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Bevezetés
Veszélyhelyzet elrendeléséről döntött 2020. március 11-ei ülésén a Kormány.2
A koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntések szerint a Kormány különböző gazdasági és
foglalkoztatást is érintő intézkedéseket hozott, melyekkel kapcsolatban egyes rendelkezések
vonatkozásában már a részletszabályok is ismertté váltak.
2020. március 30-án fogadta el az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló
törvényt.3
2020. június 16-án megszavazta a Kormány a veszélyhelyzet visszavonásáról és az átmeneti
időszak szabályairól szóló két törvénytervezet.
A veszélyhelyzetet az alkotmányos előírásoknak megfelelően a Kormány szüntetheti meg, a
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló benyújtott törvényjavaslatban az Országgyűlés felhívja a
Kormányt, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzetet szüntesse meg. A veszélyhelyzet visszavonásával hatályát veszti a koronavírus-törvény
is és az átmeneti szabályok között a Kormány egy új, félig rendkívüli jogrendet is megteremtett: ez az
úgynevezett egészségügyi válsághelyzet.
Számos veszélyhelyzetben elfogadott norma törvényi szinten él tovább, másrészt az egészségügyi
válsághelyzet kibővített szabályaival a kormánynak továbbra is széles körű rendeletalkotási
jogosultsága marad fenn.
A veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát veszítette valamennyi olyan veszélyhelyzet alatt
megalkotott kormányrendelet, amely az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó felhatalmazása
alapján került megalkotásra, azaz azok a szabályok, amelyeknek a célja a veszélyhelyzet miatt
megváltozott körülmények gyors jogi kezelése volt. Ugyanakkor a veszélyhelyzet ideje alatt született,
de az általános törvényi felhatalmazások, azaz a „rendes ügymenet” alapján megszületett
kormányrendeletek hatályban maradnak.
A Kormány 2020. június 18-ától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet
elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.
A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja. A
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokat tartalmazza a
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, a 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint pedig a járványügyi
készültség során Operatív Törzs működik.
A Kormány a koronavírus járvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve
elhárítása érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzset4 állított fel.
Az Operatív Törzs célja a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, azonosítja és felszámolja azokat
az adminisztratív szabályokat, bürokratikus terheket, amelyek fékezik a gazdaságot, akadályozzák a
vállalkozások működését. A testület figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gazdaságvédelmi döntések
végrehajtását, fontos véleményező és javaslattevő szerepet is kap.
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről
4 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól
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Az Operatív Törzs
‐ figyelemmel kíséri a magyar gazdaság védelme érdekében meghozott kormányzati
intézkedéseket,
‐ figyelemmel kíséri a gazdaságvédelmi intézkedések végrehajtását,
‐ javaslatot tesz a Kormány részére azon tényezők, vagy szabályozások megszüntetésére,
amelyek akadályozzák a vállalkozások tevékenységét, valamint a Magyarországon megvalósuló
vagy megvalósítani kívánt beruházásokat,
‐ javaslatot tesz a Kormány részére az európai uniós és hazai források kihelyezését könnyítő
intézkedések megtételére,
‐ véleményezi a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket, és
javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra
A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs vezetésével a miniszterelnök a pénzügyminisztert bízta meg. A
testület tagja
‐ az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft,
‐ a Nemzeti Befektetési Ügynökség,
‐ a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és
‐ a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója,
‐ a Magyar Államkincstár,
‐ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
‐ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,
‐ a fogyasztóvédelemért felelős vezető, illetve
‐ a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító államtitkár.
A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülésein tanácskozási joggal vehet részt
- a Gazdasági Versenyhivatal,
- a Közbeszerzési Hatóság képviselője és
- a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi vezetője.
A járványügyi készültségről szóló rendelet 2020. december 18-án veszti hatályát.5
I.

Védelmi intézkedések

Országos kijárási korlátozás lépett életbe 2020. március 28. és 2020. április 11. között, amit a
Kormány a 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelettel visszavonásig meghosszabbított. 2020. április
18-tól6, majd 2020. április 25-től7 újabb egy hétre hosszabbította meg a Kormány a koronavírusjárvány miatti kijárási korlátozásokat.
2020. május 4-étől a vírus elleni védekezés új szakaszba lépett, továbbra is az idősek és a
legfertőzöttebb területek védelme volt a fő cél. Budapesten és Pest megyében a kijárási
korlátozások érvényben maradtak,8 azonban ezen a területen kívül, a konvergencia régiókban a
korábban elrendelt (a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti)
kijárási korlátozás megszűnt.9
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható
önkormányzati intézkedésekről
7
148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati
intézkedésekről
8
169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
9 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről
5
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2020. május 18-tól10 a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések tovább enyhültek a
konvergencia régiókban, Pest megyét pedig a többi megyével tekintette egy egységnek a
Kormány.
2020. május 18-ától11 Budapesten is hatályát vesztette a kijárási korlátozás.
2020. május 29-étől a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések tovább enyhültek a
fővárosban, kapcsolódva a Pest megyei és a konvergencia régiók szabályaihoz, a fővárosi védelmi
intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete a 240/2020. (V. 27.) Korm. rendeletben
meghatározott eltérésekkel volt alkalmazandó.
2020. június 18-ától mindenki köteles volt
‐ a tömegközlekedési eszközön, valamint
‐ az üzletben történő vásárlás során
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen –
kötelesek voltak a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti pedig zenés, táncos
rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint
alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben volt megtartható, ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladta meg az
500 főt.
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL12

1. A száj és az orr kötelező eltakarása (2020. szeptember 21-étől hatályos)
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:
KIVÉTEL
a) a tömegközlekedési eszközön
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő
munkavégzés során
c) a bevásárlóközpont területén

