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JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL2
2020. szeptember 21-étől mindenki köteles – a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével – orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje, valóban maszkot kell viselni, nem
elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat a
tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az
üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális
rendezvényeken
(fellépők
kivételével),
moziban,
múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi
színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben
(közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb olyan
ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen
várakoznak).

Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé
tették a maszkviselést (kivétel: betegek kórteremben), a
szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell
maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről
2
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(közvetlenül, vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban).
Az intézményi ellátottaknak a közösségi programok során
lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük.

A felelősség az üzemeltetőké, az ő kötelezettségük a fentiek
betartatása (szankciók előírásával, tömegközlekedésből,
látogatásból kizárással), amelyet a kormányhivatalok és a
kereskedelmi hatóság köteles ellenőriznek.
A kereskedelmi hatóság számos szankciót alkalmazhat:
1. a kötelezettség első alkalommal történő megszegése
esetén figyelmeztetést alkalmaz,
2. a kötelezettség második alkalommal történő
megszegése esetén 100.000 forinttól 1.000.000
forintig terjedő bírságot szab ki,
3. a kötelezettség harmadik alkalommal történő
megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget
legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja,
4. a kötelezettség negyedik alkalommal történő
megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget
legalább a kötelezettségszegések alkalmainak
számával megegyező számú napra, legfeljebb
egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés
alkalmával is kiszabható.
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A szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető
a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
1. a jogsértő személyt felszólította távozásra,
2. a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
3. azt követően, hogy a jogsértő személy
a távozásra történő felszólításnak nem tett
eleget, a rendőrséget értesítette.
Speciális
szabályok
alkalmazandóak
az
oktatási
intézményekben (belépés korlátozása, testhőmérséklet
mérés), valamint a zenés, táncos rendezvények esetében,
illetőleg a vendéglátó üzletek nyitva tartására.
2020. szeptember 21-étől a zárt helyen vagy a nem zárt
helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban:
rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem
nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől –
abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén
a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak
kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
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Szintén szeptember 21-étől a vendéglátó üzletben 23.00
óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével
tilos tartózkodni, kivétel: a vendéglátó üzletben 23.00 óra
után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése
és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és
időtartamára megengedett a tartózkodás.

Szeptember 19-ével hatályát vesztette ugyanakkor a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.

Utazási korlátozások3

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § a)–
c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14”
szövegrész helyébe a „10” szöveg lép, azaz a magyar
állampolgárok Magyarországra történő belépésének
szabályai keretében, ha a magyar állampolgár esetében az
egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos
módosításáról
3
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a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági
házi karanténban,
- a nem külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi
hatóság által kijelölt karanténban,
- a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság
által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban
kerül elhelyezésre.
-

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során
egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,
-

akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés
gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról4

433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4
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Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag
a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. (2020.
október 1-jén lép hatályba).

Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb az alább
meghatározott díj fizetésére kötelezhető:

17. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel
17 000 Ft
történő kimutatására vonatkozó
vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel 2 500 Ft
díja

Ez nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv.
szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére
veszi igénybe. (2020. szeptember 21-étől hatályos)
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Amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság
rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd
fizetni. A hatósági ár azokra vonatkozik, akik önszántukból
kérnek PCR-tesztet.

Eljárásrend az új koronavírussal kapcsolatban5

A Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendet adott
ki arról, hogyan kell kezelni a koronavírusos betegeket, a
gyanús eseteket és a kontaktokat. 2020. szeptember 21-től a
háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek
minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja: tehát köhög,
láza, vagy nehézlégzése van, esetleg az ízérzés hiánya vagy
zavara jelentkezik.
PCR-tesztet csak akkor kötelező kérni, ha a páciensnek
koronavírusra utaló tünetei vannak, és emellett
‐
‐
‐

az előző 14 napban koronavírus-fertőzött területen
járt,
vagy az előző 14 napban szoros kapcsolatban volt
megerősített vagy valószínűsített fertőzöttel,
vagy járó- illetve fekvőbeteg-ellátásra szorul,

Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben
azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember 21.
5
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vagy közvetlen betegellátásban részt vevő
egészségügyi dolgozó,
‐ vagy az előző 14 napban olyan bentlakásos
intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol a
kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.
Akit a háziorvosa csak a tünetei alapján minősít fertőzöttnek,
de nem tesztelnek, azt csak az orvos utasíthatja otthoni
elkülönítésre, de nem kerül hatósági házi karanténba.
‐

A pácienseket három csoportba sorolják:

-

-

gyanús eset az, aki köhög, láza van, nehéz a légzése
vagy hirtelen elvesztette a szaglását, ízlelését, vagy az
orvosa úgy ítéli meg, hogy fertőzésgyanús,
valószínűsített eset az, aki a fenti kritériumokon kívül
az előző két hétben szoros kapcsolatban volt
fertőzöttel, vagy olyan bentlakásos intézmény lakója,
dolgozója, ahol járvány zajlik, illetve az, akinél a
fertőzésre jellemző radiológiai eltérés kimutatható,
megerősített eset pedig az, akinél klinikai mintában
kimutatták a SARS-CoV-2-t.

