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lehetett. Lapzártánkig_két hullámban születtek új és egy-
re szigorúbb korlátozások. lsmét majdnem teljeó lezáíás-
ra kényszerültek a vendéglátóhetyek.
A járványügyi adatok gyors romlása miatt a
kormány néhány nap különbséggel jelentő-
sen szigorította az inlézkedéseit. Egyelőre
egy hónapra vezették be azokat akorláIozá,
sokat, amelyek szinte a teljes idegenforgal-
mi szektoft leállítják: korlátozva működnek a
boltok, szinte teljesen bezárlaka vendéglők
és a szá|láshelyek, Teljes tiltás azonban
nincs, a döntés joga a mi vállunkon marad:
tudjuk-e a megszorításokkal is folytatni a
működést vagy leállásra kényszerülünk. So-
kan kénytelenek most ezt számolgatni.

_A szigorú korlátozásokat kezdetként egy
hónapra rendelete el a kormány: november
1,1-től december,1 1-ig maradnak hatályban,
a hosszabbítás pedig a járványhelyzettől
függ majd.

Kijárásitilaloml csak
munkaügyben és egészségi

okból kapható íeloldás
Előbb éjféltől, majd november ll-étől már
este 8 órától érvényes a majdnem teljes kijá-
rási tilalom az ország egész területén. Előbb
ez inkább csak az éjszakai szórakozóhelyek
forgalmának visszaszorítását célozta. Ám
ahogy hatályba lépett az éjféli szigorítás, már
jött is az este 8{ól érvényes kiterjesztése.
Ma tehát este 8 és reggel 5 óra között nem
tarlózkodhatunk az utcákon. Ez alól csak a
munkavégzés, a munkába vagy a munkából
haza közlekedés és a sürgős egészségügyi
ok jelent kivételt. Apró könnyítés, hogy kutyát
sétáltatni szabad ebben az időszakbán is, de
csak a lakóhely 500 méteres körzetében.

Aki este és éjjel dolgozik, vagy dolgozni
megy, annak ezt igazolnia is kell. Az igazo-
láshoz a kormány oldaláról letölthető min-
tát javasolják: bit, ly/kijárási.

Az operatív törzs későbbi tájékoztatása
szerint a vállalkozóknak is ezt a nyomtal
ványt kell kitölteniük (annak ellenére, hogy
más esetben nem írhatnak saját maguknák
igazolást). A nyomtatvány használatát na-
gyon szigorúan veszik, szóbeli közléseket
nem fogadnak el. Akinél nincs igazolás, 30-
50 ezer forintos bírságra számíthat, ha este
8 óra után az utcán érik a rendőrök,

Rendezvények tiltása
A vendég|átó üzletek működését már ko-
rábban is korlátozta az este 11 órás záróra.

A november elején meghozott szigorítások
először ezt nem érintették, az éttermek, ká-
vézók továbbra is 23 óráig tarlhattak nyitva, A
szórakozóhelyeket azonban bezáratták, Pár
nappal később azonban megérkezett a te|jes
tiltás. A veszélyhelyzeti intézkedéseket felso-
roló rendelet november 11-étőlegy hónapra
bezáraIla az éttermeket és más vendégláto-
helyeket, megtiltott minden gyülekezést és
minden rendezvényt.

Nem tartható konceft, diszkó, nem mű-
ködhet zenés szórakozóhely, be kell zárni
a kulturális intézményekei, még a karácso-
nyi vásárokat is el kell halasztani. A mozik,
szinházaksem működhetnek még úgy sem,
ahogyan pár nappal korábban engedélyez-
ték (minden harmadik szék használatával).
Egyedül a vallási közösségek szefiartásai
engedélyezettek azzal a megszorítással,
hogy temetésen 50-nél többen nem vehet
nek részt. Az esküvőhöz lakodalom nem
rendezhető. Házasságkötés tehát tarlha-
tó, de csak a szűk család részvételével: a
házasulók és tanúk mellett csak a szülők,
testvérek és gyermekeik vehetnek részt a
szefiaftáson.

Jó lett volna elkerülni a kor|átozásokat, de a koronaví-
rus-járvány egyre erősödő második huiláma miatt nem

ll cs a szaoadidős programok rendezése
's. Be <e za.rria minden ilyen intézménynek,
iöcb€( {:z az edzőtermeknek, jégpályak-
.a(,sz:,]a(.ak, állatkerteknek, játszóhá-
zeí:a< s- A ,erdelet külön kitér arra, hogy
ha e$ sza as^elven működik ilyen jellegű
szoiga:a?s az a ,lerdégek sem látogathal
ják. A sza as,3 ,le{ +:zőtermeit, fürdőit, well-
ness-rész ege: s za"",a kell tarlani.

Magánrencer,e-,,,e(et, családi rendez-
vényeket leg-ferlecc '1C íó részvételével lehet
megtartani (de csax ctron, étteremben nem,
meft ott nem lehet ven]eget íogadni).

Vendéglátóhelyek
A vendéglátóhelyeken a ilelyben fogyasztás
tilos. Az üzletekben csak a személyzeItarlőz-
kodhat, vendég pedig csak akkor. ha az elvitel-
re rendelt étel átvételére érkezett.

Nehéz helyzetet teremt, hogy a rendelet
csak az étel kiadást említi, az italokról nem ejt

r--
l _ Külíöldön hason!ó példákat látunk l
, Bár a..hazai intézkedések is kellemetlen- -sitO 

üzletek lehetnek nyitva, Az általános ]l nek tűnnek, valójában hasonlóak az eu- iskolákban kötelező a maszk órán is, a l
1 rópai országok járványügyi intézkedései középiskolák pedig átálltak digitális ók- ;- ls. tatásra.l 

. 99rglYmOan este,10 után általános ki- Franciaországban általános a kijárási !

1 járási tilalom van érvényben. Vásárolni korlátozás októóer végétől. Tilos a'régi- ;
, napközben is csak egyedül, legíeljebb ók között utazni, s a Takóhelvét is csák '
l kettesben lehet menni. Egy ember 30 sürgős esetben, munka vagy'bevásárlás I

l percet taftózkodhat az üzletben. A kultu- miatt hagyhatja el bárki. R átonely elha- ;. rális intézményeket bezárlák, gyásána-lia céllat egy űrlapon meg is kelll Németország előrelálhatóan novem- r.lórni. '' '''" l
; ber végéig korláIozza az emberek moz- Ausztria kijárási korlátozásait a terror_ ;
, 9ását. Fő s_zabály, hogy maximum 10 támadás is siigorította. Este 8 és reqqel :l ember taftózkodhat együtt és csak két 6 között kijáráó tilalom van, zárva áia- |

; háztarlás tagjai találkÖáhatnak egymás- nar a rutturalis intézmén}ák, az éttermek l
. sal. Az éttermek csak elvitelre főzhetnek, és kávézók csak elvitelie íőzhetnek. A 'l a szállodák pedig csak üzleti úton lévő szállodák nem fogadhatnak vendéget. l
1 vendégeket fogadhatnak. karantén van §zlovákiában is - a la- l
. Olaszország kijárási tilalom mellett kosok csak indokolt esetben léohetnek 'l dÖntÖtt: este 10 és hajnali 5 között érvé- ulcára, Aziskolában távoktatás mut<ooit. l
I nyes az egész ország területén a korlá- Romániában mindenhol kötelező a l
_ tozás. A bevásárlóközpontok hétvégén maszk. Az üzleteknek g-kor be kell zárni- 'I zárva tartanak, csak az élelmiszeft áru- ,t, oj..utu kilárásikoriáto;is"v;. 
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Járványügyi korlátozások - a vendéglátás
érzi meg legerősebben a szigorúsáqot 2

szót. A hivatalos koronavírus-oldalon ugyan-
akkor schanda Tamás államtitkár arrol be-
szélt az operatív törzs tájékoztatóján, hogy
a vendéglátó üzletek ételt és italt elvitelre és
kiszállítással árusíthatnak, Feltételezzük, hogy
ez csak a rendelet hibája, egyszerűen kiíelej-
tették a szövegből az italokat. De tény, liogy a
jogszabály nem jogosít fel az italok kiadására.

A rendelkezés nem vonatkozik a munka-
helyi és iskolai éttermekre. Munkahelyi étie-
remnek egy munkahely, vállalkozás területén
záftan működő éttermet nevezhetünk. Ha egy
ipari park területén működik egy önálló étte-
rem, az nem munkahelyi étterem, men nem
zát a működése, bárki bemehet ebédelni.
llyen étterem nem működhet a tilalom alatt.
Az iskolai menzák is csak akkor maradhatnak
nyitva, ha kizárólag az oktatási intézmény dol-
gozóit és tanulóit szolgálják ki. Ezt a megol-
dást kell alkalmazni a munkahelyi éttermeknek
is: a korlátozás alati ne fogadjanak külsősöket,
csak a saját munkahely dolgozóit.

Nem vonatkozik a tilalom a szálláshelyek
étteremeire vagy a bárra sem, ha ott kizárólag
a szálláshely vendégét szolgálják ki,

Atöbbi vendéglátóhely tehát csak elvitelre és
kiszállítással működhel. A 7 órás zárási kötele-
zettség a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik,
de a kijárási tilalom miatt a megrendelők nem
mehetnek el este 8 ulán az ételekér1. A dolgo-
zók viszont a kijárási tilalom alatt is mehetnek
hazavagy munkába, s a korlátozás nem vonal
kozikaíuIárrasem. De legyen nála munkáltatói
igazolás! A kiszállítás íeltételeit ismét enyhítet
ték, nem kell bejelenteni aházhozszállíIást és a
csomagküldő kereskedelem művelését. A taxi-
sok is végezhetik az étel házhoz vitelét,

Szállodák, szálláshelyek
Bár a kormánlő a szállodák korlátozásáról
beszélt, a rendeletbe foglalt korlátozás vala-
mennyi szálláshelyet érinti. A szálláshelyek tu-
ristákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazda-
sági vagy oktatási célból érkező vendégeknek
adhatnak szállást.

Nem írták elő, hogy hogyan kellene igazol-
nunk azt, hogy a nálunk megszálló vendégek
valóban dolgozni vagy tanulni jöttek. Ám min,
denképpen azazérdekünk, hogy a szabályok
betadását bizonyítani tudjuk. Azt javasoljuk,
hogy az érkező vendégekkel töltessenek ki
egy nyilatkozatot, melyben megjelölik az uta-
zásuk okát. Ana nem kaptunk íelhatalmazást,
hogy iratokat, igazolásokat kérlünk és vizsgál-
junk, tgy kénytelenek vagyunk beérni a ven-
dég írásos nyilatkozatával.

Maszkvise!és
A vendéglátóhelyek szabályai közé már ko-
rábban bekerült a vendégek maszkviselése is.

Bár helyben fogyasztó vendéget most nem fo-
gadhatunk, ezek a szabályok megmaradtak,
az újranyitáskor majd alkalmazni kell őket:

- ahol a íogyasztás asztalnál történik, ott a
vendégnek az aszIalnál nem kell masz-
kot hordania, minden más helyen viszont
igen, Azazaz étterembe maszkban lép be,
és az asztalához megy. Leül, leveheti a
maszkot, Kimegy a mosdóba, fel kell ten-
nie a maszkot. Etkezik, íizet, majd felveszi
a maszkot és úgy távozik az asztaltól.

- Ahol nem az asilalnál, hanem a pultnál
törlénik a fogyasztás, ott a teljes idő alatt
maszkot kell viselni, kivéve a tényleges
étel, és italíogyasztás idejét. Leveszi a
maszkot, kottyol a söréből, majd vissza-
teszi a maszkot. Csak ez a szabályos
magatafiás.

Most tehát, hogy csak az elvitelre rendelt
ételért mehet be a vendég, azt csak maszk-
ban teheti meg.

Sok helyen ma már maszkot kell viselni a
szabadban, közterületen is. Nem mindenhol
van tgy. A l0 ezer lakosnál nagyobb telepü-
léseken kellett a polgármestereknek kidolgoz-
niuk, hogy melyik közterületen kell maszkot
hordani. Parkokban, zöldterületen, spor1olás
közben sehol nem lesz kötelező.

Az intézkedések része, hogy jelentősen
megszigorították a helytelen maszkhaszná-
laIén, járó büntetéseket. Ha a hely üzemelte-
tője nem szólítja fel a szabályok betarlására
vagy az üzlet elhagyására a szabálytalanul
viselkedő vendéget, akkor őt büntethetik
meg éfte. A bkság nem kevés: ]00 ezertől
egymillióig terjedhet, és naponta többször is
kiszabható. Magánszemély 5-500 ezer forint
között büntethető. Es ami igazán fájó lehet:
a rendőrség bezáralhaIla a helyet, egy nap-
tól egészen egy évig terjedő időtartamra. A
rendőrök haladéktalanul meg is kezdték a
szigorított ellenőrzéseket, s már az első na-
pokban bezárásra büntettek egy élelmiszer-
boltot a szabálytalan maszkhasználatért. Ott
az érintett dolgozók személyesen is 25-25
ezer forintos bírságot kaptak ugyanezért.

Üzletek nyitvatartása
A boltoknak a kijárási tilalomhoz kell igazodni-
uk. Az üzletek este 7-ig maradhatnak nyitva,
hogy a vevők még 8-ig haza is érjenek. Ben-
zinkutak és gyógyszeftárak működhetnek éjjel
is, más nem (pl. az éjjel-nappali élelmiszerbol-
tok sem). A benzinkutak kávézői, büíéi, - ha
ugyanaz az üzemeltető - működhetnek éj-
szaka is, de csak elvitelre szolgálhatják ki az
utazókat.

Fo rrás : 484/2020 ko rm ány re n d e l et
Nagy Csaba
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a korlátozás ideje alatl
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Használjuk ki a válságot
szállásunk íejlesztésére!
Mikor kaphat táppénzt
az egyéni vállalkozó?
Lehet-e még valaki segítő családtag?
Csak NTAK-számmal hirdethetiük
a szállást 13
Mennyire szabályos, ha bekamerázzuk
az egész vendéglőt?
Hírek
A D-vitamin és a koronavírus
Mi a kézművescsokoládék és
bonbonok titka?
Okmányolvasó: még mindig
nem tudni semmit

Mit gondol
a Vendégvárő úiság

a viláarőI?
Az emberek. az á||amök, a városok, a vá|-
la|kozások az egész. világon szeíetnének
ELETBEN I/ARADNl ES JoL ELN|.

A Vendégváró újság hitval|ása egyszerű:
támogatunk mindent, ami végső sorón ezt a
tú|é|ést szo|gálja, és ellenzünk mindent, ami
ezzel ellentétes,

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

Nem kötődünk semmilyen po|itikai irány-
zathoz, csak a józan észhez. Nem vagyunk
e|köte|ezve hirdetőknek sem, csak az o|va-
sóknak.

A vendég|átós vá||alkozók olyan emberek,
akik munkát adnak az a|kalmazottaiknak, el-
tatják a csa|ádjukal, és adót íizelnek az ál
|amnak. Cserébe jogga| e|várhatják, hogy az
állam jóinduIatú odafigye|ésseI hárítsoniI az
útjukbó| minden fölösleges akadály,t, ami bo|-
dogulásukat akadá|yozza.
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Cin., 8800 Nagykanrzsa, Csengery út 22
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TeI.: (92) 599 464. ]SSN 2498-5449
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A csaknem teljes bezárásra ítélt szálláshelyek és a
helyben íogyasztástól megíosztott vendéglók szá-
mára némi segítséget is elérhetővé tett a kormány.
Onmagában ez jó hír, de azt látni kell, hogy nem
mindenki tud élni. veIe, és eIég szűkre szabott is az
álIami segítség. Osszeíoglaltuk azt, amit lapzártán-
kig tudni lehetett.

