TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló
74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (Veir.), valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével
összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló
90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm.
rendeletről

A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAKOT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

2020. május 25. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt
érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási
szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
229/2020. (V. 25.) (a továbbiakban: Módr.) Korm. rendelet.
A rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.
1. Módosított rendelkezések
A Veir. 39. §-ának módosítása – Tárgyalásokra vonatkozó szabályok a járványügyi
intézkedések figyelembevételével
Új rendelkezések:
•

Ha 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 módosítás eredményeként a Veir. már nem tartalmazza, hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt a beadványokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni és
azok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be.
A Veir. 41. §-ának módosítása – A tárgyalási szakaszban megtehető eljárási
cselekmények
•

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

Ha a Veir. hatálybalépése (2020. március 31.) és a Módr. hatálybalépése (2020.
június 1.) közötti időszakban:
 a bíróság
értesítette
a feleket
a tárgyaláson
kívüli
elbírálásról,
a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el, kivétel:
 ha a fél vagy az érdekelt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól
számított 15 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszt elő.
 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 15 napon belül
intézkedik.
 a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás
megakadt, a bíróság a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény
lefolytatása iránt Módr. 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 a megadott
határidő alatt 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.
 Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni.
 Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek
az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.

2. Hatályban maradó rendelkezések
A Veir. közigazgatási bírósági eljárásokat érintő rendelkezései közül az alábbi szabályokat
továbbra is alkalmazni kell:
•
•
•
•
•

Veir. 35. § - A veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti
Veir. 36. § - A végrehajtás felfüggesztése/azonnali jogvédelem kizártsága
Veir. 37. § (2) bekezdés - A jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett
keresetlevél hiánypótlása és visszautasítása
Veir. 38. § - Az eljárás félbeszakadása a hirdetményi kézbesítés szükségessége miatt
Veir. 40. § - Az eljárási cselekmény lefolytatásának akadálya

3. Hatályát vesztő rendelkezés
A Veir. közigazgatási bírósági eljárásokat érintő rendelkezései közül az alábbi szabály a
rendelet hatályba lépését követően nem alkalmazható:
•

Veir. 37. § (1) bekezdés – A személyes meghallgatás szükségessége esetén
követendő eljárásrend
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