
1994. évi LIII. törvény 

MÁSODIK RÉSZ 

PÉNZKÖVETELÉS VÉGREHAJTÁSA 

IV. FEJEZET 

VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE 

ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA 

Végrehajtói letiltás 

58. § (1) Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai 

kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét [7. § 

(1) bek.] letiltja, és ilyen módon lefoglalja. 
(2) A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját [24. § (2) bek.], hogy az adós munkabéréből a 

letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és - a felhívásnak megfelelően - fizesse ki a végrehajtást kérőnek, 

illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára. 
(3) A végrehajtó a letiltást megküldi a munkáltatónak és a feleknek. 
(4) A tartásdíj behajtására irányuló letiltást az (1) bekezdésben említett határnap, illetőleg határidő letelte 

után 3 napon belül ki kell bocsátani. 
59. § A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, 

amelyet az adós - a munkáltató megváltozása esetén - az új munkáltatótól kap. 
60. § (1) A végrehajtó a munkáltatónál - szükség esetén a 33. § alkalmazásával - a helyszínen is 

ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e. 
(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti eljárás során köteles biztosítani a végrehajtó részére a 

munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést és a munkáltatónak az adósra 

vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére, és a letiltás foganatosítására vonatkozó 

iratokba történő betekintést. 

A levonás közös szabályai 

61. § (1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a 

munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), 

egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a 

levonása után fennmarad. 
(2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből - e törvényben foglalt részletes szabályok szerint - 

általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni. 
62. § (1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a 

része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. § a) pont] legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem 

áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén. 
(2) Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, az (1) bekezdés szerinti mentesség őt abból a 

munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le. 
(3) Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket az (1) 

bekezdés szerinti mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni. 
63. § A 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a 

havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb 

összegének ötszörösét. 

Levonási sorrend 

64. § (1) Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a 165. §-ban megállapított 

sorrendben, a 164-167. §-nak megfelelően kell levonni. 



(2) A 165. § ugyanazon pontja alá eső több követelés egymás közötti sorrendjét a szerint kell 

megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül 

melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz. 
 (3) A bíróság a (2) bekezdéstől eltérően elrendelheti, hogy a Vht. 165. § (1) bekezdés a)-g) pontjai közül 

ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni. 

Levonás a munkavállalói munkabérből 

65. § (1) A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) 

legfeljebb 33%-ot lehet levonni. 
(2) A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében: 
a) tartásdíj (14. §), 
b) az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés, 
c) jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás. 
(3) Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet. 
(4) E § alkalmazása során a munkavállalói munkabérhez tartoznak a következő összegek is: 
a) a munkáltató által a munkavállaló részére a betegszabadságának idejére kifizetett összeg, 
b) a végkielégítés, 
c) a jutalom. 
66. § A 65. § a következő járandóságok letiltása esetén is irányadó: 
a) a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati viszony alapján járó illetmény, 
b) a szövetkezeti tagot a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíj, 
c) az alkotó- és munkaközösségi tag jövedelme, 
d) a tudományos továbbképzési ösztöndíjasnak a munkabér jellegű ösztöndíja, 
e) bármely személynek a munkájából eredő olyan díjazása, juttatása, követelése, amelyet valamely 

szervtől vagy személytől rendszeresen, időszakonként visszatérően kap. 

Levonás a nyugdíjból 

67. § (1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati 

járandóságából, balett művészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: 

nyugellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. 
(2) A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében: 
a) gyermektartásdíj, 
b) jogalap nélkül felvett nyugellátás. 
(3) Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. 
(4) Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni. 

Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból 

68. §A baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a 

terhességi-gyermekágyi segélyből legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében: 
a) gyermektartásdíj, 
b) jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás. 

Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból 

69. § (1) A gyermekgondozási segélyből és a gyermeknevelési támogatásból legfeljebb 33%-ot lehet 

levonni a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás 

fejében. 
(2) A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági 

támogatás fejében. 

Levonás egyéb járandóságból 

70. § 



71. § 
72. § A munkanélküli ellátásból (munkanélküli járadékból, nyugdíj előtti munkanélküli segélyből, kereset 

kiegészítésből, és keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében: 
a) tartásdíj, 
b) jogalap nélkül felvett munkanélküli ellátás. 
73. § (1) A fogva tartott adós keresményéből - a 61. § (1) bekezdésében említett köztartozások levonása 

után és a 62. § szerinti mentességre való tekintet nélkül - le kell vonni az adós 
a) eltartási költségét, 
b) saját szükségleteire fordítható összeget, és 
c) szabadulása idejére tartalékolt összeget. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti levonások után fennmaradó keresmény legfeljebb 50%-át bármely követelés 

fejében le lehet vonni. 

