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Előszó

Az elmúlt év egy nem várt esemény és annak
következményeivel történő szembesüléssel telt, mely
alapvetően megváltoztatta életünket, szokásainkat, munka
folyamatainkat, és melynek kifutása még a mai napig zajlik.
A COVID-19 világjárvány az egész emberiséget érintő
hirtelen bekövetkezett járvánnyá nőtte ki magát. A járvány
gazdasági hatásai mind a munkavállalók, mind a
munkáltatók, illetve vállalkozások szintjén jelentkezett, így a
kis-és középvállalkozások is nehéz helyzetbe kerültek. A
lehetőségeket keresve a Magyar Kormány gazdaságújraindítási terve hivatott segíteni és támogatni a vállalkozói,
munkaadói, munkavállalói kört.
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretein belül a nehéz
helyzetbe került kistelepülési vállalkozások is lehetőséget
kaptak a Magyar Falu Program részeként a falusi kisboltok
újraindítása, fennmaradása érdekében.
Jelen kiadvány e vállalkozói körnek szól elsősorban és hivatott
segíteni a program részleteinek ismertetésével, illetve
eligazodást nyújtani a 2021. évben történt, vállalkozásokat
érintő főbb törvényi-jogszabályi környezet útvesztőjében.
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I.

Gazdaság-újraindítási Akcióterv

A koronavírus világjárvány következtében Magyarország
egész területén továbbra is veszélyhelyzet van érvényben. A
Parlament módosította a koronavírus világjárvány elleni
védekezésről szóló törvényt, amelynek hatálya és így a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet az Országgyűlés
őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig tart. A
törvényben rögzítették azt is, hogy a Kormány a
veszélyhelyzetet korábban is megszüntetheti.




2021. december 18-áig meghosszabbította a
Kormány a járványügyi készültséget és az azzal
együtt járó egészségügyi válsághelyzetet.
A rendelet szerint az eddig 2021. június 18-áig tartó
időszak határidejét 2021. december 18-ig tolták ki.

Kormány Magyarország egész területére egészségügyi
válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget
vezetett be, annak fenntartásának szükségességét
háromhavonta vizsgálják felül. Az egészségügyi
válsághelyzet nem tartozik az Alaptörvényben rögzített
különleges jogrendek közé, így ez tulajdonképpen az
egészségügyi kérdésekben ad különleges döntési jogköröket
a Kormánynak.
A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és
nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi
életek védelme és a munkahelyek megőrzése érdekében
egyes adókedvezmények biztosításával, a járvány
következtében
nehéz
helyzetbe
került
szektorok
megsegítésével, így a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik
kieséséből származó költségeinek megtérítésével és
bértámogatások nyújtásával indította el a gazdaságújraindítási tevet.
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Gazdaság-újraindítási Akcióterv elsődleges célja, hogy a
koronavírus járvány következtében bajba került gazdasági
szereplőket támogassa, segítsen a fennmaradásukban.

A koronavírus –világjárvány idején a munkahelyek és a
gazdaság védelme a legfontosabb feladat

1. Elsődleges feladat a munkahelyek megőrzése és a
vállalkozások támogatása
A koronavírus-járvány okozta válság kihívás elé állítja az
európai gazdaságot, és a polgárok megélhetésére is
hatással van. A jelenlegi egészségügyi válsághelyzet alatt
alapvető jelentőségű, hogy ne kizárólag kritikus gazdasági
ágazatainkat védjük, hanem eszközeinket, technológiáinkat,
infrastruktúránkat is, de legfőképp munkavállalóinkat és
munkahelyeinek óvjuk.

2. A kis és középvállalkozások védelme
A koronavírus okozta válság gazdasági hatása iparáganként
változó és több tényezőtől függ:


pl. tudnak-e az érintett ágazatok vagy cégek
alkalmazkodni a megváltozott helyzethez az
ellátási láncokban keletkezett zavarok esetén



léteznek-e készletek



mennyire építenek a vállalkozások a jól
időzített termelési folyamatokra

Az Európai Bizottság szoros kapcsolatban áll a tagállami
hatóságokkal, ágazati képviselőkkel és más érdekelt felekkel,
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hogy nyomon kövesse és értékelje a válság európai iparágakra
és kereskedelemre gyakorolt hatásait.

3.

Az uniós turizmus újraindításának támogatása

Az idegenforgalom súlyosan megsínylette a koronavírusjárvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási
korlátozásokat. Az ágazat újjáélesztése érdekében a Bizottság
2020. május 13-án javaslatot tett egy sor olyan intézkedésre,
amelyek lehetővé tennék az idegenforgalmi szolgáltatások és
létesítmények fokozatos és összehangolt újbóli beindítását,
valamint a turisztikai vállalkozások célzott támogatását.
Idetartoznak például a következők:


Az állami támogatási
rugalmasság révén a
intézkedésekkel,
o



szabályok
tagállamok

biztosította
különböző

pl. utalványokra nyújtott állami garanciával és
egyéb likviditásnövelő programokkal segíthetik
az ágazat szereplőit, és biztosíthatják a
koronavírus-válsággal
összefüggő
visszatérítési igények kielégítését.

Uniós finanszírozás:
o

Az
EU
a
tagállamokkal
megosztott
irányításban továbbra is azonnali likviditási
támogatást biztosít a válság által érintett
vállalkozásoknak a koronavírus-reagálási
beruházási kezdeményezésen keresztül. A
Bizottság és az Európai Beruházási Alap
emellett 8 milliárd euró összegű finanszírozást
szabadított fel 100 000 nehéz helyzetbe került
kisvállalkozás számára.
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A turizmus támogatása kiemelten fontos, hiszen több
gazdasági ágazat is kapcsolódik hozzá. Az idegenforgalom
elmaradása maga után vonzza nem csak a szálláshelyek és
vendéglátó egységek, de az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások elmaradását is. A turizmus leállásával a
frekventált idegenforgalmi helyeken a vendéglátó egységeket
ellátó kisvállalkozások is ellehetetlenülnek, valamint a
vonzáskörzetben található kereskedelmi egységek is erős
forgalomkieséssel
számolhatnak.
Így
a
turizmus
újraindításának támogatása közvetve kihat a kapcsolódó
vállalkozásokra is.
Gazdasági előrejelzések
2021. május 12-én az Európai Bizottság közzétette 2021. évi
tavaszi gazdasági előrejelzését.
Az EU gazdasága tekintetében az előrejelzés:





2021-re 4,2%-os,
2022-re pedig 4,4%-os bővülést helyez kilátásba.
az euróövezet gazdaságának növekedése idén várhatóan
4,3%-os,
jövőre pedig 4,4%-os lesz.

4. Az EU több tízmilliárd euró értékű beruházásokkal segíti a
fiatalokra irányuló helyreállítási tervet. A tagállamoknak
előnyben kell részesíteniük azokat a beruházásokat,
amelyek segíthetik a fiatalokat rövid és középtávon.


