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A koronavírus-világjárvány harmadik hulláma is elérte Magyarországot, az ezzel összefüggő védelmi 

intézkedések szigorítása pedig szükségessé tette a gazdaságba történő beavatkozást és új 

gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalát, amelyek nagy mértékben érintik az egyes gazdasági 

szereplők mindennapi működését, az általuk igénybe vehető támogatásokat és egyéb, a 

munkaszervezetüket érintő kérdéseket.  

Magyarország Kormánya a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzetet és a 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályát meghosszabbította 2021. május 23. 

napjáig. Erre tekintettel kiemelt hangsúlyt kap a hatályos jogszabályok pontos ismerete, hiszen többek 

között ezek alapján állapítható meg egy-egy vállalkozás által igénybe vehető támogatások mértéke.  

Az alábbi rendkívüli hírlevél elkészítésével az volt a célunk, hogy segítséget nyújtsunk az egyes 

gazdasági szereplőknek abban, hogy eligazodjanak a bonyolult, gyakran heti szinten változó jogi 

környezetben és hogy ez alapján a lehető legoptimálisabb döntéseket hozhassák meg a gazdaságos 

működésük érdekében. 

1. GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az 1.1-1.4. pontokban felsorolt intézkedések alapját az képezi, hogy a járvány okozta gazdasági 

kieséssel leginkább érintett szektorok / tevékenységek mellé a Kormány beemelte a legújabb védelmi 

intézkedésekkel (korlátozásokkal) érintett ágazatok szereplőit is (pl. fodrászat, ruhabolt), azzal, hogy 

ez utóbbi ágazatok egyelőre március hónapban jogosultak a kedvezményekre, mivel a 2021. 

márciusában bevezetett szigorításokat megelőzően üzemelhettek, bevételre tehettek szert. 

1.1. Adókedvezmény 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet alapján az abban felsorolt tényleges főtevékenységű kifizető, a munkaviszonyban 

foglalkoztatott természetes személyek után nem köteles (a) szociális hozzájárulási adót, (b) 

szakképzési hozzájárulást és (c) rehabilitációs hozzájárulást megfizetni. A rehabilitációs 

hozzájárulás fizetésére kötelezett 2021. első negyedévére előleget nem fizet a Korm. rendelet szerint. 

A tényleges főtevékenységet úgy kell megállapítani, hogy a kifizetőnek a Korm. rendelet 

hatálybalépését megelőző 6 hónapban melyik tevékenységéből származott a legtöbb bevétele, de 

legalább bevételének 30% százaléka. 

Korábban a rendelet 25 tevékenységet (pl. Szállodai szolgáltatás; Múzeumi tevékenység; Éttermi, 

mozgó vendéglátás és Egyéb szálláshely szolgáltatás) sorolt fel TEÁOR-kód szerint, amely után az azt 

tényleges főtevékenységként folytató kifizető 2020. november-december és 2021. január-március 

hónapokra támogatásra lehet jogosult.  

2021. március 6. napját követően a fenti tevékenységek körét jelentősen kibővítették, és jelenleg 56 

olyan tevékenységi kört sorol fel a Korm. rendelet, amely után az azt tényleges főtevékenységként 

folytató kifizető támogatásra lehet jogosult. Így 2021. év március hónap tekintetében nem kell 

teljesítenie a fenti közteherviselési kötelezettségét a korábban meghatározottakon túl például az alábbi 

főtevékenységet folytatóknak: Szerencsejáték, fogadás, egyéb kiskereskedelmi tevékenység (pl. óra-, 

ékszer, sportszer, bútor, világítási eszköz, ruházati eszköz kiskereskedelme…stb.)1.  

Az adófizetési kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy (1) a kifizető a rendelet 

hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabéreket kifizeti és (2) a 

támogatás időtartama alatt az Mt. 64.§ (1) bekezdése2 szerinti felmondással nem szünteti meg a 

 
1 A teljes felsorolást lásd Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése 

2A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) 64. § (1) A munkaviszony megszüntethető 

a) közös megegyezéssel, 

b) felmondással, 
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munkaszerződéseket, illetve (3) a munkáltató a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel 

elbocsátotta volna.  

A kedvezmény igénybevételéhez a kifizető köteles az erre irányuló igényét az adóhatósághoz 

bejelenteni. Ez a kedvezmény halmozható más állami támogatással is, feltéve, hogy az így halmozott 

támogatás nem haladja meg a munkavállalók bérköltségeinek 100 %-át. 

