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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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Gazdaságvédelmi intézkedések
1. Hitelfizetési moratórium4
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény
hatálybalépésére
tekintettel
egyes
veszélyhelyzeti
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1jén hatályát veszti a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.
Viszont a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény szerint az egyes
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvényben foglaltaktól eltérően, amennyiben az adós a
hiteltörlesztési
moratórium
veszélyhelyzettel
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én
hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte,
akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
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kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap.
A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.
Azaz 2022. június 30-ig, csak meghatározott társadalmi
csoportok számára kérelemmel elérhető a hitelfizetési
moratórium:
tehát aki már nem jogosult, vagy jogosult, de nem
nyilatkozott, annak lezárult a moratórium meghosszabbítása.
-

-

Ha a jogosult határidőn belül, nyilatkozatban jelezte
a fizetési moratóriumban részvételi szándékát, akkor
hitele 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban
marad.
Aki nem nyilatkozott 2021. október 31-ig a
moratórium meghosszabbításáról, vagy nem volt
jogosult rá, annak 2021. november 1-jétől meg kellett
kezdenie hitelének törlesztését.

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

nyugdíjasok,
a gyermeket várók, illetve nevelők,
a közfoglalkoztatottak,
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azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez
képest csökkent a jövedelmük,
a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest.
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AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS
SZABÁLYAI5
Amennyiben új lakás vásárlás, építés, telekvásárlás esetén
veszi igénybe az adó-visszatérítési (ÁFA) támogatást, akkor
az állam visszatéríti az építkezéshez felhasznált anyagok és
szolgáltatások számláinak, továbbá az új lakás, illetve az
építési telek vételárának ÁFA-tartalmát.
1. Adó-visszatérítési támogatást igényelhet
- legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás, vagy
- legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos
lakóépület természetes személy építője vagy
építtetője az építési költségek megfizetéséhez,
továbbá
- az építési telek vételárához annak természetes
személy tulajdonosa.
Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a
2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján
legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
2. A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a
legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos
lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú támogatásról, 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a
használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről
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szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével
egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a
természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által
elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a
természetes személy telektulajdonos építtető adóvisszatérítési támogatást igényelhet.
Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a
2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján
legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem ahhoz a
hitelintézethez nyújtható be.
Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban,
korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban
részesülő személyek is igényelhetik.
Az ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők
esetén legalább az egyik fél − az ellátás megállapításáról
rendelkező közigazgatási határozat hitelintézetnél történő
bemutatásával igazolja.
Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag
- 1. pont esetében a 27%-os,
- 2. pont esetében az 5%-os
általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy
számlák benyújtása esetén vehető igénybe.
Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik
- 1. pont esetében az építkezés helyéül szolgáló építési
telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület
építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett
szolgáltatások,
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2. pont esetében a telekárat is tartalmazó vételár,
illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben
szereplő bekerülési költség
számlájában feltüntetett - és bekerülési költség esetén a
kiállított számla szerint megfizetett - általános forgalmi adó
összegével, de az 1. pont esetén legfeljebb 5.000.000 forint.
-
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