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Fizetési könnyítés

A
Fizetési halasztás 

legfeljebb 6 hónapig, legfeljebb 5M Ft erejéig
legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

A fizetési könnyítés (halasztás/részletfizetés) és adómérséklés együtt nem kérhető, 
tehát C kedvezmény mellé nem adható A vagy B kedvezmény. 

B

Részletfizetés
legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb 5M Ft összegig

legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

C

Adótartozás részleges elengedése
egy alkalommal legfeljebb 5M Ft összegig



A fizetési könnyítések szabályai
A. Fizetési halasztás

• legfeljebb 6 hónapig, legfeljebb 5M Ft erejéig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)*

• legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

B. Részletfizetés
• legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb 5M Ft összegig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)*

• legfeljebb 12 hónapig (főszabály)

C. Adótartozás részleges elengedése
• egy alkalommal legfeljebb 5M Ft összegig (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)**

* Az adózó a kérelmet a vészhelyzet megszűnését követő 30. napig kell előterjesztenie, melyben igazolja vagy valószínűsíti, hogy a
fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Alacsonyabb feltételrendszerrel bíró fizetési könnyítés.

** A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz
százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási
tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

A fizetési könnyítés (halasztás/részletfizetés) és adómérséklés együtt nem kérhető, tehát C kedvezmény mellé 
nem adható A vagy B kedvezmény. 



A fizetési könnyítések szabályai
Nem engedélyezhető/kérhető fizetési könnyítés:

• a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra
• a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra
• a beszedett adóra

A részletfizetés maximum 12 hónapra kérhető.

A következő feltételek együttes megléte esetén engedélyezhető a fizetési könnyítés:
• az adósnak fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű

megfizetésére nem képes
• a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel
• a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát várható az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése



A fizetési könnyítések szabályai

Nem engedélyezhető a kérelem:
• ha a tartozás pénzügyi fedezete rendelkezésre állt az adótartozás

esedékességének időpontjában vagy azt követően, de a kérelmező más célra
fordította (például osztalékkifizetésre)

• magas házipénztár, illetve magas bankszámla egyenleg esetén is
visszautasíthatják a kérelmet, mivel a nyilatkozat alapján az adózó képes lett
volna a tartozások megfizetésére

• a kérelmező nem tette meg a szükséges intézkedéseket követeléseinek
behajtására

• a fizetési nehézség más részére történő ideiglenesen vagy véglegesen átadott
pénz, vagy a gazdálkodásból történő egyéb vagyonkivonás következménye



A fizetési könnyítések szabályai
Az automatikus fizetési könnyítés szabályai:

Az automatikus fizetési könnyítési kérelmet szintén a FAG01-es/FAM01-es nyomtatványon kell
megkérni, jelölve, hogy automatikus fizetési könnyítési kérelmet kérünk. Kizárólag abban az
esetben lehet jelölni, amennyiben szerepelünk a megbízható adózói adatbázisban. Amennyiben
nem minősülünk megbízható adózónak, a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Megbízható adózó estén:
• a fizetési nehézség fennállásának, illetve átmeneti jellegének vizsgálata nélkül
• nettó módon számított maximum 1,5 millió forint összegű adótartozásra
• a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségek kivételével
• évente egy alkalommal
• legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyezhet a NAV



Adóelőleg csökkentés

Társasági adóelőleg

mérséklés
ELOLEGMOD

Iparűzési adóelőleg

mérséklés
2020-18

A 2019. évi beszámoló közzétételi határidő 2020. szeptember 30-ra tolódik.

A változó határidő maga után vonja az akkor esedékes adófizetési kötelezettségek befizetési 
határidejének a kitolódását is.

A határidő módosítás hatással van az adóelőlegek összegének meghatározására is.

Módosuló közzétételi szabályok



Adóelőleg csökkentés és módosuló 
közzétételi szabályok

Ha a 2020-ra számított (várható) iparűzési vagy társasági adónk
alacsonyabb, mint a 2018-as és 2019-es év alapján számított
adóelőleg, úgy adóelőleg mérséklési kérelmet nyújthatunk be.

Fontos! adóelőleg mérséklési kérelmet csak az adóelőleg
esedékességét megelőzően lehet benyújtani. A beadványban le
kell vezetni a várható adóalapot.

�Társasági adóelőleg mérséklés (ELOLEGMOD)
�Iparűzési adóelőleg mérséklés (2020-18)



Adóelőleg csökkentés és módosuló 
közzétételi szabályok

A 2019. évi beszámoló közzétételi határidő 2020. szeptember 30-ra tolódik.

