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Januártól minden olyan helyen,
ahol kötelező online pénztárgé-
pet használni, biztosítani kell
az eIektronikus fizetés lehető-
ségét is. Ám nem feltétlenül
kell kártyaelíogadó terminált
telepíteni, léteznek erre más
megoldások is.

Januáíól kötelező lesz az elektronikus fize-
tés biztosítása minden olyan helyen, ahol
pénztárgépnek is működnie kell. Ez a köte-
lezettség várhatóan már nem a kereskede-
lemben jelent majd jelentős bővítést, inkább
a szolgáltatói szektorban. A masszőrnek is
gépi nyugtát kell adnia, tehát biztosítania
kell az elektronikus fizetést. Ugyancsak fel
kell szerelkeznie elektronikus lehetőséggel
a kisebb büféknek, az eddig csak készpénzt
használó strandi éttermeknek vagy a szoba-
kiadóknak is.

MlT JEtEl{T Az EIEKTRo]{IKUS FlzETÉs?

A törvény annyit ír elő, hogy kötelező bizto-
sítani a fogyasztó számára az elektronikus
íizetés lehetőségét és annak folyamatos
rendelkezésre állásáI (azaz nem hivatkoz-
hatunk arra, hogy van kártyaelfogadás,
csak éppen most nem működik a terminál).
Azt viszont nem halározza meg a törvény,
hogy mit kell elektronikus fizetésnek tekin-
tenünk, azaz nem tesznek kötelezővé sem-
milyen módszeft, Ez bővíti a lehetőségeket:
nemcsak a hagyományos kártyaelfogadó
terminálok jöhetnek szóba, hanem körül-
nézhetünk más megoldások között is.

Tállai András államtitkár úgy fogalmazott,
hogy nem kell feltétlenül a káfiyás megol-
dásban gondolkodni. A kisebb kereskedők-
nek megfelelő lehet egy mobiltelefonos al-
kalmazás is erre a célra. Sőt, Gion Gábor,
a Pénzügyminisztérium államtitkára arról
beszélt egy júliusi interjúban, hogy meg-

felelő lehet az azonnali banki utalás lehe-
tőségének felajánlása is. Ez ma még nem
gördü|ékeny, de az államtitkár abban bízik,
hogy év végéig a bankrendszer is kifejleszt
néhány olyan alkalmazást, melyekkel má-
sodpercekre rövidülnek az ilyen fizetések.
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Hagyományos bankkártya-elíogadó
terminál (POS)

A hagyományos bankkártya-terminál vagy
POSterminál ma még egyeduralkodó, ezt
látjuk minden kereskedőnél. Korábban csak
a bankok kínáltak ilyen lehetőséget, A káfia-
elfogadás beépítése nem volt olcsó, s nem is
kínált minden számlavezető bank ilyen szol-
gáltatást. A bankok egy része ma sem sokkal
rugalmasabb. A hozzáférést az könnyíti meg,
hogy egyre több olyan szolgáltató jelenik
meg, melyek nem kötődnek közvetlenül ban-
kokhoz. Egyáltalán nem kell ezt a szolgálta-
tást saját számlavezetőnknél igénybe venni,
főleg, ha nem is könnyíti meg a csatlakozást.

Többször írtunk róla, hogy a kártyalefoga-
dó terminálok telepítéséhez ma is elérhető
bármely vállalkozónak 80 ezer forint állami

támogatás. Ezt nem közvetlenül mi vehetjük
igénybe, hanem a szolgáltatót íizeIi ki az ál
lam. Azaz gyakorlatilag ingyen hozza a szol-
gáltató a terminált, nincsen csatlakozási d1 és
2 évig havidíj sem. Ajánlott például a Fizetési
Pont nevű szolgáltatás (fizetesipont,hu).

virtuális terminál

Vittuális, azaz íizikai valóságában nem lé-
tező terminál segítségével is fogadhatunk
fizetéseket, hagyományos káftyaelfogadó
terminál nélkül. Ezt olyan szolgáltatóknak
ajánljuk, akiknél csak kevés fizetés történik, s
akkor sem áll sorban az éppen fizető kuncsaft
mögött a többi vendég. Tehát egy büfé, egy
vendéglő számára nem ajánlanánk, de egy
szálláshelyen teljesen jól működhet.

A vitluális terminál lényege, hogy a fizetés
egy weboldalon töfténik. Beütjük az összeget,
esetleg egy azonosítót, a vevő pedig ugyanitt
beírja a saját kártyaszámáL Ez azéft lassúbb
a hagyományos fizetésnél, mert kézzel ke|l a
kártyaszámot beírni. Egy szálláshely fizeté-
sénél ez a néhány másodperc viszont nem
jelenthet gondot. Ha naponta csak néhány
számlát vagy még kevesebbet kell kiegyenlí-
teni, akkor ez is jó megoldás lehet. Több bank
is kínál ilyen lehetőséget, vagy a független
szolgáltatók közül pl. a Sumup ajánlja ezl az
ügyfeleinek (sumup.hu),

Mobiltárca-alkalmazások

A Paypal az egyik legrégebbi mobiltárca-al-
kalmazás, melynek a működését már nagyon
sokan ismerik, Az alkalmazásban létrehozunk
egy fiókot, ezlesz a pénztárcánk. Vagy feltöl-
tünk bele pénZ, vagy egy kátlyánkat használ-
juk hozzá, A lényeg, hogy akinek tizelünk, az
nem ismeri meg a bankkátya számát, csak
a mobiltárcás azonosítónkat. lgy például
egyik PayPal-számláról a másikra úgy is le-
het pénzt utalni, hogy a címzettnek csak az
e-mail címét ismerem, a számlaszámát nem.

Ma már nem a Paypal az egyetlen ilyen
szolgáltató, sőt, nem is ez a legnépszerűbb.
ltthon kedvelt a Barion (barion.hu)és nép-

A kártyaelíogadó helyek száma évek óta alig bővült,
miközben egyre többen íizetnek kártyával

Bár úgy tapaszlalhatjuk, hogy elég sok kár-
tyaelfogadó terminál van már forgalomban,
a számok azéd mást mutatnak. A nemzeti
bank nyári adatai szerint 2,13 ezer online
pénztárgép üzemel az országban - ezek
mellett mindenhol biztosítani kell januáftól
a készpénzmentes fizetést. Ugyanakkor
2019 végén 147 ezer terminál működött a
kereskedőknél. Azaz legalább 60 ezer he-
lyen most kell majd beszerelni a káfiaelfo-
gadó terminált, vagy más megoldást találni
a készpénzmentes fizetésre. Ez hatalmas
Ugrás lesz, ugyanis évek óta már alig bő-
vül az elfogadóhelyek száma, most pedig

majdnem 50 százalékos bővülést kellfél év
alatt produkálni ezen aterületen.

A kormány adatai szerint egyre nő a kár-
tyás fizetések népszerűsége. A koronavírus
miatt idén például a második negyedévben
4,1 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi
forgalom. Ugyanakkor a kisebb forgalom
ellenére is 12 százalékkal nőtt a kártyás
fizetések száma az előző évihez képest.
Érdekes adat, hogy 23 százalékkal visz-
szaesett a készpénzíelvélelek száma. Azaz
visszaszorul az a gyakorlat, hogy az embe-
rek csak készpénzfelvételre használják a
káttyájukat.



szerű az OTP kezelésében lévő SimplePay
is (simplepay,hu| llyen mobiltárcával is
megoldható a íizetés. Hátrányuk, hogy még
nem általánosak, nincs mindenkinek, Egy
azonosító megadásával csak két mobiltárca
között lehet pénzt küldeni. Ha a vevőnek ez
nincs, akkor ugyanúgy tud fizetni, mint aho-
gyan azI az előző pontban, a virluális termi-
nál esetében leírluk. Egy weboldalon kézzel
kell megadnia a kárly aszámát,

x,ÁnrvÁnfi xÁnryÁnn xözvrnrilr
Magánszemélyek egymás közötti fizetéseire
is jól használhatók a direkt, kárlyáről kárlyá-
ra pénzt küldő szolgáltatók. llyen például a
Moneytou (moneytou.eu). Ez egyelőre csak
a Viber üzenetküldő alkalmazással együtt
működik. Azzal viszont nagyon egyszerű.. a
Viber alkalmazásban kiválasztom a partner1,
megadom, hogy mennyit akarok utalni neki
és egy gombnyomással elküldöm a pénzt. A
gyerekek zsebpénzét ezen keresztül éppen
ú9y el lehet utalni egy pillanat alatt, mint kifi-
zetni a hajvágás árát a fodrásznál.

fu nnrcouÁsox: MÁR KÁBTyA sEM KEtt
Az igazi újdonságot a teljesen kárlya nél-
küli megoldások jelenthetik majd, melyeket
az év elejétől már lassan terjedő új banki
megoldások tesznek lehetővé. ltt a íizetés
közvetlenül az ügyfél számlé4áról törlénik.

A hagyományos banki utalás ma még az-
zal együtt is nehézkes, hogy a bank azonnal
teljesíti a megbízást. Be kell lépni a netbank-
ba, meg kell adni a kedvezményezett nevét,
számlaszámát, az összeget és közlemény-
ként még valami azonosítót is, ha azI akar-
juk, hogy a kereskedő be tudja azonosítani
a fizetésünket. Az újfajta megoldások ehhez
képest néhány mozdulatra egyszerűsítik a
folyamatot. llyen például a QFl kódos utalás.
Amikor beütjük a pénztárgépbe az összeget,
megjelenik a saját telefonunkon egy QR kód.
Ezt leíényképezi avevő a saját telefonjára le-
tölthető banki alkalmazással, s az a kód alap-
ján minden más adat beírása nélkül elvégzi
az azonnali utalást.

Lehetőség nyílik úgynevezett fizetési ké-
relem használatára is. Például egy hosszú
hétvége után a vendég utalással akarja
kifizetni a szállásdíjat. A bankszámlájához
beállított már korábban egy másodlagos
azonosítót, például a mobilszámát. (A má-
sodlagos azonosító azt jelenti, hogy a banki
utaláshoz nem kell számlaszámot megadni,
mer1 e-mail cím vagy telefonszám alapján
is azonosítani tud a bank). Mi tehát küldünk
a telefonszámára egy fizetési kérelmet, a
vendég pedig egyetlen kattintással jóvá-
hagyja, hogy a bank leemelhesse a szám-
lájáról az összeget. Nekünk egy telefonszá-
mot és a íizetendő összeget kellett beírni, a
vendégnek pedig csak egyet kellett kattinta-

ni a jóváhagyáshoz. Mindennek a technikai
és jogi lehetősége is már megvan, csak el
kell terjedniük az ily en megoldásoknak.

MAGYABÍlRSZÁGllil A slMPtE
nz úrröní EBBEI{ A xíHÁurrnn

A már említett Simple alkalmazás kínálja
itthon egyelőre a legbőségesebb kínálatot
az ilyen jellegű fizetésekkel kapcsolatban
(a káfiya nélküli fizetési megoldásaikat a
simplebusiness.hu oldalon találjuk). Au-
gusztus végén jelent meg a cég új kínálata,
amellyel négyféle készpénzmentes fizetési
módot kínálhatunk fel:

- QR kódos fizetési lehetőséget kárlyával
- QR kódos fizetési lehetőséget azonnali

utalással
- link alapján töfténő fizetést kárlyával és
- link alapján töfténő fizetést azonnali

utalással.
oR kód választása esetén a kód a mi

mobiltelefonunkon jelenik meg, ezt olvassa
be a vevő az ő készülékével. Ha kártyás íi-
zetést választ, akkor be kell írnia a kárlya-
számot. Azonnali tizeiés az OTP saját tele-
fonos alkalma zásáv aI lehetséges,

Ha link alapján akarunk íizettetni, akkor
a program létrehoz egy kattintható linket,
Ezt e-mailben vagy akár sms-ben is elküld-
hetjük a vevőnek. O rákattint a linkre, s a
következő lépésben a már említett módon
fizet káftyaszám megadásával vagy azon-
nali utalással.
Az AzoNNALl UTALÁS xÉszpÉnzrurx

VAGY UTALÁSNAK SZÁMÍT?
Hogy az azonnali utalás pontosan minek
is nevezhető, azért íontos, mert ettől függ
kell-e számlát írni a vevőnek, vagy elég a
pénztárgépes nyugta.

A közismert szabály szerint akkor elé-
gedhetünk meg a nyugtaírással, ha a vevő
készpénzben tizeI. Ezzel szemben átutalás
esetén mindenképpen számlát kell írnunk.
Ez a szabály egészen jól működött eddig,
csakhogy mostanra már megváltozoIt az
utalás.

Hogy számlát vagy nyugtát kell-e írnunk,
az az álalörvény előírásától függ. A törvény
szerint akkor adhatunk nyugtát, ha a termék
beszerzője a teljesítés napján, a teljesítéssel
egyidejűleg megfizeti az ellenértéket, Ko-
rábban az utalás több napig tarlott, ezért, az
utalásokhoz számla kellett. Csakhogy ma az
utalás is azonnal megtörlénik, azazleljesíti az
áíatörvény elvárásait a nyugtaadás feltétele-
ivel kapcsolatban. Néhány másodperc alatt,
akár apénzIárnál állva is tud a vevő utalni, és
az összeg azonnai jóváíródik nálunk. lgy ha a
vevő magánszemély és azonnali utalással fi-
zet, akkor elegendő számára nyugtát adnunk,
nincs szükség részletes számlaírásra.

(Ld, 2007, évi CXXVll. tv, 165. § 1. bek. b.
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Mit gondol
a Vendégvárő úiság

a viláaről?
Az emberek. az á||amök, a városok, a vá|-
la|kozások az egész, világon szeretnének
ELETBEN I/ARADNl ES JoL ELNl.

A Vendégváró újság hitvallása egyszerű:
támogatunk mindent, ami végső soron eá a
tú|é|ést szo|gá|ja, és e||enzünk mindent, ami
ezzel eIlentétes.

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

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

A vendéglátós vá||alkozók olyan emberek,
akik munkát adnakaz a|kalmazottaiknak, e|-
tarlják a családjukat, ós adót fizetnek az á|-
|amnak. Cserébe joggal elvárhatják, hogy az
állam jóindu|atú odafigyelésse| hárítson el az
útlukból minden fölösleges akadályt, ami bo|-
dogulásukat akadályozza.
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Megjelent és már igé-
nyelhető is a Széchenyi
Turisztikai Kártya, ami
költség- és kamatmentes
hitelt kínál a turisztikai
területen működő vállal-
kozásoknak.
A Széchenyi Turisztikai Kártyát olyan vállal-
kozások igényelhetik, melyek a termék üz-
letszabályzaIában szereplő tevékenységek
valamelyikét végzik. TEAOR számok alapján
haIározták meg ezt a kört, hogy csak a turiz-
musban érintett vállalkozások juthassanak
hozzá a lehetőséghez. A hitelt a következő
területen működő cégek és egyénivállalkozá-
sok vehetik igénybe (TEAOR alapján):

551 0 Szállodai szolgáltatás
5520 Udülési és egyéb átmeneti szállás-

hely-szolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 Ettermi mozgó vendéglátás
5621 Rendezvény étkeztetés
5630 ltaIszolgáltatás
79,1 1 Utazásközvetítés
7912 Utazásszervezés
7990 Egyéb foglalás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemuta-

tó szervezés
9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevé-

kenység
9604 Fizikai közérzetet javító szolgálta-

tás
9329 M,n.s. egyéb szórakoztatás, szaba-

didős tevékenység
4939 Szárazföldi személyszállítás (a vál-

lalkozásnak rendelkeznie kell sze-
mélyszállítási engedéllyel)

5030 Belvízi személyszállítás
A hiteligénylő vállalkozás bevételének

legalább a 30 százalékát a felsorolt tevé-
kenységek közül kell elérnie, hogy jogosult
legyen a hitelfelvételre. A hitelt egyéni vál-
lalkozók és cégek is kérhetik, ha legalább
egy teljes, lezáft naptári évre visszatekintő
működést tudnak igazolni.