Híd a munkahelyekhez: az ifjúsági garancia megerősítése

Az EU szakképzési politikájának aktualizálása a várható
fejlemények tekintetében
A szakképzés felkészíti a fiatalokat első munkahelyükre, a
felnőttek pedig a szakképzés révén új készségeket
sajátíthatnak el és előreléphetnek szakmájukban. A
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szakképzés döntő szerepet fog játszani abban is, hogy a
fiatalok a helyreállítás ideje alatt munkába tudjanak állni. A
Bizottság új megközelítést alkalmazva terjesztette elő
ajánlását, melynek célja, hogy az említett képzést korszerűbbé,
vonzóbbá, rugalmasabbá tegye, valamint, hogy hozzáigazítsa
a digitális kor és a digitális átállás igényeihez.
Új lendület a tanulószerződéses gyakorlati képzéseknek
A tanulószerződéses gyakorlati képzések mindenki számára
előnyösek:


A vállalkozások számára azért, mert több és jobban
képzett munkaerőből válogathatnak, amelyre a jövőben
szükségük lesz.



A fiatalok pedig fejleszteni tudják készségeiket és
munkához jutnak.

A tanulószerződéses gyakorlati képzési lehetőségek bővítése
érdekében az EU többek között ösztönzi a kkv-k támogatását,
valamint mozgósítja a regionális és helyi önkormányzatokat. A
Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége
2013-ban jött létre. Azóta több mint 900 ezer fiatalnak tette
lehetővé, hogy tanulószerződéses gyakorlati képzésben
vegyen részt. A Bizottság meg fogja újítani a programot, hogy
lehetőségeket teremtsen a digitalizációval és a zöld
gazdaságra való átállással összefüggő tanulószerződéses
gyakorlati képzésekkel kapcsolatban is.
A Bizottság ezenkívül azt is szorgalmazza, hogy a tagállamok
a NextGeneration EU eszközön és a jövőbeli uniós
költségvetésen keresztül növeljék az ifjúsági foglalkoztatás
támogatását. A cél az, hogy a tagállamok legalább 22
milliárd eurós EU-finanszírozást fordítsanak az ifjúsági
foglalkoztatás terén megvalósuló beruházásokra.
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Az EU például a következők finanszírozásához nyújthat
segítséget:

Vállalkozásindítási
támogatások
és
hitelek, mentorálási programok és üzleti
inkubátorházak fiatal vállalkozók számára

Bónusz
a
kkv-k
számára,
tanulószerződéses tanulók felvétele után

Képzések a
kielégítő, új
érdekében

Kapacitásépítés
szolgálatokban
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munkaerőpiac igényeit
készségek elsajátítása

állami

foglalkoztatási

5.

Cselekvési terv a szociális jogok európai
pillérének megvalósítására

A cselekvési terv konkrét kezdeményezéseket határoz meg a
szociális jogok európai pillérének megvalósítása érdekében.
Kiemelt célokat javasol az EU számára 2030-ig.
A szociális jogok európai pillére rögzít húsz kulcsfontosságú
alapelvet és jogot, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a
munkaerőpiacok és a szociális védelmi rendszerek
méltányosak legyenek és jól működjenek.
A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv az
elveket a polgárok javát szolgáló konkrét intézkedésekké
alakítja. Emellett kiemelt célokat javasol az EU-nak a 2030-ig
tartó időszakra.
A szociális jogok pillérében foglalt elvek és jogok érvényre
juttatása az uniós intézmények, az országos, regionális és helyi
hatóságok, valamint a szociális partnerek és a civil társadalom
közös felelőssége.
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II.

A munkajogi változások és támogatások a
járványhelyzet időszakában

Az
egyes
munkajogi
szabályok
alkalmazásáról
a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet ad tájékoztatást.
Az elmúlt több mint másfél hónapban jelentős jogszabályi
változások következtek be.
Ezen jogszabályok az érintett munkáltatók és munkavállalók
számára különösen lényeges rendelkezéseket tartalmaznak a
veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős és
foglalkoztatottak támogatási lehetőségeinek igénybevételéről.
A koronavírus járvány alapvetően megváltoztatta életünket,
szokásainkat,
a
munkafolyamatainkat
is
jelentősen
befolyásolta. A legtöbb helyen a munkavégzés folyamata,
helye is átalakult. A munkavállalók védelme érdekében teret
kapott az otthoni munkavégzés, azaz ”home office”.
A munkavállaló távolléte – azon munkahelyeken, ahol a
munkafolyamat és a munkavégzés lehetővé tette- a
munkáltató döntése vagy a felek megállapodása alapján
történik.
A munkáltatók jelentős része kényszerül arra, hogy
munkavállalói vagy azok egy része foglalkoztatásától
átmenetileg eltekintsen, ennek okai:


Ha nem állnak fenn a munkavégzéshez szükséges
feltételek



Vagy, mert meg akarja előzni a munkáltató a
munkahelyen való megfertőződését

11

A munkáltató számára az alábbi lehetőségek kínálkoznak a
munkavállalók munkahelytől való (átmeneti) távoltartására.

Otthoni munkavégzés (home office)
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló:



47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet
2012. évi I. törvény (Mt.) a munka törvénykönyvéről
szóló [6. § (2) bekezdés b) pont].

A veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a munkavállaló
számára az otthoni munkavégzést és a távmunka végzést
egyoldalúan elrendelheti.
Távmunkával kapcsolatos szabályok a veszélyhelyzet
ideje alatt.
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény 86/A. §-át (A távmunkavégzés eltérő
munkavédelmi szabályai) nem kell alkalmazni.
2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként
elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló
törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint
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távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a
távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén
fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de
legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi
minimálbér
10%-ának
megfelelő
összeg
(ha
a
távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi
összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos
része).
3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a
távmunkára vonatkozó 196. §-ától megállapodásban
eltérhetnek.
Az otthoni munkavégzésre (home office, a továbbiakban:
otthoni munkavégzés) kifejezett munkajogi rendelkezések
nincsenek, az ezzel kapcsolatos lényegesebb szabályokat
ezért a joggyakorlat alakította ki, elsősorban annak a
meghatározásával, hogy az otthoni munkavégzés mennyiben
különbözik
a
távmunkának
az
Mt.-ben
rendezett
jogintézményétől (Mt. 196–197. §).

1. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő
rendelkezések
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi
intézkedésekről a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
rendelkezik.

A tényleges főtevékenységként
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- szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
- üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR
5520) tevékenységet,
- kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
- egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet
végzők esetén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba
(a továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az
állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban
2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított
nettó bevétel 80%-át.

Ennek feltétele, hogy
a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8.
napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020.
november hónapban fenntartja,
b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott
munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és
c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a
regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet
hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra
vonatkoznak.

2. Adókedvezmények
A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021.
március, április és május hónapra vonatkozóan nem kellett
teljesítenie az alábbiak szerinti tényleges főtevékenységet
folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott
természetes személy foglalkoztatása tekintetében.
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Az adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR
8230) tevékenységet,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
8.
Előadó-művészetet
tevékenységet,

kiegészítő

(TEÁOR

9002)

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
tevékenységet,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
(TEÁOR 9104) tevékenységet,
12.
Sportlétesítmény
tevékenységet,

működtetése

(TEÁOR

9311)

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
16.
Vidámparki,
tevékenységet,

szórakoztatóparki

(TEÁOR

9321)

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
tevékenységet
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E szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki a
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők
létesítésének
és
üzemeltetésének
közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
E szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az 1-4. §,
valamint a 14. § szerinti rendelkezések, ha
a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI.
törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó
közlekedési szolgáltatást végez, és
b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet
(TEÁOR 9329),
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR
5520) tevékenységet,
21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
22. Egyéb szálláshely
tevékenységet,

szolgáltatás

(TEÁOR

5590)

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet,
25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939)
tevékenységet folytató kifizető jogosult.
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A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021.
március és április hónap tekintetében nem kellett teljesítenie a
fenti felsorolás szerinti (1.-25. sorszámmal jelzett TEÁOR)
tényleges főtevékenységet folytató
a) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint
ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

Nem kell szakképzési hozzájárulást sem fizetnie 2021.
március, április és május hónapra a veszélyeztetett ágazatba
tartozó kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott
természetes személy foglalkoztatása után.