@
A bejelentett kedvezmények és támoga-
tás az idegenforgalom területén működő,
ahhoz kapcsolódó vállalkozások számára
érhetők el. A döntő a cég tényleges fő te-
vékenységénet a rrÁOá számá. Tényle-
ges íő tevékenység az, amiből a vállalko-
zásnak a legtöbb bevétele származik, de
legalább a bevételének a 30 százaléka,
A rende|et megjelenése e|őtti 6 hónap az
irányadó.

Az alábbi tevékenységek 1ogosítanak a
kedvezményekre:

- éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR
56] 0)

- rendezvényi étkeztetés grÁon sozt;

- italszolgáltatás.OEÁoR 5630)
- filmvetítés (TEAOR 5914)
- konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése (TEÁOR 8230)

- spor1 és szabadidős képzés 1rrÁOn
8551 )

- előadó-művészet (TEAOR 9001)
- előadó-művészetet kiegészltő (TEAOR

9002) tevékenység
- művészeti létesítmények működtetése
(TEAoR 9004)

- múzeumi tevékenység (TEAOR 9102)
- növény-, állatkeft, természetvédelmr
terület működtetése flEÁoR 9104)

- spotllétesítmény működtetése (TE-
AoR 931 1)

- sponegyesü|eti tevékenység 0EÁOR
931 2)

- testedzési szolgáltatás IEÁoR 9313)
- egyéb spofttevékenység (TEAOR

931 9)
- vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOB

9321 ) tevékenység
- íizikai kózérzeIel javító szolgáltatás
(TEAoR 9604)

- máshova nem soro|t egyéb szóra-
koztatás, szabadidős tevékenység
(TEÁoR 9329).

A támogatások egy hónapra, novem-
berre érvényesek. Bár a rendelet novem-
ber 1 1 tő| hatályos, az adókedvezmé-
nyek és támogatások a naptári hónapra
szó | n ak,

ffi
Nem kel] megíizetni a kijelölt körbe tartozó
vá||alkozásoknak a munkaviszonyban fog-
la|koztatotl do|gozóik után

- a szoc ális hozzájárulási adót,
- a szakkepzési hozzájárulást
- az erre köteIezett vállalkozások az
éves rehabilit ációs hozzájárulást ará-
nyosan csökkenthetik az erre a hónap-
ra járó összeggel.

A koronavírus-járvány miatt munkaadóként sokszor
nehéz döntésekre kényszerülhetünk. VeszéIyeztetjük-e a
dolgozóinkal azzal, hogy a munkájuk során emberekke!
kell találkozniuk? Foglalkozási megbetegedésnek szá-
mít-e, ha elkapjákavírust? Es miIyen munkaiogi szabá-
lyokat kell betartanunk, ha a vészhelyzet miatt kénytele-
nek vagyunk megválni valakitől?

Felmondás a veszélyhelyzet alatt
Az, hogy a járvány miatt kell elküldenünk
a dolgozóinkat, nem jelent külön elbkálást.
Nem hivatkozhatunk sem vis major hely-
zetre, sem tőlünk független körülményre.
Ugyanúgy kell eljárnunk, mint máskor, (?y
be kell tarlanunk a járvány e|őtti időszakra
érvényes munkáltatói szabályokat, köztük
a felmondás és végkielégítés előírásait is.

A dolgozókat nem illeti meg védelem a
veszélyhelyzet miatt. Bárkit szabadon el
lehet bocsátani, ha a szükség úgy hozza.
Fontos azonban tudnunk, hogy önmagá-
ban a járvány nem jogosít íel a felmondás-
ra. Azt ugyanúgy meg kell indokolni, mint
korábban. Ajárvány önmagában tehát nem
felmondási indok. A vállalkozás gazdasági

vezeIő már napok óta nem érzett szagokat,
köhögött, mégis maszk nélkül jár1 be az
irodába és hangoztatta kétségeit az egész
járvánnyal kapcsolatban. Vajon ilyen hely-
zetben milyen jogai vannak a dolgozók-
nak?

Ha valaki utasítás és valós veszély nél-
kül marad otthon, azé11 me11 fél a vírustól,
az igazolaIlan távolmaradásnak számít.
Erre hivatkozva akár az elbocsátását is
kezdeményezheti a munkaadója. Más
kérdés, hogy jogos lehet a távolmaradás,
ha a munkáltató nem tette meg a szük-
séges óvintézkedéseket, Erre hivatkozva
a dolgozó megtagadhatja a munkavég-
zés megkezdését. Azt azonban neki kell
bizonyítania, hogy a körülmények való-
ban tényleges veszélyt jelentettek volna
a számára. A munkáltató mulasztására
hivatkozni veszélyes döntés a dolgozó
részéről, Hiszen valószínűleg nem ismerr
részletekbe menően a munkáltatói dön-
tések hátterét, A távolságtartás, maszkvi,
selés, fertőtlenítőszer használata, gyakori
szellőztetés lehetnek olyan intézkedések,
amelyeket minden munkahelyen meg kell
vagy meg lehet hozni. Ha egy vendégek-

helyzetére viszont hivatkozhatunk, ha való-
ban oiyan helyzetbe kerülünk, hogy a mun-
kaviszony fenntartása aránytalanul nagy
nehézséggel járna.

Ha a dolgozó fél a fertózéstól

Tavasszal is látszott, hogy az egyéni íé-
lelmek kezelése az egyik legnehezebben
megoldható munkáltatói prob|éma. Megte-
heti-e vajon egy dolgozónk, hogy nem jön
be a munkahelyére, ha fél a ferlőzéstől?
Nem is mindig e|túlzott ez a félelem. Előíor-
dulhat, hogy egy munkáltató tényleg nem
tesz meg mindent dolgozói egészségéér1,
nem veszi komolyan a védelmi intézkedé-
seket. Személyes ismerősöm olyan hely-
zetről is beszámolt, amikor a munkahelyi



- A kisvállalati adó alá Iarlozó vállalko-
zások számára ez a hónap nem jelent
adóalapot.

A kedvezmények feltétele, hogy meg-
tartsuk az érintettek munkaviszonyát. A bé-
reket ki kell fizetni.

Az igénybevételhez nem kell külön ké-
relmet benyújtani, A mentesség nem au-
tomatikus, igényelni kel|, de nem külön
nyomtatványon. A szokásos havi járulék-
bevallás-nyomtatványon lesz egy erre
megfelelő rovat. A december 12-én esedé-
kes bevalláskor csak be kell jelölni, ha élni
szeretnénk az adómentességgel.

llllíEfiTlriE6
A felsorolt területeken működő vállalkozások
bértámogatást is igényelhetnek. Ez szintén
novembene kapható. A támogatás a tényle-
gesen kifizetett munkabér 50 százaléka lehet,
de nem lehet több a minimálbér vagy a garan-
tált bérminimum ,l50 

százalékánál. A folyósí-
tás feltétele, hogy a támogatási időszak utol-
só napján, azaz november 30-án az érintett
munkaviszonya még fennálljon. A támogatási
igényt utólag - a novembert bérfizetés után -
kell a kormányhivatalhoz benyújtani. Jogvesz-
tő határidő is van: november 11től december

11-ig adható csak be az igény. A támogaiás
tehát utófinanszírozoIl,, azaz előbb ki kell fi-
zetnünk a dolgozóknak a telles bért, aminek
a felét majd visszautalják, ha a benyújtott pa-
pírokat rendben találja a kormányhivatal, Bő-
vebb iníormáció és az igénylőlap itt érhető el:

bit, ly/n s zf _be ft a m o g atas,
Sajnos a támogatásról szóló rendele-

tet olyan kapkodva állították össze, hogy
az elváfl, feltételek egy része abban nem is
szerepel, Az például csak a foglalkoztatási
szolgálat weboldalán olvasható Ié4ékozIaló-
ból derül ki, hogy nemcsak november 30-án
kell fennállnia a munkaviszonynak, hanem
további foglalkoztatási kötelezettség is van:
a munkaviszonyt közös megegyezéssel nem
lehet december 31-ig megszüntetni (ellenke-
ző esetben vissza kell íizetni a támogatást),
Azl az elvárást sem tartalmazza a rendelet,
hogy az adótartozással rendelkező vállalko-
zások nem kaphatnak támogatást.

- amelyeket legkésőbb november 8-ig
rögzítettünk az NTAK rendszerben,

- és a rendelet megjelenése utáni 30
napra szólnak (azaz december 1 1-ig),

ltt is íeltétel, hogy nem bocsáthatunk el
dolgozókat, A november 8-án foglalkoz-
tatott emberek munkaviszonyát a ked-
vezményben szereplő időszakra is fenn
kell taftani, a bérüket ki kell fizetni. Sajnos
lapzárlánkkor még nem lehet tudni, hogy
hogyan lehet majd igényelni, valószínűleg
a részletekről külön kormányrendelet fog
születni.

A szálláshelyek támogatása az alábbi 1ő

tevékenységekre vonatkozik:
- szátlodai szolgáltatás 0EÁoR 5510)
- üdülési, egyéb ,atmeneti szálláshely-

szolgáltatás (TEAOR 5520)
- kempingszolgáltatás (TEAOR 5530)
- 99yéb szálláshely szolgáltatás (TE-
AoR 5590).

Fontos, hogy a magánszálláshely-szol-
gáltatásnak nincs önálló TEAOR száma.
Az ezt végzők többnyire az 55.20 vagy
55.90 alá taftoznak, tgy rájuk is vonatkozik
a kedvezmény.

F o rrás : 485/20 20 ko rmány re n del et
Nagy Csaba

kel rendszeresen találkozó munkatárs
számára megtiltja a íőnök a maszk vise-
lését, akkor ez joggal vetheti fel a veszé-
lyeztetés gyanúját. Az viszont önmagában
nem jelent veszélyeztetést, hogy egy dol-
gozónak a járvány alatt is kell ügyfelekkel
foglalkoznia,

Fontos, hogy ha a dolgozó a veszé-
lyesnek tekintett munkakörülmények miatt
megtagadja a munkát, akkor sem mehet
haza csak úgy pihenni. A veszélyesnek
látszó munka elvégzését megtagadhatja,
de továbbra is rendelkezésre kell állnia.
Amint elhárítják a számára valóban veszé-
lyes akadályt, fel kell vennie a munkát. A
munkavégzés nélküli időszak állásidőnek
számít, arra a dolgozó alapbérét kellíizetni.

Maszk a vendéglátásban

A vendéglátás ma azért. különleges helyet
elfoglaló terület, mer.t azon kevesek közé
tartozik, ahol jogszabály írja elő a kötelező
intézkedéseket, A maszk viselése kötelező
a dolgozók számára is, A munkáltató jogo-
san kéri számon, akár jogosan bocsátja el
alkalmazottját, ha nem tarlja be a kötelező
intézkedést.

A szálláshelyek számára megtéríti a kor-
mány a már leadott íoglalások nettó árának
a 80 százalékát, Azok a foglalások kerül-
hetnek ebbe a körbe.

Foglalkozási megbetegedés lesz-e,
ha valaki elkapia a vírust?

A szórakozásról most kénytelenek vagyunk
lemondani, a munkahelyre azonban be kell
járni anehéz körülmények ellenére is. Így
sokan ma munka közben kapják el a vírust.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez vajon
munkahelyi megbetegedésnek számít-e?

Valójában attól, hogy valaki a munkahe-
lyén kapja el a vírust, az még nem számít
foglalkozási megbetegedésnek. Ahhoz
először azt kellene igazolni, hogy tényleg
a munkahelyen fefiőződött meg, ám ez
szinte lehetetlen. Majd azt is bizonyítania
kellene, hogy a munkáltatója felelős a íer-
tőzésétt azzal,hogy nem tett meg mindent
az elkerülése érdekében,

Megtilthatom-e egy dol gozónak,
hogy bejöjjön dolgozni

a járvány miatt?
lgen, erre van lehetősége a munkáltató-
nak. Ha megtudom, hogy feftőzött sze-
méllyel érintkezett, beteg egy családtagja,
akkor megtilthatom a számára, hogy bejöj-
jön dolgozni és a többiekkel érintkezzen.
llyenkor még nincs láppénz, hiszen nem is

biztos, hogy megfedőződött, csak a gyanú
áll fenn, Tehát nem táppénzre küldöm, ha-
nem vagy szabadságra, vagy egyszerűen
felmentem a munkavégzés alól. Ez utóbbi
esetben az állásidőre járó bérét ki kell fizet-
ni erre azidőre.

Hogy jár táppénz
fertőzés esetén?

Ma már egyre többen vannak olyanok, akik
megbetegszenek, s bár a tüneteik egyértel-
műen a Covid-19-re utalnak, nem végzik el
rajtuk tesztet. Így nem is kerülnek hivitalo-
san karanténba. Ebben az esetben orvosi
igazolásra ugyanúgy jár nekik a beteg-
szabadság, mint bármilyen más betegség
esetén. Azaz 14 napig betegszabadságon
lesz, majd táppénzben, ha tovább folytató-
dik a betegsége.

Más a helyzet, ha a dolgozóról teszt
alapján bebizonyosodik, hogy Covid{erlő-
zött. Ebben az esetben hivatalosan is ka-
ranténba kerül, akár vannak tünetei, akár
nincsenek. A hivatalos járványügyi elkülö-
nítés idejére pedig nem betegszabadságot,
hanem táppénzt kell fizetni
naptól.



Még nem fogadták el, de a
par|ament előtti változatban már
régóta olvashatók a januártó!
tervezett adőváltozások, A kor-
mány tervei nagy meglepetést
most nem okoznak, csak kisebb
változtatásokra szám íthatu n k..

kisadózás
Sokan reméltük, hogy a kisadózást hátrá-
nyosan érintő intézkedéseken enyhíteni fog-
nak valamit az őszi adóváltozásokkal, Nem
Qy töftént, a kormány kitarl a sokszoros adó-
emelés mellett. Mint ismeretes, három pon-
ton szigorítottak sokat a kisadózáson:

- az avállalkozás, amelyik egy éven belül
3 millió forintnál többet íizet ki egy katás
válIalkozónak, a 3 millió feletti részre 40
százalékos adót köteles fizetni

- ha egy cég egy vele kapcsolt kisadózó
vállalkozásnak pénzt fizet, akkor a teljes
összegre 40 százalékos különadót kell
fizetnie,

Ha egy kisadózó külföldről egy megbízótól
3 millió íorint feletti bevételhez jut, akkor a 3
millió íeletti részre maga a kisadózó íizeI40
száza|ékos különadót.

Ez a rendszer egyetlen ponton enyhült;
a külföldről kapott bevétel esetén nem a
3 millió feletti teljes bevételre vetik ki a 40
száza|ékos adót, hanem csak annak71,42
százalékára. Úgy is íogalmazhatunk, hogy
40 helyett,,csak" 28,568% a különadó. Sem
a csökkentés okát, sem az érdekes összeg
meghatározásának a módját nem ismerjük.

kisvállalati adó
A.kiva, azaz a kisvállalati adó kevésbé nép-
szerű, mint a kata. Ennek oka, hogy a kivát
íőleg azok avállalkozások tudják kihasználni.
ahol nagy a bérköltség, vagy egy későbbi íei-
lesztés terve miatt nem veszik ki osztaiékként
a cég nyereségét. Most megnövelték a kls-
vállalati adó választhatóságának a határát:
már az a cég is élhet vele, amelynek é,,,es
bevéte|e 3 milliárd forint. Ha pedig belépett
a kivába és nő a bevétele, addig maradhat
ebben az adózásban, amrg a 6 mi|liárdot e
nem éri az éves bevétele.

