A vészhelyzet megszüntetéséről
szóló 2020. június 17. napján megjelent Magyar Közlönyök főbb rendelkezései

2020. évi 144. sz.
Magyar Közlöny

2020. évi LVII. törvény a vészhelyzet megszűnéséről
Hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény. Ennek
értelmében 2020. június 18. napjától véget ér a vészhelyzet Magyarországon.
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről
9.§ A fizetési moratórium továbbra is fennáll 2020. december 31. napjáig amennyiben a felek
másképp nem rendelkeznek. Ezek a rendelkezések a 2020. március 18. napján már folyósított
hitelekre értendő.
12. § A fentiek szerint azok az adósok, akik eddig nem éltek a moratóriummal, a moratórium
végéig dönthetnek úgy, hogy igénybe veszik a Kormány ezen engedményét.
13. § A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát
követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével
megnövelni.
A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes
törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente
egyenlő részletekben kell megfizetni.
14. § A babaváró támogatás címén folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat
a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem kell megfizetni.
A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
41. § A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli
szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot
a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő
átmeneti szabályok
51. § Az Mt.-t 2020. július 1-jéig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
•

•

a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési
szabályoktól eltérően is módosíthatja, tehát továbbra sem köti a munkáltatót az a
szabály, hogy napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával
korábban módosíthatja a beosztást.
a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést
egyoldalúan továbbra is elrendelheti,

•
•
•

a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges
és indokolt intézkedéseket megteheti,
a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban
eltérhetnek.
A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján
elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a
veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

69. § 2020. július 1. napjáig továbbra sem kell fizetni a parkolásért országszerte.
Szociális juttatásokról
70-72. § A vészhelyzet alatt megszűnt szociális támogatások többségére való jogosultság 2020.
június 30. napjáig fennállnak, majd csak ez év július hónapban kerül sor a felülvizsgálatukra.
Köznevelési tárgyú átmeneti szabályok
76. § 2020. június 26-ig minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók
felügyeletét.
Egészségügyi tárgyú átmeneti szabályok
84. § A recept kiadás továbbra is elektronikus utón történik
85. § Nem kötelező a személyes jelenlét a betegek számára az orvosi rendelőkben.
Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok
89. § A vészhelyzet alatt lejárt okmányok a vészhelyzet megszűnésétől számított 180 napig
érvényesek.
A fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó átmeneti szabályok
98. § A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerinti fizetési meghagyás
végrehajtói kézbesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődik.
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282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről
[1-3. §] Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet.
Ennek értelmében 2020. június 18. napjától a vészhelyzet véget ér.

283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet a Korm. rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről
[1-3. §] A Kormány Magyarország egész területére járványügyi készültséget vezet be. Ennek
fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

E rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba, és 2020. december 18-án veszti hatályát.
285/2020. (VI.17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről
Védelmi intézkedésekről:
1. § Mindenki köteles
•
•

a tömegközlekedési eszközön, valamint
az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni.

A vendéglátó üzlet belső részében az ott dolgozók kötelesek a szájat és az orrot eltakaró
eszközt viselni.
A fentiek nem vonatkoznak a hatodik életévét be nem töltött kiskorúakra, tehát boltban,
illetve tömegközlekedési eszközön nem kötelező a szájat és orrot takaró eszköz viselése.
2. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés,
táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem
nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha
a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos
egyes kérdésekről
1. § A munkahelyvédelmi bértámogatások alkalmazhatóságának határideje 2020. december
31. napja. A kérelmek benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. napja.

A Magyar Közlönyben foglalt egyéb rendelkezésekről az alábbi felületen olvashattok
bővebben:
https://magyarkozlony.hu/
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