A változó határidő maga után vonja az ekkor esedékes adófizetési
kötelezettségek befizetési határidejének a kitolódását is, így az alábbi
adónemekre vonatkozó adófizetési határidő is szeptember 30-ra tolódik:

• társasági adó
• kisvállalati adó
• energiaellátók jövedelemadója
• helyi iparűzési adó
• innovációs járulék



Adóelőleg csökkentés és módosuló 
közzétételi szabályok

A határidő módosítás hatással van az adóelőlegek összegének meghatározására is.

Két eset fordulhat elő:

Ha az előleg megállapításának időpontja
későbbi, mint a veszélyhelyzeti halasztás
időszakába eső (2020.04.21-2020.09.30)
adóelőleg fizetési határideje (például iparűzési
adó esetén 2020. szeptember 15. után kerül
benyújtásra az éves bevallás) →
Ebben az esetben nem tudhatnánk előre az
adóelőleg összegét, így a legutóbb befizetett
adóelőleg összegét kell megfizetnünk.

Ha az előleg megállapításának időpontja
korábban történik, mint az aktuális adóelőleg
fizetési határideje (például iparűzési adó esetén
2020. szeptember 14-éig beküldésre kerül az éves
bevallás) →
Ebben az esetben a megállapított adóelőleget kell
megfizetni az előírt határidőig.



Inkasszó, végrehajtás szabályainak módosulása

A NAV a vészhelyzetet követő 15. napig
nem foganatosít végrehajtásokat.

A szünetelés csak az az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokra
vonatkozik.

A felfüggesztés a folyamatban lévő
adóvégrehajtási eljárásokra vonatkozik, a
2020. március 24-ét követően, vagy az azt
megelőzően keletkezett, de végrehajtás
alá még nem vont hátralékra a
végrehajtási eljárás megindítható.



Inkasszó, végrehajtás szabályainak módosulása

A NAV a vészhelyzetet követő 15. napig nem foganatosít végrehajtásokat. (57/2020. (III. 23.)
Korm. rendelete)

Az eljárási rend az alábbi:
• amennyiben a hatályba lépés előtti hatósági átutalási megbízást (inkasszót) a kötelezett még nem teljesítették,

azt az adóhatóság visszavonja
• amennyiben a bank a megbízást a szünetelés alatt teljesítette, az adóhatóság azt 8 napon belül visszautalja

Amennyiben jövedelemletiltásról van szó, az eljárásrend így módosul:
• amennyiben a hatályba lépés előtti jövedelemletiltást még nem teljesítették teljes mértékben, az adóhatóság a

letiltás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót
• a munkáltatónak vissza kell utalni azt az összeget a munkavállaló felé, melyet a szünetelés alatt vont le
• a munkáltató által a NAV felé a szünetelés alatt megfizetett összegeket az adóhatóság 8 napon belül visszafizeti a

munkavállalónak
• A szüneteltetés előtt a letéti számlára befolyt összegek a tartozásokba beszámíthatók.
• A végrehajtáshoz való jog elévülése a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik.

A szünetelés csak az az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokra vonatkozik.



Inkasszó, végrehajtás szabályainak módosulása

Csak azoknál az adózóknál szüneteltetik az inkasszót a veszélyhelyzetet
követő 15. napig, ahol 2020. március 24-én végrehajtási eljárás alatt
voltak a tartozások.

Amennyiben az adózónál a végrehajtási eljárás március 24-e után indult,
rá nem vonatkozik az inkasszó szüneteltetése, tehát ezek a tartozások
beszedhetők. Ilyen esetben először fizetési tájékoztatót kap az adózó a
tartozás összegéről, amire fizetési kedvezményi kérelmet nyújthat be.



Banki finanszírozás halasztása

2020. március 25-től 2020. december 31-ig nem kötelező a
pénzügyi vállalkozások és a befektetési alapok felé történő
hiteltörlesztés (ide értve a lízinget is).



Banki finanszírozás halasztása

2020.03.25-től 2020.12.31-ig nem kötelező a pénzügyi vállalkozások,
valamint a befektetési alapok felé történő hiteltörlesztés (ide értve a
lízinget is) - (62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet)
� A fizetési moratórium hatálya nem érinti azokat az adósokat, akik az eredeti szerződési

feltételeknek megfelelően törlesztik hiteleiket.

� A rendelkezéseket a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.

� A hitelmoratórium kiterjed a garanciaszerződésekre, illetve
a garanciavállaló nyilatkozatra.

� A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az
esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező
részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti
szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

� A díjakra azonos szabályok érvényesek, mint a kamatra.



Adó- és járulékkedvezmények
• Idegenforgalmi adó

• Turizmusfejlesztési hozzájárulás

• Bért terhelő adók és járulékok:
• TB járulékok
• Szociális hozzájárulási adó
• Szakképzési hozzájárulás
• Kisvállalati adó (KIVA)

• Rehabilitáció hozzájárulás

• KATA vállalkozások adókedvezménye



Adó- és járulékkedvezmények

• Idegenforgalmi adó (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)

• Nem kell megfizetnie az adózónak a 2020. április 21 – 2020. december 31. időszakra eső
idegenforgalmi adó összegét, azonban az adót meg kell állapítani és be kell vallani.
Adóbevallást benyújtani akkor nem szükséges, ha összege nulla.

• Mértéke 300 Ft / fő / vendégéjszaka, vagy az adóalap 4%-a az adózó választása alapján.

• Turizmusfejlesztési hozzájárulás (47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet)

• A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett
vállalkozások a 2020. márciustól 2020. júniusig terjedő időszakra
mentesülnek ezen kötelességük alól. Ezzel párhuzamosan a
hozzájárulás bevallása és megállapítása is szünetel erre az
időtartamra.

• Az adó alapja az 5%-os adókulccsal nyújtott étkezőhelyi vendéglátás és a
kereskedelmi szálláshely szolgáltatás.

• Az adó mértéke 4%.



TB járulékok + SZOCHO + SZAKHO + 
KIVA alóli mentesülés

Járulékkedvezményt az a vállalkozás vehet igénybe, akinek a március 24-ét megelőző 6 havi
árbevételének a legnagyobb része, de legalább a teljes árbevétel 30%-a meghatározott
tevékenységek valamelyikéből származott.

A kedvezmény MÁRCIUS, ÁPRILIS, MÁJUS és JÚNIUS hónapra vehető igénybe.

Társasági adóalany vállalkozás mentesül:
• 17,5%-os szociális hozzájárulási adó alól
• 1,5%-os szakképzési hozzájárulás adó alól

A KIVA-s vállalkozás nem fizet 12% KIVA-t az
általa munkaviszonyban foglalkoztatottak
járulékalapot képező jövedelme után.

A bruttó bérből nem kerül levonásra:
• 3%-os egészségbiztosítási járulék
• 10%-os nyugdíjjárulék
• 1,5%-os munkaerőpiaci hozzájárulás

a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási
járulék részlegesen kerül levonásra, a levont
összeg nem haladhatja meg a havi
egészségügyi szolgáltatás összegét, ami
7.710 Ft



2020. február 2020. március

Bruttó bér 250 000 Ft 250 000 Ft

Munkavállalót terhelő adó és járulék

Személyi jövedelemadó (15%) 37 500 Ft 37 500 Ft

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) 10 000 Ft 7 710 Ft

Egészségbiztosítási járukék (3%) 7 500 Ft 0 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék (10%) 25 000 Ft 0 Ft

Munkaerőpiaci hozzájárulás (1,5%) 3 750 Ft 0 Ft

Összes levonás 83 750 Ft 45 210 Ft

Nettó bér 166 250 Ft 204 790 Ft

Munkáltatót terhelő adó és járulék

Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 43 750 Ft 0 Ft

Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) 3 750 Ft 0 Ft

Összes munkáltatót terhelő adó 47 500 Ft 0 Ft

Összes NAV felé fizetendő adó és járulék 131 250 Ft 45 210 Ft



Családi kedvezmény igénybevétele a 
járulékmentesség alatt

A családi kedvezmény igénybevételét
megelőzi a járulékkedvezmény érvényesítése,
így a gyermekek után járó adó- és
járulékkedvezmény a személyi
jövedelemadóból, illetve a fizetendő
természetbeni egészségbiztosítási járulékból
lehetséges.

A fennmaradó családi kedvezmény összege az
év végi SZJA bevallásban érvényesíthető,
abban az esetben, ha a magánszemély által
megszerzett jövedelmet terhelte személyi
jövedelemadó, egészségbiztosítási vagy
nyugdíjjárulék.

2020. február 2020. március

Bruttó bér 220 000 Ft 220 000 Ft

2 gyermek után igénybe vehető kedvezmény 266 660 Ft 266 660 Ft

Munkavállalót terhelő adó és járulék

Személyi jövedelemadó (15%) 0 Ft 0 Ft

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) 6 934 Ft 711 Ft

Egészségbiztosítási járukék (3%) 6 600 Ft 0 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék (10%) 22 000 Ft 0 Ft

Munkaerőpiaci hozzájárulás (1,5%) 3 300 Ft 0 Ft

Összes levonás 38 834 Ft 711 Ft

Nettó bér 181 166 Ft 219 289 Ft

Munkáltatót terhelő adó és járulék

Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 38 500 Ft 0 Ft

Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) 3 300 Ft 0 Ft

Összes munkáltatót terhelő adó 41 800 Ft 0 Ft

Összes NAV felé fizetendő adó és járulék 80 634 Ft 711 Ft



Rehabilitációs hozzájárulási adó alóli 
mentesülés

Azok a gazdasági társaságok, akik a meghatározott veszélyeztett tevékenységet végzik
főtevékenységként, mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulási adó alól.

Rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetésére az a vállalkozás kötelezett, akinek a
munkavállalói átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt eléri, és az általa megváltozott
munkaképességű munkavállalók létszáma nem éri el a teljes foglalkoztatotti létszám 5%-át.

• a hozzájárulást a hiányzó létszám után kell megfizetni

• az adó mértéke a minimálbér 9-szerese

• negyedévente kell adóelőleget megfizetni

A járulékkedvezményre jogosult vállalkozásnak nem kell rehabilitációs hozzájárulási
adóelőleget bevallania, és az év végi elszámoláskor az eredeti mérték 2/3-át kell majd
bevallani és megfizetni a március, április, május és június hónapokra vonatkozóan.



Rehabilitációs hozzájárulás 2020. II. negyedév
Átlagos 

statisztikai 
létszám

5%-a
Megváltozott 

munkaképességű 
munkavállaló

Minimálbér 9-
szerese 1 hónapra

Teljes 
Rehabilitációs 
hozzájárulás

Rehabilitációs 
hozzájárulás 2/3-

a

Kedvezmény 
összege

április 40,00 2,00 0,00 120 750 Ft 241 500 Ft 161 000 Ft 80 500 Ft

május 40,00 2,00 1,00 120 750 Ft 120 750 Ft 80 500 Ft 40 250 Ft

június 38,54 1,93 0,36 120 750 Ft 189 215 Ft 126 144 Ft 63 072 Ft

Összesen 551 465 Ft 367 644 Ft 183 822 Ft

Rehabilitációs hozzájárulási adó alóli 
mentesülés



KATA alóli mentesülés

Azok a kisadózó vállalkozások, akik végeznek olyan tevékenységet, amelyre kiterjed a
gazdaságvédelmi akcióterv, mentesülnek 2020. március, április, május és június hónapra a
KATA megfizetése alól, és a tételes adót utólag sem kell megfizetniük.

A mentesség kiterjed az egyéni vállalkozókra, betéti társaságokra és a közkereseti társaságokra
egyaránt.

A mentesülésnek nem feltétele, hogy a kisadózó az adott tevékenységet főtevékenységként
végezze.

A kedvezményt azok a vállalkozások élvezhetik, akik már 2020. februárjában is a KATA hatálya
alá tartoztak.

A főállású kiadózók 200.000 Ft (4 hó * 50.000 Ft), míg azok az adózók, akik nem
minősülnek főállásúnak 100.000 Ft (4 hó * 25.000 Ft) adót takarítanak meg.



Járulékmentesség alatti TB ellátásokra 
való jog

Azok a munkavállalók és egyéni vállalkozók, akik mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség,
valamint a KATA megfizetése alól, változatlanul szereznek:

• szolgálati időt

• nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet

• pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot

• álláskeresési támogatásra való jogosultságot









Anyasági ellátások tovább folyósítása

Nem szűnik meg a vészhelyzet ideje alatt az anyasági ellátások folyósítása. A GYED, amely
alapesetben a gyermek 2 éves koráig, a GYES, amely a gyermek 3 éves koráig, és a GYET, amely a
legkisebb gyermek 8. életévéig járna, a veszélyhelyzet ideje alatt lévő naptári napokra továbbra
is folyósításra kerül.

Az ellátások tovább folyósításának ideje alatt a szülő más támogatásra nem jogosult!

Engedmény:

ha a GYED-et vagy GYES-t nagyszülő veszi igénybe, úgy a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell
megvizsgálni, hogy a gyermeket a saját háztartásában neveli-e

Kizáró ok:

a GYED vagy GYES folyósítása megszűnik a nagyszülő részére, ha a szülők az írásbeli kérelmüket
visszavonják arról, hogy lemondanak az ellátás folyósításáról a nagyszülő részére; a
visszavonást követően az ellátásra való jog a szülőt illeti meg



Csökken a szociális hozzájárulási adó

2020. július 1-től 17,5%-ról
15,5%-ra csökken a szociális 

hozzájárulási adó!

Így a bruttó bér után fizetendő
munkáltatói közteher 19%-ról (17,5%
SZOCHO + 1,5% SZAKHO) 17%-ra (15,5%
SZOCHO +1,5% SZAKHO) mérséklődik.

2020.06.30-ig 2020.07.01-től

Bruttó bér 210 600 Ft 210 600 Ft

Munkavállalót terhelő adó és járulék

Személyi jövedelemadó (15%) 31 590 Ft 31 590 Ft

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) 8 424 Ft 8 424 Ft

Egészségbiztosítási járulék (3%) 6 318 Ft 6 318 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék (10%) 21 060 Ft 21 060 Ft

Munkaerőpiaci hozzájárulás (1,5%) 3 159 Ft 3 159 Ft

Összes levonás 70 551 Ft 70 551 Ft

Nettó bér 140 049 Ft 140 049 Ft

Munkáltatót terhelő adó és járulék

Szociális hozzájárulási adó (17,5%, majd 15,5%) 36 855 Ft 32 643 Ft

Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) 3 159 Ft 3 159 Ft

Összes munkáltatót terhelő adó 40 014 Ft 35 802 Ft

Összes NAV felé fizetendő adó és járulék 110 565 Ft 106 353 Ft



Csökken a szociális hozzájárulási adó

További, a szociális hozzájárulási adóhoz köthető változás:

1. Ha a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély a kötelezett, úgy az
összevont adóalapba tartozó jövedelem 87%-át kell jövedelemként figyelembe venni
(2020.06.30-ig 85%-a a jövedelem).

2. Az egyszerűsített közteherfizetési hozzájárulás (EKHO) szerint adózó munkavállalók után a
kifizetőnek szintén 15,5%-os EKHO fizetési kötelezettsége keletkezik (2020.06.30-ig 17,5%
az EKHO mértéke).

3. Emelkedik KATA-s vállalkozók járulékalapja.
• 50.000 Ft-os KATA esetén 98.100 Ft-ról 102.000 Ft-ra nő az ellátás alapja
• 75.000 Ft-os KATA esetén 164.000 Ft-ról 170.000 Ft-ra nő az ellátás alapja



Fizetés nélküli szabadság ideje alatt 
sem szünetel a biztosítottság

Alapesetben, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe (és azt nem a
gyermekgondozási díj igénybevétele miatt teszi), szünetel a biztosítottsága, és egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetésre (ESZO) kötelezett.

2020. május 1-től a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók után a munkáltató
kötelezett megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amelynek havi összege 7.710 Ft,
egy naptári napra 257 Ft.

A befizetési határidő a tárgyhónapot követő hó 12-e.

Ha az ESZO fizetés nagy terhet jelent a vállalkozásnak, úgy kérelemben igényelheti a NAV-tól a
befizetés elhalasztását a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napos határidőre.



SZÉP kártya kedvező adózása
2020. április 22. és 2020. június 30. között a béren kívüli juttatás keretében nyújtott 

SZÉP kártya után a vállalkozás mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól!

NÖVEKSZIK AZ ALSZÁMLÁK ÉRTÉKHATÁRA!

Széchenyi Pihenő Kártya korábbi összeghatár jelenlegi összeghatár

Éves keretösszeg 450 000 Ft 800 000 Ft

→ szállás alszámla 225 000 Ft 400 000 Ft

→ vendéglátás alszámla 150 000 Ft 265 000 Ft

→ szabadidő alszámla 75 000 Ft 135 000 Ft

A teljes éves rekreációs keretösszegre akkor
jogosult a munkavállaló, ha a
munkaviszonya az egész évben fennáll.

Év közben létrejött vagy megszűnt
jogviszony esetén a munkavállaló csak az
időarányos összegre jogosult.

Fizetendő adók:

2020.04.22-ig: 15% SZJA + 17,5% szociális
hozzájárulási adó

2020.04.22-2020.06.30: 15% SZJA

2020.07.01-től: 15% SZJA + 15,5%
szociális hozzájárulási adó



Költségvetési támogatások

Kutató-fejlesztő tevékenységet 
végzők után igényelhető 

támogatások

Csökkentett munkaidőben 
foglalkoztatottak után 

igényelhető támogatások

Beruházási támogatás közép- és 
nagyvállalatok számára



Kutató-fejlesztő tevékenységet végző 
munkavállalók után igénybe vehető támogatás

Ki után vehető igénybe a támogatás? 

Azon munkavállaló után jár, akik új
ismeret, szellemi alkotás, termék,
szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer
létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt
célzó projektek megvalósításának
irányításával foglalkoznak.

Mi a feltétele a támogatás igénybevételének?

