
Darai Péter – Kovács Orsolya:  

Töredékek az ingóvégrehajtás köréből – a lezárt lakás felnyitásának hatályos 

szabályai 
 

 

I. Bevezetés 

 

Az adóvégrehajtás során egy helyszíni foglalási cselekményben érintettként részt venni 

az adózó számára sosem jelent kellemes élményt, és nincs ez másként akkor sem, 

amennyiben az eljáró végrehajtók az ingófoglalás során maradéktalanul betartják az erre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Annak, hogy a kényszereljárásban alkalmazott 

végrehajtói intézkedéseknek miért pont a helyszíni végrehajtás a végrehajtási kifogással 

leggyakrabban támadott formája, a magyarázata valószínűleg abban lelhető fel, hogy a 

hatóság részéről az állampolgár lakóhelyén bármely okból lefolytatott helyszíni eljárás 

lényegében az egyénnek a magánszférájába történő állami beavatkozását jelenti; a 

magánszférát pedig az Alaptörvény VI. cikkének (1) bekezdése – mint az emberi 

méltósághoz való jog részét – maga is a magánélet és otthon sérthetetlensége keretében 

védendő alapértékek között deklarál. Az Alkotmánybíróság már a korábbiakban is 

foglalkozott a kérdéskörrel, amikor kifejtette azt, hogy „…A magánlakás 

sérthetetlenségéhez való alapjog – mint a negatív jellegű alapjogok általában – nem 

valamely szolgáltatás igénybevételére, nem is meghatározott aktivitás kifejtésére jogosít, 

hanem a védett tárgykörben a kívülállók bizonyos zavaró, beavatkozó, sértő 

megnyilvánulásaitól való mentességre és a mentesség állami védelmére jogosít. A 

magánlakás sérthetetlenségéhez való alapjog tartalmának hasonló felfogását fejezi ki. Az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, az 1993. évi XXXI. törvénnyel 

kihirdetett Egyezmény 8. cikke is, amely kinyilvánítja: ’Mindenkinek joga van arra, hogy 

magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába 

hatóság csak a törvényben meghatározott olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy 

demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország 

gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség 

vagy erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 

szükséges’.”1 Ezzel konform a jogállamiság követelménye, melynek alapján „…a 

közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott 

szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által  a 

polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között 

fejtik ki a tevékenységüket.”2 

 

                                                 
 Darai Péter, kamarai jogtanácsos; Kovács Orsolya, bírósági titkár. 
11115/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 551, 552. A magánszféra sérthetetlenségére az Alkotmánybíróság 

korábbi döntésében is hivatkozott, miszerint „…az emberi méltósághoz való jog korántsem csupán a jó 

hírnévhez való jogot foglalja magában, hanem egyebek között a magánszféra védelméhez fűződő jogot is. 

Ennél fogva az is ellentétes az emberi méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben kellő alap 

nélkül alkalmaznak hatósági kényszert, s ezáltal az állam indok nélkül avatkozik be a magánszféra körébe 

tartozó viszonyokba.” [46/1991. (IX.10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 212-213]. 
2 56/1991. (XI.08.) AB határozat, ABH 1991, 392, 393. 
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Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az adóvégrehajtás – jellegénél 

fogva – az adótartozás önkéntes megfizetésének elmaradása szükségszerű 

következményeként induló kényszerítő eljárás, melynek megindítása az adóhatóság 

oldaláról tekintve nem csak és kizárólag jogosultságként, hanem – a központi 

költségvetés érdekeinek biztosítása okán – egyszersmind kötelezettségként is jelentkezik. 

Ennek a megállapításnak pedig abból az okból van jelentősége, hogy az adott eljárás 

eredményessége nem függhet attól, hogy az adós a végrehajtókkal szemben 

együttműködő magatartást tanúsít-e, avagy sem; ahogyan attól sem, hogy az eljárás 

bármely szakaszában a személyes jelenlétével hozzájárul-e az adott ügy észszerű 

határidőn belül történő befejezéséhez. Mindezekre tekintettel a végrehajtók kezébe 

hatékony fegyvert kell adni annak érdekében, hogy az adóvégrehajtás gyors és sikeres 

legyen. A normakörnyezet ezért garantálja az eljárás lefolytatását arra az esetre is, 

amennyiben az adós nem tartózkodik a foglalás helyszínén, így érdemben a végrehajtási 

cselekménynek sem lesz közvetlen részese. 

 

Dolgozatunkban az adós lezárt lakásának felnyitását – lényegében a „zár jogszerű 

feltörését” – helyezzük a vizsgálatunk középpontjába, azt elméleti és gyakorlati síkon 

egyaránt megvilágítva. Mindenekelőtt az adóvégrehajtásban megjelenő eljárási 

alapelveket elemezzük dióhéjban, majd ezt követően a helyszíni végrehajtás szabályaival 

foglalkozunk, kitérve utóbbinak egyes alapjogi dimenziójára is. Fentiek után ismertetjük 

a lezárt lakás felnyitásának hatályos szabályait; a téma gyakorlati aspektusból történő 

megközelítéséhez egy bírósági ítéletből nyerünk mankót, ezzel látván igazolva azon 

princípiumot, mely szerint az adós távollétében foganatosított végrehajtási cselekmény – 

a vonatkozó eljárási szabályok betartásával – a hatékony végrehajtás lefolytatása 

érdekében meglehetősen erős eszköznek bizonyul az adóvégrehajtás jogi fegyvertárában. 

 

II. Egy gondolat az eljárási alapelvekről 

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény (a továbbiakban: Avt.) 2. §-a értelmében e törvény eltérő rendelkezése hiányában 

az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban az adóigazgatási rendtartásról 

szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályait kell alkalmazni. Ezen túlmenően az Avt., 

valamint az Air. és az Art. eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által 

foganatosított végrehajtási eljárásban – e törvénnyel összhangban – a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szabályait kell 

alkalmazni, azzal, hogy a Vht. 9. § alkalmazásának nincs helye [Avt. 3. §-a]. Az 

adóvégrehajtás szabályrendszerét tehát jelenleg négy jogszabály együttes háttere 

biztosítja. 

 

Az adósi jogvédelem szabályai az Avt. keretei között elsősorban az eljárás alapelveiben 

érhetőek tetten. Jóllehet a törvény 5. §-a alapján a végrehajtási cselekmények sorrendjét, 

időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg, ez az Avt. 6. §-

ával együttesen érvényesül. Utóbbi értelmében a végrehajtási cselekmények közül azokat 

kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, 

ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb 
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mértékű korlátozással jár. A törvény tehát jelentőséget tulajdonít az arányosság és 

fokozatosság elvének; vagyis csak a valóban szükséges mértékű hatósági kényszer 

kerüljön alkalmazásra, az lehetőség szerint a „kis” hátránytól haladjon a „súlyos” 

cselekmény irányába.3 A gyakorlati szempontok viszont legalább ennyire szükségeltetik 

az eljárás gyors lefolytatását. Ezen igény a vagyonfeltárás eredményes volta esetén 

ütközik ki (vagyis amikor alappal feltételezhető, hogy az adós vagyona – legalábbis 

részben – a behajtani kívánt tartozás fedezetéül szolgálhat); ezért a párhuzamos 

végrehajtási cselekményeket az eredmény-centrikusság, illetőleg a hátralék összege is 

igazolhatja. Az adóvégrehajtás során elsősorban a gyorsaságnak – a minél hamarabbi 

térülésnek – kell érvényesülnie.4 

 

A szükségesség és arányosság fentiekben ismertetett alapelvén túlmenően az Air. 2. §-a 

szerint az adóhatóság a szakszerűség, a hatékonyság és a költségtakarékosság érdekében 

úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy – a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül – az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen, és az 

adózónak, az eljárás egyéb résztvevőjének és az adóhatóságnak a legkevesebb költséget 

okozza [a szakszerű és hatékony eljárás elve]. Az eljárás egyik garanciális tartalmi eleme 

a kényszercselekmények időbeli keretek közé szorítása5; egyrészt a költségvetési érdekek 

is ezt igénylik, másrészt elkerülendő, hogy az adós bizonytalan ideig álljon a végrehajtás 

fenyegetettsége és az állami kényszer hatálya alatt.  

