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Nyilván-
tartási 
szám

Címe Típus Gyakoriság
Az adatszolgáltatók 
meghatározása

Igazságügyi Minisztérium

1730 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége AÁ Negyedévenkénti Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar

a tárgynegyedévet követő 
második hónap utolsó napja

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

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);

2354 A közjegyzők által intézett fizetési meghagyásos ügyek 
és a fizetési meghagyással összefüggő végrehajtási 
ügyek adatai

AÁ Havonkénti Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara

tárgyhót követő 15. nap (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Az előterjesztett kérelmek száma, benyújtásának módja, területi eloszlása;
A fizetési meghagyással érvényesített követelések száma a főkövetelés összege szerint;
Az eljárás befejezésének módja és a befejezés időtartam szerinti megoszlása;
Költségkedvezménnyel kapcsolatos adatok;
A fizetési meghagyásos ügyben előterjesztett jogorvoslatok száma;
A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti kérelmek száma és a vegrehajtási ügyben előterjesztett 
jogorvoslatok száma;
A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmek száma, elintézésük módja, jogorvoslatok száma;
A törvényszéki és az önálló bírósági végrehajtóknak átadott végrehajtható okiratok száma;

2454 Statisztikai jelentés a hitelbiztosítéki nyilatkozatokról AÁ Havonkénti Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara

tárgyhót követő 15. nap (1)

(2)
(3)
(4)

A bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma annak célja, valamint az alapul fekvő jogügylet típusa 
szerint, továbbá egyedileg megjelölt gépjármű esetén;
A regisztrált felhasználók száma
Meghatalmazott ügyvéd útján, közjegyző előtt, illetve képviselő nélkül tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma;
Közjegyző, illetve ügyvéd által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma (Hbnyvt. 9.§-a esetén);

2455 Statisztikai jelentés a közjegyzők által intézett ügyekről AÁ Havonkénti Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara

tárgyhót követő 30. nap (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

A közjegyzői okiratok száma
A záradéki tanúsítványok száma
A közjegyzői nemperes ügyek száma - kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek
Végrehajtás elrendelése iránti ügyek száma - kivéve a fizetési meghagyásos ügyek és a fizetési meghagyás alapján 
végrehajtás elrendelése és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyek
Európai öröklési bizonyítványok száma

Adatkörök
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Irányadó jogi aktus

Elektronikus 
adatszolgáltatás

kötelező statisztikai adatfelvételek 
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény illetve egyéb jogszabály által elrendelt

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program


