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Így változik a teljesítménybér 
és a műszakpótlék 

az új Mt. szerint
Nem csak időbérben, hanem telje-
sítménybérben, illetve az idő- és a
teljesítménybér összekapcsolásával
is meg lehet állapítani a munkavál-
laló tényleges díjazását. Az új mun-
ka törvénykönyve (Mt.) meghatároz-
za a teljesítménybér fogalmát, illet-
ve rendelkezik arról, miként határoz-
hatja meg a bérezés alapját a mun-
káltató július elsejétől.

Dupla pénzért 
pályázhatnak a

mikrovállalkozások
Kibővült az új Széchenyi-
terv pályázatok mikrohite-
lezési programja, így a kis-
vállalkozások több mint 
kétszer nagyobb támoga-
tási összeget és hitelt 
vehetnek fel, mint eddig, 
és a jogosultak köre is 
bővült.

Ditte 2005 Kft. – 
Finoman, ahogy mi 

szeretjük!
Tamásiban, a város szívé-
ben, a Gyulaj Zrt. épületé-
ben várja a kedves vendé-
geket a Ditte Étterem.
Kevés olyan helybélit lehet
találni, aki ne kóstolta vol-
na a hagyományos ízvilága
mellett az újdonságra, az
egészséges táplálkozásra,
étrendre is nyitott Ditte
konyha étkeit

Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt. 

– Erdő és vad 
páratlan harmóniája

A Tolnai-dombság erdei sokak szá-
mára még ismeretlenek, pedig szó
szerint is igen vadregényes tájról
van szó. A Tengelici-homokvidéktől a
Tolnai-hegyhát déli részéig tartó
dimbes-dombos, néha szakadékos
löszvölgyekkel tarkított állami tulaj-
donú erdőtömbök kezelését a Gyu-
laj Erdészeti és Vadászati Zrt. jó
gazda módjára végzi.

Országosan egyedülálló
együttműködési megállapodás

Országosan egyedülálló együttmű-
ködési megállapodás aláírására
került sor 2012. február 6-án Szek-
szárdon, a Tolna Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a Tolna
Megyei Kormányhivatal között.
A megállapodás célja, a két szerve-
zet/intézmény (alintézményeken
keresztül) közti érdemi együttműkö-
dés feltételrendszerének megalko-
tása, a vállalkozói szféra hathatós
és hatékony tájékoztatása, a megfe-
lelő információáramlás biztosítása…

Megújuló Cafeteria 
Konferencia 
Szekszárdon

2012. január 27-én a 
Babits Mihály Művelődési 
Ház ideiglenes épületében 
tartotta meg a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium több 
szervezettel (Nemzeti Üdü-
lési Szolgálat Kft, K&H 
Bank Zrt., MKB Bank Zrt., 
OTP Bank Nyrt., Tolna 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara) közös rendez-
vényét a béren kívüli jutta-
tások új rendszeréről.
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Kibővült az új Széchenyi-terv pályá-
zatok mikrohitelezési programja, így a 
kisvállalkozások több mint kétszer na-
gyobb támogatási összeget és hitelt ve-
hetnek fel, mint eddig, és a jogosultak 
köre is bővült.

A program kételemű finanszírozást 
biztosít a mikrovállalkozásoknak. Egy-
részt egy kedvező kamatozású hitelt, 
amely összege az eddigi legfeljebb
8 millióról 20 millió forintra emelkedik. 
A másik elem a vissza nem térítendő 
támogatás, amely maximális összege 
4 millióról 10 millió forintra emelkedik. 
Mindkét összegnél minimum 1 millió 
forintért kell pályázni, a támogatott pro-
jekthez 10 százalék önerő szükséges. A 
konstrukció előnye, hogy a támogatás 
felhasználható ingatlanvásárlásra is.

Moskovits Pál, a konstrukcióban köz-
vetítőként részt vevő BG Finance Zrt. 

pénzügyi vállalkozás vezérigazgatója 
szerint azért hasznos a kibővített keret, 
mert „így növekszik a támogatással 
megvalósítható projektek teljes értéke, 
és bővül a lehetséges projektek köre is.”

Nehézséget okoz viszont a vissza 
nem térítendő támogatás utófinanszí-
rozása - állította a szakértő, mivel a pá-
lyázathoz a vállalkozásnak el kell köte-
leznie magát egy program mellett, ami
kiadásokkal jár, a vissza nem térítendő 
támogatás viszont csak a program 
megvalósulása után érkezik a számlá-
jára. „A mikrovállalkozások számára ez 
méretüknél, gazdasági tevékenységük-
nél fogva kifejezetten nehéz” - mondta 
Moskovits Pál.

A közvetítő vezérigazgatója szerint a 
vállalkozásoknak számos esetben ne-
hézséget okoz a pályázati kiírás meg-
értése és pontos kidolgozása, illetve 

gyakran tapasztalják, hogy a megcél-
zott vállalkozások nem is hallottak még
a programról.

Az idei változások pozitív része viszont,
hogy szövetkezeti hitelintézetek, taka-
rékszövetkezetek és hitelszövetkezetek
is lehetnek közvetítők. A program hitele-
it ugyanis nem bármely bank adhatja,
hanem csak a kijelölt intézetek.

Elvileg pozitív változás, hogy eltörölték
a 200 millió forintos árbevétel-korlátot,
vagyis már az efölötti bevétellel rendel-
kező cégek is indulhatnak, viszont ma-
radt a 10 alkalmazotti átlaglétszámos
korlát. Mivel legtöbb esetben a 10 fő
alatti vállalkozás nem éri el a 200 millió
forintos árbevételt, így a korlát eltörlése
csak kevés céget von be a résztvevői
körbe.

Forrás: http://vallalkozoi.negyed.hu

Dupla pénzért pályázhatnak a mikrovállalkozások

A cégadatbázis szerint lesz miből válogatnia a
revizoroknak, mivel több mint 16 ezer vendéglátás-
sal foglalkozó vállalkozás működik ma Magyaror-

t szágon, és papíron csak ötödük képes nyereséget
ttermelni. Alig akad olyan étterem, amely 50 millió
forintnál nagyobb profitot tudott elérni – írja a Gaz-
daság.hu.

Ma összesen 16 145 olyan működő cég van Ma-
gyarországon az Opten céginformációs szolgáltató
adatai szerint, amely főtevékenységként vendéglá-
ttással foglalkozik. Ez nem tartozik a nyereségtermelő
sztárágazatok közé, mert a tavaly leadott beszá-
molók alapján mindössze ötödük, 3444 vállalkozás
ttudott nyereséget elérni 2010-ben. A profittermelő
vendéglátóknak mindössze tizede tudott 10 millió
forintnál nagyobb nyereséget produkálni, míg 50
millió forint feletti pozitív eredménnyel mindössze 17
cég büszkélkedhet.

Nem meglepő, hogy utóbbiak között sok a gyors-
éttermet üzemeltető vállalkozás: a fővárosi Burger
King éttermeket üzemeltető Fusion Zrt., valamint a
McDonald’s Étterem Hálózat Kft. és a szintén McDo-
nald’s éttermeket működtető Kákos Kft. és Kisszabó
Kft. Magyarország két legnagyobb közétkeztetési
szolgáltatója is rajta van a csúcsnyereséggel üzeme-
lők listáján: a Pensió 17 Kft. és a S-FOOD Gastronomy
Kft.

A sztárvendéglátósok sorában található még az
egerszalóki hőforráshoz közeli Egri Korona Borház és
Borfalu, a visegrádi Sirály Étterem és Szálloda, vala-
mint a Daubner cukrászda, a budapesti Morrison’s
kocsmát üzemeltető Becsületes Kft.

A vendéglátó szektort az idén fokozottan ellenőrzi
a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) – írja a portál.

Forrás: Gazdaság.hu/FN24

Idén fokozottabb adóellenőrzésre 
számíthatnak a vendéglátóhelyek

Újra támogatott faktoringprogram indulhat 

Pozitív hozzáállást tapasztalt a Magyar Faktoring Szövetség a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. vezetőivel foly-
tatott tárgyaláson, így hamarosan elindulhatnak a szakértői tárgyalások egy uniós
forrásból finanszírozott, támogatott faktoring programról, a Ptk. tervezett módosítása
ugyanakkor létében fenyegeti a magyar faktoringpiacot - jelentette be Csáki Ferenc,
a szervezet elnöke egy sajtótájékoztatón. A szövetség tagjai 2011-ben több mint
háromezer vállalkozástól mintegy 888 milliárd forint értékben vásároltak követelé-
seket.

Csáki Ferenc azt mondta, a szövetség évek óta küzd azért, hogy a kormány mikro,
kis- és középvállalati támogatási eszközrendszerében újra helyet kapjon a faktoring. A
2004-2006 között működtetett Lánchíd program ugyan nem mozgatott meg jelentős
ügyfélkört, de jelentős eredménye volt, hogy ráirányította a pénzügyi szektor figyelmét 
e tevékenységre, ezáltal jelentősen bővült a kínálati piac, ami szélesebb vállalkozói kör
elérését tette lehetővé - mutatott rá. Úgy vélekedett, hogy a támogatott program beve-
zetése annál is fontosabb lenne, mert az érintett vállalati kör a magas kamatszintek
miatt kiszorult a hitelpiacról. A szervezet tavaly több konkrét javaslatot tett, amelyeket a
kormány forráshiány miatt elutasított, most azonban pozitív hozzáállást tapasztalnak
- mondta. 

A szövetség által Széchenyi Növekedési Faktoringra elkeresztelt konstrukció kere-
tében uniós forrásból kedvezményes forrást biztosítanának a faktorálóknak a mikro,
kis- és középvállalati kör finanszírozásához, amelyek rögzített feltételekkel és kedvező
kamatozással vehetnék igénybe a faktoring terméket. Csáki Ferenc szerint a jelenlegi
ügyfélkör legalább kétharmada, mintegy kétezer vállalkozás, és legalább ennyi új ügy-
fél is kedvezményes forráshoz juthatna. Az induló összeget 10 milliárd forintra tervezik,
ami később bővülne.

A szervezethez tartozó faktorcégek és bankok 2011-ben több mint háromezer vállal-
kozástól mintegy 888 milliárd forint értékben vásároltak követeléseket, ami 3,3 száza-
lékkal haladja meg az előző évit, de alatta marad a várakozásoknak.  

