KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ
ÁFEOSZ-COOP SZÖVETSÉG1
BEVEZETÉS........................................................................................................................................................................................... 2
I. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ............................................................................................................................................................. 2
1. Hatályos szabályok .................................................................................................................................................................... 3
II. GAZDASÁGVÉDELMI ÉS GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK ................................................................................. 12
1. Hitelfizetési moratórium ........................................................................................................................................................ 12
2. Bértámogatás ............................................................................................................................................................................ 13
3. SZJA visszatérítés .................................................................................................................................................................... 14
4. A Széchenyi Pihenő Kártya ................................................................................................................................................... 15
5. Széchenyi Kártya Program ..................................................................................................................................................... 17
6. Kamatmentes gyorskölcsön ................................................................................................................................................... 18
7. Kistelepüléseken működő boltok támogatása .................................................................................................................... 20
8. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok ....................................................................................................... 25
9. Iparűzési adó ............................................................................................................................................................................ 25
10. A kiskereskedelmi adóról ..................................................................................................................................................... 26
11. Kisvállalkozói rezsicsökkentés ............................................................................................................................................ 27
12. Élelmiszerárstop .................................................................................................................................................................... 29
III. TÁVMUNKÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ......................................................................................................................... 32
1. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) módosításai:......................................................................................... 32
2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai: ................................................................................. 33
IV. CSALÁDOK TÁMOGATÁSA ......................................................................................................................................................... 34
Otthonteremtési program röviden:........................................................................................................................................... 34
1. 5%-os áfa új lakásokra ............................................................................................................................................................ 34
2. 0%-os áfa CSOK igényléssel ................................................................................................................................................. 34
3. Otthonfelújítási támogatás ..................................................................................................................................................... 34
4. Otthonfelújítási hitel ............................................................................................................................................................... 34
5. Illetékmentesség CSOK igényléssel...................................................................................................................................... 35
6. Többgenerációs CSOK .......................................................................................................................................................... 35
7. Lakossági kamatstop ............................................................................................................................................................... 35
V. EGYÉB ............................................................................................................................................................................................ 37
1. Munkahelyek védelme ............................................................................................................................................................ 37
2. Oltási igazolvány ...................................................................................................................................................................... 38
3. Karanténkötelezettség............................................................................................................................................................. 39
4. Utazási korlátozások ............................................................................................................................................................... 39
VI. GYORS SEGÍTSÉG A VÁLLALKOZÁSOKNAK ........................................................................................................................... 42
ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN, MOBIL KORMÁNYABLAKOK........................................................................... 43
I. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ..................................................................................................................................................... 43
1. NAV ügyintézés elektronikusan............................................................................................................................................ 43
2. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felülete .............................................................................. 44
3. Magyar Államkincstár E-ügyfél ............................................................................................................................................. 44
4. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család, egészségügy, nyugdíj, juttatások) ................................................ 46
5. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (pénzügy, vállalkozások) ............................................................................. 47
II. MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ...................................................................................................... 49

1

Utolsó frissítés: 2022.01.31.

1

BEVEZETÉS
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 koronavírusvilágjárvány 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 Kormány 2021. március 8-ától szigorító intézkedéseket vezetett be a koronavírus járvány harmadik
hullámának visszafogása érdekében4, majd a beoltottságtól függően megkezdődött ezen intézkedések
feloldása.
2021. november elsejei, valamint 2021. november 20-ai hatállyal azonban a koronavírus-járvány
negyedik hullámának megfékezése érdekében a Kormány újabb védelmi intézkedések bevezetéséről
döntött.
Összegezve:
• A veszélyhelyzet jelenleg is tart, a legutóbbi módosítás értelmében 2022. június
elsejéig.
• A járványügyi készültség jelenleg 2022. június 18-áig tart.
• A védelmi intézkedések feloldásának fokozatai voltak:
a lépcsőzetes feloldás első fokozata 2021. április 7-étől,
a lépcsőzetes feloldás második fokozata 2021. április 24-étől,
a lépcsőzetes feloldás harmadik fokozata 2021. május 1-jétől,
a lépcsőzetes feloldás negyedik fokozata 2021. május 10-étől,
a lépcsőzetes feloldás ötödik fokozata 2021. május 23-ától,
a lépcsőzetes feloldás hatodik fokozata 2021. július 3-ától.
• 2021. november elsejétől, azután pedig 2021. november 20-ától azonban ismét
korlátozó védelmi intézkedések kerültek bevezetésre.
I. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében a Kormány 2021. novemberében
védelmi intézkedéseket vezetett be.

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
4 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
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2021. november elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön 5, az
átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak 6, az állami
szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek 7.
2021. november 20-ától pedig az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett ismét
maszkot kell viselni röviden: az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az
ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri
kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a
vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az
óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb
munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait.
1. Hatályos szabályok
Az alábbi táblázat foglalja össze az aktuális, hatályos szabályokat:
HATÁLYOS SZABÁLYOK (2022. február 15-étől)
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
KIJÁRÁSI TILALOM
NINCS
MASZKVISELÉS
2021. november 1-jétől a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve – az alábbi kivétellel – a tömegközlekedési eszközön
történő munkavégzés során,
b) a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein,
valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az
utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek
maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy
a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított
aa) tagsági igazolvánnyal,
ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos
állapot fennállását igazoló dokumentummal,
b) orvosi igazolással igazolhatja állapotát.
Kivétel: Nem köteles a tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a tömegközlekedési eszköz zárt
kialakítású vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.

597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
7 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
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Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben, illetve a
területen tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az
üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének
megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.
Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem a meghatározott módon viselő
személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles
megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási
körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség
előírásával.
Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának
felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt,
a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles
a) az utazásból kizárni,
b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem
működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést
kezdeményezni, és
c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.
Azt a személyt, aki a maszkot a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára
megnyitott részein az üzemeltető felszólítására sem viseli a meghatározott módon, az üzemeltető köteles
a) a látogatásból kizárni, és
b) gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
2021. november 20-ától8 a következő szabályokkal egészül ki:
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve
autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
c) az üzletben történő vásárlás, illetve – a lenti kivétellel (ld. szünet) – az üzletben történő
munkavégzés során,
d) a bevásárlóközpont területén – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi
helyiségek területének kivételével,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény
helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
f)

a mozi területén – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével,

g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
törvényben meghatározott
ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
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h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben
meghatározott
ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i)

ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett,
az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott
foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
(ezen pont esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás –
így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges)

j)

a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben
megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény,
kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés
során,
l)

az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén
történő munkavégzés során,

m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) – a lenti kivétellel (ld. szünet) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő
munkavégzés során
maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Szünet: A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó
üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető
olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. A szünet céljára a munkáltató
vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.
Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja
felszólítására sem viseli a meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy
az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget,
illetve a területet elhagyja.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2022. február 15-étől
Koronavírus ellen védett személy az, aki az érvényes védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról
szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
- hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy
5
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védőoltást igazoló applikáció

útján igazolja.
Ha valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó
személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható az érvényes védettsége valamely
előzőben felsorolt módon történő igazolására.
Ha valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni
szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői
engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.
Ha valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni
szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében
felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye
nyilvánvaló.
A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az
adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.
A koronavírus elleni védettség védőoltást igazoló applikációval való igazolása során az érintett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett hatósági igazolványán és
az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik semmilyen módon nem rögzítheti.
Az érvényes védettség igazolásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi
lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás
megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó
igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló,
2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós
digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy a
koronavírus ellen
a) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
b) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó
listáján szereplő vagy
c) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és az alábbi körülmény nem áll fenn.
Az igazolás a tizennyolcadik életévét betöltött személy esetében nem egyenértékű a védettség előzőek szerinti
igazolásával, ha
a) egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett
fel.
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Érvényes védettséggel rendelkezik az a nem magyar állampolgár vagy magyarországi lakcímmel nem
rendelkező magyar állampolgár is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a
második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást
azért nem vette fel, mert
a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást
követő hat hónapon belül a digitális Covid-igazolvány szerint pozitív eredményű koronavírus kimutatására
szolgáló, az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszt vagy
molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.
E szerinti védettség érvényessége a digitális Covid-igazolvány szerinti pozitív eredményű koronavírus
kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát követő
hat hónapig tart.
A koronavírus elleni védettség előzőek szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális
Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a
veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy még, aki9
a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi
igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért
felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni
védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
A koronavírus elleni védettség igazolása során a személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az
útiokmánya bemutatására külön is felhívható.
RENDEZVÉNYEK
Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint lehet.
Rendezvény helyszínén – az e rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint – a tartózkodás
megengedett.
Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen
a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem
nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként
nyújtó esemény (továbbiakban: zenés, táncos rendezvény),
b) a kulturális esemény,
c) a sportrendezvény,
d) a családi esemény, a magánrendezvény,
e) a karácsonyi vásár,
f) a sportfesztivál, valamint
g) falunap.
A falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata
szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják.
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215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
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A vallási közösségek szertartása – beleértve a házasságkötést, valamint a temetést – nem minősül
rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.
Nem minősül rendezvénynek
a) a házasságkötés - az ilyen eseményt általában követő családi esemény vagy magánrendezvény (a
továbbiakban: lakodalom) kivételével -, valamint
b) a temetés.
Ezen alcím alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a versenyrendszerben szervezett verseny vagy
mérkőzés közterületen elhelyezett kivetítőn történő közvetítése.
E rendelet alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet
valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény
a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.
A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális
esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető
alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a
koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
A sportrendezvények esetében kormányrendelet e rendelettől eltérő szabályokat állapíthat meg.
A szabályok részletesen:
CSALÁDI ÉS MAGÁNRENDEZVÉNYEK
A családi és magánrendezvényen egy időben
- lakodalomban legfeljebb 400 fő vehet részt,
- más családi eseményen vagy magánrendezvényen 100 fő vehet részt,
- a lakodalomban, családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet,
- a házasságkötés szertartása, illetve a temetés nem minősül rendezvénynek.

A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, helyszínének
üzemeltetője, vagy a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.
ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK
A zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy tartózkodhat. A zenés, táncos rendezvény
helyszínén 18. életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.
Kivétel: A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy
videofelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is
foglalkoztatható.
Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak,
a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.
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Tilos zenés, táncos rendezvényt 18. életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára
szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.
A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy
vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek
a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy
életkorát az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. A védelmi intézkedés betartatásáról a zenés,
táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles
gondoskodni.
SPORTRENDEZVÉNY
Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri rendezvény sportfesztivál, ott versenyzőként a koronavírus ellen
nem védett, de a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is szerepelhet. Sportrendezvény az
olyan verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti
versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a szabadidős sportoló is
részt vehet.
FALUNAP
A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.
A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
A falunapon - életkorra való tekintet nélkül - egy időben legfeljebb 1500 fő lehet jelen.
A védelmi intézkedés betartatásáról a falunap szervezője, illetve a falunap helyszínének üzemeltetője köteles
gondoskodni.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK
A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak,
zenés, táncos rendezvénynek, valamint falunapnak nem minősülő úgynevezett egyéb rendezvényekre az
alábbiak az előírások:
-

-

ha szabadtéren tartják, és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen,
akkor ott a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Amennyiben ennél több személy
van jelen, – a sportfesztivál kivételével – akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint
a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt.
ha zárt térben tartják, – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt
rajta.

AZ ÜZLETEN KÍVÜLI KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÉS A CSOMAGKÜLDŐ
KERESKEDELEM VESZÉLYHELYZETI SZABÁLYAI
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi
tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási
cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.
Ezt a tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket
értékesítő üzlet is folytathatja.
A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és
nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.
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A nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási
célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.
A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer
is forgalmazható.
A veszélyhelyzet idején a bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag
napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.
A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a meghatározott szerződés alapján
végzett tevékenységük során
a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm.
rendeletben, valamint
b) ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a
személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben
foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány
felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó
jogkövetkezmények irányadóak.
Az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség az e rendelet 20. § (2) bekezdés
b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.
Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a
- 2. § (4)-(7) bekezdése,
- 6. § (2b) bekezdése,
- 6/A. § (4),
- 6/C. § (5) és (7) bekezdése,
- 6/E. § (5),
- 7. §
szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja.
Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a rendelet a 6/B. § (7) és (8)
bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 200.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínét legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A rendőrség ezeket a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja. A pénzbírság jogkövetkezmény azonos
napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
Az említett jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges
intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a
rendőrséget értesítette.
Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a jogellenes helyzet
felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a
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rendőrség a meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot
helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
történik. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A
bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
A hatáskör gyakorlója
a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
b) az ellenőrzés helye szerint illetékes kormányhivatal,
c) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.
Szabálysértést követ el, aki a
- 2. § (1) bekezdése
- 6/B. § (3)-(4) bekezdésében,
- 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában,
- 6/C. § (3) bekezdésében,
meghatározott védelmi intézkedést megszegi:
- a pénzbírság
• legalacsonyabb összege 5000 forint,
• legmagasabb összege 500.000 forint,
- a helyszíni bírság összege
• 5000 forinttól,
• 150.000 forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200.000 forintig terjed.
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II. GAZDASÁGVÉDELMI10 ÉS GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése,
az emberi életek védelme és a munkahelyek megőrzése érdekében egyetért adókedvezmények
biztosításával, a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik kieséséből származó költségeinek megtérítésével és
bértámogatások nyújtásával, így az alábbi szabályokat hozta:
1. Hitelfizetési moratórium11
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:
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:

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

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.

2. Bértámogatás
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási programok helyébe 2021. június 1-től belépett a
kibővített Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.
Vállalkozások munkaerő támogatása:
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_munkaero_tamogatasa oldalon találhatóak.
Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása:
Elindult a munkahelyi képzéseket támogató 70 milliárd forintos kormányzati program, mely
keretében első körben 15 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a vállalkozások 2021.
október 1-jétől.
Az ötvennél kevesebb főt foglalkoztató hazai mikro- és kisvállalkozásoknál dolgozók vállalati
képzéséhez 70%-os támogatást nyújt a Kormány, valamint a kieső munkaidőre jutó munkabér 70%át is átvállalja a program. A közepes méretű vállalkozások esetében a támogatás 60%, a
nagyvállalatoknál 50%-os.
A feltétel, hogy a munkavállalóknak tanulniuk kell, a munkáltatóknak pedig legalább egy évig tovább
kell foglalkoztatniuk a vállalati képzési program résztvevőit és a bérüket is a minimálbér
növekedésének ütemét meghaladóan kell emelni.
A programot nagy rugalmassággal szervezik, a vállalati igényeknek megfelelően a képzések lehetnek
vállalati belső képzések, de külső képző intézményeket is igénybe lehet venni.
A programban négy területen indulnak képzések, szakmai ismeretek megszerzése mellett támogatják
a kommunikációs, az információs-technológiai, valamint az alapvető nyelvi képzéseket.
Bővebb információ a
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/6/7/3/doc_url/GINOP_Plusz_321_Hirdetmeny_2021
_08_30.pdf hirdetményben olvasható.
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3. SZJA visszatérítés12
Akik 2021-ben családi kedvezményre akár egy napig is jogosultak voltak, jogosultak a teljes évben
befizetett szja visszatérítésére.
Családi kedvezmény pedig annak jár, aki:
• gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,
• várandós nő és vele közös háztartásban élő házastárs
• a családi pótlékra saját jogán jogosult,
• rokkantsági járadékban részesül.
A várandósoknak is jár a visszatérítés, ha idén betöltik a 12. hetet. A katások a tételesen befizetett
adó 25%-ának visszatérítésére jogosultak. Az érintetti kör itt is az előbbi.
A visszatérítés maximum értékhatára a 2020 decemberi KSH által meghatározott teljes
munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozó havi átlagkereset 12-szerese, azaz 809.000 forint.
Minden 18 év alatti, illetve mindkét, iskolába járó gyereket nevelő szülő az átlagjövedelem szintjéig
jogosult a visszatérítésre. Ha a szülő több különböző jövedelme után többféle módon adózik, a
befizetett összegek összeadódnak, de ekkor is érvényes a 809.000 forintos visszafizetési
összeghatár.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban és röviden: NAV) online felületén 2021. december
31-ig volt elérhető a VISSZADO-nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek szjavisszatérítéséhez. A nyilatkozat már csak a 2021. december 31-ig beküldött nyilatkozat
helyesbítésére, javítására szolgál. Ha a 2021. december 31-i határidőig nem történt meg a benyújtás,
akkor az szja-visszatérítést a 21SZJA jelű bevallásban lehet igényelni az adóbevallási tervezet
kiegészítésével vagy önállóan benyújtott bevallásban.
Tehát a VISSZADO-nyomtatvány benyújtási határideje 2021. december 31-én lejárt, a benyújtási
határidő jogvesztő, de a határidőben benyújtott hibás bizonylatok javítása, illetve az adózói
helyesbítések feldolgozása érdekében a NAV befogadja a javító és helyesbítő bizonylatokat. A NAV
2022. február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést annak, akinek megállapítható a jogosultsága a
NAV adatai – azaz a benyújtott VISSZADO nyilatkozat vagy a családi pótlék – alapján.
Az jogosult a visszatérítésre, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben
összevont adóalapba tartozó vagy ekho szerint adózó jövedelmet szerzett vagy bejelentett kisadózó.
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek például:
• munkabér,
• költségtérítés,
• ingatlanbérbeadás jövedelme,
• az egyéni vállalkozásból vagy őstermelőként szerzett jövedelem.
FONTOS: Ha egy családban mindkét szülő jogosult családi kedvezményre és mindketten
rendelkeznek a kedvezmény alapját képező jövedelemmel, vagy bejelentett kisadózók, akkor az
adóvisszatérítés külön-külön mindkét szülőnek jár, függetlenül a gyermekek számától, vagy, hogy

