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I. A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes 

eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetése

(Legfontosabb jogszabályi változások kiemelése)

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet



I.1. Polgári peres és bírósági nemperes eljárások

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Határidők

 A  rendelet a határidők folyását főszabály szerint nem érinti.
 Személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények esetén a tárgyaláson kívüli foganatosítás akadályának 

elhárultáig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. Az akadály 
bekövetkezésének időpontját végzésben állapítja meg és tájékoztat a jogkövetkezményekről.

 Perindítást megelőző ideiglenes intézkedés elrendelése esetén, a per megindítására megállapított határidő a 
szigorított védekezés megszűnését követő napon kezdődik.

Felek eljárási 
cselekményei

 Szünetelésnek a felek kérelmére korlátlan számban helye van.
 További nyilatkozatok benyújtása írásban történhet.
 A beadványok személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet 

elhelyezni. 
 A személyes ügyfélfogadás szünetel. 

 A perfelvételi tárgyalást a bíróság mellőzi. A perfelvétel lezárása előtt további nyilatkozatok írásban. 
 Érdemi tárgyalást főszabály szerint elektronikus úton (kép és hang továbbítására alkalmas eszközzel) kell 

megtartani. Ha ez nem biztosított, a bíróság írásbeli formában vagy a személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz útján szerzi be a nyilatkozatokat.

 Az ideiglenes intézkedés elbírálása során a felek csak írásban nyilatkoztathatók meg.
 Hirdetményi kézbesítés szükségessége esetén az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának vagy a 

szigorított védekezésnek a megszűnéséig.
 A bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, további írásbeli nyilatkozatra lehetőséget ad. A 

bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. Perbeli egyezség jóváhagyása tárgyaláson kívül.
 A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a bíróság tárgyaláson kívül jár el.

Bíróság 
eljárási 

cselekményei



I.2. Közigazgatási bírósági eljárások

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Határidők

 A  szigorított védekezés a határidők folyását főszabály szerint nem érinti.
 Személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények esetén a tárgyaláson kívüli vagy elektronikus úton történő 

foganatosítás akadályának elhárultáig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem 
számít bele. A bíróság erről tájékoztatást ad.

Felek eljárási 
cselekményei

 További nyilatkozatok benyújtása írásban történhet.
 A beadványok személyesen nem adhatók be, azokat  a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet 

elhelyezni. Személyes ügyfélfogadás szünetel.
 Ha a szigorított védekezés idején kívül tárgyalást kellene tartani, a felperes meghatározott feltételek esetén kérheti, 

hogy a bíróság a tárgyalást a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halassza el:
 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, nem kérhető a tárgyalás elhalasztása.

 A régi Pp. szerinti eljárásokban a végrehajtás felfüggesztésének, a Kp. szerinti eljárásokban azonnali 
jogvédelemnek nincs helye, ha a közigazgatási cselekmény a járvány következményeinek elhárításához 
szükséges.

 Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy a 
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján kell beszerezni.

 Hirdetményi kézbesítés szükségessége esetén az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának vagy a 
szigorított védekezésnek a megszűnéséig.

 A szigorított védekezés ideje alatt a bíróság tárgyaláson kívül jár el, ideértve a perorvoslati eljárásokat is.
 Ha tárgyalásnak lenne helye, a bíróság tájékoztat a tárgyaláson kívüli eljárásról és az írásbeli nyilatkozatok 

benyújtásának lehetőségéről.
 A bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, további írásbeli nyilatkozatra lehetőséget ad. A 

bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. Perbeli egyezség jóváhagyása tárgyaláson kívül.

Bíróság 
eljárási 

cselekményei



I.3. Közjegyzői nemperes eljárások és Végrehajtási eljárások

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

 A  szigorított védekezés a határidők folyását főszabály szerint nem 
érinti.

 A szigorított védekezés ideje alatt 
 kérelem, egyéb beadvány szóban nem terjeszthető elő,
 az iratbetekintési jog személyesen nem gyakorolható,
 személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozat 

írásban
(néhány kivételtől eltekintve, pl.: Élettársi Nyilatkozatok 
Nyilvántartásának vezetése)

 A szigorított védekezése ideje alatt a személyes megjelenést 
igénylő, időpontra teljesítendő eljárási cselekmény (néhány 
kivételtől eltekintve, pl.: HBNY regisztráció) elhalasztásra kerül, 
mulasztás jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak. 

 Közjegyzői okirat felolvasása és a közjegyzői tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése, illetve bizonyos eljárásokban az okirat 
felolvasása és megmagyarázása hang- és videókapcsolat 
folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján is 
történhet. 

 A hagyatéki eljárásban a szigorított védekezés ideje alatt tárgyalást 
kitűzni nem lehet. Ezt a szigorított védekezés megszűntét követő 
időpontra kell elhalasztani. A hagyaték ezen időszak alatt, főszabály 
szerint tárgyalás tartása nélkül is átadható.

Közjegyzői nemperes eljárások Végrehajtási eljárások
 A szigorított védekezés ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem 

kerülhet sor. A kézbesítési  határidő a szigorított védekezés 
megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

 Ezen időszak alatt indult végrehajtás során a végrehajtható okirat 
kézbesítésével egyidejűleg az adós tájékoztatása a részletfizetés 
lehetőségéről és feltételeiről. Ha ezt az adós kéri, a végrehajtást 
kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapítható.