• a munkaviszony a felek között legalább
2020.03.11-től fennáll

• a munkavállaló ugyanerre a jogviszonyra más
alkalmazást segítő támogatásban nem részesül

• az alkalmazott nem állhat felmondás alatt

• a munkáltatónak be kell mutatni a gazdasági
nehézségeinek okát

• a vállalkozás a munkavállalóra vonatkozóan a
kérelem benyújtásakor más munkahelyteremtő,
munkahelymegőrző vagy csökkentett munkaidős
támogatásban nem részesülhet

• a vállalkozásnak legalább 6 hónapja működnie kell



Kutató-fejlesztő tevékenységet végző 
munkavállalók után igénybe vehető támogatás

Támogatás mértéke:

• a támogatás legfeljebb 3 hónapra folyósítható

• a havi összege maximum 318.920 Ft, abban az
esetben, ha a munkavállaló bruttó bére 670.000
Ft vagy annál több

• 670.000 Ft-ot el nem érő bér esetén a
támogatás összege a munkavállaló bruttó bére
és a 670.000 Ft arányának a szorzata

Nem jár támogatás, ha munkavégzés hiányában a
munkavállalót állásidőre járó alapbér illeti meg,
vagy ha mentesül a munkavégzés alól és a kieső
időre kapja a díjazását.

Bruttó bér 390 000 Ft

Arány
(390.000 Ft / 670.000 Ft)

0,5821

Tényleges támogatás összege
(arány * 318 .920 Ft)

185 640 Ft



Kutató-fejlesztő tevékenységet végző 
munkavállalók után igénybe vehető támogatás

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy:

• az alkalmazottat tovább foglalkoztatja legalább a
támogatás időtartamával megegyező időre

• munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésekor
(2020.03.11) érvényes munkabérét nem
csökkentheti le a támogatás és a tovább
foglalkoztatás időtartamára

• a munkavállalót nem foglalkoztatja a
munkakörétől, munkaszerződésétől eltérően (pl.
távmunkában)

• a támogatást érintő változást 2 munkanapon belül
bejelenti a kormányhivatalnak

Megszűnik a támogatás 
folyósítása abban az esetben, ha a 

támogatás igénybevételére 
vonatkozó feltételek nem 
teljesülnek, vagy ha azt a 

munkáltató írásban kérelmezni.

A munkáltatónak vissza kell 
fizetnie a támogatás összegét, ha 

az a rendeletben meghatározott 
feltételek hiányában nem lett volna 

megállapítható. 



Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók esetén igényelhető bértámogatás

Csökkentett munkaidőnek az minősül,
amely a veszélyhelyzet kihirdetését
követően került módosításra, és a
munkaszerződés szerint háromhavi
átlagban legalább a módosítás előtti
munkaszerződés szerinti munkaidő 25%-át
elérő, de 85%-át meg nem haladó
részmunkaidő, amely minimum napi 2 óra,
de maximum napi 6,8 óra lehet, eredeti 8
órás foglalkoztatás esetén.

Ki veheti igénybe a támogatást? 

A támogatás annak a munkavállalónak jár, aki
a veszélyhelyzet kihirdetését követően
csökkentett munkaidőben került tovább
alkalmazásra.

A támogatás a munkavállaló és a munkáltató
együttes kérelmére igényelhető, és a
foglalkoztatott részére kerül folyósításra.

Eredeti napi munkaidő 8 óra 6 óra 4 óra

Minimum csökkentett napi munkaidő 2 óra 2 óra 2 óra

Maximum csökkentett napimunkaidő 6,8 óra 5,1 óra 3,4 óra



Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók esetén igényelhető bértámogatás

A támogatás megállapításának feltételei: 

• a munkavállaló a részmunkaidőben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan nem részesül
más bértámogatásban

• a munkáltatóval legalább 2020.03.11-e óta munkaviszonyban áll és nem tölti felmondási
idejét

• a munkáltató legalább 6 hónapja működik

• a vállalkozás a munkavállalóra vonatkozóan a kérelem benyújtásakor más
munkahelyteremtő, munkahelymegőrző vagy csökkentett munkaidős támogatásban nem
részesülhet

• a munkáltató vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt a finanszírozást igénylő
munkavállaló munkaviszonyát megtartja



Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók esetén igényelhető bértámogatás

Egyéni fejlesztési idő:

Abban az esetben, ha a munkavállaló csökkentett munkaideje meghaladja a munkavállaló
eredeti munkaidejének az 50%-át, úgy a feleknek egyéni fejlesztési időben kell megállapodni.
Erre az időtartamra a támogatás ideje alatt vagy azt követő 2 évben a munkavállaló mentesül a
munkavégzési kötelezettség alól a kieső munkaidő 30%-nak megfelelő időtartamra. Erre az
időre a munkavállalónak rendelkezésre állási, míg a munkáltatónak munkabérfizetési
kötelezettsége keletkezik, amely az általános szabályok szerint adóköteles.