A KATA szerint adózó kisvállalati adóalany e tevékenységével
összefüggő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál
2021. március, április és május hónapban nem tekintik
kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.
A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely a fenti felsorolás
szerinti (1.-25. sorszámmal jelzett TEÁOR szerinti)
tevékenységet
folytat
(a
továbbiakban:
mentesített
tevékenységet folytató), 2021. március és április hónapra
tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó
megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési
kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a
társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való
jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a
Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az
a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató
kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége
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tekintetében 2021. február hónapjában már a Katv. hatálya alá
tartozott.
Fontos, hogy tényleges főtevékenységnek e rendelet
alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az
adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott!

3. Bértámogatás
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség – vagyis
a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó – fele, de
legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az eddigi öt
hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így akár 600.000
forint támogatást. A Vállalkozások munkaerő támogatására
folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg illetékes járási
hivatalok foglalkoztatási osztályainál.
A
programról
részletes
információk
a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tam
ogatasa oldalon találhatóak.
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4. Fizetési halasztás
318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárványt
követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási
intézkedésekről
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről
Az adóhatóság legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy
alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást
vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést
engedélyezhet, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a
veszélyhelyzetre vezethető vissza. Az adótartozást egy
alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot
meg nem haladó összegben, csak egy adónem tekintetében
mérsékelni is lehet, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező
gazdálkodási
tevékenységét
a
veszélyhelyzetre
visszavezethető okból ellehetetlenítené. Ha valaki ez utóbbi
lehetőséget veszi igénybe, akkor a fennmaradó részre nem
kérhet halasztást vagy részletfizetést.

5. Iparűzési adó
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó
esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a
KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4
milliárd
forint
(a
továbbiakban:
mikro-,
kisés
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középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1%, ha a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati
rendeletben megállapított adómérték több, mint 1%.
Ezeknek a vállalatoknak pedig a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a
2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50%-át kell az egyes
esedékességi időpontokban megfizetni.
Tehát az adófelezés a 4 milliárd forint alatti mérlegfőösszeg
vagy nettó árbevételű vállalatokra vonatkozik.
A rendelet további szakaszai szerint a meg nem fizetendő
előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal
nélkül csökkenti.
A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést
az alábbiak szerint állapítják meg:
- beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben
kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és
elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a
becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;
- beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020.
évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021.
évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült
árbevétel- és létszámadatok.
Az 50%-os adófelezés továbbá akkor alkalmazható, ha a
vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozott arról, hogy
- mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
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- az első szakasz szerinti intézkedés külön kormányrendelet
szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult
igénybe venni átmeneti támogatásként, és
- 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b)
bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.
- A jogosultság feltétele továbbá, hogy amennyiben addig az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29.
pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelentette a
telephelyének címét.
A fenti nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon
keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon volt benyújtható.
Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton
megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára. Az állami adó- és
vámhatóság az adózó hozzá beérkező (egyetlen) nyilatkozatot
csak akkor tudja a Htv. szerinti telephely önkormányzati
adóhatóság(ok)hoz is továbbítani, ha a telephely a
nyilvántartásában szerepel.
A rendelet 2020. december 23-án lépett hatályba.

6. 5%-os áfa az elvitelre vagy házhozszállításra
készült ételekre
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet egyes, a veszélyhelyzet
ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
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319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet
ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2020. november 14-étől 2021. augusztus 1-jéig23 általános
forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5%-a azon elvitelre
vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra,
mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés
esetén az Áfa törvény szerint 5%-os áfakulcs alá esne. Ezek az
étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített,
nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből).
Az adómérték alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a
termékértékesítőnél az az étkezőhelyi vendéglátásban az ételés a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
szolgáltatás nyújtásának feltételei a védelmi intézkedés
elrendelését és hatálybalépését megelőzően fennálltak, illetve
annak hiányában fennállnának. Nem alkalmazható viszont a
kedvezményes adómérték (az elvitelre vagy házhoz szállítással
értékesített étel- és italforgalom ügylettel összefüggő)
szállítással kapcsolatos díjra.

7. 1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat a Kamatmentes
Újraindítási Gyorskölcsönről
A Gazdaság-újraindítási akcióterv keretében új hitelkonstrukció
bevezetéséről döntött a Kormány a koronavírus-járvány miatt
bajba került kis- és középvállalkozásoknak: így azok 10 évre 10
millió forint erejéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, 3
év türelmi idővel, 120 hónap futamidővel.
A hitelkérelmek 2021. március 8-ától már beadhatók. A
benyújtási határidő: 2021. november 30.
A kölcsön összege 1 millió Ft - 10 millió Ft-ig terjed. Az igényelt
kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső
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Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti
évének árbevételét.
A támogatható tevékenységek:
- készletbeszerzés költségei,
- működési költségek.

A
kölcsönfelvevők
köre
azok
mikro-,
kisés
középvállalkozások, amelyek
- devizabelföldinek minősülnek,
- Magyarország területén székhellyel, telephellyel
rendelkeznek,
- gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban
nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak
finanszírozási forrásokhoz.

Gazdasági formakód szerint:
-

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
123 Iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
142 Európai szövetkezet (SCE)
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó
521 Sportegyesület
529 Egyéb egyesület
572 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kölcsönt igénybe vehetik olyan
egyesületek, non-profit kft-k, akik:
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vállalkozások,

-

-

a megadott TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak
megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenységet végző
VAGY
a következő feltételeknek megfelelő
• teljes évi lezárt beszámolóval rendelkezik,
melynek árbevétele nem nagyobb, mint 100 mFt
• évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb,
mint az előző évben
• évi átlagos állományi létszáma nem nagyobb, mint
25 fő

A TEÁOR szerinti igénylőknél a főtevékenységnek már
2019.01.01-től szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve Egyéni
vállalkozói
nyilvántartásban,
egyesületek
esetén
a
nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonatban (A 2019.
évben alapított igénylők esetében az alapítás dátumától).
A kölcsönt KATA adózású vállalkozások is igényelhetik.

2021. május 10-étől módosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent GINOP-9.1.1-21 azonosító számú Kamatmentes
Újraindítási Gyorskölcsön projekt Felhívása.
A módosításoknak köszönhetően:
-

pontosításra került, hogy egyesületek esetén az egyéb
bevételek között nyilvántartott tagdíjak, illetve TAO
támogatás is beleszámít a nettó árbevétel figyelésbe,
- a futamidő fixálásra került 120 hónapban,
- a rendelkezésre tartási idő fixen 3 hónap,
- a jogosultsági feltételek kibővültek az alábbiak szerint:
• az igénylő főtevékenysége megfelel a megadott TEÁOR
kódok valamelyikének vagy
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•

az igénylő megfelel az alábbi feltételeknek (TEÁOR nem
vizsgálandó):
a) rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt (12
hó) beszámolóval,
b) 2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100
millió Ft
c) 2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos statisztikai
állományi létszáma nem nagyobb, mint 25 fő,
d) 2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb,
mint a 2019. évi árbevétele.