Mennyi lehet?
A hitelkeret egymillió és 250 millió fo-

rint között lehet, A hitelbírálatot a folyósító
KAVOSZ Zr1. végzi. A hitel nem haladhatja
meg a következő halárokat (a íelsorolt há-
rom közül a legmagasabbat kellíigyelembe
venni):

- a vállalkozás 201 9-es bérköltségének
a kétszerese (ebbe más pályázatoktól
eltérően bele lehet számolni az azonos
telephelyen működő alvállalkozók alkal-
mazottainak a költségét is), vagy

- a 201 9-es árbevétel 25 százaléka, vagy
- különösen indokolt és sürgős esetben a

hitelkérelem mellékleteként benyújtott cas-
hflow-táblázat szerinti 1B havi pénzszük-
séglete.

- lsmételt igénylés vagy a keret emelése
esetén feltétel, hogy a hitel nem haladhatja
meg az előző évi nettó árbevétel 25 szá-
zalékáL

A hitel összege egyedi elbírálás alapján ru-
galmas, akár meg is haladhatja az első pont
szerint számított összeget, ha ettől függ a vál-
lalkozás működőképességének megőrzése,

Egy hitelkátlya, ami szabadon
használható

A megítélt hite| a megszokott hitelkárlyaként
működik. Lehet vásárolni a keretből, fel lehet
venni belőle részleteket vagy akár egyben a
teljes összeget is, Szabadon használható fel,
akár hitelkiváltásra is. Ha valaki befizet a kár-
tyára, akkor azt törlesztésként elszámolják.
De a futamidő végéig nincs törlesztési köte-
lezettség. Tehát azt is meg lehet tenni, hogy
3 év múlva fizetjük vissza egy összegben a
teljes igénybe vett összeget.

A hitel 1, 2vagy 3 éves futamidővel vehető
igénybe. Sem kamatot, sem költséget nem kell

ráíizeIni, ezekeI az állam állja. (Hivatalosan 4
százalékos kamattal és 0,5 százalékos éves
kezelési költséggel fut, de ezeket az állam
megtéríl|i.)

A hitelre nem kell ingatlanfedezet, ezt
csak 100 milliós keret felett követelheti meg
a bank. Biztosítékként a vállalkozás tulajdo-
nosainak készíizeIő kezességét kell vállalni
(társas vállalkozásnál az 5To/o-ot elérő tulaj-
donosok kezességére van szükség). Emel-
lett biztosítékként a Garantiqa Hitelgarancia
ZrI. készíizelő kezességvállalására van
szükség - az erre vonatkozó szerződést a
bank megköti. Ennek a dlát ki kell íizetni, Az
összeg 1 éves hitelnél a hitelkeret 0,25oÁ-a,
2 és 3 éves futamidő esetén pedig a hitelke-
ret 0,5 százaléka,

A Széchenyi Turisztikai Kárlya kibocsá-
tója a KAVOSZZrt,. Akárlyát egyelőre a kö-
vetkező helyeken lehet igényelni:

- a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének i rodáiban

- a területi kereskedelmi és iparkamarák
irodáiban

- a KAVOSZ Zn. salát irodáiban és a kö-
vetkező bankokban:

- Gránit Bank
- MKB Bank
- oTP
- Takarékbank,
Részletes információkat itt találhatunk:

www. k av o s z, h u/h ite l e M s ze ch e n y i 1 u ri s zti -
kai-kaftya,
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Alapjaiban változtatta meg a tb-ellátásokhoz való
hozzátérést a kormány, Ma már a sürgósségiellátást
is ki kell fizetnie annak, akinek legalább 6 hónap-
ja nem rendezett a tb-viszonya. A huszadiksÁzad
egyik legnagyobb vívmányát, az áItalános társada-
lombiztosítást szüntetik meg ezel az intézkedéssel.

Régóta várható volt, hogy az orvosi keze-
lésétt és gyógyszerekér1 íizetnie kell majd
annak, akinek nem rendezett a tb-jogviszo-
nya, A korábbi években csak figyelmezte-
tést küldött a rendszer, ha az orvosnál de-
rült ki, hogy a beteg után senki nem fizeti
a járulékokat, így a TAJ szám érvénytelen.

Aztán a 2019 végén elfogadott tb{örvény
szövegébe egy módosítás nyomán bekerült
a íizetős egészségügy témája. Első vá|-
tozatban ezI úgy képzelték el, hogy ki kell
íizetnie az orvosi ellátás költségeit annak,
aki legalább 3 hónapos elmaradásban van
a járulékíizetéssel. Ez a 3 hónap később 6
hónapra tolódott ki, s így is lépett hatály-
ba az új tbtörvény 2020 júliusában. Más
kérdésben viszont sokat szigorodott a tör-
vény. Az eredeti változat például még azl
is megengedte volna, hogy a tb-hátralék
rendezése után ne kelljen kifizetni az idő-
közben íelmerült orvosi számlát. A hatályos
változat ezí már nem engedi meg, Akinek
6 hónapot meghaladó járuléklarlozása van,
annak nem jár ingyenes orvosi ellátás. Ha a
tartozást megfizeti, akkor attól a naptó| kap-
hat újra ingyen ellátást, amikortól már nincs
több hátraléka. Akinek abban az időszak-
ban kellett orvoshoz fordulnia, amikor mé9
volt járuléktartozása, annak azl az orvosi
ellátást vagy gyógyszeft mindenképpen tel-
jes áron kell kifizetnie. Ez volt tehát azidén
nyáron érvényes szabály, ami még szigo-
rúbbá vált szeptemberlől.

Szeptember közepén az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kiadott egy rendeletet,
mely a sürgősségi ellátásra is kiterjeszti
a fenti szabályokat, A sürgősségi ellátás
ugyanis eddig kivételnek számított. Orvo-
silag és emberileg is ez indokolható, Egy
tervezett műtét halasztható, egy gyógyszer
kiváltását is eltolhatom néhány héttel, hogy
a hátralék miatt ne kelljen túl nagy anyagi
terhet vállalnom, Egy autóbaleset, váratlan
szívroham vagy más sürgős beavatkozás
azonban nem tesz lehetővé ilyen mérlege-
lést. Ma viszont azzalkell számolnunk, hogy
ha tb-hátralékunk van, akkor ezeket az ellá-
tásokat is ki kell fizetnünk. Egy autóbaleset
után a beteg úgy ébredhet fel a kórházban,
hogy 750 ezer forintos számla terheli az ellá-
tás költségei miatt (a törvény 750 ezer forinl
banhaIározza meg a fizetendő maximumot).

Jogilag persze érvelhetünk azzal, hogy
aki nem íizeti a tb-t, az ne is kaphasson

ellátást. Azonban úgy
véíjük, hogy emberi-
leg nem védhelő ez az
intézkedés. Magyar-
országon legalább 70
éve, az 1960-as évek
eleje óta nem kellett
senkinek sem attól
taftania, hogy egy életmentő kórházi be-
avatkozás miatt akár földöníutóvá váljon.
Márpedig ma ez a veszély fenyegethet
százezrekel. Akik nem tudják fizetni a havi
minimális tb-t sem, azokat löki a törvény
olyan helyzetbe, hogy az életmentő beaval
kozás háromnegyedmilliós terhet jelentsen
számukra.

Az lngyenes orvoslásnak ez a megvoná-
sa ráadásul egy járványhelyzet közepén éri
az országot. Vajon látunk-e majd adatokat
arról, hogy hány koronavírusos betegnek
fogják a kórházak kiszámlázni a több heti
intenzív osztályos kezelés árál? És ami a
közegészségügyre is veszélyesebb: vajon
hány beteg íog súlyos panaszok esetén is
otthon maradni, meft nem tudja kifizetni a
kórházi számlál? Hány feketén íoglalkozta-
tott munkás utasítja majd el a kórházi ke-
zelést munkahelyi baleset esetén is, mer1
pontosan tudja, hogy nem lesz miből kifizel
nie a mentőt?

Kiket érinthet a tb-megvonás?

Az új tbtörvény júliusban lépett hatályba,
ettől kell számolni a hat hónapos időszakot
is. Tehát január elsején jelenhetnek meg
először azok a betegek, akiknek íizetniük
kell majd az ellátásért, A szígorítás nem
érinti a 18 év alattiakat, a nyugdrlasokat és
az egyetemi hallgatókat sem. Utánuk nem
kell járulékot fizetni. Erinti azonban azoka|,
akik után a munkahelyük valamiért nem íi-
zeti a járulékot, s ez nem derül ki időben.
Erinti a feketén foglalkoztatottakat, és azo-
kat, akiknek nincs semmilyen valódi mun-
kahelyük.

Ez utóbbi csopoftba nagy számban tar-
toznak éppen nagykorúvá vált fiatalok. Akik
a középiskola elvégzése után nem kerülnek
be felsőoktatási intézménybe, így inkább
otthon maradnak és készülnek egy évet a
következő íelvételire. Csakhogy közben le-
jár a biztosításuk és fizetniük kellene saját
maguk után a tbt. Ugyancsak ebbe a cso-
pofiba tartoznak a háztarlásbeliek is. Ha

nem fizetik havonta az idén 7710 forintos
egészségügyi szolgáltatási járulékot, akkor
nem jár nekik az ingyenes orvosi ellátás.

Külföldön dolgozók biztosítása
Problémás lehet a külföldön dolgozók hely-
zete. Nekik van ugyan bejelentett mun-
kahelyük, a munkáltatójuk vonja tőlük a
járulékot, csakhogy nem Magyarországon.
Ha külíöldön is élnek, akkor ők nem itthon
biztosítottak. Magyarországon csak az uni-
ós egészségbiztosítási kárlya alapján jár
nekik ingyenes sürgősségi ellátás. Arra az
időre ugyanis, amíg külíöldi munkáltatónál
dolgoznak, nem tafioznak a magyar tb ha-
Iálya alá, érvénytelen a TAJ kárlyájuk. Ha a
külföldön dolgozónak megmarad a magyar-
országi lakóhelye, akkor a külföldi biztosító
által kiadott igazoló nyomtatvány alapján
itthon is jogosult az egészségügyi ellátásra
(S,l nevű nyomtatvány kiállítását kell kérni a
külföldi biztosítótól).

Náluk a papírmunkával lehet probléma. A
külföldi munkavállalást a NAV-nál be kellje-
lenteni. Ekkor törlik az adózőI a hazai tb-lis-
tából, és nem várják el tőle a járulékfizetést,
Ha viszont a külföldön dolgozó magyar
állampolgár nem jelenti be a külíöldi jogvi-
szonyát, akkor a NAV őt úgy kezeli, mint aki
egyszerűen nem íizeti a járulékot és tarto-
zást halmoz fel.

Az is elfordul, hogy ez a probléma ki sem
derül a külföldi munkavállalás ideje alatt. A
dolgozó hazajön, elhelyezkedik itthon, újra-
indul a hazai biztosítása. Csakhogy közben
a NAV számon tartja, hogy volt közben egy
fél év, egy év, amikor neki nem volt érvé-
nyes itthoni biztosítása. Legrosszabb eset
ben ez akkor derül ki, amikor beteg lesz és
közlik vele, hogy 6 hónapot meghaladó tar-
tozás miatt ki kell fizetnie az orvosi ellátás
költségeit.

Forrás: 2019. évi CXXll. tv. 46. § és
28/2020 EMM| rendelet 2.§ 2, bek,
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A járvány második hulláma kiszámíthatatlanná teszi a minden-
napjainkat. Lehet, hogy ma még bejön a dolgozónk, de holnaptól
otthon kell maradnia, mert karanténba kerül vagy mert bezár az
iskola. Hogyan oldjuk meg ezeket a helyzeteket? Es vajon köte-
lezhetjük-e teszteIésre a dolgozóinkat? Ezt kinek kell fizetnie?

Ját.e íizetés
az otthon maradó szülőnek?

Szeptembertől elindultak az iskolák és az óvo-
dák, de az intézkedések előíryák, hogy a leg-
kisebb tünet megjelenése esetén sem lehet
a gyerekeket közösségbe vinni. Vagyis ana
számíthatunk, hogy sokan lesznek kénytele-
nek táppénzre menni ebben az időszakban, (A
gyermekápolási táppénz a gyermek 12 éves
koráig jár.)

Ha pedig a koronavírus felbukkan egy intéz-
ményben, be is zárhatják egy időre. A gyere-
kek felügyeletét ilyenkor nem nagyon tudják
másképp megoldani a szülők, csak úgy, ha az
egyikük otthon marad. Ha a dolgozó munkakö-
re lehetővé teszi, akkor elvégezheti a feladatait
távmunkában is, De ha erre nincs lehetőség,
akkor kénytelenek leszünk szabadsággal meg-
oldani a helyzetet. Vagyis kiadjuk a szabadsá-
gát az éves szabadsága terhére.

Könnyen lehet, hogy a dolgozónak már
nincs annyi szabadsága, mint amennyi kéne,
llyenkor ha van béren kívüli juttatási rendsze-

rünk, akkor az éves caíeteria terhére is adha-
tunk rendkívüli íizetett szabadnapokat. Vagyis
meghatározzuk, hogy mennyi az adott szabad-
nap "ára", és a íelhasznált szabadnapokkal
arányosan csökkentjük a dolgozó éves cafete-
ria keretét. Végső megoldásként felmenthetjük
egy időre a munkavégzés alól. l|yenkor viszont
nem jár neki munkabér, és még biztosítva sem
lesz, ezéfi egészségügyi szolgáltatási járadé-

kot is kell fizetnie (7710 Ft havonta).
Ha mást nem, .v utóbbit, vagyis a felmen-

tést feltétlenül meg kell tudnunk oldani. A Mun-
ka Törvénykönyve szerint ugyanis a munka-
vállaló mentesülhet a munka alól, ha különös
méltánylást érdemlő személyi, családi vagy
elháríthatatlan ok miatt távol kell maradnia a
munkahelyétől. llyenkor viszont nem jár neki
fizetés. Arról tá|ékoztatnia kell bennünket, hogy
miért és várhatóan mennyi ideig marad távol.