‐

vendéglátó üzlet13 vendégei

‐
‐
‐

a vendéglátó üzlet vendégei,
az irodák,
sportolás céljára szolgáló
helyiségek,
az üzemi helyiségek területe

‐

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről
211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a fővárosi védelmi intézkedésekről
12 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
13 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet.
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d) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából
megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak
‐
nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –
‐
e) a mozi területén
‐
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvényben meghatározott
1. muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló
területén,
2. nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény
látogatók számára nyitva álló területén,
3. kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló
területén,
4. közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló
területén,
5. közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
6. integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva
álló területén,
g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló törvényben meghatározott
1. közlevéltár külső személyek számára látogatható
területén,
2. nyilvános magánlevéltár külső személyek számára
látogatható területén,
h) ügyfélfogadási időben
1. a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló
területén,
2. az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai
közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségben, továbbá
3. minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés
céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott
foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél
többen tartózkodnak egy időben,
i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre
várakoznak
‐
j) egészségügyi intézmény területén mindenki

a fellépők
az irodák,
az üzemi helyiségek

egészségügyi intézményben ápolt
beteg az elhelyezésére szolgáló
kórteremben nem köteles
maszkot viselni

k) a szociális intézményben
1. az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen
érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli
távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
2. az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és
a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség
szerint,
A felsorolt esetekben az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön
vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon (az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje) viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény
működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén
5

egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja. (2020. szeptember 21-étől
hatályos)
Tömegközlekedés: (2020. szeptember 21-étől hatályos)
Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem a meghatározott módon viselő
személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában
köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető
szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési
kötelezettség előírásával.
Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának
felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési
eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles
1. az utazásból kizárni,
2. közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri
intézkedést kezdeményezni14, a meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot15, és
3. gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.
Többi esetben: (2020. szeptember 21-étől hatályos)
Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli a meghatározott módon,
az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve
a területet elhagyja.
A kötelezettségek betartását
1. a fenti táblázat szerinti a), d), f)-i) pontok esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal köteles
ellenőrizni,
2. a fenti táblázat szerinti b), c) és e) pontok esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni,
3. a fenti táblázat szerinti a)-k) pontok esetében az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv (rendőrség) is ellenőrizheti, és ha a rendőrség az ellenőrzés során
kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az 1. vagy
2. pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.
A kihirdetést követő 15. napon lép hatályba (2020. október 3.), hogy ha a táblázat szerinti b) (üzlet) és
e) pont (mozi) esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján
a táblázatban felsorolt tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók maszkviselési
kötelezettsége megszegéséről szerez tudomást,
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 szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
(a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdés
15 2012. évi II. törvény Szabstv. 177/A. § (3) bekezdés
14
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A szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
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.
Javaslatok jogellenesség felszámolása érdekében üzletben történő vásárlás esetén részletesen:
Ha az üzemeltető azt észleli, hogy valaki már az üzletbe belépéskor nem hord maszkot, akkor
a jogsértő személyt a maszkviselésre már ott fel kell szólítani. Ha a vásárló továbbra sem tesz
eleget maszkviselési kötelezettségének, fel kell szólítani arra, hogy be se léphet az üzletbe,
hisz a rendelet alapján a kereskedő köteles a kizárni a vásárlás lehetőségéből a maszk nélkül
érkezőt. A rendelet világosan előírja, hogy az üzemeltető határozottan kell hogy fellépjen, és
ha a vásárló a szóbeli felszólításra sem tesz eleget a távozás vagy a szabályos maszkviselés
felé, következő lépésként a rendőrség értesítésére köteles.
Ha az üzemeltető azt észleli, hogy valaki az üzletbe való belépést követően nem tesz eleget
maszkviselési kötelezettségének, mert például a belépéskor még szabályosan járt el, azonban
később félretolta, levette vagy orráról és szájáról lehúzta a maszkot, a vásárló ezzel szintén
megszegi a rendeletet, ezért a boltosnak ebben az esetben is azonnal, határozottan utasítania
kell a vásárlót a szabályos maszkviseletre, ellenkező esetben a távozásra, különben
megtagadják tőle a bevásárlási lehetőséget, a kiszolgálást meg kell tagadni és ezután
értesíteni kell a rendőrséget.
Az érintettek igazának alátámasztására megoldás lehet:
- a boltokban a vásárlóteret megfigyelő kamerarendszer (amelyről felirat tájékoztat a
bejáraton), melynek felvételeit felhasználhatják,
- két másik vásárló felkérése tanúnak is igazolhatja, hogy szabályosan járt el az
üzemeltető,
- a rendőrség felhívása rögzített vonalon történik, így bizonyítható, hogy az üzemeltető
mindent megtett a jogellenes helyzet felszámolása érdekében,
- abban az esetben, ha az üzlet dolgozója nem tesz eleget az előírt maszkviselési
szabályoknak (amiért munkaadója felel),
• a vásárló a fogyasztóvédelmi törvény szerint szóbeli panaszt tehet az
üzletvezetőnek, vagy
• a panaszkönyvbe is beírhatja az észrevételét és
• a fogyasztónak is joga van a hatóságnál bejelentést tenni, a rendőrségen vagy a
jegyzőnél.
A jogszerű magatartás elősegítésére megoldás lehet, ha
- lehetőség szerint külön őr áll az üzletek bejáratánál, aki fokozott elővigyázatossággal
igyekszik felhívni a figyelmet a szabályok betartására,
- a maszkviselésre figyelmeztető matrica vagy tájékoztató kerül kiragasztásra,
- ingyen maszk biztosítása azoknak a vásárlóinak, akiknél nincs.
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Üzletek (nem vendéglátó) esetében javasolt kiírni az ajtóra az alábbi figyelmeztetést 2020.
október 3-tól:
„Kedves Vásárlónk!
Felhívjuk figyelmét, hogy az üzletben történő vásárlás során végéig köteles – a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével – orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve
textil vagy más anyagból készült maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje.
A maszk nélkül belépő személyeket az üzletben felszólítjuk távozásra és a kiszolgálást
megtagadjuk, ezt követően értesítjük a rendőrséget.
Megértésüket köszönjük!”
A dolgozók kiképzése is fontos ilyen helyzetekre, illetve felhívjuk a figyelmet, hogy az
ellenőrzések sokszor a dolgozók maszkviselésére irányulnak. Amennyiben kamerarendszer
nem biztosított, a felszólítás után javasolt, hogy a dolgozó a további konfliktus elkerülése
végett a 112 számon hívja a rendőrséget és megtegye a bejelentést.
Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Mentesül a
szankció alól, ha a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása
érdekében.
Viszont, ha elmarad a figyelmeztetés, a felszólítás, kitiltás, a vásárlás megtagadása, a boltost
a területen illetékes kereskedelmi hatóság, vagyis a jegyző büntetheti.
2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések (2020. október 1-jén lép hatályba)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban
együtt: intézmény)
a) az ott foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző
személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező, illetve a nagykorú
tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos
tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri
vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől,
illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési
eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett
testhőmérséklet mértékét. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §
(2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben
is közzé kell tenni.
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az előírás végrehajtásáról.
Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Az intézmény területére
‐ az ott foglalkoztatott személyen,
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‐ az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
‐ a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
‐ a gyermeken, illetve a tanulón és
‐ a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.
Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú
személy a maszkot a meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési
pontig beléphet.
3. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 21étől hatályos)
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.
4. A vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 21-étől
hatályos)
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.
5. A védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzése (2020.
szeptember 19-étől hatályos)
Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje alatt
a védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a SARS-CoV-2 koronavírus elleni
védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt (a továbbiakban
együtt: eszköz) saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni,
kezdeményezheti az érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)
általi beszerzését.
A kezdeményezés esetén – a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs vezetőjének
jóváhagyása esetén – az ÁEEK a kezdeményező szerv vagy személy képviselőjeként jár el
a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.
2020. szeptember 21-én hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.
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EGYES KORMÁNYRENDELETEKNEK A JÁRVÁNYÜGYI
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI16

