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A vendéglátósok több mint a felének elíogyott a tartaléka
és lassan a türelme is. Akár korlátozások melIett, de kinyit-
nának és dolgoznának végre. Sok vállalkozást az is lehe-
tetlen helyzetbe hozott, hogy a bértámogatások kifizetése
csúszott. Ahhoz, hogy a nyitáskor legyen elég működő
étterem, szükség lesz a nagyobb állami segítségre.

Remélhetőleg nem kell nyárig várni a nyi-
tással. Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter tájékoztatása szerint,
ha jók lesznek a számok, megindulhat a
korlátozások óvatos lazítása. Márciusban
és április elejétől két szakaszban jöhet az
enyhítés. Az újraindulást tehát a legha-
marabb a tavasz és a jó idő hozhatja el,
amikor a teraszokon újra lehet majd ven-
dégeket fogadni.

Kovács László, a Magyar Vendéglálók
lpartestületének (MVl) elnöke azt mondja,
ez a remények szerint március közepe,
április eleje körül várható, de a teljes nyi-
táshoz arra is szükség lesz, hogy az em-
berek nagy részét beoltsák, - Ha lesz ele-
gendő oltóanyag, akkor ez leghamarabb
májusra tehető, ekkor talán már teljesen
kinyithatnak a vendéglátóegységek, még
ha óvintézkedésekkel együtt is, A maszk-
viselés, a távolságtaftás minden bizonnyal
még egy ideig elvárás lesz - vélekedett
Kovács László.

Nehéz lesz az újrakezdés és
az azt követó íél év

- A vendéglátósok több mint a felének
nincs már egy hónapra való tartaléka sem
- hangsúlyozta a szakember. Szerinte
jelentős ál|ami szerepvállalásra van szük-
ség ahhoz, hogy azágazal talpon marad-
jon. Annak érdekében, hogy nyitáskor ne
legyen óriási hiány a működő éttermekből
és legyen, aki a majd megjelenő keresle-
tet ki tudja elégíteni. Amikor kiszabadul-
nak az emberek, várható, hogy lesz egy
kezdeti fellendülés, ám utána számítani
kell a kereslet csökkenésére is. Nem lesz-
nek ugyanis külföldi turisták és a magyar
vendégekből sem lesz annyi, mint koráb-
ban, mivel a félelem és a taftalékok felélé-
se csökkenti a vásárlóerőt.

Az elnök szerint elsősorban a hazai
törzsvendégekre épülő üzletek íognak
jól működni, a peremkerületi vendéglők,
ahová a íinom ételek miatt mennek az

emberek, és a turisztikai vonzáskörzetek,
nyaralóhelyek éttermei. Ahhoz. hogy esé-
lye legyen újraindulni egy válla|kozásnak,
rendelkeznie kell egy jelentős összeggel,
amivel meg iudja finanszírozni 2-3 hónap-
ra az étterem működésél. - Arra számítok.
hogy áremelést fog hozni az újranyitás.
Emelkedtek a nyersanyagárak. a vállal-
kozások kénytelenek lesznek árat emelni,
hogy részben törlesszék az adósságaikat,
és némi nyereséget szerezzenek. Nehéz
időszak lesz az újrakezdés és az azt kö-
vető fél év. Néhány hónap után kiderül,
elégséges lesz-e a íorgalom ahhoz, hogy
talpon tudjon maradni egy üzlet. Vélhető-
en lesznek még csődök zárások az újra-
nyitás után is - jósolja Kovács László.

Nagyobb támogatás nélkül
tönkremegy az ágazal

A szakember úgy véli, a kormány eddigi in-
tézkedéseire szükség volt. de úgy tűnik. ez
nem elég. Az egyik legnagyobb probléma,
hogy a bérleti dlakra semmiíéle megoldás
nincs, Az nem segít a vállalkozásokon,
hogy a bérleti szerződést nem lehet íel-
mondani. Helyette jobb lett volna. ha egy
ideig felfüggeszthetnék a bérleti drlak íize-
tését, vagy kedvezményt kapnának. (Ezen
a téren azóta annyit segíteft a kormány,
hogy az állami, önkormányzati ingatlanokat
bérlő éttermeknek, kávézóknak február el-
seje és május 31-e között nem kell bérleti
díjat fizetniúk - a szerk.)A kiszállltás nem
oldja meg maradéktalanul a gondokat, in-
kább csak ,,lélegezteti" a vállalkozásokat,
Sokan nem is tudtak átállni erre a szolgál-
tatásra, meft jó logisztika nélkül nem mű-
ködik, Az elnök szerint kézenfekvő intéz-
kedés volt, hogy a kiszállítás áíájáI levitték
27-ről 5 százalékra. De (gy is csak kevés
étterem tud nyereségesen működni a ki-
szállítással, ez inkább csak a veszteségek
csökkentésére alkalmas.

Kovács László szerint átgondolt kor-
mányzati támogatási rendszerre lenne

Kovács László,
a Magyar Vendéglátók lpartestületének elnöke

szükség. Például az egykor nyereséges
üzletek a 2019-ben elért nyereségük bizo,
nyos százalékát kapják meg támogatás-
ként, hogy legye. n miből íinanszír ozniuk az
újrakezdést, - Ok már bizonyítottak, elég
sok pénzt befizettek adóként, megérdem-
lik, hogy ne hagyja cserben őkel az az ál
lam, amelyik megtiltotta a működésüket.
Teljesen jogszerűen és okkal, de mégis-
csak lehetetlenné tette a működésüket -
fogalmazott.

Emellett egyszerűsíteni kellene az ad-
minisztrációt, mert túl nehéz kitölteni a
támogatást kérő íveket, ezért sokan meg
sem próbálták. 93 ezer főre igényelték
meg a munkahelymegtartó támogatást,
de a kiutalás akadozik, ami sokakat le-
hetetlen helyzetbe hoz. A vendéglátósok
közül többen vannak o|yanok, akik január
végéig nem kapták meg a novemberben
kérvényezett bértámogatást, (Ezt azóta
igyekeztek orvosolni - Iásd a 16. oldalon,)

Kovács László szerint teljes adó- és
járulékmentességet ke|lene adni még a
tavaszig a fizetésekre, és célszerű len-
ne, ha a gyorsan hozott jogszabályokat a
szakmai szervezetek észrevételei alapján
íinomítanák. Sokkal nagyobb támogatás
kell, mefi a szakemberek elvándorlásával,
a tulajdonosok ellehetetlenülésével tönk-
remegy az ágazat, A tavaszi elbocsátások
után a munkaerőt nyáron visszaszívta a
piac, de ősszel úira óriási lett az elvándor-
lás. - Sokan mentek boltba dolgoznivagy
biztonsági őrnek álltak. Ok nem biztos,



Tarta|@üiil
Sokáig már nem bírja a szakma,
elfogytak a tartalékok
Lesz oltási igazolás, de még
nem tudjuk, mire jogosít majd
Változott a hétvégi

§ Újranyitás: mikor, mi alapján? §

§ enérő megoldásokat látunk az egyes országoknál a iárvánvüqvi intézkedé- §
6 q9k.91y.nrlesében ola§z_országbáir példáulá tertózoÍtséghéz-k'ötik a ven- z
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§ be, es márciusban várhatóan a feloldhatják az összes korlátozást. ltthon az i
, embereket akarja megkérdezni a kormády.

, R Xoronavírus fertőzöttség alapján kü- engedélyezték az elvitelre íőzést. Febru_ 
§
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§ régiók vannak). vannak országok, ahol majd azokat a vendégeket. aki"k beolíat- §
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§ közepesen veszélyes narancssárga, és A március 3-tól kezdődő harmadik sza- §

u a veszélyes piros besorolású tartomá- kaszban a tervek szerint, meoszűnnek a .
" nyokban továbbra is tilos kinyitni az él- korlátozások, és mindenki szábadon be- E

§ termeket, kávézókal, A sárga zónákban ülhet az éttermekbe, kávéházakba. 
§

, azonban este hatig nyitva tafthatnak, A ltthon, bár sokan remé|tük, hoov Hús-
' ta.rtományok színkódját hetente határoz- vétra megtörlénhet az újranyitás-,'szak- §

p zák meg a fertőzöttségi adatok íüggvé- értők szeiint ez inkább'Ruákosóre fog g

, nyében. A.megoldá_snak vannak el6nyei, tolódni. A Kormányiníón elhangzottai .c hisz a kevésbé ferlózött területeken újra- szerint, szakaszos lesz az újra"nyitás, §
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|i??u, A teljes magyar zárnál mindenestre nemzeti konzultációhoz köti ámi á tervet< §

5 lobb lenne nekünk még ez is. szerint február közepén lesz, Nálunk te- e- 
,. A rohamtemPÓban ,oltó lzrael három- hát a nyitás sokkal inkább politikai, mint 
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§ lepcsos u,lranyitást fontolgat. 
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Február járványügyi döntés. Azon is múlik, hogy §

, első hetében megnyitották a parkokat, és áz embeióx milyen erősen akariák. -' ,' a vendéglőknek a házhoz szállítás mellett Mádve lrén EL**__--.=
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hazautazási támogatás összege §
Etelkiszállítás: jobban kellene figyelni
a higiéniára ó
Ohatóvideó készült a magyar borokról 7Hírek 8
Segítség helyett milliós büntetésekkel és
íoglalkozástól való eltiltással
fenyeget a kormány ?
NAv ellenórzési terv: továbbra is kiemelten
íigyelik a turisztikai válla|kozásokat lo
Falusi kisboltok támogatása lt
Azonnali utalások rögzítése a pélrtárgépben ll
Tavaly a magánszálláshelyek
növelték legjobban a íorgalmukat 12
Nem kell bérleti díiat íizetni az állami,
önkormányzati ingatlanokra l§
167.400 Ft az új minimálbér !'
Hogyan készül|ünk fel
az egyéni vállalkozás áladására? 14
kisadózás a szigorítás után 15
Elóre vagy uiólag érkezik a bértámogakás? 16
Gazdasági segítségként kamatmentes,
'l0 milliós kölcsön érkezik l7
Bértámogatás - mit tegyünk.
ha íelmond a dolgozó? 17
Covid-védóoltás:
mikor szabadulhatunk íel
a korlátozások alól?
Több bevétel, Iobb vendégélmény
- újranyitás okosan

.l,

Mit gondol
a Vendégváró úiság

a viláaről?
Az emberek, az államök, a városok, a vá|-
|alkozások az egész, vi|ágon szeretnének
ELETBEN MARADNI ES JoL ELN|.

, A Vendégváró újság hifua||ása egyszerű:
támogatunk mindent. a.ni végső sorón ezt a
tú|élést szo|ga|ja, és e||enzünk mindent, ami
ezzel 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 semmilyen po|itikai irány-
zathoz, csak a )ózan észhez. Nem vagyunk
elkötelezve hirdetőknek sem, csak az o|va-
sóknak.

A vendég|átós vállalkozók o|yan emberek,
akik munkát adnak az alka|mazottaiknak. el-
tartják a családjukat, és adót fizetnek az á|-
|amnak, Cserébe joggal e|várhatják, hogy az
állam jóinduIatú odaíigyeléssel hárítsonél az
útjukbó| minden fölösleges akadályt, ami bo|-
dogulásukat akadá|yozza.

T,oI.J...ío"lil,iloü.Tnöi" ., j
pályát.

Ráadásul szerinte nemcsak pénz-
ügyileg kell nézni a kialakult helyzetet,
ugyanilyen fontos a dolgozók mentális ál-
lapota is. A bizonytalanság, a bezártság
stresszel jár, Nem mindegy, hogy amikor
kinyitnak, pesszimistán, görcsösen fogad-
ják a vendégeket, vagy derűsen, mosoly-
gósan. Ez ugyanis a vendégek részér:ől
elvárás. Ezér1 is fontos, hogy a csapatot
összetartsák, ami sokszor nem könnyű. -
A tavaly tavaszi bezárás után nehéz volt
újra felállni, motiválni a dolgozókal, az
újabb bezárásra pedig nem számítottunk.
Próbáljuk a munkavállalóinkat biztatni,
hogy taftsanak kj. De az ágazaInakszük-
sége lenne egy áthidaló megoldásra, mefi
bizonytalanságban vannak az emberek,
és megviseli őket, hogy hónapokat munka
nélkül töltenek el - fogalmazott Börönte
Krisztián,

hogy otthagyják a nyugalmas új területet.
Azok a középkorúak és idősebbek viszont,
akik nem akarnak már új szakmát tanulni,
mert szerették, ismerték, tudták a munká-
jukat, reméljük, hogy szívesen vísszajön-
nek majd - vélte az elnök.

Pszichésen is megterhelő a helyzet
A munkaerőhiány is szerepet játszik ab-
ban, hogy a vállalkozások szeretnék
megtartani a d.olgozóikat. A kecskeméti
Fekete Gólya Etteremnél a tartalékokból
próbálják megőrizni a 43 fős állományt.
- Ez szakmai és emberi kötelességünk
is. Hosszú idő óta dolgozunk együtt a kol-
légáinkkal, akik komoly munkát tettek le
az aszIalra, sok a családos munkaválla-
ló, a fiatalok albérletben laknak, dolgoz-
nának, de önhibájukon kívül nem tudnak
- ecsetelte a helyzetet Börönte Krisztián
étteremvezető. Mint mondta, nagy baj-
ban lesz a vendéglátás, ha sok szakmái
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Ok a nyári bértámogatást a dolgozók
40 százalékánál igénybe tudták venni, a
most igényelt támogatásbó| viszont még
januárban nem láttak semmit, Nagyjából
egyébként azt kaplákvissza, mint ameny-
nyi járulékot fizetniük kell. A kiszállítás a
bruttó árbevételüknek csak az 5, legfel-
jebb 1 0 százalékáí hozza. De a dolgozók
így legalább heti egy-két napra bemen-
nek, aminek összetartó ereje van és az
alapbért megkapják. Ez az időszak most
azzal lelik náluk, hogy próbálnak az éle-
leik minőségén javítani, átvilágítják a hi-
ányosságokat, új technológiákkal ismer-
kednek,

lgazságtalannak érzik, hogy
teljesen zárva kell lenni

Börönte krisztián szerint nehéz azt elío-
gadni, hogy miközben az éttermek nem
tehetik meg, hogy 20-30 embert vendé-
gül lássanak, a boltokban, bevásárlóköz-
pontokban több százan is vannak. Úgy
véli, csak a turisztika és a vendéglátás
korlátozásával nem lehet megoldani a
járványhelyzetet. És bár nem célszerű
szembemenni a korlátozásokkal, elfogyott
az emberek türelme külíöldön és itthon is.

- Olyan döntést ke|lene hozni, amive| a
korlátozásokat is be lehet tarlani, és em-
beri életek sem mennek tönkre. Az nem

megoldás, hogy sokan a teljes kilátásta-
lanságig jutnak el - íogalmazott.

