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I. ÚJ TÁMOGATÁSI FORMÁK 

VERSENYKÉPESSÉGET 
NÖVELŐ 
TÁMOGATÁS 

Új készpénztámogatási program a beruházni 
kívánó társaságok számára.  

Budapesten is pályázható, a támogatási előleg 
már az igénylést követő 1,5 hónapon belül 
folyósításra kerül készpénz formájában, és 53 
millió forintos beruházási volumentől kezdve 
pályázható. 

 
Kik vehetik igénybe?  

o Legalább középvállalkozásnak minősülő magyarországi székhelyű/telephelyű 
társaságok.  

o Bizonyítandó, hogy a társaság a veszélyhelyzetben gazdasági visszaesést 
szenvedett el, azaz az alább felsorolt körülmények mindegyike fennáll:  

§ 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 
vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy 
egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak; 

§ A koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az 
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.  

 

Milyen iparágban vehető igénybe? 
Bármely iparágban és gazdasági területen igénybe vehető, kivéve:  

o acéliparban; 

o hajógyártásban; 

o a széniparban; 

o a szintetikusszál-iparban; 

o légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 
szolgáltatás nyújtásához; 

o elsődleges mezőgazdasági termeléshez; 

o halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez; 

o energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez; 

o kereskedelmi tevékenységhez; 

o koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez; 
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o turisztikai tevékenységre irányuló projekthez, exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez.  

 

Milyen formában vehető igénybe?  
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási előleg formájában kerül 
folyósításra, egy összegben.  

 

Hol vehető igénybe?  
Magyarország egész területén elérhető, Budapesten is.  
 

Milyen feltételekkel vehető igénybe?  
o Létszámtartás: A támogatás igénybevételéhez a társaságnak vállalnia kell, 

hogy létszámát fenntartja a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. 
december 31-ig; 

o Beruházási volumen: a társaságnak legalább 150.000 euró értékű beruházást 
kell megvalósítania 2021. június 30-ig, amelyet a pályázata benyújtását 
megelőzően még nem kezdett meg. 

 

Mennyi támogatás igényelhető?  
A beruházási érték 30-50%-a, de legfeljebb 800.000 euró.  

 

Hogyan vehető igénybe?  
A HIPA Nonprofit Zrt.-vel történt kapcsolatfelvételt követően támogatási adatlapot kell 
benyújtani. Az igénylés beérkezését követő 15 napon belül a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium támogató okiratot bocsát ki. Aláírását követő 30 napon belül a 
támogatást előleg formájában, egyösszegben folyósítják. Így tehát a társaság az 
igénylést követő 1,5 hónapon belül már megkaphatja a támogatást. 
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KUTATÓ-FEJLESZTŐ 
BÉRTÁMOGATÁSA 

A bértámogatás segítségével kutató-fejlesztő 
munkavállalónként közel 1 millió forint támogatás 
igényelhető, a K+F-kedvezményekhez egyébként 
szokásosan kapcsolódó adminisztrációs teher 
nélkül.  

 

Kik vehetik igénybe?  
Azok a foglalkoztatók, aki kutató-fejlesztőt foglalkoztatnak. 
 

Milyen iparágban nyújtható? 
Bármely iparágban (nem csak tudományos kutatást, fejlesztést főtevékenységként  
végző vállalkozásoknál). 

 
Milyen formában vehető igénybe? 
Készpénztámogatásként, amelyet havonta utólag folyósítanak.  
 

Hol vehető igénybe?  
Magyarország egész területén 
 

Mely munkavállalók után vehető igénybe?  
o Aki nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban; 

o Aki a munkáltatóval legalább 2020. március 11-től kutató-fejlesztőként 
munkaviszonyban áll; 

o Aki nem tölti a felmondási idejét. 
 

