
2020.03.18. – 2020.03.23. 

 

 

Orbán Viktor 2020.03.18-án és 23-án kihirdetett gazdaság segítő 

csomagjai egységes szerkezetben 

1. Minden magánszemély és minden vállalkozó hiteleinek és kamatainak törlesztését 

2020.12.31-ig felfüggesztik 

2. Rövid lejáratú hitelek lejárata 2020.06.30-ig hosszabbodik 

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

4. Azokra a vállalkozásokra, amelyek a rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban a 

legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30%-a az alábbi  tevékenységekből 

származott adó és járulékfizetési könnyítéseket vezetett be: 

• taxis személyszállítás (TEÁOR 49.32) 

• szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 55) 

• vendéglátás (TEÁOR 56) 

• alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR 90) 

• sport-, szórakozató, szabadidős tevékenység (TEÁOR 93) 

• szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 92) 

• film, video, televízió-műsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR 59) 

• konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 82.30) 

• napilapkiadás (TEÁOR 58.13) 

• folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR 58.14) 

• műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR 60) 

A könnyítések az alábbiak: 

 Nem kell a szociális hozzájárulási, szakképzési hozzájárulási és KIVA 

adófizetési kötelezettséget teljesítenie a természetes személy foglalkoztatása 

tekintetében, egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, valamint társas 

vállalkozónak e jogállására tekintettel: 2020. március, április, május, június 

hónapra vonatkozóan. 
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 Párhuzamosan a munkavállalók levont járulékfizetési kötelezettsége is 

csökkennek ugyanezen időszakra vonatkozóan a természetes személy 

foglalkoztatása tekintetében, egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, 

valamint társas vállalkozónak e jogállására tekintettel: csak 4%-os természetbeni 

egészségbiztosítási járulékot (maximum 7.710 Ft összegben) + SZJA-t (15%) 

kell megfizetni. 

 Rehabilitációs hozzájárulásra kötelezettek esetén, a hozzájárulás mértéke az 

számított összeg kétharmada. Előleget nem kell fizetni! 

 Fontos, hogy a járulékfizetési kötelezettség teljesítése nem érinti az ellátásokra 

való jogosultságot és az ellátások összegét (pl. táppénz) 

 Ezekben a szektorokban a nem lakás céljára szolgáló helységekre bérleti 

szerződések nem mondhatóak fel és a bérleti díjak nem emelhetőek 2020. június 

30-ig! 

 Turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 2020. március, április, május, június 

hónapra vonatkozóan nulla százalék! 

5. 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! 
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6. A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és 

családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig 

meghosszabbodik. 

7. 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! 

8. 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. 