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek
adóvisszatérítéséről
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ki veszi igénybe a családi kedvezményt, vagy kinek jön a családi pótlék, az számít fennáll-e a
jogosultság.
Az adóvisszatérítés összege
• az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az
adóalapkedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az
adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
• az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont
ekhónak az szja része (9,5%-a),
• a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó negyede,
de a visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves
átlagbér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809.000 forint.
Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja
utáni adó legalább egy forint, de az 1000 forintot nem éri el, akkor a kedvezmény összege 1000
forint.
Ha a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján 2021. március és április hónapra mentesült a tételes adó
alól, akkor az adóvisszatérítés kiszámításakor ez a kéthavi összeg nem vehető figyelembe.
Ha a magánszemély az szja-ból és az ekhóból is jogosult az adóvisszatérítésre, akkor ennek együttes
összege nem haladhatja meg a felső határt.
Ha pedig a magánszemélynek az szja, az ekho és a kata tekintetében is visszajár a kedvezmény,
akkor ezek együttes összege szintén nem lehet több, mint a felső határ.
A visszatérítés igénybevételének sorrendje: személyi jövedelemadó, ekho, kata.
Részletek és további tájékoztatás a https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites
oldalon található.
4. A Széchenyi Pihenő Kártya
A Kormány 2022. december 31-re módosította az alszámláktól független költés lehetőségét.13
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.)
Korm. rendelet 22. §-ában a „2022. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig”
szöveg lép.
Azaz 2022. szeptember 30. helyett 2022. december 31-ig az Szja tv. 71. § (1) bekezdése alapján
béren kívüli juttatásként az egyes alszámlákra utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a szolgáltató a
Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti eredeti
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő
alkalmazásáról
13
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alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy
másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon
lévő pénzeszközt a 3. § (2) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti másik alszámlánál
meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését felhasználhatja.
Tehát 2022. december 31-ig a SZÉP-kártya bármely zsebében lévő egyenleg szabadon
felhasználható bármely szolgáltatásra és tevékenységre.
Egyenlegek:
- szálláshely alszámla: 225.000 Ft (2021.12.31-ig 400.000 Ft volt)
- vendéglátás alszámla: 150.000 Ft (2021.12.31-ig 265.000 Ft volt)
- szabadidő alszámla: 75.000 Ft (2021.12.31-ig 135.000 Ft volt)
Egyébként fontos még:
- a SZÉP-kártya keretösszeg 2022-től egységesen 450.000 Ft:
• korábban veszélyhelyzetben 2021.12.31-ig:
versenyszférában 800.000 Ft,
közszférában 400.000 Ft
• korábban főszabályként:
versenyszférában 450.000 Ft,
közszférában 200.000 Ft.
-

2022-ben megszűnik a járvány miatti, rendkívüli adókedvezmény: 2021. december 31-ig
feltöltött kártyák után nincs szociális hozzájárulási adó, kizárólag 15%-os SZJA.

Élelmiszerek vásárlása SZÉP-kártyával 2022. februártól14:
2022. februártól SZÉP kártyával is lehet fizetni a boltokban, a veszélyhelyzet idejére, egyelőre
2022. május 31-ig.
A SZÉP-kártya 2022. február 1. és 2022. május 31. között használható élelmiszer-vásárlásra, a
dohánytermékek, alkohol és a só kivételével.
A rendelet alkalmazásában meghatározott fogalmak:
1. élelmiszer: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU)
2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti
a) I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint
a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só;

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő
alkalmazásáról
14

16

2. kereskedő: az e rendelet 1. mellékletében (lásd alább) meghatározott gazdasági tevékenységet
főtevékenységként folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, vagy családi
gazdaság.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően
béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére a 2022. évben
a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken
(ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és
a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására
felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150.000 forint támogatás.
DE mivel átjárhatóság van az alszámlák között, 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig
mindegyik SZÉP-kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni.
A kereskedő – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag az 1.
melléklet szerinti főtevékenysége körében élelmiszer belföldi értékesítését végezheti a munkavállaló és
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére a vendéglátás alszámla terhére.
1. melléklet a 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelethez:
A Széchenyi Pihenőkártyával a vendéglátás alszámla terhére kezdeményezett fizetést elfogadó
kereskedő gazdasági tevékenysége

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
TEÁOR kód
4711
4721
4722
4723
4724
4729
4781

B
Gazdasági tevékenység
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
Hal kiskereskedelme
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

A rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
5. Széchenyi Kártya Program15
2022. évben is folytatódik a Széchenyi Kártya Újraindítási Program.
A Program konstrukciói a jövő évben továbbra is rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix,
alábbiak szerinti nettó – támogatással csökkentett – kamatszinteken lesznek elérhetőek a vállalkozások
számára:
Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel/Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel/Széchenyi Likviditási Hitel GO!
Széchenyi Turisztikai Kártya/Széchenyi Turisztikai Kártya GO!

2,50%
2,50%
0,50%

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozata a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási
Program bevezetéséről
15
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Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel/Széchenyi Beruházási Hitel GO!
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel/Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!
Széchenyi Újraindítási Lízing/Széchenyi Lízing GO!
Széchenyi Mikrohitel/Széchenyi Mikrohitel GO!

1,00%
1,00%
2,50%
0,50%

A Széchenyi Kártya Program konstrukciói a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a
területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító
regisztráló irodáiban igényelhetőek.
6. Kamatmentes gyorskölcsön16
A Gazdaság-újraindítási akcióterv keretében új hitelkonstrukció bevezetéséről döntött a Kormány a
koronavírus-járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak: így azok 10 évre 10 millió forint
erejéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, 3 év türelmi idővel, 120 hónap futamidővel.
A hitelkérelmek benyújtási határideje 2021. november 30. volt.
A kölcsön összege 1 millió Ft - 10 millió Ft-ig terjed. Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja
meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.
A támogatható tevékenységek:
- készletbeszerzés költségei,
- működési költségek.
A kölcsönfelvevők köre azok mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
‐ devizabelföldinek minősülnek,
‐ Magyarország területén székhellyel, telephellyel rendelkeznek,
‐ gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak
finanszírozási forrásokhoz.
Gazdasági formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
‐ 114 Részvénytársaság
‐ 116 Közkereseti társaság
‐ 117 Betéti társaság
‐ 121 Szociális szövetkezet
‐ 123 Iskola szövetkezet
‐ 129 Egyéb szövetkezet
‐ 142 Európai szövetkezet (SCE)
‐ 228 Egyéni cég
‐ 231 Egyéni vállalkozó
‐ 521 Sportegyesület
‐ 529 Egyéb egyesület

16

1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről
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‐ 572 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A kölcsönt
- a megadott TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti
főtevékenységet végző VAGY
- a következő feltételeknek megfelelő
• teljes évi lezárt beszámolóval rendelkezik, melynek árbevétele nem nagyobb, mint 100
mFt
• évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, mint az előző évben
• évi átlagos állományi létszáma nem nagyobb, mint 25 fő
vállalkozások, egyesületek nonprofit kft-k igényelhették. A TEÁOR szerinti igénylőknél a
főtevékenységnek már 2019.01.01-től szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve Egyéni vállalkozói
nyilvántartásban, egyesületek esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonatban (A 2019.
évben alapított igénylők esetében az alapítás dátumától).
A kölcsönt KATA adózású vállalkozások is igényelhették.
A Kamatmentes Gyorskölcsön 2021. május 10-étől hatályos módosításainak köszönhetően:
pontosításra került, hogy egyesületek esetén az egyéb bevételek között nyilvántartott tagdíjak,
illetve TAO támogatás is beleszámít a nettó árbevétel figyelésbe,
a futamidő fixálásra került 120 hónapban,
a rendelkezésre tartási idő fixen 3 hónap,
a jogosultsági feltételek kibővültek az alábbiak szerint:
• az igénylő főtevékenysége megfelel a megadott TEÁOR kódok
valamelyikének vagy
• az igénylő megfelel az alábbi feltételeknek (TEÁOR nem vizsgálandó):
a) rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt (12 hó)
beszámolóval,
b) 2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100 millió Ft
c) 2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos statisztikai állományi létszáma
nem nagyobb, mint 25 fő,
d) 2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, mint a 2019. évi
árbevétele.
Megvalósítási helyszín:
A vállalkozásnak Magyarországon – a kölcsönkérelem benyújtásakor már – bejegyzett székhelye vagy
telephelye kell legyen.
Megvalósítási helyszínnek az a telephely minősül, ahol a beszerzett készletek tárolásra kerülnek,
valamint működési költségek finanszírozása esetén az adott gazdasági tevékenység megvalósul.
Több megvalósítási helyszínre is igényelhető a kölcsön, de azoknak azonos régióban szükséges lennie:
- GINOP régióban (Budapesten és Pest megyében) VAGY
- VEKOP régióban (Budapesten és Pest megyén kívüli magyarországi településen).
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Kivételt képezhetnek a telephely, illetve fióktelep bejegyzés alól azon megvalósítási helyek, melyek
oktatási intézményben vagy állami tulajdonú intézményben vannak, és az ingatlan tulajdonosa nem
engedi a bejegyzést, ez esetben a megvalósítási helyszínre szóló érvényes bérleti szerződéssel, illetve
szükség esetén a Végső Kedvezményezett részére kiadott – a megvalósítási helyszínre vonatkozó –
működési engedéllyel szükséges igazolni a jogosultsági feltételeket.
KATA-s vállalkozások jövedelem elszámolására vonatkozó pontosító feltételek kerültek az
elszámolható költségek köréhez.
-

A nyomtatványhoz kapcsolódóan a kölcsönkérelmi nyomtatvány kibővült az új jogosultsági
feltételekkel,
bejelentés köteles tevékenységek esetén benyújtandó dokumentumok köre beépítésre került,
telephelyként nem bejegyzett megvalósítási helyszínre vonatkozó igazoló dokumentumok köre
meghatározásra került.

Részletes tájékoztató és információk a
https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcsonhitelprogram-t199-p199 oldalon és https://www.palyazat.gov.hu/ginop-911-21-kamatmentesjraindtsi-gyorsklcsn oldalon találhatóak.
7. Kistelepüléseken működő boltok támogatása17
2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező településeken működő kisboltok
támogatásban részesülhetnek, a programra a Kormány 45 milliárd forintot biztosít.
A cél a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának
emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú
hozzáférhetővé tétele, mindezek érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető.
A kérelmek benyújtására 2021. április 12-étől 2021. június 28. 14 óráig volt lehetőség, részletek és a
támogatással kapcsolatos információk, tájékoztatók a https://bgazrt.hu/a-kistelepulesi-uzletektamogatasa/ oldalon találhatóak.
A támogatási összegek megállapításakor figyelemmel kell lenni az uniós szabályok alapján adható
támogatási jogcímek szabályaira. Az összeszámítandó támogatások kerete 1,8 millió euró
értékhatárig emelkedett 2021. december 31-ig (tehát nem az eredetileg megjelölt de minimis
értékhatárral kell számolni).18
Az értékhatár növelésével pályázhatnak azon vállalkozások is, amelyek az ún. de minimis szabály (200
ezer euró) alapján eddig nem pályázhattak, alapvető szabály azonban, hogy a támogatási szerződést
2021. december 31-ig kell megkötni, hogy az ún. ideiglenes keret szabályai kerüljenek alkalmazásra.
Emellett a módosítás tartalmazza, hogy a kapcsolt vállalkozások mely fogalmát kell alkalmazni a
kisboltok támogatási pályázatánál: kapcsolt vállalkozás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet
3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás.
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
17
18
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Célkitűzés, hogy az üzletek valódi közösségi térként is működjenek, és az alapvető élelmiszerek mellett
akár gyógyszerek forgalmazásával is foglalkozhatnak, illetve postai szolgáltatások is elérhetőek
lehetnek.
A támogatás lényeges elemeiről:
KINEK ADHATÓ?
Támogatás nyújtható
- az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen
kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet,
és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem,
vagy
- az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy
szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi
fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás a kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához,
fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek
csökkentéséhez igényelhető.
Támogatás nyújható:

Támogatás mértéke:

a) az üzlet
aa) külső és belső felújítására, ideértve az
épületgépészeti korszerűsítést is,
ab) bővítésére, építésére,

elszámolható költség legfeljebb 80%-a,
de legfeljebb 50.000.000 forint

ac) akadálymentesítésére,
b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási
kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához
szükséges eszközök, különösen a berendezési
bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő,
feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép,
számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai
eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver,
licenc díj) beszerzésére,

elszámolható költség legfeljebb 75%-a,
de legfeljebb 12.000.000 forint

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony
üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,

elszámolható költség legfeljebb 75%-a,
de legfeljebb 12.000.000 forint

d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során
a vételár megfizetéséhez,

legfeljebb a vételár 50%-a,
de legfeljebb 5.000.000 forint
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Legfeljebb a költségvetési
támogatással érintett foglalkoztatott
után fizetendő, a munkáltatót terhelő
közterhek adott évre számított összege
azzal, hogy az e rendelet hatályba
e) a foglalkoztatott19 munkabéréhez kapcsolódóan a
lépésének évében, és az azt követő évben
munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.
legfeljebb két fő foglalkoztatott
tekintetében igényelhető a támogatás, ezt
követően legfeljebb egy fő tekintetében
igényelhető a támogatás a rendelet szerinti
fenntartási időszak (5 év) végéig.
A kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
a költségvetési támogatás mértékéről szóló 5. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
A költségvetési támogatás mértéke
e) a Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában 20 meghatározott tevékenység esetében, ha a támogatás
igénylője egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátását is vállalja, a Rendelet
5. §-ának d) pontjában meghatározott költségvetési támogatás összegének kétszerese (azaz legfeljebb
a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek
adott évre számított összegének kétszerese azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az
azt követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően
legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető a támogatás a fenntartási időszak végéig).
A Rendelet 5. §-a még a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) Egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátásának vállalása esetén az (1)
bekezdés b) pontjában foglaltakat21 azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e szolgáltatás ellátásához
szükséges eszközbeszerzés esetén a költségvetési támogatás mértéke az elszámolható költség
legfeljebb 100%-a.
Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.
Ezeken felül külön támogatás kérhető az energiahatékonyság javítására, megújuló energia termeléséhez
nyújtható támohatásra, hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló
alkalmazására.

2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre – kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés,
a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban álló személy, azaz:
- a munkaviszony,
- a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony,
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenység ellátására irányuló jogviszony és
- az egyéni vállalkozás.
20 4. § (2) bekezdés e) pont
Költségvetési támogatás nyújtható:
e) az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő
közterhek megfizetéséhez.
21 Eszközbeszerzés és képzés esetén az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de együttesen maximum 12.000.000 forint.
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FELTÉTELEK
Az igényléshez sokféle feltételnek kell megfelelni. Ilyen például, hogy a bekerülési költséget tartalmazó
költségterv mellett az igénylőnek nem lehet semmilyen köztartozása vagy rendezetlen uniós támogatási
elszámolása. Nyilatkoznia kell arról, hogy az üzlethelyiségben közösségi teret alakít ki, továbbá hogy
hajlandó-e postai szolgáltatást is nyújtani, gyógyszert is árulni22. Ha a vállalkozó vállalja ez utóbbi
feladatokat, a postával és a gyógyszerellátóval kötött szerződést is előre be kell mutatnia. Többek
között csatolnia kell az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy
könyvvizsgálói igazolás, és a település jegyzője által kiadott igazolást a településen hatályos működési
engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó
üzletek számáról.
A támogatói okirat kiadásához és a támogatás folyósításához is számos feltételnek adottnak kell lennie.
A támogatott vállalkozótól biztosítékot is megkövetelnek. A támogatói okiratban rendelkezni kell
a) a kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott,
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának vagy
b) a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
benyújtásának a kikötéséről.
Emellett a támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül
a kedvezményezett választása szerint legalább egyet:
a) jelzálogjog ingatlanra,
b) jelzálogjog ingóságra,
c) bankgarancia,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy
e) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.
A támogatói okiratban meghatározott biztosítékok mértéke nem haladhatja meg a rendelet szerint
nyújtott költségvetési támogatás összegét.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A költségvetési támogatás a lebonyolító szerv részére – a benyújtási határidőn belül az erre a célra
fejlesztett elektronikus felületen keresztül – megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem
benyújtásával igényelhető.
A támogatási kérelem tartalmazza
a) a támogatást igénylő adatait,
b) a tervezett beruházás ismertetését, adatait és szöveges bemutatását,
c) a támogatást igénylő egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,
d) az igényelt támogatás mértékét,
e) a támogatás célját és formáját,
f) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat és
g) a kérelem benyújtásának időpontját.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat,
de emellett a támogató a támogatási kérelem elbírálásához szükséges további információk, adatok,
iratok benyújtását is előírhatja.

Nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról, feltéve, hogy az üzletnek helyet adó településen
a Gyftv. 3. § 16–19. pontja szerinti gyógyszertárra (közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár, intézeti gyógyszertár,
kézigyógyszertár) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint hatályos létesítési- vagy működési
engedély nincs.
22
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A támogatási kérelmet a támogatási döntés-előkészítés keretében a lebonyolító szerv formai
szempontból megvizsgálja. Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan
nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatóak, a lebonyolító szerv 8 napos határidő kitűzésével –
a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét.
A hiánypótlást a támogatás igénylője a kérelem benyújtására meghatározott felületen nyújtja be. Ha
a hiánypótlás teljesítésére biztosított határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a lebonyolító
szervnél a munka szünetel, a hiánypótlás benyújtási határideje a következő munkanapon jár le. A
határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, a kérelem tartalmi
értékelése ebben az esetben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik.
Ezután a formai szempontból megfelelő támogatási kérelmet a lebonyolító szerv a támogatónak
megküldi. A tartalmi vizsgálat során a támogató a lebonyolító szerven keresztül a támogatás
igénylőjéhez további kérdéseket intézhet, és dokumentumokat kérhet be. A megkeresésben meg kell
jelölni a válaszadás, illetve a dokumentumok biztosításának határidejét. E megkeresés során a
támogatás igénylője indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a kérelmét.
A támogatási kérelemről a tartalmi vizsgálatra és a támogatási keretösszegre figyelemmel a támogató
– a benyújtási határidő lejártától számított négy hónapon belül – hoz támogatási döntést, amelyről
a lebonyolító szerven keresztül tájékoztatja a támogatás igénylőjét.
ELSZÁMOLÁS
A költségvetési támogatás tekintetében az olyan költségek számolhatók el, amelyek
a) a támogatott tevékenység megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül
kapcsolódnak,
b) a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése
számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, valamint
c) a rendelet hatálybalépésének napjától a támogatási tevékenység befejezésének a támogatói
okiratban meghatározott időpontjáig keletkeztek,
(Kivéve a regionális beruházási támogatás, energiahatékonysági célú beruházási támogatás,
valamint megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetében, amelyeknél a
támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatott beruházás megkezdésére a
támogatási kérelem benyújtásáig nem került sor).
A kedvezményezettnek a teljes, a támogatási tartalmat bemutató beszámolót legkésőbb a
megvalósítási időszak végét követő 15 naptári napon belül kell benyújtania a lebonyolító szervnek.
A beszámolóhoz csatolni kell a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott
tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített
összesítőt. Az összesítő tartalmazza
- az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így
különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének
dátumát,
- a gazdasági esemény rövid leírását,
- nettó összegét,
- bruttó összegét,
- a támogatás terhére elszámolt összeget,
- a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát,
- a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint
- a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.
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A lebonyolító szerv a támogatás felhasználását a kedvezményezett által benyújtott számlák,
bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi.
A további részletszabályok a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési
üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben olvashatóak.
8. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok23
A bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok:
A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött
lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti
szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a
szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig
meghosszabbodik.
A 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében
fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését
eredményezze.
A 2022. december 31. napjáig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől
eltérően korlátlanul csökkenthető.
A 2022. december 31. napjáig megtett bérlői kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles megvizsgálni
a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi
joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését.
A bérletidíj-csökkentés gazdaságvédelmi intézkedésnek minősül, amely keretében a bérbeadó nevében
eljáró személy – ideértve a szerződést ellenjegyző vagy felülvizsgáló személyt is – nem vonható
felelősségre a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. §-ában meghatározott előírások
megsértése miatt.
E rendelkezéseket a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi
önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy
önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kell alkalmazni.
9. Iparűzési adó24
2022-ben is érvényes a kis- és középvállalkozások kedvezménye a helyi iparűzési adóban (hipa), vagyis
a 2022-es adóévre is helyi iparűzési adókönnyítést kapnak a 4 milliárd forint árbevétel vagy
mérlegfőösszeg alatti kkv-k:
• a hipa mértéke 1%-ra csökken, abban az esetben, ha a helyi iparűzési adó kulcsa 1%-nál
magasabb mértékű egy településen,
• az esedékes hipa adóelőlegek megfeleződnek.

