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1. A veszélyhelyzet ideje alatt módosult a Csődtörvény és a Cégtörvény 
 

A Magyar Közlöny 2020. május 28-i számában megjelent vonatkozó rendelet (a Kormány 249/2020. (V. 

28.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtörvény), valamint a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(továbbiakban: Cégtörvény) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról [továbbiakban: Rendelet]) 

értelmében 2020. május 29-i hatállyal az alábbiak szerint módosult a Csődtörvény: 

A veszélyhelyzet ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be a felszámolási eljárás megindítására 

vonatkozó kérelmet,   

1. ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát 

követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követően az adósnak 

küldött fizetési felszólításban az adós számára engedélyezett fizetési határidő, és az azt követő 

75 nap eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a bíróság az adós kérelmére a tartozás 

kiegyenlítésére a korábbi 45 napos határidő helyett legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg 

az adós számára a tartozása megfizetésére; 

2. ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) a Csődtörvényben meghatározott 

minimum 200.000,-Ft helyett meghaladja a 400 000 forintot. 

A Rendelet értelmében szintén 2020. május 29-i hatállyal az alábbiak szerint módosult a 

Cégtörvény: 

1. A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról nem 

határozhat. 

2. Az állami adó- és vámhatóság által a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek 

nyilvánítására kezdeményezett eljárások, valamint a Rendelet hatálybalépésének napján 

folyamatban lévő kényszertörlési eljárások 2020. október 31-ig felfüggesztésre kerülnek.  

3. Azon okból, hogy a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és törlése iránt 

kérelmet nem terjesztett elő, kényszertörlési eljárás megindítása nem rendelhető el, és a cég 

2020. október 31-ig benyújthatja a cég törlése iránti kérelmét. 

 

A Rendelet nem érinti azokat a kényszertörlési eljárásokat, melyek a cég jogutód nélküli 

megszűnése miatt indultak meg. 

2. Vissza a home office-ból – munkavédelmi kockázatértékelés 
 

A Kormány kijárási korlátozásokat 2020. május 4-től kezdődően először a fővároson kívül, majd 

Budapesten is fokozatosan feloldó védelmi intézkedései nyomán (melyekről hírleveleinkben mi is 

részletesen beszámoltunk), a gazdasági szereplők a megváltozott, jellemzően otthoni munkavégzés 

(home office) helyett időszerűnek látják a korábbi munkahelyi állapotok és munkarend helyreállítását. 

 

Ezzel kapcsolatosan a munkáltatóknak a járványügyi veszélyhelyzet idejére a Kormány által előírt 

védelmi intézkedések, valamint a mindenkori munkavédelmi jogszabályi rendelkezések szigorú 

betartása mellett, az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezést is érdemes figyelembe venniük, aminek 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f6169be51ec6b6de8a081aad0e9791f0241ad11c/megtekintes
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alapján az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani tudják (pl. a munkahelyet 

magába foglaló ingatlant üzemeltető által előzetesen szükséges intézkedések megtétele, úgymint a 

hűtő-fűtő berendezések, fertőtlenítés, takarítás stb. veszélyhelyzeti biztosítása, a munkavállalók 

megfelelő előzetes tájékoztatása, a szükséges szabályozás megalkotása és munkavállalókra 

vonatkozóan előírt szabályok [pl. közös helyiségekben maszk, kendő viselése, 1,5 m védőtávolság 

megtartása, kézfertőtlenítés stb.] betartatása). 

 

A Munkavédelmi törvény 54.§ (2) bekezdése szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell ún. előzetes 

kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, vagyis veszélyhelyzetben a 

sérülés és egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatását, különös 

tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat 

érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. 

 

A kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania kell a (i) várható veszélyeket 

(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket- fizikai, kémiai, biológiai kóroki tényezőket), (ii) a 

veszélyeztetettek körét,(iii) fel kell becsülni a veszély jellege szerint a veszélyeztetettség mértékét, (iv) 

értékelni kell a kockázatokat és azok alacsony szinten tarthatóságának biztosíthatóságát (v) kockázatot 

súlyosbító tényezőket és (vi) szükséges  megelőző intézkedéseket kell dokumentálni határidők és 

felelősök megjelölésével. 

 

A kockázatértékelést a munkáltatónak elsődlegesen a tevékenység megkezdése előtt (pl. új irodába 

költözés, új technológia,vagy új tevékenység bevezetése) kell elvégeznie, majd ezt követően legalább 

3 évenként meg kell ismételni – kivéve ha speciális jogszabály gyakoribb értékelést ír elő, pl. zajnak, 

porhatásnak, biológiai tényezőknek kitett munkavállalók esetén. 

