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Alapvető eljárási szabályok Az eljárást 

megindító irat 

benyújtásának 

módja 

Ügyfélfogad

ás módja 

Ügyintézés 

határideje 

(elintézési, 

fellebbezési 

határidő) 

Időpont-

foglalás 

Ügytípushoz 

kapcsolódó 

jogszabályo

k 

Adatkezelési 

tájékoztató 

elérhetősége 

Bejegyzés a 

végrehajtó-helyettesek 

és végrehajtójelöltek 

névjegyzékébe, törlés e 

névjegyzékből, kivéve, 

ha a törlésre a Vht. 

240/F. § (5) bekezdés e) 

pontja alapján kerül 

sor 

Az önálló bírósági végrehajtó-helyettesi és önálló bírósági végrehajtójelölti 

állás betöltése a foglalkoztató végrehajtó vagy végrehajtói iroda kérelmére a 

kari névjegyzékbe vétellel történik. 

Az önálló végrehajtó vagy a végrehajtói iroda az általa alkalmazni kívánt 

személy önálló végrehajtó-helyettesi, vagy önálló végrehajtójelölti 

névjegyzékbe történő felvétele iránti kérelméhez mellékelni köteles: 

• a munkaszerződés tervezetét, 

• az alkalmazni kívánt személy nyilatkozatát, amelyben maga is 

kéri az önálló végrehajtó-helyettesi vagy önálló végrehajtójelölti 

névjegyzékbe vételét, valamint a bírósági végrehajtás 

szervezetéről szóló Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága elnökének 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete 

(továbbiakban: Rendelet 1) 7 § (2) bekezdésében meghatározott 

iratokat, 

• a Vht. szerinti névjegyzékbe vételi feltételek fennállását igazoló okiratok 

eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

Kérelem nyomtatvány elérhető ide kattintva: végrehajtó-helyettesi 

nyilvántartásba vételi kérelem, végrehajtójelölti nyilvántartásba vételi 

kérelem 

A Kar Hivatali szerve megvizsgálja a 

benyújtott iratokat és a bűnügyi nyilvántartó 

szerv által kiállított hatósági erkölcsi 

bizonyítványt; valamint a Rendelet 1 11. § (2) 

bekezdésében foglalt adatokra, illetve 

körülményekre vonatkozóan - az elnökség 

legalább egy tagjának bevonásával - 

meghallgatja a névjegyzékbe veendő személyt, 

továbbá meghallgathatja a kérelmező 

(munkáltatói jogokat gyakorló) önálló 

végrehajtót is, majd dönt a névjegyzékbe vétel 

kérdésében. 

Elektronikusan 

(VIEKR, hivatali 

kapu) 

Topdesken 

előre 

egyeztetett 

időpontban 

60 nap Topdesken Vht. 240/E. 

§- 241. §, 

6/2021. (X. 

29.) SZTFH 

rendelete 

12.§ 

https://mbvk.hu/

informaciok/ada

tvedelem/2 

Végrehajtói iroda 

alapítási, továbbá 

alapító okiratának, 

illetve cégadatának 

módosítási engedélye 

megadása iránti 

eljárás 

• A végrehajtói iroda alapításához, alapító okirat módosításához a Kar 

hivatali szerve engedélye szükséges, az engedélyezés iránti kérelmet az 

alapító okirat elfogadásától számított 8 napon belül kell a Kar hivatali 

szervénél előterjeszteni. Így kell eljárni az irodai tagság létesítése esetén 

is. 

• A Kar hivatali szerve a végrehajtói iroda részére az alapítási engedélyt 60 

napon belül megadja, ha: 

• alapító okirata megfelel az irányadó jogszabályoknak, 

• tagjával szemben a végrehajtói irodai tagságot kizáró, a 254/B. §-ban 

meghatározott körülmény nem áll fenn. 

• Engedélyezési kérelem elérhető ide kattintva. 