A tagvállalatok összességében éves átlagban átlagosan több mint 113,3 milliárd
forinttal finanszírozták ügyfeleiket, ami mintegy 6 százalékkal kisebb az előző évinél. A
csökkenés részben a piaci szegmensben rövidülő fizetési határidőknek és a gyorsabb
pénzforgásnak tudható be. A szövetség becslése szerint a tagok által kihelyezett éves
állomány meghaladja a kkv-k által felvett, éven belüli banki hitelállomány 10 százalé-
kát.    

Forrás: http://hvg.hu/kkv/20120217_faktoring_program
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Nem csak időbérben, hanem teljesít-
ménybérben, illetve az idő- és a teljesít-
ménybér összekapcsolásával is meg le-
het állapítani a munkavállaló tényleges 
díjazását. Az új munka törvénykönyve
(Mt.) meghatározza a teljesítménybér 
fogalmát, illetve rendelkezik arról, mi-
ként határozhatja meg a bérezés alap-
ját a munkáltató július elsejétől. 

Az a díjazás minősül az új Mt. szerint 
teljesítménybérnek, ami a munkavál-
lalót kizárólag a számára megállapí-
tott teljesítménykövetelmény elérése 
alapján illeti meg. Nem tekinthető tel-
jesítménybérnek például a munkáltató 
eredményességétől függően megha-
tározott olyan díjazás, ami nem képezi 
a távolléti díj alapját.

A teljesítménykövetelményt, ami a tel-
jesítménybérezés alapja, a munkáltató 

jogosult megállapítani. Eközben olyan 
eljárást kell alkalmaznia, amely objektív 
mérésen, számításon alapul, és kiterjed 
a rendes munkaidőben történő száz 
százalékos teljesíthetőség vizsgálatára 
is. A meghatározás során tekintettel kell 
lenni a munkavégzés, a munkaszerve-
zés, valamint az alkalmazott technoló-
gia körülményeire, illetve sajátosságaira 
is.

Teljesítménybérezés esetén a teljesít-
ménybérrészt úgy kell meghatározni, 
hogy a teljesítménykövetelmény száz 
százalékos teljesítése esetén a munka-
vállaló munkabére legalább a mini-
málbért elérje.

Szintén változik idén júliustól a mű-
szakpótlékkal kapcsolatos szabályozás 
is. Az új törvény szerint műszakpótlékra 
való jogosultság szempontjából nincs 

jelentősége annak, hogy a munkavál-
laló váltásos műszakbeosztásban dol-
gozik-e.

Pótlékra jogosult az a munkavállaló,
akit több műszakban foglalkoztatnak,
napi munkaidejének kezdete rendsze-
resen váltakozik, illetve műszakpótlék-
ra jogosító időben (18 és reggel 6 óra
között) végez munkát. Amennyiben
a munkavállaló munkavégzésének
tartama csak részben esik erre az idő-
szakra, a pótlék arányosan illeti meg.
A műszakpótlék mértéke – eltérően a
korábbi, különböző mértékű délutáni
és éjszakai pótléktól – egységesen har-
minc százalék. 

Forrás: http://jobline.hu/maga-
zin/20120221_teljesitmenyber_

muszakpotlek.aspx 

Így változik a teljesítménybér és a műszakpótlék az új Mt. szerint

Céget alapítani könnyű, fenntartani nehéz
Rekordot döntött az új cégek alapítása januárban az

építőiparban az Opten céginformatikai szolgáltató adatai
alapján. Egyetlen hónap leforgása alatt 817 új cégbejegy-
zést tett közzé a cégbíróság, ez 44 százalékkal magasabb a
tavalyi 500 darabos havi átlagnál.

A jelenség nemcsak az építőiparban volt tetten érhető. A
mögöttünk álló két hónapban valamennyi cégre nézve is
csúcsot döntött az új cégek alapítása. Decemberben 7242,
januárban pedig 7166 új cégbejegyzés történt. Mindez felte-
hetőleg annak tudható be, hogy most szigorították és drágí-
tották a cégbejegyzést.

„A sok új alapítás feltehetőleg „előrehozott beruházás”
azok részéről, akik el akarják kerülni a magasabb költsége-
ket és a szigorúbb ellenőrzést, hiszen a cégbíróságok eddig
az egyórás cégalapítás keretében nem tudták érvényre jut-
tatni, ezután viszont feltehetően alkalmazni fogják a cégve-
zetéstől való eltiltás szabályait” – vélte Tóth Tamás, az Opten
ügyvezetője.

A cégek számának a bővülése azonban veszélyeket is rejt.
Az ügyvezető szerint például az építőiparban „ha a jelenle-
gi tendenciák nem változnak, 2012-ben 20 százalékkal több
cég próbál talpon maradni feleannyi munkából, mint 2006-
ban, ami közgazdasági nonszensz”. Pesszimizmusát igazolja,
hogy az alapítások mellett a felszámolások 38, a végelszá-
molások pedig 42 százalékkal növekedtek tavaly januárhoz
képest.

Koji László, az ÉVOSZ alelnöke szerint is kritikus év elé néz
az ágazat. Tavaly az építőipari megrendelések száma
egyhatodával csökkent a 2010-es évhez képest, idén pedig
feltehetően a 2006-os kibocsátás felére lehet számítani. Eh-
hez képest az építőiparban működő cégek száma ugyan-
ezen időszak alatt 65 ezerről 76 ezerre emelkedett.

Tóth Tamás hangsúlyozta, hogy a munkanélküliség elől
kényszervállalkozásba menekülő szakemberek üzleti képzet-
lensége a jövőben majd komoly kockázatot jelenthet mind
magukra, mind a magyar gazdaságra nézve.

http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/02/20/ceget_
alapitani_konnyu_fenntartani_nehez/

Crowdsourcing – az új 
munkavégzési forma

A távmunka és a felhőalapú alkalmazások ötvö-
zetéből új megoldás van kialakulóban a vállalatok 
szűkülő forrásainak hatékony hasznosítására: ez a 
crowdsourcing.

A munkavégzés a crowdsourcing esetében otthon-
ról, az interneten keresztül történik, a munkavállalók 
számára szabad időbeosztásban, kötelezettségválla-
lásuk összesen egy-egy részfeladat elvégzésére szól. A 
crowdsourcing rendkívüli hatékonyságát a munkavég-
zés teljes körű automatizálása teszi lehetővé, kezdve 
a munka felosztásától a több ezer, otthonról dolgozó 
munkavállaló koordinálásán át a munkavégzés minő-
ségének biztosításáig.

Az automatizált crowdsourcing rendszer ennek kö-
szönhetően képes 100 ezer kérdőív egy napon belüli 
begépelésére, óránkénti egymillió karakterleütés kapa-
citásra, általánosságban pedig egyheti munka elvég-
zésére akár egyetlen éjszaka alatt. A felhasználási lehe-
tőségek folyamatosan bővülnek, bár már most is igen
széles skálán mozognak. Már jelenleg is sikeresen alkal-
mazzák ezt a produktív munkamódszert kézzel írt űrla-
pok gépelésére, digitalizálására, telefonos kutatások 
elvégzésére, adattisztításra, adatbázis-építésre vagy az 
időközben a válság hatására előtérbe került call cen-
ter és ügyfélszolgálati feladatokra, valamint érdemes 
kiemelni az ipari vagy közterület-figyelő kamerák képé-
nek emberi intelligenciát igénylő feldolgozását.

A rendszer szinte korlátlan mennyiségű munka befo-
gadására és annak hatékony elvégzésére alkalmas, hi-
szen csupán Magyarországon több mint 5,5 millió lakos 
használja az internetet napi rendszerességgel.

Forrás: Világgazdaság
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Tamásiban, a város szívében, a Gyu-
laj Zrt. épületében várja a kedves ven-
dégeket a Ditte Étterem. Kevés olyan
helybélit lehet találni, aki ne kóstolta vol-
na a hagyományos ízvilága mellett az 
újdonságra, az egészséges táplálkozás-
ra, étrendre is nyitott Ditte konyha étkeit.

A jelenleg menüs étkeztetést végző
vendéglátó vállalkozás a’la carte éte-
lekkel is kedveskedik a betérő vendé-
geknek, s természetesen rendezvények, 
esküvők, keresztelők és osztálytalálko-
zók szervezését és lebonyolítását is a
legnagyobb körültekintéssel és egyedi
igények szerint képesek teljesíteni.

A kft. 2006-ban kezdte meg működé-
sét a Béri Balogh Ádám Gimnázium-
ban. Innen indult annak idején a szak-
mai indíttatás is… a vendéglátás meg-
határozta az egész életemet. Emlékszik 
az indulás éveire Rádi Edit, ügyvezető.tt

Az iskolával párhuzamosan beindí-
tottuk a Ditte Éttermet, majd a fürdő 
területén a Büfét. Az iskolai konyha 
nyáron nem működött a szünet miatt, 
így a büfének, majd a megnyíló Ditte
Termál Étteremnek munkahelymegtartó 
szerepe is volt. A szezonban frissensül-
tekkel, készételekkel, menüvel, és lelkes 
vendégváró csapatunkkal vártuk a 
hazai és külföldi vendégeket. A büfé-
ben a tradícionális lángos, sült kolbász, 
óriáspalacsinta mellett az igényekhez
igazodva heck, hot-dog, hamburger és 
pizza jelentette a kínálatot.

Tipikus családi vállalkozásként mű-
ködtünk. A napi munkából mindany-
nyian kivettük a részünket: fiaim és jó-
magam is... Természetesen állandó és 
szezonális alkalmazottak segítették, tet-
ték gördülékenyebbé, hatékonyabbá a
munkát.

2008-tól az Erdészet épületében mű-
ködő éttermünk lett a bázis, innen láttuk 

és látjuk el Nagykónyiban az iskolát,
óvodát, és öregek otthonát.

A Tamási fürdőfelújítás kapcsán a für-
dő területén üzemelő egységeink mű-
ködését felfüggesztettük. Bízunk abban,
hogy eredményes tárgyalásokat tudunk
folytatni, hogy a megújult, színvonalas
fürdőben újra megnyissuk éttermünket 
a vendégek magas szintű kiszolgálása,
széles termékkínálat biztosítása mellett,
mely kapcsán a hazai ízekre, valamint 
az egészséges táplálkozásra kívánunk
nagy hangsúlyt fektetni.

