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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 
 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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Gazdaságvédelmi intézkedések  
 

1. Hitelfizetési moratórium4 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a 
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint 
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény 
hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti 
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 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 

 
4 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
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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:  

- nyugdíjasok,  

- a gyermeket várók, illetve nevelők,  

- a közfoglalkoztatottak,  
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- azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez 
képest csökkent a jövedelmük,  

- a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele 
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest. 
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MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON MEGÁLLAPÍTOTT 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

Méltányosságból pénzbeli ellátást kizárólag annak a részére 
lehet megállapítani, aki biztosítottnak minősül, akinek tehát 
nincs biztosítási jogviszonya, méltányossági alapon sem 
részesülhet ellátásban.  
Továbbá méltányosságból adható segély az 
Egészségbiztosítási Alap terhére évente egyszer, azon 
személyek részére, akik a hirtelen kialakult, vagy súlyos, 
továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi 
állapotukkal összefüggő költségek miatt nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek. Feltétele, hogy az anyagi problémát 
kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az 
egészségbiztosítás által nyújtott ellátások, szolgáltatások 
igénybevételével.  
 
I. Mi kérhető méltányosságból?  
 
Táppénz akkor állapítható meg méltányossági alapon, ha a 
keresőképtelen személy rendelkezik ugyan biztosítási 
jogviszonnyal, de a jelenlegi keresőképtelenségét megelőző 
időszakban túl rövid biztosítási idővel rendelkezik, így a 
jelenlegi keresőképtelenségének időtartama meghaladja a 
táppénzre való jogosultság időtartamát (nem jogosult annyi 
napi táppénzre ahány napig keresőképtelen). 
  
Gyermekápolási táppénznél (GYÁP) a gyermek 1 éves 
koráig a táppénzen töltött napok száma nem esik korlátozás 
alá, így azt kimeríteni sem lehet. Az 1 és 12 év közötti 
gyermekek esetében, ha a biztosított szülő a gyermek 
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életkorához igazodóan a törvény által meghatározott 
táppénzes napok számát már kimerítette, részére GYÁP 
állapítható meg méltányossági alapon, a törvény szerint járó 
utolsó nap lejártát követő naptól.  
Ugyancsak méltányossági alapon járhat a GYÁP, ha a 
biztosított szülő a 12 és 18 év közti életkorú beteg gyermekét 
otthon ápolja, vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, a 
kórházi kezelése időtartamára, ha a szülő a gyermeke mellett 
tartózkodik a kórházban. 
A méltányossági alapon megállapítható táppénz folyósítási 
idejét és az ellátás összegét is érintheti méltányosság. 
Érvényesek ugyanakkor az általános szabályok, melyek 
szerint az ilyen táppénz összege sem haladhatja meg a 
biztosítási idő alapján számított összeget (tehát a 60 vagy 
50%-ot) és a táppénz napi legmagasabb összege (a táppénzre 
való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér5 
kétszeresének a harmincad része) (13.333 Ft) sem léphető át. 
Az általános szabályok alapján megállapított táppénz a 
méltányosságból kiegészített időtartammal együtt az egyéves 
leghosszabb időtartamot nem haladhatja meg. A 
táppénzelőzménybe a méltányossági alapon megállapított 
táppénz is beleszámít. 
A CSED és a GYED méltányossági alapon akkor állapítható 
meg, ha a biztosított szülő a jogosultságokhoz szükséges 
előzetes 365 napi biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.  
A méltányossági CSED és GYED esetén a táppénzhez 
hasonlóan érvényesül az a szabály, hogy a méltányosság 
érintheti az időtartamot és az ellátás összegét is. A 
maximumok persze kötelezőek, azaz CSED ilyenkor is 
legfeljebb a gyermek születésétől számított 168. napig jár, a 
GYED pedig a 2. életévének betöltéséig.  

 
5 2022-ben a minimálbér 200.000 Ft. 
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II. A méltányossági alapon megállapítható pénzbeli 
ellátások kérelmezése 
 
A pénzbeli ellátások méltányossági alapon történő 
megállapításához az igénylőnek a kérelmet a megfelelő 
formanyomtatványon6 kell előterjesztenie a 
foglalkoztatójához.  
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
• "Kérelem a biztosított részére pénzbeli ellátás 

méltányosságból történő elbírálásához" elnevezésű 
nyomtatványt, 

• a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges 
döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult 
(kivéve a 12 éves, vagy annál idősebb, dee 18 évesnél 
fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi 
tartózkodása címén méltányosságból megállapítható 
táppénz esetét), 

• ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet 
működtet - a Központ által rendszeresített 
nyomtatványt kitöltve ("Adatlap a méltányosságból 
engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére" elnevezésű 
nyomtatvány). 

  
A táppénz iránti kérelemhez továbbá csatolni kell: 

 
6 A „Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból 
történő elbírálásához” című formanyomtatvány letölthető a 
https://www.jogpontok.hu honlapról, az Iratmintatár menüpontban. 

https://www.jogpontok.hu/
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• „Orvosi Igazolás keresőképtelen állományról”, „Igazolás 
a szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt 
tartózkodásának időtartamáról” elnevezésű orvos által 
kiállított igazolásokat, 

• a kezelőorvos javaslatát, a keresőképtelenség várható 
időtartamára vonatkozó orvosi szakvéleményt, 

• SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó hosszan tartó 
keresőképtelenség okán méltányosságból igényelt 
táppénz esetén csatolnia kell az egészségügyi szolgáltató 
arra vonatkozó igazolását, hogy a kérelmező 
keresőképtelensége és az egészségügyi ellátás 
felfüggesztésének ok-okozati összefüggése fennáll. 

 
Az egészségbiztosítónak a méltányossági kérelem elbírálása 
során figyelembe kell vennie az alábbi körülményeket: 

− a kérelmező biztosításban töltött idejét; 

− a kérelmező 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző 
biztosítási idejének tartamát; 

− a kérelmező jövedelmi viszonyait és egyéb méltánylást 
érdemlő körülményeit, 

− táppénz esetén az illetékes orvos által kiadott igazolásban 
foglaltakat. 

 


