
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS SZÜNETELTETÉSE

1. oldal

Amennyiben nehéz helyzetbe kerültél, és ezáltal előreláthatólag nem lenne 
bevételed az elkövetkezendő időszakban, akkor érdemes elgondolkodni a 
vállalkozás szüneteltetésén. 

Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén nem kell kata adót fizetni (ha a 
szünet ideje alatt a kisadózó nem végez tevékenységet).

Figyelem! A kata adó alól csak akkor mentesül a katás vállalkozó, ha az 
adott hónap egészében szünetelteti a vállalkozást. (Ha 1 napot is működik 
az adott hónapban a vállalkozás, akkor a teljes havi kata adót be kell 
fizetni). 

Példa: ha március 18-án bejelented a szünetelést, akkor március 19-től fog 
szünetelni a vállalkozás. Ebben az esetben a márciusra vonatkozó kata adót 
még be kell fizetni április 12-ig. 
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Az kisokos tartalma:
A SZÜNETELTETÉS SZABÁLYAI

A szüneteltetés időtartama
Mikor adjam be a szünetelés iránti kérelmet? 
A szünetelés ideje alatt lesz betegbiztosításom?
A szüneteltetés ügyintézése
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A szüneteltetés időtartama

Mikor adjam be a szünetelés iránti kérelmet? 

A szünetelés ideje alatt lesz betegbiztosításom?

A szüneteltetés minimális időtartama
1 hónap. Ez azt jelenti, hogy ha elindítod 
a szüneteltetést, akkor 1 hónapig nem 
indíthatod újra a vállalkozásod.

A szüneteltetés maximális időtartama 
2 év. (A két év elteltével automatikusan 
megszüntetésre kerül a vállalkozás.)

Nincsen korlátozva, hogy egy adóévben 
hány hónapot szünetelhet az egyéni 
vállalkozás. 

Nagyon fontos, hogy ha eddig főállású 
kisadózóként tevékenykedtél, akkor a szünetelés 
ideje alatt nem leszel biztosított. Ez idő alatt 
amennyiben nincsen egyéb biztosítással járó 
jogviszonyod, és egyéb jogcímen sem vagy jogosult 
egészségügyi ellátásra, akkor havonta egészségügyi 
szolgáltatási járulékot kell fizetned. 2020-ban 
ennek havi összege: 7710 Ft (257,- Ft/nap).

A vállalkozás szüneteltetése a bejelentést követő naptól él. Tehát ha úgy 
döntesz, hogy szüneteltetsz, és ezt bejelented a Webes Ügysegéden, akkor 
a következő naptól lesz szüneteltetve. Erre akkor kell különösen figyelni, ha 
következő hónap elsejétől szeretnéd szüneteltetni, mert így legkésőbb az azt 
megelőző hónap utolsó napján be kell jelentened. 

Fontos szabály:  ha egy napig is működik a vállalkozás az 
adott hónapban, akkor arra a hónapra vonatkozóan meg kell 
fizetned a kata adót. Így, ha áprilistól szünetelni akarsz, 
akkor javasoljuk, hogy március utolsó napjaiban add be a 
kérelmet. 
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http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulekfizetes
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulekfizetes
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360015898459-Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-szolg%C3%A1ltat%C3%A1si-j%C3%A1rul%C3%A9k-fizet%C3%A9se-sz%C3%BCnetel%C3%A9s-alatt
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A szüneteltetés ügyintézése

Ahhoz, hogy az adóhatóság a kata adót se írja elő, számos teendőt végig kell 
csinálnod, ezek nem feltétlenül hosszúak vagy bonyolultak, de időben elválnak 
egymástól. 
Ha autokatás vagy, akkor lépj be az autokatába, és kattints az új ügy 
indítása menüpontra, majd válaszd ki az egyéni vállalkozás szünetelése 
menüpontot.

1. lépés: Webes ügysegéd - egyéni vállalkozás szüneteltetésének 
bejelentése

1.1 lépés: Új kérelem, nyilatkozat benyújtása

1.2 lépés: Általános információk

4.

