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Három hónap haladékot

kiegészítette azzal, hogy az adaIokal az
okmányokból nem kézzel kell felvinni az
informatikai rendszerbe, hanem kötelező
hozzá digitáIis okmányolvasót, okmány-
szkennefi használni. Az okmányolvasó
egy olyan szkenner, ami nem a személyi
igazolvány képét viszi a számítógépre,
nem lefényképezi az iratot, hanem a kó-
dok alapján kiolvassa belőle a szükséges
adatokat. lgy például sem a fényképet nem
rögzíti, sem más olyan adatot, amit nem ír

elő kötelező jelleggel a iogszabály. lgy nem
merül íel adatvédelmi aggály a használa-
tával kapcsolatban. Az adatkezelés alapja
törvényi előírás, s nem a szállásadón mú-

Január elsejétól elvileg kötelező digitátis okmányolvasót
használni a száIláshelyeken, miközben az ezzel megbízott
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szót sem fordítottak eddig annak értelmezé-
sére, hogy mit tekinthetünk közvetlen köz-
reműködésnek. Egyértelmű volt, hogy ide
tartozik a felszolgáló és a szakács, de vajon
mi a helyzet a konyhai kisegítőkkel, takarí-
tókkal, vagy még inkább az étterem irodájá-
ban dolgozó könyvelővel és adminisztrátor-
ral? Nekik is jár vajon a íelszolgálási dljból,

turisztikai ügynökség egyetlen erre alkalmas készüléktípust
sem hozott nyilvánosságra. A kormányrendelet változatlanuI
januártól hatályos kötelezettségról ír, miközben a turisztikai
ügynökség szerint áprillsban indul az úi rendszer. Mi a hely,
zel a digitális okmányolvasók körül?
Néhány hete csak egy bejelentőlapot tolt
a recepciós az érkező vendég elé, Senki
sem ellenőrizte, hogy valós nevet, címet
ír-e a bejelentőlapra, hiszen nem volt sok
tétje a dolognak. Ma kötelező elkérnünk
az illető igazolványát vagy útlevelét, sőt, el
sem foglalhatja a szállást, ha nem adja oda
ellenőrzésre a papírjait. Es ez még csak a
kezdet. Az adatokat ma már digitális ok-
mányolvasóval kellene számítógépre vin-
ni, miközben még azt se tudja senki, hogy
ehhez milyen készülék lenne használható.
A legszebb az a történetben, hogy ezt az
illetékesek sem tudják, így inkább adtak
három hónap haladékot.

A korábban megjelent, legutóbb ősszel
kiegészített jogszabályok szerint január
elsejétől kötelezően rögzíteni kell a vendé-
gek személyes adatait is a NTAK rendsze-
rében. Korábban a szállásadónak joga
sem volt ellenőrizni a vendég személyes
okmányait, most viszont ezt kötelezővé
tették. Az internetes rendszerbe az ada-
tokat a személyi igazolvány vagy útlevél
alapján kell felvinni, a vendégnek pedig kö-
telessége átadni ezt az okmányt, Ha nem
teszi, nem kaphat szállást - szól a szigorú
jogszabály. Ez nem lehetőség, hanem kö-

A felszolgálási díj felosztásának szabályairól
egy nagyon rövid, gyakorlatilag egyparag-
rafusos rendelet gondoskodik. Rövidsége
ellenére a 15 évet megélt szöveg mégis két
értelmű volt, A rendelet ugyanis előírja, hogy
a felszolgálási drlat havonta kell a vendég-
látásban közvetlenül - az üzletben - közre-
működőknek kifizetni. Ugyanakkor egyetlen

telező előírás, mely így szől,, ,Az okmány
bemutatásának hiányában a szálláshely-
szolgáltató a szál|áshely-szolgáltatást
megtagadja." (2016 éviCLVL tv. 9/H § 2 )

ÉzI az új előírást a kormány októberben

vagy nem részesülhetnek belőle, mert nem
közvetlen közreműködők?

Ez az ellentmondást tisztáza 15 év után
egy új rendelet. A meglévő rendelet szöve-
gét mindössze annyival egészítették ki, hogy
közreműködőnek a vendéglátó üzletben al-

kalmazott munkavállalót kell tekinteni. Tehát
minden munkavállaló közreműködőnek szá-
mítható, munkakörétől függetlenül mindegyik
részesülhet a felszolgálási dtlból.

6/2020 MK rendelet Nagy Csaba
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Megváltoztatta a kormány a íelszolgálási díjra vonatkozó szabályok9t.
R módosíitással egyértelműbb lett a íelosztás lehetősége: a pénzból
mindenkinek járhat, aki az étteremben dolgozik.



Továbbra§ernkell

turizmusfejlesztésihor,r,üilruliistíizetni
Továbbra sem kell turizmusfejlesztési hozzáiárulást fizetni, s kiszámol-
ni sem kell az adót. Az idegeníorgalmi adónál is él a mentesség, de azt
továbbra is be kell vallani.

Egy december végi kormányrendelet meg-
hosszabbította a mentesség időszakát
2021+e is, a veszélyhelyzet végéig. Aturiz-
musfejlesztési hozzájárulást nem kell sem
fizetni, sem kiszámolni, bevallani.

Ugyancsak nem kell megfizetni az ön-
kormányzatoknak a szálláshelyek hasz-
nálata utáni idegenforgalmi adót. Ezzel
azonban feladat továbbra is van: az adóI

ki kell számolni, s a megszokott bevallást
be is kell adni s az önkormányzathoz. De
befizetni nem kell a kiszámolt és bevallott
adót, Erre azért, van szükség, mefi a be
nem szedett adó után az állam továbbra
is ad valamennyi kompenzációt az önkor-
mányzatoknak, így tudni kell, hogy mennyi
adóra lennének jogosultak.

696/2020 korm.rend, Nagy Csaba
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a viláaről?
Az emberek. az áIlamök, a városok, a vá|-
la|kozások az egész,világon szeretnének
ELETBEN MARADN| ES JoL ELNI.

A Vendégváró újság hitva|lása egyszerű:
lámogatunk mindent, ami végső soron ezt a
túlélést szolgálja, és e||enzünk mindent, ami
ezze| ellentétes.

Hitvallásunk: A tudás biztonságot ad.
Ezért világos válaszokat adunk homályos
jogszabályok helyett, hogy olvasóink biz-
tonságban legyenek a hatóságoktól. Új
szakmai híreket adunk, hogy olvasóink
biztonságban legyenek a piacon.

Nem kötődünk semmi|yen po|itikai irány-
zathoz, csak a józan észhez, Nem vagyunk
e|kötelezve hirdetőknek sem, csak az o|va-
sóknak.

A vendég|átós vállalkozók olyan emberek,
akik munkát adnak az alka|mazottaiknak, el-
tartják a családjukat, és adót lizeínek az ál
|amnak. Cserébe jogga| elvárhatják, hogy az
állam jóindu|atú odafigyelésse| hárítson el az
útjukbó| minden fölösleges akadályt, ami bo|-
dogulásukat akadályozza.

llk, hogy milyen adatot vesz le a szkenner
az igazolványról. A használata egyébként
azérl jó, mer1 nincs elírás, nem a regisztrá-
ciót kézze\ elvégző alkalmazott gépelésén,
esetleg melléütésén múlik, hogy pontosan
rögzítik-e a neveket és más adatokat. Alap-
vetően tehát egy jó dolog, csak a beveze-
tése körül van nem is kicsi káosz.

A digitális okmányolvasó használatát
tehát egy októberben kiadott törvény-
módosítás teszi kötelezővé, Ugyanez a
törvény rendelkezik arról is, hogy a hasz-
nálható okmányolvasók listáját a tárhelyet
működtető szervezet időben a honlapján
közzéIeszi. Éz a szervezet, a kijelölt turisz,
tikai tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai
Ugynökség lett. A szervezet honlapján és
az állala működtetett NTAK információs ol-
dalán sokáig egyetlen szó sem jelent meg
az okmányolvasóval kapcsolatban egé-
szen december végéig.

A karácsony körüli napokban két dolog
töftént. Megjelent majdnem egyszerre egy
új kormányrendelet a témában, na meg
egy tájékoztató a MTU honlapján. (bit,ly/
mtucikk)A "Jövőre egyszerűsödik a szállás-
helyeken a bejelentkezés" című cikket ér-
demes elolvasni: elsőként itl érlesülhettünk
ugyanis arról, hogy a kormány mindezeket
a változásokat a bejelentkezések egyszerű-
sítése érdekében kezdeményezte, Fontos
információ - mely a kormány egyetlen hon-
lapján, jogszabályában sem jelent meg ad-
dig -, hogy a vendégadatok az úgynevezett
V|ZA rendszerbe, azaz a Vendég lnformáci-
ós Zár1 Adatbázisba fognak átkerülni.

A legfontosabb azonban, amit a cikkből
megtudhatunk, hogy a V|ZA rendszer ápri-

lis elsején fog elindulni, azaz a jogszabály
módosítása nélkül adtak három hónap
haladékot a digitális okmányolvasás elin-
dítására. lgaz, az a rendelet közben nem
változott meg, mely szerint mindez már
januárlól kötelező lenne, Az ugyanis ma is
azI rögzíli, hogy a szállásadó az adatokat
,,a szálláshelykezelő szoftver okmányol-
vasó részén keresztül köteles rögzíteni"
(235/2019 kormányrendelet 14/C, § 7.).

Van tehát egy kötelező előírásunk, aminek
ma egyetlen szállásadó sem tud megfelel-
ni a kormány vagy a turisztikai ügynökség
hibájából.

Ne legyenek illúzióink, ez a ha|adék
nem a vállalkozók terheinek csökkentésére
született, Valószínűleg azér1 volt szükség
a határidő csúsztatására, meft nincsenek
meg a íeltételek a rendszer bevezetésére.
December 28-án jelent meg a Magyar Köz-
lönyben az a rendeletmódosítás, mely az
okmányolvasók kérdését is érintette. Esze-
rint az okmányolvasóknak képesnek kell
lenniük a hálózali működésre, azaz arra,
hogy az adatokat közvetlenül a tárhelyre
töltsék fel, továbbá rendelkezniük kell a
Nemzetbiztonsági szakszolgálat jóváha-
gyásával is. A rendelet szerint a turisztikai
tárhelyszolgáltató jóváhagyott okmányol-
vasók listáját elektronikus felületén közzé-
teszi. llyen lista januárig nem volt elérhető.
Január elsején tehát a vállalkozók egyet-
len olyan okmányolvasóhoz sem férhettek
hozzá, ami megfelelne a íeltételeknek és
képes lenne teljesíteni a kormányrendelet
előírásait. Ezért van szükség a három hó-
nap haladékra.

Nagy Csaba
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Enyhített és egyben szigorított is a kormány az italok beszerzését
szabályozó törvényen. Mostantól nem tiltják teljes egészében a
versenyt korlátozó, kizárólagos megállapodásokat, csak akkor, ha az
üzlet összes italbeszerzésének 80 százaléka egy gyártótól származ,
na. A tilalom alá eső termékek köre viszont bővült, mostantó! min,
den gyümölcslé is ide tartozik.

Alig íél éve vezette be a kormány a sör,
üdítő és ásványvíz forgalmazását alaposan
megváltoztató intézkedését, s már itt is van
a szabály módosítása.

A nyáron elfogadott rendelkezések lénye-
ge: sör, üdítőital és ásványvíz forgalmazás-
ra nem köthető olyan szerződés, ami alap-
ján egy vendéglátó üzlet vagy szálláshely
valamilyen versenyt korlátozó kötelezettség
vállalására lenne kötelezhető. A gyakorlat-
ban ez a kizárólagos vagy döntően megha-
Iározó szerződések tilalmát jelenti, Például
nem mondhatja azl az italforgalmazó cég,
hogy a vendéglő köteles legalább 85 száza-
lékban az ő termékeit vásárolni.

Ezt a rendelkezést most enyhítették. A
jövőben csak akkor kell figyelembe venni a

versenyt korlátozó szerződések tilalmát, ha
a szerződés alapján a vállalkozás egy gyár-
tótól vásárolná meg a teljes italkészletnek
legalább a80 százalékát. A 80 százalékos
kötelezettséget az összes beszerzésre
együttvéve kell figyelembe venni. Allandó
vendéglátóhelyeknél évente, alkalmi ren-
dezvényeknél pedig rendezvényenként kell
figyelni a szabály betaftására. Azaz, még
egy konkrét márkához köthető sörfesztivál
esetén is ügyelni kell arra, hogy legalább
két külön gyárló legyen jelen és mindegyik
legfeljebb a teljes választék 80 százalékáí
szállíthatja.

Ha egy gyárló szállílása sem éri el ösz-
szesítve a 80 százalékot, akkor semmilyen
korlátozás nincs a szerződések tartalmával

kapcsolatban. Egy fő megkötés maradt:
minden egyes terméknél legalább két kü-
lönböző gyátló készítményét a listán kell
tartani.

Sör forgalmazás

Szigorodtak a sör forgalmazásánakfeltéte-
lei, a kisüzemi sörfőzők javára. Eddig akkor
köthettünk kizárólagosságra törekvő szer-
ződést egy beszállítóval, ha vállaltuk, hogy
a nagy sörgyár terméke melleit legalább
egy kisüzemi sörtőző termékét is kínálni
fogjuk. Bevezették erre a2lo/o-os szabályt:
a kisüzemi sörfőzde termékéből legalább
20 százaléknyit kellett eladni, vagy leg-
alább reklámmal, íorgalmazási feltételekkel
azt biztosítani, hogy ezt a 20%-os arányt a
kisüzemi főzde elérhesse.

A mostani szigorítás ezt a ,,legalább" utá-
ni részt törölte a törvényszövegből. Tehát
már nincs kibúvó: akkor lehet egy nagy
céggel legalább az összes sör 80 száza-
lékára vonatkozó szerződést kötni, ha a
maradék 20 százalékot ténylegesen egy
kisüzemi sörfőzde termékei teszik ki.