Gépjárműadó
A legtöbb vállalkozásnak nincs túl sok tennl-
valója a gépjárműadóval, ha az adókiveiés
rendben működik. De sajnos nem mindennoi
van lgy: sok esetben hallunk olyan problé-
mákról. hogy az önkormányzati adóirodák
tévedtek - például nem vették figyelembe a
1árműre vonatkozó kedvezményeket A 1ö
vőben ez a munka remélhetőleg pontosabb
lesz A gépjárműadó ügyintézése átkerül az
önkormányzatoktól a NAV-hoz. Még egy
pont tehát, ahol az önkormányzattól elvett
egy adókivetésijogot az állam, s csak remél-
jük. hogy a központi ügyintézés nem még na-
gyobb káoszt hoz majd magával.

Áíabevallás a NAV-tól
Ahogy az adóhatóság a vállalkozásoknál ke-
letkező egyre több adatra lát rá, úgy egyre
több szolgáltatást is igyekszik nyújtani ezek-
kel kapcsolatban. Régóta nem titkolt terv,
hogy a magánszemélyek adóbevallásának
előkészítése után a vállalkozások is hason-
|óra számíthatnak, Ennek első lépéseit jö-
vőre már láthatjuk. A NAV 2021-tőlkészíteni
fog áfabevallási tervezeteket. Ezt majd vagy
e|íogadjuk, vagy kiegészítjük, javítjuk szük-
ség szerint. Legkorábban jövő nyáron kerül
erre sor. A NAV a 2021. júliust magába fog-
Ja|ó adómegállapítási időszakban készít elő-
ször ilyen tervezetet (azaz a havi bevallóknál
a júliusi, negyedéves bevallóknál a harmadik
negyedévi bevallásnál kerül elő először).

EzI az e-áía bevallásnak nevezefi rend-
szert főIeg a kisvállalkozások adminisztráci-
os terheinek a csökkentésére szánják. Arra
azonban íe| kell készülnünk, hogy nem lesz
zokkenőmentes a bevezetés. A NAV nem-
csak a íizetendő adót, hanem a levonhatót is
osszegzi majd a tervezetekben, Ez utóbbiról
ugvanúgy rendelkezik adatta|, mint a fizeten-
có aíáró|: az online számlarendszerből. Ha a
,,,a la!kozásunk nevére kiállítanak egy számlát,
akxcr az meg íog 1elenni a levonható adót
tartalmazó szám|ák között. lgen ám, csak-
hogy,nagyon sok szempont alapján dől még
el hogy egy a cég nevére kiállított számlát el
tudunk-e számolnivagy nem. Résen kelltehát
|enni egyenként kell majd alaposan áInéznia
NAV összes adatát - hiszen a bevallás pon-
tosságáért továbbra is az adózó és nem az
adóhatóság lesz a felelős. Nagy Csaba

október végén megieleni a hitelmoratóriumra vonatkozó törvény,
de lapzártánkkor még mindig nem tudható, hogy a vállalkozások
milyen íeltételekkelélhetnek majd vele. Ezt mé§ egy kormány-
rendeletnek kel! majd tisztázn a. Az viszont mái oiiios, hogy-jövő
nyárig marad a íelmondási tilalom: azaz a bankok akkor sem
mondhatják fel a hitelszerződést, ha az adós nem törleszt. A fel-
mondási tilalom minden hitelszerzódésre érvényes.
A járvány okozta veszélyhelyzet kihirdetése
utáni egyik legfontosabb gazdasági intézke-
dés volt a hitelmoratórium bevezetése már-
cius közepétől. Az akkori rendelet szerint
2020 decemberéig íelfüggesztenek minden
hiteltörlesztést a magánszemélyek és a vál-
lalkozások számára is. Ez érintette a szemé-
lyi hiteleket, lakáshiteleket és a vállalkozói
hiteleket, lízingeket is.

A járuány okozta gazdasági válság elhú-
zódása miatt most meghosszabbították a
moratóriumot, de nem a tavasztól érvényes
teljes körben. A kormány úgy döntött, hogy
egyes kiszolgáltatottabb csopotlok számára
teszi lehetővé a hosszabbítást még 6 hónap-

ra. A hiteleket 2021. június 30-ig nem kell
még fizetnie

- a 25 év alattr gyermeket nevelő csalá-
doknak,

- az álláskeresőként regisárált munkanél-
külinek

- a nyugdryasnak
- a közfoglalkoztatottaknak
- és azoknak a vállalkozásoknak, amelyek
pénzügyi nehézséggel küzdenek.

A moratórium rendelkezései a tavaszitól
eltérően most egy töruényben láttak napvilá-
got. A részleteket azonban majd egy későbbi
kormányrendelet fogja tafialmazni. Ez íogja
meghatározni azt is, hogy milyen vállalkozást

kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni. Ezt
ma még nem tudjuk, egyelőre kérdés, hogy
mi alapján dőlhet majd el ez a besorolás.

Nem mondhatiák íel
a bankok a hiteleket

A hitelmoratórium mellett fontos intézkedés
a hitelek íelmondási tilalma is. Ez mindenki-
re és minden vállalkozásra vonatkozik, nem
csak a kiemelt csoportokra. 2021. június 30-
ig egy bank sem mondhatja íel senkinek a
hitelét a törlesztési kötelezettség nem teljesí-
tése miatt. A törvény előírja, hogy ebben az
időben a törlesztési problémákat elsősorban
tárgyalással kell rendezni, hogy az adós íize-
tőképessége helyreállhasson,

Mindezek a feltételek, azaz a moraIórium
és a felmondási tilalom rs csak azokra a köl-
csönökre vonatkozik, melyeket 2020, márcr
us 8-a előtt folyósítottak.

Forrás: 2020. éviCVll, tv,

Nagy Csaba



a náznoz szállított
ételelte is

5o/o-íA csökkent a kiszállított ételek átáia november 14-től.
Ott alka|mazhalő a kedvezményes áíakutcs, aho! normál
körülmények között helyben íogyasztás van.
Mind a tavaszi, mind a mostani időszakban
egyszerűsítette a kormány az éIelek ház-
hoz szállítását: a veszélyhelyzet alatt nem
kell külön bejelenteni ezt a tevékenységet,
A kiszállítást azonban drágította, hogy az
ételek kedvezményes átfiál kizá-
rólag az éttermi étel- és italfogyasz-
tásra lehetett alkalmazni, a házhoz
szállításra nem. Tavasszal ez nem
is változott: a kiszállított ételek áfá-
ja mindvégig 27o/o maradI. Most vi-
szont a kormány döntése alapján a
veszélyhelyzet ideje alatt a kiszállí-
tott ételek áfája is S%-ra csökkent
november 14{ől.

Az S%-os átáI azok avállalkozá-
sok alkalmazhatják a kiszállításra,
amelyek az étteremben is jogosul-
tak erre a kedvezményre. Tehát
ott alkalmazható a kedvezményes
áfakulcs, ahol normál körülmények
között helyben fogyasztást, éttermi

szolgáltatást is nyújtanak, Egy olyan pizzé-
ria például, ami csak kiszállításra dolgozik,
eddig sem és most sem adhatja S%-os
áíával az ételt. Am az a vendéglő, mely-
ben eddíg helyben íogyaszthatóak voltak

17 százaléka (minimum 7 millió forint)
- a repülőgépes utazást is tarlalmazó

külföldi utazások után az árbevélel 20
százaléka (minimum 50 millió forint).

Annak is kell letét, aki nem saját maga
biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, csak
kereskedőként éftékesíti azokat, Neki az
éves árbevétel 10 százalékát. minimum 5
millió íorintot kell fedezetként biztosítania.

Ha a vállalkozás több különböző szol-
gáltatást érlékesít, akkor a legmagasabb
összeget kell figyelembe venni a pénzügyi
letéthez.

A letét meglétét minden évben október
végéig kell igazolni, be kell mutatni a papí-
rokat a kormányhivatalnál.

A külíöldi utaknál csökkenhet
a biztosíték

A biztosíték összegét az előző évi árbevé-
tel és az adott évre várható bevétel alap-
ján kell kiszámolni. Ha az év végig várható

az ételek, most a kiszállítást is S%-os adó-
kulccsal végezheti.

Fontos körülmény, hogy a kedvezmé-
nyes kulcs kizárólag a kiszállított ételek-
re és a nem alkoholos, helyben készített
italokra érvényes ugyanúgy, ahogyan azt
az étteremben is alkalmazni kellett. Tehát
továbbra is 27oÁ az áía az alkoholos vagy
a palackozott italokra. Ugyancsak 27%-

os adót kell fizetni a kiszállítási d1
és egyebek után (pl. dobozd1).
Ha tehát az étterem nemcsak az
ételt számolja fel, hanem kiszállí-
tási díjat is fizettet, akkor meg kell
bontani az áía alapján a számlát.

Az adócsökkentéssel például
egy eddig 1500 forintos kiszállí-
tott menü ára akár 1260 forintra
is csökkenthető lenne. valószí-
nűbb azonban, hogy a legtöbben
nem nyúlnak hozzá a fogyasztói
árakhoz, az áfacsökkentés in-
kább a vállalkozás kényszerű
veszteségeit csökkenti majd.

Forrás: 498/2020 kormányrende-
Nagy Csaba
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FigyeIembe veszi a kormány, hogy jelentősen csökkent az
utazásszervezéssel foglalkozók bevétele. Alakítottak a köte-
lező vagyoni biztosíték szabályain, hogy a csökkenő bevétel
mellett kisebb összeget kelljen letétbe helyezni.

Utazásszervezői tevékenységnek azt mond-
juk, amikor valaki szálláshely-, személyszál-
lítási vagy egyéb turisztikai szolgáltatásokat
állí| össze és érlékesít. llyen szolgáltató az
utazási iroda, de például egy kis hotel is, ha
összeállít egy utazási csomagot mondjuk
fürdőbelépővel, bortúrával, vagy bármi más
olyan szolgáltatással, amit külsős vállalko-
zástól rendel, de ő ad el a vendégeinek.

Az utazásszervezőknek több más fel-
tétel mellett vagyoni biztosítékot is le kell
tenniük, Ez lehet egy bank által nyújtott
garancia is vagy akár lekötött készpénz. A
vagyoni biztosíték

- a belíöldi utazások után az éves nettó
árbevétel 3 százaléka (minimum 500
ezer forint)

- a külíöldi utazások és nyaralások után,
ha a csomagban nincs személyszállítá-
si szolgáltatás, akkor az árbevélel 12
százaléka (minimum 5 millió forint), ha
a személyszállítás is benne van, akkor

bevétel alacsonyabb a tavalyinál, akkor a
magasabb összeg alapján kell a biztosí-
tékot letenni. EzI a szabályt módosította
most egy kormányrendelet. A járvány miatt
ugyanis olyan méfiékben csökkent a leg-
több utazásszervező éves bevétele, hogy
nem lehet az általános szabályok szerint
elvárni a biztosítékot,

Az újdonság az,hogy haa2020+avár-
ható tényleges bevétel nem éri el a terve-
zett bevétel 50 százalékát, akkor nem a
magasabb összeget, hanem annak a íelét
kell a letét meghatározásához alapul venni.
Ez a szabály azonban csak a külföldi uta-
zásokra alkalmazható, a belföldire nem.
Ott továbbra is az általános szabályt kell
figyelembe venni.

Az intézkedés hasznát csökkenti, hogy
hiába engedik a letétet a bevétel fele alap-
ján kiszámolni, a letétnek a meghatározott
minimumösszegeket mindenképpen el
kell érnie. Ez árbevételtől íüggetlen. Te-
hát belföldön az 500 ezer íorintot, külföldi
utazásnál az 5-7-50 millió íorintot minden-
képpen biztosítani kell a törvényes műkö-
déshez.

F o rrás : 470/2020 ko rmány re n d e let
Nagy Csaba



Az idei évet va!ószÉ
nűleg nem egyhamar
felejtik el azok, akik
vendéglátásból él-
nek. Nem volt e!ég
átvészelni a tavaszt,
novemberben újra be
ke!lett zárni. Olvasó-
inkat kérdeztük arról,
hogy vise!ik mindezt,
mire készülnek.

Nyár után az ősz.,.
A tavaszi megpróbáltatások után több vidé-
ki vendéglátóhelyen nagyon is jól sikerült a
július-augusztus - mondják olvasóink, Főleg
a turisztikai célpontokban lévő vendéglátó-
helyek örülhettek. Sokuknak ezzel akéthó-
nappal sikerült ellensúlyozni a tavaszi vesz-
teséget. - Már 55 éve a szakmában vagyok,
de ennyituristát még nem láttam. Volt olyan
hétvége, hogy naponta háromszor-négy-
szer be kellett zárni a kapukat, meft nem
volt szabad asztalunk - meséli egy észak-
magyarországi vállalkozo.

A íővárosban és a nagyobb városokban
más volt a helyzet. ltt szó sem volt nyereség-
ről, és a tavaszi kiesést csak kevesen tudták
kiegyenlíteni. - A nyári hónapokban csak a
tavalyiforgalmunk 60-70 %-át étíük el. Ezt is
csak törzsvendégeinknek köszönhettük - pa-
naszolja egy budai, kefthelyiséges vendéglő
tulajdonosa. De a nagyobb városokban is 30-
50%-os nyári forgalom-visszaesés volt.

- A vendégeink egy része eddig nem félt,
igaz, szívesebben últek ki szép időben a
teraszra. Szeptemberíől viszont már érez-
hetően kevesebben jóttek, mint tavaly, úgy
10-20%-kal - meséli egy vállalkozó. Mint
mondja, van egy olyan réteg, aki egyene-
sen megkérdőjelezi a vírus veszélyességét,
mások, különösen az idősebbek, meg ki-
mondottan félnek és rendkívül óvatosak. ok
eddig is maszkban ültek be mindenhova, és
sűrűn feftőtlenítették a kezüket.

Zárfuarmaszk, azlán
a (legalábbl egyhavi jegelés

A kötelező 1,1 órás zárás a szakma nagy ré-
szét nem viselte meg, a többség ennél ha-
marabb zár1. Akorlátozás az esküvők szem-
pontjából jelentett problémát. Ennek ellenére
nagyon kevés esküvőt mondtak le, a többsé-
güket átrakták jövőre, vagy egyszerűen csak
a szokottnál korábban kezdték el a lagzii.

A novemberben bevezetett, a vendégek
kötelező maszk használatára vonatkozó
előírások már nagyobb fejtörést okoztak.
- Megtöríénhet, hogy külön embeft kell fel-
vennünk, aki a vendégeket figyelmezteti, ha
nem akarjuk kockáztatni 

,1bezarrást 
- vél

ték akkor többen. Néhányan az átmeneti
időszakra még maszkokat is beszereztek,
hogy ki tudják segíteni a vendégeket.

Sajnos csak idő kérdése volt az újabb szi-
gorttás. s ezzel a többség tisztában volt, A
gyorsaság azonban szinte mindenkit megle-
pett. A vendégek még igazánhozzá sem tud-
tak szokni a kötelező maszkviselethez, rá egy
hélre már be is kellett zárni. Ahirlelen bezárás
miatt sokaknak eladhatat|an készlet marad a
nyakán, ez csak a szemétben tudja végezni.

TúléIési stratégiákl
változatos a kép

A vendéglősök sokféleképpen tervezik az
elkövetkezendő 30 nap túlélési stratégiáját,
menhogy iil csak túlélésről lehet szó, abban
mindenki egyetéfi.

Vannak, akik a kiszállítást nem tudják vál-
lalni, de az elvitelre kiadást igen. Másoknak
már tavasz óta gyakorlatuk van a kiszállítás-
ban, és van o|yan is, aki csak most fog bele-
vágni. Többeknél azonban fel sem merül ez
a lehetőség. Vagy mefi már csinálták és rá-
fizettek, vagy mer1 olyan prémium alapanya-
gokkal dolgoznak, amive| ez nem |ehet kiíi-
zeIődő. Valahol meg egyszerűen túl kicsi a
város, és nagy a konkurencia. Abban viszont
mindenki egyetéfi, hogy a kiszállított étel áíá-
ját, különösen a mostani helyzetre való tekin-
tettel igencsak indokolt |enne S%-ra leszállí-
tani, (Ezt azőIabe is je|entette a kormány.)