eredeti heti munkaóra 40 40

eredeti heti munkaóra 50%-a 20 20

csökkentett heti munkaóra 30 10

kieső órák száma 10 30

egyéni fejlesztési idő (kieső idő 30%-a) 3 NINCS



Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók esetén igényelhető bértámogatás

Támogatás mértéke:

A támogatás havi összege legfeljebb a nettó minimálbér kétszerese, azaz 214.130 Ft lehet,
amely 3 hónapos időszakra jár.

A támogatás mértéke a munkavállaló adókkal és járulékokkal csökkentett nettó
alapbérének a kieső időre járó arányos részének a 70%-a, amely adó- és járulékmentes.

Fizetés nélküli szabadság időtartamára a támogatás nem folyósítható.



Napi 8 órás munkavégzés 
Csökkentett munkaidő - napi 4 órás 

munkavégzés 
Csökkentett munkaidő - napi 2 órás 

munkavégzés 

Bruttó bér 210 600 Ft 105 300 Ft 52 650 Ft 

Egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér - Ft 31 590 Ft - Ft 

Munkvállalói adó és járulék

Személyi jövedelemadó (15%) 31 590 Ft 20 534 Ft 7 898 Ft 

Természetbeni egészségbiztosítás (4%) 8 424 Ft 5 476 Ft 2 106 Ft 

Pénzbeli egészségbiztosítás (3%) 6 318 Ft 4 107 Ft 1 580 Ft 

Nyugdíjjárulék (10%) 21 060 Ft 13 689 Ft 5 265 Ft 

Munkaerőpiaci hozzájárulás (1,5%) 3 159 Ft 2 053 Ft 790 Ft 

Nettó bér 140 049 Ft 91 032 Ft 35 012 Ft 

Munkáltatói adó és járulék

Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 36 855 Ft 23 956 Ft 9 214 Ft 

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 3 159 Ft 2 053 Ft 790 Ft 

Fizetendő a NAV felé 110 565 Ft 71 867 Ft 27 641 Ft 

Támogatás * - Ft 49 017 Ft 73 526 Ft 

Munkáltató teljes költsége 250 614 Ft 162 899 Ft 62 654 Ft 

Munkaválló által kézhez kapott jövedelem 140 049 Ft 140 049 Ft 108 538 Ft 

Mukáltatói megtakarítás (Ft) 87 715 Ft 187 961 Ft 

Mukáltatói megtakarítás (%) 35% 75%

* Támogatás összege

Eredeti nettó bér 8 óra esetén 140 049 Ft 140 049 Ft 140 049 Ft

Részmunkaidőre járó nettó bér 140 049 Ft / 8 óra * 4 óra = 70 025 Ft 140 049 Ft / 8 óra * 2 óra = 35 012 Ft

Támogatás összege (140 049 Ft - 70 025 Ft) * 70% = 49 017 Ft (140 049 Ft - 35 012 Ft) * 70% = 73 526 Ft



Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók esetén igényelhető bértámogatás

A támogatás igénybe vehető távmunka, otthoni munkavégzés és munkaidőkeretben
foglalkoztatott munkavállaló esetén is, valamint a finanszírozásra jogosult a munkaerő-
kölcsönző vállalkozásnál alkalmazott is.

Megszűnik a támogatás folyósítása abban az esetben, ha a támogatás igénybevételére
vonatkozó feltételek nem teljesülnek, vagy ha azt a munkáltató és a munkavállaló írásban
kérelmezni.

A munkáltatónak vissza kell fizetnie a támogatás összegét, ha az a rendeletben
meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A támogatást a foglalkoztatott köteles visszafizetni, ha a részére a jogszabályban
meghatározott, a munkavállaló vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Kutató – fejlesztő munkavállalóra igénybe vehető támogatás, valamint a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatására vonatkozó támogatás egyidejűleg nem vehető igénybe!



