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Csaknem tíz százalékkal csökkentek a beruházások a második 
negyedévben 

ado.hu 

A második negyedévben 9,9 százalékkal, az első fél évben 6,3 százalékkal maradtak el a beruházások 
a múlt év azonos időszakától. 

Az előző negyedévihez mérten 3,3 százalékkal mérséklődött a nemzetgazdasági beruházások sze-
zonálisan kiigazított volumene. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volume-
ne 2,9 százalékkal, míg a gép- és berendezés beruházásoké  4,3 százalékkal csökkent – derül ki a 
Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentéséből. 

A beruházások 57 százalékát megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a 
fejlesztések volumene – több mint három év folyamatos növekedés után – 12,1 százalékkal csök-
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kent. Ebben kiemelt szerepet játszott az, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások fejlesztési ak-
tivitása visszafogottabb lett a járvány következtében kedvezőtlenné váló gazdasági környezet mi-
att. A beruházások 13 százalékát realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések ennél is nagyobb 
mértékben, 19,1 százalékkal maradtak el a bázisidőszakitól. Ezt részben az okozta, hogy az egy 
évvel korábbinál alacsonyabb értékben realizálódtak uniós forrásból finanszírozott projektek. 

A nemzetgazdasági beruházások több mint negyedét jelentő, a legnagyobb súlyt képviselő feldol-
gozóipar fejlesztései 10,4 százalékkal visszaestek az első negyedévi 7,9 százalékos növekedés után. 
Három területet kivéve minden alágban jelentősen csökkentek a fejlesztések, a nagy súlyú jármű-
gyártásban, a kohászat, fémfeldolgozásban, valamint a gép, gépi berendezés gyártása területén 
pedig kiugró mértékben visszaestek. Hosszabb ideje folyamatban lévő, nagy értékű projektek ré-
vén jelentősen nőtt a volumen a villamosberendezés-gyártás, a gyógyszergyártás, illetve az élelmi-
szeripar területén. 

Bővültek a lakásépítések 

Az összberuházások közel ötödét realizáló ingatlanügyletek beruházási teljesítménye 2,0 százalék-
kal mérséklődött, ezen belül a lakásépítések számottevően bővültek, ugyanakkor a bérbeadást 
szolgáló üzleti létesítményekbe (pl. irodaházak) irányuló fejlesztések zsugorodtak. 

A harmadik legnagyobb súlyú terület, a szállítás, raktározás beruházásainak volumencsökkenése 
9,6 százalékkal folytatódott, amit elsősorban az infrastrukturális fejlesztések mérséklődése oko-
zott. Emellett a szállítással foglalkozó vállalkozások beruházásai is elmaradtak a bázisidőszaktól. 

Az államháztartás egyes területei hozzájárultak a nemzetgazdasági beruházások teljesítménycsök-
kenéséhez. A negyedik legnagyobb súlyú területen, a közigazgatás, védelem, kötelező társadalom-
biztosításban – elsősorban központi közigazgatási szervek mérsékeltebb beszerzései révén – 28,6 
százalékkal esett vissza a volumen. Az ötödik legnagyobb súlyú terület, a mezőgazdaság, erdőgaz-
dálkodás, halászat beruházásai kismértékben, 1,8 százalékkal nőttek, elsősorban a kisebb létszá-
mú szervezetek növelték gépbeszerzéseiket. 

A bányászat zuhant a legnagyobbat 

A nyolcadik legnagyobb súlyú, a művészet, szórakoztatás, szabadidő területén – a folyamatban 
lévő, sporttal és a kultúrával kapcsolatos projektek kisebb ráfordításai nyomán – 27,7 százalékkal 
csökkentek a beruházások. 

A hatodik legnagyobb súlyú terület, a kereskedelem, gépjárműjavításban 12,5 százalékkal csök-
kentek a beruházások. A nagykereskedelem, illetve a gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, 
javítása ágazatok beruházásainak visszaesését nem ellensúlyozta a kiskereskedelem emelkedő 
fejlesztései. 

A járványügyi helyzettel is összefüggésben a fekvőbeteg-ellátási terület kiugró fejlesztései révén a 
humán egészségügyi, szociális ellátásban 31,8 százalékkal bővültek a beruházások. Jelentősen, 
13,5 százalékkal emelkedtek az energiaipari fejlesztések, többek között elektromos hálózatok fel-
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újításai révén is. Az információ, kommunikáció területén a beruházások 6,5 százalékkal növeked-
tek, amiben szerepet játszottak hálózatfejlesztési munkálatok is. 

A legnagyobb, 54,8 százalékos visszaesés a bányászat területén következett be, összefüggésben az 
energiahordozók nemzetközi árának zuhanásával. Az építőipari gazdasági szervezetek körében 
36,2 a szálláshely, vendéglátás területén – elsősorban a kisebb szálláshelyek visszafogott fejleszté-
sei révén – 34,7 százalékkal csökkent a beruházási teljesítmény. 

Dolgozók iskolában: szja-vonzatok 

adozona.hu 

A jelenleg hatályos szabályok eltérően rendelkeznek az iskolarendszerű és az iskolarendsze-
ren kívüli képzés adókötelezettségéről: az iskolarendszerű képzés esetében a juttatás 2019-
től – munkavállalóknál – bérjövedelemként vált adókötelessé, míg az iskolarendszeren kívüli 
képzés költségeinek átvállalása révén a törvényben meghatározott feltételek fennállásakor 
nem keletkezik a jövedelem megállapításánál figyelembe veendő bevétel. 2019 előtt a mun-
káltatónak kellett a közterheket megfizetnie a képzéssel kapcsolatos kiadások után. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerint az a képzés minősül 
iskolarendszerű képzésnek, amelynek résztvevői a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jog-
viszonyban állnak. Ilyennek számít az a külföldi képzés is, amely államilag elismert oktatási célú 
intézményben folytatott teljes idejű, alapfokú, középfokú vagy érettségi végzettséget adó képzés, 
vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben folyó, felsőfokú végzettséget adó képzés [Szja 
tv. 3. § 87. pont]. 
 
A fogalom második mondata – a hallgatói jogviszonytól függetlenül – iskolarendszerű képzésnek 
minősíti az államilag elismert oktatási célú intézményben folytatott teljes idejű, alapfokú, közép-
fokú vagy érettségi végzettséget adó képzéseket, illetve az államilag elismert felsőoktatási intéz-
ményben folyó, felsőfokú végzettséget adó képzéseket is. 

Külföldi iskolarendszerű képzésként a különböző, vezetőknek szánt MBA képzések merülnek fel 
mint a munkáltató által juttatott, finanszírozott képzések. 

2021-ben új korszak indul a NAV-nál, készülhetnek a magán-
személyek 

portfolio.hu 

Az online számlázás 2021-ben válik teljessé, ekkor már minden számlát, még a magánszemé-
lyek részére kiállítottakat is látja majd az adóhivatal - tájékoztatta az MTI-t a Pénzügyminisz-
térium (PM) adóügyekért felelős államtitkára hétfőn. Mindez óriási jelentőségű bejelentés, 
mutatjuk, miért. 

https://adozona.hu/jogtar/615_1995_CXVII_torveny_szemelyi_jovedelemadorol
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Izer Norbert közölte, hogy az újfajta adatszolgáltatás átlagosan napi több mint félmillió lakos-
sági számlát érint. A koronavírus-válság okozta nehézségek miatt most különösen fontos, hogy a 
vállalkozások zökkenőmentesen tudjanak átállni az új rendszerre, amit a 2021. január 1-jétől 
március 31-ig tartó szankciómentes időszak biztosít számukra.      

A gazdaságfehérítés új korszakába lépünk jövőre, oda, ahol a feketegazdaság elleni küzdelem 
együtt jár több, az Európai Unióban egyedülálló, a vállalkozások adózását jelentősen megkönnyítő 
szolgáltatással is - jelentette ki Izer Norbert. A kockázatelemzők jelenleg hétköznaponként átlago-
san több mint egymillió számla adatait dolgozzák fel, a lakossági számlák láthatóvá tételével 
jövőre a beérkező számlák száma jelentősen nőni fog. Az online  számla kiterjesztése 

a legnagyobb horderejű lépés a feketegazdaság elleni küzdelemben, hiszen ezáltal jövőre a revizo-
roknak szinte az összes kontrolladat rendelkezésére áll majd az áfabevallások valóságtartalmának 
vizsgálata során 

- jelezte.        

A jövőre debütáló szolgáltatások közül elsőként az áfabevallások kiajánlását emelte ki az államtit-
kár. Mint mondta, évente nagyjából 480 ezer vállalkozást szabadíthat meg ezzel a kormány az egyik 
legbonyolultabb bevallás kitöltésének kötelezettségétől.     

Nemcsak az áfabevallások adóhivatali előkészítését biztosítja az új Online Számla rendszer, hanem 
még - a koronavírus-járvány idején a magas fertőzési kockázatot jelentő - papírszámlákat is 
kiválthatja - szögezte le. Az eladó a meghatározott számlaadatokat beküldi az adóhivatalhoz, a 
vevő pedig egyszerűen letölti a szükséges adatokat, így az adatszolgáltatás lehet maga az elektro-
nikus számla. A gazdaságban leggyakrabban használt azonosítók, így például a szerződésszám is 
opcionálisan kitölthetők az adatstruktúrában, ezzel a számlák automatikusan és könnyen feldol-
gozhatóvá válnak vevői oldalon - részletezte az államtitkár.     

KIEMELTE, HOGY EZEKKEL A SZOLGÁLTATÁSOKKAL MÁR A SZÁMLATÖMB KITÖLTÉSÉVEL SEM KELL 
BÍBELŐDNIE SENKINEK SEM JÖVŐRE. 

Megjegyezte, hogy az adóhivatal mobil applikációja - a teljesen ingyen használható Online Számlá-
zó - is biztosítja majd mindezt, így ideális választás lehet a digitális számlázásra áttérő kisvállalko-
zásoknak is.      

Az új rendszerre, az XSD 3.0-ra való átállás adatvédelmi szempontból is fontos, hiszen ez a specifi-
káció biztosítja a lakossági adatok anonimitását - mondta az államtitkár. A lakossági adatok az 
értékesítési oldal elemzéséhez nélkülözhetetlenek, de a magánszemély vevő személyes adataira 
nincs szükség, azokat az adóhivatal sem látja - magyarázta Izer Norbert.     

Az államtitkár szerint az új rendszer a vállalkozásokra közvetlenül is hatással van, mert sok esetben 
járulhat hozzá az értékesítési folyamatok digitalizáltságának terjedéséhez, ami hatékonysági tarta-
lékokat is a felszínre hozhat.      
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Annak ellenére, hogy még több mint egy negyedév van a január 1-jei rendszerindulásra, azaz min-
den számla adóhivatali becsatornázására, a koronavírus-válság idején mégis szükséges hosszabb 
felkészülési időt biztosítani a csaknem félmillió vállalkozásnak az átállásra - mondta az államtit-
kár. A 2021. március 31-ig tartó szankciómentes időszak alatt még használható a régi XSD 2.0 
specifikáció, de április 1-jétől már csak az eggyel fejlettebb, 3.0-ás verzió lesz elérhető, amely 
egyszerre biztosítja a gazdaság további fehéredését, az áfabevallások kiajánlását, az adatvé-
delmet, valamint a papírmentes számlázást.     

A kellő felkészülés érdekében az adóhivatal már ma délután közzéteszi GitHubon, illetve az 
onlineszamla.nav.gov.hu-n a fejlesztőknek szóló sémákat, és a műszaki változások átfogó leírását. 
Az államtitkár emlékeztetett, hogy október 1-jétől mintegy egymillió vállalkozó összes egymás 
közötti ügyletének számlaadatát látja az adóhivatal. 

AZ ÚJ KORSZAK 2021. ÁPRILIS 1-JÉN A MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁK BECSA-
TORNÁZÁSÁVAL VESZI KEZDETÉT, UGYANIS AKKORTÓL VÁLIK TELJESSÉ MAGYARORSZÁGON A 
SZÁMLA-ADATSZOLGÁLTATÁS. 