2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
2021. évi CXXXI. törvény a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről
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10. A kiskereskedelmi adóról
A veszélyhelyzet idején hozott 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet és a kiskereskedelmi adóról szóló
törvényjavaslat után az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján elfogadta a kiskereskedelmi adóról
szóló törvényt. A törvényben olvasható főbb rendelkezések – mint az érintett adóalanyok,
adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja, valamint mértéke – gyakorlatilag
megegyeznek a korábban a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályozással.
Ennek fényében a rendeletet egyébként a törvény hatályon kívül is helyezi.
A főbb szabályokról:
Kiskereskedelmi tevékenység: a 2020. január 1-jén hatályos Gazdasági Tevékenységek Egységes
Osztályozási Rendszere szerint
- a 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét –,
- a 45.32 ágazatba,
- a 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
- a 47.1–47.9 ágazatokba
sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet.
Nettó árbevétel:
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó adóalany
esetén az Sztv-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele,
- az egyedi beszámolóját az Sztv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint
készítő adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti nettó
árbevétel,
- a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó
vállalkozás esetén, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,
- a 2. § szerinti tevékenységét nem fióktelep útján kifejtő külföldi illetőségű személy vagy
szervezet esetén a belföldön átadott áru értékesítéséből származó általános forgalmi adó
nélküli ellenérték.
Adóköteles a kiskereskedelmi tevékenység, ideértve a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által
a vevője részére – a kiskereskedelmi tevékenység keretében – belföldön átadott áru nem fióktelep útján
való értékesítését.
Az adó alanya az adóköteles tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személy
vagy szervezet.
Az adó alapja az adóalanynak az adóévben az adóköteles tevékenységéből származó nettó árbevétele.
Ebbe az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának
(az áru előállítójának, forgalmazójának) – a beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben –
az adóalany által nyújtott szolgáltatásból származó árbevétele, valamint a kiskereskedelmi forgalomban
eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összege.
Ha az adó alapját nem forintban fejezik ki, akkor annak értékét a Magyar Nemzeti Bank hivatalos –
az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítani forintra. Olyan
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külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar
Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell
a forintra történő átszámításkor figyelembe venni.
Az adó mértéke
- 0% → az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után,
- 0,1% → az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó
része után,
- 0,4% → az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó
része után,
- 2,5% → az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után.
Az adó alanya adókötelezettségét az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja
meg és vallja be az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon.
Az adóalany az adóévre adóelőleget vall be. Nem kell adóelőleget bevallani az előtársaságnak.
Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határidőig, az adóelőleg-fizetési
kötelezettséget két egyenlő részletben teljesíti. Amennyiben az adóévre megfizetett adóelőleg összege
több, mint az adóévre bevallott adóösszeg, a különbözetet az adóalany az adóévi adóról szóló bevallás
benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai
alapján.
Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőlegbevallás benyújtási
kötelezettsége nincs. Az adóztatással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és
vámhatóság látja el, az adóból származó bevétel a központi költségvetés bevétele.
11. Kisvállalkozói rezsicsökkentés25
2021.12.05. napjától hatályos a kisvállalkozói rezsicsökkentésről szóló rendelet. A Kormány
döntése értelmében a négymilliárd forintos éves nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel és
legfeljebb tíz fő foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások számára lehetővé teszik az egyetemes
szolgáltatói rendszerbe való visszatérést az árampiacon.
Azaz a kkv-k beléphetnek az egyetemes szolgáltatási körbe, ami azt jelenti, hogy ők is a
rezsicsökkentett árat fizetik a veszélyhelyzet alatt, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig szól
a kedvezményes díjszabás lehetősége a vállalkozások számára.
A szerződés határozott időre szól, a vállalkozásoknak 31 forintos (általános, egy zónaidős)
kilowattóránkénti áramár lesz elérhető, részletesen: 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem
lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás.
Ki kötheti meg a szerződést?
Az a felhasználó, amely
a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.)
670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról
25
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Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
c) létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021.
november 22. előtt került sor.
Szerződés menete
A felhasználó az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik az a-c) pontokban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az
egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre
kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e. Az egyetemes szolgáltató jogosult
a felhasználótól bekérni és ellenőrizni az iratokat.
Visszaélés szankcionálása
Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó az a-c) pontok nem teljesülése miatt
szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az
adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott
egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval
elszámolni.
Felmondás, megszűnés
Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy
elállást, és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó
jognyilatkozatának kézhezvételére
a) a hónap 1-15. napja között kerül sor, a szerződés a hónap utolsó napján,
b) a hónap 16. és utolsó napja között kerül sor, a szerződés a következő hónap utolsó napján
szűnik meg. A felhasználó az egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének
megszűnését követően egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.
Igénybejelentéséhez kötelező adatszolgáltatási nyilatkozat
- a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal érintett villamosenergiavásárlási szerződés időtartamát,
- valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát
köteles megadni.
A villamosenergia-kereskedő a jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 napon belül köteles a
kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele
szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az
egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra
arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes
egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.
Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő 8 napon belül dönt arról, hogy köt-e a villamosenergiakereskedővel szerződést. Az egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses elemeket tartalmazó
mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Ennek ügyintézési határideje 5 nap.
A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.
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12. Élelmiszerárstop26
Korlátozásra kerül az alábbi 6 alapvető élelmiszer ára 2022. február elsejétől kezdődően:
A piaci rendellenességek káros hatásainak megelőzése érdekében a 2022. február 1. és 2022. május
1. közötti időszakban [az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Ártörvény) Melléklet I. pont A) alpontjában foglalt táblázatban foglaltakon túl] hatósági áras termékek:
1.
2.
3.
4.

kristálycukor (fehér cukor)
búzafinomliszt BL 55
finomított napraforgó étolaj
házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában,
akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
5. csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,
filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő
értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
6. ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.
A termékek vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló
törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) által 2021.
október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb, és egyéb
költség, díj nem számítható fel.
A 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett
a) ha a 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre,
akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó
kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,
b) ha ez az a) pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi
Statisztikai Hivatal honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói
árat kell alkalmazni, amennyiben rendelkezésre áll.
Ha a kereskedőnek a szabályoknak megfelelően alkalmazandó ára kiárusítás, leárazás, akció, szezonális
kedvezmény, promóciós értékesítés (a továbbiakban együtt: kedvezményes értékesítés) során
alkalmazott ár lenne, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó
kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q)
pontja szerinti27 számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértéke megegyezik a 2021. október 15.
napján érvényes számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékével.