Egy kis faluban működő italboltot üzemeltető vállal-
koző karácsony előtt a saiát bórén tapasztalta meg,
miért is keIl korlátozni a jelentős erőíölénnyel ren-
del kező beszál l ítók terjeszkedését.

kctt korlátozni
kizárólagosságra törekvő szerződéskötést
a sör és az üdítőitalok forgalmazására. Ak-
kor sokan úgy vélték, ez is csak egy újabb
teher, egy újabb adminisztratív kötelezett-
ség az ő munkáluk megnehezítésére. Most
kénytelenek másik íorgalmazót is keresni,
s a csapoltsör-forgalom legalább 20 szá-
zalékáí valamilyen kisüzemi sörfőzdéből
biztosítani. Akkor nem tudtunk ennyire jó
példát mutatni arra, hogy miéft is baj, ha
valaki kizárólagos szerződést köt üzleti
parlnerével.

Olvasónkat az elmúlt években kizárólagos
szerződés kötötte ehhez a gyárhoz. Más ter-
mékeit nem forgalmazhatták. A szerződés
előírta számára, hogy mennyit kell éttékesi:-

tenie. Ezt a kötelezettséget eddig talán nem
vette túl komolyan, talán nem is figyelt íel rá.
Aláírla, amit az üzletkötő elétett az asztalra,
nem olvasta el a sűrűn íft apróbetűs feltétele-
ket. Pedig ott a lényeg, hogy a sörgyár akkor
is pénzéhez jut, ha eladjuk a termékét, meg
akkor is, ha nem.

A koronavírus-járvány a vendéglátás
minden szereplőjét nehéz helyzetbe so-
dofta. Nemcsak a kisvállalkozók szenved-
ték meg ezeket a hónapokat, hanem a
beszállítóik is, a sört, üdítőt gyátló nagyvál-

Olvasónk NyugatMagyarország egyik kis
falujában dolgozik, italboltot üzemeltet.
szerencsére van mellette más vállalkozá-
sa is, így a járvány miatti kötelező bezá-
rás heteiben is hozzájut némi bevételhez,
Merthogy a kocsma ilyenkor egy filléft nem
termel, csak viszi a pénzt. A másik vállal-
kozásból befolyó pénz tette lehetővé az al-
kalmazottak megtadását is, ennek köszön-
hető, hogy a két csaposlány nem került
karácsony előtt az utcára.

December elején aztán jött a meglepe-
tés. Az egyedüli beszállítóként szereplő
sörgyár küldött egy ügyvédi felszólítást,
amiben jelezték, hogy közel íélmillió forint
nemtellesítési kötbérre taftanak igényt. A
köztük lévő szerződés ugyanis előífia az öI

év alatt forgalmazandó mennyiséget, Mivel
ezt a vállalkozó nem teljesítette, ezérl, a
sörgyár egy meglehetősen komoly össze-
gű kárlérítésre, kötbérre jogosult az el nem
adott sör mennyisége alapján.

olvasónkat talán kevésbé ütötte volna
meg ez a levél, ha a felszólítás nem éppen
akkor érkezik, amikor az üz|eIe nyitva sem
tafihatott a veszélyhelyzeti intézkedések
miatt, Hát hogy a csudába itták volna meg
a vendégei a szerződött mennyiséget, ha
egyszer kormányrendelet írta elő, hogy be
sem tehetik a lábukat a sörözőbe?

A sörgyár és a vállalkozó közötti elszá-
molási vitát nem fogjuk bemutatni, ez nem
is célunk. Nem is tehetnénk meg. A sörgyár
egyérlelművé tette, hogy a kérdést üzleti ti-

tokként kezeli, lgy a részletek nyilvánosságra
kerülését jogi lépések követnék. Valójában
nincs is jelentősége annak, hogy a vállalko-
zó az ötéves szerződés alatt végig gyengén
teljesített-e, vagy csak az utolsó, járuánnyal

nehezített évben. Számunkra az ügy inkább
általános tanulságai miatt válik 1elentőssé.

2020 nyarán fogadta el a Parlarnent azo-
kal az úi kereskedelmi szabályokat, ame-
lyek megtiltotlák az erőíölény birtokában



udítőital: nem számít
a hozzáadolt cukor

Kisebb jelentőségű változás, hogy változott
a korlátozás tilalma alá eső termékek köre.
A korábbi szabály az üdítőitalok fogalmát
elég szűkre szabva határoáa meg. A nyáron
meghatározott termékkörbe ugyanis csak
azokaz italok kerültek, amelyek a népegész-
ségügyi termékadóról szóló törvény alapján
is üdítőitalnak számítanak. Azaz hozzáadot
cukrot is tafialmaznak, legalább 8 grammot
100 milliliterenként. Ebbe a kategóriába es-
nek a szörpök, nektárok, gyümölcs- és zöld-
séglevek is. Csakhogy a másik törvényre
visszamutató megfogalmazással nem na-
gyon tudunk mit kezdeni például az olyan áI-
meneti termékeknél, mint a hozzáadott cukor
nélkül készülő ízesített ásványvizek.

A mostani módosítás ezt a kitételt egy-
szerűsíti le. Nem hivatkozik többé a ter-
mékadóról szóló törvényre, nem kell a
hozzáadott cukor mennyiségét méregetni.
A kizárólagosságot tiltó rendelkezés egy-
formán kiterjed minden üdítőre, gyümölcs-
italra, gyümölcslére, gyümölcsnektárra, ás-

ványvízre és szódavízre is, akár van benne
hozzáadott cukor, akár nincs.

Az új inlézkedések március elsejétől
lesznek hatályosak. Akik olyan, korábban
megkötött szerződéssel rendelkeznek, ami
nem felel meg a törvénynek, azoknak van
még fél évük a módosításra, A korábban
megkötött szerződések augusztus elsején
hatályukat vesztik, ha nem felelnek meg a
törvény előírásainak,

Forrás: 2020. évi CXL. tv, Nagy Csaba
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lalatok. A Világgazdaság című lap decem-
ber 23-i cikke szerint a Borsodi Sörgyár
például 15 százalékos veszteséget szen-
vedett, mely íele-fele arányban érinti a bel-
íöldi és az exporttermékeiket. Valószínűleg
hasonló adatok szerepelnek majd a többi
gyárló éves mérlegében is.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kél-
számjegyű veszteség minden vállalkozás-
nál beindítja a vészjelzőket, és azonnal
elindul egy új gazdasági stratégia kidol-
gozása. Minimalizálni ke|l a vesztesége-
ket, miközben igyekeznek forintról-íorint-
ra emelni a lehetséges bevételeket. Így
megy ez a legkisebb vállalkozásoknál és
a multicégeknél is. lnnen nézve egyáltalán
nem furcsa, hogy az év végéhez közeled-
ve megpróbálják behajtani az el nem adott
mennyiségek utáni, szerződés szerint járó
kötbéreket is. Csak az akciő megvalósítá-
sának a módja nem csúszik le a torkun-
kon,

Vajon a társaságnál senki nem gondolt
arra, hogy a koronavírus-járvány miatti in-
tézkedések o|yan vis maior helyzetet te-
remtettek, ami indokolhatná a tervektől való
jelentős elmaradást? Az év egy részében a
vendéglátóhelyek kötelezően zárva larlol-

tak, vagy működésük jelentősen korlátozott
volt, így önhibájukon kívül nem tudtak meg-
íelelni a vállalt étlékesítési mennyiségnek,

Vajon senki nem gondolt arra, hogy e
vis maior helyzet miatt módosíthatnák az
öt éve megkötött szerződéseket, haladékot
adhatnának, vagy teljesen el is állhatnának
a követelésüktől?

Vajon senki nem gondolt arra, hogy a
decemberi kötelezően zárva töltött időszak
alatt indított kötbérezés, fizetési felszólí-
tás nehéz helyzetbe sodorhatja az érintett
vállalkozást? Hiszen olyan időszakban kö-
veteltek tőle többszázezer forintot, amikor
önhibáján kívül bevétele nincs, költségei
viszont vannak,

A kereskedelmi törvény nyári válto-
zása megtiltotta az ehhez hasonló kizá-
rólagos szerződések kötését. Sajnos, a
lapunkban is olvasható újabb módosítás
már fellazítotla az előírásl,. ha a szerző-
dés a hely forgalmának kevesebb mint
a 80 százalékát érinti, akkor bármilyen
erőfölényt érvényesíthet a beszállító a
vendéglátóval szemben, Sajnos biztosak
vagyunk benne, hogy ennek köszönhető-
en nem is fognak eltűnni a vállalkozókat
a nagy cégeknek teljesen kiszolgáltató,

mozgástér nélküli szerződések. Nem tu-
dunk mást tanácsolni, mint azt, hogy le-
gyenek óvatosak, s bármilyen határozott-
sággal próbálja is az üzletkötő azonnal
aláíratni a nagyvállalat kizárólagos szer-
ződését, szánják rá az időI a feltételek
alapos átolvasására!

IllllFEll

Míg e cikk készült és az érintett sörgyár vá-
laszára váftunk, olvasónk elszámolási vitá-
ja tovább folytatódott. Ma még nem tudjuk,
mi lesz a végső kimenetele, rákényszerítik-
e végül a kötbér kifizetésére. Mindenesetre
még az év vége előtt kapott egy érdekes
aján|atot: elengedik a kötbér1, ha újra aláír
egy fix határidejű kizárólagos szerződést
ugyanezzel a gyárral, Egy olyan megálla-
podást, amit a nyári törvénymódosítás mi-
att valószínűleg már meg sem köthetne,
hacsak nem viszik le a szerződésben sze-
replő mennyiséget a 80%-os arány alá. Na-
gyon úgy tűnik, hogy a kötbér követelése
csak egy ügyes trükk, amivel rákényszerítik
a nekik kiszolgáltatott kisvállalkozót a szá-
mára hátrányos szerződés megkötésére.

Nagy Csaba



Ui iövő e|őlt a budapesti turizmus?

Fél évet rnéUtriirni kell akültoldi ttendéOekre
Ha a fővárosban nincs turista, akkor Egerben, Hévízen
sem lesz. Így . vidéki turizmus alakulására is hatással
van, hogy aiárvány után Budapest újra vonzó lesz-e a
turistáknak. Nyáron már taIán érkeznek majd külföldi ven-
dégek a íővárosba, de érdemi turizmust csak jövő év ta-
vaszra várnak a szakemberek. Addig is sok feladat lenne.
Kétségtelen, hogy a hazai turisztikai
iparágon belül a koronavírus 1árvány
legnagyobb vesztese Budapest. Az úya-
indulásra még várni kell, Leghamarabb
nyáron számíthatunk külíöldi turistákra,
de nem akkora mértékben, mint koráb-
ban. Érdemi turizmus pedig csak 2022
tavaszán várható a íővárosban - hang-
zott el a Terítéken Budapest turizmusa
című webináriumon, amit a Turizmus
Online szervezett. Faix Csaba, a Buda-
pest Brand Nonprof it ZrI. v ezérigazgatója
szerint csak lassú visszaépülésre lehet
számítani, az újraindulásig pedig alapo-
zásra van szükség, hogy ott lehessünk
a startvonalnál. A következő hat hóna-
pot arra kell felhasználni, hogy a főváros
a visszaérkezőket fogadni tudja. Ehhez
erősíteni kell a marketinget, és be kell
pótolni a digitális lemaradásokat. Például
a Budapest kártyát online formában is el-
érhetővé kellene tenni, mert ez a covidos
időszak után előnyt jelent,

Uj célközönség megszólítása a cél

- Hosszú távon olyan turisztikai stratégiát
kell adni a fővárosnak, hogy az itt élők sze-
ressék és jől érezzék magukat benne, és
az idelátogatók is - hangsúlyozta a szak-
ember. Acél az, hogy Budapestre ne csak
a bulituristák jöjjenek, hanem olyan vendé-
gek is, akik többet költenek és a magasabb

kultúrára kíváncsiak, Nekik meg kell mutal
ni Budapest minőségi arcát, és olyan prog-
ramokkal, lehetőségekkel kell megszólítani
őket, hogy később a családjaikkal is visz-
szatérjenek.

A főváros új márkáját három pilléne épí-
tené a Budapest Brand Zft,

- Az egyik a sokszínűség, a sokközpon-
túság. Azt szeretnék elérni, hogy a
turisták ne csak az l. és az V, kerü-
letre íókuszállanak, hanem megnézzék
például a Naplás tavat, a Budafoki pin-
cesoft vagy a Normafát. Budapestnek
ugyanis sok központja és sok érdekes
arca Van.

- A második pillér a biztonság. Vagyis
meg kell mutatni a vendégeknek, hogy
nemcsak olyan zsúíolt helyeken turis-
táskodhatnak, mint a Mátyás templom
környéke, hanem szellősebben is. Ez a
járvány utáni időszakban jó üzenet.

- A harmadik pedig a íenntarthatóság, a
zöld uticélok, ami versenyelőnyt adhat
a íővárosnak.

A célközönség lecserélése persze nem
megy egyik napról a másikra, Másrészt a
jelenlegi járványhelyzetben nem lehet vá-
logatni, jó, ha egyáltalán jön iurista, Most
mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy
legalább azok a turisták visszatérjenek,
akik körében eddig is népszerű volt Buda-
pest,

§ssxe ke|l kötni
x f$vár*st be§ft}§di cétrp*nt*kkal

A turizmus újraindulásában nagy szerepük
van a beutaztatással íoglalkozó utazási
irodáknak is. Faix csaba szerint érdemes
lenne összekötni Budapestet más belföldi
célpontokkal is, és összetettebb élmény-
csomagokat kínálni a turistáknak. Fontos
egységesen megmutatni nekik, hogy biz-
tonságos Magyarországra és Budapestre
utazni, és milyen szolgáltatásokat tudnak
majd igénybe venni, ha idejönnek. Ezzel
lehet felépíteni újra a bizalmukat.

Szükség van arra is, hogy több belföl-
di turista legyen a fővárosban. Viszont az
már 2020 nyarán kiderült, hogy a belföldi
turizmus nem menti meg Budapestet. A vi-
dékről érkezők eImennek ugyan színházba
vagy étterembe, de szállodai vendégként
nem jelennek meg,- Ennek azért azis az
oka, hogy a külföldi dömping miatt a fővá-
rosi szolgáltatók nem foglalkoztak a vidéki
emberekkel. Ezen is változtatni kell a jövő-
ben - véli Faix Csaba.

