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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 

341/2020. (VII.12.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A rendelet a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - piros, sárga és zöld - kategóriába 

sorolja az államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését. A jelenleg 

érvényes besorolást a Hivatalos Értesítő 38. száma tartalmazza. 

• A külföldről érkező magyar állampolgár, személyforgalomban a zöld jelzéssel besorolt ország területéről 

Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről 

történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha az egészségügyi 

vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági 

házi karanténban kerül elhelyezésre. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg 

14 napra hatósági házi karanténban, vagy bejelentett lakóhely híján járványügyi hatóság által kijelölt 

karanténban kerül elhelyezésre. 

• Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a belépést megelőző 5 napon belül, 

legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, SARS-CoV-2 teszt eredményét tartalmazó, 

magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában 

nem volt kimutatható. 

• A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírus-tesztet követően mentesül a 

karanténkötelezettség alól, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség. 

• Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről 

Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. A sárga jelzéssel besorolt ország területéről történő 

belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja 

meg, Magyarország területére nem léptethető be, ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 

napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

• Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a nem magyar állampolgár a belépést megelőző 5 napon 

belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, SARS-CoV-2 teszt eredményét 

tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében a vizsgálat 

időpontjában nem volt kimutatható. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3ded363d88858fa8cb693217c955d93eced831f3/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5f7b3f6959f8e2f23dd5a96a3817d28db9e2213/megtekintes
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• Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a piros jelzéssel 

besorolt ország területéről nem léphet be. 

 

• Üzleti céllal külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok 

területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért 

felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott 

államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban áll. 

• Az agrárágazatban dolgozók beutazása: szomszédos államokból szomszédos állam állampolgára, aki az 

agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utazik be, 

Magyarország területére beléphet az alábbi szabályok szerint: egészségügyi vizsgálat után, az erre a célra 

kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be Magyarország területére, amennyiben a munkáltató 

a tervezett belépés előtt legalább 48 órával a dolgozó belépéséről értesíti a kijelölt és igénybe venni kívánt 

határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget. 

 

335/2020. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A külföldről érkező nem magyar állampolgár Magyarország területére beléphet, ha rendelkezik az 

idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes 

Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor 

bemutatja.  

• Külföldről érkező nem magyar állampolgár Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton 

köteles részt venni. Akinél a vizsgálat a COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság 

által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre, akinél a betegség gyanúját nem állapítják meg, 14 napra 

lakóhelyén vagy tartózkodási helyén hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

• Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a külföldről érkező nem magyar állampolgár a 

Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül két alkalommal elvégzett koronavírus teszt 

eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki. 

• Az országon áthaladók belépésének további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár 

rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel: hitelt érdemlően 

igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint a célországba történő beutazása, és ennek 

érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése 

biztosított legyen. 

• A külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak a 

meghatározott útvonalon, kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen 

egészségügyi vagy műszaki okból –, a meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és a legrövidebb idő – 

de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve 

elhárítása érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzset állít fel, melynek feladata, hogy figyelemmel 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/4d768a857033e8af15f4d63eda2246a7b78c6902/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/68a44008fd57fc3b36dee1e313f0ddc3afc2651b/megtekintes
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kísérje a magyar gazdaság védelme érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok 

végrehajtását;  

• javaslatot tegyen a Kormány részére azon tényezők, vagy szabályozások megszüntetésére, amelyek 

akadályozzák a vállalkozások tevékenységét, valamint a Magyarországon megvalósuló vagy megvalósítani 

kívánt beruházásokat; 

• javaslatot tegyen a Kormány részére az európai uniós és hazai források kihelyezését könnyítő intézkedések 

megtételére, illetve  

• véleményezze a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket.  

• A Gazdaságvédelmi Operatív Törzset a pénzügyminiszter vezeti.  

 

25/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került 

agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére egyszeri, vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a Kormány, összesen 8 milliárd forint értékben. 

• A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

• A támogatást igénybe vehető vállalkozások listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

26/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések:  

• a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kormány, melynek keretösszege 1 milliárd 400 millió 

forint. 

• A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

• A támogatást igénybe vehető vállalkozások listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

27/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések: 

• Egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások (anyajuhtartás, anyatehéntartás, tejhasznú 

tehéntartás, zöldségnövény termesztés) a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésének érdekében 

egyszeri támogatást vehetnek igénybe. 

• A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

• A támogatás mértéke a mezőgazdasági tevékenység típusától függ, a részleteket a rendelet tartalmazza. 

