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TÁJÉKOZTATÓ 

A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről 

szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2021. (IV. 16.) Korm. 

rendelettel életbe lépett új szabályokról 

 

 

 

2021. április 16. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Módr.). 

 

A Módr. a szigorított védekezést nem hosszabbította meg, az 2021. április 19. napján 

megszűnik, azaz 2021. április 20. napjától a szigorított védekezés alatt irányadó eltérő eljárási 

szabályok már nem alkalmazhatók. 

 

A Módr. ezenfelül a szigorított védekezést követő, a polgári és közigazgatási bírósági 

eljárásokban alkalmazandó átmeneti szabályokat tartalmazza. 

 

I. HATÁLYBALÉPÉS 

 

• A Módr. 2021. április 17. napján lépett hatályba. 

 

• A Módr. a szigorított védekezés megszűnését követő időre tartalmaz szabályokat, tehát 

ténylegesen 2021. április 20. napjától alkalmazandó (kivéve a 42. § hatályon kívül 

helyezését).  

 

• A Módr. szerinti, a polgári és közigazgatási bírósági eljárásokban alkalmazandó 

átmeneti szabályokat a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések 

újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir II.) 

hatályvesztéséig, azaz 2021. május 23-áig kell alkalmazni.  

 
 

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 

 

• A rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

 

• A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Kivezető tv.) továbbra is hatályban van, 

így a Módr. kifejezetten a szigorított védekezés időtartama alatti eljárási 

cselekményekhez rendel az átmenetet megteremtő előírásokat a polgári és 

közigazgatási bírósági eljárásokban. 
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III. A POLGÁRI PERES TÁRGYALÁSOK KITŰZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI 

RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A perfelvételi szakra vonatkozó átmeneti szabályok 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban már beszerezte 

a tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges – a jogvita 

kereteit meghatározó – nyilatkozatokat,  

➢ a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le, de köteles a 

perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmeztetni, és lehetőséget 

biztosítani további nyilatkozatok írásban történő megtételére. 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban megkezdte a 

perfelvétel lefolytatását, azonban ebben az időszakban a felek még nem tették meg 

valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozatukat, a bíróság választhat:  

➢ kitűzi a perfelvételi tárgyalást, vagy 

➢ a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le, és ez utóbbi 

esetben köteles a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmeztetni, 

és lehetőséget biztosítani további nyilatkozatok írásban történő megtételére. 

 

 

2. Az érdemi szakra vonatkozó átmeneti szabályok 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban írásban már 

figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a felhívására a 

nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem 

tettek, 

➢ a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban az elektronikus 

hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján 

tartandó érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást 

már kitűzte  

➢ az általános perrendi szabályok szerint meghatározza a tárgyalás helyét 

(kivéve, ha járványügyi intézkedések továbbra is a tárgyalás elektronikus 

hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas 

eszköz útján történő megtartását indokolják), és erről értesíti a tárgyalásra 

megidézetteket. 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban az érdemi 

tárgyalást, illetve az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást még nem 

tűzte ki (ideértve, ha megállapította az eljárás akadályoztatottságát):  

➢ az eljárást az általános perrendi szabályok szerint a tárgyalás (amely 

járványügyi intézkedések indokoltsága esetén elektronikus hírközlő hálózat 

vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján 

megtartandó tárgyalás is lehet) kitűzésével folytatja. 
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• Amennyiben a bíróság a tárgyalást már berekesztette (akár írásban, akár szóban), de 

az ítéletet még nem hozta meg: 

➢ az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. 

 

3. A perorvoslati szakra vonatkozó átmeneti szabályok 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban már értesítette 

a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról – akkor továbbra is tárgyaláson kívül jár 

el, kivéve: 

➢ ha bármelyik fél a szigorított védekezés megszűnését követő naptól számított 

8 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszt elő. 

 

• Ha a bíróság a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban még nem 

értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról, 

➢ a tárgyalás megtartására, illetve a tárgyaláson kívüli elbírálásra az általános 

perrendi szabályok szerint kerül sor. 

 

 

IV. EGYÉB ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A POLGÁRI ELJÁRÁSOKBAN 

 

• 2021. április 20. napjától nincs lehetőség az egyezség tárgyaláson kívüli 

jóváhagyására. 

➢ Amennyiben a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a Veir.II. 

rendelkezései szerint a bíróság a feleket már nyilatkozattételre felhívta az 

egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is 

jóváhagyhatja. (Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján 

kell közölni; a végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó 

hatálya van.) 

 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a bíróság ideiglenes 

intézkedést – erre irányuló kérelem esetén – a perindítást megelőzően rendelt el: 

➢ a per megindítására a bíróság által megállapított határidő 2021. április 

20. napján kezdődik. 

 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban az eljárásban hirdetményi 

kézbesítésnek lett volna helye, és ezért a bíróság az eljárás félbeszakadását állapította 

meg (és a hirdetményi kézbesítés oka korábban nem szűnt meg):  

➢ 2021. április 20. napján a félbeszakadás megszűnik, a bíróság az eljárást 

hivatalból folytatja. 

