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I. Bevezető 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: DBF vagy Társaság) a fogyasztónak minősülő adósok részére információt nyújtson arról, 

hogy a Társaságunk által megvásárolt tartozások kapcsán az önkéntes teljesítés elmaradása, illetve a 

Társaságunkkal történő együttműködés hiánya esetén milyen jogi eljárások megindítására kerülhet 

sor, illetve azok esetében milyen díjak és költségek merülhetnek fel. 

A tájékoztató készítése és követeléskezelési gyakorlatunk kialakítása során figyelembevételre került a 

Magyar Nemzeti Bank fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló 2/2019. (II.13.) 

számú ajánlása, valamint a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

szóló 9/2020. (VII. 14.) számú ajánlása. 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk elsődleges célja az Ön önkéntes teljesítésének, illetve a követelés jogi 

eljáráson kívüli megtérülésének az elősegítése. Társaságunk az igényérvényesítésre rendelkezésre álló 

eszközöket eljárása során az arányosságra törekedve fokozatosan alkalmazza, figyelembe véve az Ön 

együttműködési készségét, valamint a rendelkezésre álló behajtási eszközök esetleges 

következményeit. 

Amennyiben tartozását mégsem rendezi, akkor Társaságunk a követelés fajtájától függően annak 

érvényesítése céljából fizetési meghagyás kibocsátását, majd - ennek jogerőre emelkedése esetén - 

végrehajtási lap kiállítását kezdeményezi, mely alapján a végrehajtási eljárás megindítható, illetve az 

adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő követelések esetén megkeresi a végrehajtás 

foganatosítására hatáskörrel rendelkező hatóságot. 

A fentiek alapján jelen Tájékoztatóban bemutatásra kerülnek a fizetési meghagyásos eljárással, 

valamint a végrehajtási eljárással kapcsolatos folyamatok és költségek. Jelen tájékoztató célja a 

legfontosabb költségviselési szabályok bemutatása, ezért a könnyebb áttekinthetőség érdekében 

csupán a főszabályok kerülnek említésre. Amennyiben további részletszabályokat is meg kíván ismerni, 

javasoljuk, hogy tekintse meg a tájékoztatóban hivatkozott jogszabályokat, melyek elérhetők 

ingyenesen a nemzeti jogszabálytárban (www.njt.hu). 

Felhívjuk figyelmét, hogy a követelés behajtására tett intézkedések költségei Önt fogják terhelni. Ezen 

költségeket felmerülésüket követően mindenképp meg kell fizetni (a végrehajtási költségek mértéke 

elérheti akár az ügyérték 100 %-át). 
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II. A fizetési meghagyásos eljárás során felmerülő költségek 

 

A fizetési meghagyásos eljárásban fizetendő díjakról és költségekről a fizetési meghagyásos eljárásról 

szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) rendelkezik. 

A fizetési meghagyásos eljárási díj alapja (amely alapján az eljárás díja számítandó): a 

pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). 

 

A díjalapba a követelés után járó, és azzal együtt érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó 

be, ha e kamatköveteléssel egyidejűleg a kamatkövetelés után járó újabb kamatkövetelést is 

érvényesít a jogosult. Az önállóan érvényesített kamat- és egyéb járulékkövetelés a díjalapba beszámít. 

Példa: A fennálló teljes tartozás, járulékokkal (kamatok, költségek, díjak) együtt: 360.000 Ft, amelyből 

a tőketartozás 300.000 Ft. Ebben az esetben a díjalap, amely alapján fizetni kell a közjegyzői díjat: 

300.000 Ft. 

 

A díjalap után az eljárási díj mértéke: az alapeljárásban 3%, de legalább 8000 Ft és legfeljebb pedig 

300 000 Ft. 

 

Példa: A fenti példánál maradva a közjegyzői díj mértéke 9.000 Ft, mivel a 300.000 Ft 3 %-a 9.000 Ft. 

Amennyiben Ön a fizetési meghagyással szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a 

közjegyzőnél ellentmondással él, úgy a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett 

részben - perré alakul át. 