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról
27 a terméknek - az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb
tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve
az előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének
kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén - az üzemi általános
költségeket is tartalmazó - önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé.
26
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A rendelet szövege alapján a kereskedő a rendelet melléklete szerinti (tehát a 6 hatósági áras
termék), 2021. október 15. napján forgalmazott termékek forgalmazására és naponta legalább
a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiség árusítására köteles.
Továbbá a kereskedő köteles az általános politikai koordinációért felelős miniszter által
meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni
és csomagküldő kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni (ld. lejjebb).
A rendeletben meghatározott előírások érvényre juttatására szolgáló, az Ártörvény szerinti
közigazgatási hatósági ügyekben a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel
kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
bevonásával jár el.
Jogkövetkezmények:
Ha a hatóság a rendelet szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást szerez,
a) 50.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedő bírságot szab ki, vagy
b) ismételt jogsértés esetén döntésével elrendelheti, hogy a kereskedő tevékenységét ideiglenesen
nem folytathatja, amelynek időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet.
Az a) pont szerinti jogkövetkezmény többször is alkalmazható úgy, hogy a korábbi jogsértés esetén
kiszabott bírság legalább kétszeresét eléri ismételt alkalmazás esetén és a bírság legmagasabb összegére
vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni.
Többszörösen ismételt jogsértés esetén az a) és b) pont szerinti jogkövetkezmény együtt is
alkalmazható.
A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
A kereskedő köteles az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott
tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő
kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni.
Információs táblákon is tájékoztatniuk kell a boltoknak a vásárlókat a február 1-jén életbe lépő
élelmiszerárstopról, a hatóságok 50.000 forinttól 3 millióig büntethetik a szabályokat megszegő
boltokat.
A rendelet három különböző színű táblát mutat be. A mellékletek a https://kormany.hu/arstop
oldalon megtalálhatóak.
A legszínesebb változatot – 1. sz melléklet: egy kék alapon fehér betűset, középen egy stoptáblával –
a hipermarketekben, szupermarketekben, diszkontáruházakban és 200 m2-nél nagyobb területű
boltokban kell kitenni jól látható helyen, legalább A3-as méretben. Míg a kisebb boltokban a kereskedő
dönthet arról, hogy melyik színváltozatot használja, és ott elég az A4-es méret (2. melléklet: egy fehér
alapon fekete betűs, piros táblával, 3. melléklet: egy fekete-fehér, amit fénymásolóval is el lehet
készíteni).
Az általános politikai koordinációért felelős miniszter (MK – Miniszterelnöki Kabinetiroda)
ennek értelmében az alábbiakat rendelte el:
A 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben meghatározott kereskedő a tájékoztatása során e rendelet
(3/2022. (I. 26.) MK rendelet) rendelkezései szerint köteles eljárni.
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A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti
a) hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi
minimumánál kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető
kereskedő az 1. melléklet,
b) azon üzlet esetében, amelynek alapterülete a bruttó 200 m2-t nem haladja meg, az
üzemeltető kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet vagy a 3. melléklet
szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót használja
a vásárlók tájékoztatása érdekében.
c) A fenti a) és b) pont hatálya alá nem tartozó kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a
2. melléklet vagy a 3. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és
szöveget tartalmazó tájékoztató jól látható helyen való kihelyezésével tájékoztatja a vásárlókat.
A tájékoztatót
a) az a) pont szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál,
az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de
legalább 297×420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán,
b) a b) pont szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál, az üzletben
szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297
milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán,
c) a c) pont szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál vagy egyéb
helyen, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de
legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán
köteles kihelyezni.
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A Kertv. szerinti azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon
kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben
közzéteszi az 1. melléklet szerinti tájékoztatót.
A miniszterelnök kabinetfőnöke az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti tájékoztató
pontos műszaki-szakmai leírását a Kormány honlapján közzétette (https://kormany.hu/arstop). Az
ezen az oldalon található arculati kézikönyv tartalmazza az árstoppal kapcsolatos vásárlói
tájékoztatás arculati elemeit és formai követelményeit, emellett pedig a különböző méretű
nyomtatható tájékoztatók is letölthetőek a kötelező tájékoztatáshoz.
A rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
A szabályok betartását az általános fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a megyei és fővárosi
kormányhivatalok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával ellenőrzik. A szabályok
megszegése pénzbírsággal vagy az üzlet bezárásával büntethető.
III. TÁVMUNKÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK28
Átemelték a normál jogrendbe is a veszélyhelyzet alatt a távmunkával kapcsolatban hozott szabályokat
és a veszélyhelyzet megszűnése után továbbra is hatályban lesznek, a veszélyhelyzet
megszűnésekor lépnek hatályba a következő szabályok (hatálybalépésének időpontját
a Miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg):
1. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) módosításai:
Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a
munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Tehát lehetővé válik a részbeni távmunkavégzés is.
A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő
foglalkoztatásában.
Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja
(ez a munkáltató adminisztratív terheit csökkenti),
28

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
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c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada
esetén végez munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval
kapcsolatot tartson.
Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem
jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más
személy számára aránytalan terhet.
A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni,
amelyet más munkavállalónak biztosít.
2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai:
A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított
munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése
során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A
munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az
esetben a munkavállaló gondoskodik.
A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a törvényben meghatározott munkahelyi munkavédelmi
tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot
ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt:
számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére
figyelemmel választja meg (a munkavégzés helye a módosuló munkavédelmi előírások
betartása mellett szabadon megválasztható),
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában –
számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a nagyobb kockázatra tekintettel
maradnak a szigorúbb munkavédelmi kritériumok, a felek írásban állapodnak meg a munkavégzés
helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely). Ez csak a munkáltató által munkavédelmi
szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg
a munkakörülményeket.
A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési
helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve
megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
Ezen túlmenően a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat
lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a
távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
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A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló
beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
A hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára
aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az
ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a
távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a
munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
IV. CSALÁDOK TÁMOGATÁSA29
Otthonteremtési program röviden:
1. 5%-os áfa új lakásokra
Az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5%-ra csökkent, ez a kedvezmény 2026 végéig érvényes. Az
5%-os lakásáfa azokra a 150 m2 alatti lakásokra és 300 m2 alatti családi házakra érvényes, amelyekre
2022 végéig megtörténik az építési engedély megszerzése vagy az építés egyszerű bejelentése.
2. 0%-os áfa CSOK igényléssel
CSOK igénybevételével vásárolt ingatlanok áfa-kötelezettsége 0%, aszerint, hogy az 5%-os áfát utólag
lehet visszaigényelni.
3. Otthonfelújítási támogatás30
Az otthonfelújítási támogatás összege a felújítási költségnek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. Ezt
a legfeljebb 3 milliós visszatérítést az anyagköltségekre és a munkadíjakra is igénybe vehetik a legalább
egy gyermeket nevelő vagy váró családok. Minden – a saját tulajdonú otthonban nevelt – gyermek
számít, 25 éves korig. Súlyosan beteg, folyamatos gondozásra szoruló gyermeket nevelő családban, és
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosultak körében nincs életkori határ. A gyermeküket
egyedül nevelők is igényelhetik a támogatást. A támogatást egy család csak egyszer veheti igénybe.
4. Otthonfelújítási hitel31
Azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját forrással,
otthonfelújítási hitel érhető el a futamidő végéig államilag kamattámogatott hitelformában. A hitel fix,
3%-os kamattal, maximális összege 6 millió forint, maximális futamideje 10 év. 2021 áprilisában
eltörölték, hogy az otthonfelújítási hitel felvétele esetén a folyósítást követő 1 éven belül be kell
mutatni a hitelnyújtónak a kifizetett számlákat vagy azok másolatát, "cserébe" a kérelemhez
megfelelően csatolni kell az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét
maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. Az igénybe vett otthonfelújítási
támogatásnak el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és a támogatásról szóló okiratot 2022. december
31-étől számított 150. napig ki kell állítania a Magyar Államkincstárnak. Ellenkező esetben
(visszamenőleg is) elvész a kamattámogatás.

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes rendelkezésekről
30 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
31 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek
módosításáról
29
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5. Illetékmentesség CSOK igényléssel
A gyermekesek vagy gyermeket tervezők CSOK-kal vásárolt ingatlan esetén illetékmentességet (4%)
élveznek. Az új, és a használt lakás vásárlása esetén, forgalmi értéktől függetlenül teljes
illetékmentesség biztosított. Az illetékmentességet a 2021. január 1-jét követően kelt adásvételi
szerződés alapján megvásárolt ingatlanokra vonatkozó vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a vagyonszerző kizárólag megelőlegezett CSOK igénybevételével vált jogosulttá
az illetékmentességre, azonban a vállalt gyermek nem születik meg, és emiatt a kedvezményt vissza
kell fizetni – vagy a gyermekvállalási határidő letelte előtt önkéntesen, vagy egyéb okból (pl. válás miatt)
azt visszafizeti – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedik az illeték kiszabásáról.
Nem kell az illetéket megfizetni akkor, ha a CSOK-ot felvevő egészségügyi ok miatt nem képes
teljesíteni a gyermekvállalási feltételt.
6. Többgenerációs CSOK
Az ún. többgenerációs CSOK32 esetében új lakásnak számít, ezért egy gyermek esetén 600.000
forint, két gyermek esetén 2.600.000 forint, legalább három gyerek esetén pedig 10 millió forint
CSOK-ra jogosít a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha
‐ új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott (vagy több lakásból álló osztatlan közös
tulajdon esetén kizárólagos használati joggal érintett),
‐ lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető,
‐ külön bejárattal rendelkező,
‐ a CSOK szokásos szabályainak megfelelő
‐ újabb lakás jön létre.
Az eredeti lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül, az
igénylőnek vagy gyermekének nem lehet tulajdonjoga.
A CSOK mellé két gyermekesek 10 millió, legalább három gyermekesek 15 milliós 3%-os
kamattámogatott CSOK-hitelt is felvehetnek.
Társasházak tetőterének beépítésére is igénybe vehető a CSOK, ilyenkor külön bejáratú lakást kell
kialakítani (elég az is, ha egyetlen ilyen lakást alakítanak ki). A támogatás feltétele, hogy ne ugyanaz a
család lakjon a két lakásban, tehát társasházak esetében sem arról van szó, hogy egy emeleti lakás
tulajdonosai felfelé terjeszkednek, hanem a tetőtérben létrehozott új otthonról kell legyen szó.
7. Lakossági kamatstop33
2022. január elején hatályba lépő intézkedéssel 2021. október végi szinten rögzítik a jelzálog alapú
hitelek kamatait – ami azt jelenti, hogy a 2022. februári törlesztőrészlet már alacsonyabb lesz, mint a
korábbiak.
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (1) bekezdésétől eltérően a
referenciakamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés (a továbbiakban: szerződés) esetén 2022. január
1-jétől 2022. június 30-ig
a) a rendelet hatálybalépését követő (2022. január 1.) szerződés szerinti fordulónaptól érvényes
referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,
b) a rendelet hatálybalépését megelőző (2022. január 1.) szerződés szerinti fordulónaptól érvényes
referencia-kamatláb mértéke
686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben
történő eltérő alkalmazásáról
32
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a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet
magasabb.
A tőke- és kamattartozást nem lehet az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével
megnövelni.
A módosult fogyasztói kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői
okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.
A hitelező a referencia-kamatláb változásáról
- az a) pont szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
- a b) pont szerinti esetben 2022. január 31-ig
tájékoztatja az adóst.
A fenti szabályokat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott
kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is megfelelően alkalmazni kell.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti törvények
hatálya alá tartozó, 1. § szerinti szerződéssel rendelkező hitelnyújtó pénzügyi intézmény a
kamatkockázatra vonatkozóan 2022. január 31-ig tájékoztatást nyújt a fogyasztó részére, illetve
ajánlatot tesz a szerződésmódosításra a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról,
valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló 9/2019. (IV. 15.) MNB ajánlásban
foglaltak figyelembevételével.
Felhatalmazást kap a miniszterelnök kabinetfőnöke, hogy a Kormány általános politikai
koordinációjáért való felelőssége keretében a hitelező által alkalmazandó tájékoztatás tartalmát
rendeletben határozza meg.
A rendelet 2022. január 1-jén lépett hatályba.
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V. EGYÉB
1. Munkahelyek védelme
A. A munkáltatók előírhatták az oltás felvételét34
A munkáltató, az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is
figyelemmel – tehát akár minden dolgozótól elvárt egységes munkafeltételként, akár, munkakörtől
függően, egyéni munkafeltételként – a védőoltás felvételét állapíthatta meg azon foglalkoztatott
esetében, aki a védőoltást nem vette fel, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól az
alábbiak szerint mentesült.
Mentesül: Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi
indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi
szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes
foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának
keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek
hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel,
a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelt el, kivéve, ha
a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a fentiek szerint mentesül.
A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát
felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság
elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé a meghatározott módon,
és
b) a foglalkoztatott az orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást,
a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti. Azt a foglalkoztatottat, aki
a rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre
állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően kötelezheti a munkáltató a védőoltás
felvételére.
B. Állami dolgozók35
A Magyar Állam, az államigazgatás, a közigazgatás, a honvédelem, a rendvédelem, a szociális ellátás, a
közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a kulturális intézmények zavartalan működése érdekében
az állami szférában alkalmazottaknál elvárt a védőoltás felvétele.
Kivételként nem várható el a védőoltás felvétele attól a dolgozótól, akinél az orvosi igazolással
alátámasztottan ellenjavallt.

