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2020.03.18-án és 23-án kihirdetett gazdaság segítő csomagjai egyéni 
vállalkozókra vonatkozó részei 

A KATA törvény szerint adózó kisadózó vállalkozás, amely az alábbi tevékenységet folytatja 

2020. március, április, május, június hónapra tekintettel mentesül az 50.000 Ft / 25.000 Ft. 

tételes adófizetési kötelezettség megfizetése alól:   

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602), 

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334), 

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690), 

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321), 

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604), 

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001), 

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), 

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622), 

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332), 

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551), 

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391), 

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621), 

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333), 

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623), 

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002), 

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319), 

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610), 

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230), 

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520), 

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313), 

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629), 
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23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590), 

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200), 

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)  

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510) 

Fontos, hogy az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem érinti az ellátásokra való 

jogosultságot és az ellátások összegét (pl. táppénz)! 

Az a vállalkozás alkalmazhatja a mentességet, amely ezen tevékenységeinek tekintetében már 

2020. februárjában a KATA törvény hatálya alá tartozott (legalább egyszer fizetett KATA-t, 

március12-én) 

FONTOS! 

FENTIEK OKÁN, AKIK EZEN TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZIK, NEM KELL 

SZÜNETELTETNIÜK A VÁLLALKOZÁSUKAT, HISZEN MENTESÜLNEK AZ 

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL!  

AKIK NINCSENEK EZEN LISTÁN FENN, ŐK AZ ESETLEGES SZÜNETELÉSRŐL 

ÉRTESÍTSÉK AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN A KÖNYVELŐIRODÁT:  

iroda.konyveles01@gmail.com 

A SZÜNETELÉSRE VONATKOZÓ KÉRÉSEKET CSAK ÍGY TUDJUK ELFOGADNI! 

A SZÜNETELÉSSEL EGYIDEJŰLEG A FŐÁLLÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYA IS SZÜNETEL. EZÉRT ELEKTRONIKUSAN 

PÁRHUZAMOSAN BEKÜLDJÜK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI 

JÁRULÉKFIZETÉSHEZ (7.710 Ft/hó) TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZŐ LAPOT, 

VALAMINT CSEKKET IS KÉRÜNK HOZZÁ. 

 

Egyéb intézkedések: 

 Minden magánszemély és minden vállalkozó hiteleinek és kamatainak törlesztését 

2020.12.31-ig felfüggesztik 

 Rövid lejáratú hitelek lejárata 2020.06.30-ig hosszabbodik 

 Új fogyasztási hitelek THM-jének a maximuma a jegybanki alapkamat +5% lesz. 

 Az a kisadózó, aki 2020. március 1-je előtti KATA adótartozást halmozott fel, a 

veszélyhelyzet megszűnését követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben ezt 

pótlékmentesen rendezheti. Amennyiben az esedékes részletet határidőben nem teljesíti, 
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akkor ezen kedvezményt elveszti: egy összegben esedékes és pótlékköteles lesz a 

tartozás. 

 Munkavállalók és munkáltatók közötti megegyezésre vonatkozó szabályok 

könnyítése: 2020. március 19-től a veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, 

korlátozások betartása értekében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

(2)- (4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy: 

 a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a közlési szabályoktól eltérően is 

módosíthatja 

 a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunka-végzést 

egyoldalúan elrendelheti. 

 a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges 

és indokolt intézkedéseket megteheti. 

A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK 

RENDELKEZÉSITŐL KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSBAN ELTÉRHETNEK. (ehhez 

kapcsolódóan egy iratmintát feltettünk: https://www.eco-union.hu/dokumentumtar/ 

bérszámfejtési iratminták / Megállapodás 2020 március ) A megállapodás megkötését 

megelőzően, kérjük konzultáljon ügyvédjével, illetőleg keressen minket is bizalommal! 

 A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és 

családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig 

meghosszabbodik. 

 A gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozást segítő ellátásra, vagy 

gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot továbbra is fennállónak kell 

tekinteni és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani 

kell. Ezen fenntartott jogosultság időszakára további ellátás vagy támogatás nem vehető 

igénybe! 

 Adóhatóság előtt folyamatban lévő foganatosított végrehajtási eljárások 2020.03.24-

től szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig! Kivételt képeznek a 

járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott intézkedések során keletkezett 

eljárások. 

Sopron, 2020. március 24. 