 

A kockázatértékelést, kockázatkezelés és a megelőző intézkedések meghatározását  ezen kívül 

indokolt esetben is el kell végezni. 

 

A Munkavédelmi törvény szerint indokolt esetnek kell tekinteni: 

 

a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, 

b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a 

munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - 

ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők 

minőségi, illetve mennyiségi változást), 

c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával 

összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés 

előfordulását, továbbá 

d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. 

 

A kockázatértékelés elvégzését a megfelelő képesítéssel rendelkező munkavédelmi felelős (vagy az 

ezért szerződéses alapon felelős külső szolgáltató), valamint a foglalkoztatás-egészségügy szolgáltató/ 

szakember bevonásával  kell elvégezni. 
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A kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve pedig a munkáltató az, aki 

meghatározza, hogy a védekezés érdekében milyen módszert, szervezési és megelőző intézkedéseket 

alkalmaz.  

 

TEHÁT, ha a home office elrendelését követően a munkavállalók irodai munkavégzésre történő 

visszarendelésére kerül sor, akkor az a fent hivatktozott a) pont szerinti indokolt esetnek 

minősülhet a kockázatértékelés elvégzéséhez. 

 

Megjegyezzük végül, hogy a napokban a sajtóban számos olyan cikk volt olvasható, miszerint a 

kockázatértékelés elmulasztása esetén a munkáltató 50.000-10.000.000,- ft bírságra számíthat. Ennek 

kapcsán kiemelnénk, hogy  a munkavédelmi előírások munkáltató általi megszegése munkavédelmi 

bírsággal abban az esetben jár, ha a mulasztás a munkavállaló életét, egészségét, testi épségét 

súlyosan veszélyezteti. A jogszabály szerint súlyos veszélyeztetésnek minősül különösen  a 

kockázatértékelés elmulasztása, ha ezt a legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónál 

mulasztják el, vagy az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön 

jogszabályban előírt esetekben mulasztják el. 

 

3. A járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos újabb rendeleti intézkedések 
 

A Kormány a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán további intézkedéseket hozott, és Budapestre 

vonatkozóan is a vártnál korábban rendelkezett, továbbá rendeletet alkotott a szabadtéri 

rendezvényekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról az alábbiak szerint: 

 

I. Az iskolák működése 

 

1. Az iskolák munkarendje, a tanulók felügyelete 

 

A Magyar Közlöny 2020. május 22-i számában megjelent vonatkozó rendelet értelmében az iskolák az 

ország egész területén 2020. június 2. és 2020. június 15. között – az alább említett kivétellel – továbbra 

is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális 

munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók 

felzárkóztatása céljából. 

2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók 

felügyeletét, melynek keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató 

foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Ha a 

tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud 

tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola 

nem tagadhatja meg. 

A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali 

vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola 

vezetőjének döntése szerint. 

file:///C:/Users/user/Downloads/MK_20_118.pdf
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2. Gyermekétkeztetés 

 

Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell 

biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási 

szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. 

3. Adatszolgáltatás 

 

Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák naponta kötelesek 

adatot szolgáltatni az Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelés Információs Rendszere (KIR 

rendszer) használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal. 

 

II. A budapesti korlátozások további enyhítése 

 

A Kormány a vártnál korábban újabb enyhítő intézkedéseket hozott Budapest területére vonatkozóan a 

Magyar Közlöny 2020. május 27-i számában megjelent rendelet szerint - a korábbi rendelkezéseket a 

mostani rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni 2020. május 29-étől kezdődően. 

1. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, 

a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása az alábbiak 

szerint megengedett. 

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – 

kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a 1,5 

méteres védőtávolság betartása kötelező. 

2. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés 

 

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható. 

 

3. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-

tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre 

vonatkozó szabályok irányadóak. 

 

III. A szabadtéri rendezvényekről 

 

A Kormány az ország egész területére vonatkozóan, a Magyar Közlöny 2020. május 27-i számában 

megjelent vonatkozó rendelet szerint az alábbi rendelkezéseket hozta a szabadtéri rendezvényekkel 

kapcsolatosan, melyek 2020. május 28-ától alkalmazandók. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/MK_20_123.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/MK_20_123.pdf
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a) a vallási közösség szertartására, 

b) a polgári házasságkötésre, 

c) a temetésre, 

d) családi rendezvényre, 

e) a gyűlésre, 

f ) a szabadtéri múzeumra és 

g) az állatkertre. 

 

2. Általános rendelkezések 

 

Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint a rendeletben meghatározott feltételeket a 

rendezvény 

szervezője biztosítja, a szabadtéri rendezvény megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való 

tartózkodás megengedett. 

 

A szabadtéri sportrendezvény nézők részvételével megtartható. (A rendelet alkalmazásában szabadtéri 

rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett 

épületen kívül zajlik.) 

 

A rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint 

a) a színházi előadás, 

b) a mozi, 

c) a cirkusz, 

d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás, 

e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény, 

f ) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény 

[az a)–f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény]. 

 

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok 

 

A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri 

bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható. A szabadtéri bemutató 

létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot tartani. A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője 

intézkedik olyan működési rend kialakításáról, amely biztosítja a védőtávolság megtartásának 

teljesülését. 

 

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok 

 

Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok 

kivételével – 

a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és 

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a 

különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell biztosítani. 
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A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot 

kötelesek egymástól megtartani, különösen 

a) a páholyokban, 

b) a szabadtéri rendezvény szünetében, 

c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén 

található vendéglátó üzletben, valamint 

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra. 

 

A rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező 

felelőssége. A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri 

rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi. 

 

 

5. Egyes szabadtéri rendezvényeken való részvétel tilalma 

 

Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény 

helyszínén. (Zenés, táncos rendezvény a rendelet szerint a rendszeresen vagy meghatározott 

alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 

zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, 

táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. 

 

IV. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó különös szabályokról 

 

2020. május 28-ától kezdődően 2020. augusztus 31-áig az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó 

szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3) és (4) bekezdése 

szerinti felmondás esetében az R. 21. § (5) bekezdését a Kormány által hozott, a Magyar Közlöny 2020. 

május 27-i számában megjelent 242/2020. (V.27.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, 

ha a szerződés felmondására a koronavírus világjárványra tekintettel került sor, illetve abban az esetben 

is, ha a koronavírus világjárvány következtében az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés 

teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:179. § (1) 

bekezdése szerint lehetetlenné vált. 

 

A fentiek szerinti felmondás esetén az utazási csomag ellenértékeként befizetett előleg vagy teljes díj 

visszatérítése helyett az utazásszervező utalványt bocsáthat ki. 

 

Ha az utazásszervező utalványt bocsát ki, az utazó 15 napon belül nyilatkozhat az utalvány 

elfogadásáról. 

Ha az utazó a felajánlott utalványt nem fogadja el vagy nem nyilatkozik a fenti határidőn belül, a részére 

a befizetett előleget, illetve díjat az R. rendelkezései szerint vissza kell utalni. 

 

Az utazót vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak 

felhasználása során. 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/MK_20_118.pdf
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Ha az utazó az utalványt a rendeletben meghatározott 2021. augusztus 31-ig tartó érvényességi idő alatt 

nem használja fel, az utazásszervező köteles részére az utalványon feltüntetett értéknek megfelelő 

összeget legkésőbb 14 napon belül megtéríteni. 

 

Az utazó és az utazásszervező megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének 

meghosszabbításában. Ebben az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki. 

 

A rendelet szerinti utalvány a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen: 

a) tartalmazza az utazásszervező megnevezését, 

b) tartalmazza az utazó által már befizetett összeg teljes értékét, 

c) kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget, 

d) érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart, 

e) egyértelműen tartalmazza, hogy utazási csomag igénybevételére jogosít, 

f ) egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra, 

g) tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt, 

h) az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre. 

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 

vonatkozásában 

az utazásszervező által a fentieknek megfelelően kiállított utalvány a vagyoni biztosíték szempontjából 

az utazó által az utazási csomag igénybevételére befizetett előlegnek vagy részvételi díjnak minősül. 

 

A fentiek szintén alkalmazandók az R. 9. § (1) bekezdése szerinti felmondás esetén is. 

 

A rendelet szerint kiállított utalvány kizárólag a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóra ruházható át. 

