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Az ügygondnok eljárásjogilag nem más, mint kirendelt képviselő. Az ügygondnok kirendelése 

lehetséges polgári peres és nemperes eljárásokban is. Ügygondnokot a bíróság vagy jogszabályban 

meghatározott szervek rendelhetnek ki. 

 

Az ügygondnok kirendelésére általánosságban akkor kerül sor, amikor a fél valamely tulajdonsága 

akadályozza abban, hogy az eljárásban magát megfelelően képviselje. Ez az akadály 

megnyilvánulhat fizikailag (pl. ismeretlen helyen tartózkodik) vagy személyében (pl. 

cselekvőképtelen). 

 

A végrehajtási eljárásban az ügygondnok kirendelésére akkor kerül sor, amikor az adós magát fizikai 

akadály miatt nem tudja magát képviselni. 

 

A gyakorlatban mind a végrehajtók, mind a végrehajtást kérők, mind a foganatosító bíróságok 

bizonytalanok abban, hogy a konkrét esetekben mikor, milyen formában kell adós részére 

ügygondnokot rendelni, az ügygondnoknak ki előlegzi és ki viseli a díját. A tanulmányomban ezekre 

a kérdésekre adok választ. 

 

1. Ügygondnok kirendelése a végrehajtási eljárásban 

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 46. § (1) bekezdése 

szerint a végrehajtó az adós részére ügygondnokot rendel, ha az adósnak van lefoglalható 

vagyontárgya, de az adós 

a) lakóhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen, 

b) külföldön lakik, vagy hosszabb ideig ott tartózkodik, 

c) meghalt, és jogutóda ismeretlen. 

A (2) bekezdés szerint nincs szükség ügygondnokra, ha az adósnak képviselője van. 

A (3) bekezdés értelmében, ha az adós cégnek van lefoglalható vagyontárgya, de a cégbíróság az 

eljárás során a céget hivatalból törölte a cégjegyzékből, a végrehajtó a végrehajtást kérő kérelmére 

és az ügygondnok költségeinek megelőlegezését követően ügygondnokot rendel, és részvételével 

folytatja az eljárást. 

 

Az ügygondnok kirendelése mindezek alapján legalább három, egyidejűleg fennálló, konjuktív 

feltétel megléte esetén lehetséges. 

 

1.1. Első feltétel: lefoglalható vagyontárgy  

 

Lefoglalható vagyontárgy a végrehajtási eljárásban nem csak tárgyiasult dolog lehet. Vagyontárgy 

alatt értjük az adós bankszámláján kezelt, őt megillető összeget, dematerializált értékpapírt, 

járandóságát folyósító szervnél kezelt összeget, harmadik személlyel szemben fennálló követelését, 

stb.  
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A végrehajtás lefoglalható vagyontárgy megléte esetén tehát részben vagy egészben eredménnyel 

zárulna. 

 

1.2. Második feltétel: nem tud részt venni az eljárásban 

 

1.2.1. Az adós ismeretlen helyen tartózkodik 

 

Az adós lakóhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen akkor, ha hosszabb és huzamosabb időszakban 

nincs információ tartózkodási vagy lakóhelyéről, el nem érhető helyen él, így kapcsolatot vele nem 

lehet létesíteni. Amennyiben az adósnak van állandó bejelentett lakcíme, de a különböző hatóságok 

jelzése szerint tartózkodási helye több éve ismeretlen, az ügygondnokot részére ki kell rendelni 

(2002. évi 63. számú bírósági határozat). 

 

Azt, hogy az adós a bejelentett lakó- és tartózkodási helyén ténylegesen nem tartózkodik, a Vht. 

47. §-a szerint kiadott megkeresés alapján az illetékes rendőrkapitányság, gyámhatóság, stb. jelzése 

alapján a végrehajtó állapítja meg az eljárás egyéb adataival összefüggésben.  

 

Először a végrehajtó értesül arról, hogy adós vélhetően nem az általa ismert, végrehajtást kérő által 

megadott lakóhelyén tartózkodik, hiszen vagy postai kézbesítés, vagy helyszíni eljárása során 

szembesül azzal a ténnyel, hogy az adós azon a címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen címre 

elköltözött. Amennyiben ezt követően a Vht. 47. §-a alapján kiadott lakcímfigyelő eredménytelen 

(az ugyanaz a címet közli), ugyanezen jogszabályhely alapján az adós lakcímének felkutatására 

megkereséseket ad ki, többnyire a rendőrkapitányság felé. 