Megvalósítási helyszín:
A vállalkozásnak Magyarországon – a kölcsönkérelem
benyújtásakor már – bejegyzett székhelye vagy telephelye kell
legyen.
Megvalósítási helyszínnek az a telephely minősül, ahol a
beszerzett készletek tárolásra kerülnek, valamint működési
költségek finanszírozása esetén az adott gazdasági
tevékenység megvalósul.
Több megvalósítási helyszínre is igényelhető a kölcsön, de
azoknak azonos régióban szükséges lennie:
-

GINOP régióban (Budapesten és Pest megyében)
VAGY

-

VEKOP régióban (Budapesten és Pest megyén kívüli
magyarországi településen).

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a bérletidíj-fizetési mentességről
Azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a
bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az alábbi 1-
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25 pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – a rendelet
hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő
2020. november 4. napján
1. éttermi, mozgó vendéglátás,
2. rendezvényi étkeztetés,
3. italszolgáltatás,
4. filmvetítés,
5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6. sport és szabadidős képzés,
7. előadó-művészet,
8. előadó-művészetet kiegészítő,
9. művészeti létesítmények működtetése,
10. múzeumi tevékenység,
11. növény-,
állatkert,
működtetése,

természetvédelmi

terület

12. sportlétesítmény működtetése,
13. sportegyesületi,
14. testedzési szolgáltatás,
15. egyéb sporttevékenység,
16. vidámparki, szórakoztatóparki,
17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,
19. szállodai szolgáltatás,
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
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21. kempingszolgáltatás,
22. egyéb szálláshely szolgáltatás,
23. utazásközvetítés,
24. utazásszervezés vagy
25. egyéb szárazföldi személyszállítás
tevékenységet végzett.

A rendeletnek megfelelő helyiségek tekintetében fennálló
bérleti szerződés alapján a rendelet hatálybalépése előtt (2021.
február 10.) a 2021. február – június időszakra már megfizetett
bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a
bérlőnek visszafizetni.
A bérbeadó a bérleti díj 2021. március és április hónapra eső
részét nem követelheti a bérlőtől.
A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők
létesítésének
és
üzemeltetésének
közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt
álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti
szerződés alapján.
Azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a
bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az alábbi
szerinti tevékenységre vonatkozóan – e mostani rendelet
hatálybalépését (2021. március 28.) megelőzően létrejött, és
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amelyben a bérlő 2021. március 3. napján a rendeletben
meghatározott tevékenységet végzett:
1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
3. textil-kiskereskedelem,
4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
5. bútor, világítási eszköz,
kiskereskedelem,

egyéb

háztartási

cikk

6. könyv-kiskereskedelem,
7. papíráru-kiskereskedelem, szabályainak.
A 25. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az
rendelkezések, ha
a)
nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi
XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását
célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
b)
a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében
végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási
és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti
személyszállítási engedéllyel.

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes
gazdaságvédelmi
intézkedésekről
szóló
kormányrendeletek módosításáról.
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8. Működő boltok támogatása
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási
Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási
Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal
rendelkező településeken működő kisboltok támogatásban
részesülhetnek, a programra a Kormány 45 milliárd forintot
biztosít.
A cél a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a
kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az
alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg
magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele, mindezek
érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatási összegek megállapításakor figyelemmel kell lenni
az uniós szabályok alapján adható támogatási jogcímek
szabályaira. Az összeszámítandó támogatások kerete 1,8 millió
euró értékhatárig emelkedett 2021. december 31-ig (tehát nem
az eredetileg megjelölt, de minimis értékhatárral kell számolni).
Az értékhatár növelésével pályázhatnak azon vállalkozások is,
amelyek az ún. de minimis szabály (200 ezer euró) alapján
eddig nem pályázhattak, alapvető szabály azonban, hogy a
támogatási szerződést 2021. december 31-ig kell megkötni,
hogy az ún. ideiglenes keret szabályai kerüljenek alkalmazásra.
Emellett a módosítás tartalmazza, hogy a kapcsolt
vállalkozások mely fogalmát kell alkalmazni a kisboltok
támogatási pályázatánál: kapcsolt vállalkozás a 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti
kapcsolt vállalkozás.
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Célkitűzés, hogy az üzletek valódi közösségi térként is
működjenek, és az alapvető élelmiszerek mellett akár
gyógyszerek forgalmazásával is foglalkozhatnak, illetve postai
szolgáltatások is elérhetőek lehetnek.

A támogatás lényeges elemeiről:
Támogatás nyújtható
-

az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy
szövetkezet
részére,
amely
kistelepülésen
kiskereskedelmi
tevékenység
keretében
napi
fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az
üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes
kereskedelem, vagy

-

az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére,
amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység
keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő
üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
vagy

-

az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére,
amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység
keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő
üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

A kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a költségvetési
támogatás mértékéről szóló 5. § (1) bekezdése a következő
ponttal egészül ki:
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A költségvetési támogatás mértéke
a Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában32 meghatározott
tevékenység esetében, ha a támogatás igénylője egyéb
szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátását is
vállalja, a Rendelet 5. §-ának d) pontjában meghatározott
költségvetési támogatás összegének kétszerese (azaz
legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott
után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre
számított összegének kétszerese azzal, hogy az e rendelet
hatálybalépésének évében, és az azt követő évben legfeljebb
két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt
követően legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető a
támogatás a fenntartási időszak végéig).
A Rendelet 5. §-a még a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:
(1a) Egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység
ellátásának vállalása esetén az (1) bekezdés b) pontjában
foglaltakat33 azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e
szolgáltatás ellátásához szükséges eszközbeszerzés esetén a
költségvetési támogatás mértéke az elszámolható költség
legfeljebb 100%-a.
Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is
igényelhető egyidejűleg.
Ezeken felül külön támogatás kérhető az energiahatékonyság
javítására, megújuló energia termeléséhez nyújtható
támohatásra,
hátrányos
helyzetű vagy
megváltozott
munkaképességű munkavállaló alkalmazására.

FELTÉTELEK
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Az igényléshez sokféle feltételnek kell megfelelni. Ilyen például,
hogy a bekerülési költséget tartalmazó költségterv mellett az
igénylőnek nem lehet semmilyen köztartozása vagy
rendezetlen uniós támogatási elszámolása. Nyilatkoznia kell
arról, hogy az üzlethelyiségben közösségi teret alakít ki,
továbbá, hogy hajlandó-e postai szolgáltatást is nyújtani,
gyógyszert is árulni. Ha a vállalkozó vállalja ez utóbbi
feladatokat, a postával és a gyógyszerellátóval kötött
szerződést is előre be kell mutatnia. Többek között csatolnia
kell az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó
könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolás, és a település jegyzője
által kiadott igazolást a településen hatályos működési
engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi fogyasztási
cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról.
A támogatói okirat kiadásához és a támogatás folyósításához
is számos feltételnek adottnak kell lennie.
A támogatott vállalkozótól biztosítékot is megkövetelnek. A
támogatói okiratban rendelkezni kell
a) a kedvezményezett által a fizetési számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra
vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának vagy
b) a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtásának a
kikötéséről.