 

28/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A rendelet a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő átmeneti támogatás 

igénybevételéről és keretösszegéről rendelkezik.  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
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• A keretösszege 1 milliárd forint, alapja a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti, a 2020. tárgyév 

vonatkozásában megállapított méhcsaládszám, a támogatás mértéke méhcsaládonként 1000 forint. 

• A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a 

Magyar Államkincstárhoz. 

 

29/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő átmeneti támogatás 

igénybevételéről és keretösszegéről rendelkezik. 

• A támogatás mértéke a tevékenység típusától függ, melyet a rendelet, illetve az 1. számú melléklet 

részletesen meghatároz.  

• A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

 

30/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások egyszeri, vissza nem térítendő támogatást 

vehetnek igénybe a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítése céljából. 

• Az átmeneti támogatás keretösszege 500 millió forint. 

• A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

 

31/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehetnek 

igénybe, melynek keretösszege 250 millió forint. 

• A támogatási kérelem 2020. július 28. és augusztus 10. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 

követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar 

Államkincstárhoz. 

 

23/2020 ( VI. 19.) AM rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A hazai agrárgazdasághoz kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok likviditási 

nehézségeinek enyhítése és beruházásainak fenntartása érdekében az Agrárminisztérium a vállalkozások 

által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, 

valamint 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 147 . számában olvashatóak.) 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/840cecb16fd229480b8c990c4e818ec8320ccf24/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a246bceca1ceb9a906156a7845674f14fe458ec1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a246bceca1ceb9a906156a7845674f14fe458ec1/megtekintes
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21/2020. (VI. 19.) AM rendelet alapján hozott intézkedések:  

• A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben összesen 2,5 milliárd forint keretösszeg értékben 

a lepárlóüzemek vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe. 

• A koronavírus járvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a 

borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i 

2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szerint végzett lepárlás tekinthető 

krízislepárlásnak. 

• A támogatási időszak: 2020. július 1.-től szeptember 25.-ig tart. 

 

20/2020 (VI. 19.) AM rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került 

agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére a Kormány átmeneti 

támogatást nyújt. A támogatással kapcsolatos részletek a Magyar Közlöny 147. száma tartalmazza. 

291/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A járványügyi készültségi időszak alatt külföldről érkező nem magyar állampolgárok 

személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 

kivétellel – nem léphetnek be. 

• A rendelet hatálya nem terjed ki a magyar állampolgárra, az Európai Unió tagállama és az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárára, továbbá az Európai 

Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam 

között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású 

személyre – kiv. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárát - valamint  a 

teherforgalomban, illetve a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti 

hivatalos útlevéllel történő határátlépésre. (Részletek a Magyar Közlöny 145. számában olvashatóak.) 

290/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A munkavédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdéseknek a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő, átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII. törvény 66. § (1) szerinti alkalmazhatósági 

határideje 2020. december 31., a kérelmek benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. 

289/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések: 

• A rendelet meghatározza a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez 

szükséges tevékenységi köröket. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azon tevékenységi köröket, 

amelyek alapján meghatározható, hogy adott gazdasági társaság melyik stratégiai jelentőségű ágazatba 

tartozik.  

 

2020. évi LVIII. törvény szerinti rendelkezések: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a246bceca1ceb9a906156a7845674f14fe458ec1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a246bceca1ceb9a906156a7845674f14fe458ec1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a246bceca1ceb9a906156a7845674f14fe458ec1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes
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• A Kormány járványügyi készültséget vezet be, amely fenntartásának szükségességét 3 havonta 

felülvizsgálja.  

• A törvény tartalmazza a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokat, mely többek 

között érinti a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseit, az Operatív Törzs feladatait, a 

munkahelyi gyermekfelügyeletet, valamint a különböző szolgáltatások működtetésének szabályozását. 

(Részletek a Magyar Közlöny 144. számában olvashatóak.) 

2020. évi LVII. törvény szerinti rendelkezések:  

• A Kormány megszünteti a veszélyhelyzetet, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 

hatályát veszti. 

 

2020. évi XLVI. törvény szerinti rendelkezések: 

• A törvény számos kisebb ponton módosítja az szja, tao, különadó, ekho, kata/kiva, szocho törvényeket. 

• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (Ekho tv.) 4. § (3) 

bekezdésében (Az ekho alapjának, mértékének és ezek megállapításáról szól) a „17,5 százalék” szövegrész 

helyébe a „15,5 százalék” szöveg lép. 