 

 

V. VISSZATÉRŐ, ILLETVE HATÁLYUKAT VESZTŐ RENDELKEZÉSEK 

 

• 2021. április 20. napjától visszaáll a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél által szóban 

előterjesztendő kérelem jegyzőkönyvbe foglalására meghatározott ügyfélfogadás 

(Ügyfélsegítő), valamint a bírósági kezelőirodákban a személyes ügyfélfogadás, a 
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beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen beadhatók (a bíróságok által a 

veszélyhelyzetre meghatározott, az OBH elnöki ajánláson alapuló egyedi szabályok – 

előzetes regisztráció - szerint). 

 

• 2021. április 20. napjától nem hatályos az a rendelkezés, hogy a peres eljárásokban az 

eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye. 

 

• Nincs lehetőség 2021. április 20. napjától az egyesbíró eljárására azokban az elsőfokú 

munkaügyi perekben, ahol törvény szerint ülnökök közreműködése kötelező. 

 

• A 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban történt kézbesítés tekintetében 

a kézbesítési kifogás, valamint a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban 

történt mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben 

meghatározott határidejébe a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszak 

időtartama nem számít bele. 

 

 

VI. KÖZIGAZGATÁSI PEREKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

A szigorított védekezés megszűnését követően a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt  

• az 1952-es Pp., 

•  a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 

közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. 

törvény, 

• a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.),  

• a közigazgatási bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályok, valamint  

• a Kivezető tv. rendelkezéseit 

 az alábbi rendelkezésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

1. Hirdetményi kézbesítés miatti félbeszakadás 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban az eljárásban hirdetményi 

kézbesítésnek lett volna helye, és ezért a bíróság az eljárás félbeszakadását állapította 

meg (és a hirdetményi kézbesítés oka korábban nem szűnt meg):  

➢ 2021. április 20. napján a félbeszakadás megszűnik, a bíróság az eljárást 

hivatalból folytatja. 

2. Tárgyalás tartása 

• A 2021. április 20. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult 

eljárásokban tárgyaláson kell eljárni, ha azt a fél vagy az érdekelt jogszabályi 

rendelkezés alapján kéri.  

 

•  Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a bíróság értesítette 

a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról, 

➢ a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el.  
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• Az eljárást tárgyaláson kell folytatni, ha a fél vagy az érdekelt a szigorított 

védekezés megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás tartása 

iránti kérelmet terjeszt elő.  

 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a felperes tárgyaláson 

kívüli elbírálás helyett a tárgyalásnak a szigorított védekezés megszűnését követő 

időpontra halasztását kérte, a bíróság a tárgyalás kitűzése iránt a szigorított 

védekezés megszűnését követő naptól számított 15 napon belül intézkedik.  

 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a személyes 

közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás megakadt, a bíróság 

a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása iránt a szigorított 

védekezés megszűnését követő naptól számított 15 napon belül intézkedik.  

 

• Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a bíróság írásban 

figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására 

a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek,  

➢ a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.  

 

• 2021. április 20. napjától nincs lehetőség az egyezség tárgyaláson kívüli 

jóváhagyására. 

➢ Ha a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban a Veir. II. 

rendelkezései szerint a bíróság a feleket már nyilatkozattételre felhívta 

az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül 

is jóváhagyhatja. (Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján 

kell közölni; a végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó 

hatálya van.) 
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VII. BÜNTETŐELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A szigorított védekezés megszűnését követően a Kivezető tv. büntetőeljárást érintő 

valamennyi rendelkezése változatlanul alkalmazandó. 

 

A szigorított védekezés megszűnését követően a Veir. II. büntetőeljárást érintő rendelkezései 

nem alkalmazhatóak. 

Azaz 2021. április 20-tól nem alkalmazható az a szabály, hogy 

• ha az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg, 

akkor a tárgyalást, nyilvános ülést 2021. április 19-ét követő időpontra kell 

kitűzni, illetve elhalasztani, illetve 

• ha az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna, a bíró/a tanács 

elnöke dönt a kitűzés, illetve elhalasztás helyett a tárgyalás, nyilvános ülés 

megtartásáról. 

 

Így az eljárási cselekményen való jelenlétre vonatkozó szabályokra a Kivezető törvény 

szabályozása irányadó, az alábbiak szerint: 

 

• Ha a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmény járványügyi intézkedés 

megszegésével járna, és az eljárási cselekmény elhalasztásának nincs akadálya, akkor 

az eljárási cselekményt el kell halasztani. 

• Ha a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmény járványügyi intézkedés 

megszegésével járna, és az eljárási cselekmény nem halasztható el, akkor az 

eljárási cselekményen való jelenlétet telekommunikációs eszköz útján kell 

biztosítani. 

• Ha a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmény nem jár járványügyi intézkedés 

megszegésével, a jelenlétet akkor is elsősorban telekommunikációs eszköz útján 

kell biztosítani. 

• A bíróság - ha annak technikai feltételei fennállnak - az ügyész jelenlétét elsősorban 

telekommunikációs eszköz útján biztosítja az eljárási cselekményen. 

 

 