1.2. Bértámogatás 

A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a munkaadó, a munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalói bruttó bérének 50% százalékának megfelelő összegű támogatást kaphat, ha 

vállalja, hogy a támogatás tartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy 

közös megegyezéssel a munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg és munkavállaló 

munkabérét megfizeti. A támogatás halmozható más állami/uniós támogatással is, amennyiben nem 

haladja meg a munkavállalók bérköltségének 100%-át. 

Kizárólag az adófizetési kedvezményben megjelölt főtevékenységet3 (lásd 1.1. pont) végző munkaadó 

veheti igénybe a bértámogatást.  

A Korm. rendelet alapján a tényleges főtevékenység alatt azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a 

kifizetőnek 2020. november 11-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább 

bevételének 30%-a származott.  

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és 

megyei kormányhivatalhoz nyújtja be, aki nyolc munkanapon belül határozatban dönt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus járvány harmadik hulláma kapcsán kiterjesztett új 

tevékenységi körök esetén (pl. kiskereskedelmi tevékenységek) az érintett munkaadók kizárólag 

március hónapra igényelhetik a bértámogatást. 

1.3. Mentesülés a kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetése alól 

Az a kisadózó vállalkozás, amely a fentebb hivatkozott (1.1. pont) mentesített tevékenységet folytatja, 

2021. március hónapra mentesül a kisadózó után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról szóló törvény szerinti tételes adó megfizetése alól. Ez alól az adófizetési 

kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra 

való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a 12 milliós (vagy ha nem köteles a 

naptári év minden hónapjára az adót megfizetni, az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 

millió forint szorzata) értékhatárt. 

E rendelkezést az a mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e 

tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozott. 

1.4. Bérletidíj-fizetési mentesség 

A koronavírus második hulláma alatt elfogadott szabályozás továbbra is hatályban van a bérletidíj-

fizetési mentesség tekintetében, a következők szerint.  

Bérletidíj-fizetési mentesség illeti meg 2021. február, március, április, május és június hónapokra 

azokat a bérlőket, akiknek a bérelt ingatlana az állam vagy a helyi önkormányzat (vagy ezek 

többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság) tulajdonában áll, és az alábbi feltételek teljesülnek. 

A bérbeadó azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérleti díjat, amely esetében a bérleti 

 
c) azonnali hatályú felmondással. 
3 A teljes felsorolást lásd a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése 
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szerződés az 52/2021. (II.9.). Korm. rendelet hatálybalépését (2021. február 10.) megelőzően létrejött, 

és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján a rendeletben felsorolt tevékenységek valamelyikét 

végzi (pl. éttermi, mozgó vendéglátás; rendezvényi étkeztetés; konferencia szervezése; 

sportlétesítmény működtetése…stb., lásd részletesen az 52/2021. (II.9.). Korm. rendelet 2.§ (2) 

bekezdése). A rendelet hatálybalépése előtt a támogatással érintett időszakra már megfizetett bérleti 

díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni. 

A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől az állam vagy a 

helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló 

gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, amely 

esetében a bérleti szerződés március 6-át megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. 

napján a legújabb védelmi intézkedésekkel érintett tevékenységek valamelyikét folytatja, például: 

iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; ruházat kiskereskedelem; szerencsejáték, fogadás 

tevékenység, kivéve a totózó és lottózó…stb., lásd részletesen az 52/2021. (II.9.). Korm. rendelet 

2/A.§ (2) bekezdése. A kedvezményre jogosult helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján 

a március 6-a előtt, márciusra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16-ig a bérbeadó köteles a 

bérlőnek visszafizetni. 

1.5. Turizmusfejlesztési hozzájárulás és idegenforgalmi adó alóli mentesülés 

A veszélyhelyzet megszűnéséig (2021. május 23. napjáig) mentesülnek a turizmusfejlesztési 

hozzájárulás fizetésére kötelezettek a turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása és 

megfizetése alól; illetve ugyanezen időtartam alatt eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót 

az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és 

befizetnie. Megjegyezzük, hogy a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallani az 

adóhatósághoz.  

1.6. Hitelfelmondási tilalom 

Továbbra is alkalmazandó a hitelfelmondási tilalom, azaz, hogy az adós erre irányuló kérelme esetén, 

az adós a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 

hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe 2021. június 30-ig. Ez a kedvezmény igénybe vehető 

gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó adós által is, 

amennyiben az a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendelet 

alapján annak minősül. 