 

III. A helyszíni végrehajtás általános szabályai 

 

Az adóvégrehajtásban kötelező sorrendiség az egyes intézkedések (pénzforgalmi 

végrehajtás, ingó- és ingatlan végrehajtás) alkalmazási folyamatában főszabály szerint 

nincsen, ingófoglalás foganatosítására a végrehajtási eljárás megindításával egyidejűleg 

vagy azt követően bármikor sor kerülhet [Avt. 43. § (1) bekezdése]. A foglalás hatálya 

akkor áll be, amikor a végrehajtó az adós ingóságait a foglalási jegyzőkönyvben 

összeírja, és ily módon lefoglalja [Vht. 84. § (1) bekezdése]. Amíg ez nem történik meg, 

az adós a fedezet körében korlátlan tulajdonosi jogokat gyakorol.6 Garanciális jelentőségű 

                                                 
3 539/D/2005. AB határozat, ABH 2008, 2261. Ezt igazolja a bírósági joggyakorlat is. Ha a tartozás nem 

olyan nagyságrendű, amely eleve kizárja, hogy egyéb vagyonból is behajtható, akkor az ingatlan árverésre 

bocsátása nem indokolható; különösen, ha a végrehajtó az adóst nem találja otthon és csak fizetési felhívást 

hagy a helyszínen, de újabb foglalást nem kísérel meg, illetőleg az egyéb teljesítési lehetőségeket sem veszi 

számba [Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Pfv.I.20.212/1999.]. 
4 Ezzel összefüggésben jelentőséggel bír a fedezeti elv, miszerint a végrehajtási cselekmények 

foganatosítása során figyelemmel kell lenni az ingó- és ingatlan-végrehajtás menetét meghatározó 

szabályok hatásaira és a végrehajtási költségekre is. Ezeket szem előtt tartva kell a végrehajtónak egy olyan 

minimum-térülési értékkel kalkulálnia, mely valamennyi számításba vehető tényező és körülmény alapján – 

hangsúlyozzuk, előreláthatóan – lehetővé teszi a tartozás maradéktalan megtérülését. A hatékony, 

eredményes eljáráshoz olyan cselekményt kell rendelni, mely az adós vagyoni viszonyait „csak” a 

végrehajtáshoz szükséges mértékben érinti; ezen korlát mellett az adóhatóság szabadon állapíthatja meg a 

végrehajtási cselekményt, vagy dönthet több intézkedés együttes alkalmazásáról is, ha a megelőző 

cselekményektől nem várható teljes térülés. 
5 Ennek csak az elévülés szab objektív határt. Az Avt. 19. § (1) bekezdése értelmében a tartozás és a 

meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától 

számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 

hónappal meghosszabbodik. 
6 Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Pfv.I.21.372/2005. 
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az eljárás időbeli korlátokhoz kötése; az Avt. 39. § (1) bekezdése szerint helyszíni eljárás 

keretében végrehajtási cselekmények munkanapon, reggel 6 óra és este 10 óra között 

foganatosíthatók7, ezen rendelkezés az előzőekben említett arányosság és fokozatosság 

Avt. szerinti elvével, továbbá az Air. 2. §-a szerinti szakszerű és hatékony eljárás elvével 

is összhangban áll. 

 

A végrehajtás helyszíni lefolytatásának elősegítését szolgálja a Vht. 43. § (1) bekezdése, 

mely szerint a végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós a) 

lakását és egyéb helyiségét, b) bármely vagyontárgyát, c) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos iratait.8 Az Avt. 40. § (1) bekezdése azt is rögzíti, hogy a végrehajtás során az 

adóhatóság megtekintheti és átvizsgálhatja a Vht. 43. §-ban felsoroltakon túl a) az adós 

székhelyeként szolgáló ingatlant és egyéb helyiséget, b) az adós be nem jelentett 

telephelyét, ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy ott az adós vagyontárgya fellelhető, 

c) az EKAER szerint az adós részére érkező szállítmány lerakodási helyét. 

 

A Vht. 85. §-a alapján a foglalást lehetőleg az adósnak, illetőleg képviselőjének, 

távollétükben pedig az adóssal együtt lakó nagykorú családtagnak a jelenlétében kell 

elvégezni. A Vht. ellenben nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a cselekményt az adós 

távollétében folytassák le – lényegében erre fókuszál dolgozatunk legszűkebb 

keresztmetszete –, ezen esetben a Vht. 88. § (3) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyv 

postai úton adós felé történő megküldéséről (kézbesítéséről).9 

 

Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről 

valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van [Vht. 86. § (1) bekezdése]. 

Hivatkozottak más megközelítésben azt jelentik, hogy az adós birtokában, őrizetében 

lévő ingóságok tekintetében az a vélelem, hogy azok az adós tulajdonát képezik. E 

vélelmet meg lehet dönteni – illetve a törvény értelmében megdől – a Vht. 86. § (2) 

bekezdése szerinti esetben, amennyiben az adós birtokában lévő ingóságon lévő jelből 

vagy más körülményből a végrehajtó kétségtelenül megállapítja, hogy az nem képezi az 

adós tulajdonát. Ez a lehetőség korlátozott, arra a helyszínen nyílik mód. Az ingófoglalás 

körében – mint arra a Vht. Kommentár is rámutat – azt kell vizsgálni, melyek azok a 

helyszínen fellelhető dolgok, amelyekről a körülmények miatt alappal valószínűsíthető, 

hogy az adós tulajdonában vannak. A valószínűséghez nem kell teljes bizonyítottság, 

                                                 
7 Az Avt. 39. § (2) bekezdése értelmében a végrehajtó a végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének 

írásbeli engedélye alapján – az (1) bekezdésben rögzített időbeli korlátozásra tekintet nélkül – bármikor 

foganatosíthat végrehajtási cselekményt. Speciális rendelkezés, hogyha az egyéni vállalkozó, illetve a nem 

természetes személy adós üzemi, illetve üzleti tevékenysége rendeltetése folytán részben vagy egészben 

kívül esik az (1) bekezdés szerinti időtartamon, akkor az adóhatóság a végrehajtási cselekményeket az adós 

üzemi, illetve üzleti tevékenységének folytatása alatt – külön engedély nélkül – elvégezheti [Avt. 39. § (3) 

bekezdése]. Ezen túlmenően a végrehajtó a szállítás alatt álló ingóságot erre irányuló külön engedély nélkül 

is bármikor lefoglalhatja [Avt. 39. § (4) bekezdése]. 
8 A Vht. 43. § (2) bekezdése szerint a végrehajtás során személymotozásnak nincs helye. 
9 Meghatározott esetekben a foglalás kifejezetten adósi jelenlét hiányában történik, mely „különleges” 

eljáráshoz vezet. Ha az adós a) lakóhelye vagy tartózkodási helye ismeretlen, b) külföldön lakik, hosszabb 

ideje ott tartózkodik, c) a székhelyén nem fellelhető vagy székhelye ismeretlen, a végrehajtó az adós 

részére ügygondnokot rendel, ha az adósnak van lefoglalható vagyontárgya [Avt. 10. § (1) bekezdése]. 

Nincs szükség ügygondnokra, ha az adósnak képviselője van [Avt. 10. § (3) bekezdése]. 
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ellenben a birtoklás szituatív ténykérdés10: következésképpen azokra az ingóságokra 

vonatkozhat a foglalás, melyek a cselekmény időpontjában az adós őrizete alatt állnak.11 

Speciális szabályként jelentkezik az adóvégrehajtás folyamatában az, hogy az állami adó- 

és vámhatóság az adós által fuvarozónak fuvarozásra átadott dolgot a címzettnek történő 

átadásig lefoglalhatja [Avt. 44. §-a], mely az Avt. 39. § (4) bekezdésével is összhangban 

áll. 

 

A Vht. 87. § (1) bekezdése értelmében több ingóság lefoglalása esetén a foglalási 

sorrendet a végrehajtó állapítja meg. Ennek azért van relevanciája, mert a sorrendiség 

döntő jelentőségű a fedezeti elv érvényre juttatása szempontjából, ugyanis a végrehajtó a 

foglalási cselekményt addig folytatja, amíg a követelés – járulékaival együtt, ideértve az 

eljárás befejezéséig előreláthatóan felmerülő végrehajtási költséget – nincs teljesen 

fedezve. A becsérték és a fedezeti elv közötti kapcsolat tehát törvényszerűnek is 

tekinthető; hiszen a foglalásnak az is egyik mozzanata, hogy a végrehajtó becsléssel 

megállapítja a lefoglalt ingóság értékét. A becsérték megállapításánál a végrehajtó a 

forgalmi árat veszi alapul. Ha a felek a becsértékben megegyeztek, ez az irányadó [Vht. 