Hasonlóan látja a helyzetet Szűcs Sán-
dor, a szadai A Szűcs fogadója étterem tu-
lajdonosa is. Mint mondta, nem lehet már
sokáig húzni a jelenlegi helyzetet, engedni
kell, hogy dolgozni lehessen normálisan,
vagy korlátozásokkal. Szerinte ennek előbb
vagy utóbb hangot fognak adni a vendéglá-
tósok, és nem biztos, hogy csak a közössé-
gi médiában. Persze ők is kitarlanak, amíg
csak lehet. - A profit november közepétől
ismeretlen a számunkra, a célunk a túlélés,
és hogy meg tudjuk tarlani a gárdát. Nem
küldtünk el senkit, és nem is ment el dolgo-

F-esz olúási igezolá§g d
nem úudJukr mire JogoI
oItás, vakcina útlevél, kontaktkövető alkalmazás - a
járvány ellen bevethető eszközökön töri a íejét a világ.
A turizmusnak már az segítene valamit, ha Iegalább a
beoltottak utazhatnának, de még az is vita tárgya, hogy
etikus-e egy ilyen megkü!önböztetés, ltthon minden-
esetre készül a kormány a Covid-útlevél bevezetésére.
Az oltási igazo|ás témájában még nem s-
merjük az unió egységes álláspontját. Egye-
sek szerint aggályokat vet fel, ha utazáshoz
kötelezővé teszik, és negatívan megkülön-
böztetik azokal, akik nem rendelkeznek ez-
zel. Vannak például, akik nem is kaphatnak
oltást, mer1 valamilyen krónikus betegségük

van. Ugyanakkor a más k o da|on ott van a
társadalmi érdek a miné| nagyobb átoltott-
ságra, és az, hogyvégre lehessen újraulaz-
ni, méghozzá biztonságosan,

A döntést az is nehezíti hogy egyelőre
nem |ehet egyéftelműen biztos tényeket
tudni az o|tással kapcsolatban. Nem tud-

juk, meddig véd a íerlőződéstől, azt sem
tudjuk, hogy az oltást meg kell-e ismételni,
pláne nem, hogy milyen időközönként kell
majd újraoltani. Sőt, még azt sem tudjuk
biztosan, hogy a beoltott személy lehet-e
vírushordozó. Jelenleg annyi biztos, hogy
az oltás véd attól, hogy megbetegedjünk,
a teszt pedig igazolni tudja, hogy nem fer-
tőzünk.

ldehaza mindenesetre lesz oltási igazo-
lás, A plasztikkátlyát azoknak állítják ki, akik
megkapták a második oltás is (ha kettő kell),
vagy igazolhatóan átestek már a betegsé-
gen, Az oltottak korlátlan időre, a gyógyultak
íél évre kapják meg az igazolásI. Ha csak
teszt igazolja, hogy valaki átesett a korona-
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zó tőlünk, 22-en vagyunk a feleségemmel
együtt - fogalmazott.

Szűcs Sándor elárulta, nagy kihívások
elé állította őket a helyzet, mert a la car1 él
teremként korábban nem foglalkoztak étel-
kiszállítással. viszont nem szerettek volna a
tavaszihoz hasonlóan teljesen leállni, ezért
belevágtak a heti menü kiszállításba, és
megmaradt az a la cart étlapjuk is. Mindez
nem volt egyszerű és kis veszteséggel is
ján, de szerencsére nemcsak a korábbi, ha-
nem új vendégek részéről is van igény az
ételeikre.

Az étteremtulajdonos úgy látja, a túlélést
segíti a bértámogatás, és hogy nem kell íizet-

Z

ni a szociális és szakképzési hozzájárulást,
az iparűzési adót. Bízik benne, hogy a nyi-
tás után legalább még 1-2 hónapig az állam
fenntartja a támogatást és a járulékkedvez-
ményt.

Mint Szűcs Sándor elmondta. megpró-
bálták a helyzetből kihozni a legjobbat, Bár
a munkafolyamatokat át kellett alakítaniuk,
a dolgozóik ugyanolyan színvonalon látják
el a feladataikat, mint korábban. - Ehhez az
is hozzátett, hogy már az első nap tisztáztuk
velük, szeretnénk mindenkinek a korábbi
munkabérét biztosítani, Ez mindenkit i nspirált
és a mi hozzáállásunk átragadt rájuk - fogal-
mazott. A heti menüfőzésnek pedig szerinte

előnye is van. Ez egy új feladat a dolgozók-
nak, olyan ételeket kell készíteniük, amiket
eddig nem, vagy csak nagyon régen kellett,
Ez pedig egy kis pluszt ad nekik, megmutat-
hatják a kreativitásukat,

Amlg nem nyithatnak ki, ők is elvégzik
azokat az apróságokat, felújításokat, kar-
bantafiási munkákat, amikre eddig nem volt
idejük, és új ételeken gondolkodnak, Sze-
retnék ugyanis azt a színvonalat íenntartani,
amit korábban, szűcs sándor bízik abban,
hogy minél hamarabb elindulhatnak, még
ha korlátozásokkal, rövidebb nyitvatartással
is. Szerinte már ez is nagy segítség lenne,

Szilágyi Katalin
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vírus feftőzésen, akkor 4 hónapig lesz érvé-
nyes.

Hogy pontosan milyen jogosultságo-
kat ad majd a kárlya, arról később szüIe-
tik döntés. Annyi valószínűsíthető, hogy a
jövőben nagyobb tömegrendezvényekre
csak a kártya birtokában lehet majd belép-
ni. De hogy ad-e mentességet mondjuk a
kijárási korlátozások alól, egyelőre bizony-
talan.

Készül a magyar digitális egészségügyi
útlevél is. Az útlevél tulajdonképpen egy
mobilalkalmazás, amely a magyar egész-
ségügyi rendszerből kapja az adatokat.
lgazolja, hogy be vagyunk-e oltva, vagy
van-e 14 napon belüli negatív tesztünk.

Ha lesz európai szinten is elfogadott
egészségügyi útlevél, akkor az ezzel ren-
delkezők már szabadon utazhatnának,
mehetnének zár1 léri rendezvényekre, ét-
termekbe, szállodákba. Tehát bízhatunk
abban, hogy a vakcina útlevél megjelené-
sével a határokon belüli és kívüli turizmus
újraéled,

Lapzállánk idején az EU még nem dön-
tött a kérdésben, de több ország is bejelen-
tette már az oltási igazolások bevezetését
és elíogadását. Legutóbb például Dánia,
ahol az igazolásokkal elsőként az üzleIi
utazásokat szeretnék megkönnyíteni.
r--
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. A kontaktkövető mobilalkulrará. arra 
I

I figyelmezteti felhasználóját, hogy feftő- I

; zött személlyel találkozott néhány nap- 
1

pal korábban. Az önkéntesen letölthető '
I alkalmazás segítségével a hatóságok l
l gyorsabban fel tudják térképezni a fer- ;' tőzési láncot. Használatával a íertőzést '
l elkerülni nem lehet, inkább a COV|D to- I

1 vábbterjedésének megakadályozására,' alkalmas.
L-----_J

a J llv yvlvl l lwv. gel2021-re pedig 39.730 forintra emelték vételével. :
3 tet.

I A támogatást a dolgozók a napi mun- Forrás; 39/2010 kormányrendelet, Hi- i
! kába járás költségtérítéséhez hasonlóan vatalos Értesítő 2021/7, lTM közlemény :. használhatják fel, Elszámolhatják a me-
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! n netvegi hazauIazási támogatást akkor kedési eszközre váltott jegyek árát: vo_ !. ílzet|ük az alKalmazoItaknak, ha a mun- natjegyet, buszjegyet, sőt, akár hajó- és i
! kahely és a lakóhely távolsága miatt repülőjegyet is. :, nincs lehetőség a napi hazauIazásra. A munkáltatónak akkor nem kell meo- ]
. A költségeket hasonló módon számol- térítenie ezekel az utazási költségekei, !l juk, mint a napi hazautazás esetén. Heti ha a dolgozók szállitását srerer"etten, 3

! egyszeri, vagy az általánostól eltérő csoponosszemélyszállítással oldja meg. :
; munkarend esetén havi négyszeri haza- sőt a személygépkocsis hazautazás I. és visszautazás költségét kell állnia a költségét sem kóli kifizetnünk, csak ak- !! munkáltatónak. Az utazási költségek 86 kor, há a lakóhely es a munráÉelv ko-tt :
I százalékál kell megtéríteni, de van egy nincs tömegkozlót<edés, vagy a óolgozó |
; maximum is, a munkarendje miatt azt óóak naóyon :. 

. A kifizethető legmagasabb költségtérí- hosszú várakozással tudná igénybe u'en- !
! tés összegét minden évben külön rende- ni. ugyancsak jár a személyáutós térítés !
! letben jelenteti meg 12 illetékes minisz- annak, aki mózgáskorlátoiottsága mi- !
; térium -.jelenleg az lTM (lnnovációs és att nem tudja a közosségi közle-kedést i. Technológiai Minisztérium). Az összeg igénybevenni,vagyannakidolgozónak, !
. nagyjábol ezer forinttal emelkedik éven- akinek 10 év alatti bölcsődés, óvodás !i te. 201O-ben ezt a rendelet 30 ezer íorint- vagy iskolás gyermeke van (ugyanezek a !
3 ban állapította. 199 azzal, hogy évente feliáelek a nápi munkáoá;áráői támóga- :' az inÍláció mérlékével kell növelni. Így tás kifizetéséhez is). Ebbeó az esetben a .! ZOZO-ban már 38.460 forintot íizethettók munkavégzés rrelyá és , lur.or'r.v Őotn :
! ki a munkáltatók ezen a jogcímen adó- távolság álapján kilométerenkoát g to- :
: me!9!9n, költség_térltésként. Az össze- rintot kell fizetni a havi korlát figyelembe 1

a hétvégí
hazautazá s í t á ln ogat á s

o§szege
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i A tavalyi 38.460 helyett idén 39.730 :

: forint adható hétvégi hazautazási tá- :

: mogatásként a lakóhelyüktől távol dol- i
i goző munkavállalóknak, :
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Medve lrén
! netrend sjerint közlekedő tömegközle-
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iobbqn hellene figyelni q fu,
A NEBlH kiemelten íigyeli a kiszá!!ítással íogIalkozó
vendég!átóhelyeket, ezért is nagyon íontos, hogy
tartsuk be a biztonsági és higiéniás előírásokat. Az
ellenőrzési tapasztalatok alapján jobban oda keII
íigyelni a napi takarításra, valamint a termékek és
az alapanyagok szavatosság á ra
Egy ideig még érvényben lesznek a no-
vemberben bevezetett szigorú korláIozá-
sok, s az éttermek, bisztrók, büfék csak
kiszállításra vagy elvitelre készíthetnek
ételeket. A téli ellenőrzés során a l'iÉSlH
kiemelten vizsgálta a kiszállítást végző
vendéglátó egységeket. Lapunknak po-
zitívumként említették, hogy az éttermek
betafiják a szabályt, és nem száIlítanak
ki kockázatos ételeket, például nyers to-
jást tartalmazó ételeket, salátákat. Persze
most szűkebb ételválasztékot is kínálnak,
Viszont akadtak problémák szép számma|.
Sok helyen a műszaki- és higiéniai állapot
nem volt megfelelő. Koszosak voltak a he-
lyiségek, rozsdásak, kopottak a felületek
hiányosak, sérültek a falíelületek. Előíor-
dult az is, hogy hiányzott a fogyasztók tájé-
koztatása, például az allergénekről.

A járvány első hullámában a kiszállított
készételeket is vizsgálták. Nemcsak labo-
ratóriumokban, hanem a helyszínen, az

F--
; Minőségbiztosítás és egyediség - mibe csomagoljuk az ételt? l
, Sok minden befolyásolja, hogy újra ren- felének újrahasznosítottnak kell lennie. ,
'delnek-e majd tőlünk a vendégek: az Bárbelehetmárszereznllebom|odobo- l

l ételek minősége, ára, mennyisége, a fu- zokat, zacskókat, tégelyeket. tasakokat, t

, társzolgálat, az ügyfélszolgála| hozzáil- önmagában a kiszállítás és az e|vite- ,l lása és az időben törlénő kiszállítás. Am les szolgáltatás nem hoz annyi bevé- l

! az is fontos, hogy miben kapják kézhez te|t most a konyhára, hogy az éttermek 1
, az ételt. Számft a csomagolás külleme a csomagolásra költsenek. lgy nost a .! és minősége is. A csomagolás nem gá- környezetbarát szempontok kicsit hát- l

l tolhatja például a kényelmes étkezést, az térbe kerültek, és a többség igyekszik a t

, a jó, ha az élelhez könnyen hozzá lehet legpraKikusabb, legolcsóbb megoldast .l íérni. Es mindenképpen lássa rajta a fo- alkalmaznr. Ezek pedig inkábo a mű- l

; gyasztó a legfontosabb információkat az anyag dobozok, l
ételről. Mindezek mellett legyen a csomago-

l A csomagolóanyag kiválasztásakor lásnak stílusa, egyedijége. e, 
" 

pr'Oi i l

I elsősorban arra kell törekedni, hogy az um kategóriás éttermeknél elengedhe-I elsosoroan arra kell toreke0nl, nogy az um kategonas ettermeknel elengedhe- l
, étel a kiszállítás során ne veszítsen a tetlen. Náluk saját dizájnra tervezik a .l minőségéből. Például a sült krumplinak a csomagolást, amin rajta van a logójuk is. l
; kis lyukakkal ellátott papírdobozok, papír- Van, aki szalagokkal átkötött étlapot me- ;

I Fj:}:IJ"?9J^p-T]i,,í,:9: T;9:íIi?: ::flxil, stílusos szalvétaszettet is küld 
,Ezek lehetővé teszik, hogy a hasábbur- az étellel.

I gonya lélegezzen, szállítás közben ne Ahhoz, hogy kicsit személyesebb le- ;
fülledjen be. gyen a csomagunk, nincs szükség ennyi .

Persze a minőségbiztosítás mellett ma mindenre. Elég ha a dobozra egy egye- l
már íigyelembe kell venni a környezettu- di, az éttermünk jellegére utaló, elegáns ;
datosságot is. Különösen, hogy 2030-ra matricát ragasztunk, amelyen szerepel 

,"joiut,:,1*1onjoo:T'i j'T,:":":n": - _ - - J től

- Kizárőlag frissen készült, biztonságos
hőkezeléssel készített készételeket
szállítsunk kiI Kockázatos vagy gyor-
san romló éte| ne legyen az étlapon (pl,
nyers tojást Larlalmazó, vagy csak félig
átsütött étel, majonézes saláták)!

- Tájékoztassuk a íogyasztót az étel ösz-
szetételéről, jel legéről, származásáról|

- Az ételeket jől zárható, egyszer hasz-
nálatos dobozba csomagoljuk úgy,
hogy az szállításkor ne nyíljon ki, ne
szennyeződhessen. A többször hasz-
nálható ételszállító edényeket vagy
göngyölegeket vkusölő hatású fertől
lenítő mosogatószerrel mosogassuk el!

- A szállítás során az étel jellegének
megfelelő hőmérsékletet biztosítsunk.
A meleg ételeknek átvételkor még íor-
rónak kell lenni, a hűtést igénylő ételek
nem melegedhetnek fel. Ennek ér-
dekében a hideg és a meleg ételeket
külön-külön, a megfelelő hőmérsék-
let taftását biztosító táskában/boxban
szállítsuk!

- Az autó legyen tiszta. Vírusölő hatású
felületfertőtlenítő szerrel tisztítsuk meg
naponta többször is a szállító boxokat,
és a szállítást végző jármű felületeit is!

- Az ételek készítésében és kiszállításá-
ban csak egészséges személy vegyen
részt, és a vele egy háztartásban élők
sem mutathatnak fertőzésre gyanús tü-
neteket!

- A futárok ne lépjenek be az étel készi:-

.tés helyére.
Es még néhány plusz tanács a NEBIH-

ételeket előállító válla|kozásokná| is. Ennek
során több élelmiszerbiáo^ságr és higiéni-
ai szabálytalanságot tapaszta|tak. Például
lejáft minőségű termékeket. 1elöletlen. nem
nyomon követhető alapalvagckat találtak,
volt, ahol rosszul táro|tá< az eielmiszere-
ket, nem volt tisztaság. hiá^l,zct1 a íertőtle-
nítő kézmosószer, vagy ne,l védték meg-
íelelően az alapanyagokal. keszéte|eket a
szennyeződéstől.