Munkahelymegtartó
intézkedésekre van sx{3ks§g

Az online eseményen az is elhangzott:
nem lesz újraindulás, ha a turisztikai szak-
emberek elhagyják a szakmát. Szükség
van a tudásukra, ezéfl, fontos, hogy legye-
nek konkrét munkahelymegtartó intézkedé-
sek, például járulékcsökkentés. Faix Csa-
ba szerint az ulazási irodákat is támogatni
kellene, és indokolt lenne a Kisfaludy prog-
ramot a fővárosi vállalkozásoknak is meg-
nyitni. Mint hangsúlyozta: Magyarországon
nincs turizmus budapesti turizmus nélkül,
Ha a fővárosban nincs turista, akkor Eger-
ben, Hévízen sem lesz, mivel az ország ka-
puja Budapest. Szilágyi Katalin



Egyre
népszerűbbek

0 vórosnéző sétók
A járvány mlatt korlátozottak a kulturális lehető-
ségeink, az online programok pedig nem pótol-
iák a közösségi élményeket. Nem véletlen, hogy
megnőtt az igény az olyan szabadtéri progra-
mok iránt, mint a városnéző sélák. Biztonságo-
sak és érdekesek is, mert mindig újabb és újabb
nézőpontból íedezhetjük íel egy település látni-
valóit.

inkább 30-40 között mozog. A Hosszúlépés
közönsége |eginkább középkorú nőkből és
az ezt követő korosztályokból áll. Férfiak ál-
talában hölgy társuk hívására érkeznek, de
a fiatalok ismerkedéshez, első randevúra is
szívesen választanak valamilyen tematikus
sétát, A programon gyakran vesznek részt
középkorú baráti társaságok és a nagycsa-
ládok felnőtt tagjaiból álló csopottok,

lzgalmas helyszínek újszeú
megközelítésseI

Az őszi karantént megelőző időszakban
40-42 izgalmas séta közül választhattak az
érdeklődők. Közöttük akár a pandémiához
kapcsolódó témájút is. A Korona idején el-
nevezésű sétán a Várnegyedben barangol-
va azt tudhatjuk meg, hogyan fetőzte meg
Európát a pestis, mi köze a vérvádaknak
a járványokhoz, és miéfi lett Buda helyett
Pest az ország gazdasági központja, De
van gasztrotúrájuk, építészeti étlékeket
felvonultató sétájuk és sétaszínházi prog-
ramjuk is, Ez utóbbi a városi sétát és a mo-
nodrámát ötvözi. A jeleneteket külön hely-
színeken mutatják be, a köztük levő utat
pedig sétálva teszik meg. A legkeresettebb
séták ősszel a Dezső András által taftott
Magyar Kóla (a budapesti bulinegyed titka-
iról), valamint a Ferihegy 1-es terminálját
bemutató Ablak a világra séták voltak.

A városl séták előnyei
Koniorczyk Borbála szerint a városi séták-
nak csak előnyei vannak, hiszen sokkal
többet lehet megtudni egy városról, kör-
nyékről, ha egy szakéftőt hallgatunk. A vá-
rosnéző buszok pedig nem teszik lehetővé,
hogy mélyebb tafialmakat lehessen átadni,
a látnivalók, érdekességek apró részleteit
fel lehessen íedezni vagy át lehessen élni.
Es nem is biztos, hogy egy adott célpontot
busszal meg lehet közelíteni.

Ezek a programok árban is megfelelnek
a sétálni szerető közönségnek, Egy sé-
tajegy egy közepesen drága színházjegy
árának íelel meg: átlagosan 3690 forint és
4290 forint körül mozog. A gasztro séták
kicsivel többe kerülnek, itt étel vagy ital
kóstoló is jár a programhoz, de azok ára
is magasabb, ahol a séta alapját szolgáló
könyvet is megkapják a résztvevők.

A vezetett túrák uonzzák
a turistákat

Bár a Hosszúlépés sétálóinak a 90 szá-
zaléka budapesti, egyre többen érkeznek
más városokból is. Akik eddig külföldre
irányították a figyelmüket és a íorrásai-
kat, ezúttal hazai célpontokat kerestek,
Egy városnéző program pedig izgalmas
kiegészítőle egy kirándulásnak, nyaralás-
nak.

És nemcsak Budapesten, hanem az
ország különböző pontjain is kedveltek a
városnéző séták. A turisták egyre több he-
lyen találkozhatnak olyan vezetett túrákkal,
amelyek az általános nevezetességeken
túl az adott hely sajátos jellegzetessége
kőré íűződnek. Hatvanban például már
évek óta elérhető a városi séta, amelynek
során az odalátogatók megtekintethetik a
vadászati múzeumot, a belváros törlénelmi
és kulturális nevezetességeit. Láthatják a
Hatvany Lajos Múzeum tárlatait, a serfőz-
dét, és a vadasparkot.

Hévízen tavaly először vehettek részt a
vendégek tematikus sétán, aminek a ke-
retében bepillanthattak a fürdő törléneté-
be, legendáiba. Belekóstolhattak a térségi
gasztronómia ízeibe, megismerhették a
római kor viágző kullúréletét, a hévízi bo-
szorkány töfiénetét. A város tervei szerint
ezentúl egész évben jelentkeznének séták-
kal, megújuló tematikával' 

Szilágyi Katalin

Közösségi élmény _
biztonságosan

Ha hinni lehet a felméréseknek, akkor 2021
a séták éve lesz Budapesten. Afővárosban
évről évre egyre többen vesznek részt vá-
rosi sétákon, hetente több ezren íedezik fel
tematikus túrákon saját környezetüket.

A program közönsége íőként nőkből
áll, mindössze ötödük fédi. Átlagéletkoruk
51 év, és többségük diplomás - derül ki a
Magyar Sétaszövetség tavaly decemberi
felméréséből. A résztvevők több mint 90
százaléka Budapesten és a főváros agg-
lomerációjában él, a városi sétákon első-
sorban saját otthonukat szeretnék jobban
megismerni. Szinte mindannyian aktív kul-
túrafogyasztók, akik színházi előadásokra,
múzeumba, moziba, koncefiekre és hang-
versenyekre járnak. Elmondásuk szerint a
digitális események nem igazán nyújtottak
megfelelő közösségi élményt. A felmérés-
ben résztvevők jelenleg a városi sétákat
taftják a legbiztonságosabb kulturális prog-
ramnak, mefi a szabadtéren védve érzik
magukat a járványtól.

Ezt támasztoita alá lapunknak Konior-
czyk Borbála is, akiférjével Merker Dáviddal
8 éve szervez városnéző sétákat Budapes-
ten Hosszúlépés. Járunk? néven. A sétáik
és sétaszínházaik népszerűsége évek óta
nő, mára egy több, mint tízezer íőt számláló
állandó közösség jött létre körülöttük. A vírus
ellenére a tavalyi sétálóik kétharmada idén
is visszatért hozzá4uk, a korlátozások íelol-
dása után pedig már 99 százalékuk szeret-
ne újra részt venni a sétáikon. - Az egyik
legnagyobb büszkeségünk, hogy tavaly
nyáron, a korlátozások közti levegővételnyi
szünetben volt olyan hónap, amikor 90 sétát
tudtunk megtartani, magas résztvevői lét-
számokkal - említette Koniorczyk Borbála.

Egy sétára 20 íő az alaplétszám, ami he-
lyenként maximum 30 főre bővíthető, míg
a sétaszínházak résztvevőinek Iétszáma



E§yéni váílaÍhozás
ooszüneteltetése - már nem keíl

küíön tb-beielentés
A korábbi ügyintézéstől eltérően ma már nem kell külön tb-
bejelentést tenni az egyéni vállaIkozás szüneteltetésekor.
Egyszerűsödött az eliárás, mióta a NAV átvette az egyéni
vállalkozók ügyi ntézését.

Az egyéni vállalkozás az egyetlen vállal-
kozási forma, amit szükség esetén szü-
neteltetni lehet. A szüneteléssel bármikor
élhetünk, ha körülményeink nem teszik le-
hetővé a vállalkozás működtetését, A szü-
netelés szigorú szabályait azonban be kell
tartani. A szünet a bejelentés másnapjától
érvényes. A szünetelés hosszát mi választ-
juk meg, de vannak kötöttségek. A legrövi-
debb idejű szünet egy hónap lehet. Tavaly
ennél rövidebb időt, akár egyetlen napot is
engedett a kormány, de ez a !árványhoz
kapcsolódó, ideiglenes intézkedés volt, ha-
tálya december végén lejárt. A legrövidebb
szünetelés ma 30 napra szól.

A szünetelés leghosszabb ideje 2 év
lehet. Ha a két év leteltével nem élesztjük
újra a vállalkozást, akkor az automatikusan
megszűnik. Az egy hónap és a két év idő-
tafiam között azonban bármikor úlrakezd-
hetjük, csak egy beielentés kellhozzá,

(A szünetelés leghosszabb ideje koráb-
ban 5 évben volt maximálva. Még ma is
lehetnek olyan vállalkozók, akikre ez vonat-
kozik, ha a vállalkozás szünetelését 2016,
december 31, előtt kezdték. A lehetséges
szünet számukra idén év végén 1ár le. Akkor
szűnik meg a vállalkozásuk, ha azI 2021,
december 31-ig nem élesztik fel újra.)

Lényeges, hogy a szünetet ne afféle sza-
badságként képzeljük el, aminek az ideje
alatt minden megy tovább, csak nem vég-
zünk munkát. lnkább ahhoz hasonlítsuk,
mintha felszámoltuk volna a vállalkozást.
A szünetelés alatt a vállalkozás semmilyen
tevékenységet nem végezhet, bevételt nem
szerezhet. A szünet alatt nem dolgozhatunk
és nem állíthatunk ki számlát sem,

A szünet alatt a íőállású vállalkozónak
nincs egészségbiztosítása sem. Éppen
ezéft figyelni kell arra, hogy a szünetelés
idejére legalább az egészségügyi szolgál-
tatási járulékot be kell íizetnünk magunk
után. Ez 2021-ben kereken havi 8 ezer
forint. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ér-
vénytelenné válik a biztosításunk, s 3 hó-
nap türelmi idő után fizetni kell a legkisebb
orvosi ellátáséd is.

Feladatok a szünetelés
megkezdésekor

A szünetelés megkezdését elektronikus
úton kell bejelenteni, a nyilvántafto.hu
weboldalon, ügyfélkapus azonosítással. A

NAV-hoz nem kell külön bejelentés, átke-
rülnek oda is az adatok.

Ha a vállalkozás a szemé|yi jövedelem-
adó hatálya alá Iartozik, akkor a T1041-es
bejelentő és változásbejelenő lapot ki kell
töltenie és elektronikusan benyújtania.
kisadózó vállalkozásnak nincs külön köte-
lezettsége.

Be kell jelenteni a szünetelés kezdetét a
helyi önkormányzatnak is, a helyi iparűzési
adó miatt. Ezt a szünetelés kezdetétől szá-
mított 15 napon belül kell megtenni.

Korábban arra is szükség volt, hogy a
szünetelés megkezdését a társadalom-
biztosítóhoz is külön bejelentsük, A téte-
les egészségügyi szolgáltatási járulékot
ugyanis nem vetették ki automatikusan,
csak ha erre külön bejelentkeztünk. Erre
ma már nincs szükség. 2020-ban a NAV
átvette az egyéni vállalkozások ügyintézé-
sét, Július elseje óta nincs szükség a dupla
bejelentésre. Az egészségügyi szolgáltatá-
si járulékfizetés bejelentését felváltotta az
adóhatóság hivatalból leíolytatandó eljárá-
sa. Ma, ha valakinek nincs az adóhivatalnál
regisztrált jogviszonya, akkor automatiku-
san előírják számára ezt a kötelezettséget.
A NAV észleli, hogy a korábbi vállalkozó
már nem biztosított, (9y előírja a havi 8 ezer
forintos fizetési kötelezettséget. Fizetni te-
hát kell, csak külön bejelenteni nem,

Fizetnivalók
a szünetelés ideje alatt

A szünetelés ideje alatt nem kell a vállalkozói
közterheket fizetni, csak az említett, havi 8
ezer forintos egészségbiztosítást. Kivételt je-

lentenek ez alől a kisadózók. A katát minden
hónapra be kell fizetni, amikor akár csak egy
napot is dolgozunk, Tehát, ha elsején indította
el va|aki a szünetelést, az másodikától hatá-
lyos, (9y arra a hónapra már be kell fizetnie a
havi 50 vagy 25 ezer forintos adót. Ezt nem
lehet arányosítani, teljes hónapot kell mindig
fizetni. A kata alól csak azokra a hónapokra
lehet mentesülni, amikor egyetlen napot sem
működött a vállalkozás. Ha tehát március 15-
től április 1S-ig szól a szünetelés, akkor bizony
a márciusi és az áprilisi adót is fizetni kell.

Ugyancsak fizetni kell a szünetelés idejére
az éves 5 ezer forintos kamarai hozzQáru-
lást is, ugyanis ebben sincs arányosítás. Ha
viszont egész éven át szünetel a vállalkozás,
azI jelezzük a kamarának is, mert akkor nem
kell megfizetni a dlat.

szünetelés lezátása
A szünetelés nem előre megállapított időre
szól, (9y azt külön kelljelezni, ha vissza aka-
runk térni a vállalkozás világába. A szünete-
lés végét ugyancsak a Webes Ugysegéden,
a nyilvantafto.hu oldalon kell jeleznünk, ahol
az ,,Egyéni vállalkozói tevékenység szüne-
telés utáni íolytatása" pontot kell kiválaszta-
nunk a folytatáshoz. Afolytatás a bejelentést
követő naptól lehetséges.

A vállalkozói tevékenységet folytatni leg-
hamarabb egy hónap elteltével lehet. A
gyakorlatban azonban ennél legalább egy
nappal többre van szükség. A rendszer úgy
működik, hogy az április elsején indított szü-
netelést április 30-án még nem engedi a
program lezárni, így május elsejétől nem tud-
juk íolytatni a munkát.

A szünetelés ulán az szja alá taftozó vál-
lalkozóknak úlra ki kell tölteniük a T1041-es
bejelentőlapot. Ujra be kelljelentkezni a helyi
önkormányzathoz is.

Kisadózónak nem kell külön bejelentést
tennie. Arra azonban a katás vállalkozónak
figyelnie kelI, hogy a szünetelés idejével
csökken a kisadózói kerete (azokkal a hó-
napokkal, amikor nem fizeti a havi 50 ezer
forintot).