Emellett a támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi
kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett választása
szerint legalább egyet:
a) jelzálogjog ingatlanra,
b) jelzálogjog ingóságra,
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c) bankgarancia,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy
e) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

A támogatói okiratban meghatározott biztosítékok mértéke nem
haladhatja meg a rendelet szerint nyújtott költségvetési
támogatás összegét.
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III.

Magyar falu Program-GINOP-5.3.5-18-202000184
Falusi
kistérségek
boltjainak
megmaradásáért
indított
támogatás
bemutatása

A Magyar Falu program az Akcióterv keretében a kistelepülési
üzletek támogatásáról szóló 62/221.(II.12) korm. rendelet 25.§
(2) bekezdése alapján került a kormány és a Bethlen Gábor
Alapkezelő ZRT lebonyolító honlapján közzétételre.
A pályázat célja az adott régión belül a helyi gazdaság
felélénkítése, elsődleges feladat a kistelepülések, falvak és
községek népességmegtartó erejének növelése és ott élő
lakosság életszínvonalának javítása. Napjainkban a fiatalok
elhagyják falvainkat a modern városok vonzereje és jobb
munkalehetőségek elcsábítják őket a jobb élet reményében. Így
hagyományaink az adott kulturális és nemzetiségi
hagyományaink is elvesznek. A kormány ezért átgondoltan
létrehozta ezt a támogatási formát, amellyel meg kívánja őrizni
a falvak életterének jobb lehetőségeit, illetve ezzel is segítve az
idősödő társadalmunk életszínvonalának, életkörülményeinek
megtartását. A meglévő és az új üzletek létrehozásával
közösségi térként működnek, funkcionálnak. A támogatással
meghatározott alapvető feladat az élelmiszer értékesítés
mellett a vény nélkül kapható gyógyszerek és postai
szolgáltatási kör kialakítása. Új és meglévő munkahelyek
létrehozása, ezáltal fiataljaink adott régión belül a falvakból,
községekből nem vándorolnak el.

Támogatás lényeges feladata, hogy a 2000 lélekszám alatti
településéken működő, újonnan nyíló vagy újranyitó

34

kisboltoknak
szól,
amelyek
akár
60-70
millió
forinttámogatásban részesülhetnek, mely programra a kormány
45 milliárd forintot biztosít. Egy–egy üzlet esetében a vissza
nem térítendő támogatás mértéke elérheti 7 millió forintot,
illetve egy több üzletet működtető vállalkozás akár 1,8 millió
eurónak megfelelő összeget is elnyerhet. Magyarországon a
2000 lélekszám alatti településnél 300-ban egyáltalán nem
működik élelmiszer bolt. A többi kisbolt küzd a napi szinten
tartással, hiszen nehezen veszik fel a versenyt a nagy multik
olcsó áraival. Ezért hozta létre a Magyar Kormány ezt a
támogatási formát a kisboltok szinten tartására és fejlesztésére.
Ingatlanvásárlásra, 5 millió forint, illetve 50% támogatás
adható. A boltok korszerűsítésére 5 millió forint, illetve 80 %
mértékű támogatás, eszközbeszerzésre maximum 12 millió
forint,
illetve
75%
mértékű
támogatás
kapható.
Bértámogatásként a munkáltatói járulékkal megegyező összeg
adható öt évre.
A kormány ösztönözni szeretné az alapvető cikkek árusításán
túl egyéb szolgáltatások működtetését is, például vény nélküli
gyógyszerek forgalmazását és a postai szolgáltatás
bevezetését. A támogatás, egyedi kérelem alapján, pénzügyi
költsége teljes mértékben hazai költségvetési támogatás és
finanszírozás. Támogatáshoz minden esetben önerő
szükséges. A pályázat feltétele, hogy az igénylőnek öt évre
vállalnia kell az üzemeltetés fenntartását.

1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre


Az új és a korszerű kistelepülésen működési engedéllyel
rendelkező, illetve bejelentett üzlet átalakításához,
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fejlesztéshez, valamint az üzlet fenntartása érdekében
szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez
igényelhető. Azon gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó vagy akár szövetkezet részére nyújtható a
támogatás, amely a kistelepülésen kiskereskedelmi
tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesít
a már meglévő üzletet üzemelteti, és az üzlet fő
tevékenységi köre élelmiszer jellegű bolti vegyes
kereskedés. Azon vállalkozói kör igényelheti, aki vállalja
a napi fogyasztási cikket értékesítését és ahol a kérelem
beadásakor jegyzői igazolás alapján még nem működik.

2. Mire igényelhető:
üzletre
 külső és belső felújítás, ideértve az épületgépészeti
korszerűsítés
 bővítés, építés
 akadálymentesítés
 olyan számla fogadható el, amely támogatás megkezdést
követő időszakra van kiállítva
 mértéke: az elszámolható költség 80%-a, de legfeljebb 50
millió forint
 Fenntartási kötelezettség: A kezdeményezett vállalja, hogy az
üzletet a megvalósítástól számított 5 évig üzemelteti.

Eszközbeszerzésre
 A kiskereskedelmi tevékenységen belül a támogatási
kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás a közösségi tér,
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postai
szolgáltatás,
vény
nélkül
gyógyszerek
forgalmazásához szükséges eszközök beszerzése.
 Mint például: berendezés, bútorzat, melegen tartó
eszközök, hűtő, hűtőpult, feldolgozó gépek, sütő,
kelesztő gép, pénztárgép, POS terminál, illetve
elektronikai eszközök. Immateriális eszközök licenc díja,
bérleti díja szerzői jogdíjak.


olyan számla fogadható el, amely a támogatás
megkezdést követő időszakra van kiállítva



Támogatás mértéke: A költségek 75%-a, maximum 12
millió forintig. Itt a vállalat arculati költségei és a cég jó
hírneve Goog Will.



Fenntartási kötelezettség: A kezdeményezett vállalja,
hogy az üzletet a megvalósítástól számított 5 évig
üzemelteti.

Képzés támogatása, amely az üzlet és szolgáltatás hatékony
üzemeltetése érdekében indokolt.

Ingatlan vásárlás Legfeljebb a vételár 50%-a, de maximum 5
millió forint.
Az igénybe vehető támogatás: A támogatáshalmozási
szabályok figyelembevételével a támogatások összeadódnak.

3. A munkabérhez kapcsolódóan, a munkáltatót
terhelő
közterhek
megfizetéséhez
nyújtott
támogatás:


Munkabér határozza meg
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Az érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót
terhelő járulékok adott évre számított összege. A
támogatással érintett álláshelyet a költségvetési
támogatás folyósításától számított legalább 1 évig be kell
tölteni
 A támogatásra a kedvezményezett kérelme alapján
legfeljebb az egyéb támogatási tevékenységre
(ingatlanfejlesztés, közbeszerzés, tulajdonszerzés)
vonatkozó fenntartási időre, 5 évre jogosult.

Összefoglalva:
1. A támogatást meglévő üzlet felújítására/fejlesztésére
2. Vagy új üzlet megnyitásához lehet igénybe venni.
3. Ha mindkettő formával szeretne
összeszámítást kell alkalmazni

élni,

akkor

4. Csak gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
5. Új üzlet üzemeltetését kizárólag olyan településen lehet
vállalni, ahol jelenleg nem működik kiskereskedelmi
tevékenység keretében napi cikket értékesítő üzlet. Erről
a település jegyzőjének igazolása szükséges.

