
Tájékoztató 

A végrehajtások szüneteltetéséről 

 

Tisztelt Lakosság! 

 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Magyarország Miniszterelnöke március 23-ai bejelentésében 
újabb intézkedéseket ismertetett a lakossággal, mely döntések érintették az adóvégrehajtási 
eljárásokat. Az alábbiakban röviden összefoglaltuk, miről is szólnak ezek a döntések a folyamatban lévő 
és a még el nem indított végrehajtási eljárásokra nézve.   
 
A Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete 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, az alábbi szabályokat tartalmazza. 

 

 A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre 

vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. 

 

 A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtási eljárások során a végrehajtási eljárás 

megindulását követően a végrehajtható okirat, adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg 

tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós 

részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes 

hozzájárulása nélkül megállapíthatja. 

 

 A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz 

igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján 

történik. 

 

 A végrehajtó a személyes ügyfélfogadását a veszélyhelyzet megszűnését követő napig 

felfüggeszti, azonban a végrehajtó ez idő alatt az érintettek számára elektronikus eszköz 

igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt 

gyűjtőszekrénnyel biztosítja a rendelkezésre állást. 

 

 Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és 

videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható. 

A felvilágosítás megtörténtét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő 

részére. 

 

 A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni 

eljárási cselekmény nem foganatosítható. Az eljárási cselekményt a veszélyhelyzet megszűnését 

követően lehet lefolytatni azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő 

a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. 

 

 Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló 

helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet 

azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére 

vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. 

 

 Ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. napja közötti 

időszakra esik, az előző pontban meghatározott határidő április 30. napját követő 15. napon újra 

kezdődik. 

 



 A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt 

a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet azzal, hogy az eljárási cselekményre 

vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. 

 

 A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan 

árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 15. napon intézkedhet. 

 

 A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti 

hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói 

nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. 

napon intézkedhet. 

 

 Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint 

eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy a 

vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek. 

 

 A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet 

fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt 

kötelezettségének. 

 

 A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a 

végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan 

élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. 

 

 Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és 

közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a 

végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15. napig nem intézkedik. 
 

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról szóló 2017. 

évi CLIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról az alábbi szabályok léptek hatályba 2020. 

március 24-től: 

 

 Szünetelnek az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálybalépésének 

napján az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) szerint foganatosított 

végrehajtási eljárások – az Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a 

veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott 

követelésekre folytatott eljárások kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. 

 

 A végrehajtói letéti számlákra a Rendelet hatálybalépése előtt befolyt összegek a tartozásokra 

elszámolhatók. 

 

 A Rendelet hatálybalépésének napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik 

a végrehajtáshoz való jog elévülése. 

 

 A szünetelő ügyekben az adóhatóság az alábbiak szerint jár el: 

 

Ha az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a fizetési számlát vezető pénzforgalmi 

szolgáltató a végrehajtás szünetelése kezdő napjáig nem teljesítette, az adóhatóság a 

hatósági átutalási megbízás visszavonásáról haladéktalanul intézkedik. Ha a fizetési 

számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízást a szünetelés 



kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt teljesítette és az összeget az adóhatóság 

részére átutalta, az adóhatóság azt a tudomására jutásától számított 8 napon belül 

visszatéríti az adósnak. 

 

Ha az adóhatóság jövedelemletiltást foganatosított és a munkáltató a végrehajtás 

szünetelése kezdő napjáig a behajtani kívánt teljes összeget még nem utalta át az 

adóhatóság részére, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás 

felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltatónak az általa a 

jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt 

levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell 

térítenie. A munkáltató által a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját 

követően, a szünetelés hatálya alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság 

8 napon belül visszatéríti az adósnak. 

 

A tájékoztató készült: 2020. március 24. 

 

Készítette: Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága 