Nem változtak tavaly tavasz óta
a szabályok

A kiszállítással kapcsoIatcs éielmiszer-
biztonsági és higiénés e|őíras:< leT r vál-
tozlak tavaly tavasz óta, Fcnios ezeket
betafianunk az alapanyagok Deszerzése.
átvétele, rakIározása, előkészítese,,,ala-
mint az ételkészítés, a csorragolas és a
kiszállítás során. Nézzük a :egíontosabb
teendőket!

l
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oktatóvideó készült
a ma§yar borohróí

A Magyar Turisztikal Ugy-
nökség ingyenes oktatóvi-
deókat készített, amelyekból
megismerhetjük hazánk
borvidékeit, megtudhatjuk,
melyik ételt milyen borral
párosítsunk, hogyan állítsuk

i össze a borlapot és ajánl-
junk bort a vendégnek.
A borkóstolás alapjaival, hazánk szőlő- és bor-
kultúrájával minden szakmabelinek célszerű
megismerkedni. Ebben hasznos .segítséget
jelentenek a Magyar TurisZikai Ugynökség
oktatóvideói, amelyek ráadásul ingyenesen
elérhetőek (www, kepzes.bor.hu),

A borászat világába Herczeg Agnes
nemzetközi borakadémikus és Szik Mátyás
örökös sommelier bajnok kalauzol minket.
Először a szőlő és borismereti alapokkal is-
merkedhetünk meg. Megtudhatjuk például,
hogy milyen fehér és kék szőlőfajták terem-
nek hazánkban, mi és hogyan befolyásolja
abor ízét. Képet kaphatunk anól, hogyan és
miben készülnek a borok, milyen hordóban
tárolják őket, mitől függ az áruk. Sőt végig-
nézhetjük, miként kell bort kóstolni és ennek
során mit kell megvizsgálni.

Egy virtuális utazás során ellátogathatunk
az egyes borrégiók tájaira. Megtudhatjuk,
hogy az egyes vidékeken milyen szőlőfajtákat
termesztenek, mijellemző a helyi borokra. A
régiós sajátosságokat a gasztronómia olda-
láról is megismerhetjük, ami azért lényeges,
meft a helyi alapanyagok és éte|ek ma már
egyre íontosabbak a vend{;eknek. A helyi ío-
gásokhoz helyi borokat érdemes kínálni, egy
régiós összeállítású borIap pedig már önma-
gában tudatosságot és igényességet sugall.

Párosítsuk a hagyományos magyar ételeket
magyar borral! Tudják például, hogy milyen
bor illik a gulyásleveshez vagy a csirkepapri-
káshoz? Nos, mindez kiderül az oktatóanyag-
ból. De fény derülarra is, hogy mia különbség
a tokaji aszú és a tokaji szamorodni között, és
miéfi olyan különlegesek a tokaji borok.

Vendéglátósként több fontos gyakorlati
tanácsot is kapunk. Megismerhetjük, hogy
milyen körülmények kózött kell tárolni a bo-
rokat. Fontos, hogy ne érje őket túl nagy
fényhatás, s legyen állandó a hőmérséklet.
Az sem mellékes, hogy állítVa vagy íektel
ve tartjuk a palackokat. Amikor bemutatjuk
a boft a vendégnek, több információt is át
kell adnunk. Kellemetlen, ha nem ismerjük a
szakkiíejezéseket, mit jelent a ,,hordós" jelö-
lés, vagy az, hogy,,szüretlen". Ezeket kifejtik
nekünk, de elmagyarázzák aá is, hogy mit
takar a vegán, bio, biodinamikus bor.

Elsajátíthatjuk a helyes palackfelbontást
és a dekantálás folyamatát is (áttöltés, ami-
nek célja az üledék eltávolítása és a levegőz-
tetés). Segítséget kapunk abban is, milyen
szempontokat vegyünk figyelembe a borlap
összeállíl|ásakor, milyen poharat, kelyhet vá-
|asszunk a íehér, vörös és rozé borokhoz.
Megtanulhatjuk a borok és ételek párosítá-
sának legfőbb szabályait is, ami a vendég-
élmény kulcsái jelenti. fu egyik alapvető
szabály például, hogy az étel nehézsége, tes-
tessége összhangban legyen a bor testessé-
gével és saüarlalmával is. Az ízek ugyan(gy
fontosak: édes étel mellé édes bort kell adni,
med egy száraz bor savanykásnak tűnik,

Láthatjuk, mennyi érdekes, hasznos infor-
mációt szerezhetünk a borokkal kapcsolat
ban. lgy ha bővíteni szeretnénk ismeretein-
ket, mindenképpen nézzük meg az összesen
egyórás, ,l0 részből álló videóanyagot!

F--

1 Ehetünk.e lángost !. ? biszttó teraszán?l Vannak olyan ételek. amelyeket ál- t

; talában nem otthonra rendelünk, ;
. mert csak frissen jók. llyen például a _l palacsinta, a lángos, a hekk, télen a I

; sült kolbász. forralt bor, kürtőskalács. 
1- Egy ilyen profilú büfének, vendéglátó- '

! helynek nem biztos, hogy megoldás !

l a házhoz szállftás. Bár a védelmi in- ,t tézkedésekről szóló jogszabály nem l

I rendelkezik egyérlelműen az elvite|es l
, vendéglátóhelyek teraszairól, kültéri .l részeiről, a jogértelmezés szerint a !

I kerthelyiségben vagy bármilyen más, ;

, a vendéglátó üzlethez tartozó helyen .l nem lehet tartózkodni, azokat le kell l
1 zárni a forgalom elől. Ezérl a bisztró 1

teraszán nem, de távolabb eov közté-
I ri padon például el lehet foÖYasztani !

| lgy ]3",99:J, 
ha ott nem kötelező a 

;maszkvlselés
L__ 

----J
- Fektessünk nagyobb hangsúlyt a kony-

hák és a hozzáIaft,ozó helyiségek tisz-
taságára. Ütemezzünk bá éJ végez-
zünk rendszeres napi takarítást.

- Oktassuk a dolgozókat az élelmiszer-
biztonsággal és a munkakörükkel kap-
csolatban,

- Kiszállításnálfontos azidő, a távolság
és a minél frissebb étel küldése, ezér1
döntsünk felelősségteljesen azzal kap-
csolatban, hogy hova, milyen távolság-
ra vállaljuk a kiszállítását.

Szilágyi Katalin
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Turisztikai Vi!ágszervezet:
2020.ban történetének
legrosszabb évét zfula
a turizmus
A turizmus történetének legrosszabb évét
zűIa 2020-ban, a nemzetközi utazások
száma 7 4 százalékkal csökkent az év alat
a koronavírus-járvány miatt - közölte az
ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNW-
TO). A közzétett jelentés szerint tavaly
egymilliárddal kevesebb utazás volt, mint
2019-ben. Osszehasonlításként: 2009-
ben a gazdasági világválság miatti vissza-
esés 4 százalékos volt. Most Európában
71 százalékos zuhanást méfiek, azutazók
száma 500 millióval volt kevesebb, mint
egy éwel korábban, A járvány a turisztikai
ágazalban több mint 100 millió munkahe-
lyet sodort veszélybe a világon - mutat rá
a szervezet. Ugyanakkor a koronavírus
elleni vakcinák fokozatos érkezése várha-
tóan segíteni fog helyreállítani a íogyasztói
bizalmat, rugalmassá tenni az utazási kor-
látozásokat, és így az év során lassanként
normalizálódhat a helyzet.

A világszervezet közölte szakértői cso-
portjának felmérését is, amelyben a meg-
kérdezettek 45 százaléka számít az idén
jobb évre a tavalyinál a turizmus szem-
pontjából. A válaszadók 25 százaléka
szerint ugyanolyan, 30 százalék szerint
pedig a tavalyinál is rosszabb eredmény
várható. A UNWTO forgatókönyve két és
fél, négy év közé teszi azt az idót, amely
ahhoz kell, hogy a turizmus újra elérje a
2019-es szintet. Forrás: MTl

A nyáron éledhet újta
a hazai szállodaipar
egy elemzés szerint
A korlátozások fokozatos feloldásával vár-
hatóan a nyári hónapokban éledhet újra a
szállodaipar Magyarországon a BDO Ma-
gyarország könywizsgáló és tanácsadó
cég legfrissebb iparági elemzése szerint.
Az egy kiadható szobára jutó árbevétel
201 9-es szintjét várhatóan csak a 2023-as
szezonban érheti el aziparág. Az MTl-nek
küldött elemzésükben kiemelik: a szállo-
daipar nyár elejére váft újbóli felfutásának
íontos feltétele, hogy mind a víruskezelés
és az oltási programok, mind a légiipar és
szállodaipar újraindítása európai szinten
is összehangolt legyen.

Először a vidéki szálláshelyek iránt tér-
het vissza a kereslet, mivel a külföldi uta-
zásokra vonatkozó korlátozásokat várha-
tóan lassabban oldják majd fel. A belföldi
szálláshelyeken tavaly év közepén mért
belföldi keresletrobbanás jelentősen tom-
pította a szektor visszaesését az elemzés

szerint: míg januártól novemberig a kül-
földiek által eltöltött vendégéjszakák szá-
ma75 százalékkal esett vissza. a belfö|di
vendégek esetében ez a csökkenés 1óval
kisebb, 36 százalékos volt. lgaz. ennek
pozitív hatásait elsősorban a vidéki szál-
láshelyek tudták kihasználni, A bankok
óvatossága miatt a 2024-ig átadni ter-
vezett hotelek száma a vírus meglelené-
se után a felére csökkent. így a íővárosi
szálláshely-kapacitás a következő három
évben alig 2000 új hotelszobával bővül.

Forrás: MTl

Összehangolt
javas!atcsomag
a Budapesti
kereskedelmi és
lparkamarátó!
Összehangolt kormányzali, önkormány-
zati és vállalati cseIekvésl programot
szorgalmaz a koronavirus áltaI legin-
kább sújtott kkv-szektor megsegítéséért
a Budapesti KereskedeImi és lparkamara
(BKlK).

A kamara a fővárosi és <erü|eti ön-
kormányzatok számára több l ntézkedést
is javasolt, például, hogy elgedjék el a
kisvállalkozók által üzemelteteli vendég-
látóhelyek teljes bérleti díját vrsszamenő-
leg 2020. november ,1{ől a kor,!átczások
végéig, és engedjék el a vá|sagba 1utott
vállalkozásoknak a közterü|etfoglalási dí-
jakat a teljes 202,1-es évre, Javaso|ják a
Budapesti Válságkezelő Alap íe|állilását
500 millió íorint íővárosi és 500 rriilió ío-
rint kerületi forrásokból. Ebbe kerulhetne
az a pénz is, amit a kisvállalkozól rpar-
űzési adókedvezménnyel élni nem kívánó
budapesti vállalkozások megtakarítanak,
de adományozhatnának a válság ellené-
re jól működő vállalkozások is. akár egy
konkrét megsegítendő kisvállalkozást is
megnevezve.

A BKlK javasolja egyebek mellett az
állami bértámogatások kiterjesztését
más, rendkívüli mértékben sújtott üzlet-
ágak vállalkozásaira, a jeIentős bevé-
tel- kieséssel sújtott katás vállalkozók
fele adójának az elengedését, valamint
egy "SOS Válságtúlél6 és Újraindulási"
hitelprogram kidolgozását. A kamara azt
is javasolja, hogy az üzleti célra kiadott
ingatlanok esetében a bérbeadó adjon
a visszaeséssel arányos bérletidtl-en-
gedményt a válság sújtotta bérlőknek,
Szerintük a kormány, tekintettel a vész-
helyzetre, rendelettel szabályozhatná a
köz- és magánszféra ingatlanbérbeadá-
sát, s előírhatná a nyitás utáni legalább
három hónapos időszakra is kedvezmény
adását,

A BKlK egy a válságba jutott vállalko-
zásokat az üzleli szféra összefogásával
segítő javas|atcsomagon is dolgozik,

Forrás: MTl

Fürdőberuházások
Békés megyében,
a szarvasi gyógyÍÜtdőt is
íejlesztik majd
A szaruasi gyógyfürdőben három szabad-
téri medencét építenek élményelemekkel
(csúszdával, sodróvizes medencével és ja-
kuzzis ülőrésszel), valamint kiszolgáló létesít
ményekkel kiegészítVe. A kormány 125 millió
íorintot már biztosított a megvalósíthatósági
tanulmány és a műszaki teruek elkészítésé-
re, a közbeszerzés lebonyolítására és a pro-
jeKmenedzsmentre. A beruházás másfél év
múlva kezdődhet el.

szarvason a Nemzeti Turisztikai Adat
szolgáltató Központ adatai szerint 2020-ban
28 ezer vendég szállt meg, közel 80 ezer
vendégéjszakát generálva. Ennek 97 szá-
zaléka belföldi vendég volt. A gyógyfürdő
látogatottsága évi 44 ezer körül mozog. A
200-280 méter mélyről kinyert, 40-50 fokos
győgyvíz főként mozgásszervi betegségek
kezelésére szolgál.

Békés megyében több fürdő fejlesztését
jelentették be a közelmúltban hazai for-
rásból. A Gyulai Várfürdő 2,9 milliárdból; a
békési Gyógyíürdő és Uszoda mintegy 2,4
milliárd forintból; a gyomaendrődi Liget für-
dő közel 1,3 milliárdból űjr|huí^"p;,,a, 

urt

Hogyan utazunk
a korona után?
fu Aiónb készített egy felmérést az emberek
tunsztikai vágyairól. Ebből az derül ki, hogy a
kényszer-összezáfiság ellenére a iöbbség a
családjával vagy barátaival fog utazni. Előny-
ben íogják részesíteni a közeli célpontokat és
az autós utazást. A környezetvédelmi szem-
pontok mellett a megíizethető és biztonságos
helyeket fogják keresni. Az üzleti utazások-
ban is változásokra számíthatunk. például

akik a vírus előtt sokat utaáak repülőgéppel,
ma már számításba veszik a vonatot is. Rö-
videbb távok esetén ez időmegtakarítást is
jelent számukra, hiszen a vonat a városköz-
pontba érkezik, és nem kell órákkal korábban
kimenni a pályaudvana.

Az üzleti utazók egy új célcsoportot is je-

lenthetnek. ltthon és külföldön egyre több
szállás ana ösztönzi üzleti vendégeit, hogy
a tárgyalás után, hétvégén maradjanak náluk
pihenni. Ezl kedvező árú csomagok kialakí-
tásával teszik, Például adnak egy ingyenes
éjszakát, valamint spoft- és szabadidős, le-
hetőségetbiztosítanakszámukra. M,l..



§egítség helyett
milliós büntetésekkel és

foglalkozástól való eltiltással
fenyeget a kormány

FéI évre vagy egy évre az
összes érde ke lts égél bezá-
ratja a kormány annak a vál-
lalkozónak, aki a teljes tiltás
ellenére kinyitja vendéglátó
üzletét, s ott akár csak egy
vendéget is kiszolgál. Egy
sört íelhörpintő vendég pe-
dig akár egymilliós bírságot
is kaphat a merészségéért.
Nem tudunk szó nélkül elmenni az elmúlt
hetek vendéglátási súlyosan érintő, korlá-
tozó eseményei mellett. Tíz hónappal a ko-
ronavírus-járvány itthoni kitörése után ma
már nem vagyunk abban biztosak, hogy
az intézkedések valóban a járvány elleni
védekezést és nem az emberek cél nélküli
kordában tanását szolgálják.

Besokalt a szakma
Január közepére Európa több országában
is elegük lett a korlátozásokból a vendég-
láIő vállalkozásoknak. Előbb egy bécsi vál-
lalkozójelezte, hogy minden tiltás és lehet-
séges büntetés ellenére ki fog nyitni, mer1
elege van az üzleIét tönkretevő bezárl-
ságból. Több országból érkeztek hasonló
hírek, majd Lengyelországból érlesültünk
nagyobb tüntetések szervezéséről.

ltthon is egyre nagyobbra nőtt a vendég-
látással foglalkozók tiltakozása a kötelező
zárvaIartás ellen. Ma már senki nem érti,
mire jó a teljes tiltás és a kijárási tilalom,
ha az üzletek, bevásárlóközpontok szaba-
don működhetnek, mintha ott egyáltalán
nem terjedne a vírus, A vendéglátók a csőd
szélén táncolnak: a költségek folyamato-
sak, vendég nincs, az állami támogatás
minimális, s ma már azzalis számolni kell,
hogy lejár a raktárban felhalmozott ter-
mékek szavatossága. ,,Ránk rohad a sör
is" - mondja a vállalkozó, aki a közösségi
médiában körbejáró fotón tanácstalanul áll
a raktárban feltornyozott ötvenvalahány re-
kesz sör előtt. Eladni nem tudja, mert elvi-
telre sem engedi az italt kiadni a hatóság,
ha pedig helyben felnyitna egy üveggel, fél
évre bezárnák az üzletet.