4. Támogatás alapjául szolgáló jogcímek
A kérelmezőnek nyilatkozni kell, milyen jogcímen kívánja
igénybe venni a támogatást.
1. Induló vállalkozás esetén:
a. átmeneti támogatás
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b. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
2. Meglévő vállalkozás
jogcímek

esetén

igénybe

a. átmeneti támogatás, /
i,2020/C 91 I/1sz közlöny/

vehető

lásd:2020.03.19-

b. Csekély összegű támogatás / e jogcímen
2021.12.31döntés a mérvadó/
c.

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás

d. Regionális támogatás
e. Energiahatékonysági
támogatás
f.

célú

Megújuló
energiatermeléshez
beruházási támogatás

beruházási
nyújtott

g. Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez
bértámogatás formájában nyújtott támogatás
h. Megváltozott munkavállaló foglalkoztatásához
nyújtható támogatás
A támogatás összegét nem üzletenként, hanem a
támogatást igénylő vállalkozás szempontjából kell
számítani!
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IV.

A kiskereskedelmi tevékenység 2021. évtől
érvényes működési szabályai

1. Működési szabályokon keresztül főbb
rendeleti és törvényi változások bemutatása
a szigorodó szabályok jótállás tekintetében
2021-től


Szigorodó javítási, cserélési és visszafizetési szabályok és
határidők



Sávos jótállási idők



E-jótállási jegy



Kereskedőnél is leadható javításra a termék
2021. január 1-jétől a szavatossági és jótállási igényekkel
kapcsolatban a vállalkozásoknak a következőkre rendeletek
figyelembevételével szükséges működniük.
A Kormány 270/2020. (VI. 12.). számú rendelete
(„kormányrendelet”) az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó jótállás tekintetében, illetve
az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter 18/2020.
(VI. 12.) ITM rendeletével („ITM rendelet”) a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó igényekkel kapcsolatban vezetett be.
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállás

A főbb változások:
Jelenleg hatályos
szabályozás

Új szabályok 2021. január 1-jétől

A
jogszabály
meghatározza, hogy mi
minősül
„tartós
fogyasztási cikknek” –
ezeket
a
jogszabály
felsorolja.

A tartós fogyasztási cikkek köre
kibővül.
Ide fognak tartozni például a 10 000
forintos eladási ár feletti nyílászárók,
riasztóberendezések, napkollektorok,
drónok, elektromos rollerek.
A jótállás időtartama eladási ártól
függően fog változni:

A jótállás időtartama 1 év, 10 000-100 000 forintig: 1 év
elmulasztása
100 000-250 000 forintig: 2 év
jogvesztéssel jár.
250 000 forint felett: 3 év.
A határidők elmulasztása továbbra is
jogvesztéssel jár.
A rendelkezés kiegészül:
A jótállási határidő a cikk
fogyasztó részére történő
átadás napjával kezdődik
(vagy ha az üzembe
helyezést
a
vállalkozás/annak
megbízottja végzi, akkor
az
üzembe
helyezés
napjával).

ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az
átadástól számított 6 hónapon túl
helyezteti üzembe, akkor az átadás
napja lesz a jótállás kezdő időpontja;
kijavítás esetén a jótállás időtartama
meghosszabbodik a javításra átadás
napjától kezdve azzal az idővel, amíg
a
fogyasztó
a
cikket
nem
használhatta.
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Meghatározott, hogy mit
kell
feltüntetnie
a
vállalkozásnak a jótállási
jegyen (pl. a vállalkozás
nevét, címét; a gyártó
nevét
és
címét;
a
fogyasztó
jótállásból
eredő jogait)

A jótállásból eredő jogok
főszabály
szerint
a
jótállási
jeggyel
érvényesíthetőek.

A vállalkozás a jótállási jegyet már
elektronikusan
is
átadhatja
a
fogyasztónak – legkésőbb a termék
átadását vagy üzembe helyezését
követő napon. Ez esetben a jótállási
jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás
képviseletében
eljáró
személy
elektronikus aláírását.
Ha nem elektronikus úton kerül sor az
átadásra, a jótállási jegynek a
vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a
képviseletében
eljáró
személy
aláírását is tartalmaznia kell.

A
rendelkezés
kiegészül:
a
jótállásból
eredő
jogok
érvényesíthetőségének nem tehető
feltételévé
a
fogyasztási
cikk
felbontott
csomagolásának
a
fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A fogyasztó a kijavítás
iránti igényét a vállalkozás
által a jótállási jegyen
feltüntetett
javítószolgálatnál
közvetlenül
is
érvényesítheti.

A fogyasztó a vállalkozás bármely
telephelyén és a jótállási jegyen
feltüntetett
javítószolgálatnál
is
érvényesítheti ezen igényét.

A jogszabály a kijavítási
és kicserélési igények
érvényesítésére
vonatkozó szabályokat a
Ptk.-ra
hivatkozással
állapítja meg.

Bizonyos esetekben a vállalkozás a
fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig
ez nem lehetséges, a vételár
visszafizetésére lesz köteles a
következők szerint:
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ha az első javítás során kiderül, hogy
a cikk nem javítható, és a fogyasztó
másként nem rendelkezik;
ha a jótállási időtartam alatt a cikk
három
javítás
után
ismét
meghibásodik, és a fogyasztó
eltérően nem rendelkezik; valamint,
ha a fogyasztó nem igényli a vételár
leszállítását, és nem kíván javítást;
ha a kijavításra az igény közlésétől
számított 30 napig nem kerül sor.
A cserére, visszafizetésre 8 napon
belül sort kell keríteni.
A fentiek nem vonatkoznak bizonyos
fogyasztási cikkekre (pl. elektromos
kerékpárra,
elektromos
rollerre,
motorra, autóra stb.)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények.
Az ITM rendelet által végrehajtott módosítás a fenti
kormányrendelethez hasonlóan a fogyasztói jogok
megerősítését tűzte ki célul.
A fontosabb változások:
Jelenleg hatályos
szabályozás

Új szabályok 2021. január 1jétől

A
vállalkozásoknak
törekednie kell arra, hogy
a
kijavítást/kicserélést

Ha
a kijavítás/kicserélés
időtartama meghaladja a 15
napot, akkor a vállalkozás
köteles tájékoztatni a fogyasztót
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maximum 15 napon belül
elvégezzék.

ennek várható időtartamáról. Ez
a tájékoztatás a fogyasztó
előzetes hozzájárulása esetén
elektronikus úton, vagy a
fogyasztó
általi
átvétel
igazolására
alkalmas
más
módon történhet meg.

Amennyiben a fogyasztó
a kijavítás iránti igényét
javítószolgálatnál
érvényesíti,
akkor
a
javítószolgálat köteles a
vállalkozást értesíteni a
jótállási
igény
bejelentéséről.

