
 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  

 

 

 

A fizetési moratórium (9.§ - 17.§) 

- A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart. E § rendelkezéseit a 2020. március 18. napján fennálló 

szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell továbbra is alkalmazni. Az adós a fizetési moratórium 

időtartama alatt továbbra is bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal. 

 

Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok (21.§-32.§) 

- 20. június 30-ig tartó felmondási tilalom turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a 

filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban megmarad. 

 

Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések (33.§); Egyes ágazatokat megillető adó- és 

járulékkedvezmények átmeneti szabályai (34.§) 

- 2020. szeptember 30-ig van továbbra is lehetőség a tao, kiva, energiaellátók jövedelemadója, iparűzési adó 

(előleg) megállapítási és bevallási kötelezettségek teljesítésére. 

- szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2020. március, április, május és június hónapra nem kell 

teljesíteni, 

- nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség 2020. március, április, május és június hónapra 

vonatkozóan, 

- kisvállalati adóalany, aki a (7) bekezdés szerinti tevékenységét tényleges főtevékenységként folytatja, a 2020. 

március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti 

kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét, 

 

A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok (35§-36.§) 

- 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem 

kell megfizetni, 

- 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi 

adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, 

 

A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok (42.§) 

- beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, 

megküldési határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 

30-ig meghosszabbodnak, (feltéve, hogy nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók) 

 

Az adóigazgatási szabályok átmeneti alkalmazása (43.§-53.§) 

- állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon 

belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet, 

- adózó a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, 

legfeljebb 5.000.000,- forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hathavi pótlékmentes fizetési 

halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető 

vissza, 

- adózó a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő 

adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5.000.000,- forintot meg nem haladó összegben mérsékli, 

ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető 

okból ellehetetlenítené, 

 

 



Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása (55.§) 

- egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére a minimális időtartamot 2020. december 31-ig nem kell 

alkalmazni, 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti 

szabályok 

2020. július 1-jéig maradnak hatályban az alábbi szabályok: 

- 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 

Az egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a 

munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti. 

 

Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok (68.§) 

- 2020. december 31. napjáig az erős ügyfél-hitelesítést nem alkalmazandó, ha az érintéses elektronikus fizetési 

művelet egyedi összege nem haladja meg a 15.000,- forintot. 

 

Egyes, a közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre vonatkozó 

átmeneti szabályok (69.§) 

- A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének Budapest közigazgatási területén 2020. május 18. napjától 2020. 

szeptember 1. napjáig, míg egyebekben Magyarország területén 2020. május 4. napjától 2020. szeptember 1. 

napjáig terjedő időszakra nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen 

működő terasza után. 

 

Köznevelési tárgyú átmeneti szabályok 

- 2020. június 26-ig minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét, gyermekétkeztetést 

biztosítani kell 

 

Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok (89.§-91.§) 

- A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését 

követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki 

érvényességi idejét is – egyes kivételekkel, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek. 

 

A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő 

alkalmazása (93. §) 

-  A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti 

mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet 

időtartama nem számít bele. 

 

A fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon 

újrakezdődik (98.§). 

 

A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok (105.§- 114§) 

A Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 2020. december 31. napjáig 

az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

- A jogi személy döntéshozó szervének 

a)  ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy 



b)  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 (kivéve: ha a jogszabály az ülés 

nyilvánosságát írja elő). Különösen akkor, ha előreláthatóan a teljes létszámmal nem megtartható az ülés 

(megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt).  

- Ezeknek a szabályoknak a megállapítására létesítő okirat vagy hiányában, a jogi személy ügyvezetése – több 

önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő 

– jogosult (részletek: 107.§). 

- Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 

rendezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést a 

veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés 

napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy 

hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. 

- Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, auditbizottsága, valamint jogszabály 

vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó 

könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnt meg a megbízatás a jogi személynek 

a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával hozott határozata hiányában 

legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad. 