97. § (1)-(2) bekezdései]. A foglalási jegyzőkönyvből ki kell derülnie a tartozás, és a 

lefoglalt vagyontárgyak együttes becsértéke egymáshoz viszonyított arányának, ezért a 

becsérték foglalási jegyzőkönyvben való feltüntetése – jóllehet sem az Avt., sem a Vht. 

nem írja elő – nem mellőzhető. A jegyzőkönyv azonosításra alkalmas módon kell, hogy 

tartalmazza az érintett ingók megnevezését, darabszámát, márkajelzését és egyéb egyedi 

jellemzőit is; azok pontos körülírása egy árverés sikeres lefolytatása okán mind az adós, 

mind az adóhatóság érdekeit szolgálja. 

 

A helyszíni foglalás alkalmával az adósi oldalon megjelenő mentességek esetei 

ugyancsak a jogvédelem érvényre juttatásához szükséges garanciák körében jelennek 

meg. A mentességek funkciója az adós megélhetésének, létfenntartásának, foglalkozása 

                                                 
10 Schadl György megállapítása szerint „…a birtok fogalmi elemei (corpus a ténylegesség és az animus a 

birtoklásra irányuló akarat) közül a végrehajtónak a ténylegességet, vagyis az ingóság adósnál fellelhető, 

illetve az adós őrizetében lévő tényét kell vizsgálnia. Nyilvánvaló, hogy ha csak akkor foglalhatna a 

végrehajtó, ha az adós megerősíti a birtoklásra irányuló akaratát, akkor drasztikusan visszaesne az 

ingófoglalások száma. A valószínűség kérdésében a végrehajtónak kell dönteni az eset összes körülmé-

nyének gondos mérlegelése alapján. Itt nemcsak a valószínűsítés kategóriájának, jellegénél fogva, nehezen 

megragadható volta okozza a nehézséget, hanem az, hogy sem a Vht., sem jó néhány jogintézménynél (pl. 

igazolási kérelem) a valószínűsítés kategóriáját használó polgári perrendtartás nem definiálja, mit ért 

valószínűsítés alatt. Így leginkább a józan észen és a gyakorlati ismérveken alapuló értelmezése alapján 

dönthető el, mennyire kell egy állításnak megalapozottnak lennie ahhoz, hogy megfeleljen a valószínűsítés 

jogszabályi kategóriájának, vagyis esetünkben a végrehajtó által annak a követelménynek, hogy az adós 

tulajdonában áll-e az adott ingó. Az elmélet és a gyakorlat rövid összegzése alapján a valószínűsítés nem 

bizonyítás, hanem egy ahhoz sok szempontból hasonló tevékenység, amelynek nemcsak az eredménye nem 

lehet a meggyőzés (a mi esetünkben a végrehajtóé), hanem a célja sem: a valószínűsítés a bizonyosságnál 

jóval alacsonyabb szintet képviselő kategória, amely a végrehajtó meggyőzése helyett valamely tény vagy 

körülmény fennállásának (vagyis jelen esetben az ingóság adós tulajdonát képező mivoltának) hihetővé 

tételére irányul.”. Schadl György: Az ingófoglalás alapvető szabályai a bírósági végrehajtás során. Polgári 

Szemle 2017/1-3., 86. o. 
11 Ha a foglalás nem az adós bejelentett lakcímén történt, de a foglalás helyszíne a körülmények miatt 

bizonyítottan az adós lakóhelye, vélelemre sincs szükség: az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost 

terheli a bizonyítás arra, hogy a foglalni kívánt dolgok nem az adós, hanem az ő tulajdonát képezik 

(Baranya Megyei Bír. 2.Pf.20.908/2000.). 
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gyakorlásának védelme, ahogyan ezt indokolja a végrehajtást kérő érdeke is, hiszen a 

folyamatos munkával szerzett jövedelem a tartozás fedezetéül szolgálhat.12 A Vht. 89. § 

(1) bekezdése alapján még az adós beleegyezésével sem lehet lefoglalni azokat a 

vagyontárgyakat, amelyeket a jogszabály a végrehajtás alól kogens jelleggel mentesít. A 

Vht. 90-96/B. §-ai a végrehajtás alól mentes ingóságok kapcsán részletes felsorolást 

tartalmaznak, melyek elemzése tanulmányunk kereteit lényegesen meghaladja, csupán 

egyes kategóriákat nevesítünk. A jogszabály a mentességeket egyrészről a foglalkozáshoz 

– illetőleg a tanulmányok folytatásához – nélkülözhetetlen dolgok, másrészről a 

létfenntartáshoz szükséges ingóságok, végezetül a „vegyes” mentességek köré 

csoportosítja.13 

 

A Vht. 35. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében a végrehajtó a helyszíni 

eljárásáról, továbbá a jogszabályban meghatározott más végrehajtási cselekményekről 

jegyzőkönyvet készít. A helyszíni eljárásról a jegyzőkönyvet a helyszínen kell 

elkészíteni. A végrehajtó akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv máshol is elkészíthető, 

ilyenkor a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az elkészítés helyét és azt, hogy a végrehajtó 

milyen okból nem tudta a helyszínen elkészíteni a jegyzőkönyvet. Az Avt. 8. § (2) 

bekezdése alapján a jegyzőkönyvben minden esetben fel kell tüntetni a) az adós és a jelen 

levő más érdekelt nevét és lakóhelyét, természetes személyazonosító adatait, elnevezését, 

a bíróság által nyilvántartandó jogi személy nyilvántartási számát és székhelyét, valamint 

a végrehajtó azonosításához szükséges adatokat, b) az eljárás helyét és idejét, c) a 

végrehajtandó követelés jogcímét és összegét, d) a behajtást kérő, illetve a behajtást kérő 

hatóság és az adóhatóság megnevezését, utóbbi hivatalos bélyegzőjét, e) az eljárási 

cselekmény leírását, és f) foglalási és árverési jegyzőkönyv esetén a Vht.-ban az adott 

típusú jegyzőkönyvre meghatározott egyéb adatokat és körülményeket. A jogszabályhely 

(3) bekezdése kimondja, hogy a jegyzőkönyvet a végrehajtó, az eljárási cselekmény 

foganatosításakor jelen levő felek és más érdekeltek aláírják. Az aláírás hiányát és ennek 

okát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.  

 

                                                 
12 A gazdálkodó szervezetek esetében humanitárius szempontok – mint azt a Vht. rendelkezéséhez fűzött 

indokolás is igazol – nem vehetők figyelembe, a nem természetes személy vagyonára végrehajtás – törvény 

kizáró rendelkezése hiányában – lényegében korlátlanul vezethető. 
13 A mentességi szabályok érvényesülése érdekében nagy jelentősége van az ún. kijelölési jognak. Ha a 

törvény a végrehajtás alól mentes ingóságok körét vagylagosan állapítja meg, a mentesség a foglalásnál 

jelen levő adós által kijelölt vagyontárgyra terjed ki [Vht. 89. § (2) bekezdése]. Ez vonatkozik a ruházati 

cikkekre [felsőruha, télikabát, cipő; Vht. 90. § (1) bekezdésének c) pontja], a mindennapi életvitelhez 

nélkülözhetetlen berendezési tárgyakra [asztal, szekrény, ágy; Vht. 90. § (1) bekezdésének e) pontja], 

háztartási műszaki cikkekre [hűtőgép, fagyasztó, mosógép; Vht. 90. § (1) bekezdésének g) pontja]. A 

mentesség is tartalmaz kivételeket: a Vht. 90. § (3) bekezdése szerint nem mentes a végrehajtás alól – a 

foglalkozás, hivatás gyakorlásához szükséges vagyontárgy [a 90. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, 

kivéve a gépjárművet], a kitüntetés, a gyógyászati segédeszközök, illetve a mozgásában korlátozott adós 

gépjárműve kivételével – az a vagyontárgy, amely nemesfémből vagy egyébként nemes anyagból készült, 

és a szokásos használati cikkektől eltérően különösen nagy értékű (pl. bőr ülőgarnitúra, porcelán 

tálalókészlet stb.). Ha a foglalásra több ingatlanban kerül sor, akkor a Vht. 90. § (1) bekezdésének e)-g) 

pontjaiban, illetve k) pontjában meghatározott mentességet csak az egyik ingatlanban foganatosított 

foglalás során lehet figyelembe venni, e körben az adós nyilatkozata az irányadó. A kijelölés lehetőségére 

az adóst – képviselőjét, vagy a foglalásnál jelen lévő más nagykorú személyt – fel kell hívni, azzal a 

helyszínen, a foglalás előtt lehet élni. 
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A Vht. 88. § (1) bekezdése alapján a foglalási jegyzőkönyvben fel kell sorolni a 

végrehajtás alól mentesen hagyott vagyontárgyakat, mely abban az esetben mellőzhető, 

ha a lefoglalt vagyontárgyak előreláthatólag fedezetet nyújtanak a követelésre és az 

eljárási költségekre. A végrehajtás alól mentes vagyontárgyakon kívül – ha a lefoglalt 

ingóságok a teljes tartozásra nem nyújtanak fedezetet – rögzíteni kell a jegyzőkönyvben 

az ok megjelölése mellett azon ingókat is, amelyek lefoglalását elavultság, 

forgalomképtelenség, értéktelenség miatt a végrehajtó mellőzi. 