Sokan újra átalakításba, íelújításba íog-
nak, mint ahogy tavasszal is többen ezt
tették. Vannak, akik kiadják a helyiségeiket
például kislétszámú tanfolyamok tarlására
(ahol még szerveznek ilyet). Mások be akar-
nak szállni az üzemi étkeztetésbe, vagy hi-
degkonyhai termékeket terueznek előállítani
a boltok számára (pl, kocsonyát).

A dolgozók maradnak

Egy jó szakács, pincér vagy cukrász kineve-
|ése drágább, mint egy már bevált megtar-
tása. Ezétt a legtöbben eddig is igyekeztek
megtafiani az alkalmazottaikat. Tavasszal
volt, aki élt a munkaidő-csökkentéssel, volt,
aki csak alkalmi munkásokat foglalkoztatott,
mások csak alapíizetést adtak munkatársa-
iknak. de olyan is, aki elbocsátott.

A többség most is azt mondja, hogy
nem szeretne senkit elküldeni, legalábbis
a most beígét1 30 napig semmiképpen. A
munkahelymegtartó kedvezmény ebben
segíthet. Számítani lehet arra, hogy meg
fogják hosszabbítani a korlátozásokat, En-
nek kapcsán a szakma abban bízik, hogy
ezzel együtt hosszabbodnak majd a ked-
vezmények is.

A cégek többsége egyébként 2-3 hónap-
ban jelö|te meg azt az időtarlamot, amit
ilyen tetszhalott á|lapotban még el tud vi-
selni.

Teltház az utolsó
nyitva tartott estén

Ausztriát is felhozva példának, sokan bíznak
a december közepi újranyitásban. Bár hoz-
záteszik, hogy ha engedik is, azt valószínű-
leg januárban{ebruárban újra bezárás kö-
vetné. A nyitás a vendégeknek is jót tenne.
Ezt mutatja, hogy november ,10-én, az utol-
só nyitva taftott estén, sok helyen teltházzal
búcsúztak a vendéglőktől.

A jövő nyárra már mindenki megváltás-
ként tekint. Remélik, hogy legalább olyan
jó lesz, mint az idei, egy kicsit helyreállítva
ezzel a szakma ,,felkavar1 lelki békéjét",

Addig is a vendéglátás próbál túlélni.
Ehhez viszont szükség van támogatásra,
és nem csak az államéra. - Az emberekkel
meg kell éftetni, hogy kedvenc helyük csak
akkor marad fenn, ha ők is tesznek érle -
mondja egy étterem tulajdonosa. Ez a íajIa
szemlé|et Európában egyébként nagyon rs
működik. A tavaszi karantén alatt például
sokan rendeltek elviteles kávét, sőt akár
házhoz is szállíttatták, hogy ezzel életben
tartsák kedvenc helyüket, - Sokan azt hi-
szik, hogy a vendéglátás aranybánya, de ez
nem az! Vagy a vendégétí csináljuk, vagy
hozzá se kezdjünk! Pénzért nem lehet ven-
déglátást csinálni, csak a vendégért lehet,
csak azéft érdemes.,, - teszi hozzá másik
olvasónk. Ori András



Turigtik n€llru[=

ízomorú e helyzel a kitebb szllllshelyelren

]

l

]

l

]

l

mesen elfér ,18 íő. külön tudja működtetni
a vendéglátó egységétől. - Van egy klassz
melegkonyhánk, de erre most nincs igény.
Aki házhoz szeretne szállíttatni, az a közét-
keztetéssel oldja meg, tőlünk inkább csak
pizzát rendelnek. Napí tíz pizzáért viszont
nem érdemes beűzemelni a konyhát. Annyit
tudok tenni, hogv megvárom, amíg újra be-
indul minden és xinyithatom az összes tera-
szomat, ldén még a fagyibólis nagyon kevés
fogyott - ecseteli a helyzetet.

Az éttermét ki sem nyitotta, a korlátozásig
a sörözőt is csak a helyieknek péntek este 6
órától t2ig hogy a munkából vagy egyetem-
ről hazatérők megihassanak egy söft vagy
kávézhassanak. ldén a rendezvényekből sem
volt bevétel: nemcsak a környék programjai
hiúsultak meg, de málusban elmaradtak a bal-
lagások, családi rendezvények, most pedig a
disznótorosok, kisebb céges összejövetelek.
Pedig korábban minden hétvégéjük foglalt volt
télen.

Állami támogatást, hitelt ő sem igényelt.
Csak alkalmi munkavállalókkal dolgozik, de a
szezonía már nem alkalmazott senkit. Ha nyá-
ron rendezvényekre vagy hétvégékre kellett,
akkor mindig voli segítsége, Egy munkaválla-
ló nagyon sokba kerül, és idén ezt nem tudta
volna miből fizetni. Németh csaba abban bí-
zik, hogy ha lesz vakcina, akkor valamennyire
helyrejön és beindul a turizmus, és a jövő évi
szezonban már turistákkal tuu'ja megtölteni az
éttermet és a szálláshelyet.

Van, akit kevésbé érintett a járvány

A kapuvári Hanság Vendégház azon keve-
sek közé tartozik, amelyik anyagilag nem
érezte meg a vírusos helyzetet. - Az első
hullámná[ húsvét környékén voltak vissza-
mondások, de sokan inkább áthelyezték a
foglalásukat az őszi időszakra. Nyáron is
jöttek vendégek, 2-3 külföldi is érkezett, Mi
talán annyiból szerencsésebb helyzetben
vagyunk, hogy úzleti céIból érkezőknek is
kiadjuk a szobáinkat, nemcsak turistáknak
-számol be Nagy Anna tulajdonos. Október
23-án telt ház volt ná|uk, és szilveszterre is
voltak érdeklődőik, visszatérő vendégek, de
úgy néz ki, ez idén elmarad. Mint mondta,

ettől függetlenül a mostani korlátozás nem
befolyásolja a munkájukat, meft náluk a no-
vembeftől márciusig tartó időszak egyébként
is csendes, a turizmus a húsvéti időszaktól
indul be. Télen inkább csak az üzleti utazók
maradnak. Így a téli szezont, ha nem is plu-
szosan, de nullára kihozzák,

A vendégházban egyébként nem foglal-
koztatnak plusz alkalmazottat, a párja íőál
lásban, ő másodállásban látja el a feladato-
kat. Ez akkor húzósabb, ha telt ház van , és
egy napon jönnek és távoznak a vendégek
(14 főt tudnak elszállásolni), De megpróbál-
ják valahogy megoldani anélkül, hogy valakit
időszakosan alka|maznának. Egész évben
nem tudnának folyamatosan fizetést biztosí-
tani valakinek.

A Kisfaludy pályázailal nyeft vissza nem
térítendő állami támogatásból átfestették a
vendégházat kívül-belül, zuhanyt, ágyakat
úlítanak fel. Bár eddig is minden évben igye-
keztek valamin ,;avítani.

- Szerintem előnyben van a járvány idején
egy kisebb szálláshely. Ha eljön hozzánk egy
baráti társaság vagy két család, akkor nem
találkozik mással, Teljesen felszerelt aparí-
manjaink vannak, kényelmesen elférnek és
a feftőzésveszély is kisebb - emeli ki Nagy
Anna. Mint mondta, egyelőre kivárnak és azt
reméli, jövőre is pluszos eredménnyeltudnak
majd zárni, az emberek nem zárkóznak be
annyira, és lesznek érdeklődők, Erre minden
esély megvan, különösen, hogy ná|uk már
jövő augusztusra is van foglalás.

Nem lesznek most hétvégi vendégek

A Rózsa panzió és Üdülőnázra is inkább a
szezonális vendégíorgalom a jellemző, rgy a
mostani szigorítás annyiban érinti őket, hogy
az a kevés hétvégi vendég sem jön most,
aki szokott, Ettől íüggetlenül megtaftják a két
m unkavál lalój u kat - tájékoztatott Kiss Józseí
tulajdonos. Mint mondta, csak az egyik szál-
láshelyet üzemeltetik, ha netán mégis lehet
majd fogadni vendéget, akkor el tudják szál-
lásolni. Remélik, hogy tavasszal rendeződik
a helyzet, addig pedig rendbe tesznek min-
dent, ami apanzió körül szükséges.

Szilágyi Katalin

November 11-től a szálláshe-
lyek nem fogadhatnak turistá-
kat, csak üzleti utazókat. Köny-
nyen lehet, hogy a korlátozás
csak a pontot tette fel az i-re.
olvasóink beszámolóiből az
derül ki, hogy már októberben
is nagyon kevés turista érke-
zett, s inkább csak a munká-
sokra vagy üzleti céllal érkező
vendégekre támaszkodhattak a
kisebb szál lláshelyek.
A mórahalmi szállodákban a járvány ellenére
szeptemberben és októberben is mozgolód-
tak a vendégek, de a vendégházaknál nem
igazán lehetett látni auiókat, Katona Lász-
lóné, a Zsóka Vendégház tulajdonosa azt
mondja, nyáron sem jöttek hozzá annyian,
mint korábban, az elő- és utószezon pedig
szinte egyenlő a nullával. - Szerencsére
nyeríem a Kisfaludy pályázaton, így most fel-
újítási munkálatok folynak a vendégháznál,
Tele van az udvar épíóanyaggal, a ház ki
van pakolva, így ha lenne is érdeklődő, akkor
sem tudnám fogadni- meséli. Mint mondja,
nem vett igénybe állami támogatást, mert
nincs alkalmazottja, hitelt pedrg nem sze-
retne felvenni. ldős, nem akar már hosszú
ideig szállásadással íoglalkozni. Másrészt
nem lehet tudni, meddig tart a vírushelyzet,
így szerinte nagy bátorság kell most egy köl-
csönhöz,

Turisták helyett munkások
a szállóvendégek

Bővítést tervez a Kaiser Panzió és Fagyizó
tulajdonosa annak ellenére, hogy idén visz-
szaesett a forgalma. Hajdú Andrásné azt
mondja, hosszabb távra még nyáron sem
jöttek a turisták. Neki két négyágyas és négy
kétágyas szobája van, Ezekkel egyedül fog-
lalkozik, a pizzérié4áI pedig kiadta bérbe.
Bevétele (jy most a bérleti dlból van, amit
nyáron a íagyizója egészített ki. Segítséget
jelent még, hogy munkásokat szállásol el
várhatóan tavaszig. Ugy látja, az emberek
nem mernek utazni, ha mégis elmentek va-
lahová, akkor inkább a nagyobb szállodákat
választották a kényelem miatt.

A Tisza jobb paftjára, Kőtelek térségébe
is keve_sen látogattak idén. A korábban telt
házas Oreg Tisza Fogadó most csendesebb
időszakot kénytelen megélni. Nyáron még
jöttek turisták akik biciklivel fedezték fel a
vidéket. Most a vendégek nagy részét a kör-
nyéken zajló nagyberuházás munkásai te-
szik ki - árulla el Németh Csaba tulajdonos.
Ez nagy szerencse, meft turistákkal aligha
tudta volna átvészelni ezl azidőszakot, most
meg már nem is szabad fogadni őket. A kis
szállodai részt, amiben pótágyakkal kényel-



Az őszi, téli hónapokat sokan arra használják ki, hogy kicsit
felfrissítsék a belső tereket. Ezekhez a munkákhoz kértünk
pár tippet Gyetvai Évától, aki nemcsak lakberendezó, de vál-
lalkozásfejlesztéssel is íoglal kozi k.

vendégeinket, miért minket választottak, mi
tetszik nekik a legjobban, és mi az, amin
érdemes lenne változtatnunk! Tudjunk meg
minél többet a szokásaikról, életmódjukról,
igényeikről - javasolja Gyetvai Eva,

- Sokszor kérdezik tőlem, hogy ezt dobjuk
ki, azt verjúk szét? llyenkor vissza szoktam
kérdezni: volt már, hogy panaszkodtak rá?
Kérdezte már meg a vendég véleményét er-
ről? Ha a vendégeinknek ez vagy az a felújí-
tás nem jelent semmit, akkor nem érdemes
rá kóIteni, Csak arra adjunk ki pénzt, ami
hosszú- vagy rövidtávon megtérúl- hangsú-
lyozza a szakember. Ne kövessünk trende-
ket csak azér1, me11 mindenki gy csinálja!

- Az hogy mindig jobbat szeretnénk,
természetes. De a fejlesztés egy folyamat,
amíg vállalkozók vagyunk, addig mindig
lelen lesz az életünkben, Kell a fontossági
sorrend, mer1 könnyebb, ha tudjuk, látjuk,
hogv ml mikor kerülhet sorra - fogalmaz.
Meg keli tehát határoznunk egy költségve-
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- Aválságot senki nem kívánta, de lehető-
ségeket is láthatunk benne, Például,a meg-
újulást, növekedést - véli Gyetvai Eva ide-
genío rgal m i közgazdász, vál lal kozásf ej l esztő
és lakberendező. Szerinte szál|áshelyünk
fejlesztése nemcsak átmeneti válságkezelés,
hanem gondolkodásmód is. Figyelni kell a pi-
aci változásokat, a vendégek változó igényeit,
és alkalmazkodni hozzájuk. - Ma már sokan
tisztában vannak azzal, mennyire fontos, hogy
valamilyen irányba pozicionáIják magukat,
Minden szálláshelyben oft rejlik az az egyedi-
ség, adottság, amivel valamilyen szempontból
különlegessé Iehet tenni a helyet,

Fontos, hogy tudjuk ki számukra azideá-
lis vendég, éshozzá kell kommunikálnunk.
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Figyelnünk kell arra, hogy ő mire vágyik,
hiszen teljesen mást szeretne egy kisgye-
rekes család, mint egy idősebb házaspár,

A terek, helyiségek kialakítása, dekoráci-
ója fontos része a marketing kommunikáció-
nak. Ha szeretnénk emelni a szolgáltatásunk
színvonalát, javítani a foglaltsági mutatókat,
hosszabbítani a nálunk töltött vendégéjsza-
kák számát, vagy emelni az árakon, akkor
foglalkoznunk kell a belső terek harmóniájá-
val és stílusos kialakításával"

Mire íigyeljünk egy íelújításnáI?
Mielőtt belevágnánk egy íelújításba in
íormálódjunk és tervezzünk| - Kérdezzúk
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A hagyományos ,

skandináv enteriőr :

A skandináv stílus látványa a jól
eltalált arányoknak köszönhe-
tően megnyugtató és rendezett,
Az így berendezeit helyiséget az
egyszerűség jellemzi. A világos,

*&Jl

* semleges színű falak nagyon jó
hátteret adnak a natúr ía bútorok-
nak, amelyek főleg íenyőből és
nyíríábó| készülnek. Puritán hatá-
súak, mégis meghitt és kényelmet ígérőek. Ebben az északisti|usban elsősorban tört
szineket használnak, pl, bézst, galambszürkét és ha|ványkéket.