KÉSZÜLTSÉG

IDŐSZAK

A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje alatt az
Operatív Törzs vezetője vagy az általa kijelölt állami vezető dönt
‐ az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába beszállításra került, a SARS-CoV-2
koronavírus elleni védekezést elősegítő egyéni védőeszköz egészségügyi szolgáltatói körön
kívüli kiadásáról,
‐ a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet 8. §-a szerinti beszerzési igény jóváhagyásáról.
Az Operatív Törzs munkáját a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium segíti.
A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGYES EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 284/1997. (XII. 23.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL17

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
17 000 Ft
módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR
2 500 Ft
mintavétel 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)
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, például
hogy külföldről hazatérve két negatív eredménnyel elhagyják a hatósági házi karantént.
ELJÁRÁSREND AZ ÚJ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN18

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,
432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
17 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
18 Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő
járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember 21.
16
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vagy az előző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősített vagy valószínűsített fertőzöttel,
vagy járó- illetve fekvőbeteg-ellátásra szorul,
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 PCR-teszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós ápolási és gondozási
intézményekben ellátottak vagy dolgoznak.
A kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két
negatív PCR-teszttel.
II. Utazási korlátozások
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
- 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.19

432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
19
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Átmeneti szabályok törvényben
Az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény20 foglalja össze azokat a
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben bevezetett szabályokat, amelyek törvényi szinten élnek tovább,
előreláthatólag 2020. december 31-ig. Ilyen szabályok például a jogi személyek, bíróságok
működésének szabályai, de a legtöbb speciális munkajogi szabály is átkerült ide. Több területen tovább
finomították ezeket a szabályokat, az elmúlt hónapokban felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján.
Az átmeneti szabályok többek között:
I.
‐

Fizetési moratórium21
A korábbi december 31-ei határidő után 2021. 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.
Hitelmoratórium esetén az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve
díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti
az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. A törlesztőrészlet
nem lehet több a moratórium után, mint előtte volt, de a törlesztés futamideje
meghosszabbodik, hisz az elhalasztott kamat- és díjfizetés időarányos részének a
törlesztőrészletbe bele kell férnie.

II.
‐

Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok22
A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari,
az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében
a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020.
június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő
lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú
helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú,
a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett

‐
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‐

‐

írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig
meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezéseitől az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében
fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek
tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös megegyezéssel
eltérhetnek.
A rendelkezéseket a 2020. május 6. napján vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi
önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződésre, valamint
az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződésre is
alkalmazni kell.

III.
‐

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések23
az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló
• társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá
adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet
eleget,
• kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá
kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig
teljesítheti,
• energiaellátók jövedelemadója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési
kötelezettségének, továbbá az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg
megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget,
• helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg
teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési
időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig
teljesítheti,
• innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az
éves 12 járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg
megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

IV.
‐

Adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályai
a veszélyhelyzet idején meghozott egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények
határideje július 1-je:
• A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget a 2020. március, április, május és
június hónapra nem kell teljesítenie a meghatározott TEÁOR és TESZOR-számmal
azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása
tekintetében,
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
c) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról szóló törvény (a továbbiakban: Tbj.)
szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.
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V.
-

‐

A 2020. március, április, május, június hónapra vonatkozó járulékfizetési
kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a meghatározott TEÁOR és TESZORszámmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre
a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot
képező jövedelem után kizárólag a 4%-os mértékű természetbeni
egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.
Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési
kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a
meghatározott TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges
főtevékenységként végzőkre.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, amely a
meghatározott TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges
főtevékenységként folytat, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április,
május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem
tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.
A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az
előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban
működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a
foglalkoztatott
a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek
megfizetése alól,
b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni
egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi
mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710
forintot.
A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az
időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és
megfizetnie.
A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az
adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be
nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a
megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.

Turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok24
A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december
31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra
a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka
utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére
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VII.
-

kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban
be kell vallania az adóhatósághoz.
Nem kell bevallani a megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok25
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) szerinti keresetpótló juttatás – a veszélyhelyzet alatt a képzés
felfüggesztésétől a 2020. évi kötelező legkisebb munkabér 60%-ának megfelelő mértékben – a
veszélyhelyzet megszűnését követően a hatósági szerződésben megállapítottak szerinti
összegben kerül folyósításra.
A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett képzésekkel összefüggő hatósági szerződések,
együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, valamint a
kormányhivatalok által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet
időtartamával meghosszabbodnak.
Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes
személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfél
személyes eljárását igénylő kötelezettségei, valamint az ügyfél és az állami foglalkoztatási szerv
közötti kapcsolattartás – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson és kapcsolattartáson kívül –
elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.
Az ügyfél személyes megjelenési kötelezettsége a veszélyhelyzet megszűnését követő 15.
napig szünetel.
A vállalkozóvá válást elősegítő támogatásban részesülő személlyel, vagy a munkahelyteremtő
támogatásban részesülő munkaadóval megkötött hatósági szerződés hatálya a támogatott
kötelezettségei tekintetében a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik, ha a
támogatott a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségének a veszélyhelyzet időtartama alatt
nem tett eleget.
A helyközi utazási támogatással és a csoportos személyszállítás támogatással összefüggő
hatósági szerződés hatálya, valamint a támogatás időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
meghosszabbodik. A támogatás összege ekkor sem haladhatja meg a hatósági szerződésben
foglalt, teljes időtartamra megállapított támogatási összeget.
A hatósági szerződéssel biztosított lakhatási támogatás folyósítását nem kell megszüntetni, ha
• a támogatásban részesülő személy munkaviszonya az adott munkaadónál
a veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnt, és
• a támogatásban részesülő személyt a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon
belül álláskeresőként nyilvántartásba vették.
A munkahelyi gyermekfelügyelet kapcsán érvényesíthető adó és
járulékkedvezmények26
A munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy esetében a 2020.
április, május és június hónapra vonatkozóan a Tbj. szerint járulékalapot képező jövedelem
után járulékként kizárólag a Tbj. szerinti természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell
megfizetni azzal, hogy ennek összege a 7710 forintot nem haladhatja meg.
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A járulékfizetés teljesítése nem érinti a Tbj. szerinti biztosítottnak a társadalombiztosítási és
munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és ezen ellátások összegét.
A munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy számára a 2020.
április, május és június hónapra kifizetett jövedelem, juttatás után a kifizetőnek szociális
hozzájárulási adó, valamint szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét nem kell
teljesítenie.
A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg
emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól27
A 2020. évben a Széchenyi Pihenő Kártya
• szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400.000 forint,
• vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265.000 forint,
• szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135.000 forint összegig
minősül béren kívüli juttatásnak.
Az éves rekreációs keretösszeg
ha a munkáltató költségvetési szerv:
• évi 400.000 forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
• a 400.000 forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
• évi 400.000 forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt
szűnik meg,
más munkáltató esetében:
• évi 800.000 forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
• a 800.000 forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
• évi 800.000 forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt
szűnik meg.
2020. április 22-től a 2020. december 31-ig adott juttatások tekintetében nem terheli
adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak
minősülő összeget.

IX.
-

A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség28
A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli
szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot
a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizeti meg.

X.
-

A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok29
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló
készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási,
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megküldési határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek –
2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
Ezek a szabályok nem vonatkoznak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2.
§ 19. pontja szerinti közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

XI.
-

Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása30
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvényben megjelölt minimális időtartamot, miszerint az egyéni
vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig
szüneteltetheti, 2020. december 31-ig nem kell alkalmazni.

XII.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő alkalmazásával
összefüggő átmeneti szabályok31
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2020. július 1jéig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
• a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési
szabályoktól eltérően is módosíthatja,
• a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést
egyoldalúan elrendelheti,
• a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges
és indokolt intézkedéseket megteheti,
• a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban
eltérhetnek.
A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt
munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet
megszűnése nem érinti.
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatal – az állami
foglalkoztatási szerv honlapján közzétettek szerint benyújtott munkáltatói kérelem alapján –
engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet
vagy elszámolási időszakot – az Mt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel –
legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás
megvalósítása nemzetgazdasági érdek. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei
Kormányhivatal a döntését 90 napon belül hozza meg.

‐

-

-

XIII.
-

Egyéb foglalkoztatási jellegű, eltérő alkalmazást biztosító átmeneti szabályok32
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló
103/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett
munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
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XIV.
‐

szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat 2020.december 31-ig lehet
alkalmazni, azzal, hogy kérelem 2020. augusztus 31-ig nyújtható be.33
A támogatás a munkaszerződéstől eltérően történő foglalkoztatás esetén kizárólag akkor
nyújtható, ha a munkavállaló munkaadó általi foglalkoztatása otthoni munkavégzés vagy
távmunka keretében, vagy ugyanazon a telephelyen történik.
A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása esetében az ugyanazon telephely
tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás különböző
időszakokra is szólhat.
Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok34
A pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz 2020. december 31. napjáig erős ügyfél-hitelesítést,
ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a 15.000 forintot,
tehát érintéssel történő bankkártyás fizetés limitje (15.000 forint) marad.