• Az alapítóokirat módosítási kérelem benyújtását követően megvizsgálja az 

módosító okiratban foglaltakat alapítóokirat módosítására vonatkozó 

engedélyt 60 napon belül megadja, ha az megfelel az irányadó 

jogszabályoknak, 

• Amennyiben az ellenőrzési eljárás során megállapítható, hogy a 

végrehajtói iroda nem felel meg az e törvényben meghatározott alapítási 

engedély kiadása vagy a végrehajtói irodai tagság fenntartása feltételeinek, 

az alapítási engedélyt, illetve a tagság létesítése iránti engedélyt 

visszavonja, és a cégbíróságnál kérelmezi a végrehajtói irodával szemben 

törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását 

A Kar hivatali szerve az iroda alapítás 

engedélyezési eljárása során megvizsgálja az 

alapító okiratban foglaltakat, és - szükség 

esetén a helyszínen ellenőrzi az okiratban 

foglalt adatok valódiságát.. A végrehajtói iroda 

köteles az alapítási engedély kézhezvételétől 

számított 30 napon belül az iroda alapítását 

bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a 

cégjegyzéket vezető törvényszéknek, mint 

cégbíróságnak. A végrehajtói iroda a 

cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés 

napján jön létre. 

Elektronikusan 

(VIEKR, hivatali 

kapu) 

Topdesken 

előre 

egyeztetett 

időpontban 

60 nap Topdesken Vht. 254/D. § https://mbvk.hu/

informaciok/ada

tvedelem/2 

Felvétel a végrehajtói 

irodák kari 

nyilvántartásába, 

törlés e 

nyilvántartásból 

A cégjegyzékbe bejegyzett végrehajtói iroda köteles a működésének 

megkezdését tizenöt napon belül a Kar hivatali szervénél bejelenteni, a Kar 

hivatali szerve pedig a végrehajtói irodát a következő adattartalommal 

hivatalból nyilvántartásba venni: 

a) a végrehajtói iroda neve, 

b) a végrehajtói iroda székhelye, 

c)  a végrehajtói iroda tagjainak adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, 

irodavezetői minőség megjelölése, a végrehajtó szolgálati helye), 

d) az alapítási engedély megadásának időpontja, 

e)a cégjegyzékbe történő bejegyzés időpontja, cégjegyzékszám, 

A nyilvántartásból történő törlést követően a 

végrehajtói iroda adatait a Kar hivatali szerve 

10 évig köteles megőrizni. 

Ha a végrehajtói iroda az nyilvántartásba 

vételhez, módosításhoz szükséges adatokat a 

bejelentésben nem közli, a Kar hivatali szerve 

az adatok közlése iránt megkeresi a végrehajtói 

iroda bejegyzését végző cégbíróságot. A Kar 

hivatali szerve a végrehajtói iroda hivatalos 

Elektronikusan 

(VIEKR, hivatali 

kapu) 

Topdesken 

előre 

egyeztetett 

időpontban 

15 nap Topdesken Vht. 254/D. § 

(5) 

Vht. 254/G. § 

https://mbvk.hu/

informaciok/ada

tvedelem/2 

https://mbvk.hu/wp-content/uploads/2021/10/adategyezteto-lap-helyettes.doc
https://mbvk.hu/wp-content/uploads/2021/10/adategyezteto-lap-helyettes.doc
https://mbvk.hu/wp-content/uploads/2021/10/adategyezteto-lap-jelolt.doc
https://mbvk.hu/wp-content/uploads/2021/10/adategyezteto-lap-jelolt.doc


f) a névjegyzékbe történő felvétel időpontja, 

g) a névjegyzékből történő törlés időpontja, 

h) a végrehajtói irodának az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetősége. 

A végrehajtói iroda a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozásáról 

köteles a Kar hivatali szervét a változástól számított 15 napon belül 

tájékoztatni. 

A cégjegyzékből jogerős határozattal törölt végrehajtói irodát a Kar hivatali 

szerve törli a végrehajtói irodák kari nyilvántartásából. 

Nyilvántartásba vételi, módosítási kérelem nyomtatvány elérhető ide 

kattintva. 

elektronikus elérhetőségét a rendelkezési 

nyilvántartásból átveszi. 

A végrehajtói 

tevékenység 

gyakorlásának 

időtartama alatt a Vht. 

239/A. § szerint 

lefolytatott hatósági 

ellenőrzés és a Vht. 

240/A. § (5) bekezdése 

alapján a végrehajtási 

iratok átadásának 

megtörténtére 

vonatkozóan 

lefolytatott hatósági 

ellenőrzés. 

A végrehajtói szolgálat fennállása alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés 

keretében a Kar hivatali szerve ellenőrzi azt is, hogy a végrehajtóval, 

végrehajtó-helyettessel, illetve a végrehajtójelölttel szemben fennáll-e a 233. 

§ (2) bekezdés a)-d), i) vagy j) pontjában meghatározott körülmény. 