Az étterem/konyha működtetése
lehetőséget biztosít számunkra, hogy
megfelelő kínálatot biztosítva rendez-
vényszervezést is tudjunk vállalni. 80-100
fős rendezvények megszervezését és
lebonyolítását a Ditte Étteremben vé-
gezzük, illetve teljesítjük, de a gimnázi-
um aulájában akár 400 fős rendezvény
is sikeresen meg tudunk valósítani. Az

alapinfrastruktúrát az iskolai büfé bizto-
sítja, a Ditte Kantin a hétköznapokban a
tanulók és tanárok igényeihez és egész-
ségügyi elvárásokhoz igazodó kínálat-
tal működik. A megfelelő szállítóeszkö-
zökkel a „külső helyszínre” való kitele-
pülés sem okoz gondot. A melegételek
mellett vállaljuk hidegtálak készítését 
és házhozszállítását is. Azt gondolom,
hogy a megrendelő igényeihez igazo-
dó, speciális menüsorok összeállításá-
val messzemenőkig biztosítani tudjuk
az elvárásoknak megfelelő, vagy épp
azon túlmutató szolgáltatást.

Jelenleg hét főt foglalkoztatunk, s ta-
nulókkal is foglalkozunk. Működésünk
kezdete óta végezzük a szakács és
felszolgáló/pincér tanulók gyakorlati
képzését. Alapjai már a gimis időkre
nyúlnak vissza. Mindvégig fontosnak
tartottam, hogy megfelelően felkészült 
szakemberekkel dolgozzam, illetve szak-
mailag felkészült tanulókat engedjek el
a nagybetűs életbe… több tanulóm há-
lásan gondol az eltöltött gyakorlatra. –
jegyzi meg mosolyogva az üzletasszony.

A tanulókkal való foglalkozás megha-
tározó eleme az emberi kapcsolatokon
túl a megfelelő eszközháttér is. A szí-
vem vágya egy főzősziget kialakítása,
melyre a jelenlegi konyhánk tökéletes 
helyszín lenne. Remélem a szakképzési
decentralizált pályázaton, amennyiben
meghirdetésre kerül eredményesek le-
szünk…

A kamarának az indulás évétől tag-
jai vagyunk. Kapcsolatunkat kiválónak
ítélem, elsősorban a szakképzési terü-
let, a tanulóképzés jelenti az összekötő
kapcsot, de a közelmúltban pályázati
vonalon is eredményesek voltunk, kö-
szönhetően a segítő szándéknak és
szakértelemnek.

hornok

Ditte 2005 Kft. – Finoman, ahogy mi szeretjük!
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Cégünk 2008. évben alakult. 2011. őszén
lehetőséget találtunk abban, hogy a szék-
hely közelében lévő kisboltot megvásárol-
juk.

Az élelmiszer jellegű vegyes kiske-
reskedés Tamásiban, a Páva utcában 
üzemel, amely immáron a vállalkozás tu-
lajdonába került, köszönhetően a közel-
múltban benyújtott kombinált mikrohitel 
pályázatnak, melyben a kamara aktív 
segítségét és szerepvállalását ezúton is 
köszönjük. – kezdte a kft. bemutatását az 
ügyvezető.

A JUROTEJ Kft. kisboltja tipikus családi 
vállalkozás, ahol a család minden tagja 
kiveszi a napi munkából a részét, de az 
irányítás Hajdics Judit ügyvezető és párjat

kezében van. 
A vállalkozásban részt vesz tagként még 

az egyik gyermek.   
Anna jelenleg még tanuló kereskedelmi

és vendéglátás szakon, de a szakmai indít-
tatással nincs baj. Az elméleti tudás mellett, 
amit az iskolában sajátít el, a gyakorlatban 
is tudja azokat alkalmazni, kamatoztatni a 
családi kisboltban.

A korábban bérleményként üzemelő 
egység is élelmiszerboltként működött, 
azonban annak alkalmazottai nem tudták 
sikerre vinni a vállalkozásukat, a forgalmuk 
visszaesett, a vevők eltűntek…

Az indulás időszakában alapvető célkitű-
zésként jelentkezett a korábbi vevők vissza-
csábítása. Mind az alkalmazott árakban, 
mind termékkínálatban úgy próbáltunk 
megjelenni, hogy az a vásárlók teljeskörű 
megelégedettségét szolgálja. Az elmúlt 
időszak azt mutatja, hogy nem voltunk 
eredménytelenek. Forgalmunk eddig emel-
kedő tendenciát mutatott. Továbbra is a 
vevői igényekhez igazodó, vásárlóközpontú 
kiszolgálással kívánunk működni, bővítve 

árukészletünket, a kapcsolódó szolgáltatá-
sokat.

Az üzlet adottságairól elmondható, hogy 
mind alapterületében, mind városon be-
lüli fekvésében megfelelő, vannak benne
lehetőségek. A városrész Tamási legújab-
ban épült része, s máig bővülő egység, ez
önmagában is hordoz piaci lehetőségeket.
További előnyként értékelendő, hogy a
közelben nem működik hasonló jellegű és
nagyságú üzlet, így a jelentkező lakossági
szükségleteket teljes egészében teljesíteni
tudjuk. A lakosság igényli a bolt működését,
illetve az épületben üzemelő presszót is.

Fejlesztési elképzeléseink első körben az 
élelmiszerüzletre irányultak, jóval szélesebb
körű árufajtát kínálunk, mint amilyennel az
eddigi években a bolt rendelkezett. A közel-
jövőben tervezzük még az épület előtti par-
kolási lehetőség bővítését, annak korszerű
kialakítását. 

A bolt mellett működő vendéglátói rész-
leg fejlesztését, korszerűsítését is megpró-
báljuk megcélozni. Ebben szinte biztosra
veszem, hogy a kamara segítségét újra
igénybe vesszük a vissza nem térítendő tá-
mogatás elnyerése céljából.

A forgalmi adatok jól tükrözik, hogy az 
üzemeltetéssel kapcsolatos elképzeléseink-
nek van létjogosultsága. Üzletünket folya-
matosan hirdetjük, reklámozzuk, állandó ak-
ciókkal várjuk a hozzánk betérő vásárlókat.

Az alkalmazotti létszám bővítésével a nyit-
vatartási idő növelésével próbálunk igazod-
ni az igényekhez, hogy vásárlóink mindig el-
érjék azokat a termékeket, melyekre éppen
szükség van a háztartásban.

Célunk, hogy az ide betérő vásárlók 
megelégedve, teljes mértékben kiszolgálva
távozzanak.

hornok

Helyi igényekre épülő, vásárlóközpontú kiszolgálás
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A Tolnai-dombság erdei sokak számá-
ra még ismeretlenek, pedig szó szerint is 
igen vadregényes tájról van szó. A Ten-
gelici-homokvidéktől a Tolnai-hegyhát 
déli részéig tartó dimbes-dombos, néha 
szakadékos löszvölgyekkel tarkított ál-
lami tulajdonú erdőtömbök kezelését 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. jó 
gazda módjára végzi.

Az új vezetési szemléletnek köszön-
hetően a társadalmi ismertség és elfo-
gadottság az utóbbi évben/években
pozitív irányba mozdult, s talán ezen 
természeti és környezeti értékek ennek 
az áldozatos munkának köszönhetően 
mind több, és több embert érintenek 
meg, fedezik fel jelentőségüket. Ehhez
a munkához szeretnénk egy kicsit hoz-
zájárulni mi is…

Gőbölös Péter vezérigazgatónál jár-r

tunk, s a Zrt. eredményeiről, céljairól, 
tervekről kérdeztük.

Ahogyan Tolna megye erdőtömbjei 
tagozódnak, úgy alakultak ki a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. erdészeti és 
vadgazdálkodási egységei is. A Zrt. 
Tolna megye északi részén az állami er-
dőben és a hozzá kapcsolódó területen 
gazdálkodik. Területén három erdészet 
működik (Tamási, Hőgyészi és Pincehe-
lyi).

A részvénytársaság több, mint 100 főt 
foglalkoztat, munkalehetőséget azon-
ban ennél jóval több embernek ad, hi-
szen a fakitermelést és az erdőművelést 
kizárólag, a vadgazdálkodási feladato-
kat pedig mind nagyobb arányban vé-
gezteti vállalkozókkal. Ezt a foglalkozta-
tást a közmunkaprogram egészíti ki, így 
összességben több mint 300 főt mozgat 
a társaság. Ebből adódóan társadalmi 
szerepvállalása és jelentősége a térség-
ben kimagasló.

A működést, a napi munkaszervezést,
a rövid-, közép- és hosszú távú célokat, 
törekvéseket a szakmai érdekek és in-
dokok mellett ez hatja át, határozza 
meg.

Meghatározó a közfoglalkoztatottak
jelenléte a cég működtetésében. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy valóban hasz-
nos foglalkoztatást tudunk végrehajtani. 
Ennek nem kis nevelő értéke is van, 
hiszen a foglalkoztatott azt érzi, hogy a 
munkájának van értelme, hasznos része 
a gépezetnek, egyfajta munkaerőpiaci 
integráció tud megvalósulni, melynek
hatásai főként közép és hosszú távon 
jelentkeznek majd – értékel Gőbölös
Péter, vezérigazgató.

Fontos küldetés számunkra, hogy 
megpróbáljuk a szakmát megmutatni
és bemutatni a társadalomnak. A hét-

köznapi ember csak a fakitermelést,
vagy a vad kilövését látja, a munkánk
azonban ennél sokkal, de sokkal több!
Célunk, hogy minden alkalmat megra-
gadva nyissunk a társadalom felé, kü-
lönböző programokkal, rendezvények-
kel a fiatalság játékos nevelésével…

A megyei vadásznap idei helyszíne
– felkérésre – Miklósvár lesz. A Trófea-
fesztivál kultúr-programokat és gasztro-
nómiai élményeket nyújt. A Lengyel-An-
nafürdői erdei iskola az Apponyi grófok 
volt birtokán áll. A régi épületeket és a
környező területet átalakítottuk, így a
már említett erdei iskola mellett interak-
tív kiállítóterem, kulcsosház, vendégház,
ökoház, pihenő-tó, kilátó, vadaspark,
erdei játszótér, kerékpárkölcsönző várja
az idelátógatókat. Itt került kialakításra
a Tolnai-hegyhát élővilágát bemutató
Hunyor tanösvény, illetve a Szarvasbo-
gár- és Ökoerdő tanösvény.

Terveink, elképzeléseink szerint a 
trófeaszemléket rendszeressé kívánjuk
tenni, a szakmai kapcsolatokat ápolni
és erősíteni kell! Az ország többi állami 
erdészeti részvénytársaságával kitűnő
a kapcsolatunk, hatékonyan tudunk
együttműködni, együtt dolgozni. A táji
erdő- és vadgazdálkodásnál nagyon
fontos, hogy a tevékenységeket össze-
hangoljuk.