XV. Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok 35
Az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbításra kerülnek.
‐ Ha
• a havi rendszeres szociális ellátásnak felülvizsgálata, vagy
• a gyermekek otthongondozási díjának felülvizsgálata
a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell
indítani.
‐ A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
• a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya,
és
• az az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság
meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.
‐ A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság
2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
‐ Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az
ellátásra való jogosultságot úgy állapították meg, hogy a szakértő a szakértői vizsgálatot az
ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási
képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra alapozva
végezte el, a jogosultságot 2020. augusztus 31-éig felül kell vizsgálni.
- A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt,
• gyermekgondozási díjra, és
• gyermekgondozást segítő ellátásra, és
• gyermeknevelési támogatásra
való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
- Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra 2020.
március 11-e után és 2020. június 30-a előtt került volna sor,
• a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig el kell végezni, és
290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről
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•

-

-

a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-áig
meghosszabbodik.

2020. július 15-éig az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló kormányrendelet szerinti és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet szerinti családi
otthonteremtési kedvezmény esetén az együttes igénylők egyike a másik igénylőt teljes
bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja
• az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint
• minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá
• a támogatási szerződés megkötésére.
2020. július 15-éig a házastársak egyike a házastársát teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazhatja a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti babaváró
támogatás iránti
• együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint
• minden, a kölcsönkérelem benyújtásához szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél
nevében való megtételére, továbbá
• a kölcsönszerződés megkötésére.

XVI.
‐

Rendezvények36
A rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány továbbra is különös szabályokat
állapíthat meg.

‐

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.37

‐

XVII.
-

-

A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok38
A polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre
(együtt: jogi személy) a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket 2020. december 31. napjáig eltérésekkel kell alkalmazni.
Az eltérések közül kiemelendő: a jogi személy döntéshozó szervének
• ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is
megtartható, vagy
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•

határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása
nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem
rendelkezik. Ennek különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az
érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások
miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése
mellett.
- Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel lehetséges akkor is, ha
a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.
- Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a döntéshozó
szerv határozathozatalára ülés tartása nélküli döntéshozatallal nem kerülhet sor.
A jogi személyek működésére vonatkozó további részletes átmeneti szabályok a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 51. A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok című alfejezetben
olvashatóak.
XVIII.
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Egyebek:39
fennmarad és irányítja a járvány esetleges második hullámára való felkészülést az operatív
törzs,
a kórházparancsnoki rendszer a tervezettek szerint megmarad,
a honvédség fegyverrel működhet közre a veszélyhelyzettel és az egészségügyi
válsághelyzettel kapcsolatos feladatokban. A katasztrófavédelmi törvénybe beleírták, hogy a
kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására veszélyhelyzetben - a
törvényben már meghatározott intézkedéseken túl - az állampolgárok élet-, egészség-,
személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása
érdekében egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és
egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat,
a veszélyhelyzet idején lejárt okmányok pótlására lesz idő, mert azok a veszélyhelyzet
megszűnését követően még 180 napig érvényesek lesznek,
az utazásokkal kapcsolatban, ha az ügyfél elfogadja, az utazási iroda utalványt is adhat
pénzvisszafizetés helyett,
az állami foglalkoztatottak, mint a rendőrök, katonák és kormánytisztviselők külföldi utazási
tilalma a törvény hatályba lépésével megszűnik,
meghatározták a menekültügyi eljárás átmeneti szabályait december 31-ig, a menedékjogi
kérelmeket a kormányrendeletben meghatározott külképviseleteken lehet benyújtani,
a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályokat csak a különleges jogrend esetén lehet
alkalmazni, tehát ha a különleges jogrend megszűnik, a tényállás ugyan megmarad, de annak
alapján eljárást nem lehet majd indítani.
az ingyenes közterületi parkolás határideje július 1-je,
szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátóhelyeknek.
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XIX. Egészségügyi válsághelyzet40
Egészségügyi válsághelyzetben kormányrendelettel
‐ korlátozható vagy megtiltható lenne többek között
• minden olyan intézmény és létesítmény működése, illetve rendezvény és tevékenység,
amely járvány terjedését elősegítheti,
• az üzletek működése, nyitva tartása,
• egyes termékek árusítása, fogyasztása,
• a személyforgalom, az áruszállítás,
• az emberek személyes érintkezése,
• az intézménylátogatás,
• az egyes területek elhagyása,
• egészségügyi szolgáltatások igénybevétele,
‐ gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra, valamint az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó intézkedés hozható,
‐ az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedés vezethető be, így
különösen annak érdekében a rendőrség, illetve a Magyar Honvédség közreműködése
különösen kórházparancsnoki feladatok ellátására előírható,
‐ köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó rendelkezéseket
állapíthat meg,
‐ közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapíthat meg,
‐ a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg,
‐ a küldemények kézbesítésére vonatkozóan rendelkezéseket állapíthat meg,
‐ a védett vezető egészségügyi ellátásának koordinálására és a védett vezetőre vonatkozó
egészségügyi előírások végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket állapíthat
meg,
‐ elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézkedéseket,
‐ törvényben meghatározott egyéb rendelkezéseket hozhat.
A Kormány a törvényjavaslatban felhatalmazást kap arra, hogy a járvány megelőzése, a
következményeinek elhárítása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggessze,
törvényi rendelkezésektől eltérjen, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozzon.
A törvényjavaslat szerint a Kormány a szükséges mértékben, arányosan gyakorolhatja a jogkörét,
kijárási korlátozást nem vezethet be.
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Átmeneti szabályok kormányrendeletben
I.
-