A parasztházak világát
eleveníti íel a íarmhouse:.*
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Egyszerű és leiisztult stílus, színeiben és alap-
anyagaiban a gyökereket, a természetközeli-

. séget keresi, Szellősen elhelyezett kopottas,'-i_, 
robusztus bútorok, rozsdás bádogtárgyak kap-

: .::.i.:a.:._ 
.^ ^| - l^ -._ ^.^.1l.''-+: nak hangsúlyt, és olyan természetes anyagok,
mint a pamut, len, kender, kukorica, vessző,
gyékény, tömörJa gyapjú, ontöttvas, kő, Színei
a natúr, fehér, a szürke, barna, bézs és a zöld
árnyalatai. A függönyökön, aszta|teri
tőkön gyakran találkozunk színes és
mintás (például virágos vagy piros-
fehér kockás) motívumokka|, amelyek
jól passzolnak a vidékies dekoráció-
hoz. Berendezési tárgyai között fonott
kosarakat, dobozokat, ládákat, rattan
bútorokat, gyerlyákat, antik lámpáso-
kat, cink kaspókat találunk.



tést is, amihez érdemes biztonsági tarlalé-
kot is hagyni,

A lakberendező szerint az, hogy valami
szép és stílusos, nem feltétlenül pénzkér-
dés. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra
gondolni. Nem szükséges egyből lecse-
rélni a bútorokat, elég, ha például csak a
textíliákra költünk. Ezek jobban a vendég
szeme előtt vannak. A szőnyegpadló, füg-
göny, ágytakaró, párna, abrosz cseréjével
könnyen megváltoztathatjuk a teret. Fon-
tos, hogy olyan termékeket válasszunk,
amelyek illeszkednek a stílusunkhoz és
alkalmasak különleges ágyazási vagy asz-
talterítési technikákhoz. osszel a kültéri íel-
újításokat is elvégezhetjük és kicsit átala-
kíthatjuk az udvat, kefiet is.

Hangulatteíemtés és dekotáció
A dekoráció a törődés, a vendégszeretet
egy formája, de nem az egyetlen formá-
ja, Persze előnyt jelent, ha az évszaknak

megíelelő. hangulatosan dekorált képekkel
reklámozzuk magun kat az interneten.

Hangulatot leginkább dekorációkkal tu-
dunk e|érni, ezek toltik meg érzésekkel a
teret. - Fontos, hogy a kiegészítőkkel mi-
nél több érzékszervre hassunk egyszerre.
Sugalmazzunk velük olyan tevékenységet,
amit a vendégünk is szívesen csinálna: ol-
vasósarok, kerékpár a falnak támasztva,
evés, ivás. Ha a környezettudatosság és a
hulladékmentesség a legfőbb éttékúnk, ak-
kor a hangulatfotókon legyenek természe-
tes anyagok, egyszerű berendezés, sem-
Ieges színek. De lehet kerti jelenet is, ahol
éppen virágültetéshez lettek összekészítve
az e szközö k - magy ar ázza.

Hogyan alakíthatunk ki
vidéki idillt?

Több szempontból is érdemes a stí-
lusra, hangulatra figyelnünk. Szép kör,

nyezetben érezzük magunkat jól és
biztonságban , ezérI fontos a megfelelő
vendégélmény és profit szempontjából
is. A szakember e téren segít a szál-
láshely-tu lajdonosoknak. Kidolgozott
egy turizmus-marketing-lakberendezés
szempontból átfogó, négy részből álló
tudásanyagot, amelyben kifejezetten a
vidéki idill megteremtésére fókuszál.

- A vidéki idillt mindenki másképp
képzeli el. Lehet, hogy valaki szívéhez a
skandináv egyszerűség áll közel, más a
vintage, a farmhouse vagy az indusztriális
stílusban találja meg ezt. De olyan is van,
aki a tájegységre jellemző tájház jelleget
próbálná ki szívesen - mondja Gyetvai
Eva,

Avidéki idill tehát sokféleképpen nyilvá-
nulhat meg, de az általuk képviselt érté-
kek közösek. Ezek pedig: a hagyomány, a
kézzel készíIett tárgyak, a természet tisz-
telete, a lelassulás és a vendégszeretet.

!ndusztriális stílus újtahasznosított bútorokkal
Letisztult, gyorsan kivitelezhe-
tő stílus, amiben kö|tségkímélő
megoldásokkal egyedi hangulatot
teremthetünk. Szabadon hagy-
hatjuk a vakolatlan íalakat, régi
téglafalat, és mutatós padlóbur-
kolatok helyett használhatunk
betont, fapadlót. Ha közel áll hoz-
zánk az indusztriális stílus, gon-
dolkodjunk semleges színekben:

matt árnyalatú barnákban és szürkékben, íeketében és natúrban. Ez kicsit
komor hatást kelthet, de sok természetes íénnyel, jó mesterséges világitás-
sal ellensúlyozhatjuk. Kombinálhatjuk a modern és klasszikus anyagokat, mint például egy műanyag széket íalábbal, vagy fémből
készült könyvespolcot. Kiegészítők lehetnek vintage bútorok, újrahasznosított bútorok, például egy varrógép állvány.

Otthonos hangulata miatt kedvelt a vintage
A stílusnál nem a funkciónak
van elsődleges szerepe. A ko-
pottas bútorok és a saját töfté-
nettel rendelkező berendezési
tárgyak romantikus bája hatá-
rozza meg a belső hangu|atot.
Ebben a stí]usban elengedhe-
tetlenek a íehér különböző ár-
nyalatai, a természetes színek,
valamint a íaíelü|etek. Ha a ki-
látszó fagerendákat például fe-
hérre festjük, és néhány vászon
is kerül a térbe, akkor még telje-
sebb lesz az osszképünk.

Szilágyi Katalin



A saját vagy gyermekünk be-
tegsége esetén vállalkozóként
is jogosultak vagyunk táppénz-
re. Lássuk, mik a szabályok, és
mi a helyzet akkor, ha valaki
szünetelteti a vállalkozását, és
ekkor betegszik meg?

Betegség esetén az egyéni vállalkozók-
nak az első naptól kezdve Iáppénz jár,
(ltt nincs betegszabadság, mint az alkal
mazottaknál.) Keresőképtelenségünket a
házi orvos állapítja meg és igazolja (ad
róla egy nagy, rózsaszín papírt). Akkor
is jár táppénz, ha hatósági karanténba
kerülünk. llyenkor is az orvos igazolja a
keresőképtelenséget.

Ha nem mi, hanem a gyermekünk be-
teg, akkor gyermekápolási táppénzre va-
gyunk jogosultak (GYAP). Ez a gyermek
'12 éves koráig jár. A táppénzes papírt a
gyermekorvostól kapjuk meg, Az. hogy
évente hány nap gyermekápolási táppén-
zes napunk lehet, a gyermek életkorától
függ. Kicsi gyerekekre több jár, a 6-12 év
közötti gyermekre már csak szülőnként

14 nap, az egyedülálló szülők 28
kaphatnak.

napot

Nem katás vállalkozóként a táppénzes idő-
szakra nem kell adót és járulékot fizetünk,
katás vállalkozókénl ezzel szemben csak
akkor nem fizetünk adót, ha egész hónap-
ban táppénzen voltunk és ezalatt nem dol-
goztunk. De ezt be kell jelenteni a NAV-nak
a 20T101 E nyomtatványon ('14. pont).

@
A juttatás minden naptári napra jár, (9y hétvé-
gére és ünnepnapra is" A napi összege pedig;

- két éves folyamatos biztosítotl jogvi-
szony esetén: a jövedelem 60 száza-
léka,

Milyen lehetőségei vannak egy vállalkozónak, ha valamelyik
családtagja szeretne besegíteni neki? Lehet-e még valakit
segítő családtagként bejelenteni, vagy van-e más lehetőség
arra, hogy ne íeketén dolgozzon a közvetlen hozzálarloző?
Fiatal vállalkozőnő egy kis büfét nyitna
egyéni vállalkozóként. Legtöbbször egye-
dül áll majd a pult mögött, ám néha férje
vagy más családtagja is beugrana egy-
egy őrára segíteni. Szeretné elkerülni,
hogy íeketemunka miatt megbüntesse az
adóhatóság, de nem tudja, mik a jogsze-
rű lehetőségei. Vajon van ma még olyan,
hogy ,,segítő családtag"? Régen volt, ked-
vező adózással, egyszerű adminisztráció-
val vehettek részt a családtagok a vállal-
kozás működésében.

Segító családtag
hivatalosan már nincs

Régen valóban volt ilyen, az idősebb vál-
lalkozók még emlékezhetnek erre a lehe-
tőségre. A hivatalosan bejelentett segítő
családtag úgy végezhetett munkát a vál-
lalkozásban, hogy nem kellett alkalma-
zottnak lennie, s más jogviszonyban sem
kellett vele szerződést kötni. Hivatalos
lehetett a működése, és kedvező közter-
hekkel lehetett férjet, feleséget, szülőket
foglalkoztatni, Csak közeli hozzálarIozó
lehetett a segítő. A bére után jövedelem-
adót kellett fizetni, de ha a neki szánt jö-
vedelem nem érte el a minimálbér egyhar-
madát, akkor járulékot nem kellett.

Csakhogy mindez már múlt idő, A se-
gítő családtag intézményét 2011 végén
megszüntették. Akkor ez a változás 1500
embert érintett, ennyien voltak segítőként
bejelentve 201O-ben. A kormány 2012-Iől
vezette be az egyszerűsített foglalkozta-
tásra vonatkozó szabályokat, s szerintük

ezek annyira kedvezőek lettek, hogy fe-
leslegessé tették a családtagokra kidolgo-
zott külön megoldásokat, A segítő család-
tag megnevezés 2012-ben valójában csak
a tb-törvénybő| került ki. Egy kicsit más
megoldással, de még éveken át tovább
é]hetett ez a jogviszony, mert az szja-tör-
vény önálló tevékenységként még 2017
közepéig tartalmazta a segítő családtag
fogla|koztatásál. Azóta viszont erre már
nincs lehetőség,

Részmunkaidős vagy
alkalmi dolgozó lehet

HozzátarIozó dolgozhat a vállalkozás-
ban, csak arra kell figyelnünk, hogy ezt
milyen jogviszony alapján, milyen íeltéte-

IekkeI teszi, Ha nem jól választunk, ak-
kor bejelentés nélküli foglalkoztatásnak
is m nősíthetik az esetet, ezt pedig jobb
eIkerü|ni.

A besegítő családtag szabályos foglal-
koztatására nem sok lehetőség maradt:
vagy feJvesszük részmunkaidős munkavi-
szonyba, vagy az egyszerűsített foglalkoz-
tatássa|, aIkalmi dolgozónak,

Ma már a részmunkaidős, rövid időre
szóló munkaszerződés nem biztos, hogy
jó megoldás. Felvehetünk bárkit, családta-
got is akár het] 2 órás munkára is, csak-
hogy akkor is sokat kell utána fizetni, Ettől
az évIől kezdve ugyanis bevezették, hogy
mindenképpen meg kel| íizetni legalább
a minimálbér egyharmada utáni járulé-
kol. Azaz hiába veszünk fel valakit heti 2
órára, heti ,13 óra után kell a közterheket
fizetni.

Törvényes megoldásként nem marad
más, mint az egyszerűsített foglalkozta-
tás. Nincs kü|önbség a családtag és az
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- két évnél rövidebb biztosítotti jogvi-
szony esetén: a jövedelem 50 száza-
léka,

- kórházi tartózkodás esetén: a jövede-
lem 50 százaléka,

Jövedelemnek az az összeg számít, ami
után járulékot fizetünk. Ez legalább a mi-
nimálbér vagy a garantált bérminimum. A
katásoknál pedig az ún. ellátási alap lesz
a jövedelem, ez 50.000 forint kata fizetése
esetén havi ,102.000 forint, 75.000 íorint
KATA fizetése esetén 170.000 forint .

ffi
A táppénzt az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárnál lehet igényelni. Az egyéni
vállalkozók kizárólag elektronikus úton igé-
nyelhetik. Ennek módja:

idegen dolgozó között. A szabályok egy-
szerűek és átláthatóak: egy embert egy-
szerre öt napig, havonta 15 napig, egy
éven belül 90 napig foglalkoztathatunk. A
bérnek legalább a minimálbér vagy a ga-
rantált bérminimum napi összegét el kell
érnie. Maximum ennek a dupláját adhat-
juk kedvezményesen. Ha a kifizetett bér
ezt nem éri el, akkor a munka után fize-
tendő közteher napi ezer íorint.

Ha nem kap íizetést

Arra is van lehetőség, hogy a családtag
dqazás nélkül, szívességből végezzen
munkát a vállalkozásban. Ezt a Polgári
törvénykönyv ingyenes megbízási szerző-
désként halározza meg. Egy feltétele van:
a megbízónak meg kell térítenie a munka-
végzéssel kapcsolatos költségeket. Ter-
mészetesen az ingyen dolgozó családtag
nem lesz biztosított. llyen esetben nem
kell semmit sem bejelenteni, nincs járulék-
fizetési kötelezettség sem. Arra azonban
ügyeljünk, hogy az ingyenes megbízás-
hoz ne kapcsolódjanak olyan dolgok, amik
általában a munkaviszonyt jellemzik. Pél-
dául a családtagnak ne legyen rendszeres
időbeosztása, műszakja, munkaköri leírá-
sa stb. Amit elvégez, az leginkább alkalmi
segítség legyen, ne rendszeres munkavi-
sZony.

Fontos, hogy az ingyenes megbízásról
is készüljön kásos szerződés, Ha ugyan-
is ezt nem tudjuk íelmutatni, akkor egy
adóellenőrzés során az illetőt feketemun-
kásnak fogják tekinteni, s nem vizsgálják,
hogy családtagla-e.valakinek a vállalko-
zásból vagy nem, lrásos nyoma minden
munkavégzésnek legyen, mindenkinek
legyen tiszta a háttere, aki dolgozóként
megjelenik a vállalkozásban.

Nagy Csaba

- Regisztráljunk a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelő (NEAK) területileg
illetékes Egészségbiztosítási Osztályá-
nál. Töltsük ki a regisztrációs lapot (blí.
ly/tappenzl) és küldjük be az epapir
szolgáltatáson keresztül (epapir.gov.
hu),

- Ezután az ,,lgénybejelentés táp-
pénz, csecsemőgondozási dry, gyer-
mekgondozási dt1, baleseti táppénz
igényléséhez" nevű nyomtatványt kell
kitöltenünk az Altalános Nyomtatvány-
kitöltő Keretprogram segítségével. (A
formanyomtatványt itt érhetjük el: blt,
ly/tappe n z3). Az ü gyfélkapun keresztü l

nyújtsuk be a táppénz iránti kérelmün-
ket! A nyomtatványhoz csatolni kell az
orvosi igazolást is,

Az egyéni vállalkozások szüneteltethetik
a tevékenységüket. Amíg szünetel a vál-
lalkozásunk, addig nem kell járulékokat,
adókat íizetni, viszont nem is végezhetjük
a tevékenységünket, és a szüneteltetés
alatt nincs társadalom- és egészségbiz-
tosításunk sem. Ahhoz, hogy ha megbe-
tegszünk, orvosi ellátásban részesülhes-
sünk ebben az időszakban is, havonta
íizetni kell az egészségügyi szolgáltatási
járulékot. Ez idén 7,710 íorinI. Tudni kell
azonban, hogy ez csak az egészségügyi
ellátásra jogosít. a táppénzre nem. vagyis
a szüneteltetés alatt ez a juttatás nem iár.

Szilágyi Katalin
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Október elsejétól csak az NTAK
regisztrációs szám és a szállás-
hely típusának a feltüntetéséve]
szabad hirdetni bármilyen szál-
láshelyet az internetes közvetítő
oldalakon. Az lntézkedés célja
kiszűrni a regisztrációval nem
rendelkező, gyakorlatilag íeketén
kiadott szál láshelyeket.
A szálláshelyek regisztrációját már lassan
egy éve el kellett végezni a NTAK rend-
szerben, azaz a Nemzeti Turisztrkai Adal
szolgáltató Központban. A regisztráció után
minden szálláshely kapott egy nyilvántarlási
számot. Erre eddig nem vo|t sok szükség,
mostantól viszont kötelező kelléke lesz
az internetes hirdetéseknek. persze a re-
gisztrációs szám feltüntetésére vonatkozó
jogszabály nem kifejezetten az internetes
hirdetéseket említi, hanem a szálláshely-
közvetítői tevékenység útján kíná|t szolgál-
tatást. Ez gyakorlatban az internetes gyűj-
tőoldalakat jelenti, mint például az Airbnb, a
szallas.hu vagy a booking.com.

