
BUDAPEST, MAY 28, 2020

A veszélyhelyzet alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) 

Korm. rendelet („Veir.”) március 31-től van hatályban. A Veir.-t június 1-jével fogja módosítani 
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 

31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-

végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet („Módr.”), mely a veszélyhelyzet megszűnésére és az 

általános, veszélyhelyzet előtti eljárási szabályokra való visszatérésre készíti fel a magyar 

jogalkalmazást a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó szabályok módosításával. A Veir. a módo-

sítása után továbbra is, a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályban marad. A Veir. módosított 

rendelkezései az újonnan megindított eljárásokban és a hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban is alkalmazandók.

Az alábbiakban összefoglaljuk a Módr. által módosított lényeges polgári és közigazgatási 

eljárásjogi kérdéseket, kiemelve a fokozott odafigyelést igénylő rendelkezéseket.

POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK

Június 1-jétől a bíróságok fokozatosan visszatérnek a személyes közreműködés elvének 
alkalmazásához a tárgyalásokon, ehhez átmeneti szabályokat fogalmaz meg a Módr. mind a 
hatályos Pp., mind az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekre vonatkozóan. A jövőben újra 
a személyes részvétellel tartott tárgyalás lesz a főszabály a tárgyaláson kívüli eljárás vagy 
elektronikus hírközlő hálózaton hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására 
alkalmas eszköz útján lefolytatott tárgyalás helyett. A tárgyalásokról a nyilvánosság kizárható 
lesz a járványügyi intézkedések betarthatósága érdekében is. A továbbiakban elektronikus 
hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján csak 
a tárgyalást akadályozó egyedi járványügyi intézkedések– vagy a Pp. megengedő szabályai – 
miatt lehet tartani.

A hatályos Pp. szabályai szerinti perfelvételi tárgyalást a továbbiakban lehet tartani, de abban 
az esetben, ha a bíróság március 31. és június 1. között beszerezte a tárgyalás mellőzésével 
lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges, jogvita kereteit meghatározó perfelvételi nyilat-
kozatokat, akkor perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le a perfelvételt. A perfelvétel lezárá-
sára írásban köteles figyelmeztetni a feleket, akik további nyilatkozatokat tehetnek. Ezután a 
bíróság írásban közli a felekkel a perfelvétel lezárását. 

A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT ÉRVÉNYESÜLŐ SPECIÁLIS 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA 



Ha a bíróság március 31. és június 1. között kezdte meg a perfelvételt, de június 1-ig nem 
került sor valamennyi, jogvita kereteit meghatározó nyilatkozat megtételére, akkor a bíróság 
perfelvételi tárgyalást tűz, de mellőzheti is ezt. Utóbbi esetben azonban bármely félnek van 
lehetősége tárgyalás tartását kérni az általános szabályok szerint.

A perfelvétel eljárással kapcsolatban több kérdés merül fel a Veir módosítása után. Egyrészt 
nem egyértelmű, hogy a március 31-e előtt megkezdett perfelvételi eljárás esetében kerülhet-e 
sor perfelvételi tárgyalás tartására és az is kérdéses, hogy beszerzés alatt az erre irányuló 
bírósági tevékenységet, vagy a felek nyilatkozatának beérkezését érti a jogszabály.

A hatályos Pp. alatt folyamatban lévő eljárásokban az érdemi tárgyalás (az 1952-es Pp. 
hatálya alá tartozó perekben a tárgyalás) a továbbiakban megtartásra kerül, ha korábban a 
bíróság az elektronikus úton történő megtartás felől intézkedett, akkor személyes meghall-
gatásra kell áttérnie – kivéve járványügyi intézkedés esetén – és értesítenie kell a megidé-
zetteket a tárgyalás helyéről.

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban, ha a bíróság március 31. és június 1. között érte-
sítette 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 dön-
tött, hogy a továbbiakban tárgyaláson kívül jár el, de a felek éltek a jogukkal, hogy elektronikus 
eszközökkel tartott tárgyalást kérvényezzenek, akkor a bíróság a Veir. módosítása után ezek-
ben az esetekben már tárgyalást tűz.

Tárgyaláson kívüli döntéshozatalra a Pp. és az 1952-es Pp.. általános szabályain kívül a kö-
vetkező esetekben kerül sor:

A szünetelés, elsőfokon eljáró bíróságok összetétele, eljárási cselekmények foganatosítása 
esetében június 1-től az átmeneti, eltérő szabályok helyett újra az általános, Pp.-ben vagy 
1952-es Pp.-ben, megfogalmazott szabályok érvényesülnek.

KÖZIGAZGATÁSI PERES ELJÁRÁSOK

Közigazgatási pereknél a polgári peres eljárásokhoz hasonlóan a bíróságok tárgyalástartásra 
és személyes eljárásra térnek vissza – kivéve járványügyi intézkedés hatálya alá eső 
esetekben –, az alábbi átmeneti szabályokkal. 

Ha a bíróság március 31. és június 1. között írásban figyelmeztette a feleket a tárgya-
lás berekesztésére és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy 
a megadott határidőn belül nem tettek nyilatkozatot, a bíróság az ítéletet tárgyaláson 
kívül hozza meg.

Ha egyezség kérdésében a felek már nyilatkozatokat tettek, akkor a bíróság tárgya-
láson kívül is jóváhagyhatja a perbeli egyezséget. Azonban e végzés elleni fellebbe-
zésnek halasztó hatálya van a végrehajtásra.

Június 1. után előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban tárgyalást kell 
tartani, ha fél vagy érdekelt jogszabályi rendelkezés alapján ezt kéri. 
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-



BÍRÓSÁGI NEMPERES ELJÁRÁSOK (CÉGELJÁRÁS, VÉGREHAJTÁS)

A bírósági nemperes eljárások átmeneti szabályai nem kerültek módosításra. 

KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK (FMH, HAGYATÉKI ELJÁRÁS)

A közjegyzői nemperes eljárások átmeneti szabályai nem kerültek módosításra.

Ha március 31. és június 1. között a bíróság értesítette a feleket a tárgyaláson kívül 
történő elbírálásról, akkor a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el kivéve, ha a fél 
vagy érdekelt tárgyalás tartás iránti kérelmet terjeszt elő a veszélyhelyzet megszű-
nésétől számított 15 napon belül.

Ha március 31. és június 1. között a fél kérte a tárgyalás veszélyhelyzet megszűnését 
követő időszakra halasztását, akkor a bíróság kitűzéssel kapcsolatban veszélyhelyzet 
megszűnésétől számított 15 napon belül intézkedik.

Ha március 31. és június 1. között személyes közreműködést igénylő eljárási cselek-
mény miatt megakadt az eljárás, akkor a bíróság eljárási cselekmény lefolytatásával 
kapcsolatban Módr hatálybalépésétől számított 15 napon belül intézkedik.

Ha a bíróság március 31. és június 1. között írásban figyelmeztette a feleket a tár-
gyalás berekesztésére és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, 
vagy a megadott határidőn belül nem tettek nyilatkozatot, a bíróság az ítéletet 
tárgyaláson kívül hozza meg.

Ha egyezség kérdésében a felek már nyilatkozatokat tettek, akkor a bíróság tárgya-
láson kívül is jóváhagyhatja a perbeli egyezséget. Azonban e végzés elleni fellebbe-
zésnek halasztó hatálya van a végrehajtásra.

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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