
Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) 
Kormányrendelet sportszervezeteket érintő rendelkezéseiről 

 
Az MKOSZ- adótanácsadó partnere által készített szakvélemény alapján - az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt 
Sportszervezeteket. 
 

Adófizetési kedvezmények 
 

 A 485/2020. (XI.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti tényleges főtevékenységet 
folytató munkáltatók a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs 
hozzájárulás vonatkozásában 2020. november hónap után a jogszabályi feltételek fennállása esetén 
adófizetési kedvezményt vehetnek igénybe. 

 A Rendeletben megfogalmazott adókedvezmények közül a tisztán EKHO alapján adózó jövedelmekre a 
szociális hozzájárulási adóra és a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó könnyítések nem 
alkalmazhatóak. Az EKHO szerint adózó munkavállalók azon jövedelme után fizetett adók, járulékok 
tekintetében azonban, amelyek a normál adózás alá esnek (legalább a minimálbér összege) lehetőség 
van a fenti könnyítések figyelembe vételére.  

 A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó mentesítés a normál és az EKHO szerint adózó 
munkaviszonyból származó jövedelem esetén egyaránt alkalmazható. 

 Az igénybevétel feltétele - a tényleges főtevékenység folytatása mellett - hogy: 
 a kifizető a Rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér 

fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg a fenti 
szerinti időszakban, 

 a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, 
 a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz. 

 
Bértámogatás 

 

 Az bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás 
akkor nyújtható, amennyiben 

 a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és 
 a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.  

 A bértámogatás a normál és az EKHO adózás alá eső munkabér után is igénybe vehető. 

 Kizárólag a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén (tehát megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatottak után nem). 

 A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és 
megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. 

 A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. 

 A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható.  

 A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban 
meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra. 

 
A részletszabályokat az alábbiakban elérhető jogszabályból ismerhetik meg. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000485.KOR&dbnum=1  
 
Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 
 
Budapest, 2020. november 27. 
 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
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