
BUDAPEST, JUNE 20, 2020

2020. június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A jogalkotó a speciális, 
veszély-helyzet alatt érvényesülő szabályok megszűnése miatt átmeneti szabályokat 
fogalmazott meg a 2020. június 18-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 
számú törvényben („Átmeneti tv”). 
Az Átmeneti tv. fenntartja a korábban a peres eljárásokban hozott – 2020. május 28-i  
hírlevelünkben részletezett – átmeneti eljárási szabályokat, három eljárásjogi kérdéskörben 
hozott változást: 

POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK

Június 1-től újra van személyes ügyfélfogadás a bírósági kezelőirodákon és iratbetekintésre 
is van lehetőség.
Az Átmeneti tv. szerint a június 1. előtt indult fellebbezési és felülvizsgálati eljárások esetén 
három útja van a további eljárásnak a veszélyhelyzet megszűntével:

      - Ha a bíróság március 31. és június 1. között értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli      
       elbírálásról a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el. 
      - Abban az esetben, ha a veszélyhelyzet előtt megkezdődett fellebbezési vagy 
       felülvizsgálati eljárásban már kitűzésre került tárgyalás esetében a bíróság a 
       veszélyhelyzet miatt úgy döntött, hogy a továbbiakban tárgyaláson kívül jár el, de a felek 
       éltek a jogukkal, hogy elektronikus eszközökkel tartott tárgyalást kérvényezzenek, akkor a 
       bíróság ezekben az esetekben már tárgyalást tűz. 
      - Minden más esetben bármely fél kérheti a veszélyhelyzet megszűnésétől (június 18-tól) 
       számított 15 napon belül a tárgyalás megtartását. E kérelem hiányában a bíróság 
       tárgyaláson kívül jár el.

BÍRÓSÁGI NEMPERES ELJÁRÁSOK (cégeljárás, végrehajtás)

Az Átmeneti tv. peres eljárásokra vonatkozó rendelkezései a bírósági hatáskörbe tartozó 
polgári nemperes eljárásokban is alkalmazandók, az eljárás nemperes jellegéből adódó 
eltérésekkel, kivéve, ha az Átmeneti tv. az adott eljárásra eltérő szabályt állapít meg. 
Speciális szabályok kerültek megállapításra a cégeljárásra és a végrehajtási eljárásra.

A cégeljárások esetében azoknál az eljárásoknál, amelyek a veszélyhelyzetben alkalmazandó 
jogszabályi rendezések alkalmazásával felfüggesztésre kerültek, a felfüggesztés 2020. október 
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31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – fennmarad. 

2020. október 31-ig a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek 
nyilvánításáról nem határozhat. Ha az állami adó- és vámhatóság a cég adószámának jogerős 
törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a cégbíróság 
a hivatalbóli megszűntnek nyilvánítási eljárást 2020. október 31-ig felfüggeszti külön végzés 
meghozatala nélkül.

A veszélyhelyzet miatt felfüggesztett kényszertörlési eljárásokban, ha a cég a felfüggesztés 
ideje alatt a cégbíróság felé igazolja, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést 
kiküszöbölve a törvényes állapotot, illetve törvényes működését helyreállította a cégbíróság 
a kényszertörlési eljárást megszünteti. 

Abban az esetben, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése 
iránt kérelmet nem terjesztett elő, de ezt 2020. október 31-ig megteszi, akkor kényszertörlési 
eljárás megindítása nem rendelhető el.

Ezen szabályok nem vonatkoznak a jogutód nélküli megszűnését előidéző ok miatti kényszer-
törlési és az Átmeneti tv. hatálybalépése után induló kényszertörlési eljárásokra. 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban 
teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a felfüggesztette a 
végrehajtásokat a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 15. napig. A veszélyhelyzet 
megszűnésével ez a rendelet hatályát vesztette, de az Átmeneti tv. a rendelettel összhangban 
úgy rendelkezik, hogy július 1-jétől a különböző végrehajtási eljárások megindíthatók és 
lefolytathatók, valamint a veszélyhelyzet miatt elmaradt végrehajtási cselekmények 
foganatosíthatók, az eljárásokra vonatkozó határidők pedig július 2-ától fognak újra indulni. 

A végrehajtó 2020. július 1-jéig a végrehajtási eljárások során a végrehajtási eljárás 
megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg 
tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós 
részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, a végrehajtó a részletfizetést a végrehajtást 
kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet 
ideje alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt 
kötelezettségének.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a 
végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan 
élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

A továbbiakban sem foganatosítható a végrehajtási eljárás során eljárási cselekmény, 
intézkedés, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely egyedi járványügyi intézkedés 
hatálya alatt áll. A cselekmény, intézkedés a járványügyi intézkedés megszűnését követően 
folytatható és a vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés megszűnését követő napon 
újrakezdődik.



KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK (FMH, HAGYATÉKI ELJÁRÁS)

A közjegyzői nemperes eljárások körében nem hozott a jogalkotó átmeneti szabályokat a 
mulasztás jogkövetkezményeinek szabályozásának kivételével: a közjegyzői nemperes 
eljárások során, a veszélyhelyzet ideje alatti időpontra teljesítendő, személyes megjelentést 
igénylő a közjegyző által el nem halasztott eljárási cselekmények – közokirat készítés, 
közjegyzői letét, valamint a hitelbiztosítéki rendszerben történő regisztráció (annak módosítása, 
törlése) és ezzel összefüggésben azonossági nyilatkozat tétele kivételével – elmulasztása 
esetén nem alkalmazhatóak a mulasztás jogkövetkezményei.

A fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napon újrakezdődik.
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A fenti összefoglaló általános tájékoztatási célokat szolgál. 
Tartalma nem teljes körű, nem minősül és nem értelmezendő jogi tanácsadásként. 
A fenti összefoglaló nem helyettesíti jogi tanácsadó igénybevételét.
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