Mi legyen a katantén alatt?
A karantén lehet önkéntes vagy elrendelheti
a hatóság is. Ha a munkavállaló úgy dönt,
hogy a biztonság kedvéért elzárkőzik két

héüe másoktól, meft találkozott egy ismerő-
sével, akiről kiderült, hogy ferlőzött, akkor ez
önként vállalt karantén. Ha a munkahelyen üti

fel a fejét a vírus, a munkáltató is elrendelhe-
ti, hogy egyes dolgozók maradjanak inkább
otthon karanténban, még akkor is, ha nem is
voltak kapcsolatban a feftőzött személlyel. Ez
is önkéntes karanténnak számít. Azönkéntes
karantén alatt a munkavállaló dolgozhat ott-
honról, vagy kiadhatjuk a maradék szabad-
ságát, esetleg a karantén idejére felmentjük a
munkavégzés alól, de akkor erre azidőszak-
ra nem kap fizetést.

A hatósági karantén alatt már iárhat táp-
pénz, de ez attól is függ, hogy miér1 került
karanténba valaki. Hatósági (házi) karantént
annak rendelnek el, aki:

- megfeftőződött a vírussal
- a kontaktkutatás során magas kockáza-
túnak minősítették (egy háztartásban él
a feftőzöttel, közvetlen fizikai kapcsolat

A kormányíő bejelentéséből tudjuk, hogy lesz folytatása a március

- a gyermeket nevelő családok (mindegy,
hány gyermek van a családban)

- nyugdtjasok
- munkanélküliek
- közfoglalkoztatottak.
A vállalkozások közül azok maradhatnak

a moratórium hatálya alatt, amelyeknek leg-
alább 25 százalékkal csökkent a bevétele.

A részletes szabályokat még nem ismerjük,

Qy nem tudható mihez képest kell számolni a
bevételcsökkenést. Egészen biáosan nem a
teljes éves adatot kell majd nézni, hiszen ja-

nuár elsején nem állnak még rendelkezésre a
2020-as összesített adatok.

A kedvezményezett csoportba tartozó
magánszemélyeknek nem kell semmit sem
tenniük, ha továbbra is élni akarnak a tör-

közepétől érvényes hiteltörlesztési moratóriumnak. A bejelenté-
se szerint íél éwel hosszabbítják meg a védett időszakot, de nem
mindenkinek. Lapzártánkig még nem ielent meg a rendelet, így még
nem tudható, hogy a vállalkozások milyen feltételekkel élhetnek a
hosszabbítás lehetőségével.
A törlesztési moratóriumot márciustól ve-
zette be a kormány és év végéig biztosítja
ezt a lehetőséget. A moratórium azt jelenti,
hogy semmilyen hitelt nem kellett törlesz-
teni ebben az évben: sem a magánszemé-
lyek által felvett hiteleket, sem a vállalkozói
kölcsönöket és lízingdíjakat. Az adós, ha
akart, törleszthetett tovább, saját döntése
alapján.

A kormányfő már tavasszal jelezte, hogy
szükség esetén a törlesztési moratóriumot
2021+e is kiterjeszthetik, akár változó felté-
telekkel. lsmereteink szerint a mostani terv
további 6 hónapra szól, de nem mindenki-
nek, csak kiválasztott csoportoknak.

A magánszemélyeknek szóló hitelek íel-
függesztésével élhetnek:

lesztés íelfüggesztésével. A banknak kell
besorolnia az adósokat, s eldönteni, hogy
ki tarlozik a kedvezményezett csopotlokba.
Valószínű, hogy a bankok ehhez majd az
ősz folyamán még adatokat kérnek tőlünk.

A vállalkozásoknak külön be kell majd
jelenteniük a hitelt folyósító bankjuknál, ha
igénylik a további felmentést,

A becslések szerint a magánszemélyek
közül az összes hiteladósnak mintegy a fele
tartozik a felmentett csoportokba. Vállalko-
zások esetén nehezebb a becslés, hiszen
ez attól is függ majd, hogy milyen időszako-
kat kell összehasonlítani.
A hitelmoratórium 2020-ban jelentős

méftékben hozzájárull a vállalkozások
íennmaradásához, a fizetésképtelenség
megelőzéséhez. További alkalmazását
azonban csak gondos mérlegelés után vál-
laljuk, Ne feledjük, hogy a hitelt nem elen-
gedik, csak a törlesztését íüggesztik fel. A
most meg nem fizetett törlesztőrészleteket
később pótolni kell, ami az eredetifutamidő
növekedéséhezvezel. Nagy Csaba
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l KádaIanítani kellene az államnak l

; Az egészségügyi törvény 70, paragrafusa szerint a munkavállaló a hatósági karantén ;

. idejére a táppénzen felül állami kártalanításra jogosult (akár íerlőzőlL akár kontaktsze- 
-

! mély). Vagyis ha valaki a hatósági kényszerintézkedés miatt nem tud dolgozni, annak az l
; államnak ki kellene pótolnia a táppénzt a munkajövedelemig, és megtéríteni a járványügyi 

1' elkülönítés egyéb költségeit is.
L-----J

ba került vele, a fertőzött ráköhögöti, két
méteren belüli távolságban és 15 percnél
hosszabb időt töltött együtt vele)

- külföldről jött haza (kivéve, ha valaki ki-

A cégvezetők bevezetnék
a íendszeles tesztelést

A közép- és felsővezetők kétharmada
fontosnak tartaná a rendszeres te§aek
bevezetését bizonyos munkakörökben -
derül ki a pénzcentrum internetes felmé-
réséből. A COV|D-'l9 szűrését elsősorban
az egészségügyben, vendéglátásban
dolgozók, élelmiszerbolti eladók, szociáiis
munkások körében tarlanák a legfonto-
sabbnak, de szükségesnek taítják iöbbek
között a jegyellenórök, buszsoíőrök, taxi-
sofő,rok, turizmusban dolgozók, ételíutá-
rok, csomagkivállítók kórében is.

küldetésről Iér haza, amit igazolni tud).
Ha azért, kerül valaki karanténba, mer1

íertőzött vagy fertőzött személlyel került
kapcsolatba, akkor keresőképtelennek mi-
nősül, és erre az időre táppénzt kaphat, de
betegszabadság nem jár neki.

Ha viszont külíöldről jött haza, akkor a
karantén időszaka nem minősül keresőkép-
telenségnek, vagyis nem jár neki táppénz.
Ráadásul, ha a munkáltató felmenti a mun-
kavégzés alól, akkor munkabér1 sem kap,
és a munkavégzés alól töfiénő felmentés
ideje alatt szünetel a biztosítása is,

kinek keIl íizetnie a
teszte!ést?

Ahhoz, hogy kiderüljön, valaki megfeftőző-
döfi-e a vírussal, PCR tesztet kell végezni. Ez
mutatja ki, hogy a vírus jelen van-e a légutak-
ban.

Ha a dolgozó kontaktkutatás során került
megfigyelés alá, akkor nem szabadulhat ki a

10 napos karanténból 2 negatív teszt ered-
ménnyel. Viszont ha külföldi útja miatt van
karanténban, ezt lerövidítheti, ha tesztet csi-
náltat. Ennek a költségét azonban neki kell
állnia. Ha a dolgozó mihamarabbi munkába
állása a mi érdekünk, kötelezhetjük rá, hogy
végeztessen el egy tesztet, ezt viszont már
nekünk kellfizetnünk.

Akkor is mi viseljük a költségeket, ha
azérI írjuk elő a tesztelést, mert ellenőriz-
ni szeretnénk a dolgozók egészségi álla-
potát. Ezzel ugyanis biztosítani tudjuk az
egészséges és biztonságos munkafelté-
teleket. Erdemes tudni, hogy a munkálta-
tó által biztosított koronavírus teszt adó-
mentes. Szeptembertől pedig változás,
hogy a PCR{eszt hatósági áras lett, ]9
500 forintnál nem kerülhet többe. Ez az
ár Iarlalmazza a miniavétel és a vizsgálat
dtlát is. Természetesen, ha a tesztelést
háziorvos, kórház vagy hatóság rendeli
el, akkor nem kell fizetni érte,

Szilágyi Katalin

Budap e st s aj ilt erűb ó'l tilmo U aü a a turis ztikai villlalko z ís okat
A nehéz heIyzetbe került
turiszti kai vál !aI kozásokat
segÍtő támogatásokat foga-
dott el szeptember végén
Budapest ön korm ányzaha.
A főváros lemond a bérleti
díiak nagyobbik részéről,
ha a válIaIkozás nem bo-
csátja el alkalmazottait,

A főváros önkormányzata szeptember végi
közgyűlésén döntött a könnyítésekről, A
legfontosabb kedvezmények:

- elengedik a turisztikai vállalkozás ingat-
lanbérleti dtlának legnagyobb részét,
ha a vállalkozás az augusztus végi
létszámhoz képest nem bocsát el dol-
gozókat. A kedvezmény akár a korábbi
bérleti díj 90 százaléka is lehet, A pon-
tos kedvezmény attól függ, hogy meny-
nytvel csökkent a váIlalkozás korábbi
árbevétele.

- A teraszok bérleti dla után egységesen
a korábbi összeg 10 százaiékát kell
csak megfizetni, A teraszokaI azér1, Iá-
mogatják, mert itt kisebb a fertőzés esé-
lye, mint a zár1 terekben.

- Kedvezményt kapnak a taxisok is. A
jövő évi drosztdtlaknak csak a 30 szá-
zalékát kell megfizetniük. Enyhítették
az autócserére vonatkozó előírásokat
is. ,10 helyett ,l1 éves autókkal is dol-
gozhatnak, egy éwel későbbre tolhat-
ják ki a csere idelét.

A íőváros már korábban is 25 százalékos
kedvezményt nyújtott a bérleti dtlakból a
mikro- és kisvállalkozóknak, Ez a kedvez-
mény márciustól júniusig volt érvényes, A
bajba jutott válialkozások bérleti dla pedig
akár 90 százalékkal is csökkenhetett. Ezt
a kedvezményt viszont már akkor is az
árbevétel csökkenéséhez és a megtarlott
létszámhoz arányosították. A 90%-os ked-
vezménynek két feltéteIe volt:

- egyrészt az kaphatta meg, aki igazolni
tudta, hogy az árbevétele legalább 25
százalékkal csökkent. A kedvezményes
időszak bevételi adalaiI az előző év

azonos időszakával kellett összehason-
lítani.

- A másik feltétel, hogy a vállalkozás
statisztikai létszáma június végén leg-
feljebb 10 százalékkal lehetett alacso-
nyabb, mint február 29-én.

Középvállalkozás akkor kaphatta meg ezt
a kedvezményt, ha az árbevétele legalább
33 százalékkal csökkent (középvállalkozás a
250 főnél többet foglalkoztató, vagy 10 millió
eurónál magasabb árbevételű cég),

A tavaszi kedvezményeket sokan azér1
nem tudták kihasználni, mert nem volt mi-
hez hasonlítani az idei adataikat. Egyesek
például felújítás miatt zárva tartottak 2019
azonos időszakában, másoknak akkor még
nem is működött a vállalkozásuk. Ezt most
úgy konigálták, hogy az adatok összeha-
sonlításához 2019. július ,l. utáni négy tel-
jes hónap bevételi és létszámadatait kell
figyelembe venni (azokét a hónapokét, ami-
kor a vállalkozás működött).

A most megadott bérletdtl-kedvezmény
tehát a tavaszi segítséghez hasonló feltéte-
leket ad a vállalkozásoknak 2021. március
31-ig. Nagy Csaba



Tömcgc§ leép iűésclr vát
A dolgozók 15-17 százalékát bocsátották el eddig a turizmus-vendég-
látásban az idén. Nyáron nagyjából 70-100 ezren ismét el tudtak he-
lyezkedni, de az őszi második hullám és a járványügyl intézkedések
Úiatt nem tud újraindulni az ágazat. Így tö6b száieiien maradhatnak
állás nélkül. A gyakorlattal, nyelvtudással, tapasztalatokkal rendelkezó
munkaerő megtartásához a vállalkozásoknak állami segítségre lenne
szükségük. Enélkül a kieső szakembergárda pótlásához több évre lesz
szükség.

Segítene a bértámogatás és
tottság: 70-100 ezer munkavállaló tudott újra

elhelyezkedni elsősorban a vidéki turisztikai
szolgáltatóknál és a kereskedelem, logisztika
területén. A járvány újbóli erősödésével azon-
ban Budapesten és vidéken is körülbelül a ha-
todára esett vissza a vendéglátóipari munkák
iránti érdeklődés - világít rá a felmérés.

A turizmushoz köthető mintegy 39 ezer
vállalkozás a bérmunkát és a diákmun-
kát leszámítva csaknem 135 ezer embert
foglalkoztatott a járvány előtt. A Jófogás
portál álláshirdetései között a felszolgáló,
szakács, pultos, szállodai kisegítő (például
szobalány, reggeliztető) munkakörök voltak
a legnépszerűbbek. A járvány miatt beveze-
tett áprilisi korlátozások idején azonban Bu-
dapesten 85 százalékkal, vidéken pedig 73
százalékkal kevesebben órdeklődtek ilyen
munkák iránt,

A KSH adatai szerint a iárvány miatt el-
bocsátott dolgozók fele, mintegy -l10 ezer
munkavállaló a szolgáltatóiparból került ki.

A munkanélküliek egynegyede fővárosi, il-

letve Pest megyei. A szálláshelyek, fürdők,
utazási irodák és más turisztikai cégek el-
sőként a bérmunkát és diákmunkát építet-
ték le. A saját munkavállalóikat próbálták
megtartani, és az állami támogatások se-
gítségével igyekeztek túlélni. lgy körükben
a leépítés viszonylag alacsony, átlagosan
15-17 százalék körüli volt.

Főként a nagyobb szálláshelyek és vendég-
látóipari egységek küldték el a dolgozókat, a
kisebb, jellemzően vidéki cégek rugalmasab-
ban kezelték a járványhelyzetet - derül ki a
GKl Digital és a Jófogás közös felméréséből.
Nyáron 1,5-2 százalékkal javult a foglalkozta-

A turizmusban működő vállalkozások nagy
része elvesztette a bevételét, A szeptembe-
ri halárzár és más járványügyi intézkedések
miatt pedig nincs lehetőség az újraindulásra
sem. A szakma elkeseredett, családok ezre-
inek megélhetése került veszélybe.

Az idegenvezetők, autóbuszvezehők az
elmúlt hat hónapban nem tudtak dolgoz-
ni, és támogatást sem kaptak. Az uIazási
irodák is veszteségesek. A bevételeik el-
maradtak, az utazásokra beíizetett pénz ió
részét vissza kellett fizetniük. Bár a nyarat
viszonylag jól zárlák a vidéki szolgáltatók,

Magyarországon az emberek
nagy része nyáron Úgy visel-
kedett, mintha nem is lenne
járvány. Tömve voltak a íelka-
pott szálláshelyek, a népszerű
helyeken elóre foglalás nélkül
még egy éiszakára is lehetetlen
volt szálláshoz jutni. Az erős
íorgalom azonban nem volt e!ég
az éves vesáeség pótlására. Ma
csódközeli helyzetben van az
idegeníorgalom szinte minden
ága, beleértve a szállodákat is -
eá mutatják a felmérések
Nemcsak érinti a szállodákat a turizmus vál-
sága, hanem egyenesen a veszélylista élén
állnak. Minél nagyobb egy szálláshely, annál
sérülékenyebb, annál nehezebben tud az üz-
leti modelljén változtatni és annáljobban függ
a külföldi turisták érkezésétől. Ha ezt össze-
rakjuk, akkor nem okoz meglepetést az a
kutatási eredmény, mely szerint a budapesti
szállodákat fenyegeti legjobban a csőd.