 

A törvény lehetőséget ad a helyszíni eljárás lefolytatására abban az esetben is, ha az adós 

ugyan az eljárási cselekmény foganatosításának a helyszínén tartózkodik, ellenben nem 

tanúsítja azt az együttműködő magatartást, amely az eljárás eredményes elvégzéséhez 

szükséges. Az Avt. 35. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtás során szükség esetén 

állami kényszert is lehet alkalmazni, hogy az adós teljesítse a kötelezettségét. Az állami 

kényszer elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, kivételesen az adós 

személyiségi jogait is érintheti [Avt. 35. § (2) bekezdése]. Ennek konkrét megjelenési 

formája, ha az adós vagy más személy a végrehajtási eljárás eredményességét a 

végrehajtó veszélyeztetésével, fenyegetésével akadályozza, vagy az eljárás 

lefolytatásának meghiúsítását megkísérli. Ebben az esetben az adóhatóság a rendőrségről 

szóló törvény szerinti rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti, vagy az állami 

adó- és vámhatóság az eljárása során a pénzügyőri munkakört betöltő, jelen lévő 

foglalkoztatottja útján is biztosíthatja az eljárás zavartalan lefolytatását a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatalról szóló törvény szerinti intézkedések alkalmazásával [Avt. 35. § (3) 

bekezdése]. Ezen túlmenően lehetőség van anyagi jellegű szankció kiszabására is. Az 

Avt. 22. § (1) bekezdése alapján az eljárás minden résztvevője, természetes személy 

esetén 200.000 Ft-ig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500.000 Ft-ig terjedő 

eljárási bírsággal sújtható, ha a végrehajtási eljárást a megjelenési kötelezettség 

elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon 

akadályozza. Ismételt jogsértés esetén a kiszabható eljárási bírság összege természetes 

személy esetén 500.000 Ft-ig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 1.000.000 Ft-ig 

terjedhet [Avt. 22. § (2) bekezdése]. 

 

A végrehajtó az eljárási cselekményről a jegyzőkönyvön kívül fényképfelvétel(eke)t, 

szükség esetén kép- és hangfelvételt készíthet, mely az eljárás teljes körű dokumentálását 

segíti elő. Ennek jogi hátterét a mögöttes jogszabályként alkalmazandó Air. 70. § (4) 

bekezdése adja; az eljárási cselekmény rögzítésének ily módja esetén a jegyzőkönyvben 

csak az eljárási cselekményen részt vevő személyek azonosításához szükséges adatokat, 

az elkészítés helyét, idejét, valamint a kép- és hangfelvétel készítésének tényét kell 

feltüntetni. 

 

IV. A helyszíni végrehajtás – alapjogi megközelítésben 

 

Az Alkotmánybíróság értelmezésében az emberi méltósághoz való jog nem csak a jó 

hírnévhez való jogot foglalja magában, hanem egyebek között a magánszféra védelméhez 

fűződő jogot is.14 Ellentétes az emberi méltósághoz való joggal, ha valakivel szemben 

                                                 
14 „Az állami kényszer elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, kivételesen azonban az adós 

személyiségi jogait is érintheti.” [1252/B/2010. AB határozat, ABH 2011, 2284]. 



35 

 

alap nélkül alkalmaznak hatósági kényszert és az állam kellő indok nélkül avatkozik be a 

magánszféra körébe tartozó viszonyokba.15 Nem véletlen, hogy a taláros testület több 

alkalommal is vizsgálta a végrehajtási struktúra elemei vonatkozásában azt, hogy az 

adósnak áll-e rendelkezésére hatékony jogvédelmi pont a kényszereljárás folyamatában. 

 

A 46/1991. (IX.10.) AB határozattal érintett ügyben az indítványozó a szabályozás – a 

bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet, ezen túlmenően a 

végrehajtásáról szóló 14/1979. (IX.17.) IM rendelet – alkotmányellenességét abban látta, 

hogy a végrehajtási eljárásban nem érvényesül az egyenjogúság elve, a vétlen 

állampolgároknak „az ártatlanságot kell bizonyítani”: a végrehajtási eljárás alá vont 

jogalanyt „…a hatályos jogszabály kiszolgáltatottá teszi az által, hogy nem biztosít 

számára lehetőséget, hogy tudomást szerezzen az ellene kezdeményezett végrehajtásról, 

mivel a hatályos jogszabály alapkoncepciója, hogy az adósként megjelölt személyt 

váratlanul kell meglepni”. Az Alkotmánybíróság nem vitatta ugyan, hogy a végrehajtás 

olyan polgárokat is érinthet, akik nem adósok – vagy adósként esetlegesen nincsenek 

tudatában a velük szemben támasztott jogszerű követelés létezésének –; ugyanakkor 

rámutatott arra, hogy a jogerős bírósági – egyszersmind ezzel analóg módon a hatósági16 

– döntések tiszteletben tartása és teljesítése akár jogszerű kényszerítés árán is a 

jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik. A végrehajtásban már nem 

egyes adósi jogokat kell védeni, hanem ellenkezőleg: az „ártatlanságában” a megelőző 

eljárás során cáfolt jogsértővel szemben kell kényszerítő eszközöket alkalmazni. A 

bírósági ítéletek, valamint egyéb hatósági határozatok végrehajtásakor nem lehet azt 

feltételezni, hogy az adós akkor szerezne tudomást a követelésről, amikor a végrehajtó a 

lakásán megjelenik. Az adós tipikus esetben már korábban értesült a vele szemben 

érvényesíteni kívánt anyagi igényről, a megelőző eljárásban személyesen, vagy a 

képviselője útján részt vehetett, védekezhetett, bizonyítási indítványt terjeszthetett elő. A 

döntés jogkövetkezményei a kézbesítéssel állnak be, így az adósnak – még ha távol 

maradt is az eljárás során – módjában áll jogorvoslattal élni, ezen túlmenően 

meghatározott határidő alatt önként is teljesíthet. Írásbeli felszólításra az adósnak 

ismételten lehetősége nyílik a jogkövető magatartás tanúsítására. Ha ennek ellenére sem 

teljesít, kiszolgáltatottnak, emberi méltóságában sértettnek már semmiképpen sem lehet 

tekinteni; hitelezővédelmi és általános jogállamisági érdeket szolgál, hogy a végrehajtó 

ismételt felszólítást nem küld az érintettnek, hanem megjelenik az adós lakásán és 

lefoglalja ingóságait. Az alkotmányos rend védelme az eljárás ezen fázisában a jogszerű 

kényszerintézkedések hatékony alkalmazásával érvényesül.17 

                                                 
15 46/1991. (IX.10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215. 
16 Bár az ismertetett döntés a bírósági végrehajtás tárgykörében született, álláspontunk szerint – mutatis 

mutandis – az adóvégrehajtás során is alkalmazni kell. 
17 Egyébiránt hasonló elven alapul az adóvégrehajtás hatályos szabályozása is. Az Avt. 30. § (1) bekezdése 

alapján az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá 

ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. Az Avt. 31. § (1) 

bekezdése szerint a végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul. A fizetési 

felhívás adós felé történő küldése tehát pusztán lehetőség, az az adóhatóság diszkrecionális jogkörébe 

tartozik. Ezzel összefüggésben osztjuk dr. Bagi István alkotmánybíró 46/2003. (X.16.) AB határozathoz 