A szabályozás kiegészül azzal,
hogy a javítószolgálat köteles
igazolható módon értesíteni a
vállalkozást
a javítás elvégzéséről annak
megtörténtét
követő
öt
munkanapon belül; továbbá
a megállapítást követő öt
munkanapon belül, ha: a dolog
nem
javítható;
a
javítás
várhatóan
tizenöt
napnál
hosszabb időt vesz igénybe,
vagy a javítás nem lehetséges
harminc nap alatt.
A gyakorlatban a vállalkozás és
a javítószolgálat között sok
esetben
nem
kerül
sor
kommunikációra,
a
fogyasztóvédelmi
hatóság
ellenőrzi majd a tájékoztatás
megtörténtét.

A szavatossági, illetve
jótállási
igények
teljesítéséhez
nem
kötelező szakvélemény
beszerzése.

Szakvélemény
beszerzését
továbbra sem írja elő kötelezően
a jogszabály. Ha azonban a
fogyasztó
igényének
megítéléséhez
ennek
beszerzése szükséges, akkor
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kötelező tartalmi
rendelet felsorolja.

elemeit

2. Termékek csomagolására és címkézére
vonatkozó 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A termékek csomagolására vonatkozó főbb változásokat a
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a
csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről tartalmazza.
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában, valamint a 14. § (2)
és (3) bekezdése tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Magyarország
területén forgalmazott termék csomagolására és a
csomagolási hulladékra,
b) a csomagolás visszavételére, valamint
c) a csomagolási hulladék átvételére.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív anyagok
csomagolására és csomagolásának hulladékára
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a

2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1.csomagolás: valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú
anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására,
átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására
használnak, beleértve minden árut a nyersanyagoktól kezdve
a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra
használt egyutas árucikkek; csomagolás lehet:
a) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely
értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az
értékesítés helyszínén;
b) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az
értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési
egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó
részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok
feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani,
valamint
c) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely
megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását,
átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai
átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a
károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi
közlekedésben használatos tartályokat;
2.Csomagolás alkotóeleme: olyan alkotórész, amelyből a
csomagolás vagy a csomagolás-összetevő készül, és amely
kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól
vagy a csomagolás összetevőtől nem választható el;
3. csomagolás-összetevő: a csomagolás olyan része, amely
kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól
elválasztható;
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4. csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás,
csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési
tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;
5. csomagolószer: a környezetvédelmi termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 8–10.
pontjában meghatározott csomagolóanyag, csomagolóeszköz
és a csomagolási segédanyag;
6. nehézfém: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű
króm;
A csomagolás megjelenési formái:
• Fogyasztási csomagolás, amely a csomagolás kezdetétől a
fogyasztás megkezdéséig, vagy az alatt is "körülveszi" a
terméket. A fogyasztói gyűjtőcsomagolás hordozza az áru
fogyasztásával, a csomag kezelésével kapcsolatos, a
fogyasztásra vonatkozó legfontosabb információkat (pl.
mennyiség, tartalom, kezelési útmutató, csomagolóanyag
kezelésére vonatkozó utasítás). Kialakítása a fogyasztói
döntést meghatározó legfontosabb tényező.
• Gyűjtőcsomagolás: meghatározott mennyiségű azonos
fogyasztói csomagolási termék logisztikai rendszerben való
kezelést figyelembe vevő összeállításából adódó egység.
• Egységrakomány a több gyűjtőcsomag egységbe
foglalását követően keletkező kezelési egységet jelenti,
amely a logisztikai rendszerben egységként kerül kezelésre
(pl. rakodás vagy tárolás). Az egységrakomány-képzésnél
60-80% -ban a szabványos EU rakodólapok és konténerek
az alapeszközök. A megrakást követően alkalmazandó
csomagolási módok (zsugorfólia, pántolással történő
körbefogás, stb.) szerepet játszanak a szállítás közbeni
rakománystabilizálásban, az esetleges halmazolhatóságban
és a rakomány védelmében.
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A legjellemzőbb csomagolóanyagok a következők:
• Anyagok: papír, fém, műanyag, üveg, fa, textil
• Segédanyagok: párnázás
A csomagolás fejlődési tendenciáit jelző legfontosabb
tényezők a következők:
• a piacgazdasági hatások növelik a csomagolóanyag
gyártás jelentőségét, a minőségi követelményeket,
• felértékelődik a csomagolás áruvédelmi funkciója mellett
az esztétikai érték növelésére fordított költséghányada,
• a csomagolásban meghatározó szerepet kap az áru
kezelésével és használatával kapcsolatos információs
tartalom és a reklámhordozó funkció,
• a csomagolás fejlesztésével és alkalmazott anyagokkal
kapcsolatban növekvő jelentőségűek a környezetvédelmi
szempontok,
• a csomagolás költségei többlet ráfordításként
jelentkeznek, de a teljes logisztikai folyamat költségeinek
komponensei
között
költségcsökkentő
hatásuk
is
elképzelhető (pl. stabil csomagolás kiválthatja a tárolásnál
alkalmazandó
állványszerkezetet)
Csomagolás
a
nemzetközi szállításban. A nemzetközi szállítási rendszerek
fokozott követelményeket támasztanak a termékek
csomagolásával szemben. Ennek okai az eltérő
előírásokban, környezeti hatásokban és fogyasztói
gondolkodásban keresendőek.
A csomagolással szembeni követelményeket meghatározó
tényezők a nemzetközi áruszállításban:
• az áru tulajdonsága,
• a fuvareszköz,
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• a fuvarozási útvonal.
A
csomagolásokkal
vizsgálandó tényezők:

szembeni

követelményeknél

• halmazterhelés (tartós statikus terhelés tárolás során)
, • horizontális és vertikális ütések (fékezés, gyorsulás, ívben
haladás során leesés, borulás és billenés),
• tartós rázás (pályaegyenlőtlenségből),
• klimatikus hatások (nedves és száraz, hideg és meleg
éghajlat, azok változása helytől, napszaktól, évszaktól
függően),
• napsugárzás hatására történő extrém felmelegedés zárt
járműveken (egyes műanyagok lebomlása),
• biológiai kártevők (penész, rágcsálók, élősködők),
• kémiai igénybevétel (pl.: sós pára, kén-dioxid).
Környezetvédelmi követelmények a csomagolásnál:
• csomagolás tömege és terjedelme a szükséges mértékre
korlátozódjon,
• a csomagolás technikailag lehetséges,
megengedhető módon újrafelhasználható legyen,
• minden csomagolóanyag
feldolgozható legyen.

a

használat

után

A fuvarozás sajátos követelményei:
Tengeri fuvarozás: (legigényesebb csomagolás)



tengerhullámzás elleni biztonság,
nedvesség elleni biztonság

Veszélyes árukra vonatkozó előírások:
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jogilag
újra





csomagolási mód,
szállító jármű speciális típusa,
szállítási útvonal meghatározása

Romlandó áruk:



hűtött, vagy fűtött járművek,
átfutási idő.

Törékeny áruk:
 megfelelő
áruvédelem
(pl.:
bizonyos
országokban tiltott a szénába, szalmába
történő
csomagolás),
gyógyszerek,
élelmiszerek, italok különleges csomagolása.


Csomagoló anyag, eszköz tömege.