Tervezünk szakmai nyíltnapokat, ahol 
a szakembereken túl a nagyközönség
számára is megmutatjuk a tevékenysé-
günk létjogosultságát, jelentőségét.

A vendéglátás, mint a vadászathoz/
horgászathoz kapcsolódó tevékenység 
színvonalának fejlesztése a megfelelő 
körülmények kialakítása és biztosítása
tekintetében rendkívül fontos. Tervezzük
az Óbíródi, Kisdádi, Kistápéi, Szállás-
pusztai vadász-vendégházak bővítését, 
fejlesztését, hogy pihenni szándékozók
valóban a „nyugalom szigetére” ér-
kezzenek és a külvilágtól távol eltöltött 
néhány nap, vagy hét alatt fel tudjanak 
töltődni, közelebb tudjanak kerülni a
természethez a növény és állatvilághoz!

A társadalmi elfogadottság és is-
mertség növelése, erősítése érdeké-
ben több kommunikációs csatornát is
igénybe veszünk. Tárgyalásokat több
TV csatornával folytatunk különböző
ismeretterjesztő és természetfilm, illetve 
filmsorozat elkészítése kapcsán. A 22
magyar állami erdőgazdaság közösen
egy szép és tartalmas színes magazin 
újságot jelentet meg kéthavonta, a 
címe: „A mi erdőnk”.

A 160 éves Országos Erdészeti Egye-
sület helyi csoportjaként életre hívtuk 
a helyi erdészklubot, amely kezdetben
zártkörűnek indult, de idővel nyilvános-
sá tettük. Rájöttünk, hogy igenis van ér-
deklődés és befogadókészség a lakos-
ság részéről, amire lehet építeni.

hornok

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. – Erdő és vad páratlan harmóniája

Gőbölös Péter
Sopronban végzett okleveles erdőmérnök-

ként. Az erdő, a természet és a vad szeretetét
édesapjától örökölte, aki szintén a szakmában
dolgozott, s aki több állami szakmai kitüntetés 
mellett Bedő-díjas erdőmérnökként ment nyug-
díjba. A családjukban nyolc okleveles erdőmér-
nök van.

1998-tól - 2003-ig műszaki vezetőként, 2003-
tól – 2010 júliusáig erdészetvezető helyettesként
dolgozott, egy másik állami erdőgazdaság 
egyik 14 ha -os erdészeténél. Munkaköre ma-
gában foglalta az erdőhasználat, fakeres-
kedelem, erdőművelés, vadgazdálkodás és
vadásztatás, a vadászházi vendéglátás, illetve
egyéb erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó mun-
kák irányítását, szervezését. Itt ismerte meg a 
szakmai rendszer (erdő és vadgazdálkodás) 
működését, a belső összefüggéseket, folyama-
tokat, melyek ismerete és tapasztalata nélkül
felelős erdőgazdasági döntéseket nem lehet
hozni. Gyermekkorában édesapjától, majd az 
erdészeti gyakorlata, a napi munkája során
elsajátította az erdővel, a természettel való gaz-
dálkodáshoz szükséges mély szakmai alázatot, 
ill. az erdész-vadász kollégáinak tiszteletét.
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Országosan egyedülálló együttmű-
ködési megállapodás aláírására 

került sor 2012. február 6-án Szekszár-
don, a Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Tolna Megyei
Kormányhivatal között.

A megállapodás célja, a két szerve-
zet/intézmény (alintézményeken ke-
resztüli) közti érdemi együttműködés 
feltételrendszerének megalkotása, a 
vállalkozói szféra hathatós és hatékony 
tájékoztatása, a megfelelő információ-
áramlás biztosítása, hozzájárulva egy 
versenyképesebb térségi gazdaság 
létrejöttéhez, szoros gazdasági együtt-
működéseken alapuló üzleti kapcso-
latrendszerek kiépítéséhez, továbbá 
hatékony érdekképviseleti tevékenység 
fenntartásához.

Az együttműködő partnerek – felis-
merve és elfogadva a helyi vállalkozá-
sok kiemelt szerepét és fontosságát – a 
gazdaság hosszú távú fejlődési lehető-
ségei vonatkozásában kinyilvánították 
azon szándékukat, hogy köz- és érdek-
védelmi feladataik ellátása során, a vál-
lalkozói kultúra erősítésében, a fejleszté-
si lehetőségek, egyéb vállalkozásokat 
támogató programok megvalósításá-
ban együtt kívánnak működni.

Az együttműködés egyik fő hozadé-
ka a hatékonyabb információáramlás 
lehet. A közvetlen tájékoztatásnak óriási 

jelentősége van, hiszen a vállalkozások-
hoz így gyorsabban és hatékonyabban 
tudnak eljutni azok az információk, me-
lyek alapvetően befolyásolják műkö-
désüket pl. szabályozások, eljárásrend 
módosítások stb.

A partneri kapcsolatnak köszönhető-
en a visszacsatolás is eredményesebb 
lehet, mely az érdekképviseleti, érdek-
védelmi tevékenységet erősítheti.

A kormányhivatal célja szintén az, 
hogy a térségben működő vállalko-

zások minél sikeresebbek legyenek 
és könnyebben boldoguljanak. Ehhez
minden segítséget és támogatást meg 
kívánnak adni, így mindkét fél sokat vár
az együttműködéstől, hiszen a meg-
fogalmazott célok közösek! A megál-
lapodás aláírásával többek között a
szakigazgatási szervek kerülhetnek kö-
zelebb a gazdasági élet szereplőihez.

hornok

Országosan egyedülálló együttműködési megállapodás

Regisztrációs napokat tartott a kama-
ra, hogy megkönnyítsük a vállalkozások 
számára a kamarai nyilvántartásba vé-
telt, népszerűbb nevén a regisztrációt.

Az Országgyűlés 2011. november 21-
én elfogadta az egyes adótörvények 
és az azzal összefüggő egyéb törvé-

nyek módosításáról szóló törvényjavas-
latot, amely tartalmazza a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény módosítását. Az új rendelkezések
alapján a gazdálkodó szervezetek szá-
mára kötelező a kamarai nyilvántartás-
ba vétel.

A kamarai közfeladatok ellátásához
évente 5 ezer forint kamarai hozzájáru-
lást fizet egy-egy vállalkozás, a kamara 
ezért a törvényben meghatározottak 
alapján térítésmentes szolgáltatásokat 
nyújt a gazdasági szervezeteknek: ta-
nácsadás gazdasági, pénzügyi, adózá-
si ügyekben, segítséget nyújt vállalkozói 
hitelezésben. Díjmentes az üzleti part-
nerkeresés és pályázatfigyelési szolgál-
tatás is.

A megye hat városában megrende-
zett regisztrációs napok alkalmával az
érdeklődő vállalkozók segítséget kap-
tak a regisztrációs adatlap kitöltéséhez,
és tájékoztatást a díj befizetéséről. A re-
gisztrációs napon nem csak a kötelező
nyilvántartásba vételre volt lehetőség, a
vállalkozók egyúttal jelezhették önkén-
tes kamarai tagság létesítésére irányuló
szándékukat is.

Február 21-én Tamásiban, 22-én Bony-
hádon, 23-án Bátaszéken, 27-én Tolnán, 
és 28-án Dombóváron vártuk a város és 
a környékbeli települések vállalkozóit.

Regisztrációs napok segítették a vállalkozókat a jelentkezésben

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888  
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A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara közös szervezésében „Fejlesztési 
lehetőségek a pályázatok tükrében” 
címmel pályázati tájékoztató szeminá-
riumra került sor 2012. február 20-án a 
kamara székházában.

A rendezvény központi témája az
aktuális pályázati és egyéb pénzügyi
forráslehetőségek voltak. Kiemelt figyel-
met kapott a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal által koordinált Kereskedelem-
fejlesztési pályázat, amelyen keresztül a 
hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
külföldi megjelenési esélyeit kívánják 
javítani a következő lehetőségeken 
keresztül: külföldi kiállításon való rész-
vétel, marketing eszközök, nemzetközi 
szervezeti éves tagdíj, önálló cégpre-
zentáció-cégbemutató szervezésének 
támogatása, külpiacon létesítendő 
iroda-bemutatóterem éves bérleti díja, 
s végezetül megfelelőség tanúsítási 
eljárás költségeinek támogatása. A fó-
rumon Düh Gergely, a Nemzeti Külgaz-yy

dasági Hivatal tanácsadója részletes
tájékoztatót tartott a pályázatról, annak
feltételeiről, teljesítendő kötelezettségei-
ről, a finanszírozás menetéről.

Az elnöki köszöntőt követően Rendás 
Ágnes, tanácsadó, a Nemzeti Külgaz-
dasági Hivatal helyi munkatársa mutat-
ta be a Hivatalt, tevékenységeit, felada-
tait, beszélt a 2012. évi tervekről, esemé-
nyekről. A szervezet alapfeladatai közé 
tartozik a befektetés-ösztönzés és a ke-
reskedelemfejlesztés. Ezen belül hazai 
kis- és középvállalkozások külpiacra lé-
pésének, külgazdasági tevékenységé-

nek támogatása és a külföldi működő-
tőke beruházások hazai letelepedésé-
nek ösztönzése. A szolgáltatások között 
meghatározó az üzleti partnerkeresés,
amely üzleti és innovációs partnerke-
reső adatbázisok alkalmazásával tud
megvalósulni a cégfelmérések során
szerzett információk rendszerezése és
felhasználása által.  A nemzetközi kiál-
lítások és üzletember találkozók szerve-
zése koncentrált tárgyalási lehetőséget 
biztosít, egyéni megjelenéssel egybe-
kötve. A célzott partnerkeresés egyéni
igények szerinti célirányos partnerfelvé-
tel lehetőségét hordozza magában.

Dür Gergely – mint arról a korábbiak-
ban már szó esett – a Kereskedelemfej-
lesztési pályázat ismertetését vállalta fel,
hasznos gyakorlati tudnivalókat, taná-
csokat osztott meg a hallgatósággal a
pályázat benyújtásával, illetve a nyertes
pályázat elszámolásával, a támogatás
lehívásával kapcsolatban.

Kiemelt figyelmet kapott a napon a 
fejlesztési elképzelésekhez rendelhető
pénzügyi források feltérképező össze-
foglalása.

Manhalt Dóra a Tolna Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel 
menedzsere bemutatta az alapítvány-
nál elérhető hitelkonstrukciókat, ismer-
tetve azok főbb paramétereit: a támo-
gatható tevékenységeket, a felvehető 
hitelösszeget, elfogadott kamatlábat,
futamidőket, elszámolási szabályokat.

