
 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői 

vizsga követelményrendszere 
 

 

Tisztelt Érdeklődő!  

  

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) értelmében 

bírósági végrehajtóvá az nevezhető ki, aki - az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett - 

a bírósági végrehajtói szakvizsgát letette. A bírósági végrehajtási ügyintézővé történő 

kinevezés feltétele a Vht. szerint ugyancsak szakmai alkalmassági vizsga letétele: a 

kinevezendő személynek bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgával kell rendelkeznie. A Vht. 

307. § (2) bekezdésének e) pontja úgy rendelkezik, hogy a végrehajtói szakvizsga és a 

végrehajtási ügyintézői vizsga szabályait az igazságügyért felelős miniszter rendeletben 

állapítja meg, többek között e felhatalmazás alapján került kiadásra a bírósági végrehajtás 

szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: rendelet). A rendelet III. 

fejezete tartalmazza a bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői 

vizsga letételére, követelményrendszerére, díjára stb. vonatkozó szabályokat.  

 

A bírósági végrehajtói szakvizsgát és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgát a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban (a továbbiakban: Minisztérium), a 

Minisztérium által a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagjaiból esetenként kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A Minisztérium félévente tűz ki szakvizsgát; ha nagyobb 

számban jelentkeznek vizsgára, úgy félévente több vizsga is megrendezésre kerül.   

 

A vizsgára történő jelentkezést a Minisztérium Igazságügyi Szolgáltatási Főosztályának 

vezetőjéhez kell címezni (1357 Budapest, Pf: 2.).  

 

Bírósági végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egyéves végrehajtójelölti szakmai 

gyakorlatot szerzett, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik. A vizsgára bocsátás iránti 

kérelemhez csatolni kell a középfokú végzettséget vagy a jogi szakvizsga letételét igazoló 

eredeti okiratot, illetve hiteles másolatát, a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, a 

szakvizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, és a szakvizsgára készített írásbeli 

vizsgamunkát (szakdolgozatot). A szakmai gyakorlat tartamára vonatkozó adatokat önálló 

végrehajtójelölt esetén a kamara, törvényszéki végrehajtójelölt esetén a törvényszék elnöke 

igazolják. A szakdolgozatot valamely, a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató II. fejezetének 1. 

pontjában megjelölt témakörben kell elkészíteni.  

 

Bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára az jelentkezhet, aki középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik és végrehajtási ügyintézői feladatkörben egyéves gyakorlatot 

szerzett, vagy ötéves bírósági végrehajtói gyakorlattal rendelkezik. A vizsgára bocsátás iránti 

kérelemhez csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló eredeti okiratot vagy hiteles 

másolatát, a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló, a törvényszék elnöke által kiállított 

igazolást, a végrehajtási ügyintézői vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, és a vizsgára 



készített írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozatot). A bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgához 

a szakdolgozat lehetséges tárgyköreit a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató II. fejezetének 2. 

pontja tartalmazza.  

 

Mindkét vizsga esetében a szakdolgozatok terjedelme legalább 48000 karakter, amelybe 

nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a felhasznált irodalom jegyzéke, valamint azon 

jogszabályhelyek, valamint azon mellékletek, amelyek nem a szakdolgozat szerzőjének 

szellemi termékei; a szakdolgozatot 6 példányban (1 eredeti és 5 másolati példányban) kell 

benyújtani.  

 

A vizsgára bocsátásról a Minisztérium Igazságügyi Szolgáltatási Főosztályának vezetője 

dönt.  

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintéző vizsga díja 25 000,- Ft, 

a vizsga elhalasztása 3000,- Ft halasztási díj befizetése mellett lehetséges. A vizsgadíjat a 

Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú 

számlájára banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással kell befizetni.  

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga magyar nyelvű 

írásbeli és szóbeli vizsgából áll; az írásbeli vizsgán a vizsgázók gyakorlati feladatot oldanak 

meg, a szóbeli vizsgán pedig a jogszabályi ismereteikről, a jogszabályok alkalmazásának 

képességéről adnak számot, továbbá az írásbeli vizsgamunkájukkal kapcsolatos kérdéseket 

válaszolják meg.   

  

A bírósági végrehajtói szakvizsga tárgyai: 

 

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb 

jogszabályok,  

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint az adózás 

rendjéről szóló törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezései,  

c) a zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó jogszabályok,  

d) a bírósági végrehajtói ügyvitel és pénzkezelés,  

e) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi 

dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,  

f) a bírósági végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges jogi alapismeretek (polgári jog, 

polgári eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, a gazdasági társaságokról szóló törvény 

főbb rendelkezései, a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 

törvény).  

  

A bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga tárgyai:  

 

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény,  

b) a Vht-ban kapott felhatalmazás alapján kibocsátott igazságügyminiszteri rendeletek,  

c) a bírósági ügyviteli és pénzkezelési szabályok,  

d) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi 

dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,  

e) a felsorolt szabályokhoz kapcsolódó polgári jogi, polgári eljárásjogi, büntetőjogi, büntető 

eljárásjogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi rendelkezések.  

 



A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A vizsgabizottság zárt tanácskozásban értékeli a vizsgázók 

teljesítményét, a vizsga eredményét pedig nyilvánosan hirdeti ki. Az eredményesen letett 

bírósági végrehajtói szakvizsgáról, illetve bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgáról a 

vizsgabizottság oklevelet állít ki. Ha a vizsgázó a vizsgán nem felelt meg, a vizsgabizottság a 

vizsga megismétlésére utasítja; ezen újabb vizsgára a vizsgázónak a fentebb már részletezett 

szabályok szerint kell jelentkeznie.  

