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számítására vonatkozó I. pontját hatályon 
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74/2020. (III. 31.) Korm. Rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt 
érvényesülő egyes eljárásjogi 
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Polgári peres és bírósági nemperes eljárások 1.
Határidők

Pénzügyi szektor

Közjegyzői eljárások

Elérhetőségek

Közigazgatási perek 2.

Polgári peres és 
nemperes eljárások 1. 

Egyéb

 A veszélyhelyzet a határidők folyását főszabály szerint nem érinti.
 DE ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban a 45/2020. (III.14.) Korm. 

rendelet által elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése (március 15.) és a 74/2020. 
(III.31.) rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő 
meghosszabbodik a 74/2020. (III.31.) rendelet hatálybalépését (április 1.) követő 30. 
napig.

 Személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a 
veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele.

 Eljárások félbeszakadása az új rendelettel megszűnik. 

Eljárásokat érintő 
változások

Közigazgatási perek 1.

Polgári peres és 
nemperes eljárások 2. 

Felek eljárási 
cselekményei

 Szünetelésnek a felek kérelmére korlátlan számban helye van.
 További nyilatkozatok írásban történő benyújtása.
 A fellebbezési / felülvizsgálati eljárásokban a felek nem kérhetik tárgyalás tartását.
 Jogi képviselő nélkül eljáró fél számára jelentős egyszerűsítések.
 A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok személyesen nem adhatók be. A bíróság 

bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.
 Főszabályként a rendelet által a régi és új Pp. tekintetében a veszélyhelyzetre megállapított 

eltérő rendelkezéseket alkalmazni kell a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes 
eljárásokban is az eljárás nemperes jellegéből adódó eltérésekkel.
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Polgári peres és bírósági nemperes eljárások 2.

Pénzügyi szektor

Közjegyzői eljárások
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Közigazgatási perek 2.

Polgári peres és 
nemperes eljárások 1. 

Egyéb  A nyilvántartó bíróság kizárólag okirati bizonyítást folytathat le.
 A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kizárólag 

elektronikus úton nyújt céginformációs és egyéb szolgáltatást.

Eljárásokat érintő 
változások

Közigazgatási perek 1.

Polgári peres és 
nemperes eljárások 2. 

Cégbírósági 
eljárások

Bíróság 
eljárási 

cselekményei

 Perfelvételi tárgyalást a bíróság mellőzi. Érdemi tárgyalást lehetőség szerint
elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására 
alkalmas eszköz útján lehet tartani. Ennek hiányában nyilatkozatok írásbeli formában.

 A bíróság a már kitűzött tárgyalások helyett is dönthet a tárgyaláson kívüli 
elbírásálról.

 A veszélyhelyzet ideje alatt – főszabályként - nincs helye az eljárási cselekmény 
lefolytatásának olyan helyen, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll. 

 Az első fokon eljáró bíróság minden esetben egy hivatásos bíróból áll.
 Ha a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megtartott tárgyalás elhalasztását követően a 

veszélyhelyzet ideje alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges 
a bíróság írásban figyelmeztet a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít 
további nyilatkozatok írásban történő megtételére.

 Ítélethozatal és perbeli egyezség jóváhagyása tárgyaláson kívül.
 Veszélyhelyzet ideje alatt hirdetményi kézbesítés szükségessége esetén az eljárás 

félbeszakad.
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Közigazgatási perek 1.
Határidők

 A veszélyhelyzet a határidők folyását főszabály szerint nem érinti.
 DE ha a határidő a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb 

közigazgatási bírósági eljárásokban a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet által elrendelt 
rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése (március 15.) és a 74/2020. (III.31.) rendelet 
hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik 
a 74/2020. (III.31.) rendelet hatálybalépését (április 1.) követő 30. napig.

 Személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a 
veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. 

 Eljárások félbeszakadása az új rendelettel megszűnik. 
 Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban vagy 

elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni.
 Végrehajtás felfüggesztésének és azonnali jogvédelemnek nincs helye, ha a 

közigazgatási cselekmény a humánjárvány következményeinek elhárításához vagy az 
állampolgárok egészségének és életének megóvásához kapcsolódik.

 Jogi képviselő nélkül eljáró fél számára jelentős egyszerűsítések.
 A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok személyesen nem adhatók be. A bíróság 

bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.
 A veszélyhelyzet ideje alatt – főszabályként - nincs helye az eljárási cselekmény 

lefolytatásának olyan helyen, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll. 