A Magyar Szállodák és Ettermek Szövet-
sége egy felmérést készíttetett az ágazal
helyzetéről, melyben szállodavezetőket kér-
deZek meg tapasztaltaikról és jövőképük-

ről. Nem meglepő, hogy ez utóbbit a teljes
bizonytalanság jellemzi. Példaként íelhozták
a szeptember elsején bejelentett beutazási

* korlátozásokat. Ez a kormányrendelet egyel
&ffiffi§{. , , i,&

len nap alatt összedöntötte az iparág várako-
zásait.

Vége az aranykoínak
A turizmus mai válságának híre azéft is meg-
döbbentő, mert a jáwány előtt az idegen-
forgalom az aranykoráI élte az országban.
2019-ben az ágaza| 400 ezer embert foglal-
koztatott, a szállodák 23 és íélmillió vendé-
géjszakát produkáltak. lgy indult ez az év is:
2020 január-íebruárban majdnem 1 0 száza-
lékos volt a növekedés a 2019-es adatokhoz
képest. Aztán jött március, és a többit már
ismerjük,

A mai helyzet megértéséhez íontos lál
nunk, hogy honnan érkezett ez a rengeteg
vendég. A szállóvendégek fele külföldi volt,

de ez az arány hotelenként eltérő. M(9 vidé-
ken csak a vendégek egyharmada érkezett
külföldről, addig a budapesti vendégéjszakák
89 százalékát adták a külföldiek. Ok azok,
akik nem érkeztek meg idén.

A belföldi turizmus nyáron lábra tudott áll-
ni, a külföldi azonban nem, A veszélyhelyzet
június 18-án véget ért, ezt követően a belföldi

utazások ugrásszerűen elindultak. A hónapo-
kig tafió bezártság uIán az emberek utazási
mámorba estek. Júliusra annyira visszatért az
utazási kedv, hogy az elíogadható lett volna
egy vírus nélküli, kicsit gyengébb év eredmé-
nyeként is, A szállodákban a belföldi vendé-
gek száma kevesebb mint 9 százalékkal ma-
radt el a tavalyi rekordtól. Az auguszlus pedig
rekordot döntött. Bár a íelmérés a tényleges
számok közzététele előtt készült, a becslések
aá mutatták, hogy augusztusban 120 ezerrel
több belföldi vendégéjszakát töltöttünk a ho-
telekben, mint tavaly.

A problémát a külföldiek elmaradása okoz-
za. A 8,6 százalékos belföldi csökkenéssel
szemben a külfóldi vendégek íorgalma 7B,7
százalékkal volt alacsonyabb a nyár közepén
is a tavalyinál.

A felmérésben több mint 200 szállodaigaz-
gató vett rést az ország minden pontjáról,

kétharmaduk vidékről. A vidéki szállodák je-

lentős bevételcsökkenésre számítanak, de ez
a20-40 százalékos mínusz még túlélhetőnek
tűnik. A budapesti vezetők többsége viszont
70 százalékos bevétel visszaesést vár erre

r--
1 SzáIlodai szoba hosszú távra kiadó I

. A vendégek elmaradásának következtében változik a szálláshely-kínálat is. Egyes szállodák .
I meglepő szolgáltatással jelentkeztek: hosszú távra kínálnak kiadó szobákat, versenytársat l

; teremtve ezzel az albérleteknek. A havi díjat a jellemző budapesti albérleti ár környékére lőtték ;
_ be. n Corvin negyed négycsillagos szállodája például takaríl|ással, rezsivel együtt kínálja havi .l 89 ezer forintért a tévével, ingyen wifivel ellátott klímás szobáit a leendő albérlőknek. l
L-- ---J
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. Miközben nálunk már nem lehet munka- A német alkalmazottak támogatásként támogatást kaphatnak azállandó költségek- .' helyvédelmi bértámogatásra pályázni, sok megkapják nettó bérük 60 százalékát a rövi- re. A munkaadók 4 hónapig csökkenthetik a !

; ország továbbra is fenntarlja ezlazinIézke- dített munkaidő ellentételezésére. Emellett az munkavállalók munkaidejét. Az alkalmazot- ;

, dést, lgy segítik a turizmusban dolgozókat. állam visszatéríIi a vállalkozásoknak a nem tak arányosan csökkentett bért kapnak, de jo- .I Ausztriában például 202'1 márciusáig ledolgozott, de kifizetett munkaórákra jutó gosultakamunkanélküli-ellátásokraamagán l

; van érvényben a tavasszal bevezetett tá- tb-iárulékokat. A4, hónaptól kezdve a rövidített munkanélküli-biztosítási alapokon keresztül. !

. mogatási rendszer. Ott a munkáltaIő akár munkaidős juttatást 87 százalékig is növelni Szlovákiában és Svédországban óv végé- _! 90 százalékkal is csökkentheti a dolgozók lehet, ha a keresetkiesés legalább 50 száza- ig igényelhetnek bértámogatást a vállalkozá- !

; munkaidejét, miközben megkapják a fize- lék,Atámogatástjövőévvégéigmeghosszab- sok. !

_ tésük8O-90százalékát. bítják. Hollandiában jövő év július 1-jéio, de a -

l csehországban március közepétől ápri- Dániában megszűnt ugyan augusztus vé- mértéke fokozatosan csök'ken, l

; lis végéig, az állam.pótolta a kieső bér 80 gén az állami bérkiegészítés, de támogatást Angliában a bérek 80 százalékát állla az 
1-_ százalékáI, a maradék 20 százalékotíizeI- kérhetnek a magánvállalkozók és a szabad- állam, de ez októbertől lejár,

l téX a munkáltatók. Májustól már csak 60 úszók. Azok a vállalkozások, amelyek íor- Afranciáknál azállam-márciusótaabérek !

; százalékos azállami támogatás, eztoktó- galma 35 százaléknál jobban visszaesett 100százalékátfizetiazoknak, akikaválság ;'bervégéigadják. vagy várhatóan esni fog, vagy bezártak, miattlettekátmenetilegmunkanélküliek. l
L-_ 
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ez kevés ahhoz, hogy a teljes évet meg- nyelvtudással, tapasztalatokkal rendelkező zőikat, ezért, már az nagy segítség lenne,
mentse, Hiányoznak azőszi rendezvények, munkatársak elhagyják a pályát vagy má- ha a csökkentett munkaidős foglalkoztatás
tartalékok pedig nincsenek. sik országban találják meg a számításai- támogatását és a járulékkedvezményeket

A szakmai szervezetek szerinl az a kat. Oket pedig több évbe telhet pótolni. A meghosszabbítaná a kormány,
legnagyobb veszély, hogy a gyakorlattal, munkáltatók szeretnék megtartani a dolgo- Szilágyi Katalin

az évre, ami már kezelhetetlen.
Ne hallgassuk el, hogy vannak olyan ho-

telek is, ahol a bevétel növekedésére számí-
tanak idén. Ezt részben a visszajáró törzs-
vendégeknek köszönhetik, részben pedig a
megnövekedett belíöldi keresletnek. De ez
kivétel, a megkérdezett 200-ból talán 5 hotel
tartozik ebbe a körbe.

J{em csak Budapest érzia bajt
Túlzás lenne azzal egyszerűsíteni a helyze-
tet, hogy Budapest bajban van a külföldi ven-
dégek elmaradása miatt, m(7 vidéken soha
nem látott fellendülés vette kezdetét. Tény,
hogy a vidéki szállodák sokkal inkább a ha-
zai vendégforgalomra építettek- már ami az
egyéni vendégeket illeti. Nem feledkezhetünk
meg azonban a vidéki szállodák forgalmá-
nak jelentős részét képviselő rendezvénytu-
rizmusról sem, Márpedig a rendezvények,
konferenciák 80 százalékát lemondták. M(1
a nyári szezont a nyaraló vendégek erősítik,
addig szeptemberlől az év végéig főleg a
céges utazók forgalmából kellene megélni.
Csakhogy lemondták a rendezvényeket, nem
lesznek céges programok, kiállítások, elma-
radnak a konferenciák, várhatóan december
körül fog tetőzni a járvány, rgy erre az évre
már senki nem mer rendezvénnyel számolni.

A helyzet nem lesz sokkal jobb 2021-ben
sem. Mtg az emberek egy családi nyaralásról
akár napok alatt is döntenek, addig egy kon-
íerencia megszeruezésénél már nem a 2021 -

es, hanem a22-es,23-as naptárokat kellene

tölteni. Jelenleg azonban külíöldről csak ke-
vesen mernek Magyarország irányába elkö-
teleződni. A mai alacsony érdeklődés jelzi,

hogyjövőre is bajban lesz a rendezvényszer-
vezői szakma, s nem fognak sokat költő kon-
íerenciaturistákat hozni a hazai hotelekbe.

Mihez kezdjünk a válsággal?
Térjünk vissza a felmérés eredményeihez!
Tanulságos annak áttekintése, hogy mit kez-
denek a vezetők a csődközeli helyzettel.

- A többség csökkentette a működési költ-
ségeit (a hotelek 79%-a).

- csaknem a szállodák fele csökkentette a
létszámot.

- Sok helyen igénybe vették a részmun-
kaidős béftámogatást, ami segített meg-
előzni a nagyobb arányú elbocsátásokat.

- Budapesten árcsökkentéssel próbálkoz-
tak, vidéken ez kevésbé volt jellemző.

- A szállodák 36%-a szolgáltatás és a minő-
ség íejlesztésébe kezdett, előre menekü-
lésként,

ternatív szolgáltatást kiivánnak bevezetni,
például a szobák irodaként hasznosításá-
val.

Mi[en támogatást várnának
a szá!!odák?

A felmérésből világosan kitűnik, hogy szinte
valamennyi vállalkozásl érinti a hitelmoratóri-
um kérdése, Budapesten a támogatás meg-
hosszabbítását a hotelek fele sorsdöntőnek
érzi. vidéken ez is kevesebbeket érint, ott a
vezetők 45 százaléka arról számolt be, hogy
nem lenne különösebb hatása a moratórium
visszavonásának. A hitelmoratórium azonban
nem az egyetlen, amit a szállodások szilvesen
látnának. Szinte mindannyian nélkülözhetet
lennek látják a béftámogatás bevezetését, az
adó- és járulékkedvezmények meghosszab-
bítását, esetleg fejlesztési támogatások, ka-
mattámogatások megjelenését, Szükségük
lenne képzési támogatásokra is, mert pótolni
kell a területet elhagyó szakembereket.

Nagy Csaba

r--
1 A íővárosi szállodák kétharmada idén már nem nyit ka l
_ A szeptemberi beutazási korlátozások még a korábbi, borús tervek teljesülését is lehetet- _l lenné'tették. Főleg a budapestieket érintiá változás, a külföldiek most már teljes elmá- l

1 1a.dá9a 
miatt. A vidéki szállodák70 százaléka nem érzi, hog,y a szeptemberi szigorítás 

;' hátrányosan érintené, Budapesten viszont a vezetők 74 százaléka ítélte meg nagyon '
l borúsan a helyzetet. Osszességében a íővárosi szállodák kétharmada döntött úgy, hogy !

, iden már nem nyit ki. Legalább márciusig elhalasztják az újranyitást. További 13 százalé- 
,I kuk pedig csak részlegesen tart nyitva, csökkentett szolgáltatásokkal.

L-__--J

- Elsősorban a budapestiek valamilyen al-



Egy vendéglátósnak
ma már komoly bor-
ismerettel kell rendel-
keznie. Segítségkép,
pen bemutatjuk, hol
érdemes informálódni,
megnézzük a legfonto-
sabb vendéglátós sza,
bályokat és a leghar,
monikusabb étel,bor
párosításokat,

A borok világa hason|ó, mint a divaté, Csak itt nem Párizs vagy Róma, hanem London a

íőváros, tvtin-Oe, a korábbi, fél világot behálózó gyarmatbirodalomnak köszönhető, nem a

szólővidékeknek. Beszédes tény, hogy itt található a világ egyik legnagyobb forgalmú bor_

ózsdéje is. Sőt a londoni divailrányzátot<, fogyasztói szokások e|őbb-utóbb megjelennek az

Ógáii viragon. Jelenleg a könnyeÓ, gyümölcsös borok a legnép=9l.q!!,,_! 9í,119í:3::ll'
ő)ti, euőn belül me§ fog váliozni, és a nagyobb alkoholtarlalmú, iestesebb borok kerül_

, nek előtérbe, rnnót< o'i<a a klímaváltozás. A felmelegedés miatt a borok alkoholszintje

magasabb lesz, a savaik pedig nehezebben lesznek megőrizhetők,



Az étel és a bor együtt akkor adja a legna-
gyobb élményt, ha egyik sem nyomja el a
másik ízét. Könnyű ételhez könnyű bor du-
kál, a fűszeresekhez íűszeres. zsíros éte-
lekhez bátran ajánljunk erősebb fehér vagy
testesebb vörösborokat.

Általános szabály, hogy ha egy étel bor-
ral készült, akkor ahhoz az éIelhez használt
bor1, vagy annak magasabb minőségű vál-
Iozatát kínáljuk. Egy magára valamit is adó
vendéglős azonban jól tudja, hogy főzőbor
nincs! A jó ételén mindig kiváló minőségű
bort kell íeláldoznunk.

Az ősi bölcsesség szerint íehér húshoz fe-
hér bofi, vöröshöz vöröset kell inni. Ma in-
kább az elkészítés módia dönti el, milyen
boft kínálunk a húsételünkhöz. Párolt vagy
főtt húsokhoz a fehér a nyerő választás,
sült vagy grillezett, erősebben íűszerezett
fogásokhoz pedig a vörös. Tarlsuk szem
előtt azt az elvet, hogy minél összetettebb
szerkezetű és tömörebb a hús, annál teste-

Szabály: az egy éIkezésen belül felszolgált
italok erőben és zamatban növekedve kö-
vessék egymást,

Étvágygerjesztőnek alacsony alkoholtarlal-
mú, könnyű, száraz, íriss borokat válasz-
szunk, Ez lehet fehér, rozé, esetleg száraz
pezsgő (zöld Sauvignon Blanc, Olaszriz-
ling, Budai Zöld, Juhfark, Chardonnay, lrsai
Olivér, Cserszegi Fűszeres),

A vegyes ízelíIőhöz, hideg előé-
telekhez a száraz, kevésbé illa-
tos könnyed fehérbor a legjobb,
pl. Olaszrizling. Meleg előételek-
hez íehér borokat (Sauvignon
Blanc, Chardonnay,) a horto-
bágyi palacsintához rosét kínál-
junk.

kevesen kérnek a leves mellé
boft, de ha mégis, akkor a követ-
kezőkre figyeljünk:

Borleves: amilyen borból ké-
szült

érlelés nem hagyományos fahor-
dóban töfiénik, hanem a leve-
gőtől elzárlan, rozsdamentes
acéltafiályban, irányított
körülmények közöIt. Ezzel
megőrződik a gyümöl-
csösség és írissesség,
Az ilyen borokból nem
készíthető óbor, azl
két éven belül célsze-
rű elfogyasztani,)

Húsleves: száraz,
határozott savú fehér
vagy csersavas voros.

