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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 
 

A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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Gazdaságvédelmi intézkedések4 
 
1. Bértámogatás: 
 
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási 
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített 
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.  
 
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával 
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című 
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör 
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők 
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált 
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes 
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – 
vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – 
fele, de legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az 
eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így 
akár 600.000 forint támogatást.  A Vállalkozások munkaerő 
támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg 
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A 
programról részletes információk a 
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaer
o_tamogatasa oldalon találhatóak. 
 
2. Hitelfizetési moratórium5 
 

 
4 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
gazdaságvédelmi intézkedésekről 
5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a 
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint 
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény 
hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti 
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1-
jén hatályát veszti a hiteltörlesztési moratórium 
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak 

bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet. 

Viszont a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény szerint az egyes 
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi 
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását 
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. 
törvényben foglaltaktól eltérően, amennyiben az adós a 
hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel 
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én 
hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte, 
akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott 
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a 
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől 
fizetési haladékot kap.  

A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.  
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Azaz 2022. június 30-ig, csak meghatározott társadalmi 
csoportok számára kérelemmel elérhető a hitelfizetési 

moratórium:  

tehát aki már nem jogosult, vagy jogosult, de nem 

nyilatkozott, annak lezárult a moratórium meghosszabbítása.  

- Ha a jogosult határidőn belül, nyilatkozatban jelezte 
a fizetési moratóriumban részvételi szándékát, akkor 
hitele 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban 
marad.  

- Aki nem nyilatkozott 2021. október 31-ig a 
moratórium meghosszabbításáról, vagy nem volt 
jogosult rá, annak 2021. november 1-jétől meg kellett 
kezdenie hitelének törlesztését.  

2021. november 1. után is van lehetőség arra, hogy valaki 
kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett 
dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem 
lehet lépni. 2021. október 31. után, egészen 2022. június 30-
áig tehát csak külön nyilatkozattétellel az alábbi jogosultak 

vehetik igénybe a hosszabbítást:  

- nyugdíjasok,  

- a gyermeket várók, illetve nevelők,  

- a közfoglalkoztatottak,  

- azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez 
képest csökkent a jövedelmük,  

- a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele 
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest. 
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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, 
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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 
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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 a 
szerződésmintákat. 
7 https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak 

https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak
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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  
 
Jogi személyek szabályozása 
 
A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) Harmadik 
Könyv IV. Fejezete (jogi személy létesítő okiratának az 
érvénytelensége) teljes egészében megújul, a szabályozás 
lényege azonban sok tekintetben változatlan marad9.  
 
A pótbefizetésnek a korlátolt felelősségű társaság 
szabályozásában már bevált szabályrendszerét átültették a 
gazdasági társaságok közös szabályai közé. Nincs ugyanis 
magánjogilag akadálya – a nyilvánosan működő 
részvénytársaság kivételével – annak, hogy más társasági 
formák is alkalmazzák e jogintézményt. 
 
A közkereseti és a betéti társaságok esetében a módosítás 
eltörölte a törvény erejénél fogva történő megszűnés esetét 
(a tagok számának csökkenése okán). Ugyanakkor 
fennmarad a hathónapos szabály az új tag bejelentésére, de 
megszüntetésre kerül ezen határidő jogvesztő jellege, és nem 
kapcsolja e kötelezettség elmulasztásához a társaság 
megszűnésének jogkövetkezményét. A jövőben a cég 
mulasztása esetén a nyilvántartó cégbíróság törvényességi 
felügyeleti intézkedésének lesz helye, amelyek 
eredménytelensége esetén kerülhet csak sor a társaság 
megszüntetésére. Jelezhető, hogy a módosuló cégeljárási 

 
8 További részletek a www.nav.gov.hu oldalon érhetőek el. 
9 2021. évi XCV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény módosításáról 



12 
 

szabályok már reagálnak arra az esetre, ha a társaságban 
maradó tag(ok) az elhunyt tag örökösével kíván(nak) 
megegyezni a tagságról, azonban az örökös személyét 
illetően bizonytalanság van. Ebben az esetben a cégbíróság 
bevárja a jogi eljárás végét, és az örökös személyének 
megállapítása után kell az új tagot bejelenteni. Ha a társaság 
helyreállítja törvényes működését, a társaság nem kerül 
megszüntetésre. 
 
A módosítás értelmében a kft. tagnak több törzsbetéte, így 
több üzletrésze is lehet. A módosítás nem kívánja felsorolni, 
hogy ezen helyzet milyen esetekben jöhet létre, azonban erre 
– a magánjogi kódex absztrakciós szintjén – nincs is szükség. 
A tagnak több üzletrésze lehet, ha az üzletrész felosztásra 
kerül, ha más személy üzletrészét szerzi meg, továbbá akkor 
is, ha a tagok – akár tőkeemelés során – ezt egymás közötti 
viszonyukban lehetővé teszik. Emellett természetesen más 
eset is előfordulhat, ami ahhoz vezethet, hogy a tagnak a 
társaságban több üzletrésze lesz. Fontos garanciális szabály 
azonban (Ptk. 3:164. §) hogy a tag akkor is egy tagnak számít 
a társasággal szemben, ha több üzletrésze van. 
 
A módosítások túlnyomó többsége 2022. január 1-jén lép 
hatályba. 
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Jogi személyek nyilvántartása 
 
2021. június 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben a jogi 
személyek egységes nyilvántartásáról szóló, 2023. július 1-
jén hatályba lépő törvény10, amely a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény helyébe lép. Fontos 
kiemelni, hogy a cégek és a civil szervezetek jogutód nélküli 
megszüntetési eljárásait külön törvény szabályozza majd, a 
végelszámolásra és a kényszereljárással történő 
megszüntetésre vonatkozó rendelkezések megállapításával. 
A fizetésképtelenségi szabályok pedig a jövőben is külön 
kezelendők. 
 
A törvényjavaslathoz fűzött indokolás rámutat arra, hogy a 
Ptk. kimunkálta a jogi személyek általános szabályait, illetve 
magába olvasztotta a polgári jogviszonyokban megjelenő, 
kiemelt jelentőségű jogi személy típusokra vonatkozó 
különös szabályokat is. Ennek alapján a Ptk. a gazdasági 
társaságok és a szövetkezetek mellett az egyesületeket és az 
alapítványokat is szabályozza. Logikusan következik tehát a 
Ptk. szabályozásából az egységes jogi személy nyilvántartás 
megteremtésének a követelménye és igénye, amely ezen 
törvény elfogadásával valósult meg kétéves türelmi idő 
bevezetésével. 
  

 
10 2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a 
nyilvántartási eljárásról 
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Vállalkozói információs portál 

A vali.hu – azaz a személyre szabott vállalkozói információs 
portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és 
személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat 
leginkább érdeklő témakörökben. A vállalkozásoknak 
készült portálon pár kattintással a vállalkozások a 
fejlesztésükhöz segítséget nyújtó személyre szabott 
tájékoztatást kaphatnak pályázatokról, államilag támogatott 
hitelekről és képzésekről. Az oldalon böngészés akár 
regisztráció nélkül is lehetséges, a testreszabott 
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a 
regisztráció, amely rövid időn belül elvégezhető.  
A portál célja a magyar vállalkozások szakmai támogatása, az 
elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, további 
tájékoztatás és információ a www.vali.hu oldalon található.  

 

http://www.vali.hu/

