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Szigorított veszélyhelyzet – gyakori félreértések
• A szigorítások gazdasági természetű intézkedései március 22. napjáig, az oktatásra vonatkozó
rendelkezései április 7. napjáig hatályosak a jelenlegi szabályozás szerint. Ezen dátumok
ugyanakkor nem jelentik a veszélyhelyzet végét, mindössze a szigorított intézkedések hatályát
jelölik, azaz a veszélyhelyzet továbbra is legkésőbb május 23. napjáig tartható fenn.
• Főszabály szerint mindennemű gyülekezés tilos, amely szabály alól szűk körben kivételek
jelentkeznek. Ilyen kivétel például az, hogy magánrendezvény 10 fő alatt megtartható, ám
ezen magánrendezvényt hatósági felszólításra indokolni kell (például születésnap).
• Oktatás kapcsán minden kontaktórás oktatás tilos, ilyen tevékenység kizárólag elektronikus
úton tartható meg.
• Figyelnünk kell tehát az ilyen természetű rendezvények szervezése során, ugyanis a 10 fő
alatti szabály nem egy generális kivétel a főszabály alól.
• Új szabály: amennyiben a vagyonnyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő a
veszélyhelyzet alatt jár le, úgy a határidő a veszélyhelyzetet követő 90. napig automatikusan
meghosszabbodik.
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Visszamenőleges hatállyal összefüggésben hozott
döntést az AB
Egy fogvatartott kártérítési pert indított fogvatartásának körülményei miatt az Emberi
Jogok Európai Bíróságán, illetve a magyar bíróságok előtt is. A keresetét első és
másodfokon is késettség miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasították. A felperes a
Fővárosi Törvényszék határozatával szemben az Alkotmánybírósághoz fordult, mondván,
hogy az elutasítással összefüggésben a büntetésvégrehajtásról szóló törvény bíróság
által hivatkozott rendelkezései az ügye elbírálása során még nem voltak hatályban, így
nem is lehetett volna azok alapján késettségre hivatkozni.
Fentiekkel összefüggésben az AB a megtámadott ítéletet megsemmisítette és kimondta,
hogy amennyiben az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi
kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos
jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási
igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti a visszaható hatályú
jogalkalmazás tilalmát.

Visszatérnek az online bírósági tárgyalások
Az egyes eljárásjogi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 112/2021 Korm.
Rendelet ismét bevezet az első veszélyhelyzet alatt is alkalmazott eljárásjogi
szabályokat a bírósági és egyéb eljárásokban.
A rendeletből kiemelendő, hogy szünetel a bírósági kezelőirodákon a személyes
ügyfélfogadás, illetve a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek az ügyfélsegítő
szolgáltatás.
A beadványokat elektronikus vagy postai úton, illetve a bíróságokon kihelyezett
ládákon keresztül lehet benyújtani. Minden eljárásban szűkül a személyes
jelenlét lehetősége, írásbeli bizonyítás kerül előtérbe (pl. írásos tanúnyilatkozat).
A bíróság az eljárási cselekményeket főszabály szerint elektronikus hírközlő
eszköz útján biztosítja (amennyiben tudja).

Online tárgyalás – a gyakorlat rámutat, hogy a
bíróságok jellemzően nem élnek ezzel a lehetőséggel
Az online tárgyalás elvi lehetősége tehát adott, ugyanakkor praxisunkban
is jelentkező gyakorlati példákon keresztül úgy látjuk, hogy a bíróságok
többsége vagy (i) nem rendelkezik megfelelő eszközökkel az online
tárgyalás lebonyolítására vagy (ii) a bírák elzárkóznak ettől a lehetőségtől
és halasztják a tárgyalásokat.
A napokban egy eljárásban végzést kaptunk, amelyben a bíróság jelezte,
hogy tárgyalás tartása nélkül kíván döntést hozni. Amennyiben valamely
fél tárgyalást kér, úgy azt 3 napon belül szükséges jelezni, mely esetben a
bíróság a veszélyhelyzet megszűnése utáni időpontra fogja kitűzni a
tárgyalást. Figyeljünk tehát, hogy a folyamatban lévő ügyeinkben kell-e
hasonló tartalmazó nyilatkozatot tennünk!

Közjegyzői eljárások – nagyrészt maradnak a
hagyományos szabályok
Március 8. és április 5. között nem lehet új hagyatéki tárgyalást kitűzni, a már kitűzöttek azonban
videokonferencia keretében megtarthatók (ha minden fél beleegyezik és mindenki számára adott
a technika, ami működik is). Végrendelet hiányában a hagyaték tárgyalás nélkül átadható,
végrendelet esetén csak akkor, ha senki nem tiltakozik a hagyatékátadó végzés tervezete ellen.
Azokban az ügyekben, amelyek intézhetők a szigorított védekezés alatt és
mindenképpen személyes megjelenést kívánnak, továbbra is fel lehet, illetve kell keresni a
közjegyzői irodát a megfelelő óvintézkedések és egészségügyi szabályok betartása mellett. Bár az
okiratszerkesztés, illetve azok egyes részeinek szerkesztése történhet elektronikus úton, ám az
aláírásra mindenképpen személyesen kell sort keríteni. Hasonlóképpen meg kell jelenni
személyesen a végrendelet készítésével és letétbe helyezésével, az élettársi nyilatkozat
nyilvántartásba vételével, valamint a házassági vagyonjogi szerződés bejegyzésével kapcsolatos
ügyekben. A szigorított védekezés alatt is tehető a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő
regisztráció érdekében azonossági nyilatkozat a közjegyzőnél. Továbbá egyéb letéti, megőrzési és
bizalmi őrzési ügyekben is fogadják az ügyfeleket a közjegyzői irodák.