-

-

-

II.
-

-

-

-

Munkahelyi gyermekfelügyelet41
2020. augusztus 31-éig bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet
folytató személyek számára a napközbeni gyermekfelügyeletet.
A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő
• a legalább 20 hetes,
• de legfeljebb 14 éves,
• fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe.
A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb
munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható.
A munkahelyi gyermekfelügyelet kiscsoportos formában, akár vegyes életkori csoportokban is
megszervezhető.
A munkahelyi gyermekfelügyeletet a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által
kiadott, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak
megfelelően kell biztosítani.
A munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző
napon be kell jelenteni a települési önkormányzat polgármesterének, illetve a fővárosban a
fővárosi kerületi polgármesternek, továbbá a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős
minisztert.
A munkahelyi gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnek.
Babaváró támogatás42
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
A kölcsönkérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet
megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a feleség a veszélyhelyzet ideje alatt
töltötte be a 41. életévét.
A veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott
kölcsönkérelmek esetén a köztartozásmentességet, – ha ez az igénylő számára kedvezőbb –
a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
A biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30 napon belül
bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell
figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha
az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 90 napon belül újabb biztosítási
jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát biztosítási jogviszonyban töltött időnek
kell tekinteni.
Nem szűnik meg a jogosultság, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásakor azért nem
áll fenn, mert a gyermek a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az annak megszűnését követő 30.
napig született meg, és a kölcsönkérelmet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60.
napon benyújtják.
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III.
-

Nagycsaládosok autóvásárlása43
Ha az a határidő, miszerint a nagycsaládosok autóvásárlásához szükséges adásvételi szerződés
vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül
nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható, a veszélyhelyzet ideje alatt járt le,
a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

IV.
-

Lakáscélú támogatás44
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
Ha a támogatott személy igénybe veszi a fizetési moratóriumot, a kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
A hitelintézetnek az adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is
kiterjed.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

-

V.
-

VI.
-

-

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról45
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
Ha a támogatott személy igénybe veszi a fizetési moratóriumot, a kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
A hitelintézetnek az adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is
kiterjed.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.
Az otthonteremtési kamattámogatásról46
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a
köztartozásmentességet – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10-én
fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
A biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos
időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követően
további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem,
ha az a 15 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak
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-

-

VII.
-

-

-

-

-

megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnésétől számított 90 napos határidőn belül –
újabb biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a 90 napot biztosítási jogviszonyban töltött időnek
kell tekinteni.
Ha a köztartozásmentességet igazoló okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a
veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30.
napig nem kell figyelembe venni.
Ha a támogatott személy igénybe veszi a fizetési moratóriumot, a kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
A hitelintézetnek az adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is
kiterjed.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló47
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén –
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a fiatal házaspár
valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a
köztartozásmentességet – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10-én
fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
A biztosítási jogviszony veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon
belül bekövetkező megszakítása esetén a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90
napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30
napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését
követően – de legkésőbb a megszűnéstől számított 90 napos határidőn belül – újabb biztosítási
jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény
esetében 90 napot – biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
Ha a köztartozásmentességet igazoló okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a
veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
Ha a támogatott személy igénybe veszi a fizetési moratóriumot, a kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
A hitelintézetnek az adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is
kiterjed.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti
szabályokról
47

24

VIII.
-

-

-

-

-

IX.
-

-

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről48
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén –
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a fiatal házaspár
valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a
köztartozásmentességet – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10. napján
fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
A biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos
időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt
követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát
akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy
annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül –
újabb biztosítási jogviszonyt létesít, akkor 90 napot biztosítási jogviszonyban töltött időnek
kell tekinteni.
Ha a köztartozásmentességet igazoló okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a
veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
Ha a támogatott személy a fizetési moratóriumot igénybe vette, a kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
A hitelintézetnek az adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is
kiterjed.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak
csökkentéséről szóló49
A veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig meghosszabbodnak.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a
köztartozásmentességet – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10-én
fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
A rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, meghozott támogatási határozatokra, folyósított támogatásokra,
folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.
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Törvények
Számos, a veszélyhelyzet alatt elfogadott szabály törvényi szinten él tovább, ezek közül
kiemelendő:
2020. évi XLV. törvény a kiskereskedelmi adóról
A veszélyhelyzet idején hozott 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet és a kiskereskedelmi adóról szóló
törvényjavaslat után az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján elfogadta a kiskereskedelmi adóról
szóló törvényt. A törvényben olvasható főbb rendelkezések – mint az érintett adóalanyok,
adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja, valamint mértéke – gyakorlatilag
megegyeznek a korábban a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályozással.
Ennek fényében a rendeletet egyébként a törvény hatályon kívül is helyezi.
A főbb szabályokról:
Kiskereskedelmi tevékenység: a 2020. január 1-jén hatályos Gazdasági Tevékenységek Egységes
Osztályozási Rendszere szerint
- a 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét –,
- a 45.32 ágazatba,
- a 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
- a 47.1–47.9 ágazatokba
sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet.
Nettó árbevétel:
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó adóalany
esetén az Sztv-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele,
- az egyedi beszámolóját az Sztv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint
készítő adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti nettó
árbevétel,
- a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó
vállalkozás esetén, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,
- a 2. § szerinti tevékenységét nem fióktelep útján kifejtő külföldi illetőségű személy vagy
szervezet esetén a belföldön átadott áru értékesítéséből származó általános forgalmi adó
nélküli ellenérték.
Adóköteles a kiskereskedelmi tevékenység, ideértve a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által
a vevője részére – a kiskereskedelmi tevékenység keretében – belföldön átadott áru nem fióktelep útján
való értékesítését.
Az adó alanya az adóköteles tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személy
vagy szervezet.
Az adó alapja az adóalanynak az adóévben az adóköteles tevékenységéből származó nettó árbevétele.
Ebbe az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának
(az áru előállítójának, forgalmazójának) – a beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben –
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az adóalany által nyújtott szolgáltatásból származó árbevétele, valamint a kiskereskedelmi forgalomban
eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összege.
Ha az adó alapját nem forintban fejezik ki, akkor annak értékét a Magyar Nemzeti Bank hivatalos –
az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítani forintra. Olyan
külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar
Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell
a forintra történő átszámításkor figyelembe venni.
Az adó mértéke
- 0% → az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után,
- 0,1% → az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó
része után,
- 0,4% → az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó
része után,
- 2,5% → az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után.
Az adó alanya adókötelezettségét az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja
meg és vallja be az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon.
Az adóalany az adóévre adóelőleget vall be. Nem kell adóelőleget bevallani az előtársaságnak.
Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határidőig, az adóelőleg-fizetési
kötelezettséget két egyenlő részletben teljesíti. Amennyiben az adóévre megfizetett adóelőleg összege
több, mint az adóévre bevallott adóösszeg, a különbözetet az adóalany az adóévi adóról szóló bevallás
benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai
alapján.
Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőlegbevallás benyújtási kötelezettsége nincs.
Az adóztatással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, az adóból
származó bevétel a központi költségvetés bevétele.
2020. évi XLVI. törvény egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról
A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény, a társaságiadó-törvény, az ekho-törvény, a
különadótörvény, a kata/kiva-törvény és a szocho-törvény módosítását tartalmazza az adótörvény,
ezek közül kiemelendő:
- 2020. július 1-től a személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalap az adóévben
adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb
bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a
mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a
magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – kivéve, ha az költségként
elszámolható, vagy azt számára megtérítették –, a megállapított jövedelem 87%-át kell jövedelemként
figyelembe venni. Az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből az
adóelőleg-alap szerint megállapított rész 87%-a minősül, ha a jövedelem után a magánszemély
kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt
számára megtérítették.
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- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti kifizető 2020. július 1-től az
ekhoalap összege után 15,5% ekhót fizet.
- 2020. július 1-től a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül és
valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, mely ellátások számításának alapja havi 102.000 forint,
magasabb összegű tételes adó fizetése esetén pedig 170.000 forint.
- 2021. január 1-től a kisvállalati adó mértéke 11%.
- 2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%.
A törvénnyel egyidejűleg hatályát veszti a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a
Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról
szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV.
30.) Korm. rendelet.
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Ügyintézés elektronikusan, mobil kormányablakok
Elektronikus ügyintézés
I. NAV ügyintézés elektronikusan
Adóügyekben lehetőség van igénybe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online
szolgáltatásait az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett.
Személyes adatok védelmére a személyhez kötött elektronikus szolgáltatások csak a Központi
Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítással vehetők igénybe, tehát ezen
szolgáltatásokhoz ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Mi intézhető elektronikusan?
‐
Kitöltheti szja-bevallását, jóváhagyhatja, módosíthatja bevallási tervezetét, rendelkezhet az
1+1%-ról az eSZJA-portálon.
‐