 

Perré alakulás esetén a Társaságunk által fizetendő díjról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

(a továbbiakban: Itv.) rendelkezik, mely szerint: ha Ön a fizetési meghagyással szemben 

ellentmondással él és a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, Társaságunknak a fizetési 

meghagyásos eljárásban megfizetett 3%-os díjat 6%-ra kell kiegészíteni (ebben az esetben a díj 

minimuma 15.000 Ft, maximuma 1.500.000 Ft). A megfizetett díj a perköltség része, melynek 

viseléséről a pernyertesség függvényében a bíróság határoz. A perköltségbe tartoznak tehát többek 

között az eljárás megindításának költségei - a már lerótt illetékek - és a perré alakult eljárásban az 

eljáró jogi képviselők költségei is. A polgári perrendtartásról szóló 2016 évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) értelmében a törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét 

a pervesztes fél téríti meg. 
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Ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, amely alapján a bírósági 

végrehajtási eljárás megindítható. A végrehajtási kérelem előterjesztéséért az Fmhtv. alapján a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara (továbbiakban: MOKK) részére végrehajtási díjat kell fizetni, melynek 

mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 8.000 Ft, legfeljebb 150.000 Ft. Ha a végrehajtást kérő ugyanazon 

fizetési meghagyás alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen 

kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási 

kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható 

okirat kiállítási kérelemre 8000 Ft díjat kell adósonként megfizetni; az így megfizetett összes díjat az 

adósokon egyenlő arányban kell behajtani. A díjat a Társaságunk előlegezi és a végrehajtás elrendelése 

esetén az adós viseli. A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani. 

Példa: A végrehajtás elrendelésének díja: 300.000 Ft tőketartozás esetén annak 1 %-a, de legalább 

8.000 Ft, vagyis a 8.000 Ft-ra mutató szabály érvényesül. 

A végrehajtási eljárásban felmerülő, a végrehajtót megillető költségek az V. pontban kerülnek 

részletezésre. 

III. A bírósági végrehajtás során felmerülő költségek 

 

Amennyiben a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet a bírósághoz kell benyújtani (vagyis a 

végrehajtás elrendelésére a bíróság rendelkezik hatáskörrel), akkor az Itv. szerinti illetéket kell 

megfizetni a végrehajtást kérőnek. 

Ilyen esetben a végrehajtási eljárásban az illeték alapja - ha törvény másként nem rendelkezik - az 

eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke. Az illetékalapba 

a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó be, ha 

e kamatköveteléssel egyidejűleg a kamatkövetelés után járó újabb kamatkövetelést is érvényesít a 

jogosult. 

Az illetékalap után az illeték mértéke 1%, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 350.000 Ft, ha a végrehajtás 

foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8.000 Ft, legfeljebb 

750.000 Ft. 

Példa: A végrehajtás elrendelésének illetéke a 300.000 Ft tőketartozás 1 %-a, de legalább 5.000 Ft, 

vagyis mivel itt az 1 % az 3.000 Ft, ezért az 5.000 Ft-ra mutató szabály érvényesül. 

A végrehajtási eljárásban felmerülő, a végrehajtót megillető költségek az V. pontban kerülnek 

részletezésre. 
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IV. A végrehajtási eljárásban felmerülő, végrehajtót megillető költségek 

 

A bírósági végrehajtói díjszabásról a 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet rendelkezik. Az önálló bírósági 

végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó) a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért 

költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás (együtt költségtérítés), munkadíj, az adós teljesítése 

esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg. A végrehajtás során felmerülő költséget a végrehajtást 

kérő előlegezi, és az adós viseli. 

 

IV.1. A végrehajtó munkadíja 

Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, 

járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték) 

igazodik. Végrehajtási ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján 

fennálló forintban meghatározott összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok 

időközbeni változásától függetlenül.  

