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TÁJÉKOZTATÓ 

 

az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 

 57/2020. (III. 23.) Korm.rendeletről  

 

 

2020. március 24. napján hatályba lépett az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

elrendelt veszélyhelyzet során elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással 

kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm.rendelet. 

 

A veszélyhelyzet alatt a Korm. rendeletben foglaltak szerint kell a 

1. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.), valamint 

2. az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) egyes 

rendelkezéseit alkalmazni.  

 

1. Vht-t érintő rendelkezések 

 

Bíróságokat közvetlenül érintő módosítások 

 

• A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is 

felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós járványügyi intézkedések miatt 

került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható. 

• A végrehajtási eljárásban rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a 

járványügyi helyzet miatt nem tudott eleget tenni a kötelezettségének. 

 

A végrehajtás foganatosítását érintő módosítások 

 

• A végrehajtónál a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

• Végrehajtói kézbesítés nem történik. 

• A végrehajtó az adós kérelmére - a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása 

nélkül – részletfizetést engedélyezhet. 

• A végrehajtó nem foganatosít 

✓ helyszíni eljárást, hagyományos árverést, helyszíni kényszercselekményt, 

✓ ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárást, 

✓ meghatározott cselekményt, 

✓ gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat 

végrehajtása esetén végrehajtási cselekményt, ha azt járványügyi 
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helyszínen kell elvégezni – ide nem értve a gyermekátadást megállapító 

kapcsolattartásról hozott határozatot. 

• A végrehajtó gépjárművet forgalomból nem vonhat ki. 

• A végrehajtó magánszemély lakóingatlanára árverést nem folytathat. 

 

 A végrehajtási eljárási cselekményekre vonatkozó határidők a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15. napon kezdődhetnek újra. 

  

2. Avt-t érintő rendelkezések  

 

• A rendelet hatálybalépésének napján az adóhatóság előtt folyamatban lévő 

végrehajtások szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig, 

 

kivéve, ha az adóvégrehajtás: 

 

✓ az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló 

meghatározott cselekmény, 

✓ a törvényszéki végrehajtás keretében kezdeményezett meghatározott 

cselekmény vagy  

✓ a járványügyi szabályok megsértése miatt kiszabott követelés 

      végrehajtása miatt indult. 

• A szünetelő ügyekben foganatosított jövedelemletiltásokat az adóhatóság 

felfüggeszti. 

• A szünetelő végrehajtási eljárásokban a végrehajtáshoz való jog elévülése 

nyugszik a veszélyhelyzet megszűnését követően 15. napig. 

 

 

 

 

 

 

 


