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

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 
 

1. ELJÁRÁSREND A 2020. ÉVBEN AZONOSÍTOTT ÚJ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN  

(Nemzeti Népegészségügyi Központ  2020.04.01) 

Az eljárásrend a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos 

szabályokat tartalmazó 1. számú mellékeltének struktúráját követi. Az egyes témakörök a gyakorlati alkalmazás 

érdekében külön mellékletekben kerülnek részletesebben kifejtésre.… 

https://bit.ly/2XWey9F 

 

2. AZ ÁPRILISI MAGYAR GAZDASÁGI CSOMAG FŐBB ELEMEI - BÉRTÁMOGATÁS, KÜLÖNADÓK 

 (rms.hu 2020.04.15) 

Az április elején bejelentett intézkedéscsomag főbb elemei a koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében a munkabérekhez kapcsolódó támogatást, számos, adózást, TB ellátást is 

érintő módosítás bevezetését vázolta fel… 

https://bit.ly/2VFJdVZ 
 

 

3. ÚJABB MT. VÁLTOZÁS, A MUNKAIDŐKERET KIBŐVÍTÉSE (rms.hu 2020.04.16) 

A munkaidőkeret hosszának növelésével kívánja enyhíteni a járvány miatt kialakulóban lévő válság tüneteit a 

kormány. 

A 104/2020. számú kormányrendelet ismét a Munka Törvénykönyve szabályaihoz nyúlt, vélhetően azzal a 

szándékkal, hogy a munkáltatókat a munkahelyek megőrzésére ösztönözze. Ezúttal a munkaidőkeret általános 

szabályai módosulnak… 

https://bit.ly/2XOuTgz 

 

4. A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS HELYETTI „B TERV”, AVAGY A CSÖKKENTETT MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSA  (mkvkok.hu 2020.04.18) 

A munkahelyek védelme érdekében a Kormány 2020. április 10-én kiadott 105/2020. (IV. 10.) számú 

rendeletében szabályozza a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatását, mely a Magyar Közlöny 71. számúban olvasható. A 

jogszabály mától hatályos, így cikkünkben röviden összefoglaljuk e támogatás igénybe vételének feltételeit … 

https://bit.ly/2ROqqqn 
 

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

90 NAPON BELÜL KELL MEGTARTANI A KÖTELEZŐ KÖZGYŰLÉSEKET (THT.hu 2020.04.20) 

…A "102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről" elnevezés alatt futó szabályozás "A jogi személyekre 

vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról" szóló 1. pontja az 1931. oldalon található, mely a 

lakásszövetkezetekre is vonatkozik… 

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

https://bit.ly/2XWey9F
https://bit.ly/2VFJdVZ
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaltato
https://www.rsm.hu/kisokos/munkaido
https://bit.ly/2XOuTgz
https://bit.ly/2ROqqqn
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1139
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6. MÁRIS ÁTÍRJÁK A BÉRTÁMOGATÁS SZABÁLYAIT: MÁR KÉTÓRÁS FOGLALKOZTATÁS UTÁN IS IGÉNYELHETŐ 

A BÉRKIEGÉSZÍTÉS (index.hu 2020.04.20) 

Már kétórás foglalkoztatás után is igényelhető a bértámogatás - jelentette be György 

László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár hétfőn. György László 

emellett közölte azt is, hogy 

egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése, és bővül a 

kedvezményezettek köre… 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

7. Gazdasági vészhelyzet – Amit a meghirdetett járulékkedvezményről tudni kell / részletek 

 (azüzlet.hu 2020.04.02) 

A koronavírus járvány miatt bekövetkezett recesszió veszteségei szinte a gazdasági szereplők mindegyikét arra 

sarkallja, hogy valami módon bekerüljön a kormány által meghatározott veszélyeztetett tevékenységi körbe, 

amelynek jóvoltából a március 1. és június 30. közötti átmeneti időre adó- és járulékkedvezményben 

részesülhet. A fő kérdés most azonban az, miként értesülhetnek a besorolásukról?…  

https://azuzlet.hu/gazdasagi-veszhelyzet-amit-a-meghirdetett-jarulekkedvezmenyrol-tudni-kell/ 

 

8. KORONAVÍRUS – KÖNNYÍTŐ INTÉZKEDÉSEK – 9.RÉSZ (Adókultúra.hu 2020.04.08) 

Tájékoztató jelent meg az adóhivatal oldalán, a koronavírus okozta veszélyhelyzet során a 

végrehajtási eljárások szüneteléséről. Nem minden úgy van, ahogy gondoltuk a 

végrehajtási eljárások szünetelésével kapcsolatban, derül ki az adóhivatal honlapján 

közzétett 57/2020. Kormányrendelet értelmezéséből… 

 

