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BEVEZETŐ
Tisztelt Vállalkozások, Tisztelt Vállalkozók!
Jelen kiadvánnyal célunk, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretein belül megjelent jogszabályokat
összefoglaljuk, egyszerűsítve bemutassuk. A pontos és alapos tájékozódás érdekében, kérjük minden
esetben tekintsék meg a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek részletes szövegezését is a
hivatkozások segítségével!
Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumot folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, hogy mindig a
honlapunkon elérhető legfrissebb változatból informálódjanak.

A VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK
249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Csődeljárás esetén csak akkor nyújtható be adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege
(kamatok és járulékok nélkül) meghaladja a 400.000 forintot. Az adószám törlése miatt az adó- és
vámhatóság által indított megszüntetési eljárásokat, illetve a folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokat
október 31-ig felfüggesztik.
242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A járvány miatti lemondás esetén az utazásszervezők a már befizetett összegnek megfelelő, augusztus
31-ig érvényes, utazási szolgáltatásokra felhasználható utalványt bocsáthatnak ki. Ha az ügyfél az
utalványt 15 napon belül nem fogadja el, a befizetést vissza kell neki téríteni.
241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Május 28-tól megtarthatóak a szabadtéri rendezvények (színház, mozi, cirkusz stb.), látogathatóak a
nemzeti parkok. Kötelező a 1,5 méteres távolság betartása, ülőhelyek esetén két néző között három
ülőhelyet üresen kell hagyni és nem lehet közvetlenül egymás mögé ülni. Zenés-táncos rendezvényt
továbbra sem lehet tartani.
240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Május 29-től Budapesten is megengedett a vendéglátó üzletekben való tartózkodás és fogyasztás, és
ismét fogadhatnak vendégeket a szálláshelyek.
227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A Kormány korlátozta a külföldiek tulajdonszerzését egyes stratégiainak minősített ágazatokban.
Külföldi befektetőnek minősülnek az EU-n (EGT-n és Svájcon) kívüli cégek, illetve olyan ezeken belüli (akár
Magyarországon bejegyzett) cégek is, melynek többségi tulajdonosa fentiek szerint külföldi. A rendelet a
15, 20 és 50 százalékot elérő külföldi tulajdonszerzést miniszteri (ITM) bejelentéshez és
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tudomásulvételhez köti, illetve azt is, ha külföldi befektetők együttes tulajdoni aránya eléri a 25%-ot. A
stratégiai ágazatok listáját a Magyar Közlöny 120. számának 1. sz. melléklete tartalmazza.
225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása,
amely kimondja, hogy az eddig 2020. június 30. napjáig adómentes, a Széchenyi Pihenő Kártya
kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg határnapja kitolódik 2020. december
31.- ig.
211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A rendelet értelmében Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás. Az egészség megóvása érdekében
azonban továbbra is érvényben maradnak a pandémiás helyzet által indokolt szabályozások: a
védőtávolságot betartani továbbra is kötelező, (kivétel az egy háztartásban élők); mindenki köteles
üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot
eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
•

A védőtávolság megtartása mellett újra látogathatóak a közterületek, parkok és szabadtéren lévő
játszóterek, strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és az állatkert.

• Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A vendéglátó üzlet – így különösen az
étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a
megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott
foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és
szállítása.
• Vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a
közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről rendelkezik, melynek értelmében
Magyarországon (Budapest kivételével) 2020. június 1-től újra engedélyezett a családi rendezvények
megtartása,
200
főig.
A
rendezvényeken
zenés
szolgáltatás
biztosítható.
•

Szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.

•

A vendéglátó üzletek belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában,
a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 2020. május 15től engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az ott dolgozóknak kötelesek a szájat és az orrot eltakaró
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, illetve a védőtávolságot betartani.
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200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Az alaprendelet lényege, hogy Japánba, Csehországba, Lengyelországba, Koreába (Dél), Németországba,
Ausztriába és Szlovákiába magyar állampolgár (üzleti céllal) beléphet, ha a fenti országokban bejegyzett
Gt. vezető tisztségviselője, munkavállalója, vagy a Gt.-vel vállalkozási viszonyban áll.
195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Költségvetési támogatás nyújtható az olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő
megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az azokban való részvételhez, amelyek a munkavállalók
és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerőpiaci szempontból azok
megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik. A veszélyhelyzet megszűnéséig a
felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható oly módon, hogy a felnőttképzési
államigazgatási szerv a felnőttképzőt a veszélyhelyzet megszűnését követően az Fktv.-ban meghatározott
eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába.
191/2020 (V.8) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, ellenőrzött
bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető. A bejelentés
elektronikus úton (ügyfélkapu, elektronikus kérelem űrlap, e-mail) tehető meg, a bejelentéshez nem kell
mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az
ügyfélre nézve aránytalan terhet róna. A rendelet hatálya alól kivételt képező ügyek listája a Magyar
Közlöny 104. számában található 1.sz. mellékletben olvasható.
186/2020 (V.6.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezés módosítása szerint
a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött
lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti
szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a
szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodik; a fent nevezett helyiségek tekintetében, a fennálló bérleti szerződés tartalma
vonatkozásában a felek közös megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig
– eltérhetnek.
185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A rendelet értelmében az országos rendőrfőkapitány a szomszédos államok állampolgárai esetében, a
humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint a szomszédos országokból érkező
agrárágazatban dolgozó (magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők) esetében különös közlekedésre
vonatkozó szabályokat állapíthat meg. (Pl.: munkahelyi karanténra vonatkozó szabályok).

