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Andrássy út 22.
dr. Főző Virág főigazgató-helyettes részére
Kedves Virág!
A 47/2020. (III.18.) kormányrendelet 3. és 4. paragrafusa az alábbiak szerint
rendelkezik:

„3. § (1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a
szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a
sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára
szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig
nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány
rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt
nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként
lehetővé teszi.
4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő
gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra
a foglalkoztatott
a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni
közterhek megfizetése alól,
b) 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.
(2) A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a
2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem
kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a
turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül
sor.”
Álláspontunk szerint a kormány szándéka az, hogy a járvány okozta terheket a
felsorolt munkaadók és munkavállalók esetében egyaránt enyhíteni igyekezzen. A
jogszabály olvasatából kitűnik, hogy a MÁO közalkalmazottjai részére fizetendő

munkabérből a munkáltatónak nem kell levonnia a munkavállalót terhelő járulékokat
– kivéve a 7710 ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot.
Tisztában vagyunk azzal, hogy kifizetéseket a Magyar Államkincstár teljesíti,
azonban annak érdekében, hogy a hozzánk kérdéssel forduló tagjainkat, valamint a
többi közalkalmazottat megfelelően tudjuk tájékoztatni, kérjük a MÁO értelmezését,
hogy a hivatkozott jogszabályban foglaltak a közalkalmazottjainak vonatkozásában
miképpen változtatják a hivatkozott hónapokra fizetendő illetményük összegét.
Szíves tájékoztatásodat előre is köszönjük!
Budapest 2020. április 2.
Üdvözlettel,

