
Jogszabály-módosítási javaslat a COVID helyzet következményeinek 
ellensúlyozására az egészségügyi ellátás vállalkozói szférájában 

 

Fő cél: a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges azonnali intézkedések kiterjesztése a nem kisadózó 
vállalkozásként működő egészségügyi vállalkozásokra 

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel 
kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Korm. 
rendelet rögzíti, hogy az abban meghatározott TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított 
tevékenységet tényleges főtevékenységként végzők 2020. március, április, május és június 
hónapra nem kell teljesítsék adófizetési kötelezettségüket a szociális hozzájárulás, 
szakképzési hozzájárulás tekintetében, míg az egészségbiztosítási járulék, és a rehabilitációs 
hozzájárulás megfizetésére különböző kedvezményekre jogosultak. 

A 47/2020. (III.18) Korm. rendelet kimondja, hogy jogszabályban megjelölt munkavállalók 
esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, illetve a 
munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni 
egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem 
haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. A 
hivatkozott ágazatok tekintetében a kormányrendelet további engedményeket biztosít a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződések vonatkozásában, oly 
módon, hogy a veszélyhelyzet fennállásáig tiltja a bérleti szerződések felmondással történő 
megszüntetését, és a bérleti díjak emelését. 

Az egyéb humán-egészségügyi ellátás, a szakorvosi járóbeteg-ellátás, az általános járóbeteg-
ellátás, a fogorvosi járóbeteg-ellátás, a fekvőbeteg-ellátás, valamint az idősek, fogyatékosok 
szociális ellátása bentlakás nélkül tevékenységek tekintetében a hivatkozott 
kormányrendeletek kizárólag azon vállalkozások tekintetében biztosítanak adófizetési 
kedvezményeket 2020. március, április, május és június hónapokra, amely vállalkozások a 
Katv. (kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény) hatálya alá tartoznak. 

Magyarországon az egészségügyi ellátásban az orvosok, fogorvosok, pszichológusok, 
szakdolgozók, gyógyászati segédeszközök gyártói, továbbá forgalmazók nem kizárólagosan 
állami kórházak, rendelőintézetek alkalmazottaiként dolgoznak. Jelentős számban 
tevékenykednek szabadfoglalkozású orvosok, egyéni vállalkozók, különböző gazdasági 
formában működő vállalkozások személyes közreműködői, a közreműködő cégek, illetve 
egészségügyi szolgáltató cég alkalmazottai, amelyeknél általában teljesítmény alapú a 
finanszírozás. 



A koronavírus járvány lassítása érdekében meghozott kormányzati intézkedések között fontos 
és indokolt volt a beteg-beteg, és az orvos-beteg találkozások számának radikális 
csökkentése érdekében az egészségügyi szolgáltatásokat eddig sohasem látott módon 
visszafogni, és a betegellátást csak a halaszthatatlan ellátásokra korlátozni. Ez az indokolt 
intézkedés azonban azzal járt, hogy a rendeleteket betartó, teljesítmény alapon 
finanszírozott, közreműködőként az állami ellátásban vagy a magánellátásban szolgáltató 
valamennyi – nem kizárólagosan csak a kisadózóként működő - egészségügyi vállalkozás 
bevétele drasztikusan lecsökkent. Sok vállalkozás ilyen körülmények között nem tudja fizetni 
a szokásos költségeit: a munkabérekkel járó terheket, az alvállalkozók számláit, a bérleti 
díjakat, a hitel és lízing díjakat, valamint a különféle adóterheket.  
 
Nemzetgazdasági érdek, hogy az állam ebben a helyzetben pénzügyileg segítse a 
vállalkozásokat, hogy azok a pandémia elleni küzdelemben részt vegyenek, illetve a kritikus 
periódust túléljék, így a munkahelyeket megtartsák, és a járvány elmúlása után a gazdaság 
minél gyorsabban helyreálljon. Az egészségipari és orvostechnológiai beszállítókon, 
alvállalkozókon (pl. fogtechnikus stb.) keresztül a jól működő egészségügyi vállalkozások a 
gazdaság fellendítésére messze gyűrűző hatást fejthetnek ki. Éppen emiatt különösen fontos, 
hogy a magyar egészségügy a járvány lecsengése után, a korábban elhalasztott ellátások 
miatt ugrásszerűen megnövekedett igényeket maximálisan ki tudja elégíteni, ehhez pedig 
elengedhetetlen, hogy az országos ellátó kapacitás - jelentős részben közfinanszírozott ellátást 
is nyújtó – valamennyi - vállalkozói formában működő része is megfelelően működjön. 
 

 
Mindezekre tekintettel javasoljuk a szakszervezetek, a MOK és KIK érdemi bevonásával a 
47/2020. (III.18.) Korm. Rendelet, valamint a 61/2020. (III.23.) Korm. Rendelet módosítását, 
annak érdekében, hogy a megfogalmazott veszélyeztetett ágazatok körébe  

 

• az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690)  
• a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622)  
• az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621)  
• a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623)  
• a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)  
• az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) 

 

tevékenységet folytató, nem kisadózó vállalkozások is bekerüljenek, így a járvány okozta 
nehéz helyzetükben az adózási könnyítés segítségével megtarthassák a munkahelyeiket, 
fenntarthassák bérleti szerződéseiket, és vállalkozásaik a járvány lecsengésével ismét 
szolgáltathassanak. 



  

 

Az adófizetési, és bérleti díjfizetési határidőkre tekintettel a Kormányrendeletek módosítása 
halaszthatatlan. 
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