 Az iratok kézbesítése postán vagy elektronikus úton történik.
 A személyes ügyfélfogadás a szigorított védekezés megszűnését 

követő napig felfüggesztésre kerül. Ez idő alatt elektronikus eszköz 
igénybevétele útján, írásban, vagy a végrehajtói iroda bejáratánál 
elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosított a rendelkezésre állás.

 Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, 
és a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas 
távközlési eszköz útján adható felvilágosítás.

 A szigorított védekezés megszűnéséig helyszíni eljárás, 
hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény 
nem foganatosítható. Ezen időszakot követően lehet csak folytatni 
az eljárási cselekményt azzal, hogy a szigorított védekezés 
megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek a határidők.

 Ingatlan kiürítése / természetes személy lakóingatlanának 
árverezése / lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása / 
meghatározott cselekmény foganatosítása: szigorított védekezés 
megszűnése után. A határidők újrakezdődnek.

 Rendbírság szűkítése / végrehajtás felfüggesztési okok bővítése.



I.4. Egyéb eljárások

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Kézbesítési kifogás és igazolási kérelem
 A szigorított védekezés ideje alatti kézbesítés tekintetében a

kézbesítési kifogás határidejébe, illetve
 A szigorított védekezés ideje alatti mulasztás igazolása iránti

kérelem törvényi határidejébe
a szigorított védekezés időtartama nem számít bele.

Fizetési meghagyásos eljárás
 A szigorított védekezés megszűnését követő napig szóban 

beadvány nem terjeszthető elő.
 A szigorított védekezés megszűnéséig a fizetési meghagyás 

végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor, azzal, hogy a 
kézbesítésre vonatkozó határidő a szigorított védekezés 

megszűnését követő napon újrakezdődik.

Cégbírósági és civil szervezetekkel kapcsolatos 
eljárások

 Kizárólag okirati bizonyítás lefolytatása lehetséges.
 A Céginformációs Szolgálat kizárólag postai úton vagy

elektronikus úton nyújt céginformációs és egyéb szolgáltatást.



II. A védelmi intézkedések ideiglenes 

szigorítása

(Legfontosabb jogszabályi változások kiemelése)

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet



Védelmi intézkedések

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Települések belterületén, az utcán és a 
közterületen kötelező orrot és szájat eltakaró 

maszkot viselni.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 
kormányrendelet hatályát meghosszabbította 2021. 
március 22. napjáig. A határellenőrzés a tranzit- és 

teherforgalmat nem érinti.

A koronavírus-járvány okozta napi megbetegedések számának növekedésére tekintettel a hatályban levő védelmi
intézkedések szigorítását rendelte el a kormány.



Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos intézkedések

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

A március 8-tól március 22-ig tartó időszakra vonatkozó kötelező bezárás hatálya
alá esik valamennyi üzlet, az alábbi kivételekkel:

A vendéglátó 
üzlet e rendelet 
alkalmazásában 

nem minősül 
üzletnek.



Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos intézkedések

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Ebben az időszakban – szűk kivétellel – szintén kötelező zárva tartani a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára
szolgáló helyiségeket.

Néhány példa 
azokra a 
szolgáltatásokra, 
amelyekre nem 
vonatkozik a 
tilalom

pénzügyi szolgáltatások

magánegészségügyi szolgáltatás

járműszerviz szolgáltatás

épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás

szociális szolgáltatás, stb.

[Text]



Jogkövetkezmények

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

100.000 Ft és 1.000.000 Ft közti pénzbírság.

A jogsértéssel érintett helyiséget, területet,
intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra,

legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen
bezárathatja

Jogsértés esetén az eljáró rendőr a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.



Az intézkedések alkalmazhatósága és a rendelet hatálya

© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Az intézkedések többsége 
március 8-tól március 22-ig 

hatályos.

DE! A Kormány a rendelet hatályát a 
koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbította.

Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát 
veszti. 



III. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 

kormányrendeletek módosításáról
(Legfontosabb jogszabályi változások kiemelése)

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet



Gazdaságvédelmi intézkedések kiterjesztése
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485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
(veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

gazdaságvédelmi intézkedésekről)

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
(bérletidíj-fizetési mentesség)

 A szociális hozzájárulási adó teljesítése alóli mentesítés bizonyos 
vállalkozók számára 2021. március hónapja tekintetében.

 A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás 2021. március hónapra 
tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó 

megfizetése alól.
 Az adófizetési kedvezményre jogosult kifizetők körének 

kiterjesztése.

 bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem 
követelheti a bérlőtől.

 az állam vagy a helyi önkormányzat;
 az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló 

gazdasági társaság
tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés 

alapján.
 A bérleti díj csak akkor nem követelhető, ha a bérleti szerződés 

alapján a bérlő 2021. március 3. napján a rendeletben megjelölt 
tevékenységet végzi a bérleményben.

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat
az ország működéséhez szükséges stratégiai 

célú állami és nem állami gazdasági társaságok 
és szervezetek

veszélyhelyzetben történő támogatásáról

 A Kormány együtt kíván működni az ország működéséhez szükséges stratégiai 
célú állami és nem állami gazdasági társaságokkal és egyéb szervezetekkel.

 Feladat ellátásában résztvevő állomány és a veszélyhelyzeti kapcsolattartók 
kijelölése.



Elérhetőségek
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