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A MaReSz frissített tájékoztatása a járványhelyzettel összefüggő gazdasági intézkedésekről  

 

A Kormányzat 2020. november 10-én újabb, a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági 
intézkedésekről döntött. 

A 485/2020 (XI. 10.)  Korm. rendelete  alapján Kovács Katalin, a MaReSz adószakértője 
összefoglalta a jogszabállyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

 

Adó- és járulékkedvezmények: 
  
2020.november hónapra egyes tevékenységi köröket tényleges főtevékenységként folytatóknak 
– nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetniük a 
munkaviszonyban foglalkoztatottak után, 
– mentesülnek az egy hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség 
alól azzal, hogy 2020-ban további előleget már nem kell fizetniük; 
– nem kell KIVA-t fizetniük a személyi jellegű kifizetések összege után. 
  
Az érintett tevékenységi körök: 
TEÁOR 5610             Éttermi, mozgó vendéglátás 
TEÁOR 5621             Rendezvényi étkeztetés 
TEÁOR 5630             Italszolgáltatás 
TEÁOR 5914             Filmvetítés 
TEÁOR 8230             Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
TEÁOR 8551             Sport és szabadidős képzés 
TEÁOR 9001             Előadó-művészet 
TEÁOR 9002             Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
TEÁOR 9004             Művészeti létesítmények működtetése 
TEÁOR 9102             Múzeumi tevékenység 
TEÁOR 9104             Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
TEÁOR 9311             Sportlétesítmény működtetése 
TEÁOR 9312             Sportegyesületi tevékenység 
TEÁOR 9313             Testedzési szolgáltatás 
TEÁOR 9319             Egyéb sporttevékenység 
TEÁOR 9321             Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
TEÁOR 9329             M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
TEÁOR 9604             Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 
szabályainak.) 
  
Tényleges főtevékenység: az a tevékenység, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 
a rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban (vagyis a májustól októberig terjedő 
időszakban) a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott. 
  
A fenti kedvezmények szabályai: 
– a kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető a 2020.11.11. napon már fennálló 
munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a 
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munkaszerződéseket közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással nem 
szünteti meg 2020. november hónapban. 
– a mentesség akkor jár, ha a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel 
elbocsájtotta volna és a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz. 
  
A kedvezmény nem automatikus, külön kérelmet kell rá benyújtani (még nem ismert hogy  
milyen formában: 08-as bevallásban, e-papíron, vagy külön nyomtatványon kell bejelenteni).  
  
Más támogatásokkal együtt is igénybe vehető, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a 
munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100 %-át. 
A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni. 
  
 

Munkahely-megtartó bértámogatás: 
  
A felsorolt tevékenységet főtevékenységként végzők 2020. november hónapra munkahely-
megtartó bértámogatást is kaphatnak az alábbiak szerint. 
A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 %-ának 
megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben 
– a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és 
– a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. 
  
A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz 
(Munkaügyi Központhoz) kell benyújtani, mely a támogatás odaítéléséről 8 munkanapon belül 
határozatban dönt. 
Ez is igénybe vehető más támogatásokkal együtt, de csak addig, amíg az ily módon halmozott 
támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 
100 %-át. 
Erre is vonatkozik az iratok 10 évig történő megőrzési kötelezettsége. 
  
Szálláshely-szolgáltatás támogatása 
  
A tényleges főtevékenységként 
TEÁOR 5510             Szállodai szolgáltatás 
TEÁOR 5520             Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
TEÁOR 5530             Kempingszolgáltatás 
TEÁOR 5590             Egyéb szálláshely szolgáltatás 
tevékenységet végzők közül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált 
szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 
2020.11.08. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 %-át. 
  
Ennek feltétele, hogy 
– a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020.11.08. napján foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja, 
– a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók 
részére kifizeti, és 
– a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az 
e  rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak (2020.12.10-ig). 
  
Ezen – EU szerződés 107.cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatás – részletes szabályait külön 
kormányrendeletben fogják közzétenni, de akit érint, annak javasolt a 485/2020. (XI.10.) 
Kormányrendeletet részletesen megismerni, ebben szerepelnek a támogatás minősítésének 
kritériumai, illetve számításának pontos leírása. 
  
 

Budapest, 2020. 11.11. 

 