 

Ha a végrehajtó szolgálata megszűnik vagy az állandó helyettese jár el, a 

végrehajtó, illetve a végrehajtási iratokat, nyilvántartásokat, ezek 

megőrzésére szolgáló számítástechnikai eszközöket birtokló személy a Vht. 

240. §-ban meghatározott időponttól számított 15 napon belül a szolgálatba 

lépő új végrehajtó, illetve a felfüggesztéstől, szüneteléstől számított 15 napon 

belül az állandó helyettes részére átadja a folyamatban lévő és befejezett 

végrehajtási ügyek iratait, a végrehajtási ügyek nyilvántartásait tartalmazó 

iratokat, valamint a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes 

adathordozón rögzített adatait tartalmazó eszközöket, amelyeket az átvételre 

jogosult köteles átvenni.  

Eljárás hivatalból indul, lebonyolításához nem kapcsolódik űrlap. 

A hatósági ellenőrzés céljából a Kar hivatali 

szerve adatot igényelhet a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerből és a gondnokoltak 

nyilvántartásából. Az adatigénylés kizárólag 

azon adatra irányulhat, amely alapján 

megállapítható a végrehajtóval szembeni 233. 

§ (2) bekezdés a)-d), i) vagy j) pontjában 

meghatározott körülmény fennállása. Az 

adatigénylést a Kar hivatali szerve minden 

félévet követően valamennyi végrehajtóval 

szemben lefolytatja, és ennek eredményéről a 

Kar hivatali szerve félévente utólag, a 

tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig 

tájékoztatja a minisztert. 

 

Kar hivatali szervének vezetője a 239/A. § (2) 

és (2a) bekezdése alapján tudomására jutott 

adatok alapján megállapítja a szolgálatból 

történő felfüggesztés, valamint a 

névjegyzékből történő törlés feltételeinek 

bekövetkeztét, ha a végrehajtó, a végrehajtó-

helyettes vagy a végrehajtójelölt közvádra 

üldözendő, 3 évnél súlyosabb 

szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett, 

szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás 

hatálya alatt áll, és minderről határozatot állít 

ki. 

Elektronikusan 

(VIEKR, hivatali 

kapu) 

Topdesken 

előre 

egyeztetett 

időpontban 

60 nap Topdesken  Vht. 239/A. 

§, Vht. 

239/B.§ 

https://mbvk.hu/

informaciok/ada

tvedelem/2 

A Vht. 240/A. § (5) 

bekezdése alapján a 

végrehajtási iratok 

átadásának 

megtörténtére 

vonatkozóan 

lefolytatott hatósági 

ellenőrzés. 

A Kar hivatali szerve hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a végrehajtási 

iratok átadásának megtörténtét. A végrehajtási iratokat birtokló személy 

köteles lehetővé tenni a helyszíni ellenőrzést lefolytató személy számára azt, 

hogy az ellenőrzés elvégzése céljából a végrehajtó irodájába belépjen, 

valamint iratait és nyilvántartásait megvizsgálja. 

Ha a végrehajtási iratokat birtokló személy az iratok átadásának 

kötelezettségét nem teljesíti, a végrehajtó irodája a helyszíni ellenőrzés 

lefolytatása céljából, a végrehajtási iratok mielőbbi átadásának érdekében - 

az Ákr. 70. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazásával - felnyitható. Eljárás 

hivatalból indul az átvevő végrehajtói iroda elektronikus visszajelzésére, 

lebonyolításához nem kapcsolódik űrlap. 

 

A súlyos kárral fenyegető helyszíni szemlét 

MBVK a lezárt terület, épület, helyiség 

felnyitásával, az ott tartózkodó személyek 

akarata ellenére is megtarthatja. 

A szemle megtartásáról az ügyészt előzetesen - 

a szemle megtartásáról való MBVK döntést 

követően haladéktalanul - értesíteni kell, 

továbbá ahhoz a rendőrség és lehetőség szerint 

hatósági tanú közreműködését kell kérni. Ha az 

ügyész a szemle megtartásával nem ért egyet, 

azt megtiltja. 

Az ellenőrzés lezárását követően MBVK 

határozatot állít ki, melyben az eljárás 

eredményéről tájékoztatja az Ügyfeleket..   

Elektronikusan 

(VIEKR, hivatali 

kapu) 

Topdesken 

előre 

egyeztetett 

időpontban 

60 nap Topdesken  Vht. 240/A. § https://mbvk.hu/

informaciok/ada

tvedelem/2 

 