Melyek a munkáltatóra vonatkozó feltételek? 
o A munkáltató köteles alátámasztani, hogy gazdasági körülményei 

megváltoztak, amely változás a veszélyhelyzettel van közvetlen és szoros 
összefüggésben. Be kell mutatnia a gazdasági nehézségek áthidalására 
vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését is; 

o A munkáltató kérelemben nevesített munkavállalója után nem részesülhet a 
kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban, 
munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban; 

o Amennyiben a munkáltató a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja 
működik, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik és nem áll 
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, valamint 2019. 
december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
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Melyek a támogatás igénybevételének egyéb feltételei? 
o A munkavállalót nem munkaerőkölcsönzés keretében, vagy 

munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más 
munkáltatónál foglalkoztatják, illetve nem állásidőben foglalkoztatják; 

o A foglalkoztató köteles megtartani létszámát és az érintett munkavállalót 
legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig 
továbbfoglalkoztatni; 

o A munkáltató a munkavállaló munkabérét nem csökkentheti a támogatás és 
továbbfoglalkoztatás időtartama alatt. 

 

Mekkora támogatás igényelhető?  
o Ha a kutató-fejlesztő munkabére 670 000 forintot eléri, akkor 318 920 forint. 

Ha ez alatt van, akkor 318 920 arányosan csökkentett része igényelhető;  

o Legfeljebb három hónapra igényelhető. 
 

Hogyan vehető igénybe?  
o A székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz benyújtott kérelem útján; 

o A veszélyhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő egy hónapon belül 
igényelhető, de legkésőbb 2020. december 31-ig hozható támogatói döntés; 

o A kormányhivatal 8 napon belül dönt a támogatásról. 
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CSÖKKENTETT 
MUNKAIDŐS 
FOGLALKOZTATÁS 
TÁMOGATÁSA 

A veszélyhelyzet miatti termeléskiesés 
következtében csökkentett munkaidőben 
foglalkozatott munkavállalók munkabérének egy 
részét pótló juttatás. 

 

Kik vehetik igénybe?  
o Március 11-ét követően csökkentett munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalók; 

o Amennyiben a munkavállaló munkaideje legalább 15 százalékkal, legfeljebb 
75 százalékkal csökkent (tehát a főállásban foglalkoztatott munkavállaló 
akkor jogosult a támogatásra, ha a munkaideje napi 8 óráról 2-6,8 órára 
csökkent). 

 

Milyen iparágban nyújtható a támogatás? 
Bármely iparágban. 

 
Milyen formában vehető igénybe a támogatás? 
Készpénztámogatásként, amelyet havonta utólag folyósítanak. 
 

Hol vehető igénybe?  
Magyarország egész területén 
 

Mely munkavállaló veheti igénybe?  
o Aki ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben 

történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban; 

o Aki a munkaadóval legalább március 11-től munkaviszonyban áll; 

o Aki nem tölti a felmondási idejét; 

o Aki vállalja, hogy ha a csökkentett munkaidejű munkaviszonya mellett újabb 
munkaviszonyt létesít, az a támogatást követően nem lesz akadálya az 
eredeti munkaidőre történő visszatérésnek; 

o Aki, ha munkáltatójával egyéni fejlesztési időben állapodtak meg, ebben az 
időben rendelkezésre áll. 

 

Mik a munkáltatóra vonatkozó feltételek? 
o A munkáltató legalább hat hónapja működik; 

o A munkáltató a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló 
vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a kutató-fejlesztői 
munkabértámogatásban vagy uniós forrásból finanszírozott 
munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban; 

o A munkáltató rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; 
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o A munkáltató nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.  

 

Melyek a támogatás igénybevételének egyéb feltételei? 
o A munkáltató a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja; 

o A munkáltatónak be kell mutatnia, hogy a csökkentett munkaidőben történő 
foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros 
összefüggésben áll. Hitelt érdemlő módon alá kell támasztania, hogy a 
munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével 
összefüggő nemzetgazdasági érdek; 

o Ha a csökkentett munkaidő az eredeti munkaidő felét meghaladja (például 8 
óráról 5 órára csökkentik a munkaidőt), a munkáltatónak egyéni fejlesztési 
időben kell a munkavállalót képeznie, támogatás ideje alatt, vagy azt követő 
két éven belül; Az egyéni fejlesztési idő a kieső munkaidő 30%-a, erre az időre 
a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól és részére 
munkabér jár; 

o Munkáltató vállalja, hogy a támogatás időtartamára, valamint további egy 
hónapig megtartja létszámát. 

 

Mekkora időre igényelhető? 
A támogatás időtartama 3 hónap. 