Halászlé: száraz, tes-
tes borok: pl, Somlói, To-
kaji Furmint, Kadarka, Szek-
szárdi, Villányi,

Gulyás,
bableves füstölt hússal: csersavas, íű-

szeres vörös borok.
Gyümölcsleves; félédes, édes fehérbo-

rok esetleg gyümölcsborok.

Szárnyas
Csirkéhez, pulykához üde, finom illa-

tú fehérbor való. Kacsához vagy paprikás
csirkéhez már inkább magasabb savtaftal-
mú bor, p|, egy gyümölcsösebb karakterű
vörösbor a legelőnyösebb (Kadarka vagy
Porlugieser). Egyszerűbben elkészített li-
bához szárazabb f ehérbofi , míg máfi ásban
gazdag társához vörösbot1, például Merlot
ajánljunk.

illik. viszont, ha sülten kerül
az aszlalra, akkor bátran

nyúljunk a könnyű, szőlő
illatú fehérborokhoz.

A vadhúshoz vö-
rösbor illik. Mlg a vad-
nyúlhoz és fácánhoz
a kevésbé fűszeres
bor, addig a vad-
disznóhoz, őzhöz,
szarvashoz már a
nehezebb, karakte-

resebb, íűszeresebb
borok passzolnak.

Ugyanez mondható el a
vadlibáról és a vadkacsá-

ról is. De nem szentségtörés az
sem, ha fahordóban érlelt, hosszú életű,

nagytestű, ásványos, elegáns íehérboft aján-
lunk.

Halak mellé fehérbor1 szokás inni, abból
is a könnyebb, zamatosabb, száraz íajlá-
kat (Chardonnay, Olaszrizling). Ha viszont
fűszeresebb, gazdagabb, akkor a mellé
ajánlott bor is legyen testesebb, Grillezett
tonhal- vagy lazacsteakhez kínálhatunk
testesebb rozé, siller vagy olyan könnyebb
vörösbo11, mint a Zweigelt, Potlugieser,
Kékfrankos, Pinot Noir.

Desszertekhezfélédes vagy édes íehér-
bor1 vagy édes pezsgőt ajánljunk, de szóba
jöhetnek a kései szüretelésű borok is. A vi-
lág leghíresebb desszertbora a tokaji aszú
minden édességhez remekül illik.

Gomba: vörösbor vagy nehe-
zebb szárazíehér,

Főzelékek: friss, savas, üde
íehérbor.

Máj: íehér- vagy könnyű vö-
rösbor, libamájhoz, kacsamáj-
hoz,, aszú.

Pástétomok: vörösbor.
Tésztához: félédes, íehér pe-

csenyebor.
Káposztás ételekhez:

emésztést segítő fűszeres, szá-
raz íehér- vagy vörösborok, töl-
tött káposztához: chardonnay

Saitok: vörös bor vagy vala-
milyen csemegebor, különleges
fehér borok

Zöldségleves; könnyű, illatos, zama- att a nemes vörösbor ajánlott (Pinot Noir,
tos fehérbor pl, Sauvignon Blanc, vagy Cabernet Sauvignon). A borjú viszont
krémleveseknél a Tokaji Furmint vagy íélszáraz, félédes, testes fehér bofi
a reduktív Somlói. (A reduktív eljárás kíván (ha paprikás: rozét),
lényege, hogy az erjesztés és az Birka, bárány húsához a fél-

;záraz, száraz, testes vörös

:::[j.l:r",í;ff;í:i5.!i,,' 
(pl a marha-, rffiilrlíll

A könnyű sertéshússal a savas, szá-
raz fehérbór harmonizál, a pörkölthöz a ka- E!!l§|WÍrÍn
rakteresebb vörösbor javasolható. -*-^r*A^^.,ii ^_A"A marhahúsno, toroi".iöii.r.tu *i- TojásételekkönnYű,.,szárazfehérbor,

Pezsgő, habzó bor: kb. 6-8'C.
Száraz íehérborok aperitif ként:

8-10,c.
Száraz fehér borok étkezéshez: 10-12"C.

Rosék, sillerek: 10-12 "C.

Könnyed vörösborok; 12-1 4 " C.
Testes vörösborok. édes borok:

1 4-17' C (pincehőmérséklet)
Desszertborok: 14-,l 8'C

OriAndrás
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A járvány miatt íelértékeIódött az éttermek, kávézők szabadtéri
része. A vendégek most szívesebben foglalnak helyet kültéren.
Az ősszel azonban megérkezett a hideg is, így eljött a teraszok,
kerthelyiségek téliesítésének ideje. De milyen íűtőberendezést
válasszunk? Mikor melyik praktikusabb?

Elektromos íűtés:
szabályozni lehet a íogyasáását

Fűthetünk kültéren hősugárzóval, infraszálas
berendezéssel, de akár iníralámpákat is besze-
rezhetünk. Mivel mindegyikhez tartozik vezeték,
figyeljünk az elhelyezésnél ana, hogy ezekben
ne botoljon meg senki, ne legyen zavarő. Fel
állíthatjuk kint és bent is, és konnyen áthelyez-
hetlük máshová. De lehet falra vagy állványra
is telepíteni.

Az infrás hősugárzó egyik legnagyobb
előnye, hogy a bekapcsolás után azonnal me-
leget ad. Mivel nem a levegőt melegíti, hanem
a tárgyakat, élő szeruezeteket, szeles időben is
hatékonyan fűt. Olyan érzés, mintha a napfény
melegítené az arcunkat, testünket.

Bár az iníraszálas hősugárzó gyakrabban
meghibásodhat, mellette szól, hogy nem bocsát
ki mellékterméket, halkan működik. Mivel por-

és vízálló, a fedetlen teraszokon, kerlekben is
ki nt hagyhatj u k . 1 2-20 négy zetméteres területet
lehet vele fűteni.

Sokan azéft választanak inkább gázos hősu-
gárzót, meft attól tartanak, hogy ami árammal
megy, az sokat íogyaszt. Ez azonban nem fel-
tétlenül van (2y, Az időjárástól íüggően ugyanis
szabályozni lehet a teljesítményét. Az sem mind-
egy, hogy nyitott vagy félig nyitott teraszon hasz-
náljuk-e, és hogy mennyi ideig működtetjük. Ha
látványelemként tekintünk rá, és mindig bekap-
csolva hagyluk, többet fogyaszt, Ha nem akarunk
túl sok áramszámlát fizetni, beszerezhetünk moz-
gásérzékelős változatot is. Ez csak akkor kapcsol
be, ha van ott valaki és szükség van rá.

Hogyan órizhetjük meg tovább
a meleget?

Akár a gázos, akár az elektromos fűtést vá-
lasztjuk, mindkettő meleget ad és mindkettővel
elérhetjük, hogy a vendégek kellemesnek érez-
zék a teraszozást, Ana azonban figyeljünk,
hogy a keletkezett hő íelfelé hamar elillan, ezért
érdemes a hősugárzókat pavilonok, vászonte-
tők alá beállítani.

Az is. megoldás, ha valamivel befedjük a
teraszt. lgy nem száll el annyira a meleg, nem
pazaroljuk az energiát. Szilágyi Katalin

Magyarországon az éghajlati adottságok
nem teszik lehetővé, hogy vendégeink so-
káig élvezhessék kerthelyiségünk, teraszunk
előnyeit. lgy ha azt szeretnénk, hogy a hi-
degebb hónapokban is legyen forgalmunk,
érdemes téliesíteni, vagyis íűteni a kültéri he-
lyiségeinket.

Ezt különféle gázos vagy eleküomos hő-
sugárzókkal, infrakészülékkel oldhatjuk meg.
Ezek nemcsak meleget adnak, hanem egy-
falta dekorációs elemként is szolgálnak. Az,
hogy mennyit költünk ezekre a készülékek-
re, attól is függ, hogy milyen teljesítményű
és megjelenésű berendezést szeretnénk. A
különböző íiták árai közótt nincs nagy kü-
lönbség. Azárat inkább az befolyásolja, hogy
mekkora az eszköz teljesítménye, milyen a
kivitelezése, műanyag-e vagy rozsdamentes
acél, lnfrakészüléknél az is közrejátszik, hogy
cserélhető-e benne az iníraszál, és van-e
hozzá alkatrész utánpótlás. Találhatunk akár
már 40 ezer íorintért is megfele|ő eszközt, de
a határ a csillagos ég,

A gázos ritkán romlik el

A kültéri, gázzal működő hősugárzók, hőgom-
bák egyik nagy előnye, hogy hordozhatóak,
nem kell hozzé1ukvezeték. Ha nincs a közel-
ben áramfonásunk, és nem akarunk vezeIé-
ket kivezetni, akkor ez jó megoldás lehet. A
borászatok körében most nagyon népszerű,
hogy a szőlősbe kitelepülnek és ott taftanak
borkóstolást. ltt is egyszerűbb egy gázgom-
bát felállítani, mint hosszabbítóval megoldani
az elektromos íűtést.

A berendezés gázpalackkal működik, ami
a talpban helyezkedik el. A szakemberek azt
alánlják, hogy kifejezetten propán palackot
használjunk, meft ez mínusz 40 fokig nem
íagy le, (2y nem lesz probléma a lederese-

mint a propán-bután palackok eseté-

A gáz vagy hőgombák ízlésesen vannak
kialakítva, jól illeszkednek a külső környezel
be. Elhelyezhetjük bejárathoz vagy az aszta-
lok mellé is. A teljesíl|ményük alapján pedig
kiválaszthatjuk, mekkora terület besugár-
zására szereInénk használni. Egy közepes
teljesítményű gázgomba általában 20-25
négyzetméteres körben ad meleget. Kicsit
olyan, mint amikor egy konvektor vagy Iűz
elé ülünk.

Nagy előnye a gázos íűtésnek, hogy ritkán
romlik el, mefi egyszerű a kialakítása. Ugyan-
akkor a szén-monoxid kibocsátása miatt nem
lehet használni zárt térben, És az is igaz,
hogy tűz és robbanás veszélyes. Aki tehát
ódzkodik agázIól, annak érdemesebb elekt-
romos berendezést vásárolni.

dés,
ben,

Gázos hősugárzó
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Nincs kivétel: a vendég-

r be kell zárni a kapukat. Az, üzletben 11 után csak a
személyzet tartózkod hat,
esetleg az a vásárló, aki
az elvitelre rendelt éteIért
érkezett. Át rell szervezni
az esküvőket is, egyelő-
re vendéglőkben tilos az
éjfélkor kezdett menyasz-
szonytánc.

Úi szabályok

Este 1 
,l-kor 

be kell zárni minden vendéglátó
üzletet - olvashatjuk a szeptemberben meg-
jelent kormányrendeletben, Az üzletben
1 1 után csak a személyzet tadózkodhat.
Vendég csak akkor léphet be, ha elvitelre
rendelt ételt vagy italt, s annak átvételére
érkezett.

E szabályok válogatás nélkül minden
vendéglátó üzletre kiterjednek. Nemcsak
zát, Iérre vonatkoznak, hanem a kefthelyi-
ségekre is, A kisebb büfék íorgalmát nem
érinti, ha nem teszik lehetővé a helyben
íogyasztást. Elvitelre továbbra is lehet áru-
sítani,

A vendéglátó üzletben a személyzetnek
kötelező maszkot hordania. A vendégeket
nem kötelezik maszkviselésre.

Esküvők korlátozása
Esküvőszervezók szerint körülbelül 10 ezer
fiatal pár halasztotta őszre a korábban ta-
vaszra-nyárra tervezett esküvőjét. Módosí-
tották az időpontokat, a helyszíneket, újra-
tervezték a menüt az őszi lakodalomhoz.
Ekkor jött derült égből villámcsapásként a
kormány új záróra-rendelete, mely szerint
éjjel 11-kor minden vendéglátóhelyet be
kell zárni a járvány miatt, Mint kiderült, nem
minden esküvőt fog egyíormán sújtani a
záróra-rendelkezés.

Elég gazdag a választék, ha valaki eskü-
vői helyszínt szeretne lefoglalni. Faluhelyen
népszerű a helyi közösségiház, aíaluház,
de az sem ritka, hogy a íalu külön rendez-
vényhelyszínt épített. Ezeket bárki kibérel-
heti családi célokra is, esküvők vagy akár
születésnapok rendezésére. Aztán itt van-

nak az egyre népszerűbb, kiíejezetten ele-
gáns programok rendezésére szakosodó
helyszínek: a kastélyok, kúriák is.

A felsoroltak közös jellemzője, hogy a leg-
több vállalkozás csak magát a helyszínt bizto-
sítja. Vendéglátás helyben nincs, csak tálaló-
konyha, hogy a külső szolgáltató által hozott
étel felszolgálható legyen. Mivel ezek mind
olyan rendezvény-helyszínek, ahol vendéglá-
tás nincs, nem vonatkozik rájuk a 11 őrászár-
óra-rendelet, Nem taftoznak a zenéstáncos
rendezvények korlátja alá sem. Zenés{áncos
rendezvénynek ugyanis a hivatkozott rende-
let szerint a nyilvános, a zenét főszolgáltatás-
ként kínáló programok tartoznak. Egy lako-
dalom tehát nem zenés{áncos rendezvény
akkor sem, ha élő zenére táncolnak a meg-
hívott vendégek.

A fenti helyszíneken tehát szabadon
szervezhetők lakodalmak ma is, A feltétel,
hogy a kiválasztott helyszín ne minősüljön
vendéglátóhelynek, Az említettek mellett
bórelhetők tornatermek, művelődési házak
termei, vagy bármi hasonló is, mindegyik-
ben szabadon megtarthatók a lakodalmak.

A kormányrendelet tiltása kizárólag azo-
kat érinti, akik vendéglátóhelyen szeNez-
nék az ünnepi eseményüket. ltt akkor is be
kell zárni este l 1-kor, ha a rendezvény nem
nyilvános, azon csak szűk körű meghívot-
tak tarlózkodnak. Sajnos ezzel az intézke-
déssel egy kalap alá vették a 11 körül nyitó
diszkót a szűk család részvételével rende-
zett lakodalommal, s mindkettőt egyformán
tiltják.

A szállóvendégekre nem
vonatkozik azátőla

A kormányrendelet a tiltást a vendéglátó üz-
letekre korlátozza. Ebbe nem tartoznak bele
a szálláshelyek éttermei, bárjai akkor, ha a
szállóvendégek veszik igénybe azokat. (Szá-
mukra ugyanis a szálloda étterme nem ven-
déglátó üzlet, hanem a szálláshellyel együtt
kínált egyéb szolgáltatás.) lgy ha például egy
szálloda étterme az esküvő helyszíne, akkor a
külső vendégek, akik nem alszanak ott, csak
este ,l1-ig tatózkodhatnak az étteremben.
Számukra ez vendéglátást jelent, riájuk vonat-
kozik a tiltás. Azok a rokonok viszont, akik ott is
alszanak a hotelben, nem az étterem, hanem a
hotel vendégei, tgy ők akár folytathatnák éjjel is

a lakodalmat. A Ceremóniamester Szövetség
kezdeményezte is az egységes elbírálást. Az
esküvőszeruezőket tömörítő szervezet azI kéri
a kormánytól, engedélyezze a lakodalmakat
23 óra ulán is, hiszen ebben a körben teljesen
indokolatlan ez a tiltás, Mitől terjed jobban a vi:-

rus egy lakodalomban 23 után, mint fél órával
korábban? Ugyanazok az emberek tartózkod-
nak ott, és ugyanolyan kozelségben vannak
egymástól, mint a tiltás órala előtt. A kormány
azonban egyelőre nem reagált a kezdeménye-
zésre, Addig azonban nincs más megoldás,
mint korábbra hozni a vacsora időpontját, fél

1 1 -kor megtaftani a menyasszonytáncot és 1 1

előtt hazaküldeni a vendégsereget.