Letiltás alól mentes juttatások 

74. § Mentes a letiltás alól 
a) a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai 

okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék, 
b) az átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, az aktív korúak ellátására való 

jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek 

jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, 
c) anyasági támogatás, 
d) a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka, 
e) a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személyt erre tekintettel 

megillető juttatás (kereset kiegészítés, átmeneti kereset kiegészítés, jövedelem kiegészítés, átmeneti 

jövedelem kiegészítés, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányászok egészségkárosodási 

járadéka, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai), 
f) a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, 
g) a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe 

vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és 

családi pótlék, 
h) az ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. 

§ d) pont], 
i) a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés, 
j) a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg, 
k)-m)  
n) a fogyatékossági támogatás. 

A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége 

75. § A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a 

letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a 

végrehajtói letéti vagy más számlára. 
76. § (1) A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon 
a) értesítse az adóst a letiltásról, 
b) intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a 

munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói 

letéti vagy más számlára, 
c) értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet. 
 (2) A munkáltató jogosult a letiltott összeg kifizetését felfüggeszteni addig, amíg annak összege - az 

időszakonként esedékessé váló összegek összeadódásával - a négyszáz forintot el nem éri, de legfeljebb hat 

hónapig. A munkáltató a fizetés felfüggesztéséről a végrehajtót a letiltás kézbesítését követő 8 napon belül, a 

más kifizetésre jogosultat legkésőbb a fizetéssel egyidejűleg tájékoztatja. 
77. § (1) Ha az adós munkabéréből a rendszeresen, időszakonként visszatérő részletekben levonandó 

követelést valamelyik hónap folyamán részben vagy egyáltalán nem lehetett levonni, az elmaradt részleteket 

le kell vonni, mihelyt lehetséges.  



(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell az előző munkáltatónál és a munkaviszonyon kívül töltött idő alatt 

esedékessé vált részletekre is. 
(3) E §-ban említett esetekben is irányadók a levonást korlátozó rendelkezések. 

Tartozásigazolás 

78. § (1) A munkáltató köteles az adós részére a munkaviszony megszűnésekor olyan igazolást kiállítani, 

amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a 

részére kell levonni. 
(2) Igazolást kell adni arról is, hogy a munkavállalónak az (1) bekezdésben említett tartozása nincs. 
(3) Ha az adós (munkavállaló) újabb munkaviszonyt létesít, köteles a tartozásigazolást a munkába lépése 

előtt az új munkáltatójának átadni. 
(4) Az új munkáltató köteles a tartozásigazolást az adóstól (munkavállalótól) bekérni és a végrehajtást 

folytatni. 

A munkáltató felelőssége 

79. § (1) A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le 

nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. 
(2) Ha a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja 

szándékosan szegte meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, a be nem hajtott 

összeg erejéig az alkalmazott készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. 

VIII. FEJEZET 

A VÉGREHAJTÁS SORÁN BEFOLYT ÖSSZEG KIFIZETÉSE 

A kifizetés pénzneme 

163/A. § (1) A végrehajtás során befolyt összeget a kifizetés napja szerint érvényes, a végrehajtói letéti 

számlát vezető hitelintézet által jegyzett devizavételi árfolyam figyelembevételével, a végrehajtható 

okiratban foglalt pénznemben kell a végrehajtást kérőnek kifizetni. A kifizetést az adós részére forintban kell 

eszközölni, kivéve a lefoglalt külföldi pénzt (98. §). 
(2) A végrehajtás során befolyt összegnek az (1) bekezdés szerinti kifizetéséhez szükséges átváltás 

költsége a végrehajtási költségek körébe tartozik. 

A végrehajtási költség elsőbbsége 

164. § (1) A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget - az eljárás 

kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget - kell kielégíteni. 
(2) A 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti tartási igény végrehajtására indult ügyben az ezen végrehajtási 

ügyre jutó végrehajtási költségeket a tartásdíj-követeléssel azonos sorrendben, de a 166. § szerinti egyéb 

költségeket megelőzően kell kielégíteni azzal, hogy a befolyt összegnek legfeljebb az 50%-a számolható el a 

végrehajtási költségekre. 

Kielégítési sorrend 

165. § (1) Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a 

kielégítési sorrend - a követelések jogcímét alapul véve - a következő: 
a) gyermektartásdíj, 
b) jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj, 
c) munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság (65. és 66. §), 
d) a büntető- és a büntetésvégrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben 

megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény 

kivételével), 



e) adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás, 
f) egyéb követelés, 
g) a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság. 
 (2) Egy összegben előre vállalt tartásdíj behajtása esetén a tartásdíjnak a felosztási terv elkészítéséig tartó 

időszakra eső, időarányosan kiszámított hányada elégítendő ki az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint, a 

tartásdíj ezt meghaladó része az egyéb követelések között elégíthető ki. 
166. § A követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült, a bíróság (hatóság) által megállapított 

költséget és a követelés egyéb járulékait a követeléssel azonos sorrendben kell kielégíteni. 
167. § A 165. § szerinti sorrendben előbb álló követelés teljes kielégítése után lehet a sorrendben hátrább 

álló követelést kielégíteni. 
168. § Ha a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, e 

követeléseket arányosan kell kielégíteni. 

  

 