A Magyar Turisztikai Ugynökség szerint
őszig mintegy 40 ezer szálláshely nevében
végezték el a regisztrációt. A kép azonban
még nem teljes, sok szálláshely működik a
szürkezőnában, hivatalos regisztráció nél-
kül. Ha a hirdetésekhez mostantól megkö-
vetelik a regisztrációs szám feltüntetését,
akkor hamar napvilágra kerül, hogy mely
szá|láshelyek működnek íeketén. Két lehe-
tőségük maradt: vagy vállalják a kockáza-
tot és hirdetnek a kötelező adatok nélkül,

vagy nem jelennek meg a nyilvánosság
előtt. Az első megoldással az ellenőrzést
és lebukást kockáztatják, a másodikkal
visszaszorul a működésük.

Más lett
a íegisztrációs szám,

mint eddig
Az októberi rendeletmódosítás miatt a re-
gisztrációs számok szerkezete is megvál-
tozott. Ezéfi azok is új számot kapnak, akik
korábban regisztráltak a rendszerbe. A hirde-
tésekhez az új azonosítókat kell használni.

Az új azonosító egy ,10 számjegyből álló
számsor. Be kell lépni a ntak.hu rendszer-
be, ahol a Szálláshelyek nevű menüpont-
ban megtalálhalők az adott szálláshe|yhez
rendelt számsorok. A korábbi, 8 karakteres
azonosító is megmaradt, ez most Adatszol-
gáltatási azonosító néven jelenik meg a
rendszerben és a rendszeres adatszolgál-
tatás beállításához szükséges, A hirdeté-
sekben a 10 jegyű számot kell használni.

Elképzelhető, hogy a közvetítők a hirde-
tés feladásakor külön mezőt fognak bizto-
sítani a regisztrációs szám és a szálláshely
típusának a megadásához. Ha ezt lehetővé
teszik, akkor ide kell beírni az adatokat. Ha
nem lesz ene külön mező, akkor a hirdetés
szövegében kell szerepeltetni a kötelező in-
formációkat.

Az új kötelezettséget a 239/2009 kor-
mányrendelet 5,§ 4, bekezdése taftalmaz-
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Vendéglőink tele vannak szabálytalanul működő kamerákkal, s
csak a szerencsének köszönhető, hogy még nem kaptunk érte
komolyabb adatvédelmi bírságot. Az adatvédelmi hatóság azon,
ban egyre többször íoglalkozik a munkahelyi megíigyelések
kérdésével, így itt az ideje szabályossá tenni a rendszereket.

- Nézd, itt a konyha, a vendégtér, a ki,

szolgálópult, mindent látok a telefonról és
bármikor rögzíteni is tudom a felvételeket -
meséli büszkén a belvárosi szórakozóhely
tulajdonosa. Aztán mutatja tovább: - ltt a
másik üzlet, 6 kamera van bent, 6 a ház
körül, mindenkit látok, aki csak megköze-
líti a sarkot. A kamerák ragyogó minőségű
élőképet adnak, a rögzítésnek köszönhe-
tően pedig mindennek nyoma marad, ami
a belvárosi utcán törlénik. Jobbak a szó-
rakozóhelyre felszerelt kamerák, mint a
város téríigyelő kamerái. Ezt a rendőrök is
megszokták már, így ha bármi balhé van az
éjszaka is forgalmas utcán, először ide jön-

nek a felvételér1. - Fogtak már néhány tol-
vajt a kameráinkkal, két éve szilveszterkor
meg szintén a mi felvételünkkel derült ki,

hogy nem véletlenül gyulladt ki a ház előtt
álló fa koronája. Szépen látszott a gyújto-
gató, még bele is mosolygott a kamerába
- meséli a tulajdonos.

A sztorik alapján úgy tűnik, hasznos és
megtérülő beruházás volt a drága kamera-
rendszer telepítése. Arról nem is beszélve,
hogy a vagyonvédelem mellett (9y taftja
szemmel a vállalkozását. Ebéd közben is

,,moziz|k", percenként rápillant az üzletek
élőképét mutató telefonos alkalmazásra,
Minden alkalmazottját látja, pontosan tud-
ja, ki, mikor, mit csinál, mikor megy ki egy
percre, mennyire ég a keze alatt a mun-
ka. Ez így roppant hatékony, kézre álló,
jól működő rendszer - és szinte minden
elemében teljesen szabálytalan. Egy aia-
pos vizsgálat ulán az adatvédelmi hatóság
milliókra bírságolná a vállalkozót, mert any-
nyi ponton szegi meg a kamerahasználatra
vonatkozó előírásokat.

A legtöbb vállalkozó ma nem sokat foglalko-
zik a kérdéssel. Ezen nem is csodálkozunk,
hiszen kevés olyan cégről hallani, ahol zajlott
ilyen vizsgálat, és tényleg volt érte büntetés
is. Az adatvédelmi hatóságnál ma legtöbb
esetben a kamerahasználat és a munkahelyi
adatkezelés miatt jelentik fel a vállalkozókat -

vélik az adatvédelmi szakemberek, Az ügyek
azonban hosszú ideig húzódnak, és lassan
jutnak el a bírság kiszabásáig. A NAIH, a
Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabad-

ság Hatóság 2020-ban egy 600 ezres és egy
kétmi|liós bírságot vetett ki ebben a témában.
a többi ü9y még nem jutott el a bírságolási
szakaszba.

Az adatvédelmi 1ogszabályok nem tiltják a
kamerás megfigyelést, csak aZ várják el,

hogy tarlsuk tiszteletben az érintettek jogait.

Konekt tájékoztatás, átlátható és minden-
ki által megismerhető szabályok - ezek a
legfontosabbak. Es az, hogy a megfigyelés
senkinek a jogaiba ne avatkozzon bele a
szükségesnél nagyobb méftékben, Ezeket
vizsgálja az adatvédelmi hatóság is. A bün-

tetéssel végződött esetben például egy gyár

éttermében volt felszerelve néhány kamera
teljesen elfogadható céllal, a gyakori lopások
megelőzésére. A dolgozók szóban erről any-
nyi tájékoztatást kaptak, hogy ,,na, emberek,
mostantól működnek a kamerák", Azonban
nem kaptak információt

- se a felvételek céljáról, jogalapjáról,
- se felhasználásáról, a megtekintésre
jogosult személyek kilétérő|.

A íelvételeket állítólag nem rögzítették, ám
nem lehetett tudni, hogy ki íérhetett hozzáa
kamerák által közvetített képekhez, A ható-

ság a megíelelő jogalap hiánya, az adattaka-
rékosság elvének megsértése és a tájékoz-
tatás elmaradása miatt szabta ki a büntetést.

Ugyanennél a cégnél egy műhelyt is meg-

figyeltek, ahol két ember dolgozott. A kame-
ra egy összeszerelő asilalí íigye|t. Részben
vagyonvédelmi okokbó|, részben azéfi, hogy
a gyártási technológia betanását és a mun-

kafolyamatokat figyelemmel kísérjék. A ka-

merával gyakorlatilag egész nap ellenőrizni
lehetett az itt dolgozók munkáját. A hatóság
lajstroma szép hosszú lett: elmarasztalta a
céget a célhoz kötött adatkezelés, a szüksé-
gesség és adattakarékosság elvének meg-

sértése miatt, megfelelő jogalap valamint a

megfelelő tálékoztatás hiánya miatt.

A kamerák használatát semmilyen törvény
sem tiltla, s nem is kell túl nagy erőfeszítés
az előírások betartásához. Könnyen kiala-
kítható egy szabályosan működő rendszer,
s akkor nem kell tarlani a hatóság megjele-
nésétől sem.
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Abból induljunk ki, hogy a valakiről készített
képmás személyes adatnak minősül. Tehát
e képek rögzítését, tárolását és nyilvántar-
tását csak az adatvédelmi szabályok betar-
tásáVal lehet elvégezni.

Az első íeladat az adatkezelés céljának
a meghatározása, Legtöbb esetben ez a
vagyonvédelem lesz, de mindig akadnak ki-

vételek. például az említett esetben, a mun-
kaasztal bekamerázásával a vállalkozó arról
akar1 megbizonyosodni, hogy a dolgozók az
utasítások szerint végzik az összeszerelést.
Ám nehézséget okozhat, hogyha eltérések
vannak a kamerák működési célja között,
meft akkor minden kamerára külön-külön
kell meghatározni az adatkezelés célját.
Ez csak akkor dolgozható ki az összes ka-
merára együttesen, ha nincs különbség a
használati céljaik között.

Az adatkezelés céljának meghatározása
után ki kell választani a hasznátat jogalapját. A
jogalap csak azok egyike lehet, amit az adat-
védelmi rendelet előír. Sok helyen az érintett
hozzájárulásá| adják meg lehetséges jog-

alapként, Arra hivatkoznak, hogy aki bemegy
egy jól láthatóan bekamerázott étterembe, az
ezzel meg is adja a hozzájárulását Csakhogy
ez nem megíelelő 1ogalap, A hozzé4árulás
ugyanis bármikor visszavonható, a gyakorlat-

ban azonban ez kivitelezhetetlen. Gondoljunk
csak bele: bemegy a vendég az irodába és
követeli, hogy az étteremben készült felvéte-
lekrőltöröljük ki az őt érintő részeket?

Amit itt használhatunk , az a GDPR, azaz
az általános adatvédelmi rendelet szerinti
jogalap, azaz a vállalkozás jogos érde-
ke (6, cikk (1) bekezdés í) pontja). Ehhez
azonban egy érdekmérlegelési tesztet kell
készítenünk. Fel kell mérni, hogy

- az alkalmazott megoldás mennyiben
sérti mások jogait

- van-e megoldás e jogsétlés csökken-
tésére

- és nincs-e más mód a kívánt cél eléré-
sére.

Az adatkezelés csak akkor lesz jogsze-
rű, ha igazolható, hogy pl. vagyonvédelmi
érdekünk erősebb, mint az érintett vendé-
geknek a felvételkészítés miatt sérülő sze-
mélyiségijoga,

Nehezíti a dolgot, hogy a jogos érdeknek
egy konkrét és valós érdeknek kell lennie.
Például konkrét vagyonvédelmi érdek, ha
volt már korábban lopás vagy lopási kísér-
let, vagy ha igazolható az erős veszélyez-
tetettség. A konkrétumokat nélkülöző hely-
zet azonban nem elegendő indok, Ha nincs
tényleges fenyegetettség, az adott terüle-
ten nem kiugróan magas a betörések, lo-
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pások, rongálások gyakorisága, akkor ez
nem igazolja a vállalkozás jogos érdekét a
megíigyelésre.

A jogos érdek megállapítása ráadásul nem
örokre szól, azt időről-időre felül kell vizsgál-
ni. Ha például valóban lopásveszélyes volt a
környék, de a rendőrség fellépése ezt idővel
megváltoztatta, akkor már nem lehet indokolt
a kamerák működése sem.

Azt is meg kellvizsgálni a felszerelés előtt,
hogy más módszerrel, az érintettek kisebb
sérelmével nem lehet-e elérni ugyanazt a
célt. A bekamerázott üzleteivel büszkélkedő
cégvezető például biztosan találhatna más
módszert is dolgozóinak az ellenőrzésére,
mint a folyamatos megfigyelést.

A kameráira büszke vállalkozó eljárása
nemcsak a folyamatos megfigyelés miatt
séfti a törvényt, hanem a megfigyelt terület
nagysága miatt is. Az egyik kamera a szó-
rakozóhely előtti területet figyelte, de olyan
széles látószöggel, hogy azon a belvárosi
utca mindkét oldalának gyalogos forgalma
is tökéletes HD minőségben látható volt.
Márpedig ez törvényt sértő helyzet. A kame-
rák elhelyezésének szabályait a magánnyo-
mozói tevékenységről szóló törvény tarlal-
mazza. Ez kimondja, hogy kamerarendszer
kizárólag magánterületen használható.
Emellett tilos kamerát elhelyezni olyan he-
lyen, ahol az az emberi méltóságot sérlheti:
öltözőben, mosdóban, próbafülkében stb,

A magánterülete való korlátozás azt is
jelenti, hogy az étterem külső kamerája
nem figyelheti az utcát, nem jelenhetnek
meg rajta olyan emberek, akik nem lépnek
be a bejáraton.

A kamerahasználat nem te4edhet ki a dol-
gozók egész napos, folyamatos megíigyelé-

sére sem. lgy az is szabálylalan, hogy ha az
étterem konyhájában úgy helyezzük el a ka-
merákat, hogy azzal íolyamatosan figyelem-
mel kísérhessük a bent dolgozók munkáját.

Meg kell határoznunk azt is, hogy meddig
fogjuk őrizni a íelvételeket. Nem ülhetünk
rajtuk bármeddig. Mint minden más íelté-
telt, az adatok tárolásának időtar.tamát is
pontosan meg kell határozni és indokolni
kell. Minden adatot csak addig tárolhatunk,
amlg ahhoz igazolható érdekünk íűződik.
Ha például a felvételeket az éjszakai be-
törések megelőzésére használjuk, akkor
másnap reggel már nincs szükség rájuk
(ha nem töftént rendkívüli dolog éljel).

A íelvétel minket véd, de nekünk is véde-
nünk kell a felvételen szereplők jogaiI, ezál
tal magukat a felvételeket, Mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy a felvételt
senki ne láthassa, akinek ene nincs szük-
sége, nincs rá felhatalmazása. Egy esetben
például egy bentlakásos intézmény lakó-
szintjének a folyosójára kerültek ki kamerák.
A lakók rendszeresen bejárkáltak a sze-
mélyzethez, hogy,,tekerd már vissza nekem
a videót, hadd lássam, mikor ment el itthon-
ról a Teri". Adatvédelmi rémálom egy ilyen
helyzet, Felelősek vagyunk a íelvételekért,
azok biztonságáért, elvesztésükért, sérülé-
sükétt és a jogosulatlan adatkezelésér1 is.
Lehetőség szerint zárjuk el a tárolt felvéte-
leket, zárjuk be a helyiséget, ahol monitorok
vannak, lássuk eljelszóval a hozzáférést le-
hetővé tevő számítógépeket. Szabályozzuk
pontosan, hogy mihez, ki, milyen indokkal
íérheI hozzá. csak az láthassa a íelvétele-
ket, akinek ez a feladata. A hozzáférések-

ről legyen pontos nyilvántartásunk, Példáut
írjunk jegyzőkönyvet minden olyan esetről,
amikor valamelyik felvételt valamilyen in-
dokkal vissza kelleit nézni.

Nem hagyhatjuk ki annak az átgondolását,
hogy fogunk-e adatíeldolgozót igénybe
venni, Ez elvontnak tűnő kérdés, de köny-
nyebb átlátni, ha végiggondoljuk, kinek a
munkája szükséges a kamerák használa-
tához. Van-e külön cég, amelyik üzemelteti
azokal? A íelvételeket saját lemezen tárol-
1uk vagy az interneten, egy tárhelyszolgál-
tatónál vagy felhőtárhelyen? Ha nincs is
felvétel, csak az élő képeket figyeli egy por-
tás, ő a mi vállalkozásunk alkalmazottja,
vagy egy külső biztonsági céghez tarlozik?
Mindenki adatfeldolgozó lesz, aki nem a mi
vállalkozásunk alkalmazottja és bármilyen
köze van a íelvételek kezeléséhez.

Az alvállalkozókkal adatíeldolgozói szer-
ződést kell kötni. Ebben írjuk elő, hogy a
személyes adatokat csak a szerződés által
meghatározott célból és a kapott utasítások
alapján kezelhetik, önálló döntési jogosult-
ságuk nincs, Az adatfeldolgozőnak arról is
nyilatkoznia kell, hogy munkája során az
adatvédelmi rendelet és más jogszabályok
előírásai alapján fog dolgozni.

