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Koronavírus: iratkarantént rendelt el az OBH 

A bíróságokra érkező iratok hét napra karanténba kerülnek a koronavírus-fertőzés megelőzése 

érdekében, a halaszthatatlan ügyek iratait pedig speciálisan kezelik. Az ügyfeleknek érdemes 

a halaszthatatlan ügyintézést igénylő iratokon ezt a tényt jól láthatóan jelezni – tudatta az 

Országos Bírósági Hivatal (OBH).  

 

Különleges iratkezelési szabályok betartását ajánlja az OBH Veszélyhelyzeti Kabinetje a 

bíróságoknak a rendkívüli törvénykezési szünetben a koronavírus-fertőzés megelőzése, az 

ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében. Az úgynevezett iratkaranténra vonatkozó 

előírások a bírósági szervezeten belüli és az ügyfelektől érkező küldeményekre egyaránt 

vonatkoznak. 

A postai vagy kézbesítői úton érkezett, illetve a bírósági gyűjtőládákba helyezett iratok 

átvételekor maszkot és kesztyűt kell viselniük a bírósági dolgozónak. Valamennyi átvett iratot 

bontatlanul kell papírzsákba vagy papírdobozba rakni, ami az iratok érkezési dátumának 

feltüntetésével hét napra iratkaranténba kerül. Az iratok ezután már haladéktalanul az 

iratkezelést végző irodához kerülnek. 

Az iratkarantént akkor nem lehet alkalmazni, ha a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel 

során megállapítható, hogy az iratok olyan ügyre vonatkoznak, amely a rendkívüli ítélkezési 

szünet alatt halaszthatatlan ügyintézést igényel. Az ilyen iratokat a legnagyobb 

körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kell kezelni. 

Az OBH ajánlása tartalmazza azt is, hogy az iratkaranténba nem helyezhető, halaszthatatlan 

ügyintézést igénylő iratokat egy erre kijelölt helyiségben kizárólag erre a célra biztosított 

lapolvasóval, védőeszközök viselése mellett digitalizálják, majd a már digitalizált iratokon 

végzik el az iratkezelés következő fázisait. 

Az OBH azt tanácsolja az ügyfeleknek: figyeljenek arra, hogy már a keresetlevél fejlécéből 

egyértelműen kiderüljön a beadvány tárgya. A halaszthatatlan elintézést igénylő ügyek 

papíralapú iratain jól látható kiemeléssel tüntessék fel, milyen ügyben fordulnak a bírósághoz. 

De a legcélszerűbb az, ha elektronikus formában nyújtják be kérelmeiket az ügyfelek. 

Online bírósági ügyintézés lehetőségei a rendkívüli ítélkezési szünetben 

A bírósági eljárások kezdeményezése a rendkívüli ítélkezési szünet idején is lehetséges. 

Továbbra is valamennyi bíróság előtt, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – 

online úton történő ügyindítás. Az ügyindítás előfeltétele, hogy a fél ún. ügyfélkapu, cégkapu 

vagy hivatali kapu regisztrációval (bővebben: www.magyarorszag.hu) rendelkezzen. 

Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu regisztráció birtokában a bíróságok előtti ügyindítás 

biztosított. 

  

http://www.magyarorszag.hu/


• polgári peres eljárásban, 

• gazdasági peres eljárásban, 

• munkaügyi peres eljárásban 

• közigazgatási peres eljárásban, 

• büntetőeljárásban, 

• szabálysértési eljárásban, 

• csőd-és felszámolási eljárásban, 

• végrehajtási eljárásban, 

• civil szervezetek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban, 

• valamennyi nemperes eljárásban (általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, 

adósságrendezési eljárás stb.). 

A 2020. január 1-jét követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga 

elektronikus úton megtekinthető. Az ún. E-akta szolgáltatás 

igénybevétele, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági 

regisztrációt követően lehetséges. 

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal további elektronikus szolgáltatásainak keretében 

lehetséges: 

• az eljárási illeték online megfizetése a Bírósági Fizetési Portálon keresztül, 

• az ún. elnöki panasz benyújtása az e-panasz menüponton keresztül, 

• gazdálkodó szervezetek részére a „csőd – és felszámolási eljárás alatt nem állás 

tényének” online úton történő igazolása iránti kérelmek benyújtása 

A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai elérhetők, letölthetők, és postai úton 

benyújthatók a bíróságokhoz, valamint elhelyezhetők a bíróságok gyűjtőládájában. 
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