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Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, illetve a rendkívüli 
jogrend fennállása alatt, azzal összefüggésben több kötelező érvényű intézkedés és rendelkezés 
lépett, illetve lép hatályba a következő időszakban. 
 
Az Országos Bírósági Hivatala Elnöke által – a 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozatával – 
korábban (2020. március 15.) elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet megszűnt. 
 
Az eljárási szabályok a 2020. március 31. napján kihirdetett Rendelet értelmében az alábbiak 
szerint változtak. 
 
I. KÉZBESÍTÉS 
 
A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében  

a) a kézbesítési kifogás, valamint  
b) a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem  

előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem 
számít bele. 
 
II. BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZAKVÉLEMÉNYEK 
 
Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephely biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági 
szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt járna le, érvényessége a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. 

 
III. CÉGELJÁRÁS, CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK1 
 
A nyilvántartó bíróság kizárólag okirati bizonyítást folytathat le.  
 
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kizárólag 
elektronikus úton nyújt céginformációs és egyéb szolgáltatást. 

 
IV. POLGÁRI PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK2 
 
Ha a Rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.  
 
Perfelvételi tárgyalás 
A bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást.  
 
A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell 
lefolytatni azzal, hogy a bíróság – szükség esetén – további nyilatkozatok írásban történő 
benyújtására is felhívhatja a feleket. 
 
Ha a jogi képviselő vagy a fél személyes meghallgatása szükséges, a bíróság a 
IV/Személyes meghallgatás pontban foglalt módon jár el a perfelvétel lezárása érdekében. Ezen 
rendelkezéseket a személyi állapotot érintő perekben is alkalmazni kell.  

                                                
1 A veszélyhelyzet ideje alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról  és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény az alábbi eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. 
2 A veszélyhelyzet ideje alatt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.), valamint a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
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A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít 
további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban 
közli a felekkel.3  
 
Érdemi tárgyalás 
A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá 
tartozó perekben a tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más 
elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani.  
 
Ha ennek feltételei nem biztosítottak a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő 
nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.4  
 
Eljárási cselekmények 
1. A veszélyhelyzet ideje alatt – a 3. pontban fogalt kivétellel – nincs helye az eljárási cselekmény 
lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés 
hatálya alatt áll. 

 
2. Az előző bekezdés szerinti eljárási cselekményt a járványügyi intézkedés feloldását 
követően lehet lefolytatni azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a 
járványügyi intézkedés feloldását követő napon újrakezdődik.  
 
3. A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekményeket – ha 
nincs más módja – a veszélyhelyzet ideje alatt járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is 
foganatosítani kell.5  

 
Személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények 
Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, ami az IV/Érdemi 
tárgyalás pontban foglaltak szerinti módon nem foganatosítható, a bíróság a továbbiakban a 
tárgyaláson kívül foganatosítható eljárási cselekményeket folytatja le.  
 
Ha ezeket az eljárási cselekményeket a bíróság lefolytatta, vagy nincs ilyen lefolytatandó eljárási 
cselekmény, ettől az időponttól a személyes közreműködést igénylő, de a IV/Érdemi tárgyalás 
pontban foglaltak szerinti módon nem foganatosítható eljárási cselekmény akadályának 
elhárultáig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít 
bele. A bíróság végzésben állapítja meg az akadály bekövetkezésének időpontját, valamint 
tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről.6 
  
Az eljárás szünetelése 
A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban 
van helye.7 
  
Ideiglenes intézkedések 
Ha a bíróság ideiglenes intézkedést – erre irányuló kérelem esetén – a perindítást megelőzően 
elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését 

                                                
3 R. 21. § (2) 
4 R. 21. § (3) 
5 R. 22. § (1)-(3) 
6 R. 21. § (4) 
7 R. 21. § (5) 
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követő napon kezdődik. Az ideiglenes intézkedés elbírálása során a felek csak írásban 
nyilatkoztathatók meg.8 
 
Személyes meghallgatás 
Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy 
a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni, és 
szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni.9 
 
Jogi képviselő nélkül eljáró fél10 
A veszélyhelyzet ideje alatt a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetet, a 
beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél 
kizárólag írásban, a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti.  
 
Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező 
tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a 
keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie, és a bíróságnak részletes, a fél jogban való 
járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan. 
Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.  
 
Beadványok, hirdetményi kézbesítés 
A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók 
be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.11  
 
Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek van helye, az eljárás 
félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig.12 
 
Ítélethozatal 
A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. 
 
Ha a perben a veszélyhelyzet kihirdetése előtt még megtartott tárgyalás elhalasztását követően a 
veszélyhelyzet ideje alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges, vagy a bíróság 
a további eljárási cselekményeket a Rendelet szabályai szerint foganatosította, a bíróság írásban 
figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok 
írásban történő megtételére.  
 