A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege az alábbiak szerint alakul azzal a megkötéssel, 

hogy a munkadíj nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft-ot: 

 

Végrehajtási ügyérték Munkadíj 

100.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 9.000 Ft, 

100.000 Ft feletti, de 1.000.000 Ft-ot meg nem 

haladó ügyérték esetén 

9.000 Ft és a 100.000 Ft feletti rész 3%-a 

1.000.000 Ft feletti, de 5.000.000 Ft-ot meg nem 

haladó ügyérték esetén 

36.000 Ft és az 1.000.000 Ft feletti rész 2%-a 

5.000.000 Ft feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg 

nem haladó ügyérték esetén 

116.000 Ft és az 5.000.000 Ft feletti rész 1%-a 

10.000.000 Ft feletti ügyérték esetén 166.000 Ft és a 10.000.000 Ft feletti rész 0,5%-a 

 

Példa: Ha a teljes követelés 360.000 Ft, akkor a munkadíj is ez alapján kerül meghatározásra. A 

munkadíj 9.000 Ft + a 260.000 Ft 3%-a, vagyis 7.800 Ft, azaz összesen 16.800 Ft lesz. 
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IV.2. A végrehajtói költségátalány 

A végrehajtót az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, 

közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, 

valamint amortizációs költségek fedezetére a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg. 

Példa: Ha a teljes követelés 360.000 Ft, és (a fenti példa alapján) a munkadíj 16.800 Ft, akkor a 

költségátalány 8.400 Ft lesz. 

A fentiektől eltérően a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 30%-a illeti meg költségátalányként, 

amennyiben az alábbi eljárások érvényesülnek: 

Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá 

vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és 

legfeljebb 600 000 forint. 

Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő 

összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, 

a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint. 

 

IV.3. Munkadíj és költségtérítés az eljárásra fordított idő alapján 

A végrehajtó csak egyszer számíthatja fel a helyszíni eljárási cselekmény végrehajtási költségét abban 

az esetben, ha azonos helyszínen (lakásban, ingatlanon) egyidejűleg foganatosít több ügyben eljárási 

cselekményt. 

Eljárási cselekmény Költségátalány összege 

hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén 

foganatosított eljárásért 

minden megkezdett óráért 9.000 Ft munkadíj és 4.500 

Ft költségátalány, továbbá helyszíni eljárási 

cselekményenként 2.500 Ft utazási költségátalány 

székhelyén kívül foganatosított eljárásért 

 

minden megkezdett óráért 9.000 Ft munkadíj és 4.500 

Ft költségátalány, továbbá helyszíni eljárási 

cselekményenként 3.500 Ft utazási költségátalány 

 

 

A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért az alábbi költségátalány illeti meg. 
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IV.4. A végrehajtó készkiadásai 

A végrehajtó a következőket számíthatja fel készkiadásként: 

• a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget, 

• a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét, 

• a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, ill. tolmács költségtérítését, 

• a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget, 

• a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más 

költséget, 

• ügyviteli és iratkezelési díjat, amelynek összege ügyenként 8.000,-Ft (kivétel a bírósági végrehajtói 

díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott esetkörök). 

Példa: A végrehajtó készkiadása annak egyedisége miatt nem mutatható be példán keresztül.  

 

IV.5. A végrehajtó behajtási jutaléka 

Amennyiben a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék 

illeti meg. 

Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett, a járulékok 

időközbeni változásától függő követelésből behajtott vagy megtérült összeg alapulvételével a 

következők szerint alakul, annak figyelembevételével, hogy a behajtási jutalék összege a 4.000.000 Ft-

ot nem haladhatja meg. 

 

Követelésből behajtott vagy megtérült  

 összeg 
Behajtási jutalék összege 

5.000.000 Ft-ot meg nem haladó összeg  8%  

5.000.000 Ft feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó 

összeg   

400.000 Ft és az 5.000.000 Ft feletti 

rész 6%-a 

10.000.000 Ft feletti összeg  700.000 Ft és a 10.000.000 Ft feletti 

rész 3%-a 
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V. A magyar bírósági végrehajtói kart, illetve az illetékes minisztériumot 
megillető általános költségátalány 
 

A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól 

szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet és a Vht. alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: 

Kar) és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot a jogszabályban meghatározott 

feladatai ellátásának érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek 

után általános költségátalány illeti meg, melyet az önálló bírósági végrehajtó az adóstól a behajtott 

követelésen felül, a végrehajtási költségekkel együtt hajtja be Az általános költségátalány 35%-a a 

minisztérium bevétele, amit a Kar hivatali szerve utal át a minisztériumnak. 

 

Végrehajtási ügyérték Költségátalány összege 

500.000 Ft-ot meg nem haladó összeg 5.000 Ft 

500 000 Ft feletti összeg az ügyérték 1%-a 

 

Példa: Amennyiben a végrehajtási ügyérték 360.000 Ft, úgy 5.000 Ft általános költségátalány kerül 

felszámításra. 

VI. A fizetési meghagyásos, a peres és a végrehajtási eljárással 
kapcsolatos jogi képviselői munkadíj 
 

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése esetén, valamint peres eljárásban a jogi 

képviseletet ellátó ügyvédet, illetve kamarai jogtanácsost munkadíj illeti meg a bírósági eljárásban 

megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet alapján. 

Pertárgyérték Munkadíj összege 

10.000.000 Ft-ot meg nem haladó a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft 

10.000.000 Ft feletti, de 100.000.000 Ft-ot meg 

nem haladó 

10.000.000 Ft-ig a pertárgyérték 5%-a és a 

10.000.000 Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 

000 Ft 

100.000.000 Ft-ot meghaladó 10.000.000 Ft-ig a pertárgyérték 5%-a és a 

10.000.000 Ft feletti összeg 3%-a és a 100.000.000 

Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1.000.000 Ft. 

 

Peres eljárásban a munkadíj összege a következők szerint alakul: 
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Fizetési meghagyásos eljárásban (vagyis nemperes eljárásban) a peres eljárásban megállapítható 

munkadíj legfeljebb 50%-a. Vagyis például 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó díjalap esetén a munkadíj 

a díjalap 2,5%-a, de legalább 5.000 Ft. 

 

A bírósági végrehajtási eljárásban jogi képviseletet ellátó ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos 

munkadíjáról a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. 

(IX. 8.) IM rendelet rendelkezik. 

 

A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja a végrehajtási 

ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft. 

Példa: Ha a teljes követelés 300.000 Ft, akkor a munkadíj is ez alapján kerül meghatározásra, vagyis a 

munkadíj 4.000 Ft lesz. 

Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a 

végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás 

elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem ügyvédi/jogtanácsosi munkadíja az adósok 

számától függetlenül a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft, és az egyik adóson felüli többi 

adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi/jogtanácsosi munkadíj az adósokat 

egyenlő arányban terheli. 

A végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés 

munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft. 

 

Az ügyvédet/jogtanácsost költségátalányként megilleti a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft. Ha a 

végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását 

több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a 

végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem elkészítéséért felszámítható költségátalány az adósok 

számától függetlenül a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft, és az egyik adóson felüli többi adósonként 

további 1500 Ft. Az így megállapított összes költségátalány az adósokat egyenlő arányban terheli. 

Példa: Ha a teljes követelés 300.000 Ft, és a munkadíj 4.000 Ft, akkor a költségátalány 1.500 Ft lesz. 

Készkiadásként az ügyvéd eljárásában indokoltan felmerült készkiadások - postai, távbeszélő-, utazási, 

szállás-, leírási, másolási és más hasonló költségek - fedezésére szolgáló összeg számítható 

fel. 
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VII. Az adók módjára végrehajtandó köztartozásnak minősülő 
követelések esetén felmerülő díjak, költségek 
 

Egyes követeléseket jogszabály adók módjára behajtandó köztartozásnak minősít (például folyékony 

és szilárd hulladékdíj). Ezen követelések behajtása felől az illetékes adóhatság (pl. NAV, települési 

önkormányzat jegyzője) a jogosult, azaz Társaságunk megkeresése alapján intézkedik. 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint a 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet alapján egységesen 5.000 Ft végrehajtási költségátalány kerül az 

adóhatóság által felszámításra. 

 

 

Díjbeszedő Faktorház Zrt. 
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