•

Az agrárágazatban dolgozók beléptetése kapcsán a rendelet feltételeket szab meg, többek között az
illetékes szerv felé belépés előtt 48 órával elektronikus formában jelezni kell a belépési szándékot, és a
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dolgozók csak az erre a célra kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethetőek be Magyarország
területére.
1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján hozott intézkedések:

•

A hazai élelmiszer-gazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése és
beruházásainak fenntartása érdekében az Agrárminisztérium a vállalkozások által az MFB Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Élelmiszeripari
Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelekhez a hitelek teljes futamidejére 100%-os
mértékű kamattámogatást, a kezesség teljes időtartamára a kezességi díjhoz 100%-os mértékű
kezességi díjtámogatást, a hitelek megkötésével és fenntartásával kapcsolatos agrárminiszteri
rendeletben meghatározott költségekre vonatkozó 100%-os mértékű költségtámogatást nyújt.
(Részletek a Magyar Közlöny 96. számában olvashatóak.)

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján hozott intézkedések:
• A koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókat hoz létre a Kormány, így 2020.
május 15. napjától elérhetőek a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó
Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel és a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz programok.
• A hitelekhez biztosított kamattámogatást úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozók által fizetett nettó
ügyleti kamat nem haladhatja meg a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel esetén a 0,1%-ot, a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a 0,2%-ot, Széchenyi
Beruházási Hitel Plusz esetén a 0,5%-ot. (Részletek a Magyar Közlöny 96. számában olvashatóak.)
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Csehországba, Lengyelországba, Koreába (Dél), Németországba, Ausztriába és Szlovákiába magyar
állampolgár üzleti céllal beléphet, ha a fenti országokban bejegyzett gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, munkavállalója, vagy a bejegyzett gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban áll.
171/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Az adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adó alanya által az eredménytartaléknak az adóévben
lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de
legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint. A rendelkezést
első alkalommal e rendelet hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre kell alkalmazni, azokat az
adózó a 2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazza.
• Ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan (e rendelet hatálybalépésének napjáig) már
nyújtott be társasági adóbevallást, és a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli
beszámolóval rendelkezik, akkor az éves társasági adóbevallást 2020. szeptember 30-ig önellenőrzi, és
ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója
tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.
• Ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan (e rendelet hatálybalépésének napjáig) társasági
adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli
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beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli
beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.
168/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A kormányrendeletben megjelentek az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre
vonatkozó új védelmi intézkedések, melyek Budapest főváros és Pest megye kivételével az egész országra
érvényesek. A rendelet főbb pontjai: valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A
védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője
gondoskodik. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. Az
üzletekben, tömegközlekedéseken szájat, orrot eltakaró eszközt kell viselni.
• A vendéglátó üzletek kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével –
tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
• A strand, valamint a szabadtéri fürdő, szabadtéri múzeum, állatkert nyitva tarthat és látogatható. A
szolgáltatások szabadon, bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet
nyitva tarthat és látogatható.
• A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell
a közterület- használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről hozott döntést a Kormány: a
bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézményekben gondoskodni kell a gyermekek kiscsoportos
napközbeni felügyeletéről azon egészséges gyermekek számára, akiknek szülei ezt pl. munkavégzés miatt
igénylik.
• A veszélyhelyzet időtartama alatt bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet
folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet. A gyermekfelügyeletet a szülő
a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete
céljából veheti igénybe. Munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető,
amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban
meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére. A felügyelet megszervezéséről az illetékes polgármestert
tájékoztatni kell.
145/2020 (IV. 22.) Korm. határozat alapján hozott intézkedések:
• A pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet különösen
indokolt esetben, végzésben engedélyezheti, az (MNBtv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott
törvények hatálya alá tartozó szervezetek, személyek jogszabályban vagy hatósági döntésben
meghatározott, a Felügyelet részére teljesítendő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségére
vonatkozó határideje a Felügyelet haladéktalan tájékoztatását követő naptól, különösen indokolt
esetben, az akadályoztatás fennállásig megszakadjon.
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1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat alapján hozott intézkedések:
• A Kormány döntött az MFB Krízis Hitelprogram (180 milliárd forint) és az MFB Versenyképességi
Hitelprogram (150 milliárd) indításáról. A kedvezményes, kamattámogatott hiteleket hamarosan
megjelenteti az MFB Zrt. A gazdaságélénkítőcsomag részeként az MFB Csoport négy új, magántőkét is
megmozgató tőkeprogramot hirdet meg, összesen 371 milliárd forint keretösszeggel. További
információ: https://www.mfb.hu/gazdasagelenkites-s2436
1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat alapján hozott intézkedések:
• A Kormány döntött az MFB Vis Maior Garanciaprogram (50 milliárd) és a Garantiqa Krízis
Garanciaprogram (500 milliárd) elindításáról, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én fennálló állományának 1000
milliárd forint összegre történő emeléséről. A terméke hamarosan megjelenteti a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. és az MFB Zrt. További információ: https://www.mfb.hu/gazdasagelenkites-s2436
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Az adózók az éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének,
továbbá az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási
kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget.
• Az adózók az éves és soron kívüli kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét,
továbbá kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig
teljesíthetik.
• Az adózók az éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel
egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra
szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.
• Az adózók az éves és soron kívüli innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési
kötelezettségének, továbbá az éves járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg
megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget.
• Az éves beszámolók benyújtási határideje 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik.
• Kedvezőbb lesz a SZÉP-kártya igénybevétele, csökken az adóteher és nagyobb lesz az elkölthető
keretösszeg is. A kártyára utalt összeg után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, így az adóteher
32,5 százalékról 15 százalékra csökken 2020. június 30-ig.
• Az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem
kell beszednie 2020. december 31-ig.
• A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói
minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül
esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással,
vagy harminc napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással.
• Az adózók a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig egy alkalommal 5 millió forintos
adótartozásig kérhetnek 12 havi részletfizetést vagy 6 havi pótlékmentes halasztást.
• Az adózók a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig egy alkalommal igényelhetnek,
legfeljebb húsz százalékos, de ötmillió forintot meg nem haladó összegű adómérséklést, ha
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•

