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A bírósági jogérvényesítés 
fejlesztése Európában

Az EJE (Európai Bírósági Jogérvényesítés) 
projekt két alapvetŐ célja:

más Tagállamok területén a bírósági 
jogérvényesítéshez szükséges infor-
mációk rendelkezésre bocsátása az 
európai polgárok részére, javítva ezáltal 
az igazságszolgáltatáshoz való hoz-
záférést;

a kölcsönös bizalom fenntartásához 
szükséges eszközök biztosítása az 
európai bírósági végrehajtók részére, 
mely által a bírósági végrehajtók ösz-
tönzést kapnak a hatékonyabb együtt-
mŰködésre munkájuk végzése során. 

Az EJE projekt a célok megvalósítása érdekében 
egy alapvetŐ eszközzel rendelkezik: : 

EZ PEDIG AZ EJE WEBOLDALA
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A Bírósági Végrehajtók Nemzetközi 
Úniójának a támogatásával 

Az EJE (Európai Bírósági Jogérvényesítés) 

más Tagállamok területén a bírósági 
jogérvényesítéshez szükséges infor-
mációk rendelkezésre bocsátása az 
európai polgárok részére, javítva ezáltal 
az igazságszolgáltatáshoz való hoz-

a kölcsönös bizalom fenntartásához 
szükséges eszközök biztosítása az 
európai bírósági végrehajtók részére, 
mely által a bírósági végrehajtók ösz-
tönzést kapnak a hatékonyabb együtt-

ködésre munkájuk végzése során. 

Az EJE projekt a célok megvalósítása érdekében Európai Bírósági Jogérvényesítés (EJE)



Az EJE weboldala angol, holland, francia, német, magyar, olasz és lengyel nyelve-
ken érhetŐ el. 

Célja, hogy biztosítsa az Európai Unió területén a bírósági jogérvényesítéshez szük-
séges információkat. Kezdetben az információkat a projektben résztvevŐ, a Tagál-
lamokhoz kapcsolódó partnerek biztosítják (Belgium, Franciaország, Németország, 
Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország és Skócia).  

Az EJE tájékoztató kiadványai tájékoztatást nyújtanak Az EJE tájékoztató kiadványai tájékoztatást nyújtanak 
magánszemélyek, vállalkozások és jogi szakemberek magánszemélyek, vállalkozások és jogi szakemberek magánszemélyek, vállalkozások és jogi szakemberek 
részére egy másik Tagállamban rendelkezésre álló jogi részére egy másik Tagállamban rendelkezésre álló jogi részére egy másik Tagállamban rendelkezésre álló jogi 
eszközökrŐl és a bírósági jogérvényesítés során alkal-l és a bírósági jogérvényesítés során alkal-l és a bírósági jogérvényesítés során alkal-
mazandó eljárásokról. 

A tájékoztató anyagok választ adnak az adott helyzetben felmerülA tájékoztató anyagok választ adnak az adott helyzetben felmerülŐ kérdésekre,  kérdésekre, 
pl. melyek a bírósági jogérvényesítés elŐfeltételei? Melyik az illetékes hatóság? feltételei? Melyik az illetékes hatóság? 
Milyen eljárást kell követni? Milyen lehetŐségek állnak rendelkezésre? Milyen ségek állnak rendelkezésre? Milyen 
hatásai vannak egy, az ingatlan/ingóság elkobzására vonatkozó határozatnak? hatásai vannak egy, az ingatlan/ingóság elkobzására vonatkozó határozatnak? 
Hogyan lehet fellebbezni a jogérvényesítési határozat ellen? 

Az EJE weboldalán európai bírósági végrehajtókat tar-
talmazó elektronikus szaknévsor áll rendelkezésre az 
európai peres felek és jogi szakértŐk számára. 

A szaknévsor tartalmazza azon bírósági végrehajtók 
elérhetŐségeit, akik jogosultak jogérvényesítési határo-
zatok kikényszerítésére az igazságszolgáltatás terüle-zatok kikényszerítésére az igazságszolgáltatás terüle-
tén. 
Ezen kívül felsorolja az adott végrehajtó által beszélt ny-Ezen kívül felsorolja az adott végrehajtó által beszélt ny-
elveket is. 

Az EJE weboldala tájékoztatást nyújt a projektfejlesztésekrAz EJE weboldala tájékoztatást nyújt a projektfejlesztésekrAz EJE weboldala tájékoztatást nyújt a projektfejlesztésekrAz EJE weboldala tájékoztatást nyújt a projektfejlesztésekrŐl, az Európai l, az Európai 
Bíróság által kialakított európai igazságszolgáltatásról és precedensjogról, Bíróság által kialakított európai igazságszolgáltatásról és precedensjogról, Bíróság által kialakított európai igazságszolgáltatásról és precedensjogról, 
valamint az egyes országok azon bírósági jogérvényesítéssel kapcsolatos valamint az egyes országok azon bírósági jogérvényesítéssel kapcsolatos 
igazságszolgáltatásáról és precedensjogáról, mely a bírósági végrehajtók igazságszolgáltatásáról és precedensjogáról, mely a bírósági végrehajtók 
érdeklŐdésére tarthat számot. désére tarthat számot. 

A negyedévente angol és francia nyelven me-A negyedévente angol és francia nyelven me-
gjelengjelenŐ jogi hírlevélben a jelen tájékoztatóból  jogi hírlevélben a jelen tájékoztatóból 
származó fszármazó fŐbb pontok találhatók meg. A hírlevél bb pontok találhatók meg. A hírlevél 
weboldalon olvasható, valamint hírlevélre való weboldalon olvasható, valamint hírlevélre való 
feliratkozás is lehetséges. feliratkozás is lehetséges. 

Az EJE weboldal számos, az európai jogérvényesítés-Az EJE weboldal számos, az európai jogérvényesítés-
sel kapcsolatos dokumentumot tartalmaz. A doku-sel kapcsolatos dokumentumot tartalmaz. A doku-
mentumok az európai jogi szakemberek számára mentumok az európai jogi szakemberek számára 
készültek. 
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