 

Érdekességként jegyzem meg, hogy egyik ügyemben a postai kézbesítő tájékoztatása szerint az adós 

a bejelentett állandó lakóhelyéről ismeretlen helyre költözött, tartózkodási hely nem szerepelt a 

lakcímnyilvántartásban. A Vht. 47. §-a alapján kiadott megkeresésemre adós lakóhelye szerinti 

rendőrkapitányság az adós címén helyszíni jegyzőkönyvet vett fel, melyben adós házastársa akként 

nyilatkozott, hogy adós több éve előtte is ismeretlen helyre költözött. Az általam foganatosított 

helyszíni eljárás során is ugyanígy nyilatkozott a házastárs. Az adósnak a nyilvántartások szerint sem 

bejelentett munkahelye, sem bankszámlája nem volt, büntetés-végrehajtási intézetben sem 

tartózkodott, gépjármű-tulajdonnal nem rendelkezett. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

azonban a lakcímeként megjelölt fele ingatlan állt a tulajdonában. A végrehajtást kérő 

megkeresésemre kérte az ingatlan foglalását és ügygondnok kirendelését. Az ingatlanra történt 

végrehajtási jog bejegyzését követően nem sokkal adós személyesen felvette velem a kapcsolatot, 

majd közölte, hogy címe mégis a lakcímnyilvántartóban szereplő cím, és tartozását három havi 

részletben megfizette. 

 

Az esetet azért tanulságos, mivel egyrészt rávilágít arra, hogy annak megállapításánál, hogy adós 



4 

 

ismeretlen helyen tartózkodik, gondosan és körültekintően kell a végrehajtónak eljárnia, másrészt a 

végrehajtási eljárásnak a Vht. 46. §-a alapján nem akadálya az (a további feltételek megléte 

esetén), hogy az adós az eljárásban nem kíván részt venni. 

 

1.2.2. Adós külföldön tartózkodik 

 

Ennek a ténynek a megállapítása kétféleképpen lehetséges: a külföldi lakóhelyet vagy a 

lakcímnyilvántartás tartalmazza, vagy 1.2.1. pontban lefolytatott eljárás eredményeként állapítja 

meg a végrehajtó. 

 

1.2.3. Elhalálozás 

 

Az ügygondnok kirendelését az adós halálának bekövetkezésekor az ismeretlen jogutód esetére 

szorítja a törvény. Itt valójában nem az adós, hanem a jogutód jogainak védelmére biztosítja az 

ügygondnok kirendelését. 

 

1.2.4. Cég törlése 

 

Az adós céget a cégbíróság az eljárás során hivatalból törölte a cégjegyzékből, azaz megelőzőleg 

kényszertörlési eljárás alapján a cég megszüntetéséről határozott 

 

1.3. Nincs képviselője 

 

Amennyiben az adós az eljárásban képviselővel jár el, legyen az akár törvényes, akár 

meghatalmazott képviselő, az ügygondnok kirendelésére nincs szükség, a végrehajtó az adós részére 

az iratokat a képviselőjének kézbesíti a Vht. 9. §-a alapján alkalmazandó Polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 97. §-a alapján.  

 

Amennyiben az eljárást megelőző peres eljárásban az adóst meghatalmazott képviselte, a 

képviseleti jog a végrehajtási eljárásra is kiterjed, amennyiben az per vitelére szóló meghatalmazás 

volt. A Pp. 70. § (1) bekezdése szerint ugyanis a meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes 

perbeli cselekményekre szólhat. A (2) bekezdés értelmében a per vitelére szóló meghatalmazás 

kiterjed a perrel kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, ideértve … a végrehajtási 

eljárást … is. A végrehajtást kérőnek, és a végrehajtást elrendelő bíróságnak az adósi 

meghatalmazottat a végrehajtható okiraton ezért mindenképpen célszerű lenne minden esetben 

feltüntetni. 

 

2. A képviselet tartalma 

 

Az ügygondnok jogállására a Vht. 9. §-ának felhatalmazó rendelkezése szerint a Pp. szabályai 
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alkalmazandók. A Pp. 74. §-a szerint az ügygondnokra - amennyiben a törvény másként nem 

rendelkezik - a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó rendelkezéseket azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása nélkül a peres pénzt 

vagy dolgot nem veheti át, továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot csak akkor 

ismerheti el, illetőleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló 

károsodástól óvja meg. 

 

A végrehajtási eljárásban az ügygondnok ellenőrzi, hogy a végrehajtó a jogszabályoknak 

megfelelően járt-e el, megilleti az adóst megillető iratbetekintés joga, részére történik az adós 

küldeményeinek kézbesítése. Az ügygondnokot – amennyiben az eljárás szabálytalanságát észleli – 

megilleti a kifogás (Vht. 217. §) előterjesztésének a joga, amely egyben kötelessége is 

jogszabálysértés észlelése esetén az adós jogának, jogos érdekének megóvása érdekében. 