•

•
•

az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető
okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
Az adózók a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig
mentesülnek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben a kockázati biztosíték nyújtása
alól.
A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon
lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Helyettük május 1-jétől a munkáltatónak kell
megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami havi 7710 forint.
2021-től 12%-ról 11%-ra csökken a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa.
A szociális hozzájárulási adó kulcsa 17,5-ről 15,5 százalékra csökken 2020. július 1-től.

131/2020 (IV.17.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A veszélyhelyzet idején biztosítják az egyéni vállalkozói tevékenységek folytatását, az az egyéni
vállalkozó, aki a tevékenységének a szünetelését 2020. március 11. és március 30. között jelentette be,
2020. április 18.-tól számítva 15 napig kezdeményezheti a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés
visszavonását vagy szüneteltetett tevékenységének folytatását. A visszavonás után az egyéni vállalkozó
felfüggesztése nyom nélkül eltűnik és így jogosulttá válhat bizonyos támogatásokra.
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet és 1156/2020 (IV. 15.) Korm. határozat alapján hozott intézkedés:
• A Kormány versenyképesség-növelő támogatást biztosít 50 milliárd forintos kerettel a magyarországi
székhellyel/fiókteleppel rendelkező, köztartozásoktól mentes, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bíró
gazdasági szereplőknek. A támogatás mértéke nem haladhatja meg vállalkozásonként a 800 ezer eurót,
kb. 280 millió forintot. A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti
szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a
koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és
likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő
készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára. További információ:
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/uj-versenykepesseg-novelotamogatasi-program-palyazati-felhivas
108/2020 (IV.14.) és 109/2020 (IV.14.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A Kormány a Járványügyi Alap feltöltése érdekében különadókat vezet be, melyeket a pénzintézeteknek
és a félmilliárd forintnál nagyobb bevételű kiskereskedelmi cégeknek kell megfizetniük. A különadó
mértékét az éves nettó árbevétel alapján kell kiszámítani.
105/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések (141/2020. (IV. 21.) módosításokkal):
• A veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók a munkáltatókkal
közösen 3 hónapig tartó bérkiegészítő támogatást igényelhetnek. A támogatás mértéke az alapbér
kieső munkaidőre járó arányos részének 70% százaléka. A munkavállalónak vállalnia kell, hogy az egyéni
fejlesztési időben (a munkaidőcsökkenés 30%-a) a munkáltató rendelkezésére áll, aki erre az időre
munkabért köteles fizetni. A Kormány a lecsökkentett munkaidő miatt kieső nettó bér 70%-át (pl. 75%os munkaidőcsökkenésnél 52,5%-ot) tehát akkor fizeti meg támogatásként, ha a munkáltató vállalja,
hogy a kieső jövedelem maradék részét (30%) megfizeti a munkavállalónak, és így a munkavállaló
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korábbi nettó keresete nem csökken. A vállalkozónak ezen kívül vállalnia kell, hogy az érintett
munkavállaló(ka)t legalább a támogatást követő egy hónapig tovább foglalkoztatja. További információ:
https://nfsz.munka.hu/
104/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• A munkáltató 24 havi munkaidőkeretet rendelhet el.
103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések (141/2020. (IV. 21.) módosításokkal):
