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Határidők 
számítása

A 37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat I. pontja részletezte az eljárási határidők 
számítására vonatkozó szabályokat civilisztikai ügyszakokban. E szabályozás csak 
abban tért el a hagyományos ítélkezési szünet szabályaitól, hogy az órákban, 
napokban és munkanapokban meghatározott határidők esetében nem nyugvás állt 
volna be a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt, hanem azok megszakadtak, illetve 
újrakezdődtek volna.

37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat és 39.SZ./2020. (III. 18.) OBHE határozat
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Hatályon kívül 
helyezés 1.

39.SZ./2020. (III. 18.) OBHE határozat azonban hatályon kívül helyezte a korábbi 
határozat határidők számítására vonatkozó I. pontját arra hivatkozva, hogy a 
határidők számítására normatív szabályozás készül.

Hatályon kívül 
helyezés 2.

Jelenleg tehát nincs konkrét szabály arra vonatkozóan, hogy hogyan kell 
számolni a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt. Ugyanis a 
rendkívüli ítélkezési szünet lényegét tekintve eltér a hagyományos ítélkezési 
szünet jogintézményétől.

Azonban!

Erre tekintettel a legbiztosabb megoldás, ha a határidők számítása tekintetében a normál 
szabályokat alkalmazzuk, a rendkívüli ítélkezési szünet tényének figyelmen kívül hagyásával!
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Cégbírósági 
eljárások

A cégbírósági határidőket egyelőre a rendkívüli ítélkezési szünet nem érinti. A 
kezelőirodák tájékoztatása szerint a bírák home office-ban dolgoznak, a határidők 
a rendes szabályok szerint telnek.

A csőd- és felszámolási eljárásokban a határidőket egyelőre a rendkívüli ítélkezési 
szünet nem érinti. A kezelőirodák tájékoztatása szerint a bírák home office-ban
dolgoznak, a határidők a rendes szabályok szerint telnek.

Nemperes eljárások, egyéb speciális eljárások

Kérdések

Aktualizálás

Csőd és 
felszámolási 

eljárások

Közjegyzői 
eljárások

A rendkívüli ítélkezési szünet a MOKK tájékoztatása szerint – ellenkező 
rendelkezés hiányában – valamennyi közjegyzői eljárásra vonatkozik. 
Ügyfélfogadás, közjegyzői irodák elérhetősége változott.

Választottbírósági 
eljárások

A rendkívüli ítélkezési szünet közvetlenül nem érinti ezen eljárásokat, de 
tárgyalásokat a járvány ideje alatt a választottbírói tanácsok előreláthatólag nem 
tartanak.

Végrehajtási 
eljárások

A végrehajtói irodák elérhetősége változott, ügyfélfogadást nem vagy sokkal 
ritkábban tartanak. Az elektronikus kommunikációt kérik az ügyfelektől.
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Igazságszolgál-
tatási tevékenység 

A bíróságok az igazságszolgáltatási feladataikat kizárólag a járványügyi 
elkülönítési, megfigyelési zárlati és ellenőrzési szabályok betartásával láthatják el.

A bírói testületek személyes jelenlétet igénylő értekezletet vagy
ülést nem tartanak. A bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és
nyilvános ülést. 
A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség 
szerint távmeghallgatás útján kell lefolytatni.
Ha nem lehetséges a távmeghallgatás, a meghallgatáson a bíróságnak és  
jelenlévőknek az OBHE határozatban meghatározott protokoll szerint kell eljárniuk.

35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat
a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról
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Személyes jelenlét 

Kezelőirodák 
tevékenysége

A bírósági irodák a tájékoztatási feladataikat kizárólag távközlési eszközön, illetve 
elektronikus rendszeren keresztül látják el, a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Bírósági épület A belépő személyek köre korlátozott: bíró, igazságügyi alkalmazott, a bíróság 
érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, az eljárási cselekményre idézettek.
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Rendkívüli ítélkezési szünet

A 2020. március 15-én hatályba lépett rendelkezések pusztán az ítélkezési 
szünet elrendelését írják elő, de számos részlet tisztázásra vár még. 

Rendkívüli jogrend
2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország 
teljes területére a koronavírus-járvány miatt.

45/2020. (III.14.) 
Korm. Rendelet 

2020. március 14.
„A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész 
javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet kerül elrendelésre.”

Időtartam és 
részletek egyelőre 

nem ismertek

Különleges intézkedések a bíróságokon a kihirdetett rendkívüli jogrend keretében 
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További tisztázandó kérdések
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Pp. Speciális 
rendelkezései

Nemperes eljárások

Kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje

A hagyományos ítélkezési szünet ideje alatt a kezelőirodák csökkentett 
üzemmódban működnek, iratbetekintés ez idő alatt is lehetséges. Kérdés, 

hogy a jelen rendkívüli ítélkezési szünet alatt is biztosított-e ez a 
lehetőség.

Kérdés, hogy elrendelt ítélkezési szünet rendkívüli volta miatt esetlegesen a 
nemperes eljárásokban is alkalmazandó-e, ti. cégeljárás, felszámolási 

eljárás. A hagyományos ítélkezési szünet a nemperes eljárásokban 
főszabály szerint nem alkalmazandó. 

A nemperes eljárásokban a személyes jelenlét főszabály szerint nem 
szükséges, ezért valószínűsíthetően a rendkívüli ítélkezési szünet sem lesz 

kihatással ezen eljárásokra, de  nincs konkrét válasz egyelőre e 
kérdésre.

A hagyományos ítélkezési szünet szabályait nem lehet alkalmazni, ha 
törvény valamely eljárásra vagy percselekményre soron kívül történő 
eljárást ír elő, azt törvény kizárja vagy a felek ezt közösen kérték. Ez 
utóbbi eset valószínűsíthetően nem alkalmazható a jelen helyzetben.

De kérdés, hogy a soron kívüli, illetve törvény által kizárt esetekre 
milyen hatással lesz a rendkívüli ítélkezési szünet.
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Az ítélkezési szünet szabályai
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Hónapokban, években megállapított határidő

A kitűzött tárgyalásokat hivatalból elhalasztják, az 
ítélkezési szünet befejezését követően az eljáró bíró 

hivatalból tűz új tárgyalási időpontot.

Az ítélkezési szünet a keresetlevél benyújtására 
nincs hatással közigazgatási perben: A 

keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az 
ítélkezési szünet nem érinti.

A napokban megállapított határidő számítása 
során az ítélkezési szünet időtartamát figyelmen 

kívül kell hagyni. Ez idő alatt a napokban 
megállapított határidő nem folyik, nyugszik.

Ha az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, akkor nem 
jár le, csak a következő hónapban a határidő

kezdőnapjának megfelelő napon, ha viszont még ez a 
nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az

ítélkezési szünetet követő első napon jár le. 

Az ítélkezési (törvénykezési) szünet szabályait 
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (régi Pp.), illetve a 2016. évi CXXX. 

törvény (új Pp.) határozza meg.

Keresetlevél benyújtása közigazgatási  
perekben

Napokban megállapított határidő

Tárgyalások elhalasztása

Polgári és közigazgatási perek
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Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket!
A következő hetekben folyamatosan próbálunk ügyfeleink mellett lenni ezekben a nehéz időkben:

• Folyamatos ügyfél-tájékoztatás e-mail-ben és összefoglalók formájában
• Hotline: hívja szakértőinket
• Webinariumok
• Konkrét igény esetén gyors és testreszabott segítség
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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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