Végrehajtási eljárások – a veszélyhelyzet alatt
kedvezőbb helyzetben lehet az adós
• A veszélyhelyzet alatt személyes végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor;
• A végrehajtó a végrehajtható okirat megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az
adóst a részletfizetésről, annak elfogadása esetén pedig automatikusan
elrendeli a jogosult nyilatkoztatása nélkül;
• Helyszíni eljárás és cselekmény, árverés nem folytatható;
• Gépjármű forgalomból történő kivonása nem foganatosítható;
• Árverezésen vevő regisztrációja nem igazolható vissza;
• Amennyiben a fél a veszélyhelyzet miatt nem tudott eleget tenni valamely
kötelezettségének, úgy rendbírság nem szabható ki;
• A veszélyhelyzet okozta helyzet jogszabályi rendelkezés alapján
méltányolható körülmény, az alapján elrendelhető a végrehajtás
felfüggesztése, jogi személy adós kapcsán is;

Már igényelhető a kamatmentes újraindítási
gyorskölcsön
• A kölcsön már igényelhető az MFB Pontok hálózatában: Budapest Bank,
MKB Bank, OTP, Takarékbank meghatározott fiókjai.
• Az eddigi előrejelzések helytállónak bizonyultak, legfontosabb a 2019-es
nyereséges üzleti év feltétele, továbbá az, hogy a főtevékenységet már
legkésőbb 2019. január 1-én megkezdte. 2019-es üzleti év lezárására és
beszámoló közzétételére vonatkozó halasztó rendelkezés nem ismert,
ezért javasoljuk, hogy készítsék el ezen dokumentumokat.
• Kiterjesztett TEÁOR kör igényelheti, illetve egyéni vállalkozók is a TEÁORnak megfelelő ÖVTJ kód alapján.
• A lista folyamatosan bővül, akár napi ellenőrzése javasolt.

Kedvezményes adószabályok
• SZOCHO: március hónapban nem kell megfizetni;
• KIVA: alapjába nem számítanak bele a személyi jellegű ráfordítások;
• KATA: március hónapban nem szükséges megfizetni;
• Adókedvezmény szintén TEÁOR szám alapján igényelhető, a lista
folyamatosan bővül: 485/2020 rendelet 5. szakasz tartalmazza a
jelenleg hatályos kedvezményezetti kört.

25 év alattiak adómentessége – megjelent a törvény
tervezete
Parlament oldalán tekinthető meg, a fontosabb pontok a következők:
• A jogszabály alapán arra jogosultak legkésőbb 2022. január 1-től mentesülnek az SZJA fizetése alól;
• Önálló tevékenységgel és nem önálló tevékenységgel szerzett jövedelem esetén egyaránt igényelhető, amennyiben ezen
jövedelem:
•
•
•
•
•
•

Bér vagy bérnek nem minősülő, de nem önállóan szerzett jövedelem (például megbízási díj);
egyéni vállalkozó kivétje, átalánya;
mezőgazdasági őstermelő jövedelme;
Európai Parlamenti képviselő, helyi önkormányzati képviselő díjazása;
választott könyvvizsgáló díja;
magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló szerződés alapján keletkező jövedelme.

A jogosult az átlagkeresetet el nem érő kereset esetén mentesül az SZJA fizetés alól. Az átlagkeresetet az előző üzleti év
júliusában meghatározott KSH adatok határozzák meg.

Addig a hónapig igényelhető, amíg a jogosult be nem tölti a 25. életévét (ezen hónapra még vonatkozik a mentesség).
Amennyiben a mentesség nem a teljes évre vagy a teljes negyedévre vonatkozik, úgy azt a jogosultságot megalapozó hónapok
száma szerint arányosítani szükséges.

Vigyázzunk, új csalás terjed, mely a cégeket célozza
• Hackerek a beszállítóink e-mail címéhez rendkívül hasonló címekről
küldenek a beszállítói teljesítések kapcsán felmerülő fizetési
kötelezettségekről kiállított iratokat, jelzéseket, akár igen nagy
összegekről.
• A csalóknak elutalt összegek visszaszerzése rendkívül nehéz és az
esetek többségében már akár közvetlenül a teljesítés után
lehetetlenné válik.
• Mindenképpen ellenőriztessük a nagyobb összegeket akár cégen
belül, akár a beszállítóval.
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