Csökkenti az álalányadőzók éves keretét
is a szünetelés ideje, Am más a számítási
módszer: kisadózóknál csak a teljes hóna-
pokat kell íigyelembe vennünk, átalányadó-
zónál pedig napokra számítva, időarányosan
kell megállapítani az éves keret nagyságát.

Nagy Csaba



JP§ €§ §§#ffi #ffi §gm §e,&eg §g

§gmxwa§§§ tr§ §gm§§r§ mw-pgm §g §
Egyre népszerűbbek a kézműves élelmiszerek, s
nem ritkán a pékségek polcain is találkozunk ezzel
a megjelöléssel. De mit nevezhetünk kézműves
kenyérnek? Tud-e kézműves kenyeret gyártani egy
nagy tételben gyártó pékség, vagy megvásárolha-
tó-e nagyáruházakban?
A legtöbb kenyeret a nagyáruházak polca-
iról vesszük le, és fogalmunk sincs arról,
hogy azt ki és milyen körülmények között
készítette. Nem mindenholvan ez így. Szá-
mos európai országban megmaradt a kis
pékségek túlsúlya, az emberek közvetlenül
a péktől vásárolják meg a kenyerüket. Va-
lamit elrontottunk volna?

Ez azérI furcsa mert a kenyér a mai
napig kiemelt fontosságú az étkezésünk-
ben. Nem kell vallásosnak lenni ahhoz,
hogy mindennapi kenyerünkről beszél-
jünk. S lalán az sem volt véietlen, hogy
az egykori augusztus 20-i alkotmány ün-
nepét az új kenyér ünnepének ugyanarra
a napra történt bevezetésével próbálta
elfogadtatni a szocialista országvezetés,
Mégis, mintha a kenyér köré épülő jelké-
pek mellett maga a kenyér szorult volna
háttérbe. Eveken át ettük a mestersége-
sen felfújt ipari kenyereket, majd - átes-
ve kicsit a ló másik oldalára - válogatás
nélkül fogadtunk el mindent bio, teljes
kiőrlésű vagy kézműves kenyérnek, amit
a nagyáruházak a legújabb trendeknek
megfelelve kitaláltak,

A kenyérpiac sokat tisztult az elmúlt
években, köszönhető nagyrészt a Magyar
Elelmiszerkönyv ide tartozó, szigorodó
előírásainak, Ma már nem lehet bármi-
lyen mesterségesen színezett és ízesített
kenyeret rozskenyérnek nevezni. Nem
fogadható el, hogy színezőanyaggal bar-
nítják a kenyeret, meft a barna kenyeret
összekapcsoljuk az egészséges élelmiszer
jelentésével. Egyéfielmű szabály ai vannak
annak, hogy mit nevezhetünk félbarna, ro-
zsos vagy rozskenyérnek, vagy mi lehet a
Graham kenyér és a teljes kiőrlésű kenyér.

Mikor kézműves?

A mai divat a kézműves élelmiszereket
tolja előtérbe. Az utóbbi években a ,,kéz-
műves" marketingcímkévé vált. Jobban
eladható vele bármilyen termék, ezér1 so-
kan szeretnék használni, De ami tömegter-
melésben készül, az nem forgalmazhaló a
,,kézműves" megjelöléssel, A kézművesnek
nevezhető termékekre szigorú előírások ér-
vényesek.

A ,,kézműves" szó összekapcsolódik a
hagyományőrzéssel és a természetesség-
gel. Ugy gondoljuk, hogy ezek a termékek
nem tarlalmaznak adalékokat és mester-

séges anyagokat, hanem a
hagyományokat tisztelő eljá-
rással, hagyományos anya-
gokból készül. Nem is téve-
dünk nagyot.,

A Magyar Elelmiszerkönyv
rögzíti, hogy mit tekinthetünk
kézműves élelmiszernek, Azt, ami egyedi
jellegű, s aminek előállítása során különös
gondosság, a,,mívesség", a kézzel végzett
és szaktudás által irányított munkafolyamat
a meghatározó. A kézműves termékeket
kézzel kell előállítani. Egyes munkaíolya-
matok gépesíthetők, de az előállftásnak az
emberi erőfeszítésen és tapasztalaton kell
alapulnia,

Kézműves élelmiszerekkel kapcsolatban
elvárás, hogy a lehető |egkevesebb ada-
lékanyagot használják íel a gyátlás során,
kevesebb legyen a gyátlási segédanyag.
Egyáltalán nem használhatók kézműves
élelmiszerekhez pótanyagok, mesterséges
színezékek, aromák, édesítőszer vagy izío-
kozók.

A kézműves kenyér
csak kovászolt lehet

A kovász liszt és víz keveréke, amiben né-
hány nap alatt természetes erjedéssel ala-
kul ki egy önmagát fenntarlani képes bak-
tériumkultúra. Ha új vizet és lisztet teszünk
hozzá, a benne lévő baktériumok azt is
kovásszá alakítják. lgy mindig elvehetünk
belőle a kenyérhez, és frissílhetjük a követ-
kező sütéshez.

A kézműves kenyér csak kovásszal ké-
szülhet. A kézműves kenyerek kultúráját
meghonosító pékek még ennél is tovább
mennek: a pékszakma művelői kézműves-
ként csak az éIesztőmentes kovászt fogad-
ják el, ami semmi másból nem áll, mint víz-
ből és lisztből. Avalódi kézműves kenyérbe
nem is kerül semmi más, mint víz, liszt és
só,

Sajnos, a kovász szó jelentésével sokan
éppen úgy visszaélnek, mint az összes
többi, hívószóként működő kiíejezéssel.
Divattá vált a kovászos kenyér, csakhogy
az ipari jellegű gyátlók egy gyorsan elké-
szíthető élesztős kovászt értenek alatta,
Valójában ez nem kovász, van rá egy külön
kifejezés: élesztős előtészta. Csak az job-
ban néz ki a boltok polcain, hogy kovászos
kenyér. Jogilag azonban ezek is kovászos

kenyerek, a szabályozás ugyanis megen-
gedi a kovászhelyettesítő adalékanyagok
használatát.

Az élesztőmentes természetes kovász
előállításához ugyanis idő kell, nem is ke-
vés. Egy kézműves kenyér ezét nem készül
el2-3 óra alatt. A kovászt napokon át érlelik,
a kenyérkészítés így több napos folyamattá
válik, A kovászt erősítik, duzzasz!ák, érlelik
melegben, hidegben, hogy az ízek összeér-
1enek. Ahol kovásszal készítik a kenyeret,
ott nem tudnak gyorsan reagálni a vásádói
igényekre. Ha szombat reggel látszik, hogy
kevés a kenyér a boltban, a kovászos ke-
nyérből nem tudnak gyorsan sütni egy újabb
tételt, hogy délutánra már fel tudják tölteni
vele a polcokal. Ezétl használnak kovász
helyett a nagyobb üzemekben kovászt he-
lyettesítő, élesztős anyagot, amivel gyor-
sabbá válik a kenyérkészítés. Jó, ha tudjuk:
ez nem igazikézműves termék, akkor sem,
ha annak nevezik.

Kézműves kenyér és
gluténérzékenység

A valódi kézműves kenyér tehát mást nem
is tartalmaz, mint lisztet, sót és vizet. Ke-
rülhetnek bele különböző fűszerek és ma-
gok, hogy ízletesebbek legyenek. Glutén-
mentes vállozaIa nincs. pár éve felmerült
azonban egy érdekes tény, ami az enyhe
lisztérzékenysé9ben szenvedők számára
fogyaszthatóvá teszi a kézműves kenye-
reket. A kovász létrejöttének a lényege
ugyanis a fermentálásnak nevezett folya-
mat. Ez egyfajta erjedést jelent, melynek
során az ízt az erjedéssel szaporodó bak-
tériumok hozzák létre. Ugyanaz a jelenség
játszódik le kovászolás közben a lisztben,
mint savanyítás során a káposztában. A
kovász létrejöttéhez szükséges hosszú
ideig tarló fermentáció során a baktériu-
mok lebontják a glutén és a szénhidrátok
egy részét. A kovászos kenyeret így prob-
léma nélkül fogyaszthatlák az enyhén glu-
ténérzékenyek is.

Nagy Csaba



Alig volt több idő egy
hónapnál a magán- és
egyéb száIláshelyek
számára ki írt pályá zatra,
és augusztusban már a
pénz is megérkezett a
több mint 14 ezer nyer-
tes számláiára. Azárő
elszámolás körül sokáig
bizonytalanság volt, mert
igencsak bonyoIultnak
tűnt. Azonban kiderült,
nem ördöngösség a be-
számoló elkészítése, kis
odaíigyeléssel, minden,
ki saját maga is képes
lehet rá.

Július közepéig pályázhattak a magán- és
egyéb szálláshelyek az szobánkénti 1 mil-

lió íorintos, vissza nem térítendő támoga-
tásra a Kisfaludy- program keretén belül.
A támogatást építési költségekre és esz-
közbeszerzésre lehetett fordítani.

A pályázók 84 százaléka, mintegy 14
ezer szálláshely üzemeltető kapta meg
augusztus 31-ig a megpályázott össze-
get, Eredetileg a pénzt csak december
31-ig Iehetett volna felhasználni, de a
járványhelyzetre való tekintettel a kor-
mány ezt 3 hónappal meghosszabbította,
2021 .03.31-i9.

Félelem azátő beszámo!ó miatt
A kiírás feltételei között szerepelt, hogy a
felújítás megvalósítását követő 90 napon
belül záró beszámolót kel| készíteni, Sokáig
úgy tűnt, hogy itt is a nagyobb pályázatokra
kidolgozott, bonyolult pénzügyi elszámolást
kell használni. Súlyosbította a helyzetet,
hogy elterledt az, hogy a záró elszámolás-
kor nem lesz lehetőség javításra, aki hibá-
zik, azíizetheli is vissza a támogatást.

Novemberben aztán megjelent az út-

mutató a pályázat zárő beszámolójának
elkészítéséhe z. (bit. ly/ZáróB e számo ló), Ez
a várlnál lényegesen egyszerűbb, ráadásul

h
oínite ltell íiggeln

lesz lehetőség és idő a hiánypótlásra, 1a-

vításra is, Ez egy 4 oldalas segédlet, ami
alapján elkészithetők a beszámolók. (Bő-

vebb iníormációt pedig itt találhatunk: blí./y/
P é n zü gy i El számol ásUtmutató. )

Nincs túlbonyolítva
A záró beszámoló elkészítése nem olyan bo-

nyolult, mint elsőre tűnik.

készíteni keIl
- egy pénzügyielszámolást és
- egy szakmai beszámolót,
- fotó dokumentációval együtt.
A pénzügyi beszámoló voltaképpen

arra szolgál, hogy összesítsük a tényleges
költségeket, azaz bemutassük, hogy mire
mennyit költöttünk, Mindenről számlával
kell rendelkeznünk. A nagyobb étlékű

lngyenes,
COV| D-higiéniai tudástár
A higiéniái terméket gyártó Tork segítsé-
get nyújt a vállalkozásoknak ahhoz, hogy
megfelelienek a járvány okozta új elvárá-
soknak. A cég kutatása szerint ugyanis
az emberek 81%-a higiéniai szempontból
sokkal biztonságosabb környezetet vár
el a nyilvános mosdókban, mint a koro-
navkus előtt. A cég ehhez ad segítséget:
tájékoztató anyagokat, tanulmányokat,
oktató videókat, szakmákra szabott hi-
giéniai ajánlásokat, A Tork tudásanyaga

ezen a linken érhető el: bit,ly/tork_covid,
A vendéglátó vállalkozásoknak készült
útmutató pedig itt : bit.ly/tork_vend,

Fo rrás: Ve n dégl átás M agazi n

fu risztikai íeilesztések
Paks térségében

A dunakömlődi római kori romkertben
egy római őrtoronyra emlékeztető játszó-

teret, mászóoszlopot, római harci sze-
kérre hasonlító építményt, mérleghintát
készítenek, emellett az ókorban is ismert
növényekből fűszerkertet telepítenek.

Egy sétányt is kialakítanak közvilágí-
tással, térburkolattal. A program kereté-
ben Madocsán a Duna-partot fejlesztik,
Bölcskén sonkaérlelőt és bormúzeumot
hoznak létre, Szentandráspusztán pedig
már felúlították a kastély kálo|Eí)),r, 

,r,

Nyelvemlék tanösvényt
alakítanak ki Tihanyban

Új nyelvemléktanösvényt alakítanak ki

a tihanyi Csokonai-ligetben, ami a ma-
gyar irodalom jeles alkotóinak állít majd
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Mindezeket egy webes íelületre kell
majd íeltölteni de hogy hová, azt később
határozzák meg, 2021,03.31. után. (Való-
színűleg az eptk.fair.gov.hu oldalt kell majd
használni, de ezt még nem tudni.) Hogy
pontosan mit és hogyan kell íeltölteni, arról
a segédletben lehet később olvasni.

Betartandó szabályok
- Nem lehet elszámolni forgóeszközt (pl.:

konyhai nyersanyagokat, ál latokat).
- Nem számolható el nettó 20 E Ft alatti

tárgyi eszköz.
Trükk: pl. egy nettó 20 ezer Ft alatti kültéri
lámpát nem eszközként, hanem anyag-
ként kell elszámolni.

- A benyújtott pályázaI minden megje-
lölt témájában valamit meg kell való-
sítani.

- A nettó 500 ezer Ft alatti számlák adatait
csak a webes felületen kell majd rögzí-
teni, Az ennél nagyobb énékű számlá-
kat kell csak beszkennelve elküldeni, (A
számláknak viszont meg kell lenniük, el-
lenőrzéskor kérhetik.)

- Ha egy vállalkozás összesen több mint
egymillió forint éfiékben végzett munká-
kat, akkor három íüggetlen ajánlatot kell
bemutatni annak bizonyítására, hogy ő
adta a legkedvezőbbet. 1 millió forint alatt
elég egy ajánlat, Viszont, ha kérik, ne-
künk kell bizonyítani, hogy ez piaci áron
töfiént. (Ennek módja, nincs meghatá-
rozva. De egy hasonló munka ajánlata is
elég lehet,)

- Szóbeli megállapodással, azaz aján-
latkérés, szerződés, megrendelő stb.
nélkül legfeljebb 200 ezer forintos meg-
rendelést fogadnak el A teljes projel(
alatt pedig összesen 1 M Ft-ot lehet (9y

elszámolni. A költséget számlával kell
igazolni,

- lgazolni kell, hogy kifizetés megtöftént
(pl. : bankszámlakivonattal).