Amennyiben bejelentkezel álláskeresőként a foglalkoztatási osztályhoz 
és jogosult vagy álláskeresési járadékra, akkor a járadék folyósítása alatt 
mentesülsz az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól. Ebben a cikkben 
részletezzük, hogy milyen esetben lehetsz jogosult álláskeresési járadékra.

A szüneteltetést a Webes Ügysegéden kell bejelenteni, elektronikusan. A 
Webes Ügysegédre Ügyfélkapus azonosítást követően tudsz belépni. Ennek 
lépéseit ebben a cikkben szedtük össze képernyőképekkel.  

Ha elfelejtetted a belépési adataidat, akkor itt egy kis segítség. 

Nagyon figyelj, hogy az ügytípusok közül a szüneteltetésre kattints. 

(Azért kell figyelni, mert a megszüntetés is szerepel az ügytípusok között, a hasonló 
megnevezés miatt nehogy véletlenül ezt válaszd ki.)

Olvasd el az általános tudnivalókat, majd kattints a tovább gombra!
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https://szervezet.munka.hu/
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360024637132-Ha-sz%C3%BCnetel-az-egy%C3%A9ni-v%C3%A1llalkoz%C3%A1som-jogosult-lehetek-%C3%A1ll%C3%A1skeres%C3%A9si-j%C3%A1rad%C3%A9kra-
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/LoginPage.xhtml
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360019234511-Hogyan-jelentkezzek-be-webes-%C3%BCgyseg%C3%A9dbe-
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360023927352-Mit-tegyek-ha-elfelejtettem-az-%C3%9Cgyf%C3%A9lkapuhoz-tartoz%C3%B3-adataimat-
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1.3 lépés: Szüneteltetés indítása - Bejelentés megtétele

1.4 lépés: A bejelentésről egy pdf dokumentumot fogsz kapni 1-2 percen 
belül. Ezt mindenképp töltsd le.

Figyelem! Ha elindítod, akkor a következő naptól indul a szünetelés 
időszaka. 

Ha rendelkezel autokata előfizetéssel, akkor töltsd fel a kapott pdf-et az 
autokatába, hogy arányosíthassuk a kata keretedet, illetve előírjuk a szünetelés 
kapcsán a további teendőidet. Ennek folyamatáról ide kattintva olvashatsz. 

Erre 15 napos határidő van megszabva. 
• Ha budapesti székhellyel rendelkezel, akkornem szükséges bejelentened 

a szüneteltetést az önkormányzat felé, csak ellenőrizned kell a 
szakrendszerből. Ide kattintva olvashatsz arról, mit kell tenned.

• Ha NEM budapesti székhellyel rendelkezel, akkor ide kattintva olvashatod 
a kitöltési útmutatót. 

2. lépés: Az önkormányzat felé is jelezned kell a vállalkozás 
szünetelésének tényét:

Ha autokata felhasználó vagy, ez a feladat is roppant egyszerű lesz 
számodra, mint egyébként minden más katás ügyintézés, a program ugyanis 
gördülékenyen végigvisz a teljes folyamaton.
Kíváncsi vagy? Nézd meg az autokatát!

https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360011063779-Sz%C3%BCneteltet%C3%A9s-be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-az-autokat%C3%A1ban
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360019760171-Sz%C3%BCneteltet%C3%A9s-bejelent%C3%A9se-budapesti-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatokn%C3%A1l-
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360012631019-Sz%C3%BCneteltet%C3%A9s-bejelent%C3%A9se-vid%C3%A9ki-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok-fel%C3%A9-
https://www.szamlazz.hu/autokata-21-szazadi-vallalkozoknak/


                       hogy autokatás vállalkozóként a továbbiakban is teljesen ingyen 
kaphatsz adózási tanácsokat ügyfélszolgálatunktól?

Kérdezd a matracos hölgyet!  

Rengeteg hasznos információt találsz a Tudáscentrumban is: ne maradjon 
megválaszolatlan kérdésed! 

Tudtad, 
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https://www.szamlazz.hu/autokata-21-szazadi-vallalkozoknak/
https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu

