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Tájékoztató

Végrehajtási  eljárás felfüggesztése iránti kérelem alapján a bíróság a bírósági végrehajtásról szóló 

1994.évi LIII.törvény (Vht.) 48.§(3) és (5) bekezdése alapján kivételesen akkor függesztheti fel, ha 

az adós a felfüggesztésre okot adó méltányolható körülményt hoz fel és azt igazolta és az adóst 

korábban nem sújtották rendbírsággal. A méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli a 

bíróság az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az általa 

eltartott személy tartós és súlyos  betegségét, s a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst 

is sújtó természeti katasztrófát.

E körben megjegyzendő azonban, hogy a méltányolható körülményre történő hivatkozáskor célszerű 

utalni arra is, hogy várhatóan mikor következik be pozitív változás  adós körülményeiben.

A Vht. 49.§(1) bekezdése alapján a végrehajtási eljárás felfüggesztése kérhető, ha a végrehajtható 

okirat vagy végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal éltek, azaz pl. végrehajtási lap visszavonását, 

végrehajtási záradék törlését kérték vagy végrehajtási kifogást terjesztettek elő.

A Vht. 49.§(2) bekezdése szerint a végrehajtási  eljárás felfüggeszthető azokban az esetekben is, 

amiben a Pp. vagy más törvény lehetővé teszi.

Ilyen  eset  pl.  az  igazolási  kérelem  előterjesztése,  határozat  kiegészítése.  Számos,  Pp.  által 

meghatározott  esetben  azonban  a  felfüggesztés  iránti  kérelmet  nem a  nemperes  eljárásban  kell 

előterjeszteni, hanem azt a perbíróságtól kell kérelmezni, s ő fog dönteni a kérelemről. Ez az eset áll 

fenn pl. perújítás, felülvizsgálati kérelem esetén.

Bírósági ügyszámot csak akkor kell feltüntetni, ha volt már előzménye az adott ügynek a bíróságon.

A felfüggesztési  kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy milyen okok, körülmények alapján 

kérik az eljárás felfüggesztését, erre szolgál a nyomtatvány 5. pontja.

A 6. pontban a megfelelő rész aláhúzandó, jelen tájékoztató alapján.

A kérelemhez – a  gyorsabb ügyintézés  érdekében – célszerű kitölteni  az ún.  költségmentességi 

nyomtatványt, s az abban foglaltakat igazolni is.  Költségmentességi nyomtatvány beszerezhető a 

bíróságon, félfogadási időben.