• A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók után 40 százalékos bértámogatást
igényelhetnek a vállalkozások, a támogatás maximum havi 318.920 forint lehet 3 hónapos időszakra. A
vállalkozónak többek között vállalnia kell, hogy az érintett munkavállaló(ka)t legalább a támogatás
időtartamával
megegyező
időtartamig
tovább
foglalkoztatja.
További
információ:
https://nfsz.munka.hu/
97/2020 (IV.10) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:
• Újabb tevékenységi körökben tevékenykedő vállalkozások mentesülnek a KATA általányadó fizetési
kötelezettség alól. (Az érintett tevékenységek listája a Magyar Közlöny 71. számában elérhető)
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet:
• Magyarország 2020. évi központi költségvetésében létrejön egy Gazdaságvédelmi Alap 1345 milliárd
forintos előirányzattal. A Gazdaságvédelmi programok (Munkahely-megtartási program, Munkahelyteremtési program, Kiemelt ágazati programok, Vállalkozások finanszírozása, Család- és
nyugdíjasvédelmi program) kiadásaira 922 milliárd forint, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásaira 423
milliárd forint jut.
68/2020 (III. 26.) Korm.rendelet alapján hozott intézkedések:
• Újabb tevékenységi körökben tevékenykedő vállalkozások mentesülnek a KATA általányadó fizetési
kötelezettség alól. (Az érintett tevékenységek listája a Magyar Közlöny 55. számában elérhető.)
62/2020 (III. 24.) Korm.rendelet alapján hozott intézkedések:
• Kamatos kamat a hiteltörlesztési moratórium ideje alatt nem számítható fel, a törlesztőrészlet
nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan marad.
61/2020 (III. 23.) Korm.rendelet alapján hozott intézkedések:
• A személyszállítást végző szolgáltatók mellett további 81 480 kisvállalkozó kap 2020. június 30-ig
mentességet a KATA átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt. (Az érintett
tevékenységek listája a Magyar Közlöny 51. számában elérhető.)
• Március, április, május és június hónapokban a Szociális hozzájárulási adó (Szocho) kötelezettséget nem
kell teljesítenie a rendeletben felsorolt tevékenységeket ellátó adózóknak. (Az érintett tevékenységek
listája a Magyar Közlöny 51. számában elérhető.)
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48/2020. (III. 19.) Korm.rendelet alapján hozott intézkedések:
• A veszélyhelyzet ideje alatt üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem
bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható. Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során
élelmiszer is forgalmazható.
• A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, indokoltnak ítélt költségek finanszírozása tekintetében
enyhébb szabályokat határozott meg a kormányzat.
• Bizonyos adatszolgáltatásokkal, bejelentésekkel összefüggő bírságok nem szabhatóak ki a
veszélyhelyzet időtartama alatt.
47/2020 (III.18.) Korm.rendelet alapján hozott intézkedések:
• A rendelet kimondja a vállalati hitelek törlesztési moratóriumát, továbbá azt, hogy
• a bérleti szerződéseket június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni, a bérleti díj a veszélyhelyzet
fennállása alatt nem emelhető,
•
a meghatározott szektorokban márciustól június 30-ig a munkabér utáni közteherfizetési
kötelezettségét elengedik, kizárólag az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn,
• nem kell megfizetni a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást márciustól június 30-ig,
• lehetővé válik a munkaidő-beosztás egyoldalú módosítása, a távmunka ill. otthoni munkavégzés
elrendelése,
• a személyszállítási szolgáltatást végző KATA-s vállalkozások 2020. június 30-ig mentességet kapnak a
KATA átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt.
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