A záróra szabályait a 431/2020 kormány-
rendelet tartalmazza (7.§), Nagy Csaba



Szeptembertől új kötelezettség terhel minden munkaadót,
amely képzést szervez dolgozóinak. A legkisebb tanío|yam
szervezése esetén is be kell jelentkezni a felnőttképzők nyilván-
tartásába, és a képzések csak bejelentés alapján indíthatók. Ez
regisztrációs díjat, seregnyi adminisztrációt és állami felügyele-
tet jelent egy céges továbbképzés, sót akár egy munkavéde|mi
oktatás esetén is.

Szeptemberben megváltozott a felnőttkép-
zésről szóló törvény. A felnőttképzőknek
kötelezően be kell regisztrálniuk egy nyil-
vántartásba, s külön-külön be kell jelenteni
minden képzés adatait. A résztvevőkkel fel-
nőttképzési szerződést kell kötni. Meg kell
adniuk adószámukat, TAJ számukat, amiket
más személyes adataikkal együtt a képző-
nek 8 évig tárolnia kell, S hogy miért fontos
ez nekünk? Azér1, mert a törvény megfogal-
mazása miatt minden vállalkozás felnőttkép-
ző szeruezetté válik, amelyik képzést, tan-
folyamot tart dolgozóinak vagy másoknak.
Márpedig ha legalább egy alkalmazottunk
van, akkor már munkavédelmi felkészítést
kell tafianunk. Ez pedig felnőttképzővé teszi
vállalkozásunkat - f izethetjük a regisztráció
dllát és bosszankodhatunk a részletes és
felesleges adminisztráció, meg a nyomában
járó ellenőrzések miatt,

A módosított felnőttképzési törvény szö-
vegezése rendkívül nehézkesre, érlhetel
lenre sikeredett. A hatóságok is magya-
rázkodnak miatta, és hosszas tájékoztató
anyagot állítottak össze arról, hogy mi tar-
tozik a törvény hatálya alá és mi nem. Még
így sem tiszta a kép. Arról például csak egy
parlamenti kérdésre adott minisztériumi vá-
lasz ad tájékoztatást, hogy ide kell sorolni
a munkavédelmi és tűzvédelmi munkahe-
lyi képzéseket is. S ha ezek ide tafioznak,
akkor minden más belső képzés is ide so-
rolandó, ami a munkahelyen előfordulhat,
a szakácsok HACCP képzésétől kezdve a
legegyszerűbb szakmai taníolyamig.

A felnőttképzési törvény határozza meg,
hogy milyen taníolyamokat, képzéseket kell
a felnőttképzési szabályokhoz tafiozónak
tekintenünk. Ez a2013. évi LXXV|l törvény,
amit mostantól sokat kell íorgatnunk.

Az új előírások szerint a törvényt akkor kell
alkalmaznunk, ha képzésünk, oktatásunk

- szervezett (pl.: előre bejelentjük mun-
katársainknak, hogy október 7-én 8-,10
óra között munkavédelmi képzést tar-
tunk, amin meg kelljelenni) és
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- célirányosan az ismeretek, a szakmai
képességek, készségek fejlesztésére
irányul (Pl.: célja, hogy a dolgozók meg-
tanulják egy új munkagép szabályos
használatát).

Ennél pontosabb útmutatást nem ka-
punk, így mindenki igyekszik megfejteni,
hogy mit kell szervezett, célirányos és
készségfejlesztő képzésnek tekinteni - ez
a három fő feltétele a felnőttképzéshez való
besorolásnak,

A döntés megkönnyítéséhez az lnnováci-
ós és Technológiai Minisztérium készített
egy összefog laló magy ar ázatot, példákkal
kiegészítve. Arra htvják íel a íigyelmet,
hogy a fenti három elvárásnak egyszerre
kell teljesülnie ahhoz, hogy felnőttkép-
zésről beszélhessünk. Akkor kell tehát
felnőttképzésnek tekintenünk azt az ese-
ményt, amin a dolgozók rész vesznek, ha
az egyszerre

- szervezett,
- célirányos (van egy képzési cél, amit el

kell érni)
- és ismeretet fejleszt.
Ha valamelyik nem fedezhető fel, akkor

az másfajta rendezvénynek számít,
Nem célirányos; NEM lesz felnőttképzés

például a tanácsadás, az iskolás gyermek
konepetálása, a konzultáció, meft ezeknek
nincs előre meghatározott képzési célja,
időkerete, a fejlődés irányát sok esetben
maga a résztvevő haIározza meg. Nem
tartozjk ide egy hobbiklub, szakkör vagy
táncklub sem, mert bár ezek is ismeretet
fejlesztenek, de nem célirányosak.

Nem szervezeíí: Ugyancsak nem fel-
nőttképzés az sem, amikor valaki hozzá-
íérést kap egy online videótár letölthető
anyagaihoz, melyeket oktató közreműkö-
dése nélkül megnéz és feldolgoz, Nincs
számonkérés, nincs teszt a végén, Ezek
nem célirányos és nem szervezett alkal-
mak, tehát nem lesz felnőttképzés.

Nem irányul készségfejleszíésre: Nem
íelnőttképzés a minisztérium szerint például
egy konferencia, egy termékbemutató, meft
nem irányulnak készségfejlesztésére.

Hogy az éfielmezési nehézségeket
megértsük, muszáj szó szerint idézni
a törvény legfontosabb meghatározá-
sát. Az Új előírások szerint a ,,szerve-
zett célirányos kompetenciakialakításra
és kompetenciaJejlesztésre irányuló,
szervezetten megvalósLtló (,.,) okta-
tásra és képzésre (1.§)" kell a törvényt
alkalmazni.

A kompetencia szó alatt ismeretek, ké-
pességek, készségek együttesét érljük.
Ezek segítségével munkatársunk ké-
pes lesz valamilyen területen valami-

'u].r.oT.u:.'.j'

Ezek a példák nem vállalkozásokhoz
Iarlozóak, de leszűrhetjük belőlük, hogy a
törvényalkotók szerint mit kell a felnőttkép-
zésekhez sorolnunk, Ha - nevezzük bármi-
nek is - egy tanfolyamon, képzésen előre
meghatározott tananyagot sajátítanak el az
emberek, előre meghatározott keretben,
szervezett módon, s még egy ellenőrzéssel
meg is kell bizonyosodnunk a tanultak elsa-
játításáról, akkor az a felnőttképzés hatálya
alá taftozik. llyen minden egyes munkahelyi
tanfolyam, például a munkavédelmi képzés
is.

A felnőttképzés szeptember elsejétől beje-
lentés vagy engedély alapján folytatható.
Engedélyhez csak az állami támogatásból
megva|ósuló és szakképesítést adó tanfo-
lyamokat kötötték (mint pl. a régi OKJ tan-
íolyamok). Az összes többi képzésekhez
csak bejelentés kell.

A bejelentés két lépésből áll: előbb re-
gisztráljuk a képző vállalkozást, majd
egyenként az indítandó képzéseket. Első
lépés tehát a felnőttképzéssel foglalkozó
szervezet regisztrációja a Felnőttképzési
Adatszolgáltatási Rendszerben. Ezt a rend-
szeft a Pest Megyei Kormányhivatal kezeli,
oda érkezik a regisztrációnk.

A bejelentést a far,nive,huweboldalon kell
elkezdeni, a felső sarokban lévő "Bejelent-
kezés" gombra kattintva, A rendszerbe ügy-
félkapus azonosítással lehet bejutni. A re-
gisztráció során a cégadatokat kell megadni.

Regisztráció során tipikus hiba, ha valaki
nem betűpontosan írja be az adatokat. Ha
eltérés van a beírt és a hivatalos nyilván-



taftásokban szereplő adatok között, akkor
hiánypótlás várható. Szintén hiba, ha a kép-
zőként bejelentkező vállalkozásnak nincs a
tevékenységei között oktatással íoglalko-
zó TEAOR szám (legalább a 8559 számú
egyéb oktatás),

A regisztráció végén jelenik meg a fel-
szólítás a pénz befizetésére. A bejelentés-
hez 15 ezer forintot kell elutalni igazgatási
szolgáltatási díjként, ma,jd az utalásról szó-
ló visszaigazolást íel kell tölteni a rend-
szerbe.

Ha a pénzt befizettük és íeltöltöttük
rőla az igazolást, akkor várni kell a nyil-
vántartásba vételre. Erdemes minden nap
ránézni a felületre, mert ha hiánypótlást
kérnek, arról nem fognak értesítést külde-
ni, A ,,Beadványok kezelése" menüpont-
ban láthatjuk az elküldött regisztrációt.
Amikor elkészítjük, akkor előbb az lálszik,
hogy ,,Befizetésre váf', majd a ,,Beküldve"
állapot látható, ha már a banki visszaiga-
zolást is feltöltöttük. Ugyanitt jelzik majd
azt is, ha hiánypótlást kérnek. Ha minden
rendben van, akkor megjelenik a ,,Nyil-
vántartásba véve". Ekkor le kell tölteni az
erről szóló határozatot, meft a benne lévő
nyilvántartási számot minden felnőttkép-
zés során használni kell,

Ettől kezdve a vállalkozásunk szerepel a
felnóttképzők nyilvántartásában és jogosult
lesz képzés indítására.

Az előző lépés a vállalkozás regisztráció-
ja volt. Minden egyes képzést a jövőben
külön-külön be kell jelenteni lehetőleg in-
dulás előtt, legkésőbb az indulást követő
3 napon belül. Ez egy adatszolgáltatás,
melyben a képzés lényeges ismertetőjét le
kell írni:

- a képzés megnevezése, jellege, helye,
óraszáma, első képzési napja, befeje-
zésének tervezett időpontja, valamint

- a képzésben résztvevők személyes
adatai, e-mail címük, adóazonosító
jelük.

A résztvevők egy nyilatkozatban megtilt-
hatják, hogy azonosító adataikat továbbítsuk
a nyilvántartásba. Ekkor is be kell ezeket
gyűjteni, s 8 éven át tárolni az adatvédelmi
előlrások figyelembevételével. Csak a köz-
ponti rendszerbe nem kell továbbítani - ál-
lítólag. Kétkedésünk oka, hogy ekkor is be
kell írni minden adatot, különben nem tudunk
a résztvevőnek oktatási azonosítót adni. A
rendszer tehát elvileg úgy működik, hogy fel
kelltölteni minden személyes adatot, majd a
program ezeket törli, ha a hallgató nem enge-
délyeZe a továbbítást.

A törvény előírja, hogy a képzések részt-
vevőivel felnőttképzési szerződést kell
kötni, azonban furcsa, helyzetet teremt
ezzel kapcsolatban. lrásos szerződést
csak az engedély alapján indított kép-
zéseknél tesz kötelezővé, a bejelentés
a|apján indítottakra nem. ltt elég a szó-
beli megállapodás is. Azt viszont elvár-
ják, hogy ellenőrzés esetén a képző
igazolni tudja, hogy a képzési megálla-
podást megkötötték, Márpedig egy szó-
beli megállapodásnál ez elég nehezen
bizonyítható.

A szerződésnek taftalmaznia kell a kö-
vetkezőket:

- a képzés megnevezését és óraszámát
- napra pontosan a képzés kezdési és

befejezési időpontját
- a haladás ütemezését (pontosan le-

írua, hogy mikor veszik az egyes tan-
anyagegységeket)

- a képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megjelölését

- a tanultak ellenőrzésének, éttékelésé-
nek módját

- ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, ak-
kor a vizsgára bocsátás íeltételeit

- a megengedett hiányzás méftékét és
ennek túllépése esetén a képzésben
részt vevő személyt érintő következmé-
nyeket (pl. kizárás)

- a képzési dtjat, vizsgadíjat, s a megfize-
tésének módját, ütemezését

- ha a képzés támogatásból valósul meg,
akkor a támogatás összegének hazai
és uniós források szerint történő feltün-
tetését

- az esetleg nyújtott ösztöndíj mértékét
és folyósításának feltételeit,

- a szerződés megszegésének a követ-
kezményeit.

Nem kötelező, de a képzés hallgatójának ké-
résére tanúsítványt kell kiállítani. Régebben a
tanúsrtvány bármi lehetett: papírboltban ve-
hettünk hozzá sablont, vagy saját készítésűt
is használhattunk. Most a tanúsítványt a nyil-
vántaftásból lehet majd letölteni.

A felnőttképzéssel kapcsolatos adatkeze-
lés is azoknak a lényeges újdonságoknak
az egyike, amikkel eddig nem sokat kellett
foglalkozni. Mostantól a törvény 8 éves idő-
tartamra teszi kötelezővé az adatok kezelé-
sét. Aki felnőttképzésben részt vesz, attól a
következő adatokat kell elkérni:

- neve
- születési hely, idő, anyja neve
- neme
- állampolgársága, ha nem magyar, ak-

kor tartózkodásának jogcíme és a tar-
tózkodásra jogosíl|ó okirat száma

- lakcím, levelezési cím, e-mail
- TAJ szám, adóazonosító jel
- a képzéssel összeíüggő adatok.
Az adatkezeléssel kapcsolatban javasol-

juk GDPR szakértő bevonását. A képzéssel
kapcsolatos adatkezelés joga|apját törvény
halározza meg, de a különböző adatkezelé-
si tájékoztatókat írissíteni kell.

Ha meg akarunk szabadulni a nyomasz-
tó adminisztrációtól, logikus lépés lenne a
képzésekre külső céget hívni. Jó is lenne,
ha egy munkavédelmi vállalkozás megol-
daná a munkavédelmi képzéseinket, és ők
intéznék az adminisztrációt is.

A rossz hír, hogy az lTM állásfoglalása
alapján akkor is belső képzésről beszélünk,
ha azt egy másik, külsős vállalkozás biz-
tosítja. Ebben az esetben is mi számítunk
képző inlézménynek, minket terhel a kép-
zés teljes adminisztrációja.

Véleményünk; úgy tűnik, hogy a tör-
vénymódosítás egy olyan kötelezettséget ró
a vállalkozásokra, amihez a legtöbbünknek
semmi köze nincsen. Nem akarunk felnőtt-
képzők lenni, mégis kénytelenek leszünk a
rendszer kötelező adminisztrációjával fog-
lalkozni. Azt gondoljuk, egyszerűen túllőttek
a célon. Valószínűleg a kétes minőségben
dolgozó felnőttképző cégeket akarták szo-
rosabb ellenőrzés alá vonni. Helyette az
ország összes vállalkozását sikerült újabb
költséggel és íelesleges adminisztrációval
terhelni.