 

Az utazásszervező köteles nyilvántartást vezetni az általa kibocsátott utalványokról, amely tartalmazza 

a) az utalvány értékét, 

b) a tulajdonos 

ba) természetes személyazonosító adatait vagy 

bb) a jogi személy megnevezését és cégjegyzékszámát. 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés d) pontja szerinti vagyoni 

biztosítéknak fedezetet kell nyújtania a rendelet alapján kiadott utalványok értékének megtérítésére az 

utazásszervezői tevékenységet végző fizetésképtelensége esetében. 

4. Az óvodák és bölcsődék újranyitásával kapcsolatos rendelkezések 
 

A Kormány a kijárási korlátozással kapcsolatosan az alábbiakról rendelkezett az óvodák és bölcsődék 

újranyitása és a nyári táborok megszervezése kapcsán. 

 

A Magyar Közlöny 2020. május 20-i számában megjelent vonatkozó rendelet értelmében Budapest és 

az ország fővároson kívüli területe tekintetében a korábbi korlátozásenyhítő szabályokkal 

file:///C:/Users/user/Downloads/MK_20_114.pdf
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összhangban az óvodák és bölcsődék újranyitása tárgyában hozott rendelkezések kéthetes időszaki 

eltéréssel kerülnek bevezetésre az alábbiak szerint: 

 

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása 

 

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és bölcsődék, mini bölcsődék, 

családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde), 2020. június 2-ától pedig 

a budapesti óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket 

az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további 

feltételek előírása nélkül fogadják. 

 

Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 

 

2. Adatszolgáltatás 

 

Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák kötelesek naponta adatot szolgáltatni 

az Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelés Információs Rendszere (KIR rendszer) használatával, a 

KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük 

szerinti település polgármesterét. 

A bölcsődék fenntartói – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és 

az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – szintén 

kötelesek a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltatni az 

igénybevevői nyilvántartásba. 

 

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések 

 

2020. június 16. napjától kezdődően a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben 

egyaránt – megtarthatóak. 

 

5. A Kormány a járványügyi veszélyhelyzet keretében újabb enyhítő 

szabályokat vezetett be 

 
Hivatkozva a kijárási korlátozás enyhítésével kapcsolatosan megjelent korábbi hírlevelünkre, a Kormány 

a járványügyi veszélyhelyzet keretében 2020. május 15-én és 2020. május 16-án újabb enyhítő 

szabályokat vezetett be az alábbiak szerint: 

 

1. Az ország – Budapest kivételével – teljes területére vonatkozó szabályozás: 

 

A Budapest és Pest megye területén kívül alkalmazott korábbi enyhítő rendelkezéseket Pest megyére 

is kiterjesztették, illetve további rendelkezéseket is hoztak az ország fővároson kívüli területére, 

tehát a korábbi rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

 

I. Vendéglátó üzletekre, játszóterekre, szálláshelyekre vonatkozó rendelkezések 

 

http://www.panszky.hu/wp-content/uploads/2020/05/hirlevel_korona_vegl_200501.pdf
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 2020. május 18. napjától – Budapest kivételével – az ország teljes területén az alábbi 

rendelkezések lépnek életbe: 

- vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a 

cukrászdában, a büfében, a presszóban – a védőtávolság megtartásával megengedett a 

tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása, azonban az ott dolgozók – a 

vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni; 

- a szabadtéri játszóterek szintén nyitva tarthatnak és fogadhatnak látogatókat; 

- szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. 

 

II. Családi rendezvényekre vonatkozó rendelkezések 

 

 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény – 

Budapest kivételével – az ország teljes területén megtartható, ha a résztvevők száma nem 

haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény 

vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás 

biztosítható. 

 

2. Budapestre vonatkozó szabályozás: 

 

I. A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelkezések 

 

 A kijárási korlátozás 2020. május 18. napjától megszüntetésre kerül.  

 

II. 65 év feletti személyek védelmére vonatkozó intézkedések 

 

 65. életévét betöltött személyek élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják, 

ezen időintervallum alatt az ott dolgozók kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy 

tartózkodhat.  

 A piacok tekintetében a kerületi önkormányzat eltérően rendelkezhet, azonban kötelesek a 65. 

életévüket betöltött személyek részére megfelelő idősávot kijelölni. 

 

III. Védelmi intézkedések 

 

 Mindenki köteles a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 

legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot tartani. Ezen védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. 

 Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás 

során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

 

IV. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi 

intézkedések 

 

 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható; 

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20112.pdf
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 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – 

kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 

megengedett; 

 A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez 

az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása; 

 A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható; 

 A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható; 

 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából 

működő üzlet nyitva tarthat és látogatható; 

 A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható helyek 

üzemeltetői kötelesek gondoskodni; 

 A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni; 

 A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig 

nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza 

után; 

 A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A 

felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos; a védőtávolság 

megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. 

