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Rendkívüli kormányrendeletek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a szállodáknál 2020.
november 11-től 30 napig a november 8-ig beérkezett foglalások 80 %-át az
állam megtéríti.

Feltétel: a dolgozókat nem bocsátják el és megkapják a fizetésüket



Rendkívüli kormányrendeletek

Járulékkedvezmények

A meghatározott főtevékenységgel rendelkező vállalkozásoknak a dolgozóik
után november, december és január hónapra nem kell munkáltatói
járulékot (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs
hozzájárulás, kisvállalati adó) fizetni.

Feltétel: a dolgozókat nem bocsátják el és megkapják a fizetésüket



Rendkívüli kormányrendeletek

Bértámogatás

November, december és január hónapra bértámogatást kaphatnak azok a
munkáltatók, akik a rendeletben meghatározott kedvezményezett
tevékenységek valamelyikét főfoglalkozásban végzik.

A támogatás a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után vehető
igénybe, amelynek mértéke az alkalmazott havi bruttó bérének az 50%-a,
ami nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át.

Feltétel: a munkaadónak vállalni kell, hogy a támogatást követő hónap végéig 
nem szünteti meg a munkavállaló jogviszonyát felmondással vagy közös 

megegyezéssel



Rendkívüli kormányrendeletek

• éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)

• rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)

• italszolgáltatás (TEÁOR 5630)

• filmvetítés (TEÁOR 5914)

• konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés (TEÁOR
8230)

• sport- és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)

• előadó-művészet (TEÁOR 9001)

• előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)

• művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)

• múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)

• növény-, állatkert, természetvédelmi terület
működtetése (TEÁOR 9104)

• sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)

• sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)

• testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)

• egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)

• vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321)

• fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenység (TEÁOR
9604)

• m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység (TEÁOR 9329)

• szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510)

• üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR
5520)

• kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530)

• egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590)

• utazásközvetítés (TEÁOR 7911)

• utazásszervezés (TEÁOR 7912)

Meghatározott főtevékenységek:



Mi maradt fenn a könnyítésekből?

Standard fizetési könnyítés

Moratórium nehéz helyzetben lévőknek

Adóelőleg csökkentés

HITELEK

PÁLYÁZATOK

Egyszerűsített fizetési könnyítés

Járulékkedvezmény

Törlesztés halasztása

Adóelőleg csökkentés

Inkasszó mentesség

Költségvetési támogatások

Hitelek

Pályázatok



HITELKÉPESSÉG PÁLYÁZATKÉPESSÉG

PÉNZÜGYI ÉS 
ADÓTERVEZÉS

ÜZLETÁGI ÉS 
MŰKÖDÉSI 
KOCKÁZAT 

CSÖKKENTÉS

VERSENYKÉPES VÁLLALKOZÁS
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