9. KORONAVÍRUS – KÖNNYÍTŐ INTÉZKEDÉSEK – 10.RÉSZ (Adókultúra.hu 2020.04.11) 

…Mi most részletes tájékoztatót adunk a tegnap kihirdetett kormányrendelet alapján a 

csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásáról.… 

 

 

10. KORONAVÍRUS – KÖNNYÍTŐ INTÉZKEDÉSEK – 11.RÉSZ (Adókultúra.hu 2020.04.12) 

…Munka törvénykönyve változásai.… 

 

 

 

 

https://azuzlet.hu/gazdasagi-veszhelyzet-amit-a-meghirdetett-jarulekkedvezmenyrol-tudni-kell/
https://bit.ly/2xSx9sv
https://adokultura.hu/2020/04/08/koronavirus-konnyito-intezkedesek-9-resz/
https://adokultura.hu/2020/04/11/koronavirus-konnyito-intezkedesek-10-resz/
https://adokultura.hu/2020/04/12/koronavirus-konnyito-intezkedesek-11-resz/
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11. HOME OFFICE KORONAVÍRUS IDEJÉN 1. – IDŐBEOSZTÁS (paretolanya.com 2020.04.09) 

Ahogy pár nap leforgása alatt az egész ország belepörgött a home office-osdiba, úgy kezdtek érkezni az 

ügyfeleimtől a telefonok és e-mailek, illetve a blogon a keresőszavak, hogy ugyan mégis hogyan kellene okosan 

csinálni ezt az időszakot otthoni munka szempontjából…  

https://bit.ly/3cwQZIA 
 

12. LEGJOBB TÁVMUNKA SZOFTVEREK (tavmunka.jogkoveto.hu2020.04.09) 

A koronavírus miatti karanténhelyzet a vállalkozások többségét home officera kényszerítette. Ez viszont 

rengeteg kihívással is jár. A kommunikációt és a meglévő munkafolyamatokat hirtelen az online térben kell 

megoldani…  

https://bit.ly/3eBbJRh 
 

13. ADATVÉDELMI KISOKOS ACOVID-19 JÁRVÁNY MIATT KIALAKULT HELYZETRE (jogaszvilag.hu2020.04.15) 

Az új típusú koronavírus sajnálatos terjedése életünk különböző területeit érinti, így többek között a 

munkáltatói, munkavállalói viszonyunkat, illetve az esetleges bírósági eljárásokat is. Nem szabad azonban 

megfeledkeznünk annak adatvédelmi szempontjairól sem. Ügyfeleink adatvédelmi támogatása céljából jelen 

Adatvédelmi Kisokost készítettük el a szükségesen bevezetendő legfontosabb adatvédelmi intézkedésekről… 

https://bit.ly/2z673SX 

 

14. MILYEN KAMATOK LÉTEZNEK, ÉS MELYIKET MIKOR KELL FIZETNI? (kocsisszabougyved.hu 2020.04.16) 

A mindennapi életben gyakran találkozunk a kamat fogalmával, és azzal, hogy valamely pénzösszeg után 

kamatot kell fizetni. A kamatnak több típusa van, és ennek megfelelően a különböző kamatok megfizetése sem 

mindig ugyanúgy történik. Mit értünk kamat alatt? Milyen kamatok léteznek, és melyiket mikor kell fizetni?… 

https://bit.ly/2VHLkIQ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

15. 2020. ÁPRILIS 14. DÓZSA LAKÁSSZÖVETKEZET/VIDEÓ 6:04 perc (dplusz TV.) 

                                                                                
 

16. KORONAVÍRUS: EZÉRT VESZÉLYES TÁRSASHÁZBAN ÉLNI (HáziPatika.com 2020.04.15.) 

A vízvezeték-rendszeren keresztül is fertőzhet az új koronavírus - állítják a Heriot-Watt Egyetem kutatói, akik 

hat pontban foglalták össze a teendőket.… 

https://bit.ly/34ZhCDv 
 

 

https://bit.ly/3cwQZIA
https://bit.ly/3eBbJRh
https://bit.ly/2z673SX
https://bit.ly/2VHLkIQ
https://bit.ly/34ZhCDv
https://www.youtube.com/watch?v=xlSyJhnuGfI
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17. TÁRSASHÁZI KÖZGYŰLÉST VESZÉLYHELYZETBEN NEM HÍVNAK ÖSSZE – UTÁNAJÁRTUNK, MILYEN 

LEHETŐSÉGEK VANNAK (VAOL.hu 2020.04.20.) 