Néhány fontos segitség:
- az lTM tájékoztatója: ebben található

meg az a példatár, melyben bemutatják,
hogy mi tarlozik és mi nem tartozik a tör-
vény hatálya alá: bit. ly/itmlaj ekoztato

- parlamenti állásfoglalás arról,
hogy a munkavédelmi képzések
is a törvény hatálya alá tartoznak:
b it. ly/al l a sío g l a l a s - ke p z e s

- a felnőttképzésről szóló törvény: 2013.
évi LXXVIl. tv.

- a törvény végrehajtási rendelete, többek
közt a képzési szerződés taflalmának
leírásával: 1 1 12020 kormányrendelet

-a Felnőttképzési Adatszolgáltatási
Rendszer: far.nive.hu Nagy Csaba



Magánemberként sem öröm, ha valaki a hátunk mögött kí.
gyót-békát kiabál ránk. De vállalkozások esetében a pletyka
nemcsak kellemetlen, hanem anyagi veszteséggel is járhat.
Vállalkozóként hogyan akadályozhatjuk meg az alaptalan
rossz híreket, a széles körben terjedő rágalmakat?

Egy sértődött alkalmazott szóbeszéddel is
rengeieg kárt tud okozni. Egy rosszindula-
tú pletyka elindításához nem sok kell. Elég
sokat sejtetően elmondani baráti körben,
hogy,,én biztosan nem mennék ebbe az ét-
terembe vacsorázni, dolgoztam ott, láttam,
mi van a konyhában...". Vagy szakmabeli-
ek előtt jellemezni a tulajdonost hogy ,,ez
soha nem íog tisztességesen kiíizetni, be
se fog jelenteni, azIán majd futhatsz a pén-
zed után...".

A hírek egy része megmarad kocsmai
pletykának, soha semmi következménye
nem lesz, Más kijelentések önálló életre
kelnek, terjedni kezdenek és végül konkrét
anyagi kár1 okozhatnak a vállalkozásnak.
Az elpát1olt vendégek, a gyűjtőoldalon le-
rontott méfiékadó éttékelések jól látható
veszteséget okoznak a tulajdonosoknak.
Mit tehetünk, hogyan lépjünk fel a rosszin-
dulatú pletyka ellen?

Jó hírnév megsétlése miatt attói követelhe-
tünk kártérítést, aki a nyilvánosság előtt va-
lótlanságot terjeszt a vállalkozásunkról, Ezt
megtehetjük akár a bíróságon is. Kérhetjük
a rágalmazás megszüntetését, például,
hogy távolítsák el az internetről a sérelme-
zett tartalmakat.

Anyagi következményként sérelemdíjat is
követelhetünk. A bíróság előtt ez polgári pe-
res kategória, nem büntetőeljárás. A bkó ak-
kor állapít meg sérelemdíjat, ha bizonyítjuk,
hogy a rágalmazás valóban káfi okozott. A
sérelemd1 a magyar jogban úidonságnak
számít, a 2014-Iől használatos polgári tör-
vénykönyv teszi lehetővé az alkalmazásáI.
A sérelemdíj nem kártérítés. Az összege
nem attól függ, hogy valakit mekkora kár
vagy sérelem éft. A sérelemdlnak egyedül
az a feltétele, hogy a károkozás valóban
megtörlénjen.

A konkrét összeget a bíróság a felek
anyagi helyzetétől is íüggővé teszi, és
figyelembe veszi a hasonló perekben
született ítéleteket is. Egy jó sérelemdíj
arányos a bekövetkezett kárral és az elkö-
vető anyagi helyzetével is. Célja, hogy a
kifizetése íájjon annak, akinek állnia kell.
Ha egy milliárdosra csak százezer íorint
sérelemdíj megfizetését róná ki a bíróság,*§§§w
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az nem tartaná vissza a hasonló cselek-
mények elkövetésétől. Sokan merész
elképzelésekkel mennek a bíróságra és
többmilliós sérelemdtlat követelnek. Am a
bíróságok jellemzően alacsonyabb össze-
gekel állapítanak meg.

Vegyük például, hogy van egy éttermünk,
melyről valaki rágalmakat terjeszt saját is-
meretségi körében. Minden szava hazug-
ság, De bármennyire káros is, egyelőre ke-
vés emberhez jutnak el a rágalmak. Ellene
nem sokra mennénk a bkóságon, meft amit
csinál, az ugyan bosszantó, de nem okoz
valódi kár1 a vállalkozásnak. Bizonyítani
sem tudnánk, mer1 a vádak csak szóban
hangzanak el.

Egy másik ember viszont azt híreszteli,
hogy rendszeresen romlott ételt {orgalma-
zunk, felhasználjuk az előző napi maradé-
kokat és ellenőrzés nélküli forrásból szár-
mazó húst teszünk azaszIalra. Ezek súlyos
vádak. Ő létrehoz egy honlapot, ahol a vá-
dak folyamatosan olvashatók, évek múlva
is bárki láthatja őkel. Ez már olyan szintű
rágalom, ami anyagi kárt is okozhat. A bi-
zonyíték pedig olvasható az interneten, egy
képernyőfotóval egyszerűen dokumentálha-
lóan. Ezzel már lenne mit keresnünk a bkó-
ságon, hamar kiharcolnánk a sérelemdlat.

A rágalmazást nehéz elkülöníteni a véle-
ménytől, Ami az egyik ember szerint még
őszinte vélemény, az a másik fél szerint
már súlyos rágalom. A véleményét min-
denki szabadon kifejtheti. Mielőtt meg-
hurcolnánk valakit a kijelentései miatt,
próbáljuk meg eldönteni, hogy ő most vé-
leményt mondott, vagy rágalmazott min-
ket. Nézzük meg egy példán keresztül! Az
első beszámoló egy vélemény, melynek
egy mondatába sem tudnánk belekötni.
Hiába szolgáltatunk jól, ő ezt érzi, s ezzel
nem lehet vitába szállni,

,,Én ebben az étteremben még soha nem
ettem egy jót. Minden vacsora után éhes
maradok. Az ételek szaga sem tetszik, min-
dig a romtott húsra emlékeztet, És néha úgy
érzem, mintha többet fizetnék a kelleténél."

A második beszámolóban ugyanazt olvas-
suk, de már nem véleményként, hanem állí-

tásként, Ennek minden mondata igazolható
vagy cáfolható. Ha cáfolható, akkor jogos el-
várás a részünkről, hogy a rágalmazó vendég
felell.en is a hazugságokét1.

,,En ebben az étteremben még soha nem
ettem egy jót, Az adagok kicsik, kevesebbeí
adnak, mint amit az étlapon jelöInek. A hús
legtöbbször romlott, A számlával meg több-
ször becsaptak."

A vélemény szabad, alkotmány biztosította
jogunk, kifejtésének azonban vannak határai.
Ezek a határok ott húzódnak, ahol mások
jogai elkezdődnek. A vélemény nem sértheti
mások becsületét, jó hírnévhez való jogát, egy
vállalkozás esetén annak jogos gazdasági ér-

dekeit.
A Polgári töruénykönyv szerint a jó hírnév

megséttését jelenti, amikor valaki más sze-
mélyre vonatkozó és e személyt sétlő, valót-
lan tényt állít vagy hkesztel, vagy valós tényt
hamis színben tüntet íel (2013, évi V, tv. 2:45

§).
Ez a tilalom a vá|lalkozások közötti sér-

tésekre is alkalmazható, A tisztességtelen
piaci magatartás tilalmáról szóló törvény
például azl írja, hogy ,,tilos valótlan tény ál-
lításával vagy híresztelésével, valamint va-
lós tény hamis színben való feltüntetésével,
úgyszintén egyéb magatartással a verseny-
társ jó hírnevét vagy hitelképességét séfie-
ni, illetőleg veszélyeztetn{' (1996. évi LV\L
tv, 3.§),

Nem séfti tehát a szabályokat az,akilek-
ja, hogy nekinem ízlellaz ebéd és számára
nem volt elég nagy az adag. Aki azonban
tényként írja le, hogy romlott húst adnak az
étteremben, az megsétli közlésével a másik
féljogait.

ffi
Mindig gondoljuk ál az alábbiakat ha az in-
terneten vagy máshol olyan kijelentéseket
találunk, melyek vállalkozásunk számára
séftőek:

- Mekkora köfi ér el a kijelentés? Eljut-e
annyi emberhez, hogy alkalmas legyen
a leendő vásárlók beíolyásolására?

- A rágaImak terjesztőjének mekkora ha-
tása lehet más emberekre? Egy kocs-
mai panaszkodásnak egészen más a
hatása, mint egy elismert vállalkozó
véleményének a helyi kamara összejö-
vetelén.

- A sérelmezett rágalmat véleménynek
vagy tényközlésnek kell-e tekintenünk?
(Ez az egyik legfontosabb eldöntendő
kérdés.)

- Az adott hír vagy vélemény elterjed-e
olyan széles körben, hogy valóban ront-
sa a vállalkozás hknevét? Az is lehet,
hogy csak legyintenek rá az emberek.



- Ha széles körben elterjed a rágalom,
származhat-e abból konkrét anyagi
veszteségünk (pl. elpáttoló vendégek,
csökkenő bevétel)? Ha a jó hírnév meg-
sérlése nem jár tényleges veszteséggel,
nem érdemes bírósághoz fordulnunk^

- Vállaljuk-e ezt a vitát a nyilvánosság
előtt is? Ha bírósághoz fordulunk, az
nyilvánosságra kerül. Lehet, hogy a sé-
relmezett kijelentések is több emberhez
jutnak majd így el, mintha semmit sem
csináltunk volna.

Ha úgy döntünk, hogy lépéseket teszünk
a rágalom megfékezésére, akkor kezdjünk el
mindent pontosan dokumentá|ni! Hol jelent
meg a sérelmezett közlés? Készítsünk róla
hiteles másolatot! Amiaz interneten megjele-
nik, azt könnyű eltüntetni. Készítsünk róla ké-
pernyőíotót! Még jobb, ha mindezt közjegyző
előtt tesszük, és ő hitelesíti a mentés elkészí-
tésének az idejét, Ha szóbeli közlésekről van
szó, vegyünk fel jegyzőkönyvet olyan embe-
rekkel, akik hallották, tanúi voltak. Gyűjtsünk
össze minél több anyagot, hogy a bíróság
eIőtt bizonyítani lehessen a jogsérlést!

Ezután készítsünk becslést arról, hogy mi-

lyen kóvetkezményei lehetnek a sérelemnek.
Hány vendéget veszíthetünk el? Mennyi lehet
az anyagi kárunk? Minél konkrétabban gon-
doljuk ezt végig, annál megalapozottabb kö-
veteléssel állhatunk a bíróság elé. A bkóság
előtt szükségünk lesz tényekre is. Azzal nem
mehetünk oda, hogy X, véleménye rosszul
esett, ezéft sérelemdíjat kérek tőle. A keresel
ben mutassuk be mennyi kárunk keletkezett
és ezéft mekkora káftérítést és sérelemdlat
kérünk.

Egyre gyakrabban merülnek fel dolgozók
és munkáltatóik között is ilyen jellegű viták.
A munkaügyi törvények korlálozzák a dol
gozók véleményszabadságát, nem teszik
lehetővé, hogy a munkáltató jogos érdekét
sétlő kijelentéseket tegyenek. Ez munka-
időn túI is érvényes rájuk. Egyre több olyan
eset merül fel azonban, ahol alkalmazot-
taknak azéft mondanak fel vagy indítanak
fegyelmi eljárást ellenük, meft munkaidőn
túli magatarlásukkal megséfiették munkál-
tatójuk jó hknevét,

A töruény korláIozza a dolgozók jogát a
véleményük szabad kifejtéséhez. Nem tehet-
nek, nem mondhatnak olyat, ami a munkáltató
jó hírnevét, jogos gazdasági vagy szervezeti
érdekét súlyosan sértené vagy veszélyez-
Ietné (2012, évi l, tv,8, §). Fontos, hogy ne
csak a íentiek lényegére figyeljünk, hanem a
mondat részleteire is. Nem korlátozhatjuk úgy
általában a munkavállalók jogát véleményük
kifejtéséhez. Nem büntethetjük meg azéft,
meft azt mondja ismerőseinek, hogy ,,ilyen
vacak helyen még nem dolgoztam, kevés a
pénz, cseszeget a főnök, utálok bejárni". Ez
a véleménye, joga van hozzá. AIörvény csak
akkor engedi büntetni a dolgozó véleményét,
ha az súlyosan séfii, kifejezetten veszélyezteti
a munkaadó érdekeit,

Azon persze vitatkozhatunk, hogy mi számít
súlyos sérelemnek, pláne veszélyeztetésnek.
Erre nincsenek egyértelmű szabályok. Meg
kell vizsgálni, hogy a kifogásolt vélemény hány
emberhez jut el, milyen hatást kelt, okoz-e
konkrét anyagi kát1 vagy nem. Ezekre vála-
szolva eldönthetjük, hogy érdemes-e felmon-
dást íontolgatni vagy bíróság elé citálni a fele-
lőtIen dolgozót, Nagy Csaba



Teljesen átszabta a kormány az ország turisztikai térképét. A ko,
rábbi hivatalos íelosztás szerint 3 nagy turisztikai régió létezett.
lgyekeztek ide összpontosítani a fejlesztéseket és ezeket a térsé,
geket próbálták jobban népszerűsíteni. Most ezt megváltoztatták:
11 turisztikai régiót jelöltek ki, és egyelőre 4 milliárd forintot ígér-
tek arra, hogy e térségek kidolgozzák saját fejlesztési terveiket,

A turisztikai térségek kijelölése egy nem túl
fontos adminisztratív lépésnek tűnik. Meg-
neveznek néhány térséget, mint a turizmus
fő területeit, s ezeket fogják a jövőben erő-
tellesebben reklámozni az ulazni vágyók-
nak. Valójában ennél többről van szó, amit
akkor veszünk majd észre, amikor a pénz
áramlani kezd a hivatalosan kijelölt keretek
közé. Ezek között a térségek között íogják
majd felosztani a fejlesztési forrásokat, s
ezek kerülnek előtérbe a pályázatok meg-
hirdetésekor is. Jó példa erre a Kisfaludy
Program, amelynek pályázataiI már kiemelt
térségenként hirdették meg, és csak abból
a körből lehetett a fejlesztési támogatások-
hozhozzájulni. Nem mindegy, mely telepü-
lések kerülnek a turisztikai térségek közé.
Hiszen ez dönti el, hogy a jövőben melyik
településeken juthatnak hozzá turisztikai
jellegű programok támogatásához a vállal-
kozók.

Az egyes térségek szerepének erősítése
nem most kezdődött. Az első ilyen térség
a Balaton volt, amelyet még 2000-ben nyil-
vánítottak kiemelt üdülőkörzetté, A térség
fejlesztéséről szóló Balaton-törvény még
azt is megszabta, hogy az ide kerülő tele-
püléseken milyen építkezések indulhatnak.