Lekérdezheti bevallásait, adószámlája egyenlegét, saját vagy vállalkozása adatait,
foglalkoztatotti, biztosítotti adatait az eBEV-portálon (https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Adószámot igényelhet, online jelentheti be adatait és azok változását a NAV-hoz, valamint
adóelőleg-nyilatkozatát is eljuttathatja munkáltatójának, kifizetőjének az Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) (https://onya.nav.gov.hu).

‐

Átveheti online a NAV hivatalos iratait az Értesítési Tárhelyen (https://tarhely.gov.hu).

‐

Beadványokat küldhet kötetlen formában az ePapír szolgáltatással (https://epapir.gov.hu).

‐

Jövedelemigazolást
kérhet
(https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Igényelhet igazolásokat például kollégiumi elhelyezéshez, hitelfelvételhez, szociális
támogatásokhoz vagy különböző pályázatokhoz az IGAZOL nyomtatványon.

‐

Tartozásmentességét igazolhatja elektronikusan, ha kéri felvételét a köztartozásmentes
adózói adatbázisba (KOMA).

az online

keresetkimutatás

szolgáltatással

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információk találhatóak
Interneten:
‐
a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
Telefonon:
‐
a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
‐
a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
II. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felülete
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény lehetőséget
biztosít 2013. január 1-jétől az elektronikus levélben (továbbiakban e-mailben) történő
kapcsolattartásra a jogszabályban meghatározott esetekben:
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‐
‐
‐
‐
‐

álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
NYES iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,
bejelentés a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról,
jelentkezési kötelezettség teljesítése.

Az e-mailben történő kapcsolattartás csak akkor lehetséges, ha az ügyfél, írásbeli nyilatkozatot tesz és
ezzel egyidejűleg megadja a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail címet. Az ügyfelek a nyilvántartásba
vételkor, illetve a nyilvántartás időtartama alatt bármikor nyilatkozhatnak az e-mailben történő
kapcsolattartás vállalásáról. Az e-mailben történő kapcsolattartásra tett nyilatkozat a nyilvántartási idő
alatt bármikor megváltoztatható. Az első jelentkezés alkalmával – ellátás iránti, vagy nyilvántartásba
vételi kérelem benyújtási szándék jelzése esetén – a járási (fővárosi kerületi) hivatal nyilatkozat nélkül
is fogadja az e-mailt.
További információ és bejelentkezés:
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:4227580448833142
III. Magyar Államkincstár E-ügyfél
A Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán egyszerűen intézheti hivatalos ügyeit. Megtalálhatóak azok
a formanyomtatványok, amelyek a családtámogatásokkal és a fogyatékossági támogatással
kapcsolatban hatályosan használatban vannak.
Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani, rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem
ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval) és az ügyfélkapun keresztül tud
bejelentkezni portálra.
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
-

Online beadható űrlapok:
A bejelentkezett felhasználók a rendszerbe online rögzíthetik a kérelmeiket, melyek
validálás után tárolódnak a rendszerben. „A rögzített kérelmeim” menüpontban meg is
tekinthetők a rögzített kérelmek. Elektronikusan is indítható ügyek kérelemnyomtatványai
között azok a nyomtatványok találhatók, melyek kitöltésével ügyfélkapun keresztül
elektronikusan tud kérelmet benyújtani.
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő
magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal"
rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén

Offline beadható űrlapok:
A kérelmek validálás után pdf-be generálódnak, így lementhetőek és nyomtathatóak.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő
magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal"
rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén

Letölthető űrlapok:
A különböző ellátások kérelmezéséhez szükséges dokumentumok tölthetőek le
Microsoft Word formátumban.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről
Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Nyilatkozat nagyszülői gyermekgondozási segély megállapításához
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó személyek
jogosultságának megállapításához
E-411: Információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról a családtagok
lakhelye szerinti
E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a családi juttatások
odaítélésének alkalmazásához

IV. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család, egészségügy, nyugdíj, juttatások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás található, bizonyos szolgáltatások kizárólag
Ügyfélkapu-regisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is használhatóak. További részletek a
www.magyarorszag.hu oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek jogterületeit tekintve releváns és online is
indítható ügykörök kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása” linkre kattintva kezdhető
meg az ügyek intézése:
Család

Születés
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- Csecsemőgondozási díj
Anyakönyvi kivonat
- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Egészségügy
Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai
- Betegéletút lekérdezése iránti kérelem
- EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
- TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatások
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
- NEAK elektronikus nyomtatványok
- Táppénz keresőképtelenség esetén
- Társadalombiztosítási járulék
Nyugdíj, juttatás, segély
Családok támogatása
- Anyasági támogatás iránti kérelem
- Családi pótlék igénylés – iskoláztatási támogatás
- Családi pótlék – nevelési ellátás
- Gyermekgondozási díj (GYED)
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
- Gyermeknevelési támogatás
- Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Szociális ellátás
- Aktív korúak ellátásának igénylése
- Idős korúak járadékának igénylése
- Tanulmányi támogatások
- Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás
Társadalombiztosítási nyugellátás
- ENYENYI adatszolgáltatás
- Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
- Társadalombiztosítási egyéni számla
- Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése elektronikus úton
V. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (pénzügy, vállalkozások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás található, bizonyos szolgáltatások kizárólag
Ügyfélkapu-regisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is használhatóak. További részletek a
www.magyarorszag.hu oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek jogterületeit tekintve releváns és online is
indítható ügykörök kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása” linkre kattintva kezdhető
meg az ügyek intézése:
Pénzügy
Magánszemélyek adózása
- SZJA 1+1 %-os felajánlás szabályai
- Adószám igénylése természetes személy részére
- Adózási pótlékszámító segédprogram
- E-adóigazolás iránti kérelem
- EBEV szolgáltatások
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- Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség bejelentése
- Háztartási munka bejelentése
- Munkáltatói (kifizetői) bejelentése a biztosítottak adatairól
- SZJA bevallás
Egyéni vállalkozók adózása
- Adószám igénylése egyéni vállalkozók részére
- Egyéni vállalkozók adózása
- KATA kalkulátor
Társaságok adózása
- A civil SZJA 1%-os felajánlást tett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése
iránti kérelem
- A népegészségügyi termékadó egy részének kedvezményezett célra történő felajánlása
- A társasági adó meghatározott részének kedvezményezett célra történő felajánlása
- Adószám igénylése cégek részére
- Általános forgalmi adó megfizetése
- EKÁER
- Jövedéki- és energiaadó bevallás, szőlőbor elszámolás
- Vámazonosító szám (EORI, VPID) igénylése
Illetékek
- Cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésével kapcsolatos
ügyfélmegkeresések kezelése
- Illeték törlés, visszatérítés
- Vagyonátruházás, ajándékozási illetékek re vonatkozó szabályok
Befektetések, megtakarítások
- Közpénzekből nyújtott támogatások
- MÁP Értékpapír nyilvántartási számla nyitás a Magyar Államkincstárba
- MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás belföldön élő magyar gyermek részér
- MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére
- MÁP WebKincstár és MobilKincstár elektronikus csatorna igénylése
- MNB elektronikus ügyintézés kezdeményezése
Vállalkozás
Engedély-és bejelentésköteles vállalkozások
- Könyvviteli szolgáltatás
- Engedélyhez között vállalkozás bejelentése
- Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja
- Jövedéki terhekre vonatkozó előírások
- Magán munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó szabályok
- SZÉP Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése
- Tevékenységi körök bejelentése a NAV felé
- Vállalkozás működési engedélye
Cégek működtetése
- Ágazati vizsgálat
- Cégalapítás, cégbírósági bejegyzése, változások bejegyzése
(az eljárásban a jogi képviselet kötelező!)
- Cégbíróságra bejegyzett cégek beszámolóinak közzététele
- Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése
- Nonprofit szféra – tájékoztatás
- Online számlaadat-szolgáltatás
- TEÁOR /Szakmakód kalkulátor – tevékenység lekérdező
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- Vállalkozások összefonódása
Egyéni vállalkozás
- Egyéni vállalkozás adatainak változása
- Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése
- Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetetetés utáni folytatásának bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetetetésének bejelentése
- Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Kereskedelem
- Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
Munkavállalókat érintő ügyintézés
- Biztosítotti jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatottak biztosított adatainak bejelentése
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan – a változó igényekhez és
körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes – mozgatható ügyfélszolgálati iroda,
ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, továbbá
lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására,
illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről (a szükséges
dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).
A mobilizált kormányablakokban – többek között – az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
‐
személyi igazolvány igénylése,
‐
lakcímváltozás bejelentése,
‐
jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés,
‐
parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
‐
diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétel,
‐
útlevél igénylése,
‐
ügyfélkapu regisztráció.
A mobilizált kormányablakok a folyamatos bővítés mellett jelenleg 11 megyében teljesítenek
szolgálatot, az aktuális elérhetőségek az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:
https://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok
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