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
34
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Amennyiben az állami alkalmazott ügyfelekkel rendszeresen találkozik, a védőoltást főszabály szerint
2021. december 15-ig fel kellett vennie, egyéb esetben legkésőbb 2022. január 31-ig. Az állami
szférában dolgozót, aki határidőig nem oltatja be magát, fizetés nélküli szabadságra kell küldeni és egy
év múlva jogviszonya megszüntethető. A részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdasági
társaságnál foglalkoztatottaknál a munkáltató dönti el, hogy elvárja vagy sem a védőoltás felvételét.
C. Önkormányzati dolgozók36
Az önkormányzati szférában a polgármesteri hivatalok és önkormányzati fenntartású köznevelési,
szociális, kulturális és egyéb intézmények esetén a polgármester dönthet arról, hogy kinek írja elő a
védőoltás felvételét. Az első oltás felvételére legalább 45 napos határidőt állapíthat meg.
Mind a versenyszférában, mint az állami, mind az önkormányzati szférában érvényes, hogy a gyesen,
gyeden lévő foglalkoztatottak, valamint a más okból tartós távollevő számára nem írható elő a
védőoltás felvétele.
2021. december 15. napjától nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony a fentiek szerinti
intézménynél, illetve szervnél olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét
dózist) nem vette fel. Ez alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt
a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos
által kiállított szakvélemény alátámasztja. A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az érintett személy
a rendeletben meghatározott módon igazolhatja a védőoltás felvételét.37
2. Oltási igazolvány38
2022. február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, így akkortól csak azoknak lesz
érvényes az igazolványuk, akik oltottak.
Eszerint:
‐ oltatlan személy fertőzésen való átesettség esetén sem lesz jogosult az oltási igazolványra, a
jelenlegi fertőzésen átesettségre kiadott védettségi igazolványa érvényességét veszíti,
‐

az igazolvány a második oltást követő 6 hónapig érvényes, ezután az érvényesség a megerősítő
harmadik oltás után lesz meghosszabbítva,

‐

ha valaki két oltást követően fertőzött, a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig érvényes az
igazolványa,

‐

a megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány korlátlan időre érvényes,

‐

az egydózisú Janssennel oltottak esetében 6 hónapon belül fel kell venni a megerősítő második
oltást ahhoz, hogy az igazolvány érvényes maradjon,

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
37 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
38 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
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18 éven aluliaknál az egydózisú oltóanyag esetén egy, a kétdózisú oltóanyag esetén két oltás
elegendő az érvényességhez.
Jelen információk szerint a védettségi igazolványok cseréjére nincs szükség, a QR-kód alapján lehet
majd ellenőrizni az okmányok érvényességét.
‐

Az oltások felvétele érdekében februárban is minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási
akciót keretében a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben beadatható az
oltás.
3. Karanténkötelezettség39
Pozitív teszt esetén a karantén kötelező.
Ha a fertőzés alatt voltak tünetek, a karantén a tünetek kezdete után minimum 7 napig tart, és
akkor ér véget, ha a beteg meggyógyult, és legalább 3 napja nincsen láza. Ha ezek a feltételek
teljesülnek, további tesztelésre (alapesetben) nincsen szükség, az elkülönítésnek vége van.
Ha már 5 nap elteltével gyógyultnak érzi magát a beteg, akkor végeztethet antigén (Ag) gyorstesztet,
hogy hamarabb véget érjen a karanténkötelezettsége. Ha az eredmény negatív, akkor az elkülönítésnek
vége, de ha pozitív, meg kell várni az első tünetektől számított hetedik napot.
Ha a fertőzés miatt egyáltalán nem voltak tünetek, akkor a karantén a pozitív teszt napja után 7
napig tart. Ilyenkor is van lehetőség az 5. napon antigén (Ag) tesztet csináltatni: ha ez negatív, akkor
két nappal hamarabb vége a karanténkötelezettségnek.

4. Utazási korlátozások
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól rendelet hatálya40 nem terjed ki már
a) a teherforgalomban történő határátlépésre,
b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A. § (2) bekezdése szerinti hivatalos
útlevéllel történő határátlépésre,
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a
határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a
továbbiakban: fertőzés) átesett,
d) arra a személyre, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a
továbbiakban: védettségi igazolvány), valamint a védettségi igazolványon feltüntetett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja,
e) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a
védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött
Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget
igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja,
f) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely
ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen
ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány
felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja,
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő
járványügyi szabályok, 2022. január 14.
40 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
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g) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d)-f) pont szerinti személy
felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát, valamint
h) arra a személyre, aki - a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve - a Horvát
Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság,
valamint a Szlovén Köztársaság területéről lép Magyarország területére,
i) arra a személyre, aki 72 óránál nem régebbi, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a)
bekezdés a)-i) pontja szerinti országok valamelyikében elvégzett, az egészségügyi szakmai
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a szervezetében a
SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a
koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást
igazoló applikációval igazolja.
A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (3b) bekezdés
szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az
adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad
mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis
igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának
keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covidigazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat
tartalmazó listáján szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és a rendelet (3g)41 bekezdése
szerinti körülmény nem áll fenn,
vagy
b) a fertőzésen átesettség miatt védett, vagy
c) 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy az érintett személy szervezetében a SARS-CoV-2
koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
A fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív
eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő
41Az

igazolás a tizennyolcadik életévét betöltött személy esetében nem egyenértékű a védettség (3) bekezdés d) pontja
szerinti igazolásával, ha
- egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,
- kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap eltelt, és az
érintett újabb oltást nem vett fel.
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molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke
szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap
még nem telt el.
A koronavírus elleni védettség előzőek szerinti igazolása során az érintett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt
ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat
- ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.
Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek érvényes, a védettségi igazolások
kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötöttek Magyarországgal.
A külpolitikáért felelős miniszter az érintett állam Magyarország által elfogadott védettségi
igazolásának mintáját a Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.
A hatályos szabályok szerint42 a külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár
magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár)
személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.
Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében
eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által
meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot –
hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg,
és
a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra
hatósági házi karanténban,
b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,
c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban
kerül elhelyezésre.
A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes
járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül,
legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása
42
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érdekében. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt –
igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat
kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.
VI. Gyors segítség a vállalkozásoknak
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.
A társas vállalkozások számára gyors, hiteles és személyre szabott információk biztosítására hivatott
vali.hu – vállalkozói információs portál nemrégiben új funkcióval is bővült.
A portálon új funkcióként egy minősítő rendszer segíti a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat a
rendelkezésükre álló, zömében államilag támogatott fejlesztési lehetőségek megismerésében. Ez a
minősítő rendszer azért is fontos, mert a pályázatok jelentős részénél nyilatkozni kell arról, hogy a
vállalkozás mikro, kis vagy legfeljebb közepes méretű. Ezek a besorolások ugyanakkor nem minden
esetben egyértelműek az árbevétel vagy foglalkoztattak száma alapján, sokszor a tulajdonosi szerkezet
a meghatározó.
Az információs portál sikeresnek bizonyul, az elmúlt három hónapban 4000 vállalkozás vált
felhasználóvá, és vehette igénybe a portál nyújtotta szolgáltatások teljes körét. A koronavírus járvány
után, amikor a gazdaság újraindításáé a főszerep, a vállalkozások válogathatnak a fejlesztési lehetőségek
és támogatások között, ahhoz, hogy a vállalkozások élni is tudjanak a lehetőségekkel, fontos, hogy
értesüljenek is azokról.
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ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN, MOBIL KORMÁNYABLAKOK
I. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
1. NAV ügyintézés elektronikusan
Adóügyekben lehetőség van igénybe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online
szolgáltatásait az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett.
Személyes adatok védelmére a személyhez kötött elektronikus szolgáltatások csak a Központi
Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítással vehetők igénybe, tehát ezen
szolgáltatásokhoz ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Mi intézhető elektronikusan?
‐ Kitöltheti szja-bevallását, jóváhagyhatja, módosíthatja bevallási tervezetét, rendelkezhet az
1+1%-ról az eSZJA-portálon.
‐

Lekérdezheti bevallásait, adószámlája egyenlegét, saját vagy vállalkozása adatait,
foglalkoztatotti, biztosítotti adatait az eBEV-portálon (https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Adószámot igényelhet, online jelentheti be adatait és azok változását a NAV-hoz, valamint
adóelőleg-nyilatkozatát is eljuttathatja munkáltatójának, kifizetőjének az Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) (https://onya.nav.gov.hu).

