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Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és 
tevékenységi adatairól

A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó 
ügyforgalmi és tevékenységi adatok

Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására
vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított 
végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb 
befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott 
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak
átadott ügyek száma megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a 
törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény 
tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként
Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó 
végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban; megyénként)
A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi 
zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és 
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:Vüsz) 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban 
megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); időtartam szerinti megoszlása 
megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt 
megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként

A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott 
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti 
bontásban, megyénként)
A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói 
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági
végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása 
megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a 
Vht. 52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó 
végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök     
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Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői 
tevékenységről

Jelentés a közvetítői tevékenységről

A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az 
elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti 
bontásban, nemek szerinti bontásban)
Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti 
bontásban)
Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban,  pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó 
felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban )
A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban,  közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, 
bűncselekmény típus szerinti bontásban)
Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint

A tárgyévben befejezett közvetítői eljárások száma eredményesség és a vita jellege szerint
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
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