
A koronavírus járvány
miatti második gazdasági
intézkedéscsomag
2020. március 26.
KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda



© 2020 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG 

International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Második gazdasági akcióterv

1.

A koronavírus világjárvány magyarországi hatásainak enyhítése érdekében az első gazdasági

válaszlépéseket magába foglaló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet további öt

kormányrendelettel egészült ki:

• Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a végrehajtással kapcsolatos intézkedésekre

terjed ki.

• Az 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet és a 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet gyermek

gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási

ellátások veszélyhelyzetre történő meghosszabbításának jogi környezetét biztosítja.

• A 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az érintéses elektronikus fizetési műveletek

kapcsán alkalmazandó erős ügyfél-hitelesítés értékhatárának megemelését rögzíti az

érintéses fizetések egészségügyi biztonságának növelése érdekében.

• A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az első gazdasági intézkedéscsomag közterhekkel

kapcsolatos részletszabályait és egyes új intézkedéseit határozza meg.



2.

Adójogi intézkedések

• Szociális hozzájárulási 

adófizetési kötelezettség alóli 

mentesülés;

• Szakképzési hozzájárulás

fizetési kötelezettség alóli 

mentesülés;

• Rehabilitációs hozzájárulás 

mértékének 1/3-dal történő 

csökkentése, előlegfizetés alóli 

mentesülés;

• Kisvállalati adóalany

adókötelezettsége 

megállapításánál nem 

tekintendő kisvállalati 

adóalapnak a személyi jellegű 

kifizetések összege.

Érintéses fizetés

Főbb rendelkezések
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Szociális intézkedések

• A kilakoltatások, lefoglalások 

felfüggesztése;

• Lejáró gyes-, gyed-

jogosultságok fenntartása, az 

ellátást a veszélyhelyzet 

időtartamára eső naptári 

napokra továbbra is folyósítani 

kell.

• Az érintéses bankkártyás 

fizetés alkalmazásával PIN 

kód használata csak 15.000 

forint feletti összeg esetében 

szükséges, ami a 

készpénzfizetés esetleges 

egészségügyi kockázatainak 

csökkentése érdekében kerül 

bevezetésre.
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A végrehajtásra vonatkozó intézkedések
• A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, végrehajtó a személyes

ügyfélfogadását a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggeszti.

• Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat

folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható.

• A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási

cselekmény nem foganatosítható.

• Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni

eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

• A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről

szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon

intézkedhet.

• A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása

alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.
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Adófizetési könnyítések
A 61/2020. (III. 23.) Korm. Rendelet tételesen felsorolja,

hogy a közteher könnyítések pontosan milyen alanyi körre

vonatkoznak, e szerint:

✓ taxis személyszállítás;

✓ szálláshely-szolgáltatás;

✓ vendéglátás;

✓ alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység;

✓ sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység;

✓ szerencsejáték, fogadás;

✓ film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás;

✓ konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;

✓ napilapkiadás;

✓ folyóirat, időszaki kiadvány kiadása;

✓ műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás.
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A vállalkozások mentesülnek a 2020. március-

június közötti időszakra a turizmusfejlesztési

hozzájárulás megfizetési kötelezettségük alól.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

A kisadózói vállalkozás mentesül a kisadózó

után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése

alól 2020. június 30-ig.

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je

előtt esedékessé vált Katv. szerinti

adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének

negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő

részletben fizetheti meg.

Kisadózó vállalkozások tételes adója 

(’KATA’)
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