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Jogi bizonytalanságok COVID-19 vészhelyzetben

• I. Társasági döntéshozatal vészhelyzetben – Dr. Molnár Bence
o speciális taggyűlési szabályok útvesztői az érvényes összehívástól

az érvényes határozathozatalig
• II. Munkajogi kríziskezelés többször újragondolva – Dr. Bozsonyik Hédi

o Kurzarbeit (csökkentett foglalkoztatás bértámogatása
https://nfsz.munka.hu/cikk/601/) és KFI (KFI munkavállalókra
igényelhető támogatás https://nfsz.munka.hu/cikk/600/) 
tisztulása

o mi a helyzet ha csoportos létszámcsökkentés is szükséges? 
• III. Vészhelyzet hatása a szerződéses kapcsolatokra – Dr. Jásdi Attila

o most van vis major vagy nincs és ha igen mikor
o és ha nincs, mi van ha nem tudunk vagy nem akarunk teljesíteni

• IV. Jogviták és végrehajtás – Dr. Szecskay András
o ha tudunk perelni, hogyan és milyen szakaszig tudunk eljutni?
o Ha már van jogerős ítéletünk vagy végrehajtható közokiratunk mire 

tudunk jutni?



I. Téma: 

Társasági döntéshozatal vészhelyzetben – Dr. Molnár Bence

Avagy speciális taggyűlési szabályok útvesztői az érvényes
összehívástól az érvényes határozathozatalig



Bizonytalan helyzet - pontatlan szabályok? 

Jár-e kockázattal a személyes részvétellel megtartott ülés?

5-10 tag – „várni, babám, várni”? 

10 tag  felett – „nem parancsol senki most”? 

Elvárt pro-aktivitás?  



Hogyan készüljünk fel a váratlan helyzetekre

írásbeli döntéshozatalnál?

Mikor lesz eredményes a szavazás?

Ki van “odaát”? Honnan tudjuk, hogy az arra jogosult szavazott?

Hogyan és kinek küldjék a tagok a szavazataikat?

Mikor lesz érvényes a szavazat?

Mi történik, ha nem eredményes a szavazás?



Hogyan készüljünk fel a váratlan helyzetekre

elektronikus hírközlési eszköz útján tartott ülésre?

Ki juthat szóhoz?

Ki van “odaát”? Ki kopogtat a virtuális ajtón?

Hogyan szavazzunk?

Lehet rögzíteni az ülést?

Ha a technika ördöge nem alszik…



AVDH – egy alig ismert lehetőség

Írásbeliség

Ügyfélkapu szükséges

„Teljes bizonyító erő”

PDF  + https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes















AVDH – korlátok

Belföldi alkalmazásra

Számos iratra nem (pl. végrendelet, ingatlanügylet)

Ismeretlenség

Egyéb megoldások: 
- minősített elektronikus aláírás, 
- ügyvédi távazonosítás ellenjegyzéssel



II. Téma: 

Munkajogi kríziskezelés többször újragondolva – Dr. Bozsonyik Hédi

Kurzarbeit (csökkentett foglalkoztatás bértámogatása
https://nfsz.munka.hu/cikk/601/) és KFI (KFI munkavállalókra
igényelhető támogatás https://nfsz.munka.hu/cikk/600/) tisztulása

Mi a helyzet ha csoportos létszámcsökkentés is szükséges?



Nem tisztázott, hogy mit jelent a:
„létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének
arányában” meghatározott befizetési
kötelezettség. 
105/2020. (IV. 10.) Kormányrendeletnek (Kurzarbeit rendelet) 141/2020. (IV. 21.) Kormányrendelettel
történt módosítását követően tisztázódott, hogy:
• a létszámtartási kötelezettség a támogatással érintett munkavállalók megtartásának a

kötelezettségét jelenti;
• a létszámtartási kötelezettség a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig szól, a

kötelezettség teljesítését a hivatal ellenőrzi;
• a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést kell teljesíteni.

Mentesülés a befizetési kötelezettség alól az alábbi esetekben:
• munkáltató jogutód nélküli megszűnése,
• a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy
• a munkavállaló felmondása.

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint:
A létszámtartási kötelezettség teljesítését munkavállalónként szükséges meghatározni.
Például, ha - a munkaadó által vállalt kötelezettségek nem teljesítése miatt — csak 2 hónapig valósult
meg a foglalkoztatás, azaz nem valósult meg a vállalt 3+1 hónapos létszámtartás, akkor 50 %-os volt
az időbeni elmaradás, tehát az addig a munkavállalónak kifizetett támogatási összeg 50%-át kell
befizetnie a munkaadónak.



III. Téma:

Vészhelyzet hatása a szerződéses kapcsolatokra – Dr. Jásdi Attila

Most van vis major vagy nincs és ha igen mikor?

Ha nincs, mi van ha nem tudunk vagy nem akarunk teljesíteni?



Vis maior

• Pontos jogszabályi definíció nincs, a joggyakorlat
alakította ki a fogalmat.

• Vis maior: olyan elháríthatatlan, a Szerződés
megkötésekor előre nem látható esemény, amelyre a
Feleknek nincs ráhatása. Klasszikus példák: háborús
cselekmény, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, a
közszolgáltatások teljes leállása, légiközlekedés teljes
megszakadása, súlyos járvány.

• Egyedileg, az adott szerződés vonatkozásában
vizsgálandó. Nincs általános vis maior.

• Lehetséges jogkövetkezmények: lehetetlenülés (Ptk.
6:179-180. §), mentesülés a szerződésszegéssel okozott
kárfelelősség alól (Ptk. 6:142. §), akadályközlési
kötelezettség (Ptk. 6:126. §).



IV. Téma: 

Ha nem tudunk megegyezni tudunk-e perelni vagy más módon
végrehajtást kérni?

Dr. Szecskay András

Ha tudunk perelni, hogyan és milyen szakaszig tudunk eljutni?

Ha már van jogerős ítéletünk vagy végrehajtható közokiratunk
mire tudunk jutni?



Jogviták rendezése
 45/2020 (III.14.) Korm. Rendelet a rendkívüli ítélkezési szünetről
 37.2020 (III.17.) OBHE (időközben már visszavont) határozata a „rendkívüli 

ítélkezési szünet” alatti bírósági feladatokról
 Veszélyhelyzet eltérő értelmezései a különböző bíróságok részéről
 2020. március 30. óta nincs rendkívüli ítélkezési szünet
 74/2020 (III.31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő 

egyes eljárásjogi intézkedésekről
 Rendes bíróságok működése
 Választottbíróságok működése
 Kijárási korlátozás alatt ügyfél és ügyvéd, terhelt és védő közötti 

kapcsolattartás sürgős esetekben lehetséges (bizalmi jellegű ügyek, 
ellenjegyzéshez kötött okiratok, végrendelet)

 Kapcsolattartás elektronikus úton (legtöbb eljárásban már egyébként is 
kötelező)

 Tárgyalás
 Alapvetően nem tartanak tárgyalást
 Ha igen, akkor elektronikus úton, video konferencia
 Kúria értelmezése
 Írásbeli előkészítés

 Határidők nem szakadnak meg, de a bíróságok viszonylag rugalmasan 
kezelik a határidő hosszabbítási kérelmeket

 Itéletek írásban, elektronikus úton kézbesítik
 Végrehajtási eljárások folynak (minimális korlátozás)



Köszönjük a figyelmet!

Dr. Bence Molnar
Senior Associate

Dr. Bozsonyik Hédi
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Dr. Jásdi Attila
Partner

Dr. Szecskay András
Alapító

Irodavezető Partner