Logikus és látványos továbblépés 

Az online számlázási kötelezettség fokozatos bevezetésének és elterjedésének óriási jelentősége 
van több szempontból is: a NAV gyakorlatilag fokozatosan ugyan, de minden ügyletre rálát a gaz-
daságban, ami ellenőrzési képességét javítja és ezáltal (valamint az intézkedés visszatartó ereje 
önmagában) szűkíti a feketegazdaságot, másrészt a vállalatokat és a magánszemélyeket is a 
digitalizáció alkalmazására kényszeríti. 

A NAV csodafegyvere 2018. július elsején vette kezdetét, amikor minden olyan számláról, amelynek 
belföldi adóalanyra áthárított áfatartalma minimum 100 ezer forint, azonnal adatot kellett küldeni 
a NAV-hoz, vagyis a vállalkozások által használt számlázóprogramokat bekötötték az adóhatóság-
hoz, amely automatikusan szolgáltatta a kért adatokat. A NAV által korábban bemutatott adatok 
szerint közel 300 ezer vállalkozás volt érintett a 100 ezer forintos áfaértékhatár mellett az adatszol-
gáltatásban 2020 elejéig. 

Ennek az intézkedésnek volt a második fokozata az idén július elsejétől életbe lépő rendszerbőví-
tés, ugyanis a szabályozás eltörölte a 100 ezer forintos értékhatárt. Vagyis a NAV online számla 
jelentésben, valós időben, automatizáltan kell adatot szolgáltatni a magyar adóalany vevők felé 
kiállított számlákról, függetlenül az áthárított áfa értékétől.  

Izer Norbert államtitkár hétfői nagy bejelentése pedig gyakorlatilag az online számlázás harmadik 
lépcsőfokát jelenti. Egy hosszabb felkészülési időszak után ezek szerint a magánszemélyeknek 
kiállított számlákat is látni fogja az adóhatóság. 

 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20180702/uj-online-csodafegyver-kerult-a-nav-testver-kezebe-290522
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200204/2020-tol-a-nav-mindent-latni-akar-414513
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200529/nehany-het-es-jon-az-igazi-nav-testver-433850
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Katás egyéni vállalkozó kapcsoltsága és a 40 százalékos adó 

adozona.hu 

Katás egyéni vállalkozó egymással kapcsolt viszonyban lévő gazdasági társaságoknak szám-
láz. Kell-e jövőre 40 százalékos adót fizetnie? Katás egyéni vállalkozó és társaság között lé-
tezhet-e kapcsoltság? Olvasónk két menetben feltett kérdéseire Szipszer Tamás adószakértő 
válaszolt. 

Kérdés1. Kérdésem az alábbi, melyben szíves állásfoglalását kérem: Egy gazdasági társaság kap-
csolt viszonyban áll egy másik gazdasági társasággal. Vannak olyan katás egyéni vállalkozó partne-
rek, melyek mindkét cégnek partnerei, tehát mindkét társasághoz számláznak – bár mindkét tár-
saságba 3 millió forintnál kevesebbet egy évben. Felmerülhet-e ilyenkor a 40 százalékos adóköte-
lezettség vagy sem? Úgy tudom, önmagában az egyéni vállalkozó és partnere esetében értelmez-
hetetlen a kapcsolt viszony, mert az csak két gazdasági társaság között lehetséges, vagyis egy 
egyéni vállalkozó és egy cég között nem értelmezhető a kapcsolt vállalkozói viszony. Ezt helyesen 
gondolom? Ha igen, akkor ezek szerint azt is jól értem, hogy nem lehet kapcsoltnak minősíteni két 
vállalkozást akkor sem egymáshoz képest, ha az egyik egy katás egyéni vállalkozás, a másik fél 
pedig egy olyan (akár egyszemélyes) kft., melyben a tulajdonos személye ugyanaz, mint a katás 
vállalkozó? 
 
SZAKÉRTŐNK VÁLASZA: 
 
Ha a katás egyéni vállalkozás két egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló vállalkozásnak 
számláz egyenként 3 millió forint alatti összeget jövőre, akkor a 40 százalékos különadót nem kell 
megfizetni, mivel a kapcsolt vállalkozások felé történő számlázásból származó bevételt nem kell 
összeadni e tekintetben. 
 