[ABH 2003, 488, 502] fűzött különvéleményét, melynek alapján a jogbiztonság az eljárásban részt vevő 

valamennyi fél érdekében ugyanolyan súllyal veendő figyelembe: elsődleges érdek pedig az eljárások 

észszerű időben történő befejezése, amely a tisztességes eljáráshoz való jogból következik. Amennyiben a 

címzett az ügyet lezáró döntést nem veszi át, azért nem védendő az érdeke, mert az eljárásban már 
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A taláros testület egy másik ügyben kvázi alkotmányos elvárásként rögzítette azt, hogy 

„…A jogállami keretek között működő végrehajtási jog célja nem az adós 

ellehetetlenítése, hanem az, hogy lehetőséget nyújtson arra, hogy a kötelező erejű 

hatósági határozatban foglaltaknak a legegyszerűbb, leggyorsabb és leghatékonyabb 

módon érvényt lehessen szerezni. Ennek megfelelően a végrehajtási jognak kellő 

egyensúlyokat és garanciákat szükséges tartalmaznia ahhoz, hogy mind az adós, mind a 

végrehajtást kezdeményező érdeke megfelelően érvényesülhessen, illetve a téves vagy 

törvénysértő végrehajtási cselekmények megelőzhetőek, kiküszöbölhetők és hatékonyan 

orvosolhatóak legyenek.”18 Emiatt a jogszabály a helyszíni foglalás kapcsán kötött 

eljárási rendet ír elő, melytől a végrehajtási cselekmény törvényességének sérelme nélkül 

eltérni nem lehet; ez az adós távollétében végzett foglalásra is irányadó. 

 

V. A lezárt lakás felnyitására vonatkozó rendelkezések 

 

A Vht. 44. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó szükség esetén az adós lezárt lakását, a 

tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá 

az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja.19 Ha ilyenkor az adós vagy nagykorú 

családtagja nincs jelen, tanút kell alkalmazni. A végrehajtó bármely eljárási cselekmény 

lefolytatásánál is alkalmazhat tanút. A jogszabályhely (2) bekezdése értelmében ha az 

ingatlan vagy a helyiség felnyitása csak a zár vagy lakat eltávolításával lehetséges, a 

végrehajtó az új zár, lakat kulcsát az ingatlan fekvése szerinti rendőrkapitányságon 

helyezi el, ahol azt az adós vagy a vele együtt lakó nagykorú családtagja átveheti. A Vht. 

44. § (3) bekezdése előírja azt is, hogy az adós hatóság által lezárt lakásában vagy 

helyiségében a végrehajtó a lezárást elrendelő hatósággal egyeztetett időpontban 

foganatosítja az eljárási cselekményeket. 

 

A Vht. Kommentárja alapján a lakás fogalmának tág értelmezésében a végrehajtó minden 

olyan helyiséget vagy tartózkodási helyül szolgáló építményt felnyithat, melyekről 

feltételezhető, hogy ott az adós végrehajtható vagyontárgyai vannak. Az adós hatóság 

által lezárt lakásában vagy helyiségében a végrehajtó a lezárást elrendelő hatósággal 

                                                                                                                                                  
tudhat(ott) arról, hogy az valamilyen határozattal fog zárulni; egyetlen irat kézbesítésének hibája aligha 

jelentheti a joggyakorlás akadályát. Vagyis ha az adósnak tudomása van a vele szemben indított eljárásról 

és az ügyében a tőle elvárható gondosságot tanúsítja, úgy a végrehajtás megindításával is számolnia kell. 
18 22/2013. (VII.19.) AB határozat, Indokolás [17]. Ezt a doktrínát az Alkotmánybíróság gyakorlata a 

döntés előtt már jóval korábban kimunkálta; „A Vht.-nek ugyanakkor megfelelő kiegyensúlyozást kell 

tartalmazni az adós és a végrehajtást kérő érdekeit illetően. Bármelyik egyoldalú figyelembevétele sértheti 

a jogorvoslathoz való alapvető jogot, ellentétbe kerülhet a jogállamiság elvével.” [994/B/1997. AB 

határozat, ABH 2005, 740, 749]. 
19 A Váltótörvénykönyv [1840. évi XV. törvénycikk a váltó-törvénykönyv behozatik] 155. §-a értelmében 

„Az összeirásnál a törvényszéki személy a végrehajtás alá került adós szobáinak, pinczéinek, boltjainak, 

tárainak, szekrényeinek, istállóinak felnyittatását kivánhatja, sőt ezeket az adós benlévő vagyonának 

összeirás avégett szükség esetében fel is töretheti.” A végrehajtási eljárásról szóló 1881. évi LX. törvény 

24. § második bekezdése alapján „A végrehajtás foganatositásánál az érdeklettek, és ezeken kivül ugy a 

végrehajtó, mint a végrehajtást szenvedő részéről felhivott két-két felnőtt férfi tanu lehetnek jelen.” Ezen 

túlmenően a 32. § második bekezdése szerint „A kiküldött, a mennyiben a végrehajtási cselekmény 

foganatositása szükségessé teszi, a végrehajtást szenvedő lakását és tartályait felnyittathatja és kutatásokat 

eszközölhet.” Jelen szabályozás tehát korántsem új keletű, az állam oldalán megjelenő kényszerfelnyitást 

lehetővé tevő rendelkezés „megtartása” az intézkedés szükségességét és hatékonyságát igazolja. 
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egyeztetett időpontban foganatosíthatja az eljárási cselekményeket, azaz e helyiségekbe is 

beléphet, azokat felnyittathatja, amennyiben a lezárást elrendelő hatósággal erről 

megállapodott. A törvény az adós védelme érdekében olyképp rendelkezik, hogy a 

végrehajtónak az adós (nagykorú hozzátartozó20) távolléte esetén a felnyitott lakást 

(egyéb helyiséget) le kell zárnia. Ha zárcsere nem szükséges, a végrehajtó sem köteles új 

zárat felszerelni.21 A jogszabály többlet eljárási garanciákat tartalmaz annak előírásával, 

hogy az adós (nagykorú hozzátartozó) távolléte esetében a tanú alkalmazása az eljárási 

cselekmények valós és tényleges lefolyását igazolja a helyszíni cselekményről készült 

jegyzőkönyv aláírásával. A tanút a titoktartási kötelezettségére a jegyzőkönyvbe foglaltan 

figyelmeztetni kell.22 Az adóvégrehajtás során ez az egyetlen eset, amikor a tanú 

közreműködése nem mellőzhető; ez ellenben nem jelenti azt, hogy a végrehajtó bármely 

más cselekmény lefolytatásához ne vehetne tanút igénybe, amennyiben az ügy 

körülményeire és az eljárásra tekintettel azt indokoltnak ítéli meg. Ha a lezárt lakás 

felnyitására a Vht. 44. § (3) bekezdése szerinti ingatlan kapcsán kerül sor, biztosítani kell, 

hogy az eljárási cselekménynél a lezárást elrendelő hatóság képviselője is jelen lehessen. 

 

A tanú közreműködésének elmulasztása az ügy érdemére kiható eljárási 

jogszabálysértésnek minősül.23 Maga az eljárási cselekmény lényegében egyszeri és 

megismételhetetlen cselekmény, az ennek alkalmával történtek utóbb nem, vagy csak 

nehézségek mellett rekonstruálhatóak. A jegyzőkönyv formai és tartalmi kellékeinek 

meghatározása és megkövetelése – csakúgy, mint a kényszercselekmény során a tanú 

alkalmazása – ugyancsak az adóst védi.24 Jóllehet a lezárt lakás felnyitása alkalmával 

minden esetben állagmegóvás mellett kell eljárni, az a zár rongálásával és ennek 

következtében cseréjével járhat. A zár szakszerű felnyitása céljából szakember 

(zárlakatos) tevékenységének azonnali helyszínre hívásával történő igénybevételére van 

                                                 
20 Az Avt. 7. § (1) bekezdésének 10. pontja értelmében hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti hozzátartozó. Tartalmi szempontból ugyanilyen definíciót rögzít a Vht. 

300/A. § 3. pontja is. Arra is utalni kell ellenben, hogy amíg a Vht. 44. § (1) bekezdése nagykorú 

családtagot említ, addig a jogszabályhely (2) bekezdése már az adóssal együtt lakó nagykorú családtag 

fogalmát használja, mely terminusok nem szükségképp esnek egybe. Az eltérő megfogalmazás 

jogértelmezési zavart is hordozhat magában, mely megítélésünk szerint a jogalkotó részéről mindenképpen 

„finomhangolást” igényelne. 
21 Vagyis ha az adós (nagykorú hozzátartozója) a lakásban, helyiségben tartózkodott, ellenben a 

végrehajtónak ennek ellenére a lakás felnyitásával kell a helyiségbe behatolnia, nem terheli az új zár 

felszerelésének kötelezettsége. 
22 Az adóvégrehajtás során igénybe vett tanú funkciója tehát lényegében azonos az Air. 71. §-a szerinti 

hatósági tanú funkciójával, aki az eljárási cselekmény során történt eseményeket, illetve az általa tapasztalt 

tényeket igazolja. A hatósági tanú rendeltetése tehát nem az ügyben való bizonyítás általában, hanem csak 

és kizárólag az egyes eljárási cselekmények – hitelt érdemlő és bárki által ellenőrizhető – megerősítése. 
23 Az 1995. április 10. napjával hatályon kívül helyezett Legfelsőbb Bíróság PK 235. számú kollégiumi 

állásfoglalás szerint önmagában a tanú alkalmazásának mellőzése miatt a végrehajtási cselekményt nem 

lehetett érvénytelennek tekinteni. Ilyen kivételes esetben a bíróságnak hivatalból is vizsgálnia kellett, hogy 

a tanú alkalmazásának mellőzése az adott helyzetben elháríthatatlan okból történt-e. 
24 A tanú igénybevételének elmaradásából adódó bizonyítási teher az adóhatóságon ragad. Más jellegű 

közigazgatási ügyben (élelmiszer-higiéniai ellenőrzés) lásd Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 

Kfv.VI.37.566/2010. 
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szükség.25 Tekintettel arra, hogy a cselekmény lefolytatásánál a tanú igénybevétele nem 

mellőzhető és erre vonatkozóan törvény sem rendelkezik kizáró szabályokról, nincs 

akadálya, hogy az eljárási cselekménynél közreműködő zárlakatos tanúként is részt 

vegyen az eljárásban. A zárlakatos díjának viselése az adóst terheli.26 

 

Az adós jogait védi a Vht. citált szakaszának azon fordulata, miszerint az új zár vagy 

lakat kulcsát az illetékes rendőrkapitányságon kell letétbe helyezni, ahol azt az adós vagy 

a vele együtt lakó nagykorú családtag átveheti. Az adótitok – nevezetesen, hogy 

adóvégrehajtás van folyamatban az érintettel szemben – ilyeténképp nem sérül. 

Problematikus és kevésbé gyakorlatias ellenben a megoldás annak tükrében, hogy az 

illetékes rendőrkapitányság27 esetenként nagy távolságot jelenthet az adós részére; 

megfontolandó a jogalkotó részéről egy kedvezőbb rendelkezés (adós lakóhelye szerinti 

polgármesteri hivatal, rendőrőrs, körzeti megbízott, polgárőrség stb.) előírása. 

 

A lezárt lakás felnyitása alkotmányosságának kérdésével – a Vht. 44. § (1)-(2) 

bekezdéseinek vizsgálatával összefüggésben – az Alkotmánybíróság ugyancsak 

foglalkozott az 1336/B/2010. AB határozatában [ABH 2011, 279, 280]. Az indítványozó 

érvelése szerint a Vht. rendelkezései azért nem egyeztethetőek össze a tulajdonhoz való 

joggal, mert amennyiben a végrehajtó a társasház lépcsőházának ajtaját zár eltávolításával 

felnyitja, majd zárat cserél, akkor később az ehhez a zárhoz tartozó kulcsokat csak az 

adós vagy a vele együtt lakó nagykorú családtag veheti át a lakcím szerint illetékes 

rendőrkapitányságon. Ha pedig a vétlen tulajdonosok és családtagjaik nem tudnak bejutni 

a lépcsőházba és ezen keresztül a saját lakásukba, az a tulajdonhoz való jog sérelmét 

eredményezi. Az Alkotmánybíróság ellenben – visszautalva egy korábbi döntésére28 – 

kifejtette, hogy „…az alkotmányos tulajdonvédelem köre és módja nem szükségképpen 

követi a polgári jogi fogalmakat, és nem azonosítható az absztrakt polgári jogi tulajdon 

védelmével. Az alapjogként védett tulajdonhoz való jog tartalmát a mindenkori közjogi és 

(alkotmányos) magánjogi korlátokkal együtt kell érteni. Az alkotmányos tulajdonvédelem 

terjedelme mindig konkrét; függ a tulajdon alanyától, tárgyától és funkciójától, illetve a 

korlátozás módjától is. A másik oldalról nézve: ugyanezen szempontoktól függően az 

adott fajta közhatalmi beavatkozás alkotmányos lehetősége a tulajdonjogba más és más. 

A tulajdonjog részjogosítványai – amelyek még a polgári jog szerint sem mindig a 

tulajdonost, s egyes esetekben törvénynél fogva nem őt illetik – nem azonosíthatók a 

tulajdonhoz való jog alkotmányi védelmet élvező lényeges tartalmával; azaz sem a 

birtoklás, a használat, a rendelkezés részjogosítványaival, sem pedig negatív és abszolút 

                                                 
25 Ennek érdekében az elsőfokú adóhatóság „listát” készít az illetékességi területén működő szakemberek 

köréről és elérhetőségéről, hogy a kényszercselekmény haladéktalan foganatosítása minden időben 

biztosított legyen.  
26 Az Avt. 11. § (1) bekezdése szerint az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a 

végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és 

jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére. Az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány 

megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet 2. § (1) 

bekezdésének d) pontja értelmében az adóhatóság a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban 

készkiadásként számítja fel a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét. 
27 A rendőrkapitányságok székhelyét a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és 

hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete rögzíti. 
28 64/1993. (XII.22.) AB határozat, ABH 1993, 373, 380. 
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jogként való meghatározásával (ABH 1993, 373, 379-381.). Ezt erősítette meg az 

Alkotmánybíróság a 800/B/1993. AB határozatában, melyben kimondta: a tulajdonjog 

magánjogi korlátja nem esik szükségképpen egybe az alapjogi korlátozással, másrészt a 

szükséges és arányos korlátozásnak, illetve a tulajdonjog lényeges tartalmának nincs 

polgári jogi megfelelője (ABH 1996, 420, 421.).” Az Alkotmánybíróság arra a 

megállapításra jutott, hogy az indítványban bemutatott esetben ez azt jelenti, hogy 

önmagában a társasház lépcsőházi zárjának kényszerfelnyitása és – esetlegesen – egy új 

zár felszerelése mint a tulajdon részjogosítványainak – a birtoklás és a használat – 

polgári jogi értelemben vett korlátozása még nem eredményezi a tulajdonhoz való 

alapjog alkotmányjogi aspektusban jelentkező sérelmét. A tulajdonhoz való jog 

részjogosítványainak polgári jogi értelmezése a tulajdonhoz való jog alkotmányos 

értelmezésével nem szinonim29; így a taláros testület a Vht. 44. § (1)-(2) bekezdései 

alkotmányellenességének a megállapítására, illetőleg megsemmisítésére irányuló 

indítványt elutasította. 

 

VI. Lezárt lakás felnyitása egy konkrét eseti döntés tükrében 

 

Alábbiakban a bírósági ítélkezési gyakorlatból ragadunk ki egy jogesetet, mely az 

adóhatóság Avt. szerinti kötelezettségeit mutatja be a helyszíni kényszercselekmény 

foganatosítása kapcsán. 

 

A megyei adó- és vámigazgatóság a felperesi adóssal szemben az annak tartózkodási 

helyéül szolgáló lakóingatlanban kívánt helyszíni végrehajtási kényszercselekményt 

foganatosítani, ellenben az adott munkanapon 11,30 perckor a végrehajtók nem tudtak 

bejutni az ingatlanba, melyről jegyzőkönyvet vettek fel. Mivel az adós jogi képviselőjét a 

korábban általa megadott telefonszámon sem tudták elérni, a végrehajtók a helyszíni 

eljárást 13,55 perckor hatósági tanúk jelenlétében folytatták, melynek során a helyszínre 

hívott lakatossal felnyitották az ingatlanon található zárat. Az eljárás során – melyről 

nemleges foglalási jegyzőkönyv került felvételre – megállapítást nyert, hogy 

végrehajtható vagyon a helyszínen nem lelhető fel; majd a végrehajtók gondoskodtak az 

ajtó külső visszazárásáról és a kulcsot leadták az illetékes rendőrkapitányságon, melyről a 

felperest az ajtón hagyott értesítésben tájékoztatták. 