Új szabály, hogy a kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros
kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCRteszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós
ápolási és gondozási intézményekben ellátottak vagy
dolgoznak.
9

A kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új
időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két negatív PCRteszttel.

Hitelfizetési moratórium

Január elsejétől további 6 hónappal meghosszabbítják a
hitelmoratóriumot:
-

-

gyermeket nevelő családok esetében a gyermekek
számától függetlenül,
a nyugdíjasok,
munkanélküliek,
közfoglalkoztatottak számára,
• ezekben az esetekben nem kell kérni a
moratóriumot, hanem automatikus, akkor
kell jelezni, ha nem akarnak élni vele, ha a
moratórium lehetősége ellenére fizetni
szeretnének,
vállalkozások számára akkor, ha bevételük több,
mint 25%-kal csökkent és kérik,
• ebben az esetben kérni kell a moratóriumot,
nem automatikus, jelezni kell, ha élni
kívánnak vele.
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GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEENDŐK
I. Tevékenységek
A vállalkozás a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere szerinti TEÁOR kódoknak megfelelő
tevékenységek közül választhat. Ez azért különösen fontos,
mert számlát csak olyan tevékenységről lehet kiállítani,
amelyik szerepel a cég bejelentett tevékenységei között.
Könnyebbség viszont, hogy a főtevékenységen kívül (mely a
vállalkozás leginkább jellemző tevékenysége) a többi
tevékenységet
nem
kötelező
feltüntetni
a
cégnyilvántartásban. Kötelező azonban bejelenti azokat az
adóhatóság felé, amely elektronikusan bármikor
költségmentesen
megtehető.
A
tevékenységek
bejelentésekor bármelyik TEÁOR kód válaszható, de
amelyik engedélyhez vagy végzettséghez van kötve, azokhoz,
illetve azok gyakorlásához rendelkezni kell a szükséges
igazolásokkal.
II. Bankszámlanyitás
A társas vállalkozásoknak kötelező vállalkozói bankszámlát
is nyitni. A cégnek ezen keresztül kell a kimenő/befolyó
banki átutalásokat intézni. A cégnek a bejegyzését követően
8 nap áll rendelkezésére, hogy megnyissa céges
bankszámláját. A tagok erre a számlára is befizethetik a
társaság törzstőkéjének összegét – a házipénztárba való
befizetés lehetősége mellett.
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III. Cégnév
Szintén kötelező a gazdasági társaságoknak egy egyedi
cégnevet kitalálniuk, és célszerű, ha ez a név könnyen
megjegyezhető és kiejthető. Fontos, hogy ne legyen
félreérthető a megnevezés se magyarul, se idegen nyelvi
környezetben. Tekintettel a mai nemzetközi piaci
környezetre, megfontolandó lehet a kifejezetten magyar
nyelvre jellemző betűk kerülése is.
Fontos információ az új cégeknek, hogy nem választható
olyan név, amely egy már létező cég neve vagy ahhoz nagyon
hasonlít. Az illetékes cégbíróság az azonosság mellett akkor
is megtagadhatja a választott név bejegyzését, ha az csak pár
betűben vagy számban különbözik egy korábban már
bejegyzett cég nevétől. A cég nevének első része egy
vezérszót tartalmaz, amelynek célja, hogy elősegítse a cég
azonosítását, a többi cégtől való megkülönböztetését. A
vezérszó tartalmazhat rövidítést, mozaikszót és idegen
nyelvű is lehet. A cégnév további részének viszont
magyarnak kell lennie. Különösen marketing szempontból
lehet fontos egy jól hangzó cégnév kiválasztása.
Az, hogy a kívánt cégnév elérhető-e, mindenki által könnyen
ellenőrizhető a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. A választás
előtt praktikus ellenőrizni azt is, hogy a megnevezéshez
kapcsolódó honlap domain is elérhető-e, amely szintén
kényelmesen megnézhető a www.domain.hu oldalon.
IV. Székhely
A székhely a cég központja, ahova a hivatalos értesítők is
érkeznek a különböző hatóságoktól, kormányhivataloktól. A
székhelyen kötelező cégtáblát kihelyezni, amelynek meglétét
az adóhatóság ellenőrzi. A társaságnak egy székhelye lehet,
12

