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Első gazdasági és munkajogi intézkedések
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. Rendelet („Rendelet”) tartalmazza az első gazdasági
válaszlépéseket a járvány magyarországi hatásainak enyhítése érdekében.

A Rendelet
(i) a járvány által eddig leginkább sújtotta ágazatok kapcsán speciális rendelkezéseket;
(ii) fizetési moratóriumot és kapcsolódó szabályokat; valamint
(iii) az Mt. bizonyos rendelkezéseinek módosítását
is tartalmazza.
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Fontos ugyanakkor, hogy további részletszabályok várhatóak!
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2.

47/2020 (III. 18.) Kormány rendelet

Szektorális intézkedések

• Vendéglátás és turizmus;
• Szórakoztatóipar, filmipar és 

előadóművészet;
• Sportszolgáltatás és 

rendezvényszervezés;
• Személyszállítás;
• Szerencsejáték.
• Közteher könnyítések és bérleti 

szerződésekre vonatkozó 
speciális szabályok.

Munkajogi intézkedések

Munkáltató

• Munkáltatói 
járulékfizetés 
felfüggesztése

Munkavállaló

• Munkavállalói 
terhek 
csökkentése

A Rendelet hatálya
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Általános pénzügyi intézkedések

• Fizetési moratórium;
• Kamatmaximum bizonyos esetekben.

2020. december 31-ig
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A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 1-től 2020. 
június 30-ig nem kell turizmusfejlesztési  hozzájárulást fizetni, amely időszakra 
turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor. 

Az érintett szektorokban működő gazdasági egységekben 2020 június 30-ig a foglalkoztatott 
munkavállalók esetében:
• a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól;
• munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a 

természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség 
áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710,- forintot.

3.

Szektorális intézkedések
Vendéglátás, turizmus, szórakoztatóipar, filmipar, sportszolgáltatás, rendezvény-
szervezés, személyszállítás és szerencsejáték

A fenti ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti 
szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni.  A felmondási tilalom 
rendelettel (a veszélyhelyzet fennállásáig) meghosszabbítható.

A fenti bérleti szerződések szerinti bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, 
abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
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Pénzügyi intézkedések (fizetési moratórium):
A veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és 
kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés alapján fizetendő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettsége kapcsán az adós fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2020. 
december 31-éig tart (ez meghosszabbítható rendelettel). Az adós ettől még fizethet, de arra nem köteles. 

A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 
mellékkötelezettségeket is módosítja.

A határidők és  a kötelezettségvállalások időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A 
veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-ig meghosszabbodik.

A fenti szabályokat a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már 
folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. Fontos, hogy nem minősül adósnak (tehát a fenti rendelkezések 
nem vonatkoznak az alábbiakra) az állam, az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozás. 

A Rendelet hatálybalépését követően kötött, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek 
esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (jelenleg 0,9%) 5 százalékponttal 
növelt mértékét.

Tartalom

Megoldások

Nehézségek

Elektronikus aláírás

Elektronikus 
magánokirati forma

Felhasználási 
korlátozások

Kapcsolat

Cégiratok aláírása 
elektronikus úton Zálogjoggal 

NEM 
biztosított 
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A munkáltató a munkaidőbeosztást a napi munkaidő 
kezdetét megelőző 96 órán belül is módosíthatja.

Munkaidő-beosztás egyszerűbb 
módosítása

Amunkavállaló az otthoni munkavégzést és a 
távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti. Home office munkavégzés biztosítása

A munkáltató a  munkavállaló egészségi 
állapotának ellenőrzése érdekében a  szükséges 
és indokoltintézkedéseket megteheti.

A Munkavállalók lázmérővel való 
vizsgálata is megengedett lehet

A munkavállaló és a munkáltató az Mt. 
rendelkezéseitől külön megállapodásban 
eltérhetnek.

Nagyobb mozgástér a feleknek a 
munkaviszony alakítására

A kollektív szerződésnek a fentiektől eltérő szabályait a 
Rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet. 

A veszélyhelyzet megszűnését 
követő 30 napig!

A Munka Törvénykönyvét („Mt.”) érintő rendelkezések
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Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetőségek:

dr. Tóásó Bálint MSc LLM (Bécs)
Partner, az ügyvédi iroda vezetője
T: +36 30 663 6245
E: balint.toaso@kpmg.hu

dr. Tasnádi Tamás
ügyvédjelölt
T:+36 70 333 1475 
E: tamas.tasnadi@kpmg.hu 

dr. Csák Ildikó
ügyvéd
T: +36 70 978 934
E: ildiko.csak@kpmg.hu

dr. Kricskovics-Béli Boglárka
ügyvéd
T:+36 70 520 4507
E: boglarka.kricskovics-beli@kpmg.hu
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes, 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos 
és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy 
jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek 
az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes 
körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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