 

V. Rendezvényekre vonatkozó intézkedések 

 

 A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, 

továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható; 

 A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés 

és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását; 

 2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény 

megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és a 

házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is 

megtartható és azon zenés szolgáltatás is biztosítható. 

 

6. A veszélyhelyzet alatt módosultak egyes eljárási szabályok 
 

A járványügyi veszélyhelyzet következtében a Kormány az elmúlt napokban – többek között – az alábbi 

esetekben módosított egyes eljárásra vonatkozó szabályokon, amelyeket az alábbiakban ismertetünk: 

Engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos szabályok 

A Kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete egyes engedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárás 

lefolytatása nélkül, a rendeletben meghatározott ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül 

közölt értesítés közlését követően végezhetőek – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt. 

Egyes adatkezelésekkel és közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos eljárási szabályok 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR
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A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 

179/2020. (V. 4.). Korm. rendelet módosított az adatkezelők által megtartandó eljárási határidőkön. 

Fentiek következtében a veszélyhelyzet megszűnéséig módosultak a koronavírusos megbetegedések 

megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében 

kezelt személyes adatok tekintetében az érintettek joggyakorlásának szabályai, az érintettnek az 

adatkezelőhöz benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel 

kell függeszteni, ezen intézkedésre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnését 

követő nap. 

A közérdekű adatigénylések tekintetében is módosultak az eljárási szabályok, amely következtében – 

többek között – az adatkezelő jogosult az adatszolgáltatás nyújtására nyitva álló határidőt 

meghosszabbítani, ha a kérelem határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő 

közfeladatai ellátását veszélyeztetné. 

7. A veszélyhelyzet végéig meghosszabbíthatóak az önkományzatokkal 

kötött bérleti szerződések 
 

A 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az 

állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az 

állami vagy önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségekre kötött bérleti szerződések a bérlő 

egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt (de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján) tett 

írásbeli nyilatkozatával a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak.  

A rendelet további lényeges rendelkezése, hogy a szerződő felek közös megállapodásukkal a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig eltérhetnek a nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvtv.) 

rendelkezéseitől. Ennek megfelelően a szerződő felek jogosultak ezen időszakban az Nvtv. 6.§ (8) 

bekezdésétől eltérni, vagyis a felek az olyan - pályázat alapján megkötött – szerződéseket, amelyek 

tárgya nemzeti vagyon, a pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal is 

módosíthatják. 

Fentieken felül pontosításra került, hogy a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a 

szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó 

ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a 

bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg. A rendelet korábbi rendelkezése nem 

pontosította azon tényt, hogy a bérbeadó nem, de a bérlő megszüntetheti a szerződést. 

8. 2,5 milliárd forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal a Booking.com-

ot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt 
 
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a booking.com online szállásfoglaló portál 
üzemeltetője, a holland Booking.com B.V. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 
egyes szálláshelyeinek hirdetésekor megtévesztette fogyasztóit és agresszív, pszichés nyomást 
gyakorolt rájuk.  
 
Három vonatkozásban találta jogsértőnek a GVH a booking.com kereskedelmi gyakorlatát: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000179.KOR
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1. Bár a vállalkozás televíziós és internetes reklámjaiban különösen hangsúlyozta a szálláshelye 

„ingyenes lemondhatóságát”, számos szálláshely esetében ezt az „ingyenes lemondás” 
lehetőséget csak időben korlátozottan választhatták a szállásfoglalók, ráadásul ezért az opcióért 
magasabb árat fizettek, tehát a vállalkozás az ingyenesség árát beépítette az érintett szállás 
díjába. 

2. A Booking.com a szálláskeresési és –foglalási folyamat lépéseinél figyelemfelhívó, sürgető 
feliratokkal (pl. „Még 32-en nézik”; „Egyvalaki épp azt fontolgatja, hogy ezen a szálláson foglal”, 
„Nagyon keresett! Az elmúlt 24 órában 17-szer foglaltak itt” stb.) keltette azt a látszatot a 
fogyasztókban, hogy az általuk keresett szálláshely nagyon népszerű, és csak korlátozottan 
elérhető. Ezzel a gyakorlatával a vállalkozás pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra így 
megzavarva őket a döntéshozatal folyamatában azt a félelmet keltve bennük, hogy ha nem 
foglalják le a szállást mielőbb, lemaradhatnak róla. 