 

3. Az ügygondnoki díj 

 

3.1. Az ügygondnoki díj előlegzése 

 

A joggyakorlati bizonytalanság legnagyobb része az ügygondnok díjának előlegzése körül alakult ki. 

 

Egyes vélemények szerint a helyes végrehajtói gyakorlat az, hogy a kirendelést követően a 

végrehajtó felhívja az ügygondnokot díjigénye közlésére, vagy előzetes felhívás nélkül, az elvégzett 

munka arányában dönt a díj megállapításáról, és ezt követően hívja fel a végrehajtást kérőt az 

ügygondnoki díj előlegzésére.   

 

Más, az általam is osztott vélemény szerint a végrehajtónak minden esetben – tehát nemcsak 

megszűnt cégeknél – a Vht. 46. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia, azaz a végrehajtást kérőt 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ügygondnok kirendelése vált szükségessé, annak mi az oka, 

milyen vagyontárgya van az adósnak, mennyi előreláthatólag az ügygondnok díja. Ezen eljárási 

adatok ismeretében van szerintem a végrehajtást kérő abban a helyzetben, hogy döntsön: az 

ügygondnok díját előlegzi-e, a vagyontárgy értékesítéséből várható bevétel várhatóan mekkora lesz, 

mennyiben fedezi a végrehajtási költségeket és a követelést. Célszerűnek tartom a végrehajtást 

kérő felhívását rövid (15 napos) határidőhöz kötni, azzal, hogy amennyiben kifejezetten nem kéri az 

ügygondnok kirendelését, abban az esetben a végrehajtó az eljárást a Vht. 52. § c) pontja alapján 

szüneteltetni fogja. (Az eljárás, amennyiben vagyon nem kerül elő, egyébként is szünetelne a Vht. 

52. § d) pontja alapján.) Az eljárás a végrehajtást kérő kérelmére bármikor folytatható, ha a 

közreműködési kötelezettségének eleget tesz, azaz kéri az ügygondnok kirendelését, és előlegzi 

díját. 
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3.1.2. Miért beszélünk előlegzésről?  

 

A végrehajtó akár felhívja a végrehajtást kérőt nyilatkozattételre, akár nem, ügygondnok 

kirendelése esetén az ügygondnok díját megállapítja, és a végrehajtást kérőt hívja fel annak 

előlegzésére. 

 

A Vht. 34. §-a szerint ugyanis a végrehajtás során felmerülő költséget - ha a törvény másképpen 

nem rendelkezik - a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. Az eljárás során felmerült 

ügygondnoki díjat a végrehajtást kérőnek kell befizetni a végrehajtó számlájára, az eljárás során 

fog kiderülni, hogy a végrehajtást kérő költségeinek fedezésére, köztük az ügygondnoki díj 

megtérülésére lesz-e elegendő bevétel. Ugyanis az idézett jogszabályhely alapján az ügygondnoki 

díjat végül az adósnak kell viselni, tehát ez a végrehajtás költségeit növeli. 

 

3.2. A díj mértéke 

 

Az ügygondnok díját a végrehajtó állapítja meg.  

 

Az ügygondnok díjára – szemben több Vht. kommentárral – álláspontom szerint nem alkalmazható a 

bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX.8.) IM 

rendelet, mivel az az 1. § (1) bekezdése szerint csak a végrehajtást kérő képviseletével kapcsolatos 

díjakat állapítja meg. 

 

Tekintve, hogy az ügygondnok jogállására a Vht. 9. §-a alapján a Pp. szabályait kell alkalmazni, az 

ügygondnoknak a díja is a 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet alapján jár (amennyiben az ügygondnok 

ügyvéd vagy ügyvédi iroda). 

Mindenképpen figyelemmel kell lenni azonban a PK 149. számú állásfoglalásra, mely szerint az 

ügygondnok díjának megállapításánál általában nem az eljárás tárgyának értéke a döntő, hanem e 

díjat elsősorban az ügygondnok által kifejtett munkával arányban állóan kell megállapítani. 

4. Zárszó 

A végrehajtási eljárásban részt vevő ügygondnok kirendelésével és díjazásával kapcsolatos 

kérdéskört azért is szerettem volna tisztázni, mivel egyre magasabb számban vannak azok az 

adósok, akiknek lakóhelye nem ismert, mert vélhetően külföldön élnek. A lakcímnyilvántartás adatai 

között is egyre többször találkozom bejelentett külföldi címekkel is. 

 Remélem, írásommal sok vitatott kérdést sikerült tisztáznom az eredményes jövőbeli joggyakorlat 

érdekében. 