3. A műanyag termékek visszaszorítása a
kereskedelemben
A biológiai úton lebomló műanyagokból készült termékek egyre
nagyobb népszerűségnek örvendenek, azonban ezeket a
körforgásos gazdaság rendszerében megfelelő helyen kell
kezelni.
A biológiai úton lebomló műanyagokból készült termékek egyre
nagyobb népszerűségnek örvendenek, azonban ezeket a
körforgásos gazdaság rendszerében megfelelő helyen kell
kezelni.
Tipikusan
egyszer
használatos
műanyag
termékek
alternatívájaként
jelennek
meg,
ráadásul
megfelelő
hulladékkezelésük, azaz ipari komposztálásuk nem megoldott
jelenleg, ezért nem jelentenek valós környezetbarát megoldást
a műanyagszennyezés problémájára.
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Első
és
legfontosabb
lépés
az
egyutas
csomagolóanyagok és egyszer használatos termékek
csökkentése, valamint tartós, többször használatos
alternatívák használata pl. betétdíjas poharak
rendezvények esetén, visszaváltható elviteles dobozok
a vendéglátásban.



Miután bizonyos esetekben nem lehet az egyszer
használatos termékeket, eszközöket kikerülni, a
komposztálható műanyagok szelektív gyűjtésére és
ipari komposztálására megfelelő infrastruktúrát kell
kialakítani, hogy azok valóban környezetkímélő
alternatívát
jelenthessenek
a
fosszilis
energiahordozókból előállított műanyagokkal szemben.
Továbbá különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a
biológiailag lebomló műanyagok ne keveredjenek más
műanyagokkal,
ugyanis
rontják
a
műanyag
újrafeldolgozás minőségét, amely többletmunkát és
költséget jelent a hulladékgazdálkodók számára.

 Ez előremutató lépés, mert a különböző úton-módon
lebomló műanyagokat régóta tartják számon, mint
környezetbarát alternatívákat. Ugyanakkor fontos látni,
hogy ezen anyagokat az esetek döntő többségében
egyszer
használatos
termékek
formájában
forgalmazzák. Probléma, hogy egyszer használatos
termékként az eldobó kultúra részét képezik, erősítve a
lakosságban a mára berögződött rossz szemléletet, és
továbbra is nyomást gyakorolva a természeti
erőforrásokra.
A műanyagok bioműanyagokra történő átállásával
mindössze egy alapanyagfajtát cserélünk le egy másikra,
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azonban az erőforrás- és területhasználat nem csökken.
Becslések szerint a bioműanyagok terjedésével 2019-ig
1,4 millió hektárnyi földterületre lesz szükségünk az
alapanyagok előállítására, amely több mint Belgium,
Hollandia és Dánia területének összessége. Ráadásul a
termőterületek csupán 5%-a lenne Európában,
várhatóan a termelés 81%-a Ázsiában folyna. Mindez
tovább fokozza a talajeróziót, a természetes élőhelyek
eltűnését,
a
vízminőség
romlását,
a
környezetszennyezés mértékét és a földterületekért zajló
konfliktusokat. A probléma enyhítése céljából elsősorban
a hulladék megelőzését és csökkentését szükséges
ösztönözni.


A bioműanyag egy összefoglaló név: a bio-alapú
műanyagokat és a biológiai úton lebomló műanyagokat
foglalja magában.



A bio-alapú műanyagok olyan anyagok, amelyek
megújuló
alapanyagokból
készülnek,
de
a
végeredmény lehet pl. polietilén (PE) is, illetve
biológiailag lebomló anyag is pl. politejsav (PLA). Tehát
a bio-alapú műanyag nem garancia arra, hogy az
természetes úton le is bomlik (ez az esetek kevesebb,
mint
40%-ában
igaz.
Mindenképp
érdemes
megemlíteni
az
oxodegradábilis,
azaz
„széteső”
műanyagokat,
amelyekhez fémsókat adnak adalékként, így a fény
hatására mikroműanyagokká aprózódnak. Sokáig
emlegették ezeket lebomló műanyagoknak, holott itt
semmiféle bomlás nem történik, csupán apró
darabokká
esnek
szét,
így
fokozva
a
műanyagszennyezést. Szomorúan tapasztaltuk tehát,
hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról szóló előterjesztést,

52

amely magában foglalta az oxidatív úton lebomló
műanyagok 2019. július 1-jétől való betiltását, a
kormány nem támogatta.


A biológiai úton lebomló műanyagokat komposztálható
műanyagoknak is szokták hívni [6]. Azonban ez is
félrevezető lehet, tudniillik a komposztálásnak több
feltétele van. Először is szükség van olyan
infrastruktúrára, amely lehetővé teszi ezen anyagok
más szerves hulladékokkal történő szelektív gyűjtését.
A felhasználási területekből adódóan ennek vannak
nehézségei: a lakossági használat még elenyésző
ahhoz, hogy a hagyományos szelektív hulladékgyűjtési
rendszerbe bekapcsolják, a speciális területen (pl.
vendéglátás) való használatkor a szelektív gyűjtés
feltételeire kell különös figyelmet fordítani (pl.
ételmaradékkal
szennyezett
termék
begyűjtési
problémája). Továbbá a komposztálható műanyagok
házi komposztálási körülmények között tipikusan nem
bomlanak le [7], nincsenek meg hozzá a szükséges
környezeti feltételek (pl. stabilan magas hőmérséklet és
páratartalom), ezért a szelektív begyűjtés után az ilyen
anyagokat ipari komposzttelepre kell szállítani. A
komposzttelepeken problémákat okozhat a biológiai
úton lebomló műanyagok bomlási sebessége - mert
általában több idő kell aprózódásukra és lebomlásukra,
mint más szerves hulladékoknak -, így a kész komposzt
lebomlatlan bioműanyag darabokkal lehet szennyezett.
Nagyobb
probléma
azonban,
hogy jelenleg
Magyarországon a komposztálható műanyagok
hulladékainak megfelelő kezelésére nincsen
lehetőség,
ezek
a
hulladékok
így
hulladéklerakókban és -égetőkben kötnek ki.
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem,
hogy
a
biológiailag
lebomló
műanyagok
tulajdonságaikban
nagyon
hasonlítanak
a
„hagyományos” műanyagokra. Ha a fogyasztók
nincsenek megfelelően tájékoztatva, akkor ezek a
hulladékok könnyen bekerülhetnek a műanyagos
szelektív gyűjtő edényzetekbe, ezzel rontva az
újrafeldolgozás minőségét. Ez még a jobbik eset
ahhoz a lehetőséghez viszonyítva, hogy megfelelő
elhelyezés híján kikerülnek a természetbe, ahol viszont
ugyanúgy viselkednek, és ugyanolyan természeti
károkat okoznak, mint kőolajból készült társaik.
Kutatások ráadásul azt bizonyítják, hogy az emberek
hajlamosabbak a bioműanyagok eldobására, azt
gondolva, a természetben úgyis lebomlanak [8].

Az első és legfontosabb lépés az egyszer használatos
termékek
visszaszorítása,
valamint
újrahasználati
rendszerek bevezetése.

A biológiailag lebomló műanyagok ezenfelül csak és kizárólag
abban az esetben jelentenek környezetbarát alternatívát a
műanyagokkal szemben, ha azok megfelelő hulladékkezelése,
azaz komposztálása megoldott. Miután ezen termékek egyre
nagyobb népszerűségnek örvendenek pl. a vendéglátásban,
rendezvényeken, ezért szükség van hazánkban olyan
szelektív gyűjtési rendszerek kialakítására, amelyek
képesek a komposztálható műanyagok befogadására és
kezelésére, a lakossági és egyéb szerves hulladékok