Sokan buknak el azon is, hogy a kamerák
használatáról nem készítenek megfelelő
tájékoztatókat. Bármilyen rendszert építünk
fel, az érintetteknek erről alapos, részletek-
be menő tájékoztatást kell kapniuk, Fontos
a szóhasználat. Nem elfogadtatjuk velük a
kamerahasználatot, és nem is hozzájáru-
lást kérünk. Tájékoztatni kell őket az adal-
kezelés körülményeiről.

A kamerákka| kapcsolatos tájékoztatás-
nak két részből kell állnia. Egyrészt még a
megfigyelt területre törlénő belépés előtt tá-
jékoztatnunk kell az érintetteket arról, hogy
itt kamerák jelenlétére kell számítaniuk. Ez
egy ajtóra ragasztott matrica, tábla is lehet.
A belépés után viszont szükség van egy
alaposabb tájékoztatásra is. Ennek tarlal-
maznia kell az adatkezeléssel kapcsolato-
san minden szükséges iníormációt.

Ahogy bármilyen más adatkezelésnél, a
kamerás megfigyelés esetén is az érintet-
teknek joguk van a gyűjtött adatok megis-
merésére. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki a
felvételeken szerepel, megtekintheti a fel-
vételt és akár másolatot is kérhet azokról.
Nem is kell indokolnia, hogy mi célból van

Nagy Csabaerre szüksége,



MTU: Nőtt a szállodákban töltött vendégéjszakák
aránya szeptemberben
Szeptemberben is a magyarok tartották mozgásban a szálláshelypiacot
- közölte a Magyar Turisztikai Ugynökség (MTU). A Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ adatai szerint idén szeptemberben a szállás-
helyek 1,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, ebből 1,5 milliót a belföldi
utazók töltöttek el. Augusztushoz képest nőtt a szállodákra eső vendé-
géjszakák aránya (46 százalékra), míg az egyéb és magánszálláshe-
lyeké 33 százalék lett. Az összes belíöldi vendégéjszaka negyede jutott
a Balaton térségére, 12 százaléka a Mátra-Bükk térségre, 7 százaléka
Budapestre és környékére és ugyanennyi Debrecenre és térségére (7
százalék), A leglátogatottabb ,10 település a főváros mellett Hajdúszo-
boszló, Balatonfüred, Hévíz és Siófok, Gyula, Zalakaros, Eger, Miskolc
és Debrecen volt. A legtöbb külföldi vendégéjszakát Budapesten, Deb-
recenben és Hévízen töltötték el Forrás: MTl

Kerékpárút-íejlesztés Nagykanizsa térségében
Közel Iíz kilométernyi kerékpárút létesül Nagykanizsa térségében. Eb-
ből nagyjából két kilométernyi épül újonnan, nyolc kilométer1 a meglévő
utakon jelölnek ki a íelületi hibák kijavítása után, Az öI szakaszból álló
beruházás csatlakozik a maidani, Nagykanizsa és Zalakaros közötti ke-
rékpárúthoz, elérhetővé teszi Nagybakónakon a sokak által kedvelt Kő-
szikla-szurdokot, és Ujudvaron a TVtornyot. Az európai uniós támoga-
tással megvalós u l ó íej l esztés várh atóan 202 1 dece m be, U'n 
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Megerősítette turisztikai vezető szerepét Eger

Az idegenforgalmi adóbevételek arányát tekintve tovább erősítette tu-
risztikai vezető szerepét Eger. ravaly az év első 9 hónapjában a megyei
jogú városok együttes idegenforgalmi adóbevételének 15 százalékál
tette ki a hevesi megyeszékhely,190 millió forintla. Az idei 162 milliós
bevétellel ezl 17 százalékra növelték Forrás: MTl

Nébih: biztonságosak a magyar termesztésű
sütőtökök

11 hazai termesztésű sütőtököt vizsgált meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih). A szakemberek többek között nitrit, nitrát és
cukoftafialom mérést végeztek.és megnézték, hogy a terményekben
mennyi béta-karotin található. Elelmiszerbiztonsági szempontbó| min-
den termék megfelelt. Forrás: NEBlH

Példákkal segít a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa a személyi jövede-
lemadó-kedvezmények kiszámításában segít, Mi a teendő, ha valakinek
év közben megszűnik a munkahe|ye? Ha az egyik gyermek után már
nem jár a családi pótlék? Ha válás után a szülők gyerekeiket íelvált-
va gondozzák? A Kedvezmények példatára az|lyen és ehhez hasonló
élethelyzeteket feldolgozva nyújt segítséget a kedvezmények igénybe-
vételéhez. Az első házasok kedvezményével, a családi és a személyi
kedvezménnyel csökkenthető a személyi jövedelemadó. Az szja-beval-
lásban pedig nem mindegy, hogy ezeket milyen sorrendben, egyedül
vagy megosztva, év közben vagy egy összegben érvényesítik a jogosul-
tak. A kiadványt letölthetik ill: bit,ly/navllelda

Tényleg hatásos a D-vitamin
a koronavírus ellen? Érde-
mes szedni, és ha igen, ki-
nek és mennyit? Megnéztük
a D-vitaminnal kapcsoIatos
Covid-kutatásokat, amelyek
f i gyelem reméltó eredménye-
ket hoztak a koronavírus és
a D-vitamin kapcsolatáról.

Nem szoktunk életmóddal, orvostudo-
mánnyal kapcsolatos cikkeket közölni.
De most, amikor az egészségünk van ve-
szélyben, és szeretteink biztonságáért kell
aggódnunk, talán van helye annak, hogy
tőlünk szokatlan módon ebben próbáljunk
segiteni,

Mi detült kia D.vitamintól
a koronavírus kapcsán?

Világszede íolynak a kísérletek, vizsgála-
tok annak felderítésére, hogy hogyan le-
hetne felvenni a harcot a Covid-19 vírussal.
A D-vitaminnal kapcsolatban is végeztek
kutatásokat. és a következők derültek ki:

- Leginkább abban segít, hogy ha már
e|kapta az ember, akkor ne kerüljön
sú|yos á||apotba - ebben meglepően
jó eredményeket hozott a vitamin;

- A megelőzésben is fontos szerepe le-
het, Van erre vonatkozó ígéretes vizs-
gálat, bár újabb vizsgálatok kellenek
ahhoz, hogy ezt biztosan kijelenthes-
sük.

Az azonban már nagy bizonyossággal
elmondható, hogy segít a koronavírusos
betegeknél abban, hogy ne kerüljenek in-
tenzív osztályra.

D.vitaminos kezeléssel jóval
kevesebben kerültek intenzívre

A kísérletben 76 koronavírusos beteget
vizsgáltak, akik közül 50 kapott D-vitamint,
26 pedig nem. Az eredmény:

- Akik nem kaptak D-vitamint, azoknak
az 50"k-a került intenzív osztályra, és
sajnos töftént 2 haláleset is,

- Akik D-vitamint kaptak, azoknak min-
dössze csak2oÁ-a került intenzívre, ha-
lálesetre pedig egyáltalán nem került
sor.

Megjegyzendő, hogy a betegek sok-
szorosát kapták a D-vitamin hivatalosan
alánlott mennyiségének. (A hivatalos aján-
lás ma naponta 1000-4000 NE, ami íügg
a testsúlytól, táplálkozástól, egészségügyi
állapottól is. Az NE nemzetközi egységet
jelent, a D-vitamin mennyiségét ugyanis
nem milligrammban, hanem nemzetközi
egységben szokták megadni.) A kísérlet-

:"":r::: ]1:a:,::,a,:i],]:,::la,: ::,:r,::l.,:],,l]l,?:.l] -:,:i:]

Forrás: NAV



vid-19 nemcsakíokozza á brádiki- .=.=é==.

nin termelést. de még

tasár,a állítja elő. Néhány
táplálékban is meg-

" ta|á|ható, azonban
,.ui ezeknek fogyasztá-
i" sával alig 3-4'Á-át,í tudjuk íedezni a

ben részt vevő betegek ennek többszörö-
sét kapták, persze orvosi felügyelettel: az
első héten 30.000-t, a továbbiakban pedig
7600-at, Az tehát egyéftelműen kiderül a
kísérletből, hogy a D-vitamin segít elkerülni
a koronavírus okozta életveszélyes állapo-
tot. De vajon mié11?

Miért tud segítenia D.vitamin
a koronavírusos betegeken?

A legtöbben már láttunk felvételeket a ko-
ronavírus által megfeftőzött tüdőről: a tüdő
több területe gyulladt állapotba kerül, a
gyulladt szövetek pedig nem tudják elvé-
gezni a gázcserét, vagyis nem jut a beteg
elegendő oxigénhez. A gyulladás elkerü-
lésében segil a D-vitamin,

Nemrég kiderült, hogy amikor a sejtünk-
höz kapcsolódik a koronavírus, akkor fo-
kozza egy bizonyos anyag termelését. Ez
az anyag a bradikinin, amit a szervezetünk
állít elő. Fontos nekünk, mer1 szabályozza
a vérnyomásunkat, tágítja a hajszálerein-
ket, javítja az áIereszIőképességüket, így
oxigénellátottságunkat is. Am nagyon nem
jó, ha sok van belőle. Márpedig a Co-

a lro
elemezték, és ] ,77-szer nagyobb volt az
esély pozitív Covid-tesztre, ha az illető
D-vitamin-hiányban szenvedett. lVás szá-
mokkaI kiíejezve: a D-vitamin-hiányosak
21.6 százaléka kapta el a vkust, míg ha
nem állt fenn ven hiány, akkor az arány
csak ]2.2 o" voii,

Tehát a D-vitamin akkor tudja segíteni
a megfertőzés elleni védelmet, ha nincs
hiány belőle a szervezetünkben. De vajon
honnan tudhatluk hogy D-vitamin-hiány-
ban szenvedünk-e? Szedjünk-e D-vitamint,
és ha igen, mennyit?

Honnan lehet tudni, hogy
D.vitamin.hiányosak vagyunk.e?

A D-vitamin hiánya nem íeltétlenül okoz
tüneteket (ha igen. akkor a íáradékonyság,
a depresszióra és a íelső légúti megbete-
gedésekre való hajlam a legjellemzőbb).
Az embereknek azonban 90%-a D-vitamin
hiányos a téli időszak végére, mivel a D-
vitamint az ember szervezet a napíény ha-

Mite ió általánosságban is
a D.vitamin?

. Az egészséges csoniozat és izomerő
fenntaftásában játszik szerepet;

. A íelső légúti megbetegedések gyako-
riságát csökkenti;

. Az alacsony D-vitaminszintet kutatá-
sok egyérlelműen kapcsolatba hozták
immunológiai, autóimmun betegsé-
gekkel, sőt, a D-vitamin-hiánynak a
daganatos megbetegedésekben is
szerepe van;

. Segíti a sejtosztódást és a vércukor-
anyagcserét;

. Támogatja az immunrendszer egész-
séges működését.

nak elég lehet az 1000 NE/nap. Akinek vi-
szont nagyon alacsony a D-vitamin-szintje,
annakaz orvos akár napi 8000 NE{ is íelír-
hat. Azér1 íontos kikérni az orvos tanácsát,
mert ha többet szedünk be a kelleténél,
az bajt okozhat. A D-vitamin nem ürüI ki

a szervezetünkből vizeIettel, izzadsággal,
mint a c-vitamin, hanem elraktározódik a
zsírsejtjeinkben, így túl lehet adagolni, A je-

len járványhelyzetben persze nem egysze-
rű vérvételt és háziorvosi ajánlást kapni,
de ez sajnos elengedhetetlen ahhoz, hogy
pontosan annyi kiegészítést szedjünk,
amennyire szükségünk van.

Hogyan segíthetjük még
szervezetünket a koronavírussal

szembeni védekezésben?

Tévhit, hogy az immunrendszert vitami-
nokkal keIl erősíteni - ha nincs kimondott
hiányunk vitaminokból, nyomelemekből,
akkor immunrendszerünk tökéletesen el-
látja íeladatát (kivétel ez alól a D-vitamin,
amit a legtöbbünknek valóban kell pótol-
ni a té|i időszakban). Az immunrendszert
nem lehet íelturbózni, nem fog jobban
védekezni, nem lesz erősebb. Az viszont
igaz, hogy jó állapotban kell lennie: ez
kifejezetten genetikus meghatározott-
ságú, de sokat ronthatunk rajta, ha nem
megfelelő higiéniás körülmények között
élünk, nem eleget mozgunk, helytelenül
táplálkozunk, sokat stresszelünk és ke-
veset pihenünk. lgy hát nem erősíteni kell
az immunrendszerünket, hanem vigyázni
egészséges működésére: tartsuk har-
monikus szinten testi-lelki állapotunkat,
kövessünk olyan életmódot, amelyik a ja-

vunkat szoIgálja. Ez mindig is fontos volt,
de talán még sosem ennyire, A szükséges
D-vitamin-kiegészítést pedig a laborered-
mények függvényében pótoljuk - így min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy
elkerülhessük vagy enyhe tünetekkel át-

a lebomlásál
is gátolja. lgy
a fefiőzött
szervezet-
ben meg-
emelkedik a
b radi ki n -szi nt,
és az élalakat már
nemcsak a jó mérlékben teszi
áteresztővé, hanem bizony
szivárogni is kezdenek. A
tüdő is folyadékkal telik meg, és
ha még ez nem lenne elég, a sok
bradikinin elárasztja a szervezetet,
aminek hatására hialuronsav képződik, A
hialuronsav pedig olyan anyag, amely a
saját súlyánál ezerszer több íolyadékot ké-
pes megkötni. Meg is köti, tgy a folyadék-
ból egy zselészerű anyag jön létre, ez tölti
ki a tüdőt - és ezzel sokszor már alélegez-
tetőgép sem tud megküzdeni. ltt segít a D-
vitamin, ami gátolja a túlzott brandikinkép-
ződést - így a szörnyű következrnényektő|
meg tudja védeni a szervezetet, a tüdőt.
Ezé t1 si kerü lt el kerü l n ie az inIenzív osztályt
a kísérletben részt vevő, D-vitamint kapó
betegek 98%-ának: a tüdelükben nem ala-
kult ki az a zse|észerű anyag, amely meg-
nehezítette volna a légzésüket,

Hogyan segíthet a D.vitamin
a megelőzésben?

Egy kutatás világított rá, hogy a D-vita-
min-szint és a koronavírus-ferlőzésre való
hajlam összefügghet: 489 ember adatait

pedig D-vitamint szedünk,
akkor valószínűleg egészséges mér-

tékű a D-vitamin-szintünk, Ehhez azonban
valóban mesterséges vitaminpótlásra van
szükségünk - de mennyit szedjünk?

Milyen ételek tartalmaznak
D-vitamint?

A legtöbb a halmájolajban és a zsíros
halak húsában van, ilyen a tonhal, a la-
zac, a pisztráng vagy a makréla. Kisebb
mennyiségben van a marhamájban, a
gombában, tojássárgában, zabpehely-
ben is.

Mennyi D.vitamint
érdemes szedni?

EzIigazából csak az orvos tudja megálla-
pítani laboreredmények alapján. Az ajánlá-
sok nem általános érvényűek: akinek csak
nagyon enyhe D-vitamin-hiánya van, an-
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|| - Hogyan indult el a kézműves
ll csokotádé és bonbon készítés út-
|| iarz

- E redetileg közgazdászként végeztem,
és igazából nem is szerettem a csokolá-
dét. A párom viszont imádja, ezért öt éve
készítettem neki karácsonyra csokit, és
annyira finomak lettek, hogy az egyik is-
merősöm azt mondta, ezzel kellene fog-
lalkoznom. Elragadott a hév. Folyton azt
kutattam, hol, hogyan lehetne tanulni, mi-
lyen ízeket kellene készíteni, A Csokoládé
Akadémián kezdtem magam képezni, de
folyamatosan járok ku rzusokra. Szerettem
volna nyitni valamilyen üzletet, de a csokit
önmagában kevésnek taláItam. Nagyon
szezonális termék, szeptemberlől már-
ciusig van kereslet iránta. Bár nyáron is
vesznek az emberek bonbont ajándéknak,
de inkább fagyit esznek. Aztán olvastam a
speciality kávékról. és szerettem volna ezt
is kipróbálni. (A speciality olyan minőségi
kávé. ame|ynek egyedülálló ízében érez-
hetőek a kávécserje egyedi karakterlegyei,
il|etve a termő terület sajátosságai.) Ehhez
kapcsolódott a vegán vonal, nyers vegán
toftákat is készrtek, Ezek nem felfújt, lisz-
tes ada|ékanyagokkal feldúsílott sütemé-
nyek, hanem magokból, gyümölcsökből,
kókuszreszelékből. datolyából állnak.
Sokkal lal(atóbbak, mint egy hagyomá-
nyos süti, súlyosabbak is. mint például egy
piskóta tészta. Meglepő mennyien szere-
tik azok közül is, akiknek nincs semmiféle
ételérzékenységük. Emellett első perctől
volt friss pékáru és melegszendvics is a
kínálatunkban. lgy született meg a vintage
hangulatú PURE. Coffee and more kéz-
műves kávézó-csokizóJagyizónk.

|| - Milyen célt tűzött ki az indutás-
|| náI? Milyen elvek mentén kezdett
|| dolgozni?

- Mindig is a minőségre helyeztem a
fókuszt. Már a csokoládék között is nagy
a választék. Az ár attól függ, hogy milyen
termőterületről származik, milyen ritka,
hogyan dolgozzák íel, milyen ízjegyei
vannak. En francia-olasz és belga cso-
kiból dolgozom, csak száz százalékos
csokoládét használok. Ezekben nincse-
nek növényi zsírok és hozzáadotI anya-
gok, mint a bolti termékekben. Ennél a
minőségnél szeretnék megmaradni. A
világversenyekre is azért jelentkeztem,



hogy megmérettessem magam, eddig
hét dlat sikerült szereznem, Ezeken
különböző szempontok alapján értékel
azsűri. Pé|dául, hogy a bonbon hogyan
néz ki, mennyire tetszetős, roppanós,
mennyire van összhangban a töltelék-
kel, mennyire ad egészet,

egy bonbont, abba nem cél-
szerű málnát tenni. Vagy egy
vörösboros bonbon esetében
a csokiburok nem lehet fe-
hér, mert ebből nem tudunk
a jellegére következtetni.
Ha rózsás a bonbon, akkor
rózsa formájú legyen és ne ffffi
szögletes, A külső jegyeknek
vissza kell tükrözniük, hogy milyen 2ű a
bonbon. Nagyon szeretem a félgömb for-
mát, ott lehet a színekkel, a mintázattal
játszani.

De készítünk egyébként táblás csoko-
ládét és csokinyalókát vagy másképpen
íogalmazva pálcikás csokoládé tallért
is. Ez azér1 jó, mert mindig van rajIa va-
lamilyen minta, vagy olyan a formája,
amivel kedveskedni lehet valakinek - pl,
szívecskés, virágos. Ha gyorsan kellene
valamilyen kis ajándékkiegészítő vagy
f igyelmesség, akkor ezzel különlegessé-
get adhatunk. Nem mellékesen pedig a
gyerekek is egy egészségesebb csokit
ehetnek.

|| - Milyen lépései vannak a bonbon
|| készítésnek?

- A bonbon készítésének az alapja a
temperálás, vagyis amikor a megfelelő
fokra felmelegíl|jük, visszahűtjük, mozgat-
juk a csokoládél. Ez azért fontos, hogy
szép fényes, roppanós legyen a csokink,
A íelmelegített csokit beleöntjük a formá-
ba, majd lefelé fordítjuk, hogy a felesleg
kijöjjön a íormából. Ezt le kell húzni rőla,
hogy sima maradjon a teteje, Majd be-
tesszük a hűtőbe, megfelelő hőfokra,
hogy megszilárduljon, Ezután következ-
het a töltelék, amire szintén vigyázni kell,
hogy ne legyen se túl meleg, se túl hideg.
Ha melegebb a kelleténól, akkor meg-
olvasztja a burkot, ha hidegebb, akkor
megrepesztheti. A töltelék után befedjük

a bonbono-
kat csokival.
A felesleget
távolítsuk el,

és mehet azegésza hűtőbe,
Díszíteni sokféleképpen lehet. Van-

nak különböző spray-k, amelyekkel
egy kis arany csillogást, vagy va|ami-
lyen színt tudunk rávinni, A bonbonokat
kompresszorral festjük, vagy kézzel
ecsettel. A trüffe| golyóknál van egy
csokigömb, abba rakjuk a tölteléket,
utána lezárluk és mogyoróba, málnába,
kókuszreszelékbe vagy bármi egyéb fi-
nomságba forgatjuk.

|| - Mi volt eddig a legkülönlegesebb
|| ízkombináció, amit megalkotott?
- Mindig a különlegeset szeretem.

Készítettem például málnás-pezsgős-
ibolyás bonbont, ami bronzérmes volt,
vagy egy keleleurópai versenyen a
rebarbarás-amarettós bonbonom ezüst
érmet nyert el. De készítettem már ama-
rettós-kávés-mogyorós bonbont ;s. Vál-
tozó, hogy mit szeretnek a vendégek,
nálunk most a pezsgős-máInás és a
sós-karamellás a kedvenc.
|| - Vegán csokikat is készít, Ezek
|| miből készülnek és mennyire tér
|| el az ízük a sima csokiktól?

- Az étcsokiban nincs tejtermék, ezért
ez vegán csokinak számít. De tudok
készíteni vegán tej- és fehércsokit is,
itt maga az alapanyag rizstejjel készül.
Kicsit más az íze, minI a hagyományos
csokinak, de finom, és akik nem ehetnek
tejes édességel, azok imádják. Mivel na-
gyon keresik ezeket a termékeket, nagy

tervem, hogy vegán bonbont is csináljak.
Ha a burok étcsokival készül, akkor egy-
szerűbb a helyzet, hiszen könnyebb be-
szerezni az alapanyagot. A tölteléknél tej-
szín helyett vegán tejszínt, kókusztejszínt
vagy más alternatilvát kell használni,

|| - Mitől lesz jó a csoki, mi befolyá-
|| solja a legjobban az ízét?

- Nagyon íontos a megfelelő hőmér-
séklet, és hogy friss, magas minőségű
alapanyagból dolgozzunk, ne tegyünk
hozzá adalékanyagot. Sokféle csoko-
ládé alapanyagot használok: íehér, tej,
étcsoki, gyümölcsös ízű ruby, karamelli-
zált csoki, és száz százalékos gyümölcs
püréket.

Il - Ha valaki kevésbé jártas a csoki
|| terén, az is érzi a különbséget a
|| különböző termőterületről szár-
|| mazó csokik között?

- lgen, érzi. A termőterület mellett fon-
tos még a feldolgozás is. Több dologtól
függ, hogy ízlik-e egy csokoládé valaki-
nek. Meg kell kóstolni a karakteresebb
ízeket is, hogy össze tudjuk hasonlítani
őket.

|| - Mekkora igény van a kézműves
|| csokikra?

- En úgy látom, hogy nagy. Sok alka-
lomra lehet ez egy jó ajándék. A cégek
íőként decemberben lepik meg ezzel
a paftnereiket. Visszajáró vendégeink
vannak_a íiataloktól kezdve a nyugdla-
sokig, Ők célirányosan a csoxit<Ori'lÓn-
nek. Még akkor is, ha kicsit drágábbak,
mint a boltban kaphatók, meft összeha-
sonlíthatatlanul másabb a minőségük.

Szilágyi Katalin
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A turisztikai tárhelyszolgáltató internetes oldalán még
mindig nem jelent meg a hivatalos lista azokről az
okmányolvasókról, amiket a szállásadóknak be kel-
lene szerezni az adatszolgáltatáshoz, Pedig januártól
kötelező lesz ezeket a készülékeket használni. Mi
mindenesetre utánajártunk, milyen termékek vannak
a piacon, és hogyan működnek.
Mint arról lapunk elsőként beszámolt, egy
kormányrendelet szerint januártól a ven-
dégek adatait már digitálisan kell felvenni,
nem pedig kézzel, a bemutatott iratokból.
Ez azt jelenti, hogy olyan szkenneft kell
használnunk, arni beolvassa az útlevelek
és igazolványok adatait, Ezeket pedig a
szálláshely-kezelő szoítveren keresztül
továbbítjuk a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ (NTAK) rendszerébe.

A rendelet szerint a turisztikai tárhely-
szolgáltató közzéleszi majd az internetes
oldalán az okmányolvasóra vonatkozó
műszaki elvárásokat, s ad egy listát azok-
ról az_ eszközökről, amiket elfogadnak a
szálláshelykezelő programhoz. Vagyis vá-
sárolni is csak ezekből tudunk majd. De se
a leírás, se hivatalos lista nem jelent meg
lapzáftánkig. Mivel vészesen közeledik a
január, megkerestük a Magyar Turiszti-
kai Ugynökség sajtóosztályát, tudnak-e
valamilyen információval szolgálni ezzel
kapcsolatban, de a kérdéseinkre többszö-
ri megkeresésünk ellenére sem kaptunk
választ. Például arra, hogy a kisebb szál-
láshelyeknek is be kell-e szerezniük ilyen
okmányolvasót, vagy a Vendégem.hu ol-
dalon keresztül továbbra is rögzíthetik az
adatokat.

Bár a válaszokra egyelőre még várnunk
kell, megnéztük, hogy néznek ki, és mit
tudnak ezek a digitális eszközök.

Mire jó a digitális
okmányo!vasó?

- A digitális okmányolvasóval a szálláshe-
lyek automatizálhatják az adatok rögzíté-
sét, amit a készülék pontosan és gyorsan
végez el, ezáltal is fokozhatják a vendégél-
ményt, Például amikor egy 40 fős turista-
csoporí érkezik, akkor az egyes vendégek
adatait az okmányolvasóval néhány má-
sodperc aIatí rögzíteni tudják - fogalmazott
lapunknak HennelTamás, a Budapest Mik-
roe]ektronika Rt. igazgatója.

Ok az egyetlen olyan magyar vállalat-
csoport, amelyik okmányolvasó gyátlással
foglalkozik, ráadásul nemzetközi tekintet-

ben is piacvezetők, elsősorban külföldön
értékesítik a termékeiket. Ez egy viszony-
lag szűk piac, kevés gyártó és termék van
a világon. Az okmányolvasókat elsősorban
ott használják, ahol fokozott ellenőrzésre
van szükség, Például határellenőrzések-
nél, bankokban, vagy a szálláshely szol-
gáltatóknál, ami egyre. nagyobb területet
jelent. - Az Egyesült nilamokban ma már
egy szállodai bejelentkezés során nem
feltétlenül találkozik a vendég a személy-
zettel. A folyamatot gyakran automatákon
keresztúl végzik el, ami sok esetben ok-
mányolvasókat tartalmaz - jegyzi meg az
igazgaIő,

Mint mondja, az okmányolvasó két íő íel-
adatot tud ellátni. Az egyik, hogy kiolvassa
az okmány felületén vagy a chipben tárolt
adatokat, majd ezeket digitális formában át
tudja adni a szál|áshely által használt szoft-
vernek. Mindezt gyakor|atilag 100 százalé-
kos pontossággal teszi, Ezulán az adatok
átkerülhetnek a szálláshely adatbázisába,
s majd a számlázáshoz és egyéb íelada-
tokhoz lehet használni. A másik íeladata,
hogy ellenőrzi az okmány érvényességét,
megvizsgálja, hogy nem jáft-e le, Egyes
típusok azt is ellenőrizni tudják, hogy az
infra és uv fényben látható azonosítójelek
megíelel nek-e az előírlaknak, azaz hogy az
okmány eredeti-e.

Többíéle megoldás van
Fontos, hogy az okmányolvasót össze le-
hessen kapcsolni a szállodai szoftverrel,
hiszen az adatokat ide kelI feltölteni. Erre
többféle megoldás létezik, - Van olyan ok-
mányszkenner, ami olyan mint egy nyom-
tató, és egy USB-csatlakozással bármilyen
számítógéphez csatlakozni tud. A leolva-
sott adatokat az olvasó a számítógépen
futó szállodai szoftvernek adja át, ami vég-
zi a vendégek nyilvántaríását - magyaráz-
ta Hennel Tamás.

De léteznek olyan okmányszkennerek
is, amelyekben már van egy kis számító-
gép is, így az okmányolvasó maga is tud
adatokat tárolni. Vagyis nincs szükség
USB-csatlakozásra, hanem az okmányol-

vasó a számítógépes hálózaton keresztül
el tudja juttatni az adatokat.

A digitális okmányolvasókat könnyű ke-
zelni. A készülék üvegfelületére egyszerű-
en csak rá kell tenni az okmányt, ami ezt
automatikusan érzékel| és pár másodperc
alatt leolvassa az adatokat.

A készülékek ára attól is függ, hogy mi-
lyen adatokat kell ellenőrizni. A legdrágább
megoldás nagyságrendileg 1000 euró kö-
rül van, de vannak jóval olcsóbb eszközök.
Ezek az egyszerűbb, úgynevezett ,,lehú-
zós" (swipe) kárlyaolvasók, amik ugyan
csak korlátozott adattaftalmat képesek ki-
olvasni, és nem alkalmasak az eredetiség
megállapítására.

A digitális íecepció
A Budapest Mikroelektronika Rt. idén dobta
piacra Digitális Recepció elnevezésű ter-
mékét, ami egy digitális okmányszkenner
és szoftver együtt. Pillanatok alatt leolvas-
sa az adatokat (név, szüietési dátum, cím,
érvényesség stb.). Majd ezeket automa-
tikusan továbbítja a szálláshely szoftveré-
nek, miközben ellenőrzi az adatok erede-
tiségét is. A terméket már szinte minden
hazai szállodai szoftveft fejlesztő cég be-
építette a megoldásaiba, 2019-ben pedig
elnyefte el azEv lnnová,ciós Termékdíját is
a Magyar Szállodák és Ettermek Szövetsé,
ge pályázaIán.

Hennel Tamás úgy |átla, itthon eddig
azok a kisebb szállodák-panziók voltak
nyitottak az ilyen digitális megoldásokra,
ahol törekedn ek az új, korszerű rendszerek
kialakítására. Elsősorban az ügyfélélmény
fokozása és a pontosabb adatgyűjtés miatt
ruháztak be a rendszerbe. Bár több nagy
szállodaláncban is tesztelték, és kisebb
mennyiségben el is indították az okmányol-
vasók bevezetését, sokan inkább kivátlák,
hogy a rendeleti háttér pontosan hogyan
alakulmajd,

Mindenki a tutisztikai
szolgá|tató !épésére vár

Mint az igazgaIő elmondta, a Digitális re-
cepció weboldalát még akkor indították el,
amikor a kormány augusztusban megjelent
rendelete még nem volt érvényben. Több
mint 100 terméket vásároltak már tőlük a
hazai megrendelők. Magyar gyárlók lévén
versenyképes megoldást tudnának bizto-
sítani a szálláshelyeknek. Jelen pillanat-
ban azonban nem tudni, hogyan tudnak
megfelelni a rendeleti előírásnak, és hogy
a megrendelőik használhatják-e a majd a
terméküket. Szilágyi Katalin


