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Kijárási korlátozás 

(71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet) 

A Kormány 2020. március 28. napjától kezd en kijárási korlátozást vezetett be. A 
lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott 
alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen alapos indok a munkavégzési kötelezettség teljesítése. 

A rendelet alkalmazása szempontjából lényeges kérdés, hogy szükséges-e kiadnia a 
munkáltatónak igazolást a munkavállalók részére a munkavégzés miatti kijárási lehet ség 
megteremtése érdekében. 

Ilyen kötelezettséget a Rendelet nem ír el , ezt az Operatív Törzs mai 
sajtótájékoztatóján elhangzottak is meger sítik. 

Fentiekre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem nem ad ki igazolást a munkavállalói 
részére. 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a Rendeletet és az abban foglaltaknak megfelel en 
járjon el. 

 

Fizetési moratórium 

(47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet) 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelez  által üzletszer en nyújtott hitel- és 
kölcsönszerz désb l, illetve pénzügyi lízingszerz désb l (a továbbiakban: szerz dés) ered  

ke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerz désb l 
ered  t ke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 
(fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti 
szerz dési feltételek szerint teljesítsen, tehát változatlan feltételekkel teljesíthet továbbra is. 

 

Munkáltató kölcsön 

A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, vagyis 2020. december 31-ig a 
munkavállalóknak sem a munkáltatói kölcsön összegét, sem annak kamatát nem kell 
visszafizetniük a munkáltatójuknak. A fizetési moratórium lejártát követ en a futamid  úgy 
hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törleszt részlet és a fizetési moratórium alatt 
keletkez  részletekben megfizetend  kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti 
szerz dés szerinti törleszt részletek összegét.  

 

Erre tekintettel minden munkáltatói kölcsönnel rendelkez  munkavállaló 
törleszt részleteinek illetményb l történ  levonását 2020. december 31. napjáig 
leállítottuk. Aki nem kíván élni a fizetési moratóriummal és tovább kívánja törleszteni a 
munkáltatói kölcsönét, kérjük, hogy ezt e-mailben jelezze a jogifoosztaly@pte.hu és a 
humanpolitika@pte.hu e-mail címeken. Amennyiben a nyilatkozat 2020. március 30. hétf  
délig megküldésre kerül, akkor a részletek levonását ismételten teljesítjük. Amennyiben ezt 
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követ en kapjuk meg a nyilatkozatot, akkor a jelzést követ  hónaptól tudjuk a levonást 
visszaállítani. Az érintetteket a HR referensek egyénileg is megkeresik és tájékoztatják. 

 

A végrehajtással kapcsolatos intézkedések 

(57/2020. (III. 23.) rendelet) 

A kilakoltatások, végrehajtások felfüggesztésre kerülnek a veszélyhelyzet lezárását követ  
15. napig, csakúgy, mint az adótartozások behajtása. Kérjük, hogy egyéni kérdésekkel, 
kérelmekkel az illetékes hatóságot keressék meg.  

A munkáltató a folyamatban lév  végrehajtást, letiltások teljesítésének felfüggesztését 
kizárólag bíróság, adóhatóság, illetve végrehajtó határozata alapján teljesítheti. Amennyiben 
végrehajtás, illetve letiltás felfüggesztése iránti igénye van, az illetékes hatóság határozatát 
szükséges beszereznie, hivatalból erre nem kerülhet sor, a munkáltató nem járhat el a 
hatóság el tt. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése 
érdekében szükséges intézkedések 

(60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet) 

Az érintéses (paypass) kártyás vásárlásoknál a PIN-kód kötelez  használatára vonatkozó 5 
ezer forintos értékhatárt 15 ezer forintra emelték, így kevesebben használják a bankkártyás 
terminálokon a nyomógombokat, ami csökkenti a koronavírus-fert zés terjedését. A 
bankoknak legkés bb április 15-ig kötelez  az átállás. 

 

Keres képtelenségi igazolások 

A keres képtelenségi igazolásokat a háziorvosok nem állítják ki kéthetente a veszélyhelyzet 
fennállása alatt, de ahhoz, hogy a biztosított táppénz iránti kérelme elbírálásra kerüljön, és 
pénzbeli ellátást, táppénzt kapjon, legalább havonta egy alkalommal be kell azt szerzeni.  

A háziorvos az igazolást kérésre elektronikus úton (például szkennelést követ en e-mailben) 
küldi meg a betegnek. Az igazolást ebben a formában a munkáltató is elfogadja és 
intézkedik a táppénz kifizetése iránt. A veszélyhelyzet elhárulta után, az eredeti orvosi 
igazolást át kell adni a munkáltató részére. 

 

Tovább jár a GYES, a GYED és a GYET 

(59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet) 

Az 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében a GYED-re, GYES-re, GYET-re 
jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást 
a veszélyhelyzet id tartamára es  naptári napokra folyósítani kell.  

Ez azt jelenti, hogy akinek 2020. március 11-én vagy azt követ en lejárt, vagy a 
kés bbiekben lejár a fenti ellátásokra való jogosultsága, annak a veszélyhelyzet 
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megsz néséig az ellátást hivatalból továbbfolyósításra kerülnek. Az igényl nek ezzel 
kapcsolatban nincs tennivalója.  

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az érintettek számára a meghosszabbítás 
kezdetét l március 31-ig terjed  id re számított GYED áprilisban, hóközi kifizetéssel kerül 
számfejtésre.  

A CSED esetében nincs változás, a jogosultság id tartama nem hosszabbodik meg.  

Aki a CSED lejártát követ en GYED-et akar igényelni, azt az eddigi gyakorlatnak 
megfelel en teheti meg. Az igényl lapot a Humánpolitikai Igazgatóság Személyi Juttatások 
Osztálya számára kell benyújtani szkennelve, illetve lefényképezve. 

A PTE Humánpolitikai Igazgatósága kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ellátások 
továbbra is kifizetésre kerüljenek.  

 

Pécs, 2020. március 27. 

 

       Humánpolitikai Igazgatóság 