3. A magyarországi szállásadók ajánlatainak megjelenítésekor a Széchenyi Pihenőkártyával való 
fizetés lehetőségét nem megfelelően (nem egységesen) tüntette fel az oldal, ami szintén 
torzíthatta a fogyasztói döntést. 

A Versenyhivatal a 2,5 milliárd forintos összegű bírság kiszabásakor a bírság mértékének 
meghatározáskor figyelembe vette a Booking.com érintett magyar foglalások után járó jutalékokból 
származó bevételét. A bírság kiszabása mellett a hivatal az 1. és 2. pontokban megjelölt kereskedelmi 
magatartások tekintetében eltiltotta a vállalkozást a további jogsértésektől. 

A Booking.com B.V. az Európai Bizottság és az uniós nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok (CPC) 
végrehajtási intézkedésének hatására tavaly decemberben már vállalta, hogy legkésőbb 2020. június 6-
ig úgy módosítja kereskedelmi gyakorlatát, hogy az megfeleljen az EU szabályainak. 

9. A Kormány újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent meg 2020. 

április 30-án 
 

A Kormány járványügyi veszélyhelyzet keretében hozott újabb intézkedéseit tartalmazó közlöny jelent 

meg 2020. április 30-án, amely az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza: 

 

VI. A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelkezések 

 

A vonatkozó rendeletek területi hatálya bizonyos esetekben különbséget tesz Budapest és Pest 

megye, illetve az ország többi területe között, más esetekben pedig az egész országra kiterjedő 

intézkedéseket hoztak a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban. Az új szabályok 2020. május 4-étől 

lépnek életbe. 

 

1. Budapest és Pest megye kivételével Magyarország területére vonatkozó intézkedések 

 

Budapest és Pest megye területén a Kormány a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 

rendeletben meghatározott korlátozásokat továbbra is fenntartja (kivéve az e területre is vonatkozó 

módosításokat – ld. alábbi I.2. pont), az ország többi területén azonban a kijárási korlátozást 

megszűnteti az alábbi szabályok betartásával: 
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 Mindenki köteles a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 

legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot (továbbiakban: védőtávolság) tartani; 

 Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás 

során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni; 

 A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak; 

 Az idősek továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat a korábban 

megállapított 9-12 óra közti idősávban, a Kormány a településen működő piacok idősek általi 

látogatásának szabályait a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalja; 

 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható; 

 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – 

kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 

megengedett; 

 A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez 

az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása; 

 A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható; 

 A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható; 

 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából 

működő üzlet nyitva tarthat és látogatható; 

 A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható helyek 

üzemeltetői kötelesek gondoskodni; 

 A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni; 

 A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig 

nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza 

után; 

 A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, 

továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható; 

 A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés 

és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását; 

 A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A 

felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos; 

 A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. 

 

2.  Magyarország egész területére, tehát Budapestre és Pest megyére is kiterjedő 

intézkedések (szintén 2020. május 4-i hatállyal)  

 

 Sportrendezvény (a rendelet szerint a lóverseny is) nézők nélkül, zárt körülmények között 

megtartható; 

 A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport 

célú edzésen való részvétel megengedett; 

 A fenti rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, 

illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik. 

 

VII. Egyéb jelentős intézkedések 
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A járvány okozta gazdasági terhek mérséklése érdekében a Kormány döntött a beruházások társasági 

adózási korlátjának enyhítéséről, a magyar állampolgárok cseh, lengyel, dél-koreai, németországi, 

osztrák és szlovák üzleti célú útról a személyforgalomban Magyarországra történő belépés 

korlátozásának enyhítéséről, továbbá a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében újabb rendelkezéseket 

hozott a Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról, valamint az agrárgazdasághoz kapcsolódó 

hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a mezőgazdasági ágazatban a 

járvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen hírlevelünk célja az általános jellegű tájékoztatás, tartalma semmi 

esetre sem minősül egyedi ügyekben felhasználható jogi tanácsnak vagy véleménynek. Ha a fentiekkel 

kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba dr. Pánszky Gyulával a 

gyula.panszky@panszky.hu e-mail címen, vagy a +36-1-200-3416-os telefonszámon. Köszönjük. 

 

Budapest, 2020. május 31. 

 

Pánszky Ügyvédi Iroda 
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