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Személyes ügyintézésTartalom

A Kormány a 57/2020. (III. 23.) számú rendeletével 2020. március 24. napjától kezdődő 
határozatlan időtartamara a személyes ügyfélfogadást minden végrehajtói irodában 
felfüggesztette, ezért felvilágosítás kérésére, valamint a végrehajtó megkeresésére személyesen 
ezen időtartam alatt nincs lehetőség.

Egyedi ügyekre vonatkozó felvilágosítást csak azt követően adhat a végrehajtó, hogy a felvilágosítást 
kérő személyt megfelelően azonosította. A személyazonosság megfelelő biztonsággal történő 
azonosítása érdekében az érdeklődő és az azonosítást végző személy közötti audio és video 
kapcsolatnak bizonyos technikai követelményeket ki kell elégítenie. Ezek a következők: 

Az azonosítás elvégzéséig képesnek 
kell lennie a videokapcsolat 
megszakítás nélküli biztosítására;

ÉS

Az azonosítás során képesnek 
kell lennie a folyamatos audio
kapcsolatot biztosítására;

Valamint alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a felvilágosítást kérő 
személyazonosságát ellenőrizzék.

ÉS
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Jognyilatkozatok
Kérelmeket és más jognyilatkozatokat továbbra is be lehet nyújtani hagyományos úton, papír alapon, 
továbbá lehetőség van elektronikus okirat használatával történő ügyintézésre is, az alábbiak szerint.

Írásban, papír alapon Elektronikus úton 

Az eljáró végrehajtó hivatali 
helyiségénél kihelyezett 
gyűjtőszekrény használatával.

Hagyományos postai 
küldemény formájában.

VAGY VAGY

A VIEKR rendszeren keresztül.

E-papír használatával.

Fontos, hogy egyszerű e-mail üzenet formában joghatályosan kérelmet benyújtani és egyéb más 
jognyilatkozat megtenni továbbra sem lehet.
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• Végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor;
• Hagyományos árverés nem tartható;
• Helyszíni cselekményt nem lehet végrehajtani;
• Lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt nem lehet intézkedni;
• Természetes személy lakóingatlanára újabb árverést nem lehet kitűzni;
• Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat nem 

foganatosítható;
• Meghatározott cselekmény végrehajtásával összefüggésben intézkedni, eljárási 

cselekményt foganatosítani nem lehet, kivéve a gyermek átadására és 
elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, egyezség végrehajtását;

• Járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen azonban a gyermek átadására, 
elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat és egyezség végrehajtásával 
kapcsolatos eljárási cselekmény sem foganatosítható.

STOP

Eljárási cselekmények
A személyes ügyintézést érintő korlátozásokon túl a Kormány egyes eljárási cselekményekkel 
kapcsolatban is korlátozásokat vezetett be. A veszélyhelyzet fennállása alatt, továbbá annak 
megszűnését követő 15 napon belül a végrehajtó nem intézkedhet az alábbiakkal 
kapcsolatban:
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A végrehajtói letéti számlákra a Kormányrendelet hatálybalépése előtt 
befolyt összegek a tartozásokra elszámolhatóak.

Adóvégrehajtás
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Adóvégrehajtás 
szünetel

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő és az adóvégrehajtási törvény szerint 
az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások – szűk körű kivétellel 
– SZÜNETELNEK a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

Adótartozások 
elszámolása

Elévülés
Azon eljárásokban, melyek a fentiek szerint jelenleg szünetelnek, a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig NYUGSZIK a végrehajtáshoz 
való jog elévülése.
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes, 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos 
és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy 
jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek 
az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes 
körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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