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Tárgy: Javaslat a koronavírus-járvány következményeinek ellensúlyozására az egészségügyi
ellátás vállalkozói szférájában
Tisztelt Miniszter Úr!
A Kormány a koronavírus-járvány súlyos gazdasági hatásait cs kkentend
vállalkozásokat seg t intézkedést is hozott.

t bb, a

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a
szerencsejáték, a filmipari, az el ad m vész, a rendezvényszervez és a sportszolgáltatást
nyújtó ágazatok tekintetében 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott
munkavállalók esetében jelen
m
kben mentesíti a munkáltatót a munkabér utáni
közterhek megfizetése alól.
A 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet szerint több Katv. (kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény) szerinti kisadózó
vállalkozás
ideértve k l nb z
egészség gyi ellátást f tevékenységként végz
vállalkozásokat mentesül a 2020. március, április, május és június hónapokra a Katv.
ala j n k ele befi e
al l. Ugyanezen jogszabály megfogalmazza, hogy számos, ún.
veszélyeztetett ágazat vállalkozói (pl. taxis személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás stb.) majdnem teljesen mentesülnek a járulékfizetések alól.
Ug anakko kima adnak a moga o ak k b l a ok a eg
g g i llalko ok,
amelyek nem a Katv. ala j n m ködnek, számukra egyik jogszabály sem biztosít
könnyítést.
A koronavírus-járvány terjedésének lassításában nagyon fontos intézkedés a halasztható,
elektív ellátások felfüggesztése, ezáltal az orvos-beteg, beteg-beteg találkozások
minimalizálása. Ez az indokolt intézkedés azonban azzal járt, hogy a rendeleteket betartó,
teljesítmény alapon finanszírozott, k zrem k d ként az állami ellátásban vagy a
magánellátásban szolgáltató valamennyi egészségügyi vállalkozás bevétele drasztikusan
lecsökkent. Kül n sen nehéz helyzetbe ker lhetnek a k zrem k d i szerz désekkel dolgoz
mikrovállalkozások, illetve a kis-és középvállalkozások (kkv-k).
Ilyen vállalkozások többek között:
- a fogorvosi kisvállalkozások,
- az egészségügyi kényszervállalkozások, pl. háziorvosi szolgálatok és térségi
tömörülések,
- az egészségügyi szolgáltató Kft-k és Bt-k, amelyeket járóbeteg szakellátásban
foglalkoztatnak,
- a pszichológusi, pszichoterápiás és egyéb egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó kkv-k.
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Számos konkrét élethelyzet sorolható fel, amiért ezen vállalkozások m k dése veszélybe
került:
- A 65 év feletti egészségügyi dolgozókat a kollégák egészségének és életének védelme
érdekében
a közvetlen betegállásból hátravonták, tekintettel arra, hogy kiemelt
rizikócsoportba tartoznak. Ugyanakkor sok esetben k zrem k d i szerz déseiket
felbontották, gazdaságilag bizonytalan helyzetbe tasz tva ket.
- A fogorvosi ellátások gyakorlatilag sz netelnek, a s rg sségi ellátásra es finansz rozás
a vállalkozások m k dését nem biztos tják.
- A háziorvos, házi gyermekorvosi szolgálatokat ellátó vállalkozások ugyan részben
m k dnek, de k ltségeik jelent sen megemelkedtek: nagy mennyiség egyéni
véd felszerelést, fert tlen t szert kell beszerezni k, illetve gyakran plusz személyzetet
kell alkalmazniuk a járvány gyi el rások betartásához.
A fentiekre való tekintettel kérjük a járulékkedvezmények kiterjesztését. Kérésünk
további indoklása:
- A járulékkedvezmény haszonélvez i els sorban azok a szakdolgoz k és orvosok
lennének, akik most nem tudnak munkát végezni akár egyéni veszélyeztetettségük
miatt, akár az ellátásra vonatkozó korlátozások következtében.
- Az így megspórolt járulékok hozzájárulnak, hogy az érintett egészségügyi vállalkozás a
járvány elhúzódása esetén is életképes maradjon.
- A járvány lezajlása után a gazdaság újraindításában, az elmaradt vizsgálatok, kezelések
bepótlásában ezen vállalkozásoknak kiemelt szerepe lesz, de csak akkor, ha a
vállalkozások nem mennek cs dbe, alkalmazottjaikat meg tudják tartani.
- A megspórolt járulékok miatt vállalkozások a szakdolgozóknak tovább tudnak, vagy több
juttatást tudnak adni a járvány alatt.
Mindezekre tekintettel javasoljuk a szociális partnerek, 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 fekv beteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)
- az id sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
tevékenységet folytató, nem kisadózó vállalkozások is bekerüljenek, és részesüljenek a
járulékfizetésre vonatkozó mentességben, illetve kedvezményekben, így biztosítva, hogy a
járvány okozta nehéz helyzetben is megtarthassák az alkalmazottjaikat, fenntarthassák bérleti
szerz déseiket, és vállalkozásaik a járvány lecsengésével ismét szolgáltathassanak.
Budapest, 2020. 04. 04.
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