Egyéni vállalkozó és társas vállalkozás is állhat egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban, sőt 
magánszemély és társas válallkozás is a definíció szerint. 
 
Ezért ha a katás egyéni vállalkozó és maga is kapcsolt vállalkozási viszonyban áll egy céggel. aki 
számára bevételt fizet ki, akkor jövőre az ilyen kifizetés már az első forinttól kezdve 40 százalékos 
adóval lesz sújtva.  
 
Kérdés2. Még abban szeretném kérni szíves pontosítását, hogy a definíció, melyre ön a válaszában 
hivatkozik, hol olvasható? Mert a kapcsolt vállalkozásokról szóló definíció eddig tudomásom sze-
rint a társaságiadó-törvényben volt, ott viszont nem volt értelmezett (ha nem tévedek) a kapcsolt 
viszony az egyéni vállalkozás és a cég között. Kérem, legyen kedves ezt még bővebben kifejteni! 

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA: 
 
A katatörvény, csakúgy mint sok más törvény is a társasági adózásban meghatározott fogalmat 
alkalmazza a kapcsolt vállalkozások fogalmának meghatározásánál. 



 

2510 Dorog, Orgona u. 2. ● Tel/fax: 06-33-431-793 ● Mobil: 06-30-571-6850 
E-mail: iposz.dorog@gmail.com ● Honlap: www.dorogiipartestulet.hu 

A tao-törvény 4. § 23. pontja értelmében a kapcsolt vállalkozási viszony nem csak cégek, jogi sze-
mélyek között, hanem cégek, más szervezetek és bármely személy, akár magánszemélyek között is 
fennálhat adott esetben. 
 
Tehát például egy betéti társaság a benne többségi szavazattal rendelkező magánszeméllyel is 
kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor is ha ez a magánszemély nem végez vállalkozási tevé-
kenységet. Természetesen egyéni vállalkozóval is fennállhat a kapcsoltság a többségi befolyás 
esetében. 

Hitelfejsúlyos a vállalkozások érdeklődése 

profitline.hu 

Sorban állnak azok a vállalkozások a kedvező, állami támogatású hitelekért, akik nem szerencsés 
szektorban, vagy földrajzi helyen működnek. Vannak azonban nyertesei is a válságnak, amelyek a 
kölcsönből fejlesztenének inkább. A többséget ugyanakkor folyamatosan fenyegeti, hogy egy éven 
túl nem tudnak csupán hitelből működni. 

Hitelfejsúlyos a vállalkozások érdeklődése, az állami támogatásokat kihasználva a munkahelyek 
megtartására és jellemzően más rövid távú finanszírozásra igénylik a banki forrásokat – mondta el 
a Sberbank szakértője. Sokan váltanak olcsóbb, vagy fix kamatozású hitelre, hogy optimalizálják a 
költségeiket és átvészeljék a pandémiás időszakot, tette hozzá Korsósné Maku Márta. 
 
Klasszikus őszi hitelszezonról nem beszélhetünk, hiszen pont a támogatott konstrukciók miatt már 
a nyár elején elindult az igénylési hullám. A vállalatok ráadásul a szokásos uborkaszezont is ki-
hagyták idén. Ez az oka, hogy idén valószínűleg nem látunk majd a megelőző évekhez hasonló, 
kiugróan dinamikus szeptembert a hitelszámok alapján. 
 
Ami a hitelfelvevők összetételét illeti, vegyes a kép. Sokan érkeznek szolgáltató szektorból, főleg 
azok a vállalkozások, akik a válság által leginkább érintett ágazatokban praktizálnak, és nincsenek 
szerencsés helyen. Ugyanakkor például a Balaton környéki és a fürdővárosokban működő cégek-
nek elég szépen alakultak az előző hónapok. De megjelentek a bankoknál az építőipari ügyfelek is 
egy új, garanciavállalásra vonatkozó igénnyel, ami az előző években még nem volt jellemző. 
 
„Csendes ügyfélnek” jellemezte őket a Sberbank vállalati termékfejlesztési vezetője, aki hozzátet-
te, esetükben sincs baj, csupán a bizonytalanság nagyobb most, mint pár éve. 

Újra kell gondolni a hitelmoratóriumot 

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentése óta a hitelmoratórium meghosszabbítására számít 
a bankszektor, mondta el Korsósné Maku Márta, aki szerint az inkább a kérdés, milyen feltétel-
rendszerrel teszi ezt meg a kormányzat. A bankok támogatják magát az eszközt, hiszen a hitelinté-
zetek érdeke is az anyagilag stabil vállalkozások léte. Ugyanakkor olyan megoldást szorgalmaz a 
szakértő, amely nem csak a bankszektor terheként jelenik meg a jövőben. Noha mind lakossági, 
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mind vállalkozói oldalon az ügyfelek kevesebb mint fele élt a jelenlegi moratóriummal, ez is több 
mint kétezer milliárd forinttal rontotta a banki jövedelmezőséget – támasztotta alá szavait a szak-
ember. Maku Márta sem vitatja az intézkedés szükségességét, de véleménye szerint újra kell gon-
dolni a feltételrendszert és a leginkább rászoruló szektorok esetében élni a moratóriummal. 

Ők a válság nyertesei 

Egy éven túl nem tartható fenn az az állapot, hogy egy vállalkozás hitelből finanszírozza a béreket, 
még a stabil cégek sem maradnak működőképesek változtatások nélkül – mondta el Maku Márta, 
aki hozzátette, vannak ugyanakkor a válságnak már most nyertesei is. Akik a kényszerhelyzet hatá-
sára léptek meg bizonyos fejlesztéseket, vagy egy-egy ötlettől vezérelve kezdtek teljesen új, vagy 
saját működési területükhöz közel eső piaci modellbe, ők most a pandémiás időszak bajnokai. 
Jellemzően a digitális ágazatból jönnek és új befektetésükhöz keresnek forrást, így jelennek meg a 
banki radaron. 

Gyakran ismételt kérdéseket válaszol meg a NAV az új Tbj. kap-
csán 

adozona.hu 

Az új Tbj. július elsején lépett hatályba, ezzel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 
(NAV) sok kérdést érkezik, a gyakran ismétlődőkre most honlapján igyekszik választ adni 
hivatal. 

1. 2020. július 1-jén hogyan változott az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettségének 
bejelentése? 
 
2020. július 1-je óta a NAV automatikusan előírja az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének 
kötelezettségét, és erről értesíti az érintett személyt. A járulékot a NAV az Egészségbiztosítási Alap-
kezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján írja elő. 
 
Ez azt jelenti, hogy a természetes személynek a fizetési kötelezettségét főszabály szerint már nem 
kell bejelentenie, arra csak kivételes esetekben van szükség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
természetes személy bejelentését a NAV visszautasítaná, a „T/1011U jelű adatlapon benyújtott 
bejelentést a NAV minden esetben átveszi. 
 
2. Külföldi biztosítás bejelentésére, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezett-
sége alóli kijelentkezésre 2020. július 1. óta hogyan van lehetőség? 
 
Annak a tajszámos személynek, aki 
♦ valamely EGT-tagállamban, 
♦ Svájcban, 
♦ Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban, 
♦ nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében 
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biztosított, be kell jelentenie a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rend-
szerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül az egészségbiztosítónak. 
 
A ’T1011U nyomtatványon csak a járulékfizetési kötelezettség visszamenőleges törlését lehet kérni 
(bejelentés típusa a „2-es” kód). 
 
3. Most jöttem meg külföldről, de nem kaptam értesítést a NAV-tól egészségügyi szolgáltatási járu-
lék fizetésére, pedig nincs munkahelyem és ellátásban sem részesülök. Mi a teendőm? 
 
A ’T1011U adatlapon jelentheti be fizetési kötelezettségét az, akinek a NAV bármely okból nem írta 
elő a kötelezettséget. Az okok között szerepelhet, ha a fizetési kötelezettséggel érintett személy 
korábban nem minősült belföldinek vagy foglalkoztatója nem jelentette be a biztosítási jogviszony 
végét. A bejelentés mellett nyilatkozni kell arról is, hogy más EGT-államban vagy szociális bizton-
sági egyezményes államban nem áll fenn biztosítása. 
 