A társasházak működéséhez szükséges közgyűléseket most nem lehet megtartani, 

írásbeli szavazás alapján azonban így is lehet dönteni a fontos kérdésekben.…  

 

 

 

18. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA: FONTOS A TÁRSASHÁZAK FOLYAMATOS TISZTÍTÁSA (Starthírek.hu 2020.04.20.) 

Budapesten nagyon sokan élnek társasházakban, ahol egyszerűen lehetetlen kikerülni, hogy megfogjunk olyan 

felületeket, amelyeket más is nap mint nap megérint. A koronavírus-járvány lassítása érdekében azonban 

kifejezetten fontos, hogy a lakók fokozottan ügyeljenek egymásra, és a közös használati terek tisztán tartására… 

https://bit.ly/3eExG1B 

 

 19. HA CSAK AZ ÉVES ELSZÁMOLÁS MIATT KELLENE, A TÁRSASHÁZAKBAN NEM LEHET KÖZGYŰLÉST TARTANI 

(16.kerulet.ittlakunk.hu 2020.04.21.) 

Április végén - májusban minden társasházban szokott közgyűlés lenni, a közös képviselő ilyenkor számol el az 

előző évi gazdálkodásával. Most nem lesz, ott sem, ahol egyébként írásban lehetne szavazni: a veszélyhelyzetre 

való tekintettel különös szabályok érvényesek. Ha más ügyben kellene sürgősen dönteni, arra azért megvan a 

lehetőség, lásd a cikkben. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház  nem tart közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi 

költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje 

alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell 

a közgyűlésnek döntenie - szól a rendelkezés. … 

                                                                            

EGYÉB: 

20. KÖTELEZŐ LESZ MASZKOT VISELNI A BKK JÁRATAIN (index.hu 2020.04.17.) 

Karácsony Gergely főpolgármester szerint indokolt a szigorítás Budapesten, ezért elrendelte, hogy a BKK 

járataira csak valamilyen arcot eltakaró kendővel, sállal vagy maszkkal lehet felszállni április 27-től – tudta meg 

a hvg.hu. Az információt az Indexnek is megerősítették… 

 https://index.hu/belfold/2020/04/17/bkk_maszk_karacsony_koronavirus/ 

 

21. NEHÉZ HELYZETBEN VANNAK A BEDŐLT HITELESEK - NAGYOT BUKHAT A LAKÁSON, AKI NEM LÉPETT 

IDŐBEN (prtfolio.hu 2020.04.20.) 

Bár a kereslet csökken, és az árak is egyre lejjebb kúsznak, rengetegen döntenek úgy, hogy megpróbálják eladni 

ingatlanjaikat. Az okok elég különfélék, vannak olyanok, akik meg akarnak szabadulni a hiteltől, mások pedig 

már lefoglalózták új otthonukat. A Pénzcentrum utánajárt, mi várható a járvány 

lecsengése után.… 

 
 

https://bit.ly/3eExG1B
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
https://index.hu/belfold/2020/04/17/bkk_maszk_karacsony_koronavirus/
https://bit.ly/2Knp29K
https://bit.ly/3au92h9
https://bit.ly/2KryNDY
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22. A REJTÉLYES VUHANI VÍRUSLABOR ESETE A KORONAVÍRUSSAL (index.hu 2020.04.21.) 

Kutatók ezrei dolgoznak azon, hogy a koronavírus-járványt okozó SARS-CoV-2 vírus működését megismerve 

kidolgozzák az ellenszereket, és ez így van jól, ezzel lehet életeket megmenteni. De azt a 

kérdést sem szabad elfelejteni, hogy hogyan és honnan jött a vírus, mert ez segíthet 

felkészülni a következő hasonló járványra. A válaszhoz viszont jóval több információt kell 

kapniuk a tudósoknak, főleg Kínától.… 

 

23. NEM LEHET MINDENT ELADNI A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDELEMRE HIVATKOZVA! (piacesprofit.hu 

2020.04.21.) 

A koronavírus-járvány hatására megszaporodtak az egészséget védő termékek és szolgáltatások hirdetései: a 

régiek mellett olyan új szereplők is megjelentek a piacon, akik a fő profiljukba nem illeszkedő termék vagy 

szolgálatás értékesítésébe kezdtek. Fontos azonban, hogy az új üzleti lehetőségeket mindenki tisztességesen 

használja ki, hiszen az illetékes hatóságok fokozottan figyelik a kereskedelmi kommunikációt.… 

https://bit.ly/3aoB65f 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3aoB65f
https://bit.ly/3cJXZlv