Eljárási 
cselekmények 

1.
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Közigazgatási perek 2.
 A veszélyhelyzet ideje alatt a bíróság tárgyaláson kívül jár el.
 Ha a veszélyhelyzet idején kívül tárgyalást kellene tartani, a felperes meghatározott 

feltételek esetén kérheti, hogy a bíróság a tárgyalást a veszélyhelyzet megszűnését 
követő időpontra halassza el. E feltételek a következők:
 a bíróság a közigazgatás cselekmény halasztó hatályát részben sem rendelte el,
 a keresetindításnak halasztó hatálya van, és a bíróság halasztó hatály feloldását nem 

rendelte el,
 ideiglenes intézkedést nem rendeltek el.
Ha bármelyik feltétel szerinti intézkedés akár csak részben is megvalósult, 
elrendelésre került, nem kérhető a tárgyalás elhalasztása.

 Az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más 
elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján lehet tartani. Ennek 
hiányában nyilatkozatok írásbeli formában.

 Ha a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megtartott tárgyalás elhalasztását követően a 
veszélyhelyzet ideje alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges 
a bíróság írásban figyelmeztet a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít 
további nyilatkozatok írásban történő megtételére.

 Ítélethozatal és perbeli egyezség jóváhagyása tárgyaláson kívül.

Eljárási 
cselekmények 
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 A veszélyhelyzet megszűnését követő napig szóbeli beadvány, személyes 
iratbetekintés nem lehetséges.

 Veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére 
nem kerülhet. A kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését 
követő napon újrakezdődik.

 Veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti. Személyes meghallgatás szükségessége 
esetén írásbeli nyilatkozat. A közjegyző és az ügyfél közötti kapcsolattartás írásban, papír 
alapon, elektronikus úton lehetséges.

 Személyes megjelentésű cselekményeket az előző kivételekkel a közjegyző elhalaszthatja, 
ahol nem halasztott, ezek elmulasztása esetén a mulasztás jogkövetkezményei nem 
alkalmazhatók.

 Közjegyzői okirat felolvasása, tájékoztatási kötelezettség teljesítése, aláírás vagy kézjegy 
valódisága tanúsítása, külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli eskü, 
fogadalom tételének tanúsítása során hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására 
alkalmas távközlési eszköz útján is történhet.

 Hagyatéki tárgyalást kitűzni, tartani nem lehet, hagyaték átadása speciális esetben.
 Közjegyzőt kérelmére a területi közjegyzői kamara elnöke mentesítheti, melynek ideje a 

mentesítéssel érintett ügyekben a határidőkbe nem számít bele. 

DE bizonyos ügyekben VAN személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban.

Közjegyzői 
nemperes 
eljárások

Fizetési 
meghagyásos 

eljárások
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A kézbesítési kifogás / mulasztás igazolása iránti kérelem
előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a 

veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.

A személyi biztonsági tanúsítvány /  telephely biztonsági tanúsítvány / 
biztonsági szakvélemény érvényességének határideje a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.
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A rendelet hatása a pénzügyi szektorra
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Számviteli 
hatások

Követeléskezelők

Értékvesztés

 A fizetési meghagyások végrehajtói kézbesítésének leállítsa és a végrehajtások 
korlátozása a szektor működése és folyamata szempontjából is lényeges lehet, ha 
végrehajtói kézbesítést kérték a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben

 A rendelet intézkedései a vásárolt követelések vételárába is beépülnek várhatóan
 A veszélyhelyzet megszűnését követően várhatóan sok lejárt tartozás halmozódik fel, 

melyek kezelésére szükséges már most felkészülni, a fejlesztéseket elindítani

 Az értékvesztés meghatározása során jellemzően figyelembe veszik a 
követelésértékesítésből származó bevételeket, melyek várhatóan most alacsonyabbak 
lesznek

 A végrehajtási eljárásokból származó megtérülések későbbre tolódhatnak bizonyos 
esetekben, ezt szintén figyelembe kell venni az értékvesztésben

 A fizetési meghagyások végrehajtói kézbesítésének leállítsa és a lakóingatlanok 
kiürítésének korábbi tilalma az ügyfelek fizetési hajlandóságára is hatást gyakorolhat, 
felléphet a morális kockázat

 Számviteli szempontból a nemteljesítő, értékvesztett hitelekre érkező megtérülések
időbelisége változhat meg a rendelet hatására (cash-flow becslésekben bekövetkező 
változás)

 A valós értéken nyilvántartott hitelek értéke a rendelet hatására csökkenhet
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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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