Ha a polgári peres és a közigazgatási peres eljárásokban a bíróság a rendkívüli ítélkezési szünet 
előtt a tárgyalás berekesztéséről döntött, és az ítélet meghozatalát és kihirdetését elhalasztotta, a 
bíróság az írásba foglalt – indokolással ellátott – ítéletét kézbesítés útján közli a felekkel. 

 
Perbeli egyezség 
A perbeli egyezséget a bíróság a felek – a perfelvételi és érdemi tárgyalásnál részletezettek szerinti 
módokon történő – megnyilatkoztatását követően végzésével tárgyaláson kívül is 
jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen 
módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó 
hatálya van.  
 

                                                
8 R. 21. § (6) 
9 R. 21. § (7) 
10 R. 24-25. § 
11 R. 26. § 
12 R. 27. § 
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Felülvizsgálati és fellebbezési eljárások13 
A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik.  
 
A bíróság a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokban a korábbi kérelem alapján már kitűzött 
tárgyalások esetében is dönthet a tárgyaláson kívüli elbírálásról. A bíróság e döntéséről soron 
kívül értesíti a feleket.  
 
A felek 15 napon belül benyújtott közös kérelme alapján a bíróság elektronikus hírközlő 
hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartja meg 
a tárgyalást. 
 
Ha ennek feltételei nem biztosítottak a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő 
nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.  
 
A nem foganatosítható eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. A bíróság végzésben állapítja meg az 
akadály bekövetkezésének időpontját, valamint tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről. 

 
Polgári nemperes eljárások14 
A 1952-es Pp. és a hatályos Pp. tekintetében a veszélyhelyzetre megállapított eltérő 
rendelkezéseket alkalmazni kell a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárásokban is az 
eljárás nemperes jellegéből adódó eltérésekkel, kivéve, ha e rendelet az adott eljárásra eltérő 
szabályt állapít meg. 
 
V. KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK15 
 
Ha a Rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti. 

 
A veszélyhelyzet ideje alatt a bíróság tárgyaláson kívül jár el.  

 
Nincs helye 

a) az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó eljárásokban végrehajtás felfüggesztésének,  
b) a Kp. hatálya alá tartozó eljárásokban azonnali jogvédelemnek  

ha a közigazgatási cselekmény az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításához vagy a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvásához kapcsolódik.  
 
Személyes meghallgatás szükségessége esetén  

a) a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy  
b) a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell 

beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni.  
 
Jogi képviselő nélkül eljáró fél 
Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező 
tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a 

                                                
13 R. 29. § (1)-(3) 
14 R. 30. § 
15 A veszélyhelyzet ideje alatt a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt az 1952-es Pp. és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. 
törvény, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) rendelkezéseit az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
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keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie, és a bíróságnak részletes, a fél jogban való 
járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan. 
Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.16 
 
Hirdetményi kézbesítés 
Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek van helye, az eljárás 
félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig.17  
 
A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, 
azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.18  
 
Eljárási cselekmények és tárgyalás 
A veszélyhelyzet ideje alatt nincs helye – az alábbiakban fogalt kivétellel – az eljárási 
cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi 
intézkedés hatálya alatt áll.  
 
A fenti eljárási cselekményt a járványügyi intézkedés feloldását követően lehet lefolytatni azzal, 
hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés feloldását 
követő napon újrakezdődik.  

 
A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekményeket – ha nincs 
más módja – a veszélyhelyzet ideje alatt járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is 
foganatosítani kell.19 
 
Ha a perben a veszélyhelyzet idején kívül tárgyalást kellene tartani, a felperes akkor kérheti, 
hogy a bíróság tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a tárgyalást a veszélyhelyzet megszűnését követő 
időpontra halassza el, ha  

a) a bíróság a közigazgatás cselekmény halasztó hatályát legalább részben nem rendelte el,  
b) a keresetindításnak halasztó hatálya van, és a bíróság halasztó hatály feloldását nem 

rendelte el,  
c) ideiglenes intézkedést nem rendeltek el.  

 
Az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más 
elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell lefolytatni.20 
 
Ha ennek feltételei nem biztosítottak az eljárási cselekmény lefolytatása helyett, a szükséges 
nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.  
 
Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, ami az előbbi 
bekezdés szerinti módon nem foganatosítható, a bíróság a továbbiakban a tárgyaláson kívüli, 
valamint az előbbi bekezdés szerint foganatosítható eljárási cselekményeket folytatja le. Ha ezeket 
az eljárási cselekményeket a bíróság lefolytatta, vagy nincs ilyen lefolytatandó eljárási cselekmény, 
ettől az időponttól a személyes közreműködést igénylő, de az előbbi bekezdés szerinti módon 
nem foganatosítható eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. Erről a bíróság a feleket tájékoztatja.21  

                                                
16 R. 37. § (1)-(2) 
17 R. 38. § 
18 R. 39. § 
19 R. 40. § (1)-(3) 
20 R. 41. § (2) 
21 R. 41. § (3) 
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Ha a veszélyhelyzet kihirdetése előtt még megtartott tárgyalás elhalasztását követően a 
veszélyhelyzet ideje alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges, vagy a 
bíróság a további eljárási cselekményeket az e rendelet szabályai szerint foganatosította, a bíróság 
írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további 
nyilatkozatok írásban történő megtételére.22  
 
A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. 23 
 
Perbeli egyezség 
A perbeli egyezséget a bíróság a felek elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus 
kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján történő megnyilatkoztatását követően 
végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel 
kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek 
az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.24 
 
VI. KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁSOK25 

 
A közjegyzőnél a veszélyhelyzet megszűnését követő napig szóban beadvány nem terjeszthető 
elő.  
 
A veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor 
azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon 
újrakezdődik. 
 
Személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag az 
alábbi közjegyzői ügyekben lehetséges:26 

a) Közjegyzői okiratszerkesztés iránti eljárás: jogügyleti okirat és jegyzőkönyvi tanúsítvány 
készítése, valamint záradéki tanúsítvány készítése (hitelesítés) 

b) Hiteles kiadmány kiállítása közjegyzői okiratról 
c) Okirat megőrzése, végrendelet letétbe vétele 
d) Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése 
e) Elektronikus letéti tár 
f) Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás (közokiratba foglalt 

végintézkedés készítésével és magánvégrendelet letétbe vételével összefüggésben) 
g) Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő ügyek közül: azonossági nyilatkozat tételének 

tanúsítása 
 
Fizetési meghagyásos eljárások27 
Ha a Rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.  
 
A veszélyhelyzet ideje alatt a Kjtv.-ben szabályozott eljárások kivételével  

a) a kérelem szóban nem terjeszthető elő,  

                                                
22 R. 41. § (4) 
23 R. 41. § (5) 
24 R. 41. § (6) 
25 A veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzői nemperes eljárásokra – ideértve a Vht.-ban és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) szabályozott közjegyzői nemperes eljárásokat is – vonatkozó jogszabályokat az ebben az 
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E rendelet 11. alcímében foglalt szabályok a közjegyzői nemperes eljárásokra nem 
alkalmazhatók. 
26 https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/veszhelyzet.php 
27 A veszélyhelyzet ideje alatt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) rendelkezéseit 
az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/veszhelyzet.php
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b) az iratbetekintési jog személyes megjelenés útján nem gyakorolható,  
c) személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni.  

 
A veszélyhelyzet ideje alatti időpontra teljesítendő, személyes megjelentést igénylő 
eljárási cselekményeket – a Kjtv.-ben szabályozott eljárások, valamint a hitelbiztosítéki 
rendszerben történő regisztráció (annak módosítása, törlése) és ezzel összefüggésben azonossági 
nyilatkozat tétele kivételével – a közjegyző elhalaszthatja, erről az érintetteket értesíti, az el nem 
halasztott ilyen eljárási cselekmények elmulasztása esetén a mulasztás jogkövetkezményei nem 
alkalmazhatók.28  
 
A közjegyző által elektronikus úton meghozott határozaton – a helyszíni eljárás során, 
valamint a székhelyén kívüli hivatali helyiségében meghozott határozat kivételével – a keltezés 
helyeként a közjegyző székhelyét kell feltüntetni.29  
 
A veszélyhelyzet fennállása alatt a közjegyzői okirat – ide nem értve a végintézkedést tartalmazó 
közjegyzői okiratot – felolvasása, valamint a közjegyzőt terhelő tájékoztatási kötelezettség 
teljesítése hang- és videokapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz 
útján is történhet.  
A felolvasás kezdő és befejező időpontját és megtörténtének módját a közjegyző az okiratban 
rögzíti. A közjegyzői okirat szerkesztésére irányuló kérelem papír alapon vagy szóban 
történő előterjesztése esetén a kérelem a felolvasást követően, a közjegyzői okirat aláírásakor is 
előterjeszthető. E bekezdés a közjegyzőnek a közjegyzői okirat elkészítésével összefüggő egyéb 
kötelezettségeit nem érinti.30  
 
Aláírás vagy kézjegy valódisága tanúsítása, valamint külföldi eljárásban történő felhasználás 
céljára peren kívüli eskü vagy fogadalom tételének tanúsítása során, ha jogszabály az okirat 
felolvasását, illetve megmagyarázását írja elő, a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására 
alkalmas távközlési eszköz útján is történhet.31  
 
