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TECHNIKAI JAVASLAT: hol a képre, hol a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1. A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL (Ado.hu 2020-03-31) 

2020. március 19-én lépett hatályba a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet), amely a hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződések adósainak igyekszik segítséget nyújtani új 

szabályaival. A Rendelet egyes részletszabályait tartalmazza a 2020. március 25-én hatályba lépett 62/2020. (III. 

24.) Korm. rendeletet. Jelen cikkünkben e két rendelet együttes ismertetésével igyekszünk tájékoztatni tisztelt 

olvasóinkat.… 

https://bit.ly/2wNP578 

 

2. ITT VANNAK A GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV MÁSODIK ÜTEMÉNEK RÉSZLETEI (Ado.hu 2020-04-07) 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az operatív törzs tájékoztatóján részleteket közölt a hétfőn 

bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv második üteméből. 

70 százalékot vállal át az állam- A miniszter a tájékoztatón elmondta, hogy a kormány három hónapig 70 

százalékban átvállalja a munkavállalók bérét, de csak abban az esetben, ha rövidített munkaidőben dolgoznak 

és nem otthon vannak a munkavállalók… 

https://ado.hu/ado/itt-vannak-a-gazdasagvedelmi-akcioterv-masodik-utemenek-reszletei/ 

 

4. TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY RENDELETÉRŐL, A LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS A TÁRSASHÁZAK MŰKÖDÉSÉT 

ÉRINTŐ SZABÁLYAIRÓL (LOSZ.hu 2020-04-10) 

Tájékoztató a Kormány, veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 

eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) rendeletének a legfontosabb a lakásszövetkezetek és a 

társasházak működését érintő szabályairól… 

https://bit.ly/34IwKVi 

 

5. NET.JOGTAR.HU/ VESZÉLYHELYZET - ÖSSZES JOGSZABÁLY 2020. IV. 10-IG 

Magyarország Alaptörvénye  … 

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról 

https://net.jogtar.hu/veszelyhelyzet 

 

 

 

 

https://bit.ly/2wNP578
https://ado.hu/ado/itt-vannak-a-gazdasagvedelmi-akcioterv-masodik-utemenek-reszletei/
https://bit.ly/34IwKVi
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/veszelyhelyzet
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6. VESZÉLYHELYZET - ÚJ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A TÁRSASHÁZAKRA ÉS A CÉGEKRE  (Napi.hu 2020-04-11) 

A cégek és a társasházak vészhelyzet alatti irányítására speciális szabályokat hozott a 

kormány. Személyes részvétellel egy vezető testület sem működhet… 

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet nem vonatkozik azokra a gazdasági 

társaságokra, amelyek döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes társaság tagja 

(alapítója, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása 

mellet sem akadályozott a döntéshozatalban. 

 

7. MEGSZÜLETETT A KORMÁNYRENDELET! - MÁJUS 31-E HELYETT A VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ 

90 NAPON BELÜL KELL MEGTARTANI A KÖTELEZŐ KÖZGYŰLÉSEKET (tht.hu 2020-04-13) 

A vészhelyzet kihirdetése után azonnal világossá vált, hogy az elszámoló közgyűlések megtartására nincs 

lehetőség a törvényben előírt május 31-ei végső időpontig… 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1139 

 

8. 102/2020. (IV. 10.) KORM. RENDELET (net.jogtár.hu 2020-04-13 állapot) 

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet- a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről… 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000102.KOR 

 

ADÓZÁSHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

9. MIT TEHET A KORONAVÍRUS HELYZETBEN A MUNKÁLTATÓ ÉS MIT NEM AZ MT. ALAPJÁN? (RSM.hu 

2020.03.18) 

A jelenlegi járványügyi helyzetben nagy fontos, hogy tisztában legyünk - a kézmosási normák mellett –, a 

keresőképtelenség idejére járó egészségbiztosítási ellátásokkal is. Mit takar a 7-es vagy a 2-es kóddal kiállított 

táppénzes papír, kinek a hatáskörébe tartozik és milyen jogszabályi feltételei vannak a két ellátásnak? 

https://bit.ly/2wArA18 

 

10. TB - EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK, TÁPPÉNZ ÉS A KORONAVÍRUS (RSM.hu 2020.03.26) 

A jelenlegi járványügyi helyzetben nagy fontos, hogy tisztában legyünk - a kézmosási normák mellett –, a 

keresőképtelenség idejére járó egészségbiztosítási ellátásokkal is. Mit takar a 7-es vagy a 2-es kóddal kiállított 

táppénzes papír, kinek a hatáskörébe tartozik és milyen jogszabályi feltételei vannak a két ellátásnak? 

https://www.rsm.hu/blog/2020/03/tb-egeszsegbiztositasi-ellatasok-tappenz-koronaviius 

 

 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1139
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000102.KOR
https://bit.ly/2wArA18
https://www.rsm.hu/blog/2020/03/tb-egeszsegbiztositasi-ellatasok-tappenz-koronaviius
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/veszelyhelyzet---uj-mukodesi-szabalyok-a-cegekre-es-a-tarsashazakra.704078.html
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11. ADÓFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK KORONAVÍRUS IDEJÉN (Ado.hu 2020-04-02) 

A koronavírus sok egyéni és társas vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, hiszen igen komoly bevételkiesésekkel 

és költségtöbbletekkel kell szembenézniük. Néhány ágazat a 47/2020. (III. 18.) kormányrendelettel, illetve a 

61/2020. (III. 23.) kormányrendelettel ugyan adó és járulékmérséklést kapott, azonban a likviditási gondok nem  

csupán a kiemelt ágazatokat érintik. Érdemes tehát összefoglalni azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek 

adó/adóelőleg fizetési kötelezettség esetén segítséget jelenthetnek… 

https://bit.ly/3bfsRdc 

 

12. MEGSZŰNT A RENDKÍVÜLI ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET A BÍRÓSÁGOKON (birosag.hu 2020-04-03) 

Megszűnt a 2020. március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon. A veszélyhelyzet ideje alatt 

érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Kormányrendelet értelmében a bíróságok 

a veszélyhelyzet időtartama alatt is működnek, azonban továbbra is be kell tartani azokat az intézkedéseket, 

amelyek a járványügyi helyzetben a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének védelmét szolgálják.… 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/megszunt-rendkivuli-itelkezesi-szunet-birosagokon 

 

13. NAV-FIGYELŐ, 15. HÉT: VESZÉLYHELYZET, ADÓZÓI KÉRDÉSEK, NAV-VÁLASZOK (Ado.hu 2020-04-14) 

 A járványhelyzet adóintézkedéseivel összefüggő adózói kérdésekre válaszol a NAV 

A héten is számos új kérdés merült fel az adózók részéről. Ezeket veszi sorra és válaszolja meg a NAV… 

https://bit.ly/34GVFsm 

 

14. VESZÉLYHELYZET – CSÖKKENTETT MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS ÉS ELTÉRÉSEK A MUNKA 

TÖRVÉNYKÖNYVÉTŐL (Ado.hu 2020-04-14) 

A gazdasági mentőcsomag részeként kihirdették a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra és az ezzel 

kapcsolatos támogatásra vonatkozó szabályokat, illetve az Mt.-től történő elérésre nyílik lehetőség a 

munkaidőkeretre vonatkozó szabályok tekintetében.… 

https://bit.ly/3euqyor 

 

15. VESZÉLYHELYZET: KIHIRDETTÉK A KÜLÖNADÓK SZABÁLYAIT (Ado.hu 2020-04-15) 

A Gazdasági Akcióterv keretében kihirdették, és május 1-jével hatályba lép a hitelintézetek különadójáról és a 

kiskereskedelmi adóról szóló kormányrendelet…  

https://bit.ly/2XMcLUB 

 

16. VESZÉLYHELYZET: HALASZTHATÓ A NYUGDÍJ-ÜGYINTÉZÉS (Ado.hu 2020-04-15) 

A veszélyhelyzet átírt jó néhány nyugellátásokkal kapcsolatos rendelkezést is, így ha a veszélyhelyzet során 

lenne szükséges valamely dokumentum beszerzése, benyújtása a nyugellátás továbbfolyósításához, vagy ebben 

az időszakban kellene meghatározott igazolást visszaküldeni a nyugdíjfolyósítóhoz, akkor arra haladékot ad a 

jogszabály… 

https://bit.ly/3bfheTp 

https://bit.ly/3bfsRdc
https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/megszunt-rendkivuli-itelkezesi-szunet-birosagokon
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v20200326.html
https://bit.ly/34GVFsm
https://bit.ly/3euqyor
https://bit.ly/2XMcLUB
https://bit.ly/3bfheTp
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17.Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály ÜGYINTÉZÉSI SEGÉDLET  

a koronavírus fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzet idejére 

honlap: www.foldhivatal.hu 

1. Hogyan módosult a földhivatali ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje? 

Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje változatlan (honlap), azonban a személyes kontaktus nem lehetséges… 

http://fovaros.foldhivatal.hu/images/pdf/ugyintezes.pdf 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