 

 

A bírósági végrehajtói szakvizsgára, végrehajtási ügyintézői vizsgára készítendő 

szakdolgozat és a bírósági végrehajtói, végrehajtási ügyintézői álláspályázatra 

készítendő pályamunka tárgykörei 

 

A rendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében az önálló bírósági végrehajtói állásra pályázó 

személynek a pályázathoz pályamunkát kell készítenie valamely témakörben. Ugyancsak 

pályamunkát kell mellékelni a törvényszéki végrehajtói és a végrehajtási ügyintézői állásra 

benyújtott pályázathoz is. 

 

A rendelet 24. §-ának (2) bekezdése értelmében a bírósági végrehajtói szakvizsgára jelentkező 

személynek a szakvizsgára bocsátás iránti kérelméhez írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozatot) 

kell mellékelnie, amelynek tartalma a szóbeli vizsga tárgyát is képezi. Hasonlóan a bírósági 

végrehajtói szakvizsgához, a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga letételének is feltétele az 

előzetesen elkészített írásbeli vizsgamunka benyújtása és annak megvédése a szóbeli vizsgán. 

A rendelet 25. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy olyan tárgykörben készíthető 

írásbeli vizsgamunka, amelyet a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Minisztérium 

honlapján közzétesz.   

 

A bírósági végrehajtói szakvizsgára, végrehajtási ügyintézői vizsgára készítendő szakdolgozat 

és a bírósági végrehajtói, végrehajtási ügyintézői álláspályázatra készítendő pályamunka 

tárgyköreiről szóló 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató alapján az említett pályamunkák 

és írásbeli vizsgamunkák választható témakörei a következők: 

  

I. fejezet  

 

1. Tárgykörök az önálló és törvényszéki végrehajtói álláspályázat pályamunkájához  

 

A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során  

Az ingatlanárverés intézményének fejlődése  

A végrehajtási árverés jogszabályi háttere és lélektana  

Az ingatlan-nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtási eljárás során  

A zálogjog érvényesítése a bírósági végrehajtási eljárásban  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955 után  

A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban  

Az emberi jogok érvényesítése a bírósági végrehajtásban  

Statisztikai adatszolgáltatás a bírósági végrehajtásban  

A bírósági végrehajtás gyakorlatának szociológiai megközelítése  

Az informatika alkalmazása a bírósági végrehajtási eljárásban és ügyvitelben  

Számviteli és adózási szabályok a bírósági végrehajtással összefüggésben  

A bírósági végrehajtó eljárásának felelősségi kérdései  

A bírósági végrehajtó és az ügyfél kapcsolata.  



2. Tárgykörök a végrehajtási ügyintézői álláspályázat pályamunkájához 

 

A polgári perrendtartás alkalmazása a végrehajtási eljárás során  

A jogorvoslat intézményének alakulása a végrehajtási jogban  

A magyar bírósági szervezet 1990 után, különös tekintettel a bírósági végrehajtás 

jogintézményeire  

A bírósági és a végrehajtási ügyvitel  

A bírósági végrehajtás elrendelése  

A bírósági végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló határozatok  

Igényérvényesítés polgári peres és peren kívüli eljárásban  

A bírósági végrehajtási eljárás felfüggesztése és megszüntetése  

A zálogjogosult igényérvényesítési lehetőségei a bírósági végrehajtás során  

Alkotmánybírósági határozatok és egyéb elvi jellegű döntések a bírósági végrehajtással 

kapcsolatban  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955-től  

A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban. 

 

 

II. fejezet  

 

1. Tárgykörök a bírósági végrehajtói szakvizsga írásbeli vizsgamunkájához  

 

Ingóárverés gyakorlati megközelítésben  

Speciális eljárások az ingóvégrehajtásban  

Az ingatlanárverés intézményének fejlődése  

Az ingatlan-nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtási eljárás során  

A bírósági végrehajtás és a felszámolás kapcsolata - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések  

A közigazgatási és bírósági végrehajtás szabályainak és gyakorlatának összehasonlítása  

Végrehajtás pénzügyi intézménynél elhelyezett összegekre  

A követelések kielégítésének sorrendje, felosztási terv  

A polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása a bírósági végrehajtás során  

A bírósági végrehajtói intézmény a magyar jogfejlődés történetében  

A bírósági végrehajtási szervezet igazgatása  

A bírósági végrehajtói önkormányzat tevékenysége  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955 után  

A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban  

Az emberi jogok érvényesítése a bírósági végrehajtásban.  

 

 

2. Tárgykörök a végrehajtási ügyintézői vizsga írásbeli vizsgamunkájához  

 

A jogorvoslat intézményének alakulása a végrehajtási jogban  

A polgári perrendtartás alkalmazása a végrehajtási eljárás során  

A bírósági és a végrehajtási ügyvitel  

A magyar bírósági szervezet 1990 után, különös tekintettel a bírósági végrehajtás 

jogintézményeire  

A bírósági végrehajtás elrendelése  

A bírósági végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló határozatok  



Polgári peres és peren kívüli eljárásban történő igényérvényesítés  

A bírósági végrehajtási eljárás felfüggesztése és megszüntetése  

A zálogjogosult igényérvényesítési lehetőségei a bírósági végrehajtás során  

Alkotmánybírósági határozatok és egyéb elvi jellegű döntések a bírósági végrehajtással 

kapcsolatban  

A bírósági végrehajtási jog és a kapcsolódó jogterületek  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig  

A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955 után  

A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban.  
 

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga időpontjai 

2012-ben: 

 

2012. szeptember 6. (csütörtök) 

2012. november 8. (csütörtök) 

2012. december 13. (csütörtök) 

 


