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Kormányrendeletek

A Kormány 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
élelmiszer: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási
rendelet 1. melléklete szerinti
a)
I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint
a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
b)
V. áruosztályba tartozó termékek közül a só;
2.
kereskedő: az e rendelet 1. mellékletében meghatározott gazdasági tevékenységet főtevékenységként
folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, vagy családi gazdaság.
2. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően béren kívüli
juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére a 2022. évben a Széchenyi Pihenő
Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is)
kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31.
között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi
150 ezer forint támogatás.
3. §		
A kereskedő – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag az 1. melléklet
szerinti főtevékenysége körében élelmiszer belföldi értékesítését végezheti a munkavállaló és társkártyával
rendelkező közeli hozzátartozója részére a vendéglátás alszámla terhére.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2022. február 15-én lép hatályba.

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelethez
A Széchenyi Pihenőkártyával a vendéglátás alszámla terhére kezdeményezett fizetést elfogadó
kereskedő gazdasági tevékenysége
A

B

1.

TEÁOR kód

Gazdasági tevékenység

2.

4711

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

3.

4721

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4.

4722

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

5.

4723

Hal kiskereskedelme

6.

4724

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

7.

4729

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

8.

4781

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

A Kormány 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő
alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (1) bekezdésétől eltérően a referenciakamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés (a továbbiakban: szerződés) esetén 2022. január 1-jétől
2022. június 30-ig
a)
az e rendelet hatálybalépését követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy
kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,
b)
az e rendelet hatálybalépését megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatláb
mértéke
a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.
(2) A tőke- és kamattartozást nem lehet az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
(3) A módosult fogyasztói kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat
a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.
(4) A hitelező az (1)–(3) bekezdés szerinti referencia-kamatláb változásáról
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. január 31-ig
tájékoztatja az adóst.
(5) Az e §-ban foglaltakat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott
jelzáloghitel-szerződésekre is megfelelően alkalmazni kell.

2. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti törvények hatálya alá
tartozó, 1. § szerinti szerződéssel rendelkező hitelnyújtó pénzügyi intézmény a kamatkockázatra vonatkozóan
2022. január 31-ig tájékoztatást nyújt a fogyasztó részére, illetve ajánlatot tesz a szerződésmódosításra a változó
kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló
9/2019. (IV. 15.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembevételével.
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3. §		
Felhatalmazást kap a miniszterelnök kabinetfőnöke, hogy a Kormány általános politikai koordinációjáért való
felelőssége keretében a hitelező által alkalmazandó, az 1. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben
határozza meg.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2022. január 15-én lép hatályba.

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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