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Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és
2022.01.21. napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok
szerint
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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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INKUBÁTORHÁZAK
Ma Magyarországon nem könnyű sikeres vállalkozást
alapítani. Azonban azt is láthattuk, hogy egyre több
kezdeményezés segíti a szükséghelyzetből (pl.: elbocsátások,
leépítések) vagy önszántukból vállalkozni vágyókat céljaik
megvalósításában. A különféle támogatásokon és
kedvezményeken kívül egy további ilyen segítség lehet az
inkubátorház.
Az inkubátorházak, ahogy a nevük is sejtetik az
életszakaszuk elején lévő vállalkozások beindítását és
segítését tűzték ki célul. Külföldön a legkülönbözőbb
módokon segítik a kezdő vállalkozókat, hazánkban a
legelterjedtebbek a székhelyként/telephelyként funkcionáló
„keltetők”. A házak elsősorban irodai és termelői
helyiségeket biztosítanak a tevékenység végzéséhez.
Kapcsolódó szolgáltatásként megjelenhet az adminisztratív
munkákhoz nyújtott segítség is, azaz titkárság működtetése,
könyvelés és bérszámfejtés szervezése.
Egy részük már szakmai támogatást, szakember gárdát is
biztosít a kezdő vállalkozó számára coaching vagy mentoring
programokon keresztül. Ilyen esetben a vállalatfejlesztés,
arculat és marketing, adótanácsadás, jogi tanácsadás is
szerepelhet a nyújtott szolgáltatások között. Az
inkubátorházakban „keltetett” cégek a későbbiekben
nagyobb eséllyel keltik fel az üzleti angyalok, kockázati
tőkebefektetők érdeklődését is, valamint nagyobb eséllyel
tartják fenn magukat hosszú távon.
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Jogi személyek nyilvántartása
2021. június 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben a jogi
személyek egységes nyilvántartásáról szóló, 2023. július 1jén hatályba lépő törvény4, amely a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény helyébe lép. Fontos
kiemelni, hogy a cégek és a civil szervezetek jogutód nélküli
megszüntetési eljárásait külön törvény szabályozza majd, a
végelszámolásra
és
a
kényszereljárással
történő
megszüntetésre vonatkozó rendelkezések megállapításával.
A fizetésképtelenségi szabályok pedig a jövőben is külön
kezelendők.
A törvényjavaslathoz fűzött indokolás rámutat arra, hogy a
Ptk. kimunkálta a jogi személyek általános szabályait, illetve
magába olvasztotta a polgári jogviszonyokban megjelenő,
kiemelt jelentőségű jogi személy típusokra vonatkozó
különös szabályokat is. Ennek alapján a Ptk. a gazdasági
társaságok és a szövetkezetek mellett az egyesületeket és az
alapítványokat is szabályozza. Logikusan következik tehát a
Ptk. szabályozásából az egységes jogi személy nyilvántartás
megteremtésének a követelménye és igénye, amely ezen
törvény elfogadásával valósult meg kétéves türelmi idő
bevezetésével.

2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a
nyilvántartási eljárásról
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