Beruházási támogatás közép- és nagyvállalatok 
számára

A támogatást azok a közép- és nagyvállalatok vehetik igénybe, akik teljesítik a
feltételeket és igazolják az alábbiakat:

• december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a járvány
következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak

• a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó
árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett

• nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
• a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a

felmerült károk teljes megtérítésére
• vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020.

december 31-ig fenntartja
• vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít

meg Magyarországon
• a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást



Beruházási támogatás közép- és nagyvállalatok 
számára

A támogatás mértéke:

Olyan gazdasági szereplő nem kaphat
támogatást:

• amelynek a pályázat benyújtásakor
köztartozása van

• amelynek nem rendezettek a
munkaügyi kapcsolatai

• aki korábban jogellenesen felvett
pályázati támogatására vonatkozó
visszafizetési kötelezettségének még
nem tett eleget

BERUHÁZÁSI 
VOLUMEN

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

150.000 EUR – 300.000 
EUR

Beruházási érték 30%-a

300.001 EUR – 500.000 
EUR

Beruházási érték 40%-a

500.001 EUR –

Beruházási érték 50%-a, 
de max. 800.000 EUR-

nak megfelelő 
forintösszeg



Kedvezményes hitelfelvétel
Kamatmaximalizált lakossági 

hitel
Támogatott diákhitel

Támogatott felnőttképzési 
hitel

Növekedési Hitel Program 
(NHP Hajrá)

Forgóeszköz hitel
Beruházási hitel

Széchenyi Kártya Program



Kedvezményes hitelfelvétel

Kamatmaximalizált lakossági hitel (47/2020. (III. 18.) és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet)

• A 2020. március 19-től kötött szerződés alapján felvett
fogyasztói hitelek (kivéve a zálogjoggal rendelkező
szerződések) esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja
meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt
mértékét.

• A jegybanki alapkamat 2020. március 19-i mértéke 0,9 %, így a
teljes hiteldíj mutató maximuma 5,9 % lehet.

• A rendelet hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020.
december 31-ig kell alkalmazni.



Kedvezményes hitelfelvétel
Hallgatói hitel (96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

• Támogatott diákhitel
• A hallgatók legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású kamatmentes hitelre

jogosultak megélhetési költségeik finanszírozásához.
• A hitelt május 1-jét követően legkésőbb 2020. december 31-ig lehet igényelni.

• Támogatott felnőttképzési hitel
• A felnőttképzésben részt vevők maximum 1 200 000Ft összegű kamatmentes hitelt

vehetnek igénybe.
• Feltétel: be nem töltött 55. életév

Mindkét hitel egy összegben vehető fel. A hitelszerződés megkötésének legutolsó dátuma pedig
2020.12.31. lehet. A jogosultságot a Diákhitel szervezet ellenőrzi.
A törlesztést a felvételt követő 1 év elteltével kell elkezdeni, havi egyenlő részletekben. A
törlesztési idő 1-5 év lehet, erről a hitelfelvételkor az igénylő dönt.
A családtámogatás erre a termékre is érvényes. A második gyermek születésekor a kormány
elengedi az édesanya tartozásának felét, míg a harmadik gyermek után annak egészét.



Kedvezményes hitelfelvétel

Hallgatói hitel (96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

A Diákhitel 1 az első tanulmányi félévre visszamenőleg is igényelhető
akár 350 ezer forint értékben 2020. június 15-éig.

Külön döntést hozott a Kormány a szabad felhasználású Diákhitel 1
eddigi havi maximum 70 000 forintos keretének 150 000 forintra
emeléséről, mely 2020. augusztus 15-től elérhető kedvező
kamatfeltételek mellett.

A Nyelvtanulási Diákhitel megszüntetésre kerül 2020. május 1-jétől. Az
eddig felvettek hitelek ugyanakkor májustól kamatmentessé válnak.



Kedvezményes hitelfelvétel

Növekedési Hitel Program (NHP Hajrá):
• Forgóeszköz hitel
• Beruházási hitel

Fejlesztésre, forgóeszközre, ehhez kapcsolódóan bérre is, és
hitelkiváltásra is igénybe vehetik a vállalkozások.
Legfeljebb 2,5 százalék lehet az éves kamatteher.

MFB Krízis Hitel:
Többek között általános beruházási célokra, forgóeszközre, likviditás
finanszírozásra. Mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Célja a
koronavírus-világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, illetve
potenciálisan nehézségekkel szembesülő vállalkozások támogatása.



Kedvezményes hitelfelvétel

Széchenyi Kártya Program új hitelei, amelyek a COVID-19 járvány miatti

gazdasági nehézségek kezelésére kerültek bevezetésre, 2020. május 15-től

igényelhetők:
• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel (a munkahelyek megőrzésére, kiemelt ágazatokban

akár 18 havi, de minden ágazatban legalább 9 havi munkabér fedezetét biztosíthatja)

• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz (a napi működési költségekre)

• Széchenyi Likviditási Hitel (a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel

beszerzésekre)

• Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (a beruházások finanszírozására nyújt lehetőséget)

• Agrár Széchenyi Kártya Plusz (mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére

a járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése

érdekében)
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