A hagyatéki eljárásban a veszélyhelyzet ideje alatt tárgyalást kitűzni nem lehet. A tárgyalás 
kitűzését a közjegyző a veszélyhelyzet megszűntét követő időpontra halasztja el.32  
 
A veszélyhelyzet ideje alatt végintézkedés hiányában – a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 43/C. § (5) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a 
hagyaték tárgyalás tartása nélkül is átadható.33  
 
A veszélyhelyzet ideje alatt a hagyaték tárgyalás tartása nélkül akkor is átadható, ha34  

a) a közjegyző mindazoknak, akiket a Hetv. alapján a hagyatéki tárgyalásra kellene 
megidéznie, a hagyatékátadó végzés tervezetét megküldi, és  

b) a kézhezvételtől számított 15 napon belül kifejezetten nyilatkoznak, hogy a hagyatékátadó 
végzés tervezetét elfogadják. 

 
A b) pontban említett nyilatkozatot írásban vagy más olyan módon kell megtenni, amely a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a 
nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas.  

                                                
28 R. 31. § (4) 
29 R. 31. § (5) 
30 R. 31. § (6) 
31 R. 31. § (7) 
32 R. 31. § (8) 
33 R. 31. § (9) 
34 R. 31. § (10) 



9 
 

 
Közjegyző mentesítése a közreműködési kötelezettség alól 
(12) A veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzőt kérelmére a területi közjegyzői kamara elnöke 
mentesítheti a közreműködési kötelezettség alól. A mentesített közjegyző a mentesítés ideje alatt 
közjegyzői tevékenységet nem folytathat, a közjegyzői iroda ügyfélfogadási ideje a mentesítés 
ideje alatt szünetel. A mentesítés ideje a mentesítéssel érintett ügyekben a határidőkbe nem számít 
bele. A mentesített közjegyzőkről az országos kamara a honlapján ad tájékoztatást.  
 
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara feladatai35,36 
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) elnökének e rendelet szerinti 
utasítása a fegyelmi felelősség szempontjából a MOKK iránymutatásával esik egy tekintet alá.  
 
Ha a közjegyző az irodája működése felett elektronikus kapcsolattartás útján felügyeletet 
gyakorolni tud, és a Kjtv. 34. § (1) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontjában foglalt esetek egyike 
sem áll fenn, a közjegyző részére 5 munkanapot meghaladó távolléte esetére csak kérelmére kell 
helyettest rendelni.  
 
A MOKK köteles gondoskodni a veszélyhelyzet ideje alatt is  

a) a közvégrendelet megtételének,  
b) a végrendelet letétbe helyezésének,  
c) a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésének,  
d) az Fmhtv. 1. § (2) bekezdése szerinti MOKK rendszere működésének  

biztosításáról. 
 

VII. A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA37 
 
Időbeli hatály 
A fenti rendelkezéseket a Rendelet a hatálybalépésének napján (2020. március 31.) folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.  
 
Polgári peres és nemperes eljárások, közigazgatási peres és nemperes eljárások, egyéb 
közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó különös rendelkezések 
Ha a határidő a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. 
napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. 
napig, azaz legkésőbb 2020. április 30. napjáig. 
 
Ha a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az eljárás félbeszakadását 
állapították meg, az eljárás félbeszakadása megszűnik e rendelet hatálybalépésével.  
 
Budapest, 2020. április 06. 

Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda 

                                                
35 R. 31. § (14)-(16) 
36 R. 33. § (1) A területi közjegyzői kamara elnöke a területi közjegyzői kamara illetékességi területére kinevezett közjegyzők közül 
kijelölheti azokat a közjegyzőket, akik a veszélyhelyzet ideje alatt a területi közjegyzői kamara illetékességi területének egészére 
vagy annak egy részére illetékesek. Az országos kamara a honlapján közzéteszi az e bekezdés szerint kijelölt közjegyzők nevét , 
illetékességi területét, elérhetőségét, valamint ügyfélfogadásának rendjét.  
(2) Ha a területi közjegyzői kamara elnöke által kijelölt közjegyző az eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, ezt a székhelye 
szerinti területi közjegyzői kamara elnökének írásban haladéktalanul bejelenti. A területi közjegyzői kamara elnöke a terület i 
közjegyzői kamara területén székhellyel rendelkező közjegyzők közül kijelöli az eljárás lefolytatásában akadályoztatott közjegyző 
helyett az eljárást lefolytató, járványügyi intézkedéssel nem érintett közjegyzőt. Az akadályoztatott, valamint az újonnan kijelölt 
közjegyzőről a területi közjegyzői kamara elnöke soron kívül értesíti a MOKK elnökét a változás honlapon történő közzététele 
érdekében. (Megj.: a MOKK honlapján még nem található meg a lista; 2020. április 06.) 
37 R. 97. §(1)-(6) 