18. TÁRSASHÁZI HITELEK VISSZAFIZETÉSE - TTOE ÁLLÁSFOGLALÁS (THT.hu 2020.04.01.) 

A vészhelyzetben hozott kormányzati intézkedések egyikeként a társasházi/lakásszövetkezeti hitelekre is 

érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatban a közös képviselőknek/lakásszövetkezeti elnököknek több 

szempontot is figyelembe kell venniük… 

 https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1136 

                                                                

19. VÁLLALKOZÁSOK ÉS TÁRSASHÁZAK IS KÉRHETIK A FOLYAMATOS TÖRLESZTÉST (Magyar Nemzet 2020-04-

01.): 

A lakossági ügyfelek mellett a vállalkozásoknak és a társasházaknak is megvan a lehetőségük arra, hogy ne 

vegyék igénybe a fizetési moratórium jelentette könnyítést és változatlanul törlesszék hiteleiket, amennyiben 

szeretnék. Az OTP Bank ügyfeleinek ehhez csupán egy nyilatkozatot kell kitölteniük és e-mailben elküldeni… 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vallalkozasok-es-tarsashazak-is-kerhetik-a-folyamatos-torlesztest-

7958636/ 

 

20. FONTOS VÁLTOZÁS A MAGYAR POSTÁKON: CSEKKEK, CSOMAGOK, LEVELEK KÉZBESÍTÉSÉT IS ÉRINTI 

(Pénzcentrum.hu 2020-04-05) 

Változik a kézbesítés és a postai ügyintézés a kialakult járványhelyzetre tekintettel. A Magyar Posta új 

érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást vezet be április 6-tól… 

https://bit.ly/2VstNE7 

       

21. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ EGYSZERŰBBEN (lechnerkozpont.hu 2020-04-06) 

A készenlétbehelyezési folyamat egyszerűsítésének és más új fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebbé 

válik az elektronikus építési napló használata. A változások elsősorban a lakossági építtetők számára jelentenek 

könnyebbséget, de a kivitelezők, a műszaki ellenőrök és a hatósági szereplők számára is még jobban kezelhető 

lesz a felhasználóbarát rendszer… 

http://lechnerkozpont.hu/cikk/e-epitesi-naplo-egyszerubben 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/
http://fovaros.foldhivatal.hu/images/pdf/ugyintezes.pdf
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1136
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vallalkozasok-es-tarsashazak-is-kerhetik-a-folyamatos-torlesztest-7958636/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vallalkozasok-es-tarsashazak-is-kerhetik-a-folyamatos-torlesztest-7958636/
https://bit.ly/2VstNE7
http://lechnerkozpont.hu/cikk/e-epitesi-naplo-egyszerubben
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22. TÁJÉKOZTATÁS A CIVIL SZERVEZETEK DÖNTÉSHOZÓ SZERVEINEK VESZÉLYHELYZETBEN TARTANDÓ 

ÜLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGJELENT KORMÁNYRENDELETRŐL (birosag.hu 2020-04-15) 

Megszűnt a 2020. március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon. 

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 

74/2020. (III. 31.) Kormányrendelet értelmében a bíróságok a veszélyhelyzet 

időtartama alatt is működnek, azonban továbbra is be kell tartani azokat az 

intézkedéseket, amelyek a járványügyi helyzetben a bírósági munkatársak és az 

ügyfelek egészségének védelmét szolgálják… 

 

23. KORONAVÍRUS: A JEGYZŐ A TÁRSASHÁZAK KÖZÖS TEREINEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE HÍV FEL (bpxv.hu 

2020.03.19.) 

Levélben értesíti az önkormányzat a kerületi közös képviselőket  a koronavírus kapcsán 

kialakult helyzet által rájuk vonatkozó szabályok betartásának fontosságáról. 

Dr. Filipsz Andrea, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának jegyzője felhívást 

intézett a társasházak közös képviselői felé… 

 

 24. HTTPS://TAVMUNKA.JOGKOVETO.HU/KOSZONJUK/#KEZIKONYVROL (Jogkövető.hu) 

Köszönjük megtisztelő bizalmát! 

Feliratkozását rögzítettük és elküldtük e-mail címére a dokumentumokat, valamint Dr. Berke Gyula, Az új 

koronavírus (COVID-19) megjelenéséhez kapcsolódó munkajogi kérdések című videóját. 

https://tavmunka.jogkoveto.hu/koszonjuk/#kezikonyvrol 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tavmunka.jogkoveto.hu/koszonjuk/#kezikonyvrol
https://www.bpxv.hu/hirek/koronavirus-a-jegyzo-a-tarsashazak-kozos-tereinek-fertotlenitesere-hiv-fel
https://bit.ly/2Vejnt2