 
Mekkora támogatás igényelhető?  

o A kiesett munkaidőre eső nettó alapbér 70%-a; 

o A támogatás alapja legfeljebb a nettó minibálbér kétszerese lehet (vagyis a 
támogatás alapja legfeljebb 214 130 Ft lehet). 

 

Hogyan vehető igénybe?  
o A munkavállaló és a munkáltató közösen benyújtott kérelme alapján, amelyet 

a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani; 

o Kérelem a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő egy hónapon belül nyújtható be; 

o A foglalkoztatási szerv 8 munkanapon belül dönt a támogatás odaítéléséről.  
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II. MÓDOSULÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 

LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSÁNAK 
ADÓKEDVEZMÉNYE 

 

A kedvezmény általában 

A látvány-csapatsportban működő szervezetek tevékenysége meghatározott 
adminisztratív feltételek teljesítése esetén a támogató éves társaságiadó-fizetési 
kötelezettségének 70%-áig terjedő mértékben támogatható. A támogató által a 
támogatás egésze költségként elszámolható, részben pedig adókedvezményként 
érvényesíthető a fizetendő társasági adóból. A támogatással a sportszervezet 
költségeinek 30-90% közötti hányada volt fedezhető függően attól, hogy a 
sportszervezet a támogatást milyen tevékenységnek a finanszírozására használta fel. 

Változás 

Látvány-csapatsportban működő szervezeteknél 100%-ra nő a támogatással 
biztosítható költségek aránya. Ez a társaságok számára azt jelenti, hogy nő az egy 
szervezet számára nyújtható támogatás mértéke. 

FEJLESZTÉSI TARTALÉK KÉPZÉSE 

 

A kedvezmény általában 

A beruházni kívánó társaságok a társasági adóalapjukat az eredmény 50%-áig (de 
maximum 10 milliárd forintig) csökkenthetik beruházási célra felhasználható, lekötött 
tartalék képzésével. A vállalkozások a tartalékot 4 éven belül kötelesek felhasználni. 

Változás 

A kormány a tartalékképzés mértékének 50%-os korlátját eltörölte, lehetővé téve ezzel, 
hogy a tervezett beruházásra tekintettel az adóalap korlátlan mértékben legyen 
csökkenthető. 

A magasabb szintű fejlesztési tartalékképzés a 2019-es év tekintetében is 
alkalmazható. Azok a vállalkozások, melyek már beadták 2019. éves társasági 
adóbevallásukat, 2020. szeptember 30-ig önellenőrzéssel módosíthatják az 
adókedvezmény igénybevételére vonatkozó választásukat. 
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III. ÚJ ADÓMENTESSÉG 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖNNYÍTÉSEK 

 

Szociális hozzájárulás 

Egyes veszélyeztetettnek minősülő ágazatba tartozó vállalkozások 2020. március – 
2020. június időszakban mentesülnek a munkavállalók bére utáni szociális hozzájárulási 
adó és szakképzési hozzájárulási adó megfizetése alól. Emellett a rehabilitációs 
hozzájárulás éves mértéke is a kétharmadára (966 000 Ft/személy) csökkent, továbbá 
a kötelezettek mentesülnek az előlegfizetési-kötelezettség alól is. 

Magánszemélyek járulékfizetése 

A veszélyeztetett ágazatokban a munkavállalók béréből csupán 4%-os természetbeni 
egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb havi 7 710 forintot kell levonni. A 
természetbeni egészségbiztosítási járulék a munkavállaló helyett a munkáltatót terheli. 

KIVA alanyok 

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó KIVA alanyok adóalapjának megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni a személyi jellegű kifizetéseket az említett időszakban. 

KATA mentesség 
A 2020. februárjában már KATA alanyként működő és veszélyeztetettnek minősülő 
tevékenységet folytató kisadózó vállalkozások mentesülnek a főállású- illetve nem 
főállású kisadózó után fizetendő KATA megfizetése alól. A mentességtől függetlenül a 
kisadózó jogosult marad a társadalombiztosítási ellátásokra. 
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LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA 
Ha kérdése merülne fel az új támogatásokkal és adókedvezményekkel kapcsolatban,  
kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

 

dr. Csővári István 

+36 1 886 7871 

icsovari@jalsovszky.com 

 

 

 

 

dr. Vizler Kitti 

+36 1 886 7881 

kvizler@jalsovszky.com 
 

 

 