• A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 

(kata/kivatv.) a) 10. § (1) bekezdésében (A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme) a „98 

100 forint” szövegrész helyébe a „102 ezer forint” szöveg, a „164 000 forint” szövegrész helyébe a „170 

ezer forint” szöveg, b) 21. § (1) bekezdésében (Az adó mértékéről szól) a „12” szövegrész helyébe a „11” 

szöveg, c) 23. § (2) bekezdésében. Az adóelőleg és (az adó megfizetéséről szól) a „12” szövegrész helyébe 

a „11” szöveg lép. 

• A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (szocho tv.) 2. § (1) bekezdésében (Az adó 

mértékéről és fizetendő összegéről szól) a „17,5 százaléka” szövegrészek helyébe a „15,5 százaléka” szöveg 

lép. 

• 2020. július 1. napjától lép hatályba az szja tv.; ekho tv.; szocho tv. módosításai/kiegészítései, valamint 

kata/kiva tv. kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelméről szóló rész módosítása. 

• 2021. január 1. napjától lép hatályba a kata/kiva tv. adó mértékéről és az adó megfizetéséről szóló rész 

módosításai. 

 

263/2020. (VI.6.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések: 

• Magyarország területére a Németországi Szövetségi Köztársaság állampolgára is beléphet. 

• Magyar állampolgár a Német Szövetségi Köztársaság területéről Magyarország területére beléphet.  

• A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra 

jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja. 

 

262/2020. (VI.5.) Korm. rendelet alapján hozott intézkedések: 

• Az Osztrák Köztársaság, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgára Magyarország 

területére beléphet.  

• A magyar állampolgár az Osztrák Köztársaság, a Cseh Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság területéről 

Magyarország területére beléphet.  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bcc8a935b6ff972158528f76bc5b4202685b8f7e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bcc8a935b6ff972158528f76bc5b4202685b8f7e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f6169be51ec6b6de8a081aad0e9791f0241ad11c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f6169be51ec6b6de8a081aad0e9791f0241ad11c/megtekintes
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• A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra 

jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja. 

 

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 

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 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f6169be51ec6b6de8a081aad0e9791f0241ad11c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bd52d38038b085b5ffdebc8a1798ca3e73e433cb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bd52d38038b085b5ffdebc8a1798ca3e73e433cb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bd52d38038b085b5ffdebc8a1798ca3e73e433cb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0066531b23d8468d0499df85581054250356213f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0066531b23d8468d0499df85581054250356213f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/21183aad913f03d5adba5c1e9f71f64154a15927/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fa4b18d6c413b214189da23ead50cc6225e825a0/megtekintes
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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 15-

től 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.  

 

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:  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/31ddd4bc4f36460fbe6c4fa9b23a36228d7c7eee/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/36f1952e12d8f4486b71d0c0b26bb1247474ca87/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/79807c1ae09386346953e43ec1b106df9d930587/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fbea756f86645e569073a089e20fa302bc6f6191/megtekintes
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• 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 

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. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fbea756f86645e569073a089e20fa302bc6f6191/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fbea756f86645e569073a089e20fa302bc6f6191/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5e023e2126a4484337780117c932037937892a0f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5e023e2126a4484337780117c932037937892a0f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
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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 

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. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes
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• 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. 

  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/354411607b7585b9f6c7680864a686bcee49f962/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/de50ed427205b037eac9c1f628e590180ed3e3c8/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/de50ed427205b037eac9c1f628e590180ed3e3c8/megtekintes
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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 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8bZR1ZqtFOYbx23UTg5x5e996f344b69c/dokumentumok/c7c34e5eb3b10a739d2ff56fa10d1e6f8942bb8c/letoltes
https://www.mfb.hu/gazdasagelenkites-s2436
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8bZR1ZqtFOYbx23UTg5x5e996f344b69c/dokumentumok/c7c34e5eb3b10a739d2ff56fa10d1e6f8942bb8c/letoltes
https://www.mfb.hu/gazdasagelenkites-s2436
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8bZR1ZqtFOYbx23UTg5x5e996f344b69c/dokumentumok/c7c34e5eb3b10a739d2ff56fa10d1e6f8942bb8c/letoltes
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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-novelo-

tamogatasi-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 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0f3e5ec670c02ca736f3dc2b01e65c4857f8cd77/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program-palyazati-felhivas
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program-palyazati-felhivas
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/21b8da6e9cf9735c109494dacc086d7be34db572/megtekintes
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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, Munkahely-

teremtési 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.) 

  

https://nfsz.munka.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
https://nfsz.munka.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ec0dc8a4d803caef77934b34ebc1aaba9904d9d1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
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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. 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/15e889f76087e5263e3edb54180d14b1d02211b6/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes

