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A COVID-19 járvány következtében egyre több gazdasági társaság kezd ideiglenesen a fő profiljától eltérő tevékenységek
végzésébe, mellyel egyrészt segít a járvány elleni védekezésben, másrészt biztosítani tudja működését ebben a nehéz
helyzetben is.

Ez a hirtelen irányváltás elsősorban azoknak lesz könnyebb, akik már rendelkeznek a különböző technológiákkal, gépekkel,
anyagokkal ahhoz, hogy például orvosi eszközöket gyártsanak az eddigi termékek helyett, azonban nekik is figyelni kell az
új tevékenység vonatkozásában a megfelelő jogi szabályozásokra. Nem elég ugyanis adott esetben átállítani a
gyártósorokat, a jogi hátteret is rendezni kell.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda most összegyűjtötte, hogy jogi szempontból mire kell figyelniük a társaságoknak, annak
érdekében, hogy a járvány elleni harcban is megőrizhessék a jogszerű működést.

2

Ideiglenes tevékenység 
változások

Ideiglenes tevékenység változások



NAV részére tevékenységbejelentés

• A 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 16 § (2) bekezdése alapján a
ténylegesen végzett tevékenységet (TEÁOR szerint besorolás szerint) be
kell jelenteni a NAV-nak.

• A bejelentéshez az ÁNYK program használatával kitöltött „20T201T -
Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett
szervezeteknek és egyéni cégeknek” elnevezésű nyomtatványt kell
használni.

• A kormányrendelet értelmében a bejelentést a tevékenység megkezdését
követő 15 napon belül meg kell tenni.

• A bejelentés elmulasztása mulasztási bírságot vonhat maga után, ami
természetes személy adózó esetén 200.000,- Ft-ig, míg nem természetes
személy adózó esetén 500.000,- Ft-ig is terjedhet.
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• Bejegyzett társaságok esetén a tevékenység bővülését,
illetve változását nem szükséges a Cégbíróságnak
bejelenteni, azt a NAV hivatalból közli a Cégbírósággal.

• Fontos azonban, hogy a létesítő okirat következő módosítása
esetén aktualizálni kell a tevékenységekre vonatkozó részt is.
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változások 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek bejelentés-köteles 

tevékenységnek minősülnek

• Ezen tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék
bejelentését követően folytathatók.

• Az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését
megelőzően a Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott
adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes
település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt
ipari tevékenységet.

• Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles
meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az
adott tevékenység végezhető-e.

• Amennyiben a tevékenység folytatója bejelentés-köteles tevékenységet
folytat bejelentés nélkül a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja,
és a tevékenységet törli a nyilvántartásból.

• Bejelentés-köteles tevékenységek többek között a következő
tevékenységek: elektronikus orvosi berendezés gyártása; háztartási,
egészségügyi papírtermék gyártása; munkaruházat gyártása; orvosi eszköz
gyártása, stb.
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változások 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek telepengedély-köteles 

tevékenységnek minősülnek

• A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható a tevékenység:
• a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
• nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a

tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi
engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A fent nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet
folytatni.

• A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a Kormányrendelet 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú
formanyomtatványon a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

• A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.
• A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat,

illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2)
bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

• Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően
haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni.

• Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül a jegyző az
ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a
nyilvántartásból.

• Telepengedély-köteles tevékenység többek között a következő tevékenység: tisztítószer gyártása, stb.
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes, 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos 
és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy 
jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek 
az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes 
körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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