- Készpénzes fizetést másfél millió íorintig
engedtek, Iehátaz ennél nagyobb ösz-
szegekről már csak utalásos számlánk
lehet.

- A számla teljesítési ideje nem lehet ko-
rábbi, mint akezdőnap, de későbbi sem,
mint 202,1.03.31.

A számlákon szerepelnie kell:
- a teljesí|ésigazolásnak - a számlára írjuk

rá, hogy a " teljesítést igazolom" és írjuk
alá (v állalkozás esetén cég szerűen ),

- a munka hány %-ban számolható el a
projekt keretében (záradékolás)

Példa, az ingatlan 50%-án a tulajdonos
lakik, másik felében szálláshelyet üzemeltet.
A házban fűtéskorszerűsítést végeztek 1 M
Ft étlékben. Ekkor a számlára azt kell ráírni:

,,Támogatás elszámoiására benyújtásra ke-
rült 500 E Ft költségben". Hiszen a beruhá-
zás 50%-ban magán 50%-ban gazdasági
célokat szolgált.

A íormai követelményekről, a bizonyla-
tokról, és a fényképes dokumentáció kö-
vetelményeiről részletesen olvashatunk a
segédletben.

Fontos: a záró beszámoló benyúltását
követő 3 évig nem szüntethető meg a szál-
láshely. Magát a teljes pályázati dokumen-
tációt pedig 10 évig kell megőrizni.

El!enőtzés, visszaíizetés
Ha kevesebb számlát nyújtunk be, mint a
támogatás, akkor a különbözetet vissza
kell fizetni a Kisfaludy programnak.

Hiba, hiányosság esetén, ezek pontos
megjelölésével visszaküldik a beszámolót
hiánypótlásra Ha ez elmaradna, akkor a
beszámolót elutasíthatják, és vissza kell
fizetni a támogatást, 

óri András
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számlákat be kell tenni az elszámolásba
(záradákolva, beszkennelve - lásd ké-
sőbb,) A félmillió forint alatti számlákról
csak egy összesítő táblázatot kell készí-
teni.

A szakmai beszámoló lényege pedig az,
hogy bemutassuk, hogy a támogatott cél
megvalósult. Bizonyítékként pedig beadjuk
az előtte-utána íotókat.

emléket. Az apátsági lépcsősor mellett
az apátság ezeréves történetét bemutató
kőelemeket helyeznek el. Egy művészeti
élményházat is megvalósítanak, vala-
mint a Visszhang domb karbantartására
is sor kerül. A munkálatok beíejezése
ősszel várható. Forrás: MTl

Visszanyerheti
természetes é!ővi!ágát
a Bezerédi.Duna.ág
A Duna Bács-Kiskun megyei szakaszán,
a folyótót keletre húzódó Bezerédi-Du-

na-ág az utóbbi évtizedekben annyira
feltöltődött, hogy az ártéri élővilág egyre
inkább visszaszorult,

A Duna-Dráva Nemzeti Park lgazgató-
ság uniós forrásból helyreállította az ere-
deti környezetet, Egyrészt mederkotrást
végeztek, másrészt a mellékág vízpóílá-
sát elősegítő építményeket helyeztek el.
lgy a Bezerédi-Duna-ág ismét vissza-
nyerheti eredeti, természetes élővilágát,
védett és fokozottan védett fajok teleped-
hetnek meg, növelve a nemzeti park és
hazánk közös értékeit.

Forrás: turizmus,com

Elutalták az elmaíadt
fogla!ások
utáni támogatásokat
a szá!Iáshelyeknek

Január első hetében folyósították a támoga-
tásokat a szálláshelyek elmaradt foglalásai
után, összesen 3 milliárd íorint értékben. A
kormányzati döntés értelmében a szállás-
hely-szolgáltatók kérelmüket a kieső bevéte-
leik részleges megtérítésére december 25-ig
nyújthatták be a Nemzeti Turisztikai Adat
szolgáltató Központ felületén. Forrás: MTl



December 23-án jelentek meg a közlönyben
a iárványheIyzettel összefüggő úi gazdasági
intézkedések. Június 30-ig mindenki élhet a
moratóriummal , az lparűzési adónak pedig
csak a felét kel! fizetni az idén.

Június 30-ig korlátozás nélkül mindenki-
nek, magánszemélynek és vállalkozásnak
is jár a törlesztési moratórium. Ezzel ér-

vénytelenítette a kormány korábbi dönté-
sét, ami a moratórium meghosszabbítását
magánszemélyek esetén néhány szűrőíel-
tételhez, cégek esetén pedig a gazdasági
helyzetükhöz kötötte.

Aki a 2020-as moratórium ideje alatt
folytatta a hitel törlesztését, annak külön
jeleznie kell a bankjánál, ha most élni kíván
a moratórium lehetőségével, Korábban ez
nem így volt: a bankoknak a legkisebb fi-
zetési elmaradást is a moratóriumba való
belépésnek kellett tekinteniük. 202,1 -re te-
hát annak kell külön nyilatkoznia

- aki 2020-ban törlesztett és most élne a
törlesztési szünettel, és

- azt is külön kell jelezni a banknak, ha
valaki továbbra is törleszteni akar.

A moratórium a vállalkozások hiteleire
is vonatkozik, A korábban érvényes ren-

A kis- és középvállalkozások nagy része nem ismeri a különbözó
iníormatikai lehetőségeket. Sokan ezért sem mernek beIevágni a
digitális íejlesztésekbe. Pedig néhány okos megoldás megköny-
nyítheti a munkánkat. Ha pedig blzonytalanok vagyunk, a Modern
Vá! laI kozások Programja segíthet.
Miközben az életünket áIjárlaaz elektroni- retnék átlátni, hogy "hányadán is á|lnak".
kus világ, vállalkozóként nem igazán hasz- legtöbbször Excel-táb|ákból tájékozódnak.
náljuk ki az ebben rejlő |ehetőségeket. A Bártöbbekben megvan azigény arra, hogy
vállalati digitalizáció terén Magyarország digitális útra lépjenek, nem tudják hogyan
a sereghajtók között van. Ráadásul a leg- tegyék meg az e|ső |épést. Ebben segíti
több magyar vállalkozás nincs tisztában a a vállalkozásokat csaknem 5 éve a Mo-
íolyamatai hatékonyságával sem. Akik sze- dern VálIalkozások Programja (MVP), amit

a Magyar Kereskedelmi és lparkamara
(MKlK) és az lnnovációs és Technológiai
lriinisztérium (lTM) közösen indított.

Mit nyújt a program?

A kezdeményezés a hazai vállalkozások
infokommunikációs fejlesztéseit támogat-
ja. A program keretében egy dlmentes ta-
nácsadáson felmérik cégünk működését, és
rávilágítanak a problémáinkra, hiányossá-
gainkra. Végül ezek a|apján kapunk egy di-
gitális fejlesztési tervet. - A tanácsadók által
készített kérdőilves felmérés egy hiánylista,



delet úgy szólt, hogy csak a gazdaságilag
nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások kap-
nak felmentést a hiteltörlesztés alól, Ennek
szempont|ait egy kormányrendeletnek kel-
lett volna pontosítania. Ez nem jött létre,
helyette inkább megadták mindenkinek a
moratórium lehetőségét,

A kormányfő által bejelentett intézkedé-
sek közül a legvitatottabb az iparűzési
adó megfelezése volt. Kritikusai szerint
ez az inlézkedés a vállalkozások számára

nem hoz észrevehető könnyebbséget, mi-
közben az önkormányzatokat megíosztja
utolsó szabadon elkölthető bevételük nagy
részétől.

A kormányfő a kisvállalkozások és az
egyéni vállalkozók adójának csökkenté-
séről beszélt. Valójában 2021-ben azok a
vállalkozások kerülnek a kedvezményezett
körbe, amelyeknek éves nettó árbevétele
vagy mérlegfőösszege legfe|jebb 4 milli-
árd íorint (ez lefedi a teljes kkv-köl,, azaz a
középvállalkozások is beletartoznak), Szá-
mukra aziparűzési adó 1o/o lehet azokon a
településeken, ahol az önkormányzat által

megállapított adómérték több mint 1% (a
legtöbb helyen 2%).

A 2021-es előlegfizetés során az önkor-
mányzati adórendeletben megállapított ipar-
űzési adó 50%-át kell befizetni, a másik íe-
lét külön határozat nélkül elengedik, Ehhez
minden érintett vállalkozásnak február 25-ig
be kell adnia egy nyilatkozatot arról, hogy
mikro- kis és középvállalkozásnak minősül,
s a támogatást jogosult igénybe venni. Ez
a nyilatkozat kizárólag elektronikus úton,
a NAV rendszerén keresztül nyúitható be,

637/2020-as és 639/2020-as kormány-
rendelet Nagy Csaba

problématérkép és egyben kiindulási pont is.
A fejlesZési terv pedig már a konkrét megol-
dásokat taftalmazhatja. A megvalósítás már
egy hosszú és nem mindig könnyű szakasz.
Alkalmazni kell az új szoftvereket, és folya-
matosan vissza kell mérni a teljesítményt,
eredményességet. Céltalan, indokolatlan
fejlesztésekre nem ösztönözzük a cégeket
- mondta lapunknak Koleszár Péter, a prog-
ram vezelő infokommunikációs tanácsadója.

A fejlesáésekhez egy informatikai termék-
katalógusból kedvezményesen vásárolha-
tunk minősített digitális eszközöket, szoftve-
reket: vállalatirányítási rendszereket, üzleti
szoftvereket, szolgáltatásokat (például online
marketing terv kidolgozása). (Ezeket itt lehet
megnézni: bit. ly/te rmekkatalog us)

A program keretében egyelőre - a jár-

ványhelyzetre tekintettel - online eseménye-
ket szerveznek, ahol szakéftőktől kérdezhe-
tünk különböző témákban. Emellett működik
egy szemléletíormáló aloldal, ahol az alap-
vető fogalmakkal ismerkedhetünk meg (bií.
ly/szemléletformálás} Ha részt veszünk a
programban, tájékoztatást kapunk azokról a
pályáza\okről is, amelyeken infokommuniká-
ciós fejlesZésekhez nyerhetünk fonást.

Sokan bizonytalanok és íélnek
a változásoktól

Koleszár Péter szerint a legfontosabb és
talán legnehezebb dolog lebontani azokat
a gátakat, amik miatt nem mernek belevág-
ni a cégek a digitalizációba. - A bizonytalan
vállalkozások elsősorban forrás- és/vagy
időhiányra hivatkoznak, Ez utóbbi a helyte-
len időgazdálkodásra, vezetési-, szeruezési
kérdésekre vezethető vissza. sok vállalko-

zás attól is íél, hogy a versenytársak vagy a
hatóságok közvetlenül hozzáíérhetnek majd
az adataikhoz. lgy támadhatóvá, átláthatóvá
válnak,Ez azéfi is meglepő, mivel a vállalko-
zások jelentős része igencsak elhanyagolja
az információbiztonsági kérdéseket. A tudás
hiánya, a rutin, a generációs akadályok, a
munkatársak ellenállása is hozzájárul, hogy
nem kezdenek fejlesztésekbe - fogalmazott,

Vannak ugyanakkor nyitott válla|kozá-
sok, amelyek már felismerik a problémákat.
Ha pontosan nem is tudják beazonosítani
azokat, de már közelebb járnaka gyakorlati
megoldásokhoz, Nekik elég csak megvilágí-
tani az esetleges hibákat és a megoldásuk-
hoz eszközöket adni. Az is előfordul, hogy
egy cég túl gyorsan és nagyot akar változ-
tatni. Ez kudarchoz vezethet. A tanácsadók
abban is segítséget tudnak nyújtani, hogy a
legkedvezőbb megoldást sikerüljön megta-
lálni. - A digitalizáció egy speciális szakterü-
let, amit külső segítség bevonása nélkül nem
lehet önállóan kezelni. Pedig ezzel a témával
előbb-utóbb, de inkább előbb mindenki talál-
kozik - hangsúlyozta a szakember.

Rájönnek lassan a cégek,
hogy íontos a digitalizáció

A digitalizációval a vállalkozások verseny-
képesebbé válhatnak, és felkészülhetnek
olyan váratlan helyzetekre is, mint például a
mostani vírus időszak, amelyben a digitalizált
működés elengedhetetlenné vált. Ez legin-
kább a kisvállalkozásokat éfte váratlanul. Az
első időszakban a feltételek megteremtése
okozla a gondot, majd megjelentek az adat-
biztonsággal kapcsolatos félelmek. Koleszár
péter szerint ma már sokkal felkészültebbek

a cégek, egy esetleges átállást sokkal rugal-
masabban tudnának kezelni,

Azokat a cégeket, amelyek már korábban
belevágtak a digitalizációba, kevésbé érintet-
te súlyosan a járvány miatti válság - derül ki
a Magyar Telekom megbízásából az eNET
által végzett felmérésből. A kutatás szerint
a járvány időszaka alatt fontossá válI az on-
line számlázási, vásárlási és kapcsolattartási
lehetőség, Nőtt a jelentősége az internet mi-
nőségének, gyorsaságának, hogy elegendő-
e a sávszélesség, Feléftékelődtek a digitális
alkalmazások. csökkeniek az online műkö-
déssel szembeni ellenérzések. Sokan riájöt-

tek, hogy ez költséghatékonyabb megoldás.

