MUNKAADÓI INTERJÚ A

VÉGREHAJTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nélkülünk nincs legális jogérvényesítés”
Az interjút adta: Dr. Murzsa György- önálló bírósági végrehajtó
Cég profilja: bírósági végrehajtás
Szektor: közintézet/ közüzem
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik ezen a területen?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1993 óta vagyok bírósági végrehajtó – akkor még a Fővárosi Bíróságon. 1995-től vagyok
önállói végrehajtói státuszban. A fővárosi, megyei végrehajtók maradtak csak meg.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Elsősorban, bírósági határozatokat érvényesítünk. (nagy része pénzbehajtás,
meghatározott ingóságokat ad ki, lakáskiürítés stb.)
3. Milyen módszereket használnak a végrehajtók kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Előbb szokott jogi képesítést szerezni valaki és utána lesz végrehajtó, de
kifejezetten végrehajtó képzés nincsen.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk, mert nem csak irodai hanem irodán kívüli munkát is kell folytatni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Aki végrehajtó lesz, az az is marad. Sokat kell tanulni tapasztalni. Ha az elején bírja
valaki a strapát, akkor már nem adja fel.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Idő kérdése mindez, mert elég stresszes ez a munka. (mindenképp valamiféle
érdeksérelem történik a jogszabályi rendelkezések ellenére is.)
7. Van-e tipikus karrierút a végrehajtói pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nélkülünk nincs legális jogérvényesítés, de nem egy hálás szakma. A jó dolog ezen
a területen akkor van ha békés módon sikerül – pl. egy megállapodás születik –
megoldani egy ügyet. A jogszabályok változnak így folyton képezni kell magát a
végrehajtónak.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Változtak és változnak a jogszabályok, képlékeny még az, hogy milyen változások
alakulnak a jövőben.