4. Kaptam értesítést a NAV-tól egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, amellyel nem 
értek egyet. Mi a teendő ilyenkor? 
 
Ilyenkor egyeztetést kell kezdeményezni a kormányhivatalnál. Ha az illető biztosított, az egyezte-
tést a NAV-nál lehet kezdeményezni. 
 
5. Mi a teendőm, ha nem tudom fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? 
 
Ha a magánszemély méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja 
határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt (részletfizetést, fizetési halasztást, mérsék-
lést) kérhet a NAV-tól, ami azonban csak akkor engedélyezhető, ha annak a törvényi feltételei 
fennállnak. A fizetési kedvezmény részletes szabályairól bővebb információ a NAV honlapján elér-
hető 30.1 számú információs füzetben olvasható. 
 
Annak érdekében, hogy a szociálisan rászorult személy az egészségügyi szolgáltatásokra a jogo-
sultságot megszerezze, abban az esetben, ha a NAV a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányu-
ló eljárásában olyan tényt tárt fel, amely a szociális rászorultság megállapítását megalapozhatja, 
akkor az érintett személy jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeinek adatait elektronikus úton 
hivatalból átadja a járási hivatalnak. 
 
Szociális rászorultság alapján a járási hivatal annak állapíthatja meg az egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultságát 
 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120 százalékát, továbbá azb) aki egyedülélő, és jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150 százalékát 
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
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Annak, aki ezeknek a szigorú feltételeknek megfelel, érdemes a járási hivatalt megkeresni annak 
érdekében, hogy az egészségbiztosítási szolgáltatásra való jogosultságát a járási hivatal a lehető 
legrövidebb időn belül megállapítsa. 
 
Megoldást jelenthet az is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését a kötelezett helyett, 
annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. Az átvállalás a NAV jóváhagyásával 
válik érvényessé. 
 
6. Mi történik, ha nem fizetem meg az előírt egészségügyi szolgáltatási járulékot? 
 
Nem veheti igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatást az, aki nem fizeti meg a járulé-
kot és a 2020. július 1-jét követő időszakra az ebből keletkező hátralék összege több mint az egész-
ségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosa (46 260 forint). Ebben az esetben a NEAK 
érvényteleníti a tajszámot is. 
 
7. Miért van ennyiféle „lámpa”, mi mit jelent? 
 
A jogviszony-ellenőrzés során a NEAK informatikai rendszere az alábbi jelzéseket adhatja az egész-
ségügyi szolgáltatónak a beteg jogviszonyával összefüggésben: 
♦ ZÖLD lámpa: a taj érvényes, jogviszonya rendezett; 
♦ PIROS lámpa: a taj érvényes, jogviszonya rendezetlen; 
♦ KÉK lámpa: külföldön biztosított, a taj átmenetileg érvénytelen; 
♦ BARNA lámpa: a taj egyéb okból érvénytelen; 
♦ SÁRGA lámpa: a taj érvényes, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult. 
 
Bővebb információ a NEAK honlapján érhető el. 
 
8. 2020. július 1-je óta a nyugdíjas egyéni, illetve társas vállalkozó esetén felmerül-e az egész-
ségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség? 
 
2020. július 1. óta nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a nyugdíjas egyéni és társas 
vállalkozónak. 
 
9. Nyugdíjas foglalkoztatottra milyen hatással van az új Tbj.? 
 
2020. július 1-jétől a nyugdíjas kereső tevékenységet folytató (például közalkalmazott, megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott, választott tisztségviselő stb.) személyek mentesülnek a biztosítási 
és a járulékfizetési kötelezettség alól. 
 
10. Mi a járulékalap a mezőgazdasági őstermelők esetében az új Tbj. szerint? 
 
A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őster-
melőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
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járulékot. Akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem 
haladja meg az szja-törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, 
az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után 
társadalombiztosítási járulékot fizet. Az szja-törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonat-
kozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi 
szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. 

 

 
 

 