A rendszert 2016-ban alakították át, ami-

kor az egyedüliként kiemelt Balaton helyett
három nagy turisztikai régiója lett az or-

szágnak:
- Balaton,
- Sopron-Ferlő és Tokaj.
- Felső-Tisza és Nyírség,
Mostantól pedig a három helyett 1,1 tér-

séggel kell számolnunk, amelyek közöti
már a főváros közvetlen környéke is helyet
kapott. Maga a főváros nem került bele a
körbe, de gyakorlatilag teljes vonzáskörze-
te a turisztikai térség része lett. A 11 térség
a következő:

. Balaton

. Sopron-Fertő

. Tokaj és Nyíregyháza (3 alegységgel:
Tokaj, Felső-Tisza térsége és Nyírség)

. Mátra és Bükk (két alegységgel: Mátra
és Bükk)

. Gyula és térsége

. Győr-Pannonhalma

. Szeged és térsége

. Pécs-Villány

. Debrecen és térsége (két alegységgel:
Debrecen - Nyíregyháza, illetve Ti-
szató - Hotlobágy)

. Budapest környéke (a főváros nélkül).
A Magyar Turisztikai Ugynökség szerint

e térségek mindegyike saját márkát dolgoz

majd ki, s versenyképes utazási csoma-
gokat alakíianak. Könnyid László, a MTU
igazgatóhelyettese arról is beszélt, hogy az
állami turisztikai intézményrendszer a jövő-

ben ehhez a felosztáshoz igazodva fog ál
alakulni - hogy ez pontosan mit jelent, arról
nem árult el részleteket.

A térségek kilelölése mellett a kormány
nevesített 13 olyan állami beruházást is,

amiket kiemelt turisztikai fejlesztésként ke-

zelnek a jövőben. Érdekes, hogy mind a 13

a Nyugat-Dunántúlon található, 7 Sopron
és a Ferlő{ó környékén, 6 pedig a Balaton
paftján,

A Feftő{ó környékén:
. A Fertőtavi vízitelep fejlesztése
. a Lővérek program nemzeti konferencia

központ Sopronban
. a ferlődi Esterházy-kastély és a hozzá

kapcsolódó területek
. a ferlődi sírdomb környéke
. a nagycenki Széchenyi-kastély és a

hozzá kapcsolódó területek
. a nagycenki Széchenyi-kastély parkjá-

nak részét képező Hársfasor
. a feftőrákosi Püspöki Palota.
A Balaton környékén:
. a csopaki Ranolder-villa
. a keszthelyi Festetics-kastély és parkja
. a keszthelyi Amazon Szálló, lóváltó és

lakőház
. a Keszthelyhez Iarlozó Fenékpuszta

műemléki együttese
. Keszthely külterületén a Fenyves allé
. a szántódi majorság épületegyüttese.
F o r rás : 429/2020 ko rm ány ren d e let

Nagy Csaba



Haladékot kaptak
a szálláshelyek a
íejlesztési támogatás
elköltésére
Ez év december 31. helyett jövő év március
31-ig lehet felhasználni a 8 szobásnál nem
nagyobb szálláshelyek fejlesztési támoga-
tását - jelentette be Guller Zoltán. A Magyar
Turisztikai Ugynökség vezérigazgalója sze-
rint a belföldi idegenforgalom sikeres nyarat
zár1, és emiatt sok szolgáltató nem tudta a
tervezett időben elkezdeni a korszerűsíté-
seket Forrás: MTl

Továbbra is népszerű
az ételrendelés
Egy friss felmérés szerint az ebéden kívül
már a reggelit és az élelmiszefi is szívesen
rendeljük házhoz, Feljövőben a hamburger,
de a pizza is tartja magát. Aprilis-május-
ban az esti/éjszakai rendelések helyett az
ebédidős és délutáni házhoz szállítások
szaporodtak meg, Népszerű lett a reggeli
rendelés, este pedig az alkohol házhozszál
lításra kaptak rá a magyarok, Május végére
közel duplájára nőtt azoknak a száma, akik
az életmentő kávét és a frissen sült péksü-
teményt is házhoz rendelték ébredés után,
Ehhez pedig úgy látszik könnyű hozzászok-
ni, meft a reggel rendelők száma azóta is
taftja magát. Az éttermek mellett számos
cukrászda, reggelizőhely, ételérzékenyeket
kiszolgáló hely és alkoholos italt forgalmazó
vállalkozás is a kiszállítással növelte szol-
gáltatási körét Forrás: NetPincér

Veszélyben a magyar
íürdők kétharmada,
segítségért kiáll az
ágazat
A Magyar Fürdőszövetség a kormány in-
tézkedését kezdeményezi a koronavírus
járvány okozta gazdasági helyzetben. A
fürdők a hazaiturizmus mozgatórugói. A 15
leglátogatottabb utazási célpont között 13
fürdőváros található, és a vendégéjszakák
71 oÁ-a olyan településen keletkezik, ahol
fürdő működik. A fürdőszövetség szerint ha
a fürdők működése ellehetetlenül, azzal a
belföldi turizmus is leállhat. Márpedig a für-
dők tavasszal íelélték végső taftalékaikat,
és csak kivételes esetben számíthatnak a
tulajdonos önkormányzatok pénzügyi segít-
ségére. Most létszámleépítésre kényszerül-
nek, ami a meglévő munkavállalói állomány
10-30%-át érintheti. Az ágazatban íoglal-
koztatott 18 ezer munkahelyből tehát már
az ősszel 6 ezer munkahely megszűnése

fenyeget, Egy szeptember elején készült
felmérés szerint külső forrás bevonása
nélkül a magyar fürdők 76,15 %-a nem ké-
pes eljutni a túlélést jelentő 2021-es nyári
főszezonig. A fürdők 2020-ban a bevételeik
40-70 '/.-ál biztosan elveszítik, és várha-
tóan ez folytatódik 2021 első íélévében is,
Működőképességük fenntartása csak azon-
nali, vissza nem térítendő támogatással le-
hetséges. - Számításaink szerint az eddig
ktesett és még kieső bevételek részbeni
visszapótlása és a munkahelyek megtaftá-
sa legalább 2021 nyaráig összességében
35 milliárd forint nagyságú vissza nem té-
iltendő támogatást igényel - összegez a
szövetség. Forrás:OS

Osszeíogás
a íilmes turizmus
íej!esztéséért
Együttműködési megállapodást kötött a
Magyar Turisztikai Ugynökség (MTU) és
a Nemzeti Filmintézet (NFl) a filmes tu-
rizmus fejlesztésére, A megállapodás cél-
ja Magyarország, mint forgatási helyszín
népszerűsítése, új produkciók Magyaror-
szágra hozatalának ösztönzése. ,,A filmtu-
rizmus népszerű és rendkívül hatékony or-
szágimázs{o rmálő lény ező. Az itt forgatott
produkciók kiváló lehetőséget biztosítanak
arra, hogy Budapestet, illetve Magyaror-
szágot utazási célpontként népszerűsítsük
a hazai és a nemzetközi utazóközönség
számára. A megállapodással az a célunk,
hogy Magyarországot biztonságos forga-
tási helyszínként és turisztikai célpontként
egyaránt népszerűsítsük" - nyilatkozta
Káel Csaba, az NFl igazgatóságának el-
nöke.

Forrás: turizmus.com

Pest megye ízei
A Pest megye ízei című kötet a megye
gasztronómiai különlegessé geiől, kézmű-
ves termékeiről készített pillanatfelvételt.
Mint Ambrus András felelős szerkesztő
elmondta, sokak számára meglepő, de
vannak kifejezetten Pest megyei telepü-
lésekre, tájakra jellemző ételek, ételkészí-
tési módok, termékek. A mostani kiadvány
az ételreceptek mellett alapanyagokat,
gasztronómiai vállalkozásokat, ötleteket is
bemutat, emellett érdekes történetek, in-
formációk is szerepelnek benne, A könyv
összesen 19 ételt, italt, receptet, gasztro-
nómiai terméket mutat be, és Pest megye
csaknem valamennyi tájegységéről vá-
logat, Az olvasók megismerhetnek olyan
ételeket, mint például a hévízgyörki gür-
dös, vagy olyan desszefiet - ez a somlói
galuska -, amely egy fóti cukrászmester

íanIáziájának köszönhetően vált világhírű-
vé, de merész újításokkal is találkozhatnak
például a bonbon vagy a csiliszósz készí-
tése kapcsán.

Forrás, turizmusonli ne.hu

Bécs mentőövet dob
a szálláshelyeinek
Bécs eddig két lépcsőben mintegy 350
millió eurót fordított a koronakrízis miatt a
várost ért gazdasági károk enyhítésére.
Szeptembertől egy újabb 50 millió eurós
támogatási csomagot dolgoztak ki (koro-
na-csomag lll,) Ennek nagyobb része a
szálláshely-szolgáltatókat és a turisztikai
ágazatol hivatott segíteni, Bécsben idén
a vendégéjszakák 70 százalékos csökke-
nésével, valamint a bevételek 60 százalé-
kos zuhanásával számolnak, ezért a bécsi
szálláshelyek üzemeltetőire külön odafigyel
a fővárosi önkormányzat - írja a GD Con-
sulting. Szeptembeftől szálláshelyenként
a tavalyi éves forgalom 6%-ának megfele-
lő összeg igényelhető a változó működési
költségek fedezésére, egységenként maxi-
mum 50 ezer euró éfiékben. (A fix költsé-
gek támogatására külön kormányzati prog-
ram létezik Ausztriában), Egy 3 millió eurós
keretösszegből pedig a nehéz helyzetbe
került klubélet és a könnyűzenei iparág sze-
replőit támogatják.

Forrás: turizm usonli ne. hu



A második hullámban terjedő
koronavírus megfékezésére
szinte valamennyi európai or-
szág korlátozó intézkedéseket
hozott: kötelező maszkviselés,
létszá m ko rlátozás, ven dég l ő k
előrehozott zárőráia. Bem uta-
tunk néhány példát az európai
országok lapzártánki g hozott
intézkedéseiből.

Ausztriában a vendéglátóhelyek éjjel 1-ig
maradhatnak nyitva. Az éttermekben az
asztalokat legalább ] méteres távolság-
ra kell elhelyezni. Asztalonként legfeljebb
10 vendég foglalhat helyet. A személyzet
mindig maszkot visel. A vendégnek is fel
kell vennie a maszkot, amikor nem a sa-
ját asztalánál tarlózkodik. Az ételt és italt
az aszlalnál szolgálják fel, a pultnál tilos
fogyasztani. Büíéasztalon lehet tálalni, de
az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a fer-
tőzésveszély csökkentéséről, például a tá-
laláshoz bekészített egyszer használatos
kesztyűkkel és feft őtlenítőszerrel.

A rendezvények nagyságát korláIozzák:
beltéren legfeljebb 50 íő, szabadtéren 100
fő vehet részt a programokon. Megkülön-
böztetik a tömegrendezvényeket: előre ki-
alakított ülésrend esetén ilyeneken beltéren
1500-an, kültéren 3 ezren vehetnek részt
(austria,inío).

Belgiumban októbertől a maszk viselé-
sét zsúíolt helyekre korlátozták: tömegköz-
lekedési eszközön, moziban, színházban
kell maszkot hordani. A kötelező karanté-
nidőt egy hétre csökkenIelIék (index.hu).

Brüsszel október elején szigoritott: min-
den bárnak, kávéháznak rendezvény-
központnak egy hónapra be kell zárnia.
Közterületen tilos alkoholt fogyasztani. Az
éttermekben legfeljebb 4 ember ülhet egy
asztalnál. Az italokat, ételeket árusító he-
lyeknek este 1O-kor zárniuk kell. A nyilvá-
nos piacokon nem lehet helyben ételt és
italt fogyaszta ni (mki k.h u).

Hollandiában a bárok nyitva maradtak,
a maszk csak a tömegközlekedési eszkö-
zökön kötelező Qa.hu). Az országban a
külföldi turisták száma idén 70 százalékkal
csökkent. Ez 14 millió elmaradt vendéget
jelent, A belíöldi turizmus 40 százalékkal
esett vissza.

Franciaországból különösen Párizsból
érkeznek riasztó hkek a vírus terjedésével
kapcsolatban, Október elejétől nem nyit-

hatnak ki a bárok, az éttermek azonban a
megszokott rend szerint működhetnek, Az
asztalok között másfél méteres távolságot
kell tarlani. Egy csoport nem |ehet népe-
sebb 8 íőnél. A vendégeknek meg kell ad-
niuk az adataikat, hogy lehetővé tegyék a
későbbi kontaktkutatást, közterületen este
10 után tilos alkoholt íogyasztani. Nyilvá-
nos helyeken családi rendezvények sem
tarthatók.

Két hétig nem fogadhatnak felnőtteket az
uszodák és más, spoftolásra alkalmas he-
lyiségek sem. A kulturális intézmények és
az üzle\ek működnek, de maszkot viselni
kell és kor|átozzák a íorgalmat is. A bevá-
sárlóközpontok is kevesebb embe11 enged-
nekbe (index,hu),

Csehországban októbertől szükségálla-
potot hirdettek. A középiskolai oktatást di-
gitális íormában folytatják, Zár1 termekben
egy rendezvényen 10 ember vehet részt,
szabadtéren 20. A vendéglőket este 1O-kor
be kell zárni. Egy asztalnál legfeljebb 6 em-
ber ülhet. A maszk kötelező a közlekedési
eszközökön, kórházakban és minden zár1
teremben - a felső tagozatos diákoknak az
iskolákban is.

Szlovákiában veszélyhelyzet van ér-
vényben. A tömegrendezvények számát
50 főben maximálják * ennél többen ven-
dégIőkben és bevásárlóközpontokban sem
lehetnek, Maszkot mindenhol viselni kell,
ahol nem tartható legalább másíél méteres
távolság az emberek közöIí (portfolio.hu)

A legszigorúbb intézkedéseket Spanyol-
országban vezették be szeptember végén.

A madridiak nem hagyhatják el a várost és
a nem madridi lakosok nem léphetnek be
a fővárosba (később ezt az intézkedést a
bíróság törölte, mer1 alkotmányséftőnek ta-
lálták). Lezárlák a parkoka|, korláIozzák a
lakosság érintkezését - 6 embernél többen
nem csoponosulhatnak egy helyen.

Németország a fertőzöttek aktuális szá-
mátóI teszi függővé a hozott intézkedése-
ket. Ha egy járásban, megyében aíerlőzöí-
teknek a 100 ezer lakosra vetített száma
meghaladja a 35-öt, akkor lépnek életbe a
korlátozások. Ekkor nyilvános helyen leg-
feljebb 50 ember tafiózkodhat együtt, A
lakásokban összegyűlő emberek számáI
nem korlátozzák, de ajánlják, hogy 25-nél
többen ne legyenek egy légtérben. A ven-
déglőkben regisztrációs lapot töltenek ki a
vendégek, hogy kontaktkutatás esetén azo-
nosíthatók legyenek. 50 euróval büntetik,
aki ilyen esetben hamis adatokat ad meg.
Szükség esetén korlátozzák az italok fel-
szolgálását (napi. h u),

Olaszországban egyes tartományokban
már kötelező a szájmaszk utcai viselése
is, s tervezik, hogy ezt az egész országra
bevezetik újra. A maszkviselés ellenőrzésé-
ben a katonaság is részt vesz. A kormány
legalább 400 eurós bkságo1 javasol annak,
aki nem hordja az előírás szerinti helyen a
maszkot. Avendéglőket este 1 1-kor kell be-
zárni. Szabadtéren ezer íő, zán téren 200
fő vehet részt egy-egy rendezvényen. A tö-
megközlekedési eszközök kihasználtságát
80 százalékra csökkentették (travelo,h u).
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