2. MUNKÁLTATÓKAT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK 

A 2020-as tavaszi szigorú korlátozásokkal szemben, a Kormány a koronavírus-járvány harmadik 

hulláma idején felkéri a gazdaság szereplőit arra, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az 

otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására. Ennek keretében a távmunkavégzést könnyítő 

szabályok továbbra is alkalmazandóak.  

2.1. Távmunkavégzés megkönnyítése 

A koronavírus második hulláma alatt elfogadott szabályozás továbbra is hatályban van a távmunka 

szabályainak könnyítése tekintetében. A home office és a távmunka alkalmazásának elősegítése 

érdekében a munkavállaló és a munkáltató eltérhetnek az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó 

szabályaitól közös megegyezéssel. Így például a felek minden olyan munkavégzést is távmunkának 

tekinthetnek, amelyet a munkavállaló a munkáltató utasításának figyelembevételével otthon, vagy 

egyéb tartózkodási helyén végez, függetlenül attól, hogy annak eredményét számítástechnikai eszköz 

útján továbbítja, vagy sem, illetve, attól függetlenül, hogy az otthon végzett tevékenység mennyire 

rendszeres (részleges vagy eseti jellegű, meghatározott napokon történő távmunkavégzés). A lényeg, 
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hogy a felek az adott munkavégzést és munkafolyamat lényeges feltételeit megállapodás keretében 

rögzítsék.  

Továbbá távmunka keretében történő munkavégzés esetén nem alkalmazandó a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvénynek a távmunkavégzés körülményeinek vizsgálatára vonatkozó 

szakasza. Ennek alapján nem kötelező a munkavállaló által biztosított eszközök előzetes 

kockázatértékelése. Elegendő tehát, ha a munkáltató tájékoztatást ad a biztonságos otthoni 

munkavégzés szabályairól, ilyenek például az asztalra, székre, megfelelő világításra vonatkozó 

előírások ismertetése. 

A 487/2020 (XI. 11.) számú Korm. rendelet értelmében távmunkavégzés esetén lehetőség van a 

ténylegesen távmunkával töltött napok arányában adómentes költségtérítést nyújtani a 

munkavállalók számára az év elején érvényes minimálbér 10%-a erejéig, amennyiben a 

munkavállaló nem érvényesít tételes költségelszámolást. Az adómentesen biztosítható 

költségtérítésnek tehát előfeltétele, hogy a munkavállalóval távmunkavégzési megállapodás szülessen, 

továbbá részleges távmunka esetén a munkáltatónak a munkaidő-nyilvántartási adatokat ki kell 

egészíteni arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló mely munkanapokon teljesített távmunkát.  

2.2. Széchenyi Pihenő Kártya (béren kívüli juttatási összeghatárok módosulása) 

Az Szja. törvénytől eltérően, a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalható értékek a 

következők szerint alakulnak 2021. január 1. és 2021. június 30. között. A szálláshely alszámlájára 

utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint, a vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 

265 ezer forint, míg a szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint 

összegig minősül béren kívüli juttatásnak. A 2021. január 1. és 2021. június 30. között a SZÉP-kártya 

egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási 

adó. 

3. ELJÁRÁSJOGI INTÉZKEDÉSEK 

A koronavírus világjárvány harmadik hulláma során a polgári, büntetőjogi és közigazgatási perek, 

valamint közjegyzői és polgári nemperes eljárások eljárásjogi határidői nem szakadnak meg, a 

határidők folyását nem érinti a veszélyhelyzet tartama.  

Ugyanakkor speciális szabályok érvényesülnek a veszélyhelyzet időtartama alatt (azaz 2021. május 

23-ig) a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban. Ezek közül kiemeljük például, hogy a perfelvételt 

perfelvételi tárgyalás tartása nélkül kell lefolytatni, azzal, hogy a bíróság további nyilatkozatok írásban 

történő benyújtására is felhívhatja a feleket, illetve, ha a jogi képviselő vagy a fél személyes 

meghallgatása szükséges, elektronikus út igénybevételével járhat el a perfelvétel lezárása érdekében. 

Érdemi tárgyalást pedig főszabály szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és 

hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Az e bekezdés szerinti rendelkezéseket a 

személyi állapotot érintő perekben is alkalmazni kell. 

Peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban helye 

van. 

*** 

 

Reméljük, hogy a fentiekkel hozzá tudunk járulni, hogy a rendkívüli helyzetben érintettek a megfelelő 

jogi eszköz igénybevételével át tudják áthidalni a jelen időszak okozta nehézségeket. További kérdés, 

észrevétel esetén állunk rendelkezésükre elérhetőségeink valamelyikén. 