A szeminárium zárásaként a témához 
kapcsolódó kamarai szolgáltatásokat 
ismertette Hornok Jenő, vállalkozásfej-
lesztési osztályvezető. Szervezetünk a
pályázatfigyelésen, pályázati tanács-
adáson túl vállalja a dokumentációk 
összeállítását, elkészítését is, sőt az elszá-
molásban, az elnyert támogatás lehívá-
sában is aktívan részt vesz.

Az aktuális pályázati felhívások rövid, 
lényegre törő ismertetésével a jelenlévő 
cégek képviselői megismerhették azo-
kat a fontosabb vissza nem térítendő
támogatásokat, melyekkel végrehajt-
hatják aktuális, vagy a közeljövőben
esedékessé váló terveiket.

hornok

Pályázati szeminárium
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Gazdasági/társadalmi előnyök Munkáltatói előnyök Munkavállalói előnyök Elfogadóhelyek tudnivalói

Az átalakítás céljai:
• modernizálja a cafeteriát, és

olcsóbbá teszi a működését
• kényelmesebbé teszi a keretek

felhasználását 
• növeli a két alapvető cafeteria

juttatásra fordítható összeget 
• korlátot szab a cafeteriával kap-

csolatos visszaéléseknek
• biztonságosabbá és átlátha-

tóbbá teszi a rendszert,
• segíti a gazdaság növekedését

Az Erzsébet-utalvány for-
galmazásának hasznát a MNÜA szo-

y

ciálisan rászorultak étkeztetésére
fordítja. Ez az összeg már az idén
elérheti a 10 Mrd forintot. Vagyis az
állam által biztosított járulékked-
vezmény, valamint a jutalékok
nem csupán hazai kézben ma-
radnak, de az egész társadalom szá-
mára hasznos közfeladat ellátását
segítik.
A turizmus, vendéglátás fellen-
dülése, többmilliárdos megtaka-
rítás és a kártyahasználat terje-
dése várható a SZÉP kártya beve-

y j

zetésével és használatával:
• Az olcsó működés eredményeként

még azonos forgalom mellett is
több pénz marad a szolgál-
tatóknál, ami javítja a jövedel-
mezőségüket, és új fejlesztése-
ket tesz lehetővé.

• A piaci kibocsátás miatt az állam-
nak nincsenek költségei a SZÉP 
Kártya rendszer működtetésével
kapcsolatban.

• A kártyahasznált terjedését se-
gíti a SZÉP Kártya bevezetése, a

y j

készpénz-forgalom mérséklődése
akár százmilliárdos megtakarítást
is hozhat nemzetgazdasági szinten.

• Cél, hogy a SZÉP Kártya forga-
g gg

lom már középtávon az üdülési
csekket meghaladó mértékben
járuljon hozzá a szálláshelyek, a
melegétkezést nyújtó vendéglátó-
helyek, fürdők, és egyéb szabadidő
szolgáltatások forgalmához, vala-
mint egy jóval szélesebb elfogadói
kör csatlakozhasson a felhasználói
hálózatához.

• Az új rendszer tehát úgy szolgálja
a közjót, hogy közben a vállalkozá-
sok életét is könnyíti.

+ Nem csak 450 ezer forintig le-
het utalni a SZÉP Kártyára – ez

g

a 30,94 százalékos adóteher 
érvényesítésének felső határa. 
A keretöszszegeken felül jut-
tatott összegekre érvényes az 
51,17 százalékos adó.

+ A SZÉP Kártyáról szóló kormány-
,

rendelet értelmében a kibocsátók 
nem kérhetnek a munkáltatóktól 
semmilyen díjat, jutalékot. 
Nincs szolgáltatási vagy admi-
nisztrációs díj, szállítási költség, 
és nincsenek pótdíjak. Csak a
munkavállalónak szánt összeget 
kell átutalni a kibocsátó intéz-
ménynek, és ezt a dolgozó tel-
jes egészében meg is kapja.

+ A SZÉP Kártyával 
j gg

csökkennek 
az adminisztrációs terhek.
Elég egyetlen szerződés, és ezt 
követően csak a juttatás ösz-
szegét kell átutalni. Nem kell a 
kártyák szétosztásával sem
fáradni, azt a szolgáltató ki is 
postázhatja dolgozói lakcímére. 

+ Egyszerű  szerződéskötés –
bármely kibocsátó honlapján le-
het ezt kezdeményezni. Elegendő 
egyetlen szerződést kötni, - a 
munkavállalókat azonban nyilat-
koztatni kell az adatok átadásá-
ról, de ezt elég egyszer megten-
ni. Ezt követően már csak utalni 
kell a pénzt, illetve – a szerző-
dés után rendelkezésre bocsá-
tott elektronikus adatalapon –
megjelölni, hogy kinek, melyik 
alszámlára, mennyit kell adni.

+ Elég egyetlen utalás – a mun-
kavállalói számlák között a meg-
bízás alapján a szolgáltató osztja 
el az utalványokat.

+ Akkor is érdemes szerződni, ha 
már döntött cafeteriáról, mert a
jutalmak kifi zetésénél jól jöhet
a SZÉP Kártya.
j

+ Nincs kockázat: a munkáltató-
nak ez semmibe sem kerül 

+ A SZÉP Kártyával kényelmesen, 
egyszerűen és gyorsan fi zet-
het. Ugyanúgy működik, mint egy 
bankkártya. Számára teljesen in-
gyenes, és bármely családtagja 
is felhasználhatja az utalvá-
nyokat – ennek díja is minimális, 
maximum 1500 forint + áfa lehet, 
öt évre. 

+ Széles körben felhasználha-
tó. Meleg étkezésre, valamint a 
fi tnesz- és a wellness-klubokban, 
a múzeumokban, állatkertekben. 
Vásárolni lehet vele színházje-
gyet, fürdőbelépőt, hajójegyet és 
sípálya-bérletet, de szoláriumra 
vagy szaunázásra is költhetnek 
belőle. És természetesen szállás-

gy

helyeken is.
+ Internetes fi zetésre is alkalmas, 

szállodai előleg, interneten ren-
delt étel-házhozszállítás ese-
tén is lehet vele fi zetni.

+ Ha van olyan hely, ahol fi zetni 
szeretnének vele, de nem tudnak, 
jelezzék a kibocsátónak, és az 
meg fogja keresni ezt a szolgálta-
tót.

+ Nem problémás a fi zetés. Nem 
kell a címleteket előre kiszá-
molni, majd megvárni, amíg át-
számolják. A POS terminálon a 
fi zetés néhány másodperc, a tele-
fonos és az internetes autorizáció 
is egyszerű  folyamat. 

+ A munkavállalónak nem kell tud-
nia, hogyan lehet fi zetni egy he-
lyen – csak annyit kell megnéznie, 
elfogadják-e a kártyáját.

+ Nincsenek címletek. Sehol sem 
mondhatják, hogy az utalványból 
nem tudnak visszaadni, megszű-
nik a kényszervásárlás.

+ Pontosan tudni fogja a mun-
kavállaló, mennyit költhet, mikor 
jár le az egyenleg. Külön szemé-
lyes internetes felületen ellen-
őrizheti a számláját, egyenlegét 
és költéseit.

+ A kártya letiltható és megújít-
ható, így akkor is felhasználható 
a juttatás, ha a kártya elveszett, 
vagy esetleg ellopták, vagy ha 
például kimosták.

+ A kártya elfogadásáról szóló kor-
mányrendelet határozza meg,
hogy kik fogadhatják el a kártyát,
és mely szolgáltatások esetén
melyik alszámlákról fogadható el 
fi zetés. (TEÁOR’08 kód!)

g

+ Egyszerű a szerződéskötés – 
minden kibocsátó honlapján érde-
mes ezt kezdeményezni.

+ A kártya elfogadható interneten
át és internetes fi zetések során
is, telefonos engedélyezéssel,
vagy POS-terminállal – az elfo-
gadás bevezetése egyik esetben
sem tart tovább két-három hét-
nél. A POS szoftverfrissítéssel
is átállítható.

+ Elegendő egy POS terminál, de
nem kötelező – internet, telefon
is elég.

+ Gyors fi zetési megoldás, jelen-
tősen rövidíthető le a tranzakciós
idő, nem kell számolgatni az utal-
ványokat. 

+ Olcsó a rendszer, mert 1,5 szá-
zaléknál nem lehet nagyobb a ju-
talék, amit egy elfogadóhely fi zet.

+ Nincs csatlakozási díj (bank-
kártyát is elfogadó POS, külön-
leges internetes fi zetési megol-
dások esetén az általános díjak 
fi zetendők)

+ Kevesebb az adminisztráció.
Nincs szükség az utalványok gyűj-
tésére, elkülönítésére, átszámolá-
sára, rendezésére. Nem kell külön
beváltani, és fi zetni az ezzel kap-
csolatos postaköltségeket. 

+ Nincs külön számlaadási köte-
lezettség, elegendő a nyugta is.

+ Az elszámolás a fi zetést követően 
azonnal megkezdődik (nem kell
összegyűjteni az utalványt), így 
az elfogadóhely legkésőbb 15
munkanap múlva már készpénzt
láthat az utalvány helyett – jelen-
tősen növelve ezzel a likviditást.

SZÉP kártya előnyei

A munkáltatók esetében megszű-
nik a logisztikai probléma, nem kell 
megvenni, tárolni, őrizni, kiosztani 
és aláíratni a jegyeket

A munkavállalónak nem kell a 
pénztárnál számolgatni a jegyeket. 
Nem lehet elveszteni, vagy ellopni a 
jegyet, és nem kell túlkölteni.

Elfogadóhelyeknél sincs logisztikai 
probléma (öszszegyűjtés, számolás 
és újraszámolás, beküldés). Olcsóbb 
a rendszer (Üdülési Csekk 6 % + évi

j )

10-21 ezer forint helyett max.1,5 %
a jutalék). Néhány héten belül ott
van a pénz. Szélesebb kör csatla-
kozhat.

2012. január 27-én a Babits Mihály Művelődési Ház ideiglenes épületé-
ben tartotta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium több szervezettel (Nem-
zeti Üdülési Szolgálat Kft., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.,
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) közös rendezvényét a béren
kívüli juttatások új rendszeréről.

A roadshow szerű konferencia sok érdeklődőt vonzott. Az érdekes elő-
adások segítségével új nézőpontokból kaphattunk közelebbi képet a meg-
újuló cafeteriáról: Körtvélyessy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium
miniszteri biztosa a cafeteria rendszerének átalakításáról, annak céljairól

és elemeiről beszélt, Nagy Ferenc a K&H Bank képviselője a munkáltatók
oldaláról világította meg az új rendszer előnyeit, Szabó László az MKB 
Egészségpénztár képviseletében arról tartott előadást, hogy az új cafeteria
elemek miért kedvezőek a munkavállalók számára, Tölgyesi András az 
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. képviselője pedig az elfogadóhelyek tudnivalóit 
ismertette. 

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az előadások tartalmának leglé-
nyegesebb elemeit:

Megújuló Cafeteria Konferencia Szekszárdon

A konferencia zárórészeként fórumot tartottak, ahol a részt-
vevők feltehették kérdéseiket a miniszteri biztosnak és a SZÉP 
kártyát kibocsátó intézmények képviselőinek. A megjelentek 
számából, és a feltett kérdésekből is következtethetünk arra, 

hogy a béren kívüli juttatások új rendszeréhez kapcsolódóan 
igen sok kérdés volt még megválaszolatlan mind a munkál-
tatók, mind a munkavállalók, de még az elfogadóhelyek 
részéről is.
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hatósági hírek

A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó 
egyéni vállalkozó kétféle adózási módszer közül
választhat, ami egyúttal meghatározza a könyv-
vezetését is:

- vagy a vállalkozói jövedelem szerint adózik,
(lásd szja törvény 49/A.§-tól)

- vagy pedig az átalányadózást alkalmazza 
(lásd az 50.§-tól).

Ez utóbbinak a lényege a diktált jövedelem-
hányad, mely függ a tevékenységtől, és attól is, 
hogy főfoglalkozású vagy kiegészítő tevékenysé-
get végző (nyugdíjas) átalányadózóról van szó. 
Általános esetben a befolyt bevétel 60%-át tekinti 
jövedelemnek a törvény. Ez a 60%-os rész pedig 
az összevont jövedelem részeként adózik. Tehát 
évi 2.424.000 forint felett adóalap-kiegészítést 
kell alkalmazni. Az átalányadó alapjának meg-
állapítása során a ténylegesen elért vállalkozói
bevételt kell alapul venni a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény 4. számú valamint 10. szá-
mú mellékletében foglaltak szerint.

Az egyéni vállalkozó adózó – a kiskereskedel-
mi tevékenység kivételével, - akkor választhatja 
az átalányadózást, ha:

a)  az átalányadózás megkezdését közvetle-
nül megelőző adóévben az egyéni vállalko-
zói bevétele a 15 millió forintot nem haladta
meg, és 

b)  nem áll munkaviszonyban, és
c)  az egyéni vállalkozói bevétele az adóévben 

sem haladja meg a 15 millió forintot.
Ebből a három együttes feltételből az „egyide-

jűleg nincs munkaviszonyban” kritériumot szok-
ták eltéveszteni.

A tevékenységét év közben kezdő egyéni 
vállalkozót is megilleti az átalányadózás válasz-
tásának joga azzal, hogy a bevételi értékhatárt 
ilyenkor időarányosan kell figyelembe venni. Az
átalányadózásnak a következő adóévre történő 
választásáról vagy annak megszüntetéséről az 
előző évről benyújtott adóbevallásban lehet nyi-
latkozni.

Csak akkor vezethet bevételi nyilvántartást 
az átalányadózó egyéni vállalkozó, ha nincs 
levonható általános forgalmi adója, mert utóbbi 

esetben pénztárkönyvet kell vezetnie. Egyébként 
pedig bevételi nyilvántartás esetén is meg kell
őrizni a beszerzési számláit.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a ma-
gánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál-
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
29.§-ának (3) bekezdése szerint, a biztosított 
(főfoglalkozású) egyéni vállalkozó a 10%-os
nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5%-os egészség-
biztosítási- és munkaerő-piaci járulékot

-  vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén
a vállalkozói kivét,

-  átalányadózás esetén az átalányban megál-
lapított jövedelem után fizeti meg.

A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a
minimálbér, az egészségbiztosítási- és mun-
kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a
minimálbér másfélszerese. A minimálbér alatt 
általában a garantált bérminimumot (havi
108.000 Ft) értjük, mert csak nagyon kevés
olyan egyéni vállalkozói tevékenység létezik,
amely nem igényel legalább középfokú vég-
zettséget. Ez azt jelenti, hogy ha a bevételének
60%-a kisebb, mint az előírt minimális járulék-
alap, akkor ez utóbbi összeg után kell megfizet-
nie az előírt járulékokat.

Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot legfel-
jebb a járulékfizetési felső határig (7.942.200
forint járulékalapig) fizet.

A Tbj. 31.§-a értelmében ha az egyéni vál-
lalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intéz-
ményben nappali rendszerű oktatás keretében
folytat tanulmányokat, akkor a járulékalapja az
átalányban megállapított jövedelem. Tehát nincs
minimális járulékalapja.

Ugyanígy kell eljárni akkor, ha egyúttal társas
vállalkozó is, és január 31-ig úgy nyilatkozik,
hogy a társas vállalkozásban fizeti meg a mini-
mális járulékokat.

A kiegészítő tevékenységet folytató átalány-
adózó egyéni vállalkozó a 10%-os nyugdíjjárulé-
kot az átalányban megállapított jövedelem után
fizeti meg, természetesen a havi 6.390 forintos
egészségügyi szolgáltatási járulékon túl. Ebben
az esetben sincs minimális járulékalapja.

A 27% szociális hozzájárulási adót az átalány-
ban meghatározott jövedelme után fizeti meg a 
főfoglalkozású egyéni vállalkozó, de legalább a 
rá érvényes minimálbér (garantált bérminimum)
112,5%-a után. Ennél az adónemnél is igaz, hogy
ha egyik helyen megfizette a minimális adót, ak-
kor a másik jogviszonyban csak az átalányadó
alapja után fizeti a szohát.

A kiegészítő tevékenységet végző átalányadó-
zó egyéni vállalkozó nem fizet szociális hozzájá-
rulási adót.

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 
2.§-ának (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adó-
fizetési kötelezettségének átalányadó megfize-
tésével tesz eleget, a szakképzési hozzájárulás 
tekintetében a törvény alapján nem keletkezik
bevallási és elszámolási kötelezettsége, mert 
fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizeté-
sével teljesíti.

Forrás: www.adoforum.hu

Az átalányadózó egyéni vállalkozóról

Új rendelet a kiemelt adózókról
A nemzetgazdasági miniszter 4/2012. 

(II. 14.) NGM rendelete a kiemelt adó-
zók kijelöléséről, valamint a legna-
gyobb adóteljesítménnyel rendelkező 
adózók körének megállapításáról ren-
delkezik. 

A 2012. február 15-én hatályba lépő 
szabályozás alapján kiemelt adózó-
nak minősülnek a részvénytársasági 
formában működő hitelintézetek és
biztosítók, valamint a költségvetési 
szervek, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók
és magánszemélyek kivételével azon 

adózók, amelyek adóteljesítményé-
nek értéke a 3250 millió forintot elérte.
A rendelet értelmében legnagyobb 
adóteljesítménnyel rendelkező adózó-
nak minősül az adózó, ha adóteljesít-
ményének értéke a 690 millió forintot 
elérte, vagy ha adóteljesítményének 
értéke a 140 millió forintot elérte, és 
az adóévet megelőző év szeptember 
1-jén havonkénti általános forgalmi
adó bevallásra volt kötelezett. A hatá-
rozat, melyet a Magyar Közlöny 2012. 
évi 16. számában hirdettek ki, rendelke-
zik továbbá az adóteljesítmény számí-
tásának mikéntjéről is.

Forrás: adozona.hu

Megszűnik a bizonytalan 
adójogi helyzet intézménye

A parlament úgy döntött, hatályon
kívül helyezi az adózás rendjéről szóló
törvény azon rendelkezéseit, amelyek
a bizonytalan adójogi helyzetre vonat-
koznak. E rendelkezések 2012. év eleje
óta voltak érvényben az Országgyűlés
tavaly novemberi döntése alapján.

A bizonytalan adójogi helyzet intéz-
ménye lehetőséget teremtett a jóhisze-
mű adózóknak arra, hogy az adóköte-
lezettségeik esetleges megsértéséhez
kapcsolódó jogkövetkezmények (mint 
az adóbírság és a mulasztási bírság)
alól mentesüljenek abban az esetben,
ha adóbevalláskor jelzik, nem biztosak
benne, hogy helyesen értelmezik a
jogszabályokat. A bejelentés díja a
befizetett, illetve visszaigényelt adó fél
százaléka, de legalább 100 ezer és
legfeljebb 5 millió forint volt.

Az Országgyűlés hétfőn a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló törvény elfoga-
dásával szüntette meg az új adójogi 
intézményt. Ezt az alkotmányügyi bi-
zottság módosító indítványa kezde-
ményezte, amely szerint az év eleje
óta eltelt rövid idő alatt is egyértelmű-
en igazolódott, hogy „az adózók még
nincsenek felkészülve egy ilyen vagy
ehhez hasonló intézményre”, illetve
hogy az adóhatóság szolgáltatásai
mellett nincs és nem is lehet helye az
adózási szabályok között.

Forrás: hvg.hu
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Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M

Meghosszabbított határidővel, magasabb elnyerhető tá-
mogatással és hitelösszeggel!!!

A pályázat célja:

A pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvez-
ményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat,
hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, 
korszerűsítésen keresztül.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitel-
részből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatároz-
zák a Pályázati Projektértéket.

Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható po-
zitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő 
támogatás mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésé-
re jogosultságot szerez.

A pályázók köre:

A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági 
társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasá-
gi Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelke-
ző gazdasági társaság fióktelepe, szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó 
pályázhat.

A pályázati kiírásra kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalko-
zások pályázhatnak.

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások abban az
esetben pályázhatnak, amennyiben a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából 
benyújtott üzleti terv alapján megfelelnek a felhívásban meghatározott 
kritériumoknak és a támogatás hitelrészének fedezeteként megfelelő 
ingatlan-biztosítékot ajánlanak fel.

Támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:
Eszközbeszerzés,
Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan vásárlás
Információs technológia fejlesztés.

Támogatás mértéke és összege:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Pro-
jektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft.

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektér-
ték 60%-a lehet, de legfeljebb 20 millió Ft (részletek lásd. lentebb)

A vissza nem térítendő támogatás összege továbbra sem haladhatja 
meg a visszatérítendő támogatás összegét!

