
Tájékoztató a végrehajtási záradék/lap MBVK-nak való elektronikus 

megküldéséről 
 

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 32. § (1) bekezdése szerint „A 

közjegyző a végrehajtható okirat - a 10. § b) pontjában említett végrehajtható okirat 

esetén kizárólag a végrehajtási záradék - másolatát a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamara (a továbbiakban: MOKK) számítástechnikai rendszerén keresztül küldi meg 

elektronikus úton a Kar hivatali szervének. Az ügyelosztás szabályaira figyelemmel a 

Kar hivatali szerve tájékoztatása alapján a bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot 

kiállító szerv a végrehajtható okiratot - a 10. § c)-g) pontjaiban említett végrehajtható 

okiratok kivételével - közvetlenül megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye 

szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek.” 

 

A Vht. rendelkezése értelmében – a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási 

eljárás kivételével – a végrehajtási lapot és a végrehajtási záradékot kizárólag 

elektronikusan kell megküldeni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatali 

szerve részére.  

 

A Vht. 32. § (1) bekezdésében hivatkozott „MOKK számítástechnikai rendszere” az 

interneten keresztül, az informatikai alkalmazások központi oldalán 

(https://start.mokk.hu ) való belépéssel érhető el (a központi oldalról bővebben lásd a 

MOKK Informatika 2017. június 19-i levelét). 

 

A felületre belépve lehetőség van új végrehajtási lap/záradék (a továbbiakban jelen 

tájékoztatóban együtt: záradék) feltöltésére, illetve a már korábban feltöltött záradékok 

megtekintésére. 

 

„Új záradék feltöltése” fül 

 

Az MBVK hivatali szerve részére záradék úgy kézbesíthető, hogy a felületen meg kell 

adni a végrehajtási ügyre vonatkozó adatokat, és fel kell tölteni a záradék .pdf 

formátumú digitalizált (szkennelt) másolatát. A számítástechnikai rendszer kizárólag 

.pdf formátumú melléklet feltöltését teszi lehetővé. 

 

A végrehajtási ügyre vonatkozóan a következő adatokat kell megadni (lásd a mellékelt 

képernyőképeket is): 

1. alapadatok: a záradék közjegyzői ügyszáma,  

itt jelölhető meg, ha a végrehajtási eljárás egyetemlegesen felelős adóstárs ellen 

is indul (folyik); ez esetben a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat 

ügyszáma, vagy a már folyamatban lévő végrehajtási eljárás végrehajtói 

ügyszáma is megadandó 

2. az adós adatai:  

https://start.mokk.hu/


a. természetes személy esetén: neve, születési helye és ideje, anyja születési 

neve, lakóhelye 

b. nem természetes személy esetén: neve, nyilvántartási száma, székhelye 

3. illetékességi adatok: kiválasztható, hogy a végrehajtó illetékességének alapja 

a. az adós lakóhelye/székhelye 

b. a végrehajtás alá vont vagyontárgy helye – ez esetben a vagyontárgy 

helyére vonatkozó adatokat is meg kell adni 

4. a záradék feltöltésére itt van lehetőség 

 

Ha az adós lakóhelye/székhelye alapozza meg az illetékességet:  

 

 
 

Ha a vagyontárgy helye az illetékesség alapja: 



 
 

„Feltöltött záradékok” fül 

 

A korábban már feltöltött záradékok megtekintésére a „feltöltött záradékok” fül alatt 

van lehetőség. Az ügyek listájában a feltöltött záradék ügyszáma, az adós neve, a 

feltöltés ideje, a MBVK hivatali szerve általi átvétel ideje látszik, valamint lehetőség 

van a tértivevény letöltésére (a „letöltés” linkre kattintva). A záradék ügyszámára 

kattintva a feltöltött záradék tölthető le. 

 

A feltöltött záradék törlésére (az ügyszám előtti „X” ikonra kattintva) addig van 

lehetőség, amíg azt az MBVK hivatali szerve át nem vette.   

 



 
 

Az „i” ikonra kattintva érhető el az eljáró végrehajtóra vonatkozó információ, 

amennyiben azt az MBVK hivatali szerve már közölte. Ha ez az adat még nem áll 

rendelkezésre, akkor az alábbi képen látható üzenet jelenik meg: 

 

 



 

A felület a megadott adatokat nem ellenőrzi; ez alól egyedül a közjegyzői ügyszám 

formátuma a kivétel.  

 

Az MBVK hivatali szerve által az eljáró végrehajtóra vonatkozóan a felületen keresztül 

közölt adatok alapján a végrehajtható okiratot közvetlenül kell megküldeni papíralapon 

az eljáró végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek, az alábbiak szerint: 

- a végrehajtónak 

o a záradék 2 példányát (illetve több adós esetén annyi példányt, hogy mind 

a végrehajtónak, mind az adóstársaknak 1-1 példány jusson), 

o a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat 1 hiteles kiadmányát és 1 

nem hiteles másolatát 

- a végrehajtást kérőnek 

o a záradék 1 példányát, 

o a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat 1 nem hiteles másolatát 

 

A kísérőjegyzéket a fent ismertetettek szerinti elektronikus felület kiváltja. 

 

 

Budapest, 2017. július 3. 
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