- Nyrt-re speciális szabályok (113.§) 

 

A társasházakra vonatkozó átmeneti szabályok (115.§-118.§) 

- kötelező döntés határideje, ha a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és ezekben azügyekben a veszélyhelyzet ideje 

alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie. 

- Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a közös képviselő 

(intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb veszélyhelyzet 

megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni. Az új közös képviselőt 

(intézőbizottságot) a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell megválasztani, feltéve, hogy erről 

a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés. 

 

A polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása 

(136.§ -144.§) 

Az alábbi eltéréseket a hatálybalépés napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

- Ha a bíróság a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban beszerezte a tárgyalás 

mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges – a jogvita kereteit meghatározó – nyilatkozatokat, 

a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. 

- Ha a fenti időszakban a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek a veszélyhelyzet megszűnéséig még nem 

tették meg valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a bíróság a perfelvételt lefolytatja. 

- Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép 

és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható. Egyebekben a nyilvánosság kizárható.  

- Nincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi 

intézkedés hatálya alatt áll. 

- A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekményeket – ha nincs más módja 

– a járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is foganatosítani kell. 

- Peres iratokat a jogi képviselő nélkül eljáró fél a jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatvány 

alkalmazása nélkül is előterjesztheti. 

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása 

- A végrehajtó 2020. július 1-jéig adós kérésére a végrehajtó a részletfizetést a végrehajtást kérő előzetes 

hozzájárulása nélkül megállapíthatja. 



- Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási 

cselekményt foganatosítani, lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt, adós lakóingatlanának 

árverezése 2020. július 1-jét követően lehetséges. 

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

adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. 

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazása (156.§) 

A folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet 

2020. május 28-át követően nyújtották be. 

- A felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az adósnak küldött fizetési felszólításban az adós 

számára a tartozása megfizetésére engedélyezett, végső határidő és az azt követő 75 nap eredménytelen elteltét 

követően lehet beadni. Ebben az esetben a bíróság a legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós 

számára a tartozása megfizetésére. 

- 2020. december 31-éig csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege 

(kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400 000 forintot. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

rendelkezéseinek eltérő alkalmazása 

- Azoknál az eljárásoknál, amelyek a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával 

felfüggesztésre kerültek, a felfüggesztés 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – fennmarad.  

- A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról 2020. október 31-ig nem 

határozhat. 

 

 

- - - - - - - -  

 

 

 

Szintén a tegnapi napon kihirdetésre kerültek – többek között – az alábbi kormányrendeletek (Magyar Közlöny 2020. 

évi 145. sz.): 

  

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, 

mely értelmében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályát vesztette. 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet:  

- Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget 

vezetett be, mely járványügyi készültség fenntartásának szükségességét a Kormány 3 havonta 

felülvizsgálja. 

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet: 

- Védelmi intézkedésként az alábbi kivétellel mindenki köteles 

• 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 a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

- A szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak. 

- 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 munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet: 

- csökkentett munkaidős foglalkoztatásának, valamint a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók 

foglalkoztatásának támogatása 2020. december 31-ig lehetséges, melyhez a kérelmet legkésőbb 2020. 

augusztus 31-ig kell legkésőbbe előterjeszteni.  

 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet: 

- E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú 

határátlépésre terjed ki. 

- E rendelet hatálya nem terjed ki 

o a magyar állampolgárra, 

o az Európai Unió tagállama és az EGT-s állampolgárára, továbbá az Európai Közösség és 

tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről (ide nem értve a Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királysága állampolgárát --, valamint e személyek magyar állampolgársággal nem 

rendelkező családtagjára, 

o a teherforgalomban, illetve 

o a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel 

történő határátlépésre. 

- Külföldi állampolgárok – a fenti kivételekről eltekintve - Magyarország területére nem léphetnek be. A 

határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést ad (e rendeletben 

felsorolt valamely alapos ok igazolása esetén).  

- A megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a 

beutazási tilalom alól felmentett személy köteles a rendőr felhívására bemutatni. Ha nem mutatja be, vagy 

annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni. E személy a 

Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.  

 

 