A turisztikában is elérhető a program

Bátran vegyük igénybe a program lehetősé-
geit, hiszen a digitális íejlesZések jelentősen
modernizálják a működésünket, Az eszközök
és módszerek bevezetése azonban akkor
lesz eredményes és hatékony, ha az adato-
kat, információkat íe| is tudjuk használni az
üzlet fejlesztésére, Ennek a módszereiről és
lehetőségeiről is igyekeznek majd tájékoztat-
ni a program tanácsadói.
A szakember kiemelte: a turisZikai vá|lal-
kozások is igénybe vehetik a program vala-
mennyi szolgáltatását. Az elmúlt időszakban
számos szálláshelynek segítettek a kötelező
online vendégnyilvántartás (NTAK) beveze-
tésében. De a Kisfaludy Program keretében
vállalt, digitalizáciőhoz kötődő fejlesztések
megvalósításában is közreműködtek a prog-
ram tanácsadói,

Bővebb információ és jelentkezés a prog-
ramra: a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon,

SzilágyiKatalin



Tanulmányi szerződés fell
lI mit követelhetünk v

távoző dolgozónktó
Egy tanulmányi szerződés megkötése e!őnyös lehet alkal-
mazottnak és munkaadónak egyaránt. Ne feledjük azonban,
hogy egy ilyen szerződés hosszú lávra szóló elkötelezettsé-
get jelent. Sok szerződés fordul át vég nélküli vitába, peres-
kedésbe, ha valamelyik fél meggondolja magát és már nem
is akar a másikkal együtt dolgozni.
Egy jól működő tanulmányi szerződés elő-
nyös mindkét íél számára. Az alkalmazott
nyugodtan el tudja végezni a kiválasztott
képzést, nem kell aggódnia munkahelyé-
nek megtafiása miatt, A szerződés állása
biztonságát is garantálja számára. Vállal-
kozóként pedig biztosak lehetünk abban,
hogy egy ideig nem kell új szakembert ke-
resnűnk a már gyakorlott régi helyett,

ki és mire köthet
tanu lmán yi szetződést?

A tanulmányi szerződést munkaadó és
munkavállaló kötik egymással. Az alkal-
mazott tanulni szeretne valamit, amihez
szüksége van munkaad qa hozzétlárulásá-
ra. Hogy mit tanulna? Ez éppen úgy lehet
egy kisebb szakmai tanfolyam, mint egy
teljesen új szakmát adó iskola, esetleg fel-
sőoktatási intézmény is. Nincs arra semmi
megkötés, hogy a tanulmányi szerződés
mire vonatkozhat.

A munkaadói hozzá4árulás nemcsak egy
elviekben megadott engedélyt jelent. A
szerződéssel a munkaadó anyagi terheket
is vállal, nem is keveset, Fizethetlük ilyen
esetben például:

- a tandíjat (ami egyetemi tanulmányok
íinanszírozása esetén milliós költséget
jelent)

- a képzéssel töltött napokra szóló sza-
badnapot és az erre járó fizetést

- a vizsgákra töfténő íelkészülésre járó
szabadnapot és az erre járó fizetést

- útiköltséget a képzési helyszínre uta-
záshoz

- szakkönyvek, képzési anyagok vásár-
lását stb.

A tanulmányi szerződés arra kötelezi a
dolgozót, hogy a képzés befejezése után
is a munkaadó alkalmazásában marad egy
meghatározott időre, maximum 5 évre. A
szerződésben kikötött időtafiam általában
megegyezik a tanulmányok idejével. Ha
tehát 2 évig fizetjük valaki tanulását, akkor
a képesítés megszerzése után még 2 évre
köthetjük őt cégünkhöz.

Hogy mennyi időre szól ez a továbbfog-

lalkoztatási idő, azI a felek maguk döntik el
és rögzítik a szerződésben. Atörvény csak
azIírjaelő, hogy maximális hossza 5 év le-
het, és nem lehet aránytalanul hosszú. Egy
6 hónapos tanfolyam után például nem vár-
hatjuk el, hogy az illető még 3 évig nálunk
dolgozzon.

Nem köthetünk tanulmányi szerződést
o|yan előnyök biztosítására, melyek am-
úgy is járnának a dolgozónak. Nem írhat-
juk bele a szerződésbe, hogy akkor kapja
meg éves rendes szabadságát, ha aláírja
a tanulmányi szerződést, Vagy akkor adjuk
meg neki az elérendő magasabb végzett-
ségére járó magasabb bét1, ha vállalja a
szerződés alapján a további íoglalkozta-
tást. Ami jog, juttatás törvény szerint is jár,
ahhoz nem szabhatunk más feltételt,

Nem köthető tanulmányi szerződés ak-
kor sem, ha a képzés elvégzésére a mun-
káltató kötelezi a dolgozóját.

A szerződés megszegése
és következményei

Tanulmányi szerződéseknél is előfordul a
szerződésszegés. A munkáltató részéről
például gyakori, hogy nem biztosítja a sza-
badnapokat a képzési napokra, a vizsgák-
ra vagy a vizsgákra tödénő felkészülésre.
A főnök rábólint a szerződésre, aláírja, de
maga sem gondol1a át, hogy ez a gyakor-
latban mit fog 1e|enteni. Akkor szembesül
vele, amikor sok lenne a munka, alkalma-
zottját meg éppen el kellene engednie 3-4
napra iskolába, Sok a konfliktus az ilyen
esetekből.

Az is előfordul, hogy a vállalkozó meg-
gondolja magát és nem akarja fizetni a tan-
dtiat - vagy kiíizeti, csak éppen késve utal-
ja át az összeget, Ez dolgozójának komoly
sérelmet okozhat - lehet, hogy abba kell
miatta hagynia a képzést, vagy kölcsönből,
saját zsebből kell kifizetnie a tandíjat.

Ha a munkáltató ilyen lényeges szer-
ződésszegést követ el, akkor a dolgozó
a szerződés külön íelmondása nélkül ki-

hátrálhat a megállapodásból. Mentesül
minden kötelezettség alól, A törvény nem

részletezi, mi számít ilyen lényeges szer-
ződésszegésnek. Sok ilyen ügy azonban
már bkóságra kerü|t és a bírósági gyakor-
lat elég egyéftelmű: ha a munkáltató nem
fizeti a tandíjat, vagy nem engedi el a kép-
zési napokra a dolgozót, az súlyos szerző-
désszegés, ami megalapozza a szerződés
azonnali felbontását.

A munkavállaló szerződésszegése más
természetű, Két eset gyakori:

- nem teljesíti a vállalását, azaz nem
szerzi meg a tervezett képesítést, vagy

- a képzés lezárása után nem tölti ki a
megszabott időt, felmond a munkahe-
lyén.

Egy képzés vállalása nem egyenlő an-
nak teljesítésével. Sokan túlvállalják ma-
gukat, s menet közben jönnek rá, hogy ez
nem nekik való, vagy nem képesek elvé-
gezni a tervezett iskolát. Egyetemi tanul-
mányokat sokan a kötelező nyelwizsga
hiánya miatt nem fejeznek be.

Gyakori az is, hogy az új képesítés bir-
tokában a dolgozó más munkahelyre akar
menni. Hiszen éppen azért tanult, hogy
jobb helyet találjon, magasabb fizetést
kapjon. Ugy érezheti, hogy a tanulmányi
szerződés a korábbi keretek közé szoríIla,
s megpróbál váltani. Sokan nem veszik ko-
molyan a megkötött szerződést, nem gon-
dotják át, hogy az számukra is kötelezett
séget jelent. Talán azl gondolják, úgysem
fognak tőlük semmit sem visszakövetelni.
Pedig ehhez munkáltatóként jogunk van.

Ha a dolgozó megszegi a tanulmányi
szerződés feltételeit, akkor a munkáltató
minden íillért visszakövetelhet tőle, amit a
szerződésre tekintettel kifizetett, Ha önhi-
bájából, például a nyelwizsga hiánya miatt
nem fejezi be a képzést, akkor minden fillér
visszakövetelhető tőle, Ha befejezi a kép-
zést, de nem töIti le a továbbfoglalkoztatás
idejét, akkor időarányosan követelhetjük
vissza a képzéssel kapcsolatban kiíizetett
összegeket. Ha megállapodtunk 2 éves
foglalkoztatásban, de ő a vizsga után 1 év-
vel felmond, akkor minden támogatás íelét
visszakövetelhetjük tőle. lde tarlozhatnak

- a konkrétan kifizetett összegek (tand1,
útiköltség, taneszközök)

- a képzési szabadnapokra kapott bér és
annak járulékai.

Mindent beleszámítva már a legrövidebb
képzés is többszázezres adósságot képez-
het,

Hasonló helyzetbe került egy olvasónk is
tanulmányi szerződést kötő dolgozójával. Az
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: Évet< óta megszokott gyakorlatot változtatott meg azzal a kor-
, mány, hogy nem hirdette ki a 2021-re érvényes új minimálbért.
: Pontosabban kihirdette, hogy tovább folynak a tárgyalások róla.

illető aláítt 3 évet - ennyi ideig finanszírozták
tanulmányait. Csakhogy - ahogy sokan má-
sok - a papír megszerzése után úgy gondol-
ta, máshol jobb feltételeket tud majd kiharcol-
ni, Fél éwel a záróvizsga után felmondott.
Olvasónk ott áll és gondolkodik, hogy mire
tafthat igényt ebben a helyzetben?

A Jó hír, hogy mindenre, ami igazolt
költsége csak volt. Fizette a tandtlat, biz-
tosította a szabadnapokat. Sőt, céges autó
hozta-vitte a dolgozót a képzési napokon.
Ezeknek összesítheti a költségét, Azokat
a tételeket tudja visszakövetelni, amiknek
a biztosítását a tanulmányi szerződés kife-
jezetten larlalmazza, Ha például a céges
autó biztosítása nincs benne a szerző-
désben, akkor nem tudja igazolni, hogy a
kocsit a tanulmányi szerződés keretében
biztosította.

Azokat a lételeket követelheti tehát, me-
lyeket a szerződés is tartalmaz:

- a kifizetett tandqat számla ellenében
- a képzési szabadnapokra járó béft a

munkaidő-nyilvántaftás és a bérszám-
fejtés alapján

- az autó költségeit útnyilvántarlás alap-
ján arányosítva stb,

Mindezeket arányosítani is kell. Mivel a
válIalt 3 évből, 36 hónapból 6-ot letöltött,
ezér1 minden felmerült tehernek az 516-
od részét követelheti vissza a szerződést
megszegő dolgozótól.

Hogyan juthatunk a
pénzünkhöz?

Arra nincs lehetőség, hogy a követelt ösz-
szeget egy az egyben levonjuk például az
utolsó béréből. Bérből bármit is levonni
csak törvény vagy végrehajtható határozat
alapján lehet. Tehát a szerződés íelbon-
tása után elkészítünk egy elszámolást és
hivatalosan felszólítjuk az illetőt a taftozás
megíizetésére. Ekkor két eset fordulhat
elő:

- meg tudunk átlapodni és befizeti az
összeget

- nem tudunk megállapodni, ekkor bíró-
sági úton kell tőle behajtanunk a pénzt.
Csak bíróság adhat ki végrehajtható
határozatot, ami alapján fizetésre kö-
telezhetjük a szerződést megszegő je-
lenlegi vagy volt alkalmazottunkat.

Forrás: 2012, évi l, tv. 229,§ a tanulmá-
nyi szerződésrőI

Nagy Csaba

Korábban ilyen még nem volt: a kormány
kormányrendeletben hirdette ki, hogy nem
született döntés egy fontos kérdésben és
tovább folynak az egyeztetések. Most ez
töftént: a december 31,-én az éves mini-
málbér összegéről kiadott rendelet annyi
érdemi iníormációt tafialmaz, hogy a mini-
málbér összegének felülvizsgálata tovább
folytatódik. Magyarázatként annyit fűztek
hozzá, hogy a felülvizsgálat - az érdekkép-
viseleti szervek megállapodásának hiányá-
ban - a naptári évben nem zárult le,

Ez a megoldás azér1 furcsa, mefi a kor-
mány bármilyen egyezség hiányában is jo-
gosult döntést hozni. A kötelező legkisebb
munkabéfi minden évben a munkaadói és
a munkavállalói érdekképviseletek egyez-
sége alapján á|lapítják meg. 201O-ig az

úgynevezett érdekegyeztető tanácsé volt a
döntés joga, a kormány csak kihirdette azt,
amiben a felek megállapodtak. Ezt azon-
ban 201 ] -ben a kormány megváltoztatta.
Azóta törvény rögzíti, hogy a minimálbér
összegét a kormány rendeletben állapítja
meg. A törvényszöveg még csak nem is
utal arra, hogy a kormányt bármi is kötné
e rendelet meghozatalában. Nincs semmi-
lyen kényszer az egyeztetésre.

Jelenleg tehát az a helyzet, hogy a kor-
mány nem akafta megemelni a 2020-as
minimálbér1, így azt egyelőre továbbra is
érvényben hagyták. A döntés felelősségét
azonban a kormányrendelettel igyekeztek
az érdekképviseletekre hárítani.

FOrrás: 731 /2020 kormányrendelet

Nagy Csaba

nek adja, ő pedig a munkahelyének, vagy
ha ott nincs tb-kiíizetőhely, akkor a tb-hez
továbbítja.

Ez a gyakorlat az elmúlt évtizedek során
semmit sem változott. A világjárvány kellett
ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézés
legalább egy kis méfiékben ide is elérjen, A
veszélyhelyzet ideje alatti szabályok közé
került be, hogy ezeket az igazolásokat nem
kell papkként átadni a betegnek, elég, ha
az orvos e-mailben továbbítja, a beteg dol-
gozó pedig ugyanígy küldi tovább munkál-
tatólának. A foglalkoztató köteles átvenni
az e-mailben érkező dokumentumot, s
annak átvételét igazolnia is kell munkavál-
lalója számára (például küld egy válaszü-
zenetet).

6 57/2 0 20 ko rm á ny re n del et
Nagy Csaba

i A ve§zélyhelyzet alatt e.mailben
is mehet a táppénzes papír

Egy újabb lépés az eIektroni-
kus ügyintézés íelé: a veszély-
helyzet alatt a táppénz ügyin-
tézéséhez nem kell papírokkal
bajlódni, az igazolást e-mailben
is megküldheti a háziorvos.

A,,táppénzes papír" alapdokumentum
minden munkáltató működésében, eddig
semmi mással nem lehetett helyettesíteni.
Amikor valaki beteg lesz, akkor az orvosa
előbb kiállít egy igazolást a keresőképtelen
állományba vételről. Tafiós keresőkép-
telenség esetén pedig a 8. naptól, majd
kéthetenként újabb és újabb papírokat kell
kiállítani,,Orvosi igazolás folyamatos kere-
sőképtetenségről" címmel. Ezek a táppén-
zes papírok. Az orvos a papírokat a beteg-
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0nline fizetés a Szal las.hu-t
Új íizetési szolgáltatást vezetett be a Szallas.hu. A
vendég íoglaláskor az oIdalon ki tudja íizetni a szál-
lásdíjat. Az összeg egy letéti számlára kerül, ami a
teljesítés után kerül hozzánk Utánajártunk a belé-
pés eIőnyeinek és annak, hogy ki, kinek ad számlát
az űi rendszerben.

Új íizetési szolgáltatást vezetett be 2020
végén a Szallas.hu, amivel a vendégek a
foglaláskor online tudnak fizetni az olda-
lon.

- Ötletünket az éleI hívta elő. A járvány-
helyzet alatt az emberek rászoktak, hogy
néhány kattintással vásárolhatnak. Felme-
rült, hogy miéfi ne tudnák ezt íoglaláskor is
megtenni. Ráadásul úgy, hogy ez a szál-
lásadóknak is előnyös legyen, és megol-
dást adiunk a vendégek több problémájára
is - magyarázza Szigetvári József, a Szal-
las. h u vezé ri g azgaIója..

Biztonságot ad a vendégeknek

A tavaszi lemondáshullámkor a külíöldi
szállásadók egy része nem adta vissza a
foglalót. Ezt a negatív tapasztalatot az em-
berek kivetítették a teljes turisztikai ága-
zatra, Most szeretnék biztonságban tudni
a pénzüket. Ennek megoldására született
meg az új fizetési modell.

Nagyon leegyszerűsítve, a Szallas.hu
úgy működik, mint egy futár, Ők "viszik el"
a szállást a vendéghez, A szerződéses jog-
viszony és a fizetés továbbra is a vendég
és a szállás között valósul meg. Bár a ven-
dégnek úgy tűnhet, hogy a Szallas.hu-nak
fizet, de a pénze valójában egy óvadéki
számlára kerül. A Szallas.hu ezI a pénz|

nem haszálhalp, ez a miénk lesz, vagy ha
a vendég időben lemondja a foglalást, ak-
kor - a lemondási feltételeknek megfelelő-
en - visszakapja.

Minden íoglalásnak külön számlaszáma
van, így nincs keveredés. A pénz akkor ke-
rül hozzánk, amikor már ténylegesen jár.
Ha pedig még a kötbéres időszak előtt le-
mondja a foglalást a vendég, akkor a pénz
automatikusan visszautalódik. Ez növeli a
bizalmat. - Sajnos tudomásul kell vennünk,
hogy vendég mostanában vagy nem akar
előleget fizetni, vagy ha fizet, akkor garan-
ciákat akar - véli Szigetvári József .

Az is régi gondja az utazóknak, hogy
nehéz felhasználni a Szép kátlyán lévő
töredék összegeket A szállás.hu íizetési
rendszerében a vendégek íizethethetnek
Szép-kátlyával, sőt akár több módon is. -

Kifizet, mondjuk 5 ezret a Szép kártyáról,
15-öt a bankkárlyé4áról, további 5-öt meg
utal - magyarázza a szakember,

Miért jó ez nekünk?

Egyrészt aki belép az új fizetési renciszer-
be, az számílhat arra, hogy az ezén, kap-
ható plusz pontokkal előrébb kerül a találati
rangsorban, Másrészt az új szolgáltatással
megtakarítható például a bankkártya-elfo-
gadó terminálok beszerzésének és tele-

Szigetvári József
a Szallas,hu vezérigazgatója

(Forrás: Szallas.hu)

pítésének a költsége. A rendszerben erre
nem lesz majd szükség, Ez különösen a kis
szálláshelyeknek lehet előnyös, ahol min-
den fillér számít.

A dlak is kedvezőek. Szép kátlyás fi-
zetésnél csak a törvény által előírt bruttó
3,6%-os költséget számítják íel, amit am-
úgy is fizeinénk. A bankkárlyás fizetések
díja 1 o/.+áía, az átutalások dljmentesek
- A bankkáttyás fizetéseknél a nagy meny-
nyiség miatt a mi kedvezményünk lesz
érvényes a kisebb szálláshelyekre is, ami
számukra megtakarítás jelenthet. A befolyt
pénz továbbutalására sem rakunk kezelé-
si költséget, az dllmentes - leszi hozzá az
ügyvezető.
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Nem kell többé használ:
a PTGSZLAH és SZAVLLAZO nyoml
A kötelező előírások sokasodása mellett végre egy meglévó,
kellemetlen kötelezettséget elhagyhatunk: nem kell külön
adatot szolgáltatni az adóhatóságnak arről, ha pénztárgépes
nyugta helyett számlát adunk az ügyfélnek.
Ez a kötelezettség 2013 óta létezett, akkor
vezették be az online pénztárgépek hasz-
nálatát. Voltak azonban olyan vállalkozók,
akik többnyire az üzletük kis forgalma mi-
att nem akarlak pénztárgépre költeni. Egy
másik csopot1 pedig többségében vállalko-
zásoknak szolgáltatott vagy adta el a ter-
mékeit, ők a néhány magánszemély vevő
miatt nem akaftak a pénztárgépbe beru-
házni.

A jogszabályok megengedik, hogy a kö-

Ielező pénzIárgép-használatot számlaírás-
sal helyettesítsük. Csakhogy a kormány
egyben arról is gondoskodott, hogy ez ne
legyen túl kényelmes. lgy 2013 óta kötele-
ző adatol szolgáltatni a NAV-nak azokról a
számlákról, amiket a pénztárgépes nyugta
helyett állítunk ki. Erre való az úgynevezett
PTGSZLAH nyomtatvány, amin gyakor-
latilag a számla összes adatát közölnünk
kellett az adóhatósággal, beleérlve a vevő
nevét, címét is.

A PTGSZLAH nyomtatvány január else-
jétől gyakorlatilag értelmét vesztette, Mos-
tanra a magánszemélyek számára kiállított
számlák adatait is el kell juttatni a NAV-hoz
az online adatszolgáltatás keretében. A
régi nyomtatvány használata gyakorlatilag
me g du plázn á az adaíszolgáltatást, így logi-
kus lépés vo|t végre ennek a külön kötele-
zettségnek az eltörlése.

Mostantóltehát a következő módon kell
az értékesítésekről adatot szolgáltatni a
NAV-nak:

- a pénztárgépes nyugták adatait az onli-
ne pénztárgép rögzíti és továbbítja

- ha gépi számlát írunk, akár magánsze-
mélynek, akár vállalkozásnak, azt a



h l érdemes, nem érdeme§P
A nagyobb szá|láshe|yeknek az admi-

nisztráció átvéteIe jelenthet könnyebbséget,
Aíog|a|ások kb, 6 ""-át egyszerűen elfelejtik
kiíizetni, Ezt a recepciósnak kell nyilvántar-
tani. neki kell hívogatni a késlekedő vendé-
geket. A rendszer kiváltja ezt a íeladatot:
automatikusan értesítésekeket küld (sms,
e-mail), a határidő elmúltával pedig törli a
íoglalást.

A határok megnyílása után életbe léphet
a következő előny is. A külföldi vendég va-
lutában befizetett pénzét forintban kaphatjuk
meg, úgy hogy annak nem lesz átváltási költ
sége.

Mikor kapjuk meg a pénzt?

A foglalókat a kötbérmentes időszak lejár-
tát követően, egy héten belül utalják el. Ha
a teljes összeget előre befizette a vendég,
akkor a foglalót megkapjuk a kötbér határ-
idő után, 7 napon belül, a többit pedig az
érkezést követő 7 napon belül utalják el.
Ha nincs lemondási díj, akkor is az érke-
zést követő 7 napon belül kapjuk meg a
pénzt. Egyelőre még csak hetente egyszer
(csütörlökönként) utal a közvetítő portál, de
tervezik, hogy ezt hamarosan sűrítik,

számlát mi adunk

A vendég íoglaláskor egy nyugtát kap a
szállás.hu rendszerétől. A számlát már mi
íogjuk kiállítani, hiszen mi vagyunk szer-
ződéses viszonyban a vendéggel. A vég-
számlát ugyanúgy az utolsó vendégnapon
fogjuk kiállítani, mint eddig.

A íoglalót akkor kell számláznunk, ami-
kor az már ténylegesen a miénk, Ha köt-
bérezzük a lemondást, akkor a díjmentes
lemondási időszak lejárlakor kell kiállíta-
nunk a számlát. (Ha például a nyaralás

megkezdése előtti 7-ik naptól terheli kötbér
a lemondást, akkor azon a napon kell kiállí-
tanunk a számlát a fogalalóról. )

A számlá(k)hoz minden adatot megta-
lálunk az adminisztrációs íelületen, és le
tudjuk tölteni a befizetési igazolást is, így
látjuk, mennyi pénzt íizetett be a vendég.
Amíg az utalás meg nem érkezrk. addig kö-
vetelésként szerepel a hiányző összeg.

Jutalékok elszámolása
Utaláskor csak a szolgáltatás költségét
vonja le a szállásközvetítő, a kozvetitői ju-
talékot nem. Ezt a hónap végén kibocsátott
számla alaplán kell kifizetnünk, és tovább-
ra is megmarad erre az 5 napos egyezteté-
si idő. A két folyamat nem keveredik.

Hogyan csatlakozhatunk?

Jelenleg csak azok a szállások csatlakoz-
hatnak, akiknél azonnal lehet foglalni, tehát
nem visszaigazolásos rendszerben dolgoz-
nak. Aki csatlakozni szeretne, az a sqáI
adminisztrációs felületén jelezheti szándékát
az Online íizetés menüpont alatt, Ezulán a
Szállás.hu ügyfélszolgálata egyeztet velünk.
Meg kell adnunk a bankszámlaszámot, aho-
va az utalást kérjük, és ha van , akkor a Szép
kátya engedélyek számát.

Figyelem: aki egyszer csatlakozott, an-
nak már visszalépésre nincs lehetőségel

Az online fizetési platformról részletes
ismeftetőt találunk az alábbi oldalon: bit.lyl
onLi neFizetési platform

(Forrás: Szallas.hu) Őri András
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számlázőprogram továbbítja (ha a vevő
számlát kér, azI a tételt nem ütjük be a
pénztárgépbe)

- ha kézzel kitöltött, papír alapú számla-
tömböt használnunk, akkor a kiállított
számla adatait a NAv online számla
,=-:szerében kell rögzíteni 5 napon

Ug,a-:s:< megszüntették azt a köte-
lezettsece: -:],,, szerint be kell jelente-
ni a szar az:cl,:gramok használatának
megkezdéset es beíejezését. Mindeddig,
ha egy vállalkozás haszná|ni kezdett va-
lamilyen számlázoprogramot, azt az első
számla kiállítása előtt a SZAMLAZO nevű
nyomtatványon a NAV-nak be kellett je-

lentenie. Azt is be kellett jelenteni, ha úgy
döntöttünk, hogy már nem kívánjuk tovább
használni az adott programot. Teljesen fe-
lesleges adminisztráció volt, soha, semmi
jele nem volt annak, hogy a NAV az így
gyűjtött rengeteg adatot bármire is felhasz-
nálta volna. A kötelezettség tavaly nyáron,
a NAV Online Számlázó megjelenésével
éfie el legéftelmetlenebb pontját. Mind-

eddig ugyanis azt is be kellett jelenteni a
NAV-nak, ha a NAV weboldalán, a NAV
saját számlázóprogramját kezdtük el hasz-
nálni, melynek adatai rögtön a NAV rend-
szerébe kerülnek át. Január 4,i hatállyal így
végre ettől azelőkásIól is elbúcsúzhattunk.

Forrás: 17/2020 PM rendelet 3,és 4.§
Nagy Csaba



]ilódosul
e vcndéglátóhelyck ber(

- mátcius végéig mindenkinek pótolnia kell ai
Módosította a kormány a vendéglátó-
helyek bejelentésérő! szóló rendeletét.
A változás nemcsak az újonnan nyitott
helyeket érinti, hanem a meglévőket is.
Március 31-ig minden vállalkozásnak
közölnie kell a jegyzővel, hogy melyik
kategóriába tartozik.

A vendéglátó üzletek működési
engedélye eddig nem taftalmazott
adatot arról, hogy az üzlet a ven-
déglátáson belül milyen tevékeny-
séggel is foglalkozik. Ezzel most
ki kell egészíl|eni az összes eddigi
működési engedélyt. A vendéglá-
tással íoglalkozó vállalkozások-
nak ezéft az új rendelet alapján
be kell sorolniuk saját üzletúket

a megfelelő kategóriába, és ezt
legkésőbb március 31-ig be kell
jelenteniük a helyi jegyzőknek,
Uj üzletek nyitása pedig csak a
megfelelő kategóriába sorolással
történhet.

A rendelet a mellékletben íel-
sorolja a lehetséges vendéglátó
üzlettípusokat, azok jellemzőivel
együtt:

TEAOR'08:5610 Ettermi.

Egész éven át nyiwa tartó/idő-
szakos

Kiszolgálás
jellege, felhasz-
nált eszközök,
logyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyomá-
nyos vagy önkiszolgáló, több-
ször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.).
Vendégtérrel rendelkezik, a
vendégeknek biztosítani kell
a helyszíni fogyasztás lehető-

Konyhajellege,
ételkészítés

Az ételeket helyben készítik,
lőzőkonyhával rendelkezik.

kávéital, alkoholmentes ital

TEAOR'08: 5630 - jtalszol-

Egész éven át nyitva hrtől
időszakos

A kiszolgálás lehet hagyo-
mányos vagy önkiszolgá-
ló, egyszer vagy többször
használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb,).
Helyszíni fogyasztás lehe-
tőségét nern kötelező biz-
tosítania.

Az ételeket nem feltétlenül a

TFAOR'08: 5629 - Egyéb ren-

tpesz éren át nyina tartó/idö-
szakos

A kiszolgálás lehet hagyomá-
nyos vagy önkiszolgáló. több-
ször használatos edényekben
(étkeszlet. poharak stb.1. Ven-
dégtérrel rendelkezik. a helyszí-
ni fogyasztás lehetösegét kötele-
ző biztosítania.

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszínen készítik, minimum
tálaIóraI rag1 melegitökonyhá-
val kel1 rendelkeznie.

TEAOR'08: 5610 - Ettermi.

Egész éven át nyitva tartó/idő-
szakos

Kiszolgálás
jellege,
felhasznált
eszközök,
fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló,
egyszer vagy többször haszná-
latos edényekben (étkészlet, po-
harak stb.), Helyszíni fogyasz-
tás lehetőségét nem kötelező
biztosítania.

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszínen készítik.

szeszes ita]

TEAOR'08:5630 ]talszol-

Egész éven át nyitva tartó/idő-
szakos

A kiszolgálás lehet hagyomá-
nyos vagy önkiszolgáló, egy-
szer vagy többször használatos
edényekben (étkészlet, poharak
stb.). Helyszíni fogyasztás le-
hetőségét nem kötelező bizto-
sítania.

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszínen készítik.

Egész éven át nyitva taító/idő-
szakos

A kiszolgálás lehet hagyomá-
nyos vagy önkiszolgáló, egy-
szer vagy többször használatos
edényekben (étkészlet, poharak
stb,). Helyszíni fogyasztás le-
hetőségét nem kötelező bizto-
sítania.

Konyhajellege,
ételkészítós

Az ételeket nem feltétlenül a

ínen készítik, minimum

TEAOR'O8:56l0 Ettermi,

Egész éven át nyitva tartó/idő-
szakos

A kiszolgálás lehet hagyomá-
nyos vagy önkiszolgáló, egy-
szer vagy többször használatos
edényekben (étkészlet, poha-
rak stb.), Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező biz-
tosítania.

Konyhajellege,
ételkészítés
helye:

A cukrászati temékeket nem
feltétlenül a helyszínen készí-
tik.

szeszes ita]

TEAOR'08: 5630 ltalszol-

Egész éven át nyitva tartó/idő-
szakos

Kiszolgálás
j ellege,
felhasznált
esZKoZoK,
fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyujt, tánc-
téne1 rendelkezik. A kiszolgá-
lás lehet hagyományos vagy
önkiszolgáló, egyszer vagy
többször használatos edények-

Konyhajellege,
ételkészítés
helye:

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszínen készítik.

zemeltetes tjpusa

Kiszolgálás 1ellege.
felhasznált esz-
közók, fogyasztás
helye:

A kiszolgálás helye a ren-
dezl,ény. A kiszolgálás
lehet hagyományos vagy
önkiszolgáló, egyszer vagy
többször használatos edé-
nyekben (étkészlet, poharak
stb.). Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező
biztosítania,

Az ételeket nem í'eltétlenül a
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a felnőttkóplés hatálya alá
Alig pár hónappal a bevezetése után máris megváltozott az új felnőttképzési
törvény. Kiderü|t, hogy a túl részletes adatszolgáltatási kötelezettség nem fe-
lel meg az adatvédelmi szabályoknak, s a tűz- és munkavédelmi képzéseket
sem kell feltétlenül a bonyolult adminisáráció alapján végezni a jövőben.

Hat ótáná! rövidebb
céges képzések

. bejelentenisem kell
Pár hónapja adtuk hírül, hogy a íelnőtt-
képzési törvény változásai miatt köte-
lezően felnőtlképző vállalkozássá válik
gyakorlatilag az összes munkáltató. Aki-
nek csak egy alkalmazottja is van, annak
kötelező legalább egy munkavédelmi és
tűzvédelmi oktatást tartania. Márpedig
ezek az új törvény előírásai alá estek. lgy
egy egyszerű, az újonnan belépő dolgo-
zők számára tartott munkavédelmi ok-
tatás miatt a vállalkozásnak ugyanolyan
szintű oktatási adminisztrációt kellett
végeznie, mint egy felnőttképzésre sza-
kosodó vállalkozásnak, mondjuk nyelvis-
kolának. Nem csak ez volt a baj a íelnőtt-
képzési törvénnyel, így még az év vége
előtt meg is érkezett a jogszabály alapos
módosítása.

A törvényváltozás legfontosabb pontja
számunkra, hogy meghúzták azoknak a
képzéseknek az alsó határát, amelyek-
nek a bejelentésével egyáltalán íoglal-
kozni kell. Ez6 óra, Tehát a 6 óránál rövi-
debb belső, céges képzéseket nem érinti
az adminisztráció, azokkal nem kell fog-
lalkozni. llyen lehet például a munkavé-
delmi képzés és a tűzvédelmi oktatás, ha
az a vállalkozáson belül történik és nem

haladja meg ezt az időtartamot,
Természetesen, ha a 6 óránál rövidebb

képzés már külső szervezet közreműkö-
désével, gazdasági tevékenység kereté-
ben valósul meg, akkor gondoskodni kell
a íelnőttképzési szabályok betartásáról,
De ha a 6 óránál rövidebb képzést maga a
munkáltató végzi el nem önálló gazdasági
tevékenységként, akkor nincs kötelező fel-
nőttképzési adminisztrációja,

Nem ke!! bejelentkeznünk a
íe!nőttképzésse! íoglaIkozók

adatbázisába sem

A másik lényeges módosítása a törvénynek
a szigorú adatvédelmi előírások miatt szüle-
tett. A íelnőttképzéssel foglalkozó szeveze-
teknek be kell jelentkezniük egy adatbázis-
ba, ahol nyilvánosságra kerül a vállalkozás
valamennyi részletes azonosító adata, Egy
egyéni vállalkozó esetén ez azt jelenti, hogy
neve, lakcíme bárki számára megismerhető-
vé válik, hiszen legtöbbször saját címe a vál-
lalkozása címe is.

Az új előírások eAkorláIozzák: csak a re-
gisztrált felnőttképzők nevét lehet nyilvános-
ságra hozni a bejelentett adatok közül, így
adathalász tevékenységhez nem tudja senki
felhasználni ezt a listát.

2020. évi CLXVlll, tv. 132, §
Nagy Csaba

Melegétel,/hidegétel, kávé_
ital, alkoholmentes és sze-
szes ital

TEAOR'0S:56l0

Kiszolgálás jellege,
felhasznált esz-
közök, fogyasztás
helye:

Meghatározott helyen üze-
mel, A kiszolgálás lehet ha-
gyományos vagy önkiszol-
gáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Pl.
Telepített food truck, borozó
eev borfesáiválon

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszínen készítik.

Fő
terméktínusa:

MelegéteLtlidegétel, kávéital, al_

koholmentes és szeszes ital

Tevékenység
TEAOR kódia

TEAOR'08: 5o I0 Fnermr,
mozgó vendéelátás

üzemeltetés
típusa

Alkalmi

Kiszolgálás
jellege,
felhasznált
eszközök,
fogyasztás
helye:

Folyamatosan változtatja a he-
lyét, nem tartózkodik huzamo-
sabb ideig egy helyben. A kiszol-
gálás önkiszolgáló értékesités
fonnájában történik nem biztosít
ülóhelyet. egysler vagy többs,,ör
használatos edényekben (étkész-
let, poharak stb.). Pl. Mozgó
food truck, mozgó (kiskocsin)
borozó esv borfesztiválon

Konr ha jellege,
etelkeszités
hcll.':

Az ételeket nem feltétlenül a
helyszinen készítik.

634 2020 kormányrendelet
Nagy Csaba
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Atailakuil a npurykaügyfi batóság
új eszköz

a feheteryunha ellen
Uj eslközt vet be a feketemunka eIlen a kormány. Létrejön
egy új szervezet, a foglalkoztatás-íelügyeleti hatóság, mely
legalább egy hónapra visszamenóleg is segít beszedni a
járulékokat, ha bejelentés nélküli foglalkoztatást íedez íel.
A íoglalkoztatás-íelügyelóknek ahhoz is joguk lesz, hogy az
alvál lal ko zői szerződéseket al kal mazotti jogviszon nyá áim i,
nósítsék, ha úgy látiák, hogy a szerződés tartatma ihXáOn
munkaviszonyra utal, mint va!ódi vállalkozói kapcsolatra.

Az új hatóság a következőkre lesz jogo-
su lt:

- a foglalkoztató és a íog|alkoztatott kö-
zötti hivatalos jogviszonynak az áImi-
nősítésére a tényleges foglalkoztatás
jellege alapján

- a munkaviszony megállapítására
- a kapott támogatások felhaszná]ásá-

nak ellenőrzésére
- ha a tényleges foglalkoztatót nem tld-
ják azonosítani, akkor az álta]uk íel-
lelhető tények, bizonyítékok alaplán
kiválaszthatják, hogy ki tekinthető fog-
lalkoztatónak, (llyen gyakran előíordul
például egy építkezésen, ahol a íeke-
tén dolgozó építőmunkásokról néha ki

sem derül azonnal. hogy melyik cég al-
kalmazásában á||nak.) Ebben az alábbi
sorrendet ke l majd kovetniük: Foglal-
koztaIó az, aki
- a létező szerződés, megállapodás
szerint a tevékenység összehango-
lásáéd íelelős

- aki a tevékenységet a munkahelyen
ténylegesen irányítja, vagy ha ez
sem vezet eredményre, akkor

- akinek a területén a munkavégzés
folyik

A hatóság bármikor, bármelyik munkál-
tatónál ellenőrzést tarthat. Az elIenőrzés
mindig hivatalból indul, saját maga ellen,
önellenőrzésként nem kérheti a munkálta-
ló, Az ellenőrzés során a hatóság emberei
gyakorlatilag mindenhez hozzáíérhetnek,
beleéftve a helyi biztonsági kamerák felvé-
teleit, a beléptetőrendszer adatatt is, vagy
kikérdezhetik bármelyik dolgozót.

Az el|enőrzések során az ügyfél mindig
a foglalkoztató, Azaz csak a munkaadót
bünteti a hatóság, a munkavállalókra, pa-
naszosokra, közérdekű bejelentőre stb. az
eljárásnak semmiféle hatása nincs. Azaz
nem büntethetik a feketén foglalkoztatott
dolgozót, csak a munkaadóját.

A foglalkoztatással összefüggő szabályok
betartását korábban önálló munkaügyi
hatóság felügyelte, majd a hatóság beta-
golódott az lnnovációs és Technológiai
Minisztériumba Foglalkoztatás-felügyeleti
Főosztály néven, Az új törvény most úlra
önálló szervkénIhozza létre a íoglalkozta-
tás-fel ügyeleti hatóságot.

Az új hatóság komoly felhatalmazást
kap arra, hogy a vállalkozásokkal betarlas-
sa a munkaügyi jogszabályokat, Főleg a
következőkre vonatkozó rendelkezéseket:

-a jognyilatkozatokra, szerződésekre,
azok köteIező tartalmára,

- a jogszabály szerinti kötelező munka-
időre, pihenőidőre,

- ezek nyilvántaftására,
- vagy a munkabérre és igazolások ki-
adására, elszámolásra.

A hatóságnak joga lesz arra, hogy alapo-
san megvizsgálja a munkaadó és a fog-
lalkoztatottak közötti jogviszonyt, és minő-
síthesse annak tartalmáI. EzI érlsük úgy,
hogy a cég vállalkozói szerződést köt egy
dolgozóva|, alvállalkozónak tekinti, de a
foglalkoztatás íeltéte|ei alapján a hatóság
egyértelműen munkaviszonynak minősíti a
felek közötti kapcsolatot. A hatóság nem-
csak véleményt mond, hanem hivata|osan
meg is állapíthat valamilyen jogviszonyt a
íelek között. Hasonló jogköre van az adó-
hatóságnak is: a NAV is átminősíthet jogvi-
szonyokat, s követelheti a munkáltatótól az
elmaradt járulékok és adók befizetését. A
jogkor azonban más; a NAV minősítésének
csak adóügyi szempontból van jelentősége
- megbünteti a céget, ha szabálytalansá-
got vél felíedezni. Az új hatóság eljárása
más lesz, ennek eredményeként tényle-
gesen meg is változik a felek 1ogviszonya
azzal, hogy kikényszerítik a szabályos be-
jelentést.

A hatóság ellenőrzésének a következ-
ménye hasonló az eddigi munkaügyi vizs-
gálatokhoz:

- megtilthatják a további foglalkoztatást
Ác

- munkaügyi bírságot vethetnek ki a fog-
lalkoztatóra, ha jogszabálysérlést tár-
nak fel.

Ujdonság, hogy enyhébbek a következ-
mények akkor, ha a be nem jelentett fog-
laIkoztatás egy hónapná| rövidebb ideje
tart, |]yen esetben a jogsértést egysze-
rűen azza szüntetik meg, hogy automa-
tikusan egy hónappal korábbi időpontot
tekintenek a logviszony kezdetének. Ezzel
az időponttal kell a munkáltatónak utólag
bejelentenie a dolgozót, méghozzá telles
munkaidőre.

Tény, hogy a feketefog|alkoztatáson én
vállalkozók sokszor hivatkoztak arra, hogy
nem volt még idelük elintézni a papírmun-
kát, vagy különböző okok ebben akadá-
lyozták őket (nem volt internet, elment az
áram stb.). Közben bizonygatják, hogy
csak aznap reggel kezdődött a bejelentés
nélküli foglalkoztatás. llyen helyzetekben
most nincs vita, és nincs szükség további
bizonygatásra sem: automatikusan egy hó-
nappal korábbi időpontra kell a bejelentést
dátumozni. A dolgozó ezzel megkap egy
egy hónapos munkaviszonyt, a vállalkozó-
nak pedig be kell íizetnie legalább az egy
hónapra eső közterheket. Természetesen,
ha a jogszerűtlen alkalmazás 30 napnál
régebben taft, és a tényleges kezdetét meg
tudják áIlapítani, akkor attól a naptól kell a
bejeIentést megtenni.

A részletszabályokat még nem ismerjük,
a hatóság működésének pontos rendjét
majd egy kormányrendelet fogja megállapí-
tani. Ennek kiadására van még pár hónap,
a törvény ugyanis csak március elsején lép
majd hatályba.

A kormány indoklása szerint ezzel avál
tozással a szabályok ellenőrzése rugalma-
sabbá és hatékonyabbá válik. Például az-
za|, hogy a hatóság visszamenőlegesen is
biztosithatja a feketemunka miatt elmaradt
befizetéseket.

Forrás: 2020. évi CXXXV. tv.

Nagy Csaba
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