 

Felperes a végrehajtói intézkedéssel szemben „Végrehajtási kifogás + Panasz a 

lakásfeltörés és károkozás miatt” megnevezésű beadványt terjesztett elő, melyben 

előadta, hogy a lakásfeltörés elkerülhető lett volna, hogyha a végrehajtó a bejutási igényét 

előzetesen jelezte volna a felperes vagy a jogi képviselője felé. A végrehajtó jelentős kárt 

okozott felperesnek, mivel a társasház kapuját és a lakás biztonsági ajtaját is úgy 

                                                 
29 „Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva alapvető jognak tekintette a tulajdonhoz való jogot, de azt is 

kimondta, hogy a tulajdonból származó jogosítványokat – az Alkotmány 8. §-a (2) bekezdésében 

meghatározott keretek között – törvény korlátozhatja [7/1991. (II.28.) AB határozat, ABH 1991, 22, 25-

26.]. Az Alkotmánybíróság az alapjogként védett tulajdont a mindenkori korlátokkal együtt veszi 

számításba. Az Alkotmány szerinti tulajdonvédelem nem azonosítható a polgári jogi tulajdon védelmével; a 

tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme az egyéni cselekvési szabadság anyagi alapjának biztosítását 

szolgálja. [64/1993. (XII.22.) AB határozat, ABH 1993, 373, 379-380]” [994/B/1997. AB határozat, ABH 

2005, 740, 749]. A szakjogági és az alkotmányos szabályok, elvek és definíciók tehát nem 

„csereszabatosak”, a polgári jog egyes terminusai nem emelhetőek át automatikusan alapjogi dimenzióba. 
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megrongálta, hogy azok sem kilinccsel, sem zárral nem zárhatók; ezen túlmenően a 

rongálással keletkezett kosz és hulladék sem került feltakarításra. 

 

A felettes szerv a sérelmezett végrehajtói intézkedést – a végrehajtási kifogás elutasítása 

mellett – helybenhagyta. Jogi érvelése szerint sem az Avt., sem pedig a Vht. nem ír elő 

előzetes értesítést a végrehajtási cselekményt megelőzően az adós felé. Az, hogy az adós 

jelen lehet a helyszíni eljáráskor, nem jelenti szükségképpen azt, hogy a helyszíni eljárást 

kizárólag az adós jelenlétében lehet jogszerűen lefolytatni, csupán azt, hogy helyszíni 

jelenléte esetén az adóst a helyszínről eltávolítani nem lehet. A lakás megvizsgálása a 

végrehajtás során elkerülhetetlen és szükséges volt, a lezárt helyiség felnyitása együtt jár 

a zár megrongálásával, ennek következtében annak cseréjével. A helyszínen készült 

fényképek és videófelvételek alapján a lakatos csak a bejárati ajtó felnyitásához 

szükséges mértékben rongálta meg a zárat, a végrehajtók a helyszíni eljárást követően 

gondoskodtak az ajtó zárásáról, a kulcsot a kerületi rendőrkapitányságon adták le. A 

végrehajtóknak nem volt kötelezettsége sem az eredeti állapot helyreállítása, sem a 

hulladék eltakarítása; a társasházi kertkaput a végrehajtók nem nyittatták fel, így nem is 

rongálhatták meg. 

A felperes fellebbezése alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás során az alperesi 

adóhatóság az elsőfokú végzés helybenhagyásáról döntött. A végzés indokolása kitért 

arra, hogy egyrészt a végrehajtási eljárás során foganatosított helyszíni eljárás nem 

minősül szemlének30, így annak szabályait az eljárás során alkalmazni nem lehetett. 

Másrészt az alperes hangsúlyozta azt is, hogy nem sérült a szakszerű és költséghatékony 

eljárás elve sem, mert a helyszínre hívott lakatos pusztán az ajtó felnyitásához feltétlenül 

szükséges mértékben rongálta meg a zárat. Az alperes kitért arra is, hogy az eljárásnak 

nem képezi tárgyát a felperes által követelt kártérítés megítélése, ez irányú kérelmét egy 

esetleges peres eljárás keretében érvényesítheti.  

 

A felperes a másodfokú végzéssel szemben benyújtott keresetében a bíróságtól az 

alperesi határozat megsemmisítését, továbbá annak megállapítását kérte, hogy a 

végrehajtó nem tartotta be az Air. alapelveit, illetve a helyszíni szemle során kárt okozott, 

mely eljárás sértette az Air. 2-3. §-ait és az Air. 57. § (1) bekezdése szerinti értesítési 

kötelezettség szabályait. Az ingatlannak egyébként 2018. november 22. napjától új 

tulajdonosai vannak, az ingatlanra pedig jelzálogjog van bejegyezve; a végrehajtó ezért 

tudhatta, hogy az ingatlanban a felperesnek nincsenek is lefoglalható vagyontárgyai. Az 

első tárgyaláson felperes az értesítési kötelezettségre vonatkozó sérelmét – amennyiben 

nem helyszíni szemle, hanem végrehajtási cselekmény történt – már nem tartotta fenn, 

ugyanakkor továbbra is hangsúlyozta, hogy az Air. 2. §-ában foglaltak alapján az 

adóhatóságnak úgy kellett volna eljárni, hogy azzal a felperesnek a lehető legkevesebb 

költséget okozza. Ezt az előírást azonban az adóhatóság megsértette azzal, hogy a 

felperes jogi képviselőjét nem értesítette, vagyis nem tett meg mindent azért, hogy ne 

okozzon a minimálisan szükségeshez képest több kárt. Az alperes a védiratában 

hangsúlyozta, hogy a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének egyik 

nélkülözhetetlen feltétele a jogellenesség, mely a lefolytatott helyszíni eljárás 

tekintetében nem állapítható meg. A felperes által hivatkozott jelzálogjog tekintetében az 

                                                 
30 Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan vagy személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, az 

adóhatóság szemlét rendelhet el [Air. 64. § (1) bekezdése]. 
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alperes védekezése arra irányult, hogy a végrehajtási cselekmény időpontjában a felperes 

szülei – mint új tulajdonosok – csak széljegyen szerepeltek az ingatlan-nyilvántartásban, 

tulajdonoskénti bejegyzésükre is csak ezt követően került sor; ez viszont az intézkedés 

jogszerűségének kérdését nem érinti. 

 

Az ügyben eljárt Fővárosi Törvényszék – mint elsőfokú bíróság – a 46.K.701.860/2020/5. 

számú ítéletében megállapította, hogy a foglalási jegyzőkönyv szerinti helyszíni eljárás, 

továbbá az adóhatósági végzések jogszabálysértőek. Az ítéleti indokolás szerint az 

adóhatóság helytelenül értelmezte a Vht. 85. §-át akként, hogy ezen rendelkezés nem 

követeli meg az adóhatóságtól, hogy az adósnak (képviselőjének) foglaláskori jelenlétéről 

lehetőség szerint gondoskodjon. A Vht. felhívott passzusa nem azt írja elő, hogy ha az 

adós jelen van, akkor nem lehet eltávolítani őt a helyszínről, hanem épp ellenkezőleg; 

minden lehetséges intézkedést meg kell tennie azért, hogy a foglalási cselekménynél az 

adós (képviselője) jelen lehessen. Ennek céljából az adóhatóságnak minden, számára 

elérhető kapcsolattartási módot (telefon, sms, e-mail, fax) igénybe kell vennie, és 

megfelelő időben tájékoztatni kell az adóst arról, hogy az ingatlanban foglalást 

szándékozik végrehajtani. Az elsőfokú bíróság felperes azon érvelését is osztotta, hogy az 

Air. 2. §-a szerinti szakszerű és hatékony eljárás elve azt a kívánalmat támasztja az 

adóhatósággal szemben, hogy eljárásával az adósnak a legkevesebb költséget okozza. Ha 

az adóhatóság meg sem kísérli az adós (képviselője) értesítését, vagy nem a megfelelő 

időben, nem a kellő módon próbálja meg a kapcsolatot felvenni vele, úgy megsérti ezen 

alapelv által előírt kogens kötelezettségét, mivel – a zár feltörésével – az adós számára 

szükségtelenül több kárt okoz, mintha a foglalásról előzetesen értesítette volna és az adós 

a helyszíni cselekménynél jelen lehetett volna. A károkozás tehát nem szükséges olyan 

értelemben, hogy az adós jelenlétének biztosítása mellett elkerülhető. Egyébiránt az 

eljáró adóhatóságnak megfelelően gondos, szakszerű eljárás esetén nyilvánvalóan nem a 

foglalás napján kellett volna értesíteni az adóst vagy jogi képviselőjét a hatóság foglalás 

iránti szándékáról. Ezzel nem áll ellentétben a Vht. 44. § (1) bekezdése, amely szükség 

esetén lehetővé teszi az adós lezárt lakásának felnyitását. A „szükség esetén” fordulat 

azonban – a Vht. 85. §-ára is figyelemmel – csak úgy értelmezhető jogszerűen, hogy 

abban az esetben, ha az adóhatóságnak semmilyen módon nem sikerült felvennie az 

adóssal vagy képviselőjével a kapcsolatot; kizárólag ekkor állapítható meg, hogy 

szükséges a lezárt ingatlan felnyittatása. 

 

Az alperes a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, 

melyben az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság – kereset 

elutasítására vonatkozó szempontú – új eljárásra utasítását kérte. Megítélése szerint a 

Fővárosi Törvényszék a jogszabályok téves értelmezésével hozta meg ítéletét. Jogi 

okfejtése szerint a végrehajtónak csak a lakás (helyiség) lezárását elrendelő hatóság felé 

áll fenn az értesítési kötelezettsége és csak abban az esetben, ha hatóság által lezárt 

lakásban kíván eljárást foganatosítani. A felperes a támadott ítélet hatályban tartását 

kérte, mivel – álláspontja szerint – az valamennyi kérdésben megalapozott. 

 

A Kúria a Kfv.I.35.364/2020/6. számú végzésében az alperes felülvizsgálati kérelmét 

alaposnak találta. A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozta, hogy az Avt. 3. §-a értelmében 

az Avt., valamint az Air. és az Art. eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által 
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foganatosított végrehajtási eljárásban a Vht. szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a Vht. 

9. § alkalmazásának nincs helye. A szabályozás jellege okán a végrehajtási 

kényszercselekményre a Vht. szabályai irányadók és az adós lezárt lakásába, tartózkodási 

helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségbe való bejutást megelőzően a végrehajtónak 

értesítési kötelezettsége nincsen az adós irányába. Az előzetes értesítés megkövetelése – 

ezzel a lefoglalható ingóságok elrejtésének biztosítása – ellentétes a végrehajtás céljával, 

kifejezetten a hitelező érdekei ellen ható téves elvárás. Az Avt. elsőfokú bíróság által 

irányadónak tekintett Air. 2. §-a (szakszerű és hatékony eljárás elve) jogszerű magatartás 

esetén irányadó, az önkéntes teljesítés elmaradásán alapuló kényszercselekmények 

foganatosításakor az adós visszaélésszerű hivatkozása nem alapozza meg a végrehajtás 

céljával ellentétes értesítést. Az elsőfokú bíróság az értesítés szempontjából 

jogszabálysértően alkalmazta az Air., az Avt. és a Vht. rendelkezéseit. A legfőbb bírói 

fórum ellenben megállapította azt is, hogy az elsőfokú bíróság csupán a végrehajtási 

cselekményről és a szükségtelen károkozásról hozott ítéletet; arról azonban az elsőfokú 

bíróság már nem döntött, hogy a perbeli tényállással megvalósult-e az Air. felperes által 

hivatkozott 57. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó eljárási cselekmény. Utóbbi szerint ha 

nem szükséges az adózó idézése, az adóhatóság az adózót, a támogatót a tanú és a 

szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, 

hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de azon a megjelenése nem kötelező. Az 

értesítést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, hogy azt az 

adózó legalább 5 nappal korábban megkapja.  

 

Mindezekre tekintettel a Kúria a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 121. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a jogerős ítéletet 

hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat 

hozatalára utasította. Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak döntenie kell azon 

kérdésben, hogy az alperesi végzéssel érintett cselekmény az Avt. hatálya alá tartozó 

végrehajtási cselekménynek, vagy pedig az Air. általános bizonyítási szabályai által 

érintett eljárási cselekménynek (szemlének) minősül-e. Az Avt. szerint a végrehajtónak 

nincs előzetes értesítési kötelezettsége az adós irányába. A károkozás kapcsán tett 

felperesi előadás elbírálása során az elsőfokú bíróságnak azon kérdésben kell állást 

foglalnia, hogy a Kp. hatálya alatt a közigazgatási jogkörben okozott – esetleges – kár 

kérdésének érdemi elbírálására sor kerülhet-e.31 

 

VII. Konklúzió 

 

Tanulmányunkban az adóvégrehajtás „örökzöld” témájának, az ingófoglalásnak a 

vizsgálatára tettünk kísérletet, elsődlegesen az adós távollétében foganatosított 

                                                 
31 Az új eljárásban a Fővárosi Törvényszék a felperesi keresetet a 46.K.708.112/2020/3. számú ítéletével 

elutasította. A Törvényszék – figyelemmel a Kp. 110. § (3) bekezdésére – rögzítette, hogy a perbeli 

cselekmény nem az Air. 57. § (1) bekezdése szerinti szemle, hanem az Avt. 40. § (1) bekezdése szerinti 

helyszíni kényszercselekmény volt, amelyre a Vht. 43-44. §-ait kell alkalmazni. A végrehajtónak a 

helyszíni eljárási cselekmény foganatosítását megelőzően az adós felé értesítési kötelezettsége nem állt 

fenn. Felperes az alapeljárás során kifejtette, valamint a megismételt eljárásban ismételten hangsúlyozta, 

hogy a közigazgatási perben kártérítési igényt érvényesíteni nem kívánt, ilyen irányú felperesi kereseti 

kérelem sem volt, ezért arról az elsőfokú bíróságnak döntenie nem kellett. Fentiekre figyelemmel az 

elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes végzése a keresettel támadott körben nem jogszabálysértő. 
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végrehajtás egyes elemeire – a helyszíni végrehajtásnak csupán kis szeletére – 

fókuszálva. Mint a dolgozatunk első felében már leszögeztük, lényegében minden 

eljárástípus tekintetében standardot jelentenek az alkotmányos alapelvek és jogi 

garanciák betartása; az ezen elvárásoknak való maradéktalan megfelelőség biztosíthatja 

az eljárás tisztességes és jogszerű voltát. Az eljárási alapelvek, egyes alkotmányos 

összefüggések, illetve az adósi jelenlét mellett végzett ingófoglalás – mint a téma 

szempontjából szándékolt felvezetés – bemutatásával a célunk az volt, hogy rávilágítsunk 

arra, hogy az adósi jogvédelem eszközei az adóvégrehajtás keretei között izoláltan nem 

elemezhetőek; együttesen biztosítják azt a jogvédelmi hálót, amely ellensúlyt képez a 

közhatalom gyakorlásával szemben. Elengedhetetlen annak megállapítása is, hogy – mint 

azt nem lehet elégszer hangsúlyozni – a közigazgatási eljárás gyors és észszerű határidőn 

belüli lefolytatása nem függhet kizárólag azon bizalmi elvárástól, hogy az eljárásban részt 

vevő adós a jogait a jogszabályoknak megfelelően, rendeltetésszerűen gyakorolja és az 

eljárási kötelezettségeit is teljesíti. Az Alkotmánybíróság narratívájában „…a bírósági 

végrehajtó egyes, a végrehajtást foganatosító intézkedései – ezek között a helyszíni 

kényszercselekmények – a határozatok végrehajtásának fontos eszközei, a határozatokban 

foglaltak érvényre juttatását szolgálják.”32 Ezt segíti az adós távollétében is elvégezhető 

ingófoglalás lehetősége, mely az egyéb végrehajtási cselekményekkel egyetemben a 

hatékony és eredményes végrehajtás záloga. 

 

                                                 
32 994/B/1997. AB határozat, ABH 2005, 740. 