‐

Átveheti online a NAV hivatalos iratait az Értesítési Tárhelyen (https://tarhely.gov.hu).

‐

Beadványokat küldhet kötetlen formában az ePapír szolgáltatással (https://epapir.gov.hu).

‐

Jövedelemigazolást
kérhet
(https://ebev.nav.gov.hu).

‐

Igényelhet igazolásokat például kollégiumi elhelyezéshez, hitelfelvételhez, szociális
támogatásokhoz vagy különböző pályázatokhoz az IGAZOL nyomtatványon.

‐

Tartozásmentességét igazolhatja elektronikusan, ha kéri felvételét a köztartozásmentes
adózói adatbázisba (KOMA).

az online

keresetkimutatás

szolgáltatással

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információk találhatóak
Interneten:
‐ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
Telefonon:
‐ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
‐ a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
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2. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felülete
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény lehetőséget
biztosít 2013. január 1-jétől az elektronikus levélben (továbbiakban e-mailben) történő
kapcsolattartásra a jogszabályban meghatározott esetekben:
‐
‐
‐
‐
‐

álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
NYES iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,
bejelentés a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról,
jelentkezési kötelezettség teljesítése.

Az e-mailben történő kapcsolattartás csak akkor lehetséges, ha az ügyfél, írásbeli nyilatkozatot tesz és
ezzel egyidejűleg megadja a kapcsolattartáshoz szükséges e-mail címet. Az ügyfelek a nyilvántartásba
vételkor, illetve a nyilvántartás időtartama alatt bármikor nyilatkozhatnak az e-mailben történő
kapcsolattartás vállalásáról. Az e-mailben történő kapcsolattartásra tett nyilatkozat a nyilvántartási idő
alatt bármikor megváltoztatható. Az első jelentkezés alkalmával – ellátás iránti, vagy nyilvántartásba
vételi kérelem benyújtási szándék jelzése esetén – a járási (fővárosi kerületi) hivatal nyilatkozat nélkül
is fogadja az e-mailt.
További információ és bejelentkezés:
https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:4227580448833142
3. Magyar Államkincstár E-ügyfél
A Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán egyszerűen intézheti hivatalos ügyeit. Megtalálhatóak azok
a formanyomtatványok, amelyek a családtámogatásokkal és a fogyatékossági támogatással
kapcsolatban hatályosan használatban vannak.
Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani, rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem
ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval) és az ügyfélkapun keresztül tud
bejelentkezni portálra.
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
-

Online beadható űrlapok:
A bejelentkezett felhasználók a rendszerbe online rögzíthetik a kérelmeiket, melyek
validálás után tárolódnak a rendszerben. „A rögzített kérelmeim” menüpontban meg is
tekinthetők a rögzített kérelmek. Elektronikusan is indítható ügyek kérelemnyomtatványai
között azok a nyomtatványok találhatók, melyek kitöltésével ügyfélkapun keresztül
elektronikusan tud kérelmet benyújtani.
•
•
•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
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•
•

•

-

Offline beadható űrlapok:
A kérelmek validálás után pdf-be generálódnak, így lementhetőek és nyomtathatóak.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

-

Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő
magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal"
rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő
magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal"
rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén

Letölthető űrlapok:
A különböző ellátások kérelmezéséhez szükséges dokumentumok tölthetőek le
Microsoft Word formátumban.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről
Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről
Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Nyilatkozat nagyszülői gyermekgondozási segély megállapításához
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó személyek
jogosultságának megállapításához
E-411: Információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról a családtagok
lakhelye szerinti
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•

E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a családi juttatások
odaítélésének alkalmazásához

4. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család, egészségügy, nyugdíj, juttatások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás található, bizonyos szolgáltatások kizárólag
Ügyfélkapu-regisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is használhatóak. További részletek a
www.magyarorszag.hu oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek jogterületeit tekintve releváns és online is
indítható ügykörök kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása” linkre kattintva kezdhető
meg az ügyek intézése:
Család
Születés
- Csecsemőgondozási díj
Anyakönyvi kivonat
- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Egészségügy
Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai
- Betegéletút lekérdezése iránti kérelem
- EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
- TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatások
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
- NEAK elektronikus nyomtatványok
- Táppénz keresőképtelenség esetén
- Társadalombiztosítási járulék
Nyugdíj, juttatás, segély
Családok támogatása
- Anyasági támogatás iránti kérelem
- Családi pótlék igénylés – iskoláztatási támogatás
- Családi pótlék – nevelési ellátás
- Gyermekgondozási díj (GYED)
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
- Gyermeknevelési támogatás
- Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Szociális ellátás
- Aktív korúak ellátásának igénylése
- Idős korúak járadékának igénylése
- Tanulmányi támogatások
- Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás
Társadalombiztosítási nyugellátás
- ENYENYI adatszolgáltatás
- Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
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-

Társadalombiztosítási egyéni számla
Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése elektronikus úton

5. Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (pénzügy, vállalkozások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás található, bizonyos szolgáltatások kizárólag
Ügyfélkapu-regisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is használhatóak. További részletek a
www.magyarorszag.hu oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek jogterületeit tekintve releváns és online is
indítható ügykörök kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása” linkre kattintva kezdhető
meg az ügyek intézése:
Pénzügy
Magánszemélyek adózása
- SZJA 1+1 %-os felajánlás szabályai
- Adószám igénylése természetes személy részére
- Adózási pótlékszámító segédprogram
- E-adóigazolás iránti kérelem
- EBEV szolgáltatások
- Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség bejelentése
- Háztartási munka bejelentése
- Munkáltatói (kifizetői) bejelentése a biztosítottak adatairól
- SZJA bevallás
Egyéni vállalkozók adózása
- Adószám igénylése egyéni vállalkozók részére
- Egyéni vállalkozók adózása
- KATA kalkulátor
Társaságok adózása
- A civil SZJA 1%-os felajánlást tett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése
iránti kérelem
- A népegészségügyi termékadó egy részének kedvezményezett célra történő felajánlása
- A társasági adó meghatározott részének kedvezményezett célra történő felajánlása
- Adószám igénylése cégek részére
- Általános forgalmi adó megfizetése
- EKÁER
- Jövedéki- és energiaadó bevallás, szőlőbor elszámolás
- Vámazonosító szám (EORI, VPID) igénylése
Illetékek
- Cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésével kapcsolatos
ügyfélmegkeresések kezelése
- Illeték törlés, visszatérítés
- Vagyonátruházás, ajándékozási illetékek re vonatkozó szabályok
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Befektetések, megtakarítások
- Közpénzekből nyújtott támogatások
- MÁP Értékpapír nyilvántartási számla nyitás a Magyar Államkincstárba
- MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás belföldön élő magyar gyermek részér
- MÁP Kincstári Start értékpapírszámla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére
- MÁP WebKincstár és MobilKincstár elektronikus csatorna igénylése
- MNB elektronikus ügyintézés kezdeményezése
Vállalkozás
Engedély-és bejelentésköteles vállalkozások
- Könyvviteli szolgáltatás
- Engedélyhez között vállalkozás bejelentése
- Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja
- Jövedéki terhekre vonatkozó előírások
- Magán munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó szabályok
- SZÉP Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése
- Tevékenységi körök bejelentése a NAV felé
- Vállalkozás működési engedélye
Cégek működtetése
- Ágazati vizsgálat
- Cégalapítás, cégbírósági bejegyzése, változások bejegyzése
(az eljárásban a jogi képviselet kötelező!)
- Cégbíróságra bejegyzett cégek beszámolóinak közzététele
- Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése
- Nonprofit szféra – tájékoztatás
- Online számlaadat-szolgáltatás
- TEÁOR /Szakmakód kalkulátor – tevékenység lekérdező
- Vállalkozások összefonódása
Egyéni vállalkozás
- Egyéni vállalkozás adatainak változása
- Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése
- Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetetetés utáni folytatásának bejelentése
- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetetetésének bejelentése
- Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Kereskedelem
- Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
Munkavállalókat érintő ügyintézés
- Biztosítotti jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése
- Foglalkoztatottak biztosított adatainak bejelentése
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II. MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan – a változó igényekhez és
körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes – mozgatható ügyfélszolgálati iroda,
ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, továbbá
lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására,
illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről (a szükséges
dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).
A mobilizált kormányablakokban – többek között – az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
‐ személyi igazolvány igénylése,
‐ lakcímváltozás bejelentése,
‐ jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés,
‐ parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
‐ diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétel,
‐ útlevél igénylése,
‐ ügyfélkapu regisztráció.
A mobilizált kormányablakok a folyamatos bővítés mellett jelenleg 11 megyében teljesítenek
szolgálatot, az aktuális elérhetőségek az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:
https://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok
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