Érezhetően egyre nagyobb az elkesere-
dés. Január végére egyre többen jelezték,
hogy a tiltások ellenére is ki fognak nyitni,
mert eljutottak már a minden mindegy ál-
lapotba.

Nem lehet tudni, hogy meddig
kellene kitartani

Január közepén felröppent egy, a Magyar
Szállodák és Ettermek Szövetsége elnökének
tulajdonított állítás arról, hogy pünkösdig már
biztosan nem fognak kinyitni a szálláshelyek.
A komoly rémületet keltő állítást aztán gyorsan
visszavonták, félreéftésnek minősítettók. Alig
pár nappal később ugyanakkor a kormányfő is
bejelentette, hogy legalább március 1-ig meg-
hosszabbítják a veszélyhelyzetet valamennyi
intézkedésével együtt, azaz marad a kijárási
tilalom és a kötelező zárvalarlás is. Ekkor már
két helyet bezáratott a rendőrség 60 napra,
mefi megszegiék a korlátozást, s további 130
vendéglátó jelezte, hogy február elején a tiltá-
sok ellenére is nyitnifognak. Reális volt annak
az esélye, hogy február elején tömegével nyit-
nak ki végső elkeseredettségükben az enge-
detlen vendéglátók.

Enyhítés helyett vasszigor
A kormány végül úgy döntött, hogy enyhítés,
megoldás és érdemi segítség helyett brutális
szigoft vezet be, A veszélyhelyzet hosszab-
bításával együtt azt is rendeletbe foglalták,
hogy szigorítják a tiltás ellenére kinyitó étter-
mek és más vendéglátóhelyek büntetését.

Ha a rendőrség nyitva taftó vendéglátó üz-
letről szerez tudomást, akkor a kötelezettség
első alkalommal töfténő megszegése esetén
6 hónapra, ismételt megszegése esetén egy
évre bezáraIlák az üzletet, az üzemeltetőt
pedig a bezárás idejére eltiltják a foglalkozás
gyakorlásától.

Ez utóbbi rendelkezés azér1 került be
a rendeletbe, hogy a büntetésként bezárt
üzlet tulajdonosa más néven, más helyen
se kezdhessen sehol hasonló tevékeny-
ségbe, Az üzlet tulajdonosa ezen idő alatt
semmilyen vendéglátó üzlet működtetésé-
re nem kaphat működési engedélyt. Ha a
bezáfi üzletet gazdasági társaság üzemel-
tette, akkor a tiltás annak tulajdonosára és
vezető tisztségviselőjére is vonatkozik.

Sőt, ezt még lehetett fokozni. A tiltás
nemcsak a bezárl, üzletre vonatkozik, ha-
nem kiterjed az összes vendéglátóhelyre,
amit ez a vállalkozás üzemeltetett. A tiltás
idejére az érintett vállalkozó valamennyi
meglévő üzletének a működési engedélye
is érvénytelenné válik.

Fél évre vagy egy évre tehát megfoszl
ják teljes megélhetésétől a vállalkozót, ha
megszegi az előírásokat, Sőt, ha a tiltás
alá eső vállalkozás valamelyik üzlete még-
is nyitva taftana, akkor azt azonnal lezá-
ratja a rendőrség és egymilliótól ötmillióig
terjedő büntetést szab ki rá.

Az új rendelet a vállalkozók mellett bün-
teti azokat a magánszemélyeket is, akik
részt vennének egy illegális nyitási akció-
ban. Ha magánszemély megszegi a köte-
lező zárva tartással kapcsolatos előkást,
akkor legalább 150 ezer forintos bírságot
kell rá kiszabni, de maximum egymillió fo-
rint is lehet az elfogyasztott korsó sör ha-
tóságidíja.

Forrás: 28/2021 kormányrendelet
Nagy Csaba



Elektronikus kereskedelem, élelmi-
szeripar, építőipar, al katrész-keres-
kedelem, turizmus, zöldség-gyü-
mölcs nagykereskedelem egyaránt
a NAV vizsgálódásainak a célpontja
lesz 2021-ben. Közzétette az adóha-
tóság az éves ellenőrzési tervét, s
bizony elég sok vállalkozó várhatja
idén is a revizorokat.

A lekás szerint a NAV 2021-ben a jogköve-

Iő adózők segítésére, a hibák kijavítására, a
hiányosságok pótlására koncentrál, Ne le-

gyenek persze illúzióink: a segítő szándékról
szóló közleményeket szigorú szemű revizo-
rok vizsgálódásai és a kiosztott bírságok te-
szik majd életszerűbbé,

Ami a korábbi évekhez képest ma már jól

látszó újdonság, az a hatalmas összegyűj-
tött adattömeg egyre mélyebb íelhasználá-
sa. A NAV-hoz ma milliárdnyi adat íolyik be:
pénztárgépek, bevallások, számlák online
jelentései adnak össze egy egyre nagyobb
adatbázist, Es egyre több nyoma van annak,
hogy használni is kezdik ezekeIaz adatokat.
Például az ellenőrzések egyik célcsopot1-
ját azokbóI a vállalkozásokból választják ki,

melyeknél a foglalkoztatottak bejelentése
és a havi járulékbevallások adatai eltérnek
egymástól. Azokat a cégeket is különös íi-

gyelemmel vizsgálják, melyekről nemzetközi
adatok érkeznek, ám itthon nem nyújtlák be
az ehhez kapcsolódó bevallást vagy adat-
szolgáltatást. Támaszkodnak a pénztárgé-
pekből és a számlázásból gyűjtött adatok
elemzésére is, bár errő| csak annyit árulnak
el, hogy az adatgyűjtés jelentősen megnöveli
a kockázatelemzés hatékonyságát, s így ha-
tékonyabban képesek például a számlázási
láncok íeltárására.

Az ellenőrzések egyik íő ágáI idén is a
kockázatosnak minősülő ágazatok, tevé-
kenységek ellenőrzése adja. Ebben évről-
évre kevés a változás, hasonló területekkeI
találkozunk mindig:

- elektronikus kereskedelem
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csolódó vizsgálatok

- áruk, termékek, szolgáltatások helyszíni
eIlenőrzése és ezek tapasztalatai alapján
indított vizsgálatok

- online számla és pénztárgép használata,
a gyűjtött adatok alapján kockázatelem-
zések

- áía-visszaigényléseknek a kiutalás előtti

elIenőrzése,
Megjelennek tematikus feladatok is - idén

például egyik kiemelt terület lesz a katás vál-
alkozásokkal kapcsolatos partneri bejelenté-
sek vizsgálata. lde sorolható még:

- kiemelt adózók ellenőrzése
- társaságiadó-kedvezmények vizsgálata
- kivás adózók ellenőrzése
- környezetvédelmi termékdl-kötelezett-

ség ellenőrzése
- szla -1 o,o-os íelajánlások kiutalása előtti

vizsgálatok
- ingat anközvetrtők ellenőrzése
-regül azoknak a cégeknek a vizsgálata,
nelyeknek az árbevétele két egymást
xövetó évben is meghaladta a 60 milliárd
forintot. ennek ellenére eredményük nul-
a volt vagy veszteséget mutattak ki,

A íenti, egész évben zajló vizsgálatok
mellett természetesen időszakosan más
es más terület vállalkozásai is célkereszt-
ce kerülhetnek. Egyik első ilyen akciója az
adohatóságnak a Valentin nap környéké-
,e időzitett razzia, melynek során a virágot,
alándékot édességet árusító helyeket és a
krszá|lítást végző vendéglátókat vizsgá|ták
kampányszerűen az egész ország területén,
A revizorok ilyen esetben íőleg a számla- és
rvugtaadást, a dolgozók bejelentését és a
cénztárgépes szabályok betartását figyelik.

Nagy Csaba

Jelentős támogatást ad a kor-
mány a íalusi kisboltok íej-

A támogatás felújításra és
működésre is íelhasználhatő,,
ám nagyon komoly íeltételei
vannak: többek közt gyógy-
szerek értékesítését és postai
levelek felvételét is vállalniuk
kell a nyerteseknek.

Az új támogatásnak az a célja, hogy a
legkisebb településeken is megmarad,ion
legalább egy üzlet, hogy ezzel is növeljék
a települések népességmegtarló erejét. A
pályázaI így a meglévő boltok megtarlását,
vagy a már bezát egységek újranyitását
támogatja.

A támogatáshoz azok a .a ar]záso{
férhetnek hozzá, amelyek kisle ep.lésen
napi fogyasztási cikket érlékesito üzle-
tet működtetnek, vagy vál alják 1]yen üzlet
működtetését (ha a telepü|ésen nem üze-
meltet más ilyen üzletet). A bo]t íőievé-
kenysége az élelmiszer jellegű bo tr vegyes
kiskereskedelem lehet.

Az igényelhető támogatás íőként beru-
házásra íorditható. Megújítható az épü|et,

a bolt berendezése, vásárolható be|őIe bú-

torzat, hűtőpult, pénztárgép, minden, amire
szükség van.

A működési költségek közül a boltban
dolgozók képzési költsége és az alkalma-
zottak bére fizethető a támogatásból (köz-

terhekkel együtt).

A pá|yázható tevékenységek így a követ-
kezők,

-külső és belső felújítás, beleéfive az
épuletgépészetet

- bővítés, építés
- akadálymentesítés
- szükséges eszközök, gépek, bútor-
zal, egyebek beszerzése (például
melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő,
íeldolgozógép, sütő, kelesztő gép,
pénztárgép, számítógép, POS termi-
nál stb,)

- azüzlel üzemeltetése érdekében szük-
séges képzés költsége (pl. a kötelező
postai szolgáltatásokhoz és gyógyszer-
íorgalmazáshoz szükséges képzése-
ké)
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Az azonnali banki utalások
bevezetése megváltoztatta
a nyugta- vagy számlaadás
korábban megszokott rend-
iét. A NAV kiadott egy tájé-
koztatót az úi fizetési módok

kezeléséről.
Vásárlás vagy szolgáltatás esetén korábban
két fizetési mód volt az általánosan elfoga-
dott: az utalás és a készpénzes fizetés, be-
leértve a kártyás vásárlásokat is. Megszok-
hattuk, hogy ha a vevő utalással íizet, akkor
számlát állítunk ki, nyugtát pedig csak ak-
kor kaphat, ha készpénzzel vagy kártyával
azonnal íizet. A két módszer jól elkülönült
egymástól, hiszen az utalás kezdetben csak
több nap alatt, majd később már néhány
óra alatt teljesült, de azonnalinak nem volt
tekinthető. Márpedig az áíatörvény azl írja
elő, hogy nyugtát csak akkor adhatunk, ha a
pénz kifizetése a termék átadásával vagy a
szolgáltatással egy időben megtörlénik.

Ezt a jől megszokott rendet forgatta fel az
azonnali utalás. Ebben az esetben a pénz

- az üzletnek helyet adó ingatlan meg-
vásárlása

- bér és közterheinek megfizetése.
Egy pályáző több célra is igényelhet tá-

mogatást. Az üzlet felúj ítására, építkezésre
az elszámolható költségek 80 százaléka,
maximum 50 millió forint pályázható. Be-
rendezésre, gépekre és képzésre együtt
12 millió igényelhető, ami az ide tarlozó
költségek 75 százaléka lehet. Az ingatlan-
vásárlást támogatják legkisebb arányban,
itt csak a vételár fele lehet a támogatás,
maximum 5 millió forint.

A munkabéft és közterheit teljes egészé-
ben megtéríti a pályázal idén és jövőre 2
íő,2023-ban már csak 1 fő foglalkoztatása
után, A teljes bértámogatásnak az a feltéte-

bankszámlára kerül, ami számlairást felté-
telezne, de a kifizetés azonna| megtörténik,
ami viszont elegendő feltétel a nyugta kiállí-
tásához. Az ,,utalás vagy készpénz" gondo-
latkör helyett tehát meg kell szoknunk, hogy
azt vizsgáljuk meg, hogy

- a pénz rögtön megérkezhet-e a szám-
lára,

- vagy időben elválik egymástól a szolgál-
tatás teljesítése és a pénz kifizetésének
az időpontja.

Első esetben elég a nyugta, a második-
ban kötelező a számla megírása is.

Az azonnali utalásokat tehát pénztárgép-
ben kell rögzítenünk, és elég számla helyett
nyugtát adnunk (ha a vevő nem vállalkozó).

Hogyan rögzítsük a pénztárgépbe?

Az azonnali utalást sem készpénzként,
sem káftyás íizetésként nem vehetjük fel a
pénztárgépbe. A alkalmazandó megoldást
a NAV most kiadott tájékoztatója tarlalmaz-
Za,

A NAV értelmezésében az azonnali íize-
tések körébe azok az utalások taftoznak,
melyek

- legfeljebb 10 millió forintosak
- elektronikus úton indított belföldi utalá-
sok, melyek

- az év bármely napján, a nap bármely
szakában 5 másodperc alatt teljesül-
nek.

Az azonnali utalás gyakorlati, pénztári
alkalmazására a NAV egy QR-kódos pél-
dát mutat be. A kereskedő ehhez egy olyan
programot használ, ami a fizetendő össze-
get és a bankszámla számol egy QR kód-
ba kódolja bele. Ezt megjeleníti egy kép-

ernyőn, ami lehet egy külön terminál vagy
egy mobilteleíon képernyője is. A vevő ezt
egy erre alkalmas programmal, valami-
lyen mobilfizetési alkalmazással Ieolvas-
sa, majd az alkalmazás a hozzá kapcsolt
bankszámláról utalja a pónzt.

A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie
az ilyen fizetési művelet rögzíl|ésére is. A
szabályosan működő pénztárgépek három
különböző íizetési módot tudnak rögzíteni:

- készpénz (ez lehet forint vagy valuta)
- bankkáftya és
- egyéb íizetési mód,
Az egyéb fizetési módot általában a

különböző utalványokkal történő íize-
tésekhez használják. Ezek a legtöbb
pénztárgépen előre kódolva vannak: Er-
zsébelutalvány, Széchenyi Kárlya, aján-
dékkáftya, hűségkártya, pontgyűjtő kár-
tya, göngyöleg és kupon az előre felvitt
fizetési mód a legtöbb gépben. Ezek mellé
kell egy újabb egyéb fizetési módot is fel-
vigyünk. (Vannak olyan készüléktípusok,
ahol nem lehet bővíteni az egyéb kate-
gória elemeit, ott át kell nevezni egy nem
használt f izetési kategóriát).

A lényeg, hogy az azonnali íizetési rend-
szerben teljesített utalásokat a pénzlár-
gépben kell rögzíteni, méghozzá a javaslat
szerint az egyéb íizetőeszközök között. A
NAV javaslata szerint azok egészítsék ki
ezzel a pénztárgép menüjét, akik ténylege-
sen be is vezettek már valamilyen azonnali
fizetési megoldást (például a már említett
QR-kódos lehetőséget).

A NAV tájékoztatója itt olvasható: bit,ly/
nav-uj-fizetes Nagy Csaba

le, hogy az üzlel nyitvatarlása elérje a heti
30 órát, Ennél rövidebb idejű nyitvatartás
esetén a támogatási összeget is arányo-
san csökkenteni kell.