de ezen kívül más helyszíneken fenntarthat telephelyet
és/vagy fióktelepet is. Utóbbiakat a földrajzi
elhelyezkedésük különbözteti meg egymástól, a telephely a
székhellyel azonos településen található, míg a fióktelep más
városban vagy akár külföldön is lehet.
Az alapításkor rendelkezni kell a használatba veendő
ingatlanok használatáról. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan a
társaság vagy a társaság tagjának tulajdonában áll, vagy annak
használatára bérleti, használati vagy egyéb szerződés alapján
jogosult.
V. Előtársaság
Attól a pillanattól kezdve, hogy a létesítő okiratot az ügyvéd
ellenjegyezte, a cég előtársaságként már megkezdheti a
működést. A cégbejegyzés iránti kérelem cégbíróságra
történő benyújtása után pedig – a Ptk. 3:101. § (2)
bekezdésében meghatározott korlátok között – már
üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat. A
cégbíróság ugyanis még a cég bejegyzése előtt egy
elektronikus tanúsítványt küld a cég jogi képviselőjének,
amely tartalmazza a létrehozandó új társaság főbb adatait. Az
előtársaságnak a megkötött jogügyletekben a társaság
elnevezése mellett a „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldatot fel kell
tüntetnie. Ha a társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi,
úgy az előtársasági létszakasz megszűnik, és az
előtársaságként kötött jogügyletek a társaság jogügyeleteinek
minősülnek a továbbiakban.
VI. Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás
Az előtársasági működés szerepét csökkenti a
Magyarországon régóta létező egyszerűsített cégbejegyzési
13

eljárás. Ez egy gyors alternatívát jelent abban az esetben, ha
az alapítandó cég „átlagos” igényekkel rendelkezik. Ebben az
esetben egy jogszabályban6 előre meghatározott tartalmú
létesítő okiratminta használható fel, abból azonban pontokat
nem lehet sem elhagyni, sem egyéb kitételekkel bővíteni. Így
a szerződésminta7 csak abban a részében – és csak olyan
adatra vonatkozóan – bővíthető, amelyet a minta kifejezetten
lehetővé tesz.
Az egyszerűsített eljárás során a cégbíróság akár már egy
napon belül is bejegyezheti a céget, a hagyományos eljárás
nyolc napos ügyintézési idejével szemben.
VII. Alapításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek
A gazdasági társaság a cégbírósági bejegyzési kérelmen az
adóhatósági felé is bejelentést tesz. Ennek során adózási
módot választ, valamint egyéb fontos adózási és könyvviteli
kérdésekről is dönt. Tájékoztatnia kell továbbá – a
fentiekben már írtak szerint – a bankszámlanyitásról is az
adóhatóságot.
A vállalkozás a székhelye szerinti önkormányzat felé is
köteles bejelentkezni az önkormányzati adóirodában. Ezen
felül azon önkormányzat felé is bejelentési kötelezettségük
van, amelynek illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység zajlik (például
fióktelep helye).
Ennek a bejelentkezésnek a legfontosabb oka későbbiekben
a helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése lesz. Ebben az
esetben is választani kell különböző adózási módok közül. A
fizetendő adó pontos mértékének meghatározása, valamint
621/2006.

(V. 18.) IM rendelet melléklete tartalmazza
szerződésmintákat.
7
https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak
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a

az, hogy milyen adómentességeket, adókedvezményeket
lehet érvényesíteni, az egyes önkormányzatok hatáskörébe
tartozik, így településenként eltérő lehet.
A fentieken túl bizonyos engedélyek kiadására is az
önkormányzat jogosult (pl.: üzlethelységgel kapcsolatos
működési engedély).
A vállalkozásnak továbbá regisztrálnia kell magát a területileg
illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál is. Ennek a
bejelentkezéskor van egy egyszeri díja, ezen felül a kamara
évente további tagsági díjat is beszed.
2018. január 1-jétől a gazdasági társaságoknak kötelező a
Cégkapu használata – a természetes személyek által igénybe
vehető Ügyfélkapu szolgáltatás „párjaként”. A regisztráció
során a vállalkozásnak kötelező bejelenteni az elektronikus
elérhetőségét. A Cégkapu célja a cégekkel való
kommunikáció formájának megváltoztatása, és egy olyan
biztonságos, elektronikus felület létrehozása, ahol a hivatalok
és egyéb szervek ezen a felületen keresztül kapcsolatba
léphetnek a cégekkel. Az ide érkezett e-mail üzenetek
hivatalosan kézbesített küldeményeknek minősülnek.
VIII. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Mentor
Programja
2018 elejével vezette be az adózás rendjéről szóló törvény ezt
az adóhatóság által nyújtott mentor programot. Ennek
keretében az adóhatóság a cég adószámának megállapítását
követő harminc napon belül szóban vagy írásban ingyenes
tájékoztatást nyújt a vállalkozásnak – figyelemmel
tevékenységének jellegére is – az adókötelezettségeiről, azok
teljesítését segítő információk elérhetőségéről, valamint
személyes kapcsolatfelvételt kezdeményez. A mentorálási
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program a kapcsolatfelvételt követő hat hónapig tart. A
programban való részvétel ingyenes és önkéntes, arra
elektronikusan lehet bejelentkezni. A program keretében az
adóhatóság országszerte fórumokat és előadásokat is tart.8

8

További részletek a www.nav.gov.hu oldalon érhetőek el.
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