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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. 

 
2 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 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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Gazdaságvédelmi intézkedések4 
 
1. Bértámogatás: 
 
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási 
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített 
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.  
 
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával 
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című 
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör 
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők 
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált 
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes 
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – 
vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – 
fele, de legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az 
eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így 
akár 600.000 forint támogatást.  A Vállalkozások munkaerő 
támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg 
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A 
programról részletes információk a 
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaer
o_tamogatasa oldalon találhatóak. 
 
2. Hitelfizetési moratórium5 
 

 
4 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
gazdaságvédelmi intézkedésekről 
5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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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 1-
jén 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 
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:  
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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 30-
áig tehát csak külön nyilatkozattétellel az alábbi jogosultak 
vehetik igénybe a hosszabbítást:  

- nyugdíjasok,  

- a gyermeket várók, illetve nevelők,  

- a közfoglalkoztatottak,  

- 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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KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVITELE 
 

I. Könyvvitel fogalma 
 
Az adózás rendjéről szóló törvény előírja, hogy minden 
gazdasági szereplőnek kötelessége a jogszabályokban előírt 
nyilvántartások folyamatos és pontos vezetése. Ezek a 
nyilvántartások adják a különböző adóbefizetések alapját. A 
nyilvántartások vezetése a könyvvezetés, amely lényegében a 
gazdasági társaság tevékenysége során előforduló 
eseményeket követi nyomon. A könyvvezetés éves 
rendszerű, így a nyilvántartásokat az üzleti év végével le kell 
zárni, majd újra kell kezdeni.  
 
I./1. Bizonylat 
 
A könyvelés alapvető egysége a bizonylat. Minden gazdasági 
műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az 
eszközök forrásainak állományát vagy összetételét 
megváltoztatja, bizonylatot kell készíteni. Akkor lesz 
szabályosan kialakított egy bizonylat, ha az adott gazdasági 
eseményre vonatkozóan az előírt adatokat a valóságnak 
megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel az általános 
alaki és tartalmi követelményeknek, illetve amelyet – hiba 
esetén – előírásszerűen javítottak. A különböző 
nyilvántartások ezeket a bizonylatokat tartalmazzák.  
 
I./2. Nyilvántartás 
 
A könyvvezetés vagy könyvvitel többféle nyilvántartásokat 
vezethet a gazdálkodó típusától és adózási formájától 
függően. 
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A kettős könyvvitel szabályai alapján a cégeknek olyan 
rendszerben kell végezniük a könyvvezetést, amelyben az 
adózás alapjául szolgáló adatokon túl azok az információk is 
szerepelnek, amelyek a szervezet vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról képet nyújtanak a 
többi gazdasági szereplő részére. Ez azt jelenti, hogy a 
könyvviteli nyilvántartásnak az eszközökben (aktívákban) és 
a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változásokat a 
valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben és 
áttekinthetően kell tartalmaznia. Ehhez kapcsolódóan a 
kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes 
számlakeret előírásai alapján olyan számlarendet is köteles 
készíteni, amely a Sztv.-ben előírt beszámoló elkészítését 
maradéktalanul biztosítja.  
Eltérő a könyvvezetése azon cégeknek, amelyek a kisadózó 
vállalkozások tételes adózási módját választják. Ebben az 
esetben a Kata tv.-nek megfelelően bevételi nyilvántartást 
kell vezetni, amely időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető 
módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely az 
adókötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez 
szükséges. 
 
II. A könyvelő szerepe a könyvek vezetésében 
 
Az Sztv. rendelkezései alapján könyvviteli szolgáltatásnak 
minősül a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó 
kormányrendeletekben előírt beszámolókészítési 
kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok 
összessége, valamint a könyvvizsgálói tevékenység.  
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenységeket 
csak okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy 
mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személyek 
végezhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
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könyveléssel megbízott személynek szerepelnie kell a 
szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel 
rendelkezők közhiteles nyilvántartásában (kivéve kamarai 
tagsággal rendelkező okleveles könyvvizsgálók).  
A gazdasági társaságoknak csak abban az esetben nem 
kötelező tevékenységi engedéllyel rendelkező személyt 
megbízni, ha az éves nettó árbevétel az üzleti évet megelőző 
két üzleti év átlagában (ennek hiányában a tárgyévben 
várhatóan) a 10 millió forint összeget nem haladja meg. 
Ebben az esetben maguk vagy akár egy munkavállalójuk is 
elláthatja a könyvvezetési és beszámolókészítési feladatokat. 
Azonban fontos kiemelni, hogy a könyvvezetés területe 
rendkívül kiterjedt és szerteágazó, szigorú jogszabályi 
előírások és kiterjedt szankciórendszer, nagy összegű 
bírságok jellemzőek bármely, a fentiekben felsorolt 
könyvviteli forma alkalmazása esetén. Egy szaktudással és 
szakmai gyakorlattal rendelkező könyvvelő megbízása tehát 
jelentős megtakarítást eredményezhet, mind időben, mind a 
kiadások terén. 
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Vállalkozói információs portál 

A vali.hu – azaz a személyre szabott vállalkozói információs 
portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és 
személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat 
leginkább érdeklő témakörökben. A vállalkozásoknak 
készült portálon pár kattintással a vállalkozások a 
fejlesztésükhöz segítséget nyújtó személyre szabott 
tájékoztatást kaphatnak pályázatokról, államilag támogatott 
hitelekről és képzésekről. Az oldalon böngészés akár 
regisztráció nélkül is lehetséges, a testreszabott 
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a 
regisztráció, amely rövid időn belül elvégezhető.  
A portál célja a magyar vállalkozások szakmai támogatása, az 
elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, további 
tájékoztatás és információ a www.vali.hu oldalon található.  
 

http://www.vali.hu/