A pályázónak tehát a beruházásokhoz
20, a berendezéshez25 százalék önrész-
szel kell csak rendelkeznie, a bérek fede-
zetét pedig teljes egészében megkaphatja
a pályázaIon,

Az eléggé nagyvonalú támogatásnak
azonban komoly feltételei vannak. Vállalni
kell, hogy azűzleI afféle közösségihelyként
is működik a faluban. Ez legalább 6 ember
számára alkalmas pihenőhelyet jelent, asz-
tallal. Az üzletnek postai szolgáltatást is
nyújtan i kel l, továbbá köteles gyógys zerláron
kilvül is árusítható gyógyszert is tartani, ha

a faluban egyébként nincs patika. A postai
szolgáltatásokhoz és a gyógyszerforgalma-
záshoz be is kell már mutatni az érintett szer-
vezetekkel megkótött szerződéseket.

Megfogalmaztak magára az üzlethe-
lyiségre vonatkozó követelményeket is:
amellett, hogy az üzletnek meg kell felelnie
minden hatályos előírásnak, illeszkednie
kell a helyi településképi előírásokhoz és a
pályázaI arculati előírásaihoz is.

A támogatást március elsejétől lehet igé-
nyelni. A benyújtás határidejét nem hatá-
rozták meg előre, arról majd április elején
fognak csak dönteni.

F o rrás : 62/202 1 ko rm ány re ndel et
Nagy Csaba
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A Nemzeti Turisztikai Ugynökség 2020-
ban az NTAK első teljes évét záfta, hiszen
év elején indult el teljeskörűen a kötelező
adatszolgáltatás. lgaz, a 2020,as év turisz-
tikai szempontból mindennek nevezhető,
csak átlagosnak vagy normálisnak nem.
A MTÚ szerint azonban a rendszer így is
tökéletesen működött, s pontosan megmu-
tatkozik a gyűltött adatokban a turisztikai
szektor megtorpanása márciusban, a nyári
rövid felfutás és a novemberi teljes vissza-
esés is.

Ennyire naprakész és pontos adatszol-
gáltatása soha korábban nem volt a szál,
láshelyeknek Magyarországon. Korábban
mérettől függően havonta vagy évente
egyszer kellett statisztikai adatokat szol-
gáltatni a vendégíorgalomról, Most minden
hazai szálláshely naponta tölti íel a foglalt-
sági adatokat, összesen több mint 83 ezer
egység a nagy szállodáktól a magánszál-
lásadókig.

A MTU a turizmus.com weboldalon köz-
zétett beszámolóban nemcsak a NTAK
adataira hivatkozik, hanem egy felmérésre
is. Az ügynökség megbízásából készített
közvélemény-kutatásban a lakosság uta-

zási hajlandóságát mérték fel nyáron és
ősszel is. Nyár elején még a megkérdezet-
tek 53 százaléka válaszolta azt, hogy részt
vett valamilyen belföldi utazáson, ősz ele-
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jére viszont már a lakosság 67 százaléka
válaszolta ugyanezt. Tény, hogy a belföldi
utazások magas arányát íőleg a koronaví-
rus-járvány következményei, a külíöldi uta-

zások bizonytalansága okoZa.
A NTAK saját adatai szerint 2020-ban 8

millió vendég 22,7 millió éjszakát töltött bel-
földi szállásokon. A vendégek79 százalé-
ka volt belföldi - ez persze íőleg az utazási
korlátozásoknak köszönhető. Budapesten
ezzel együtt is a külföldiek voltak többség-
ben, ők adták az összes vendégéjszaka 68
százalékáí,

Ne tévesszen meg senkit a vendégekkel
teli nyár: az év egésze így is sokkal gyen-
gébb volt a korábbiaknál. A belíöldi vendé-
gek száma a 2019-es szám73 százaléká|
érle el, a vendégéjszakák száma pedig a
79 százalékát. A visszaesés drámaiságát
nem is ez, hanem a küIföldi vendégek szá-
mának alakulása mutatja: a vendégszám a
20,19-es 22ok-a, az itt töltött éjszakák szá-
ma pedi g 27 %, a v oll csak.

Az összesített számoknál többet elárul,
hogy a vendégek milyen szállástípusokat
kedveltek a legjobban. Nos, a legtöbben a
szállodákban és az egyéb szálláshelyeken
szálltak meg az alábbiak szerint:

- szálloda 41%
- egyéb szálláshely és magánszállás-

hely 39%
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A különböző állami szervezetek egyre több adatot gyűjte,
nek a vállalkozások működéséről - gondoliunk csak például
a NAV-hoz befutó számlaadatokra és a pénztárgépekből
származő információkra. Ritka pillanat, ha valamelyik állami
szerv bepillantást enged ezekbe. A Nemzeti Turisztikai Adat,
szolgáItató Központ most í9y tett: összegezték a turisáikai
szektor általuk látott működését az NTAK-hoz befutő 2020,
as adatok alapján.

- panziők7%
- kempingek és közösségi szállások

5-5%
- üdülőházak3%.
Az igazi nyertesek a magánszálláshelyek

voltak, melyek a vendégéjszakák számában
megközelítették a szállodák teljesítményét.
Ez közel 9 millió vendégéjszakát hozott
2020-ban a magánszálláshelyeknek.

Vidéken a Balaton volt a fő célpont - ez
persze nem okoz nagy meglepetést. A Ba-
laton után a Mátra-Bükk, valamint Debre-
cen térsége volt igazán népszerű célpont,
na és persze a főváros látványosságai.
Vidéken összesen 6,8 millió vendég szállt
meg, közülük a Balaton egymagában 27
százalékoI kötött le. Erdekes, hogy a Bala-
ton tavaly főleg a belföldiek kedvence volt:

itt töltötték el a belíöldi vendégéjszakák
31 százalékáí, a külföldi vendégek viszont
csak a 17 százalékáI. A külföldiek főleg Bu-
dapestet keresték (az éjszakák 44%-a\, A
teljes évet tekintve a legtöbb turista Buda-
pestre, Siófokra, Hajdúszoboszlóra, Bala-
tonfüredre és Hévízre érkezett. A top 1O-be

még ezeken kívül Zalakaros, Eger, Gyula,
Debrecen és Bük fén bele,

A turisztikai ügynökség összegezte a
Széchenyi Pihenő Kártyák felhasználá-
sával kapcsolatos adatokat is. A belföldi
turizmus íellendüIése jót tett a SZEP kár-
tyák íorgalmának: a kártyáról elköltött teljes
összeg meghaladta a 234 milliárd forintot,

ami 23%-kal haladja meg a 2019-es teljes
költést. Ebból 35,9 milliárd forintot szállás-
hely kifizetésére fordítottak,,l78,5 milliár-
dot vendéglátásra költöttek a felhasználók.
Szabadidő alszámláról költötték a legkeve-
sebbet, kereken 20 milliárd forintot.

Forrás: Magyar Turisztikai Úgynökseg,
tu ri szti kai tre nd ri port 2020

Nagy Csaba
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önkormá nlzati ingatlanokra

Nem kell az első félévre bérleti díjat íizetniük a turiszti-
kai szektorban működő vállalkozásoknak, ha állami vagy
önkormányzati helyiséget bérelnek, A kedvezmény íebru-
ártóI érvényes, de csak annak, aki az adott helyiségre már
tavaly novem bertől rendel kezi k bérleti szerződéssel.

A szünetelni kényszerülő turisztikai vállal-
kozások eddig nem kaptak kedvezményt
rezsiköltségük kifizetésére. Még ha az ener-
giaköltségen meg is lehetett valamit takarí-
tani, a bérleti dlat ugyanúgy fizetni kellett. A
kormány új döntése ehhez nyújt némi segít-
séget.

A február 9-én megjelent kormányren-
delet értelmében nem kell megfizetni feb-
ruártól júniusig a bérleti dllaI azokra az
üzletekre vagy más ingatlanokra, melyeket
az államtól, helyi önkormányzattól, vagy ál-
lami, önkormányzati gazdasági társaságtól
bérlünk.

Azok után a helyiségek után nem kell
fizetni, amelyekben bérlőként valamilyen
kiemelt tevékenységet végzünk. A kiemelt
tevékenységek ugyanazok, mint amire a
korábbi béftámogatás is vonatkozik, azaz

- éttermi, mozgó vendéglátás

t

- rendezvényi étkeztetés
- italszolgáltatás
- filmvetítés
- konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése

- sport és szabadidős képzés
- előadó-művészet
-előadó-művészetet kiegészítő tevé-

kenység
- művészeti létesítmények működteté-
se

- múzeumitevékenység
- növény-, állatkert, természetvédelmi

terület működtetése
- sportlétesítmény m űködtetése
- sportegyesületi tevékenység
- testedzési szolgáltatás
- egyéb sporttevékenység
-vidámparki, szórakoztatóparki tevé-

kenység

- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- egyéb szórakoztatás, szabadidős tevé-

kenység
- szállodai szolgáltatás
- üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás, kempingszolgáltatás
- egyéb szálláshely szolgáltatás
- utazásközvetítés
- utazásszervezés
- egyéb szár azíöldi személyszál lítás.
ltt tehát nem a vállalkozás TEAOR

száma a döntő, hanem az,hogy az ingat-
lant kifejezetten ehhez a tevékenységhez
használja-e. lgy ha például a vállalkozá-
sunk más íeladatok ellátásához is bérel
egy önkormányzati irodahelyiséget, ak-
kor arra továbbra is fizetni kell a dlat.

További feltétel, hogy akkor érvényes a
mentesség, ha már 2020. november 4-én
bérleti szerződéssel rendelkeztünk és fog-
lalkoztunk az érintett tevékenységgel.

A bérletidíj-mentesség februártól júniu-
sig érvényes. Ha erre az időszakra, vagy
annak egy részére valaki már megfizette
a bérleti dlat, akkor azt a bérbeadónak
március 1S-éig vissza kell utalnia.

Forrás: 52/202 1 kormányrendelet
Nagy Csaba

A korábbiakhoz képest jelentős késéssel állapodtak meg a íelek
az idei minimálbérről, így most nem januártó!, hanem februártó|
vá|tozik a kötelező Iegkisebb munkabér összege. A 2021-es mini-
málbér 167.400, a garantált bérminimum 219.000 íorint lett.

Az érdekegyeztetésben részt vevő munka-
adói és munkavállalói oldal megállapodása
után a kormány hirdeti ki minden évre a kö-
telező minimálbér összegét. Ez a megálla-
podás 2020 végén elhúzódott, a felek nem
tudtak egyetéfteni az emelés mérlékében.
lgy a kormány úgy döntött,hogy nem hir-
detnek ki új minimálbét1. Ezt végül január
végén pótolták, s január 28-án jelentek
meg a2021-es összegek. Az új minimálbér
február elsejétől érvényes összege:

.i. havibér esetén 167.400 forint

.i. hetibér esetén 38.490 íorint

.i. a napibér 7.700 forint
* az őrabér 963 forint.
A szakképzettséget igénylő munkakö-

rökben a garantált bérminimum:
.i. havibér esetén 219.000 forint
.l. hetibér esetén 50.350 forint
* a napibér 10.070 forint
* az őrabér 1.259 íorint.
A kihirdetett összegeket először a febru-

ári munkabér megállapításakor kell figye-
lembe venni.

Mivel a szokásoktól eltérően a minimál-
bér év közben változott, ezét, a kormány
külön rendelkezést hozott a minimálbér
összegéhez kötött más szabályokkal kap-
csolatban. Ahol valamilyen jogosultság a
minimálbérhez kötött, ott ezt február végé-
ig felül kell vizsgálni, szükség esetén újra
meg kell állapítani (például a gyermeket
nevelők esetén a GYED maximális ösz-
szege a minimálbér kétszerese lehet, így a
minimálbér változásával ezt is újra meg kell
állapítani).

Az alkalmi dolgozóknál kétíéle
összeggel kell számolni

Ügyelnünk kell arra, hogy a íebruárlól ha-
tályos változás miatt könnyen tévesen
számolhatjuk ki az alkalmi munkavállalók
bérét. Az egyszerűsített foglalkoztatásban
dolgozóknak adómentesen adható leg-
magasabb bérl, az úgynevezett mente-
sített keretösszeget a minimálbér vagy a
garantált bérminimum 130 százalékában

halározza meg a törvény. Csakhogy hiá-
ba emelkedett most a minimálbér, a 2010.
évi LXXV. törvény értelmében a mentesí-
tett összeg meghatározásához az év első
napján érvényes kötelező legkisebb mun-
kabért kell figyelembe venni.

A mentesített keretösszeg, azaz az al-
kalmi dolgozó adómentes legmagasabb jö-
vedelme így a béremelés ellenére is marad
a tavalyi összeg

* minimálbér esetén napi 9.633 forint
.i. garantált bérminimum esetén napi

12.597 forint.
A fizetendő bét1 viszont már nem az év

elején érvényes minimálbér alapján kell
meghatározni, hanem az aktuális mini-
málbér és garantált bérminimum alapján.
Szakképzettséget nem igénylő munkakör-
ben a íizetendő legalacsonyabb munkabér
a mindenkori minimálbér 85o/o-a, azaz |lt

már az idei összeggel kell számolni. Ez
819 forintos órabér, vagy 6,545 forintos na-
pibér. Szakképzettséget igénylő munkakör-
ben az alkalmi dolgozók kötelező legkisebb
munkabére a garantált bérminimum 87%-
a, azaz órabérben 1.095 forint, napibérben
8.761 forint lehet.

Forrás: 20/2021 és 21/2021 kormány-
rendelet Nagy Csaba



Hogyan készüljünk fel
ilT, ogyéni vállalkozás iúndásá rn?

Egyéni cé9 és kft. is Iehel az egyéni vállalkozásból
Mindannyiunk életében
eljön az a pillanat, amikor
már nem akarunk tovább
dolgozni és a vállalko-
zásunkat átadnánk gyer-
mekünknek. Míg egy kft.
tu lajdon része elad ható,
addig az egyéni vállal-
kozást nem lehet csak
ú9y átadni. Mit tehetünk,
hogyan készüljünk fel a
generációváltásra egyén i
vállalkozóként?
Egy cég átadása egyszerű. Az utód be|ép a
cégbe, tulajdonrészt szerez tőkeemeléssel
vagy úgy, hogy valamelyik családtag átad
neki a saját üzletrészéből. A vállalkozásban
csak a tulajdonosi szerkezet változik, egy-
szerű az átadás. Nehezebb a generáció-
váltás, ha annak idején egyéni vállalkozást
alapítottunk. Az egyéni vállalkozás nem vá-
lasztható el a vállalkozó személyétől. Nem
egy tőle független vagyoniárgy, amit átad-
hat másnak. Az utód legíeljebb örökölheti
a vállalkozást, az egyéni vállalkozó halála
után beléphet a megüresedett helyre. Ha
valaki még az életében szeretné átadni az
egyéni vállalkozásáI, annak sajnos nincs
egyszerű dolga.

Két lehetőség közül választhatunk. A
vállalkozásból létrehozhatunk

- egyéni céget vagy
- egyszemélyes kft-t.
A szabályokat az egyéni vállalkozásról

és egyéni cégről szóló, 2009. évi CXV, tör-
vényben találjuk.

Az átadásra egy megoldás egy kétlépcsős
átalakulás, aminek avége az újtulajdonos
nevén működő egyéni cég. Első lépésben
az egyéni vállalkozó egyéni céggé alakítja
ál a vállalkozását. Ez nem egyszemélyes
kít., hanem egy másik cégforma, egyéni
cég lesz. Cégként viselkedik, de tulajdo-
nosa csak korábbi egyéni vállalkozó lehet.
Ez egy átmeneti íorma az egyéni vállalko-
zás és a korlátolt felelősségű cégek között.
Nem jogi személy, de működésében a cég-
törvény hatálya alá taftozik.