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

A maximális igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg 4 
millió Ft-ról 10 millió Ft-ra, az igényelhető visszatérítendő támogatás max. 
összege 8 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra növekedett a Pénzügyi vállalkozás, 
szövetkezeti hitelintézet (takarékszövetkezet, hitelszövetkezet) Közvetítők
esetében, a vállalkozásfejlesztési alapítvány Közvetítők esetében a max. j p y
igényelhető visszatérítendő támogatás összege 10 millió Ft.g y g g

Pályázat benyújtási határideje:

A pályázatok benyújtása 2012. december 31.-ig lehetséges. 

Meghosszabbított beadási határidő!!!

Munkahelymegőrző támogatás
A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

munkaügyi központjai részére, a munkaügyi központok által decentralizáltan
megvalósítandó központi programot indított a munkaerő-piaci válsághelyzetek
kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének a 2012. évi támo-
gatására. A programra 500 millió forint áll rendelkezésre.

A program célja:p g j  vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a
csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásá-
nak elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gaz-
dasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.

A támogatás mértékeg : a munkahelymegőrzés célú támogatás havi mértéke
munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér összegének legfeljebb a 120
%-a (2012. évben 111 600 Ft) lehet, és legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható.
A központi forrás-kiegészítés nem haladhatja meg a támogatáshoz szükséges
forrás 75%-át. A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújt-
ható.

A kérelem határideje:j  a munkaügyi központok a központi forrásra vonatkozó
kérelmeiket 2012. február 14-től folyamatosan nyújthatják be az NGM-hez, mely-
nek végső időpontja 2012. június 30-a.

Jogosultság:g g  a munkaügyi központ forrásbiztosításra kérelmet csak abban az
esetben terjeszthet be az NGM-hez, ha a munkaadó az alábbi speciális feltételek-
nek megfelel:

•  ha a munkaadó – a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépí-
téssel érintett telephelyén legalább 50 fő, illetve munkaerő-piaci szem-
pontból hátrányosabb helyzetű térségekben legalább 25 fő átlagos
statisztikai állományi létszámú munkavállalót foglalkoztat, és munka-
viszony megszüntetésre irányuló szándékát jelzi a munkaügyi központ 
kirendeltsége felé, vagy

•  ha a működési problémákkal küszködő, a fenti létszámleépítést jelző
munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló
munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövet-
kezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoz-
tatásra átvett munkavállalók száma a 25 főt eléri vagy meghaladja, és
kellő garancia van arra, hogy az átvett munkavállalók foglalkoztatását 
az új munkáltató hosszú távon is biztosítani képes, és

•  a munkaadó az adóváltozások következtében elvárt béremelést vala-
mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében végre-
hajtotta,

•  a munkaadó nyilatkozik arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támo-
gatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább
a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú to-
vábbfoglalkoztatását (melynek megemeléséről a miniszter dönthet), és

•  a munkaadó kérelméhez csatolja az üzleti tervét, valamint a támogatott 
időszakot követő továbbfoglalkoztatásra és a foglalkoztatás hosszabb
távú stabilizálására vonatkozó kibontakozási stratégiáját (melyben rész-
letezi a humánerőforrást érintő elképzeléseit: pl. munkaerő-gazdálkodás,
bérezés, képzés stb.).

Nem nyújtható de minimis támogatás az Európai Közösség létrehozásáról
szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsőd-
leges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak, a halászathoz, akvakultúrához
(vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, te-
nyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak.

Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos te-
vékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó
támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exportte-
vékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos
támogatás) támogatásához, széniparban tevékenységet folytató vállalkozásnak,
teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozásnak, valamint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére sem.
(Nehéz helyzetben lévő vállalkozás meghatározását a 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet 6. §-a határozza meg.)

A támogatási igény benyújtásának módja, helye:g g y y j j , y  a munkaadók közvetlenül
nem nyújthatják be kérelmeiket a minisztériumhoz, ezért a területileg illetékes
kirendeltséget keressék a munkahelymegőrző célú támogatást érintően, ahol
a támogatás feltételeiről, a központi programban előírt külön kötelezettségekről
tájékoztatást kaphatnak.

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium
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A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára munkahely-teremtő beruházási pá-
lyázatot hirdet a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. Az elmúlt 
évi kiemelkedő érdeklődés miatt az előző évi keretösszeg 
kétszerese, 10 milliárd Ft áll a pályázók rendelkezésére. A 
pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kor-
mányhivatal munkaügyi központjához 2012. február 8-tól 
2012. március 30-ig lehet benyújtani a pályázati dokumen-
tációban meghatározott feltételek szerint. 

A pályázat célja:

A Nemzeti Együttműködési Programban és a Magyar 
Munka Tervben foglaltak alapján a KKV-k fejlődésének, a 
gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik megerősí-
tése, versenyképességük növelése, ezen vállalkozásoknál 
az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás 
biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szem-
pontból kedvezőtlen helyzetű kistérségekben, településeken; 
a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskere-
sők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő 
támogatással; a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése 
és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

A pályázók köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy 
az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és 
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező alábbi 
KKV-k vehetnek részt:

• gazdasági társaságok,           
• jogi személyek vállalatai,       
•  a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fiók-

telepei,
• szövetkezetek,
• az egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Elszámolható költségek: 

Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések,
felszerelések, valamint az immateriális javak közül a talál-
mány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése 
során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján el-
számolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli 
törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” 
mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2. és 4., valamint „II. 
Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök 
beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:

•  a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási vál-
sághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szó-

ló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározott 
nagyberuházáshoz, 

• acélipari tevékenységhez,
• a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
• szénbányászathoz,
• szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
•  halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beru-

házásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozá-
sát és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

• mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, 
•  mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalom-

ba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeleté-
nek 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatá-
rozott kizárásos esetekben,

• a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke:

Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy
esetén 1,4 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson
kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, 
külön-külön, illetve halmozottan:

• a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kis-
térségekben, településeken valósul meg, új munka-
helyenként 200 ezer Ft, vagy

•  b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban
részesített településeken valósul meg, új munkahe-
lyenként 300 ezer Ft,

•  c) amennyiben a beruházás befejezését követően a 
munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő ki-
közvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik ak
pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

•  d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláske-
resők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, 
ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a
roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására 
a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vál-
lalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

• e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási
zónáb an valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

A támogatási intenzitás mértéke: 

A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal
együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási 
költségeknek a nevezett Kormányrendelet 25. § (1) bekezdé-
sében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.

A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállí-
tási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások
beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozá-
sok esetében 10 százalékponttal növekednek. 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásainak támogatására (NFA-2012-KKV)
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A vállalkozások visszajelzései alapján, az alábbi intézkedési ja-
vaslat, mint iránymutatás fogalmazódik meg vállalkozói oldalról, 
melyeket azt gondoljuk fontos lehet nyomatékosítani (a felsoro-
lás a jelentősebb igényfelvetéseket tartalmazza):

Adózás:
1. Kisadók, járulékok rendszerének felülvizsgálata, számának csök-

kentése
2. Vállalkozóbarát adóhatósági működés kialakítása, amely segíti 

a jogkövető vállalkozót például a hatóság számára kötelező érvényű 
állásfoglalások kiadásával, a bírságolási gyakorlat irritáló elemeinek
felülvizsgálatával

Pénzügy-számvitel:
3. Házipénztár szabályozás egyszerűbbé tétele, a házipénztár napi 

maximális záró állományára vonatkozó előírások eltörlése.
4. A kisvállalkozók számára egy egyszerűbb kettős könyvviteli sza-

bályrendszer kidolgozása és bevezetése (beszámoló egyszerűsítése, 
könyvvezetés szabályainak átgondolása)

5. A bizonylatok megőrzésére vonatkozó jelenlegi szabályok módo-
sítása: megőrzési idő-előírások és hatósági ellenőrzések összehangolá-
sa, elektronikus archiválás támogatása, és annak elfogadása

6. Az éves beszámoló adatait ne kelljen a társasági adó bevallás-
ban szerepeltetni, biztosítani kell annak feltételeit, hogy azok más ható-
ságok számára is hozzáférhetővé váljanak, ezáltal megszűntethető a 
többszöri, ismételt adatszolgáltatás.

Hatósági ügyek intézése:
7. A fővárosi és megyei kormányhivatalon belül intézendő ügyek 

esetében a szakhatósági állásfoglalások idejét az ügyintézési határidő 
foglalja magába, így ha a vállalkozás a kormányhivatallal áll kapcso-
latban akkor a 30 nap legyen az irányadó határidő, illetve lehetőség 
szerint tovább csökkenteni a határidőt 21 napra

8. Azon vállalkozások, melyek jogszerűen, hosszú ideje megbízha-
tóan működnek, azok rendszeres ellenőrzése és az esetleges vétség 
szankcionálása méltányosan csökkenjen.

9. Összevont ellenőrzés a hasonló tevékenységek ellenőrzése vo-
natkozásában (együttes eljárás alkalmazása, nem szétszabdalt a hét 
minden napjára jutó hatósági ellenőrzés)

10. Amennyiben lehetséges minimalizálni szükséges azon lehetősé-
geket, ahol a jogsértő magatartás megszüntetésén túl azonnali bünte-
tés kivetésére kerülhet sor. A hatóságoknak először a jogkövető maga-
tartásra kell felszólítani a vállalkozásokat.

Pályázati rendszer – támogatások:
11. Projekt elszámolás, projektzárás és monitoring leegyszerűsítése 

(szükséges dokumentáció ésszerűsítése és csökkentése, a kifizetés fel-
függesztésének esetei eddigi gyakorlatának felülvizsgálata)

12. Állami társszerveknél már rendelkezésre álló igazolásokat a pá-
lyázó vállalkozásnak újra ne kelljen bekérni, azokat a közreműködő 
szervezet ellenőrizze.

13. A támogatási és kifizetési kérelmek elbírálási határidejének to-
vábbi rövidítése

14. A kistelepüléseken működő vállalkozások bevonása a pályázati 
lehetőségekbe (ÚMVP kontra GOP)

15. Ajánlások kibocsátása a vállalkozásbarát közbeszerzési eljárás-
rendek elősegítése érdekében (adminisztrációs terhek csökkentése, sa-
ját eljárásrendek kialakításának támogatása a jogszabályi feltételekkel 
összhangban, azok publikálása)

Mezőgazdaság
16. Családi gazdaságok, őstermelők, valamint agrár mikro- és kisvál-

lalkozások dokumentációs kötelezettségeinek mérséklése, vagy meg-
szüntetése bizonyos méret alatt.

17. Borászati intézkedéscsomag keretében a termékpálya szabályo-
zórendszerének egyszerűsítése és ésszerűsítése, a versenyhátrányt oko-
zó rendelkezések felülvizsgálata.

Vendéglátás - élelmiszeripar
18. A kötelező anyaghányad nyilvántartások felülvizsgálata, leegy-

szerűsítése
19. Élelmiszer-előállító vállalkozások számára kötelező gyártmánylap 

készítési kötelezettség egyszerűsítése
20. A környezetterhelési díj bevallásának egyszerűsítése, adatszolgál-

tatás rendszerének átalakítása, a hatóság állapítsa meg a befizetendő
összeget, így csökkentve a hibás bevallásból eredő problémákat.

21. Az egységes környezetvédelmi engedély időtartamának meg-
hosszabbítása, az éves ellenőrzés ritkábbá tétele

22. A csomagoláson kívül más termékcsoportok estében is legyen
lehetőség a termékdíj átalány fizetésre

Fuvarozás
23. Fuvardokumentációk elektronizálása (kevesebb fuvarokmány a

helyszínen)
24. Fuvarozó járművek egyablakos ügyintézése
25. Vezetői engedélyek, orvosi alkalmasság, illetve a gépjárműveze-

tői képesítési igazolványok érvényességi idejének összehangolása

Beruházások
26. A beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások elhúzódá-

sának csökkentése: döntéshozatali határidő csökkentésével, a szakható-
ságok számának csökkentésével, integrált eljárások alkalmazásával

27. A települések a helyi településrendezési előírások alkalmazásá-
val csökkentsék a beruházásokhoz szükséges egyedi hatósági eljárá-
sok számát és idejét

28. A gazdasági tevékenységet szolgáló beruházások megvalósítá-
sa érdekében önálló településrendezési hatóság felállításának lehető-
sége, egyszerűsítendő az engedélyeztetési folyamatot.

29. A sajátos építményfajták építésügyi hatósági eljárásait és a rájuk
vonatkozó szabályozási környezetet is felül kell vizsgálni, engedélyezte-
tésük időigényét radikálisan csökkenteni szükséges.

30. Biztosítani szükséges a közműtérképek nyilvánosságát
31. Az engedélyezett építési tervet a szakhatósági engedélyezések,

a használatbavételi és üzembe helyezési engedélyek kiadásának fo-
lyamata ne bírálhassa felül

Foglalkoztatás - munkaerőpiac
32. Egyszerűsített foglalkoztatás
33. A segítő családtag bejelentési kötelezettségének felülvizsgálata
34. A szakképzési hozzájárulás felhasználásának egyszerűsítése, a

szakképzés erősítése, a résztvevő gazdálkodó vállalkozások támogatása

Cégnyilvántartás
35. Csődmegelőző eljárásrend kidolgozása, amely feltárja a vezetői

felelősség feltételeit fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén
36. Vállalatok reorganizációját segítő csődeljárás rendszerének vizs-

gálata
37. A nyilvános céginformációk körének kibővítése, olyan céginfor-

mációs rendszer létrehozásával, amelyen keresztül a kisvállalkozások is
könnyen megbizonyosodhatnak üzleti partnerük megbízhatóságáról.
Ennek színtere, helye a kamara lehetne, mint érdekképviseleti, érdek-
védelmi szerv.

E-ügyintézés
38. Az e-vállalkozás kereteinek létrehozásával a vállalkozók

egy egységes, ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül tudják
ügyeiket intézni

Jogszabályi környezet
38. A jogszabályi környezet stabilitását szolgáló, üzleti környezetet 

negatívan befolyásoló gyakori jogszabály-módosítások lehetőségét 
korlátozó jogalkotási eljárások kerüljenek kidolgozásra és alkalmazásra

Adminisztrációs terhek mérséklésének lehetőségei vállalkozói szemmel…
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2012. január 1-jétől változások kö-
vetkeztek be a START „kártyacsalád-
hoz” kapcsolódóan. A START PLUSZ
kártya (ami eddig a gyes, gyed, gyet, 
valamint az ápolási díj folyósításának 
megszűnését követően való munkába 
állást könnyíthette meg az igénybeve-
vőknek), és START EXTRA kártya (mely 
az 50 év feletti-, illetve az alapfokú
iskolai végzettségű álláskeresők mun-
kába állását segíthette elő) ezévtől
már nem igényelhető, új elemként
azonban megjelent a START BÓNUSZ
kártya, melyet 2012. január 1-jétől 
december 31-ig válhat ki az arra jogo-
sult személy. 

A változásokat a 1. táblázat részlete-t
sen tartalmazza.

A START PLUSZ és a START EXTRA kár-
tyákat tehát egy kártyává, a START BÓ-
NUSZ kártyává vonták össze amellett,
hogy változott az igénylésre jogosultak
köre, a kedvezmény mértéke, és a ked-
vezményre jogosító időtartam (2, illetve
egyes esetekben 3 évről 1 évre csök-
kent).

A munkaadó a kedvezményre abban
az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás
időtartama a harminc napot megha-
ladja és a munkaidő legalább a napi
négy órát eléri. A kártyával igénybe ve-
hető kedvezmény a munkaadót csak 

abban az esetben illeti meg, ha a 
jogosult a munkába lépést megelőző 
napon rendelkezik a kártyával vagy 
azt helyettesítő adóhatósági igazo-
lással, tehát a kártya már a munkába
lépést megelőző napon érvényes. A 
kártya érvényességének kezdete azo-
nos az adatlap állami adóhatósághoz 
történő benyújtásának napjával, pos-
tai úton érkezett adatlap esetén pos-
tára adás napjával.

Fontos végül megjegyezni, hogy a 
START PLUSZ és a START EXTRA kártyákkal
rendelkezők a kártya érvényességének
idejére, de maximum 2013. december
31-ig még használhatják kibocsájtott 
kártyájukat az alábbi kedvezményrend-
szer szerint:

•  a  START Plusz Kártyával rendel-
kező munkavállaló esetében a
szociális hozzájárulási adó maxi-
mum a minimálbér 200 százalé-
káig terjedően

- az első évben  17 százalékkal
-  a második évben pedig 7 szá-
zalékkal csökkenthető;

•  a START EXTRA Kártya birtokosa
után fizetendő szociális hozzájá-
rulási adó maximum a minimál-
bér 200 százalékáig terjedően)

- az első évben  27 százalékkal
-  a második évben pedig 17 
százalékkal csökkenthető.

Változások a START „kártyacsaládnál”

1. táblázat

START kártya START BÓNUSZ kártya

Igénylésre
jogosult

az a pályakezdő fiatal, aki
a) a huszonötödik életévét, felső-
fokú végzettségű személy esetén a 
harmincadik életévét még nem töl-
tötte be,
b) tanulmányait befejezte vagy ta-
nulmányait megszakította,
c) első ízben létesít foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt vagy ösztöndí-
jas foglalkoztatási jogviszonyt, és 
e jogviszony létesítését megelőző-
en megbízási szerződés, vállalkozási 
szerződés alapján vagy egyéni vállal-
kozóként sem végzett munkát.

aki a gyes, a gyed, a gyet, valamint 
az ápolási díj folyósításának meg-
szűnését követő egy éven (365 
napon) belül kíván foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt létesíteni;
aki a gyermek egyéves korának be-
töltését követően, e gyermek után 
igénybe vett gyes folyósítása mel-
lett kíván munkát vállalni;
akit az állami foglalkoztatási szerv a 
START BÓNUSZ kártya igénylésének 
időpontját közvetlenül megelőzően 
legalább 3 hónapig folyamatosan ál-
láskeresőként tartott nyilván;
- feltéve, hogy nem rendelkezik ér-
vényes START, START PLUSZ vagy 
START EXTRA kártyával.

A kártya 
érvényessége

START-kártya érvényessége felső-
fokú végzettséggel nem rendelke-
ző igénylő esetén a kiállítás keltétől 
számított két év, de legfeljebb az 
igénylő 25. életévének betöltéséig 
terjedő időszak.
A START-kártya érvényessége fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező 
igénylő esetén a kiállítás keltétől 
számított egy év, de legfeljebb az 
igénylő 30. életévének betöltéséig 
terjedő időszak.

A START BÓNUSZ kártya érvényes-
ségének időtartama a kiállítás kelté-
től számított egy év, de legfeljebb a 
kiállítás keltétől az igénylő öregségi 
nyugdíjjogosultságának eléréséig 
terjedő időszak.

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdő-
dik. A kártya kiállításának kelte azonos az adatlap állami adóhatósághoz 
történő benyújtásának napjával.

Kedvezmény
mértéke

A szociális hozzájárulási adó
középfokú végzettségű munkavál-
laló esetén maximum a minimálbér 
150 százalékáig terjedően
- az első évben  17 százalékkal
- a második évben pedig 7 százalék-
kal csökkenthető;
felsőfokú végzettség esetén a csök-
kentés mértéke maximum a mini-
málbér kétszereséig
- a foglalkoztatás első 9 hónapjában 
17 százalék
- a foglalkoztatás további 3 hónapjá-
ban pedig 7 százalék.

A foglalkoztatás első évében a fi-
zetendő szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb a minimálbér 150 százalé-
kának a 27 százalékával csökken.

Rehabilitációs kártya
2012-től bevezetésre kerül a Rehabilitációs kár-

tya, amelynek révén a munkáltató nem fizet szociá-
lis hozzájárulási adót a rehabilitált foglalkoztatásáig.
Ehhez azonban a munkába lépést megelőző napon
rendelkezni kell ezzel a kártyával vagy az azt helyet-
tesítő igazolással. 

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munka-
képességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs
hatóság által végzett komplex minősítés szerint

a)  foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreál-
lítható, vagy

b) t artós foglalkozási rehabilitációt igényel, illető-
leg az is, aki

c)  2011. december 31-én III. csoportos rokkantsá-
gi, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres
szociális járadékban részesült vagy

d) rehabilitációs járadékban részesül.

Rehabilitációs kártya kiadására irányuló kérelmet 
tehát nemcsak azok a 2011. december 31-én III.k
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj-
ban, rendszeres szociális járadékban részesült sze-
mélyek terjeszthetnek elő, akik ellátása 2012. január
1-jétől rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra
-és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött 
központi levélben erről tájékoztatást kaptak-, hanem
a rehabilitációs járadékos személyek és a 2012.
január 1-jétől rokkantsági ellátásban részesülők 
közül azok is, akik 2011. december 31-én III. csopor-
tos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rendszeres szociális járadékban részesültek.
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