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Bevezetés 

A Kormány 229/2020 (V.25.) rendelete több helyen is módosította a veszélyhelyzet ideje 
alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020 (III.31.) 
kormányrendeletet. 

Az alábbi szakértői összefoglaló a rendelet által módosított legfontosabb szabályokat 
mutatja be, köztük 

(i) a polgári peres és nem peres eljárásokra vonatkozó módosításokat;

(ii) a közigazgatási perekre vonatkozó módosításokat, valamint

(iii) a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket. 

Fontos kiemelni, hogy az új rendelettel módosított rendelkezéseket a módosító rendelet 
hatálybalépésekor (2020. június 1. napján) folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell!

A 229/2020 (V.25.) kormányrendelet 2020. június 1-én lép hatályba. 

Bevezetés
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A módosított szabályok szerint, ha

• a bíróság már beszerezte a tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához 
szükséges – a  jogvita kereteit meghatározó – nyilatkozatokat, a perfelvételt 
perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A bíróság a perfelvétel lezárását 
írásban közli a felekkel.

• a bíróság a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek még nem tették meg 
valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a  bíróság a  perfelvételt 
a perfelvételi tárgyalás kitűzésével folytatja le vagy figyelmezteti a feleket, hogy 
a perfelvételt le kívánja zárni és tájékoztatja a feleket, hogy tárgyalás tartását 
tizenöt napon belül írásban kérhetik.

• a bíróság ideiglenes intézkedést a perindítást megelőzően elrendel, a  per 
megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését 
követő napon kezdődik. 

• a járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat 
vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is 
megtartható.

• a  bíróság a  tárgyalásról a  nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a  
járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja. 

A polgári peres és nem peres el járások 1.

A polgári peres és nem peres eljárásokra vonatkozó módosítások
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A módosított szabályok szerint, ha 

• 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. 

• a bíróság az érdemi tárgyalást (vagy a régi Pp. szerinti eljárásokban a tárgyalást) még 
nem tűzte ki, a bíróság az eljárást a tárgyalás kitűzésével folytatja.

• a  fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróság a továbbiakban is 
tárgyaláson kívül jár el, ha már értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról.

• a  tárgyaláson kívüli elbírálásról szóló értesítését követően a  felek közös kérelemben 
kérik a tárgyalás megtartását, a bíróság kitűzi a tárgyalást. 

A polgári peres és nem peres el járások 2.

A polgári peres és nem peres eljárásokra vonatkozó módosítások
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A módosított szabályok szerint, ha

• a járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat 
vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is 
megtartható.

• a  bíróság a  tárgyalásról a  nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a  
járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát 
biztosítja. 

• a módosító kormányrendelet hatálybalépését követően előterjesztett keresetlevél 
alapján indult eljárásokban tárgyaláson kell eljárni, ha azt a fél vagy az érdekelt 
jogszabályi rendelkezés alapján kéri.

• a bíróság már értesítette a  feleket a  tárgyaláson kívüli elbírálásról, a  továbbiakban is 
tárgyaláson kívül jár el. 

• az eljárást viszont tárgyaláson kell folytatni, ha a fél vagy az érdekelt a 
veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás 
tartása iránti kérelmet terjeszt elő.

A közigazgatási perek 1.

A közigazgatási perekre vonatkozó módosítások
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A módosított szabályok szerint,  ha

• a felperes tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a  tárgyalásnak a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő időpontra halasztását kérte, a bíróság a tárgyalás kitűzése iránt 
a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik.

• a  személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás 
megakadt, a  bíróság a  tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása 
iránt a módosító rendelet hatálybalépését követő naptól számított tizenöt napon belül 
intézkedik. 

• a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a 
bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy nyilatkozatot nem tettek, a 
bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. 

• a  bíróság a  feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a  perbeli 
egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. 

A közigazgatási perek 2.

A közigazgatási perekre vonatkozó módosítások
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A hatályon kívül helyezett rendelkezések alapján, az alábbi szabályok alkalmazhatóak:

• A polgári peres és nem peres eljárásokban a beadványok a bíróságok kezelőirodáin 
személyesen beadhatók, 

• a közigazgatási perekben a személyes meghallgatás lehetősége biztosított. 

A legfontosabb hatályon kívül helyezett rendelkezések

Hatályon kívül helyezett rendelkezések
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