Az egyéni cég úgy jön létre, hogy az
egyéni vállalkozó kéri a cég belegyzését a

HoaynN nDJnlyl
ár nz EayÉNl

váum uxoZá 5o/14?

cégbiróságtól. Az egyént ceg:- a.]:,:sa a

korábbi vállalkoző lesz, Az aIap,tó ck ratct
ügyvéd vagy közjegyző ellenjeg,;zéséve
kell benyújtani. Az okiratban neg keII ha-
tározni a cég jegyzett tőkéjét és a tag va-
gyoni betétjét. Ez azét, egy íontos pont,
mefi ezzel a vállalkozás korabbr vagyonát
kétfelé választjuk, Meghatározzuk, hogy
abból mi a vállalkozás vagyona (amit a
működés során megszerzelt), s mi az. amit
a vállalkozó vagyoni hozzáláru ásként tett
bele, Egyéni vállalkozás esetén ez a kettő
összemosódik, de ha már cégrő van szó,
akkor el kell választani őket egymástól.
Ugyanígy kell eljárni az eszközök. pé|dá-
ul a járművek esetén is: el kel kú öniteni.
hogy mi az egyéni cég vagyona, es mi
az, amit a vállalkozó vagyoni hozzálárulá-
saként könyvelnek le. Ha a vá||aIkozónak
vannak alkalmazottai, akkor ők is átkerúl-
nek az egyéni céghez, a jogviszonyuk fo-
lyamatos marad.

Az egyéni cé9 alapításához nincs szük-
ség a kötelező 3 milliós torzstőkére. A
jegyzett tőke bármennyi lehet. Ha ez meg-
haladja a 200 ezer íorintot, akkor a pénz
mellett lehet nem pénzbeli hozzájárulás is.

Ez a vállalkozás már forgalomképes,
azaz eladhaIó, átadható. Második lépés-
ben ezt a céget átadhatjuk az utódunknak.
Ehhez a vagyoni betétet kell átruházni egy
másik egyéni vállalkozóra, Az utódnak te-
hát előbb nyitnia kell egy egyéni vállalko-
zást, majd így átveheti az egyéni céget.

Az átadás során ügyeljünk arra, hogy a

hatosági engedélyek feltételeinek mindig
megíeleljünk. Ha például az apának volt
meg a vendég|átáshoz szükséges szakké-
pesítése. akkor most a céget átvevő fiúnak
kell rendelkeznie ilyennel - vagy gondos-
kodni kell arról. hogy mindig legyen ott
szakképzett alkalmazott.

A másik megoldás, ha az egyéni vállalko-
zásból egyszemé|yes kft-t alapítunk, A vál-
lalkozói törvény 2019 júliusa óta teszi lehe-
tővé, hogy az egyszemélyes kft. alapítása
átalakulásnak számítson, s az ú1 társaság
örökölje a korábbi vállalkozás jogait és kö-
telezettségeit (például megörökli a szerző-
déseit).

A cég létrehozásakor ketté kell választa-
ni a meglévő vagyont. El kell határolni saját
vagyoni hozzálárulásunkat a vállalkozás
pénzétől és eszközeitől. Az új társaság jogi
személy lesz, a többi kft-vel azonos felté-
te]ek vonatkoznak rá. Azaz bejegyzéséhez
ügyvédi közreműködés kell és kötelező a
legalább 3 millió íorintos jegyzett tőke is.
Az új kft. az egyéni vállalkozás jogutódla
|esz, a tulajdonos felel péIdául a korábbi
vállalkozás adósságaiért is.

Az átalakulás előnye, hogy az utódnak
nem kell saját vállalkozást létrehoznia az
átvétel előtt, Létrejön egy kft., ahová már
be|éphet új tulajdonos, eladható az üzleI-

\
\
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Mit kell tenni kisadózóként a
megváltozott íeltételek meI-
Iett? Kinek kell plusz adót
fizetnie, milyen adatszolgál-
tatásokra és bevallásokra
van szükség? Összegyűjtöt-
tük az új tudnivalókat.
Az új íeltételek január elsejétől érvényesek,
de a kisadózók többségének az élete egye-
lőre semmit sem változott. A többséget a 3
millió forint feletti kifizetésekre kivetett 40
százalékos adó érinti. Ahhoz azonban idő
kell, hogy az akár csak egyetlen ügyféllel
rendelkező kisadózó elérje ezt a bevételi
szintet. Havi egymillió forintos bevétel ese-
tén például áprilistól kell plusz adót íizetni,
addig nincs vele dolgunk.

A kisadózástó! tájékoztatni kell
a megbízót

Feladatunk az adminisztrációval van. Az új

előírások szerint a kisadózónak szerződés-
kötéskor írásban kell a kifizetőt tájékoztat
nia arról, hogy ő kisadózó vállalkozásnak
minősül. A már meglévő szerződések ese-
tén ezt a tál,ékoztatást január 1S-éig kellett
megtenni. Efthető, hogy a tájékoztatásra
szükség van. A megbízónak ugyanis a 3
milliós határ elérése után adófizetéssel
kell számolnia. A mindenkire érvényes,
írásos tájékoztatási kötelezettség viszont
felesleges papírmunkát jelent, A íenti kö-
telezettség alól például a törvény azokaI a
vállalkozókat sem mentesítette, akikre nem
vonatkozik a 40%-os adó kötelezettsége
(például az államnak, állami szervezetnek
dolgozó kisadózók). Jelenleg körülbelül
430 ezer kisadózó vállalkozás van. Ha
mindenki csak 5 ügyféllel áll szerződéses
kapcsolatban, ez akkor is több mint 2 millió
írásos nyilatkozatot jelent. Ezek kiállítása,
postázása, regisztrálása már országos
szinten is érzékelhető költséget jelent.

Mire jó a tájékoztató
nyilatkozat?

A módosított katatörvény nem utal ana, hogy
a nyilatkozattal a feleknek mit kell kezde-
niük. A nyilatkozatot befogadó vállalkozás-
nak nincs vele kapcsolatban nyilvántartási
kötelezettsége. Valószínű, hogy senki nem
fogja ellenőrizni, hogy kiállítottuk-e ezeket a
nyilatkozatokat. Szerepe akkor lehet ennek a
papírnak, ha a kifizetőt sérelem éri. Például
a pafineréről utólag derül ki, hogy kisadózó,

ám enől nem tájékoZatta. Jóhiszeműen túl-
lépik a 3 milliós hatáft, s a cégnek íizetnie kell
a 40%-os adót. Egy ilyen adóellenőrzésnél a
katást is elővehetik, hogy miér1 nem tájékoz-
tatta a paftnerét.

Kit kelItáiékoztatni?
A törvény szerint a ,,kifizetőket' kell tájé-
koztatni a kisadózásról, A kiíizető az adó-
zás rendjéről szóló törvény szerint jogi
személy, egyéb szervezet vagy egyéni
vállalkozó, akitől adókötelezettség alá eső
jövedelmet szerzünk" Tehát nem kiíizető a
magánszemély. Amikor tehát magánsze-
mélyeknek dolgozunk, étlékesitünk vala-
mit, akkor nincs szükség a kisadózásról
szóló külön tájékoztatásra,

Tájékoztatás úi ügyíe!eknél:
hogyan csináljuk?

A törvény szerint a szerződés megköté-
sekor kell tájékoztatnunk a kiíizetőt arról,
hogy katás vállalkozásunk van. Sok par1-

nerünkkel azonban nem is kötünk írásos
szerződést: elvégezzük a munkát és szám-
lázunk, Mikor tájékoztassu n k?

Nem feltétlenül kell minden egyes szám-
la előtt egy másik papír1 is kitölteni. Jó
megoldás lehet, ha magára a számlára
írjuk rá a kötelező tájékoztatást. A törvény
a tájékoztatás taftalmát sem írja elő. Több
helyen találhatunk már errő] szóló sablon-
szövegeket, tele jogszabályi hivatkozások-
kal. Valójában ez mind íelesleges. Kötele-
zően mindössze annyinak kell szerepelnie,
hogy a vállalkozás kisadózóként működik.

40o/o adő: kit érint?
A 40%-os adókötelezettségről legtöbbször
a kisadózókat sújtó teherként beszélünk,
ám nem minden esetben kell nekik fizetni-
ük ezt a terhet. A plusz adó 4 különböző
viszonylatban íordulhat elő:

- ha egy kifizető egy óven belül a kisadó-
zónak 3 millió forint feletti bevételt jut-

tat, akkor a 3 millió íorint feletti részre
számított 40oÁ adő a kifizetőt terheli.

- Ha a kisadózó kü|íö|di parlnernek dol-
gozik és tőle 3 millió íorint íeletti bevé-
tele keletkezik, akkor a 3 millió forint fe-
letti rész 71,42%-ára számított 40%-ol
a kisadózó fizeti,

- Ha a kisadózó kapcsolt vállalkozásnak
áIlít ki számlát, akkor a teljes összegre
számított 40%-ot a kiíizető íizeti.

- Ha a kapcsolt válla|kozás külföldi, ak-
kor a teljes összeg 71,42%-a alapján
számított 40%oI a kisadózó íizeti.

A íentiek közül a legtöbb vállalkozól az
első pont, a belíöldön, egyetlen cégnek
számlázot 3 milliós bevétel fölötti 40%-os
adó fogja érinteni. Ezt az adóí nem a katás
vállalkozónak, hanem a neki fizető paftner-
nek kell állnia. A katás vállalkozásnak nincs
ezzel kapcsolatban nyilvántaftási kötelezett-
sége.

Milyen kifizetés mentesül
a 40o/o adó alól?

A törvény nem minden kifizetésre tette kö-
telezővé a 40%-os adó megfizetését. A 3
millió forint íeletti adóalap meghatározása-
kor nem kell figyelembe venni a követke-
zőket:

- a kapcsolt kisadózó vállalkozás számá-
ra teljesített kifizetést (arra mindenkép-
pen 40oÁ adót kell íizetni)

- azl az összeget, amit egészségügyi
szolgáltató kisadózónak juttat a kifizető
az Egészségbiztosítási Alapból (pl. a
háziorvosok bevétele i lyen)

- amit költségvetési szerv fizet ki (állami
cégtől kapott bevéte|)

- amit jogszabályban meghatározott díj-
szabás alapján íizetnek ki.

Nyilvántartás, tájékoztatás
A törvény a kjfizetőknek sem ír elő külön
nyilvántaftást a katásoknak juttatott bevé-
telekkel kapcsolatban. A kisadózót megbí-
zó cég ugyanakkor kénytelen vezetni vala-
mi nyilvántafiást, hiszen pontosan követnie
kell a kiíizetéseket. Ha a kisadózónak kiíi-
zetett összeg eléri a 3 millió forintot, akkor
a következő hónaptól a vállalkozásnak
adófizetési kötelezettsége van, amiről be-
vallást is kelltennie. Ezt a bevallást először
a 3 milliós határ elérése utáni hónap ,t2-

éig kell megtenni. Ezt követően nem kell
minden hónapban bevallást beadni, csak
akkor, ha a kisadózó számára volt kifizetés
és keletkezik adókötelezettség. Ha tehát
márciusban haladja meg először a 3 milliót
a kifizetés, akkor április ]2-én kell először
bevallást készíteni és adót fizetni.

A kifizetőnek továbbra is évente egy al-
kalommal, március 31-éig adatot kell szol-
gáltatni a NAV-nak azokről a kisadózókról,
akiknek 1 millió forint feletti jövedelmet
juttatott. Ez most kiegészült azza\ hogy
minden év január 31-éig tájékoztatni kell
a kisadózót arról, hogy a számára juttatott
kifizetésekből mekkora összeget kellett íi-
gyelembe venni a 40%-os adó alapjának ***meghatározásakor. :'§

Nagy Csaba Wffi§
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Valódi támogatás helyett egy kamatmentes hitel lehetósé,
gét teszi elérhetővé a bajba került vállalkozások számára a
kormány. A valószínűleg márciusban induló hitelprogram
keretében a turisztikai szektorban dolgozó válIalkozások
férhetnek hozzá íejenként maximum 10 millió forintos, 10

éves íutamidejű kamatmentes kölcsönhöz, amit beruházás-
ra, működésre vagy akár bérek íizetésére is használhatnak.
A feltételeket még nem ismerjük, szokás szerint apránként
csepegtetik csak az iníormációkat az úi támogatásról.

désre, beruházásra, tclr ::-: :=,-E :sére
tudjuk fordítani. A mcs:a- ^.- ._:: !,en
helyzet: ez a hitelíelve:. s:" 1 ^.a:5 a

puszta túlélést. az edd 9 .:s::::]:. :]t-

nyomtatványán. De kései: z ^,:-,.1:,a,
meglelenése, majd ped,_c . :.=:-:::: :-
hosszúra nyúlt a benyú1:;: ::-.., .:
rálása, Sokan arról szar::., := -:]
íebruár elején még nerr <a;:a, -:]
novemberre igényelt össze g:,,=: ::=,
dontésről szóló határozat, 3s:::; - 

=-.
pótlási felszólítás érkezett i:zza. -"

Felgyorsítják a kifiretést
Az e|égedetlenség hatása,a e ^:,-z,
íebruár elején döntött úgy. hc9, -:s::-
tó| eiőre ki fogja fizetni a bérla-cga:as:
Az érintettek többsége számara ez az
,,előre" is mindössze annyit 1eIent. hogi
nem íog késni az igénylés után a pénz
íolyósítása. A mai állapot szerint ugyanis
a támogatás a novemberíől február végé-
ig tartó időszakra kérhető, Az előreíize,
tés tehát annyi gyorsítást jeIent. hogy a

február 8-áig beadott igény|ések alapján
a novembertől februárig tartó. 4 hónapra
szóló támogatást egy összegben. már
hónap közben megkapják az arra ]ogo-
sult vállalkozók.

Az űj szabályok szerint a támogatás
jogszerűségét nem a pénz kiíizetése e|őtt

vizsgálják, hanem majd utólag. Az utolsó
támogatott hónap utáni második hónap
végéig kell benyúltani a dokumentumokat,
amelyekkel igazoljuk, hogy jogosan kaptuk
a támogatást. Ez tehát április vége, Ha va-
laki nem tudja igazolni és kiderül, hogy jo-

gosulatlanul vette fel a pénzI, akkor vissza
kell fizetnie.

A most kihirdetett, előzetesen kiutalt
támogatást nem lehet külön igényelni. Ez
azoknak szól, akik korábban beadták a
támogatási kérelmüket és annak elbká-

lását, a működés alapjainak íenntafiását
szolgálja, Azaz nem lesz a jövőben olyan
többletbevétel a hitelnek köszönhetően,
ami könnyebbé tenné majd a törlesztést,
Erre is gondolnia kell annak, aki élni kíván
majd az új lehetőséggel.

A kamatmentes hitelről, pontosabban a
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön
névre keresztelt konstrukcióról február
elején beszélt először a miniszterelnök a
Kereskedelmi és lparkamara gazdasági
évadnyitóján. A részletekre azonban még
jócskán várnunk kell. A bejelentést köve-
tő napokban is csak egy-egy apró részlet
szivárgott ki a feltételekről, majd egy kor-
mányhaIározat szabott konkrét irányt a ta-
lálgatásoknak. Ahogyan azonban újabban

lásáról meg s r:_li3{ a határozatot. Ami
váItozott: az e.:3 -,'zetésnek az volt a
rendje, hogy minle^ t :^acban a bevallás
után ellenőrzik a feiieie e<et s ha minden
rendben van, akkor a va a kozás utólag
megkapta volna a pénzt, Most ezt egysze-
rűsítették azza\, hogy kiutalják egyben a
íebruár végéig járó összeget, s majd utóIag
kel]r ezzel elszámolni.

Mennyitámogatást ad az állam?
November óta a kiemelt szektorban dolgo-
zó vállalkozások megkaphatják a bérkölt-
ség íelét és mellette a kormány elengedi
a szociális foglalkoztatási adót és a szak-
képzési hozzá!árulás| is. Ezt úgy is tekint-
hetnénk, hogy az állam teszi bele a teljes
bérköltségbe a pénz kétharmadát. De szá-
moljunk csak utána, valójában mennyit is
íizeI az állam és mennyit a vállalkozás!

Egyáltalán nem biztos, hogy azeladósodás
jelenti a mentőövet a turisztikai vállalkozá-
sok számára. Az aranyszabály szerint hite|t

akkor érdemes íelvenni, ha a pénzt fejlő-

Elóre uqgy utóIqg érhezih q bért
Februártól előre fizeti ki a
kormány a bértámogatást a
kedvezményezett terü lete n

m ű ködő v állalkozásokna k.
Annyira lassú volt a kiuta-
lás, hogy úgy döntöttek, in-
kább utólag ellenőrzik maid
az igények jogosságát.
A veszélyhelyzet kihirdetésétől, 2020 no-
vemberétől tette elérhetővé a kormány
egyes ágazatokban a bértámogatást.
Ennek lényege, hogy a bevételüktől no-
vembertől megfosztott vendéglősök, ren-
dezvényszerv ezők, szállásadók és utóIag
hozzáléve, az autóbuszos vállalkozások
is megkapják támogatásként a megtafiott
dolgozóik bérköltségének az 50 százalé-
kát, továbbá nem kell beíizetnl a béfi ter-
helő közterheket sem. Ennek a íeltétele,
hogy a vállalkozás mindvégig fenntafisa
az érintett dolgozó munkaviszonyát. Meg-
szokott rend szerint ki kell fizetni a béreket,
csak ezután lehet visszaigényelni az erre
járó támogatást.

A novembed támogatást sokan
íebruár elejéte sem kapták meg

Azok azonban, akik novemberben gyors
és hatékony támogatásban bíztak, nagyot
csalódtak, Eleve a támogatás utófinan-
szlrozású, azaz előre lehetett tudni, hogy
a novemberi bér után járó támogatásra
csak decemberben adható be az igény-
lés - mint utóbb megtudtuk, a december
12-ig benyújtandó havi járulékbevallás



ként ltatRatmente§;
lcsön érltezik

lenni szokott, a konkrét feltételeket rögzítő
kormányrendelet még nem jelent meg. lgy
ma nem tudjuk, hogy pontosan kik és mi-
lyen feltételekkel igényelhetik ezt a támo-
gatást.

Amit a kormányhatározat alapján tudni
lehet, az egyelőre nem túl sok:

-a felvehető hitelösszeg maximum 10
millió forint lehet

- bér, járulék, rezsi, működési költség,
valamint készlet finanszírozására
egyaránt felhasználható

- éves kamata 0%
- futamideje legfeljebb ,10 év
- a törlesztését az adós a hitel folyósítá-

sát követően 3 év türelmi idő után kezdi
meg.

Az állami hozzájárulás egyik része, amit
ténylegesen kiíizeI az állami költségvetés.
A másik része az elmaradó bevétel, amiről
lemond az állam a vállalkozás javára. Ez
azéftjóval kisebb kockázatú támogatás az
állam részéről. Erről a pénzről akkor is le
kellene mondania, ha elküldenénk az alkal
mazottakat.

Az állam lemond a vállalkozást terhelő
szochóról és a szakképzési hozzájárulás-
ről.Ez37,400 forint. Továbbá kifizetia bér-
költség felét, 110.000 forintot. Csakhogy
közben nem törölte el a béft terhelő járulé-
kokat. A béft kapó dolgozó megfizeti a

- '15% szjat, 33.000 íorintot és
- 187o társadalombiztosítási járulékot,

40.700 íorintot.
Az állam által adott 

,1 ,10.000 forintból így
73,700 forint való;ában visszamegy a köll
ségvetésbe.

Ahhoz tehát, hogy a dolgozó megkapja a
nettó 146.300 forintos bérét,

- a vállalkozás kifizet ténylegesen
1 10,000 íorintot,

- az állam pedig kiíizet ténylegesen
36.300 forintot,

A tényleges állami hozzájárulás így nem
az összes költség kétharmada, vagy fele,
hanem mindössze 16,5 százaléka,

Nagy Csaba

Tehát a törlesztést a hitel felvéte|e után 3
éwel kell elkezdeni, s a törlesztési idő 7 év
lehet (lgy jön ki a 10 éves futamidő). Ha 10
milliót veszünk fel, s egyenlő részletekben
törlesztjük, akkor a törlesztési kötelezettség
84 hónapra havi 1 1 9 ezer forint lehet.

A teljes keretösszeg 100 milliárd íorint, tgy

ha az átlagos hitelösszeg 5 millió körül lesz,
akkor 20 ezer vállalkozásnak juthat ebből a
pénzből,

Ennél több információ ma hivatalosan
még nincs. Amit ezen túl tudhatunk, az csak
egyes kormánytagok és más érintettek szó-
oÓÍi t<ozlOsOUől, inierjúkból származik. lgy de-
rült ki például, hogy a hitelfelvevők leginkább
a turisztikai vállalkozások köréből kerülhet
nek ki, s feltétel lesz, hogy legalább 2019-re

nyereséges működést kell felmutatni. A lebo-
nyolításáér1 felelős Magyar Fejlesztési Bank
vezetője például arról beszélt egy interjúban,
hogy enyhe feltételekkel vehetik majd igény-
be a vállalkozások a hitelt: gyakorlatilag az
kaphatja meg, aki életképesnek és működő-
képesnek bizonyul,,,A működőképességet
és az életképességet íogják vizsgálni, tovább
nem mennek" - nyilatkozta Sipos-Tompa
Levente elnök-vezérigazgaIó az RTL Klub
íebruár 9-i műsorában. A konkrét banki elvá-
rásokról és más feltételekről azonban még
semmit sem lehet tudni. A hírek szerint a hi-
telt március második felétől teszik elérhetővé.

F o rrás : 1 0 3 8/202 1 ko rm ányh atáro zat
Nagy Csaba

mogqtór? 
i

Dolgozónk havi bére legyen 220 ezer
forint. Normál működés esetén a vállalko-
zásnak a következő kifizetési kötelezettsé-
ge Van:

- bruttó bér: 220,000
- szociális hozzájárulási adó, 15,5%:

34.,l00
- szakképzési hozzájárulás,,1,5%: 3.300
- összesen 257.400 forint.

BértámoOatós

- mit teUyünk, ha felmond a dolu 0L0?
A bértámogatást meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzet végéig,
ami egyelőre íebruár végét jelenti. A támogatási időszak alatt azonban
előíordulhatnak változások a létszámban: mit tegyünk, ha távozni akar egy
dolgozó, aki után igényeljük a támogatást?

Az ágazati béftámogatás íeltételei a novem-
ber 1 1-étől hatályos 485-ös kormányrendelet
ben jelentek meg, Akkor csak egy hónapról
volt szó, amit azóta 4 hónapra meghosszab-
bítottak,

A támogatás olyan tevékenységi körök-
re vonatkozik, melyekben most nem lehet
teljes értékű munkát végezni. Vendéglátás,
előadó-művészet, szá|láshely-szolgáltatás,
sport, közlekedés - mind olyan üzletek, amik
november óta nem működhetnek úgy, ahogy
eddig.. Kényszerből sok vállalkozás változtat
ta meg, bővítette a tevékenységi köreit. Az ét-

terem házhoz szállílja az ételI, az edzőIerem

oktatóvideókat készít otthoni edzéshez, má-
sok akár egészen új pénzkereseti formákba
is belevágnak, hogy megélhetésüket biáo-
sítsák. Mindez azéfi lényeges, mefi mutatja,
hogy ma is lehet szükség új alkalmazottakra,
vagy akár a régiek is önként távozhatnak,
hogy más területen teljes éftékű munkához
jussanak. De mi a helyzet a novemberben
igényelt béftámogatással?

A bértámogatással kapcsolatban ma is az
eredeti rendelet feltételei éruényesek, csak a
záró haláridől módosították. Támogatás csak
azon dolgozók után jár, ,li|i.ii""??ffiil ffi
rendelet hatályba lépésének napján, azaz N

ffi



2020. november 11-én a vállalkozásnál már
élő munkaszerződésük volt. Azaz bármeddig
is tar1 a veszélyhelyzet, a november 1 1, után
felvett új dolgozókra nem |ehet a támogatást
igényelni,

Az ágazaIi béftámogatás nem várja el a
munkaadótól, hogy egy rögzített létszámot
taftson a támogatási idő végéig. A feltételek
között mindössze az szerepel, hogy az érin-
tett dolgozók munkaviszonyát nem szüntet
hetjük meg sem felmondással, sem közös
megegyezéssel, A tilalom a támogatás utol-

só hónapját követő hónap végéig taft. A tá-
mogatás jelenleg február végéig igényelhető,
leháI az érintett dolgozóknak nem szabad
felmondani március végéig, és addig közös
megegyezéssel se bontható fel a munkavi-
szonyuk.

§, dolgozói felmonelásnak
nincs akadálya

Ha a dolgozó akar Iávozni a munkahelyé-
ről, azI a támogatásról szóló rendelet nem
gátolja. A dolgozó távozása azonban most
nem törlénhet meg közös megegyezésse|.
csakis a munkavállaló részéről töfiénő íel-
mondással. A dolgozói íelmondást nem kö-
telező megindokolni. Ugyeljünk arra, hogy a
törvény íelmondási időt ír elő, ami legalább
30 nap.

A támogatást utólag kell igényelni, s csak
akkor juthat hozzá a munkaadó, ha előtte az
adott hónapra járó bét1 a dolgozójának kiíi-

zette. lgy dolgozói felmondás esetén sem
fordulhat elő, hogy valaki után úgy igényeltük
volna a támogatást, hogy azt később vissza
kellene fizetni. Am(2 a munkaviszonya tart.

addig 1ogosan vesszük fel utána a támoga-
tást.

Az ágazaIi bértámogatás tehát nem gá-

tolja, hogy az érintett alkalmazottak akár a
támogatási idő alatt is íelmondjanak és más
helyet keressenek. Munkaadóként viszont
nem tudjuk közös megegyezéssel megköny-
nyíteni a távozásukat.

Más bértámogatásoknál

Más esetben is előfordulhat, hogy egy vállal-
kozás bértámogatást kap dolgozói létszámá-
nak bővítésére vagy akár a meglévő létszám
megtafiására, Altalános szabályokat csak
óvatosan fogalmazhatunk meg ezekkel kap-
csolatban, mivel az egyes támogatások felté-
telei eltérhetnek egymástól. A pontos íeltéte-
lekei mindig a támogatási szerződés rögzíti.

Altalában véve, ha a vállalkozás pályázal
keretében béftámogatást kap, akkor támoga-
tást a vállalkozás f oglalkoztatotti létszámának
megtaftásához kötik. Legtöbbször nem az a
támogatás feltétele, hogy Kovács Gézát és
Kis lstvánt kell foglalkoztatni, hanem például
az, hogy két regisztrált álláskeresőt kell fel-
venni. Ha tehát az eredetileg felvett dolgozó
Iávozik, vagy el kell küldenünk, mert nem vált
be a munkája, akkor ugyanolyan csopotlból
kell kiválasztanunk az utódját is. Ha az volt
a feltétel, hogy 25 év alatti regisztrált állás-
keresőt kellett eredetileg felvennünk, akkor
atávoző munkaerő pótlását is ugyanebbőla
körből kell haladéldalanul megoldanunk.

Nagy Csaba

Egy éwel a koronavírus-járvány
kitörése után már világosan
látjuk, hogy a normális éIethez
majd akkor térhetünk vissza,
ha védőoltásokkal sikerüI meg-
akadályozni a vírus terjedését.
A jó hí,r, hogy vakcina már van,
oIyannyira, hogy szinte hetente
jelentenek be újabb és újabb
hatásosnak mutatkozó készítmé-
nyeket. A kérdés az, hogy mikor
sikerüI elegendő vakcinát gyár-
tani, és ezzel vajon mennyi ldő
alatt lehet beoltani egy ország,
egy kontinens vagy az egész
világ lakosságát?
2020 a 1áwány miatti lezárás éve vo|t, 202,1

pedig jó eséllyel pályázik majd arra hogy az
egész világra kiterjedő védőoltás é,,,e |e^es-

sen. A fő kérdés nem az hogy az eJ,.ca.
amerikai, orosz.vagy kínai ,.,akcina el-el-e
a hatásosabb. Eletünk alakuiása e9.<acb
attól függ, hogy a kormányok logsz:<a ag
hogyan birkóznak meg az egész le:ess+3ei
érintő oltás ÍeladatávaL

Fordulópont: íebruár 3.

Egy éven keresztül a koronavir,s r]-2i]<
nélküli terjedésének vo|tunk a sze-:a--,
A 1árvány egyes hullámainak csu:s:s:.:a-
sa majd ellapulása szinte véletlenszer;ne<
tűnt. A legtöbb helyen a kor]átozasok sern
enyhítették érdemben a tombolását, majd

ellenkezőleg: a nyitási próbá kozások mialt
sem csapott fel jelentős mértékben újra a
íerlőzés. A világ járványhelyzete leginkább
olyan volt mint egy ide-oda hánykolódó
hajó: szinte semmit sem tudunk beíolyásolni
rajIa, arra halad, amerre a szél és a hullám-
zás sodorja,

ldén február 3. volt a fordulópont. Ez a
szerda volt azanap, amikor már többen kap-
ták meg az oltást, mint ahányan világszerle
elkapták a koronavírus{ertőzést Ez 104,9
millió adag vakcina beadását jelentette, mt-

közben a feftőzöttek száma összesen 104,1

millió volt világszerte. A védőoltás beadásá-
ban az USA ján az élen, az összes vakcina
egyharmadát itt használtákfel. Európában az
Egyesült Királyság vezet, lapzárlánk idején
10 millió feletti szúrással, őket Németország
és Olaszország követi 2,7 illetve 2,2 millió
beadott oltással. Európában Spanyolország,
Franciaország és Lengyelország büszkél-
kedhet még egymillió fölötti oltásszámmal,
a többi tagállam e cikk írásakor még jócskán
elmarad ettől a számtól,

2@2§
Ha a lakosság számához arányosítjuk a

beoltottak számát, akkor nincs olyan nagy
különbség azEU országai között, Az orszá-
gok többségében 100 lakosonként 3-4 beol-
tottat számolhatunk, Magyarország például
kiíelezetten jól áll a 3,5/100-as arányszám-
mal február első hetének végén (forrás: our-
wo rld i n data. o rg/covi d -vacci n ation s),

Egyik oldalról tehát soknak tűnik, hogy 2-3
mi lió ember megkapta már egy országban a
védőoltást de rögtön más képet látunk, ha
ez1 a lakosság számához viszonyítjuk. A két-
millió ember is csak azt jelenti, hogy százból
hárman-négyen jutottak hozzá a védőoltás-
hoz, Olaszország lakossága például 60 millió,

ebből 2,2 millióan már megkapták a védel-
met, Ha képesek olyan logisztikai rendszeft
kiépíteni amivel naponta 100 ezer emberhez
e| |ehet juttatni és be lehet adni az oltás, akkor
a ío|yamat 580 napig, azaz körúlbelül 2022
nyár közepéig el fog tarlani. Ha nem a 100%-
os eredményt kergetjük, hanem a körülbelül
60""-os átoltottságot vesszük célba, ezzel a
tempóva| akkor is még legalább 340 napra,
azaz majdnem egy évre van szükség.

Mekkora átoltottságra van szükség
a normális élethez?

Az citas már egyetlen ember életén is ér-
derr^oen tuC 1avítani. Egyes, formálódó tervek
szennt a beo|tottak többletjogokat élvezhet-
nek majd. ha például a légi közlekedést, a
hote|ek igénybe vételét és még egy sor szol-
gáltatást az oltás megszerzésétől tesznek
majd függővé. Ahhoz azonban, hogy az a
szálloda kinyithasson. a társasutazás elin-
dulhasson, ennél tobb kell. A |akosság egy
bizonyos hányadának rendelkeznie kell az
oltás által adott védettséggel, hogy a járuány

terledése lelassuljon, majd megálljon, Ezt
hilvjuk nyájimmunitásnak: amikor a védettség
már olyan széles körű, hogy a feftőzés szinte
nem tud találkozni célba vehető személlyel,
Ekkor is lehetnek még megbetegedések, fer-
tőzések, de ezek nem tudnak majd járuány-

szerűen terjedni merl, az emberek többsége
már nem tudja átadni másnak a betegséget.

A kutatók több lehetőséget is modelleztek,
Ezek nemcsak abban különböznek egymás-
tól, hogy hányan kaplák meg a védőoltást,
hanem abban is, hogy a még nem beoltott
lakosságra mennyire szigorú védelmi intéz-
kedések lesznek éruényesek.



Az egyik véglet szerint visszavonunk
minden védelmi intézkedést. Nem hordunk
maszkot, nem korlátozzuk az emberek moz-
gását, nem végzünk rendszeres tesztelé-
seket. Ehhez a szabadsághoz legalább 60
százalékos átoltottság kell, ha meg akarjuk
előzni avírus újbóli kitörését.

Egy másik javaslat azzal számol, hogy
részlegesen megtaftanánk a védelmi intéz-
kedéseket. Az emberek maszkot hordanak,
ügyelnek az egymás közti távolságra, íer-
tőtlenítünk. Nem kell leállítani a gazdasági
életet és nem kell bezárva taftani az embe-
reket, de óvatosnak kell maradni és gondot
kell íordítani a saját védelmünkre. Ebben az
esetben már 43oÁ-os átoltottság is elegendő
lehet a járvány megállításához,

Ezek a számok persze csak elméleti
modellek, Egészen biztos például, hogy a
második modell csak rövid ideig volna alkal-
mazható. Azonnal ellená|lásba ütközne. Az
emberek észrevennék a járvány csökkené-
sét, Felíigyelnének ana, hogy nincsenek már
új megbetegedések, nincsenek áldozatok.
lgy azt hinnék, hogy már minden rendben
van, és nem tudnánk íenntaftani az elvárt vé-
delmi szintet, senki nem hordana maszkot,
ha nem lenne szigorúan kötelező és nem
olvasnánk a hireket az áldozaIok számának
növekedéséről. |gy nagyon is kétséges hogy
a ,p0% plusz védekezés" modellje mennyi-
re lenne alkalmazható a gyakorlatban, bár-
mennyire is jól hangzik az elmélete.

Most jön tehát a neheze:60-70 százalékra
kella lehető leggyorsabban felvinnia beoltol
tak arányát.

Min múlik az oltás gyorsasága?

Hogy egy adott ország mennyire gyorsan,
hatékonyan tudja beoltani a lakosságot, az
alapvetően két tényezőn múlik:

- mennyi vakcinához tud hozzájutni és
- milyen hatékonyan tudja megszervezni
az oltás folyamatát,

Ez utóbbi kérdés elsősorban logisztikai.
Számolni kell az oltóanyag szállításával, tá-
rolási kérdéseivel (például a Pfizer-vakcina
-70 fokon tárolásával), a megfelelő személy-
zet meglétével és az érintettek értesítésével,
mozgatásával. Ezekről a kérdésekről szól
egy oltási terv. Pontosan meg kell tervezni
minden lépést. Például hogyan fogjuk érle-
síteni a lakosságot, kire mikor kerülhet sor,
ehhez milyen regisztráció szükséges stb,

Prioritási csoportok

Szinte minden ország felállílott arról egy
listát, hogy melyik társadalmi csoportokat
íogják előbbre sorolni az oltás során. Egy-
részí az kezelhetetlen lenne, ha mindenki
egyszerre rohamozná meg az oltópontokat,

másrészt előbbre kell sorolni azokat, akik
nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Ezek
a listák szinte mindenütt nagyon hasonlóak
egymáshoz. Első helyen áll az egészségügyi
személyzet, benne az orvosok és mindenki
más, aki a járványügyi feladatokka| foglal-
kozik. Legtöbb ország szintén előre vette a
rendíenntaftókat, rendőröket és katonákat
is. Majd következnek az idősek, krónikus
betegek és más társadalmi csoponok, Sok
országban például a kiemelt csoportokba so-
rolták a tanárokat, óvodai és bölcsódei dolgo-
zókat, hiszen sok emberrel érintkeznek, erő-
sen ki vannak téve a feftőzés lehetőségének,
Magyarországon ők nem kerültek kiemelt
csopofiba, az olimpiai íelkészulésre utazó
sportolókat és a labdarúgó válogatott vb-se-
|ejtezőre utazó tagjait ellenben az orvosokkal
egy csopoftban oltják.

Van-e magyar oltási terv?

A korábban ilyen megnevezéssel nyi|vános-
ságra került közleményeket vaiójában nem
nevezhetjük oltási terunek, h szen a fenti
kérdések közül semmjre sem válaszoltak,
Annak a leírása önmagában még nem terv,
hogy előre vesszük az egészségügyi dol-
gozókat, majd a krónikus betegeket és (2y

tovább. valamire való oltási tervről február
elsején szivárogtak ki részletek, Akkor került
nyilvánosságra egy levél me|yet az orvosok
kapIak az országos kórhááőigazgató-helyet-
testől az oltópontok kialakításáról. A január
végi dokumentum szerint két fázisra készül-
nek az egészségügy irányítór:

* az első fázisban az oltóanyag még
lassan, ütemezve érkezik. tgy csak ki-
választott csopotlok tervezett oltásáról
lehet szó,

.|. a második fázisban az oltóanyag töme-
gesen rendelkezésre á|l majd,

Az első fázisban 102 kórházban,31 szak-
rendelőben és 5 ezer háziorvosi rendelőben
alakítanak ki oltóhelyeket. Ezek együttesen
napi 204 ezer ember beo|tását teszik lehető-
vé 10 órás munkavégzés me| ett.

A második, tömeges íázisban több oltó-
pont lesz a kőrházakban és íe|gyorsítják a
háziorvosok által beadott o|tások számát is
(napi 20 helyett napi 50 o|tás orvosonként).
Ebben a íázisban már napi 500 ezer em-
ber beoltásával számolnak. ami annyit tesz,
hogy 12 nap alatt elérné az ország a hatáfi
jelentő 60%-os átoltottságot, .

Aterv rendkívü| magabiztos, úgy is mond-
hatnánk, hogy íróasztal mellett nagyon köny-
nyű ezeket a számokat leírni. Kicsit munka-
verseny-jellegűnek tűnik: ma beoltunk napi
20 ember1, de belehúzunk kicsit és meglesz
a napi 50 is holnapra! Csakhogy honnan
lesz ehhez ember, íecskendő, tű, bármi más

feltétel? A leírás szerint egy oltóhelyhez leg-
alább 5 ember kell: 2 adminisztrátor, 1 vizs-
gáló orvos és 2 olyan egészségügyi dolgozó,
akik jogosultak izomszövetbe injekciót adni.
Ez 7-8 ezer kőrházi dolgozót jelent, mellé
ugyanennyit a szakrendeléseken és akkor
még nem beszéltünk a normál rendelés mel-
lett a napi 50 oltást beadó háziorvosokról.

Mindezek persze csak kiszivárogtatott
információk, részei egy belső használatú lo-
gisztikai tervnek, Elérhető, mindenki számá-
ra éthető, hasznos információkat tarlalmazó
oItási teru Magyarországon még nem jelent
meg. Ma még arra sem kaphatunk egyérlel-
mű választ, hogy kötelező-e az internetes re-
gisztráció ahhoz, hogy vaIaki hozzájuthasson
az oltáshoz.

Nem mindenhol van ez (9y, Európa több
országa is teljesen világos útitervet rögzített
a lakosság számára, Szlovákiában például
már január elején megjelent egy 16 olda-
las, világos, éfthető prospektus az oltási terv
részleteivel. Eszerint egy helyi lakosnak a
következőt kell tennie, hogy oltáshoz jusson:

O online regisztrál
a kap egy visszajelzést sms-ben
a kap egy időpontot és egy helyet, hogy

hova menjen
l 1 nappal korábban kap egy sms{igyel-

meztetőt
a oltás e|őtt kell egy negatv teszt, ha a

tesz pozitív, akkor 90 napot várni kell az
oltással stb,

A környező országok mindegyike rövi-
debb-hosszabb, nyilvánosan elérhető ter-
veket és menetrendeket rögzít, melyet a
lakosság szabadon megismerhet, Magyaror-
szágnak nincs ilyen terue, csak cseppekben
szállílja az iníormációt a kormány vagy az
Operatív Törzs.

Reális határidók

Orbán Viktor különböző közléseiből, például
rádióinteryúiból az derül ki, hogy a kormány
egy áprilisi, húsvét környéki nyitásra készül.
Várhatóan csak ekkor fogják feloldani a kor-
látozásokat. Ahhoz azonban, hogy áprilisra
elérje az ország a 60%-os átoltottsági álom-
hatáft, megfeszített, hibamentes, katonásan
fegyelmezett munkára |esz szükség az el-
következendő hetekben. Ha íebruárban és
márciusban nem ezzel találkozunk, akkor
hiába reménykedünk majd az áprilisi enyhí-
tésekben is. Cikkünk írásakor az országban
kevesebb, mint 350 ezer ember kapta meg
az oltást, a kívánt cél eléréséhez viszont már-
ciusban majd naponta kellene félmilliót beol-
tani. Ehhez olyan logisztikai bravúrra lenne
szükség, melynek nyomait nem nagyon lát
juk ma a hazai egészségügyben.

Nagy Csaba



jobb vendésélmény
Wmm§ffiűá§ okosam

Nem tudni, mikor ér véget a
iárvány, de az újranyitásra
érdemes előre felkészülni.
A hosszú szünet után min-
denki több szállóvendéget
szeretne majd, de őket meg
is kell nyerni. Mit tehetünk
annak érdekében, hogy min-
ket válasszanak?
Senkinek sem lesz könnyű a járvány utáni
újraindulás, de talán lépéselőnyben Iesz-
nek azok, akik most átgondolják és átterve-
zik működésüket.

- A vendégeket elsősorban az é|mé-
nyek, az ár és az online megjelenés beío-
lyásolja, amikor szálláshelyet vá|asztanak,
Az újranyitás előtt érdemes tüzetesebben
feltérképezni ezek hatását. Ennek a|apján
lehet aztán olyan döntéseket hozni, ame-
lyek hozzájárulnak a sikeres működéshez
- mondja Belán Miklós az Everguest ügy-
nökség ügyvezetője.

Ebben egyébként ők is tudnak segíteni.
- Amikor kapcsolatba kerülünk egy szá|-
láshellyel, az olyan, mintha új dolgozót
vennének fel, aki ugyanúgy ismerni fogja
a szállás szolgáltatásait, módszereit, gon-
dolkodásmódját, mint bármelyik munkatárs
- íejtette ki a szakember, Ók azzal kezde-
nek, hogy átvizsgálják az árazásl, az onli-
ne marketing tevékenységet és a szállás
megbecsültségét, hírnevét. Ebből kiderül,
mit gondolnak az adott helyről a vendégek,
mik a problémás területek és hogyan lehet
megoldani azokaI. Bizonyos változásokkal,
fejlesztésekkel pedig növelni lehet a ven-
dégélményt és a bevételeket.

Gyorsan és objektíven
kell válaszoIni a vendégek

panaszaira

Nagyon fontos például, hogyan válaszo-
lunk a vendégek kérdéseire, problémáira.
Ezekkel nemcsak a véleményírónak reagá-
lunk, hanem az összes lehetséges vendég-
hez is szólunk.

Belán Miklós szerint az egyik kritikus
poni az idő. - Fontos lenne, hogy minél
hamarabb válaszoljunk egy véleményre,
mivel a böngésző olvasó csak azl lálla,
hogy hány véleményhez nincs válasz. Nem
fog később visszamenni, hogy megnéz-
ze, jött-e már válasz az adott véleményre,
abból von le következtetést, amit az adott
pillanatban lát - magyarázIa az ügyveze-

Több bevétel,

tő. Fontos az objektivitás is Egy panasz
mindig a vendég érzését tükrözi, amivel
mi nem biztos, hogy egyetértünk, Fontos,
hogy ennek eI|enére maradjunk tárgyiIago-
sak. ne séftetten reagáljunkl

Elemezzük a véleményeket!
- Ahhoz, hogy tökéletes vendégélményt tud-

1unk nyújtani, ismerni ke|l a vendéget kvülrő|-
be ü|ről Meg kell érleni, mit szeretnek, mit
nem mi a kívánságuk, mik a fájdalompontok.
Ebben tud segíteni, ha a véleményeket ele-
mezzük és kiétlékeljük. Mi egy évre vissza-
menő|eg elemezzük ezeket. és ebből meg-
tudluk. mi az, ami nagyon jól működik és mi
az, ami kevésbé, mit kell meooldani - emeite
ki Belán Miklós.

Érdemes íolyamatosan
változtatni az fuakat

Fontos a megíelelő árképzés 1s, íő|eg most.
hogy nem lehet előre látni hogy a|akul a
piac. A gazdasági visszaesés valószínűleg
hatással lesz a szálláshelyek áraira. lr/inél
tovább taftanak a korlátozások, annál erő-
sebben íog átalakulni a piac kínáJati oldala.
ami növelni íogjaaz árakat, A megnöveke-
dett utazási vágy 2020 nyarán erőteljes ár-
emelkedést hozott, de ha sokáig elhúzódik
a járványhe|yzet, a íogyasztók 1övedelme
is csökken. Figyelni kell tehát a keresIeti és
kínálati tényezőket.

Belán Miklós úgy véli, a kisebb szállás-
helyeknek, néhány szobás szállásoknak is
érdemes áttérni a dinamikus árazásra, mert
ezzel akár az év 365 napját egyedileg tudják
árazni, és nap mint nap reagálni tudnak a
változásokra. A dinamikus árazás azí 1elenli,
hogy az alacsonyabb keresletű naptípusok
alacsonyabb árról, míg a népszerűbb, álta-
lában magas foglaltsággal rendelkező napok

magasabb árszintről indulnak. Ahogy a fogla-
lások érkeznek az egyes napokra, az árazás-
ban is reagálni tudunk, kis lépésenként emel-
júk az árat, a versenytársak aktuális árait is
figyelembe véve.

Ez persze nem könnyű íeladat. A dina-
mikus árképzéshez a szállodák olyan szoft-
vereket használnak, amik folyamatosan
elemzik a statisztikákat, és az alapján mó-
dosítják az árakat, És arra is van már prog-
ram, hogy az aktuális árat és a foglaltságot
az összes éftékesítési csatornán egyszerre
Iehessen kezelni. A cél, hogy a szobaárak
módosításával biztosítsák a megfelelő ki-
használtságot, és a lehető legtöbb profitot
hozzák ki a szobák értékesítéséből, (Ezt
hívják hozammenedzsmentnek.)

Folyamatosan ielen kell lenni
Belán Miklós szerint fontos, hogy egy vi-
déki, kisebb szálláshely is stratégiában
gondolkodjon. Az online markeiing ugyanis
szorosan kapcsolódik az ár azási politikánk-
hoz, a rólunk kia|akított képhez. A szakem-
ber úgy látja, a vállalkozásoknak erősíteni
kell a folyamatos online jelenlétüket, és
fejleszteni a megjelenésüket a kiemelt fe-
lületeken, Ennek érdekében érdemes ele-
mezni, mennyire voItak sikeresek a korábbi
kampányaink, milyen a weboldalunk minő-
sége, mennyire eredményes a közösségi
médiában való jelen|étünk.

-Tekintsük át a céljainkat éshatározzuk
meg az ehhez szükséges eszközöket. Akár
előre lervezzük meg az újranyitás utáni
időszak kommunikációját. Olyan csator-
nákat válasszunk, amelyeket napi szinten
használnak a vendégeink, és amelyeken
célzott és kreatív hirdetések segítségével
érhetjük el a célközönségünket - javasolta
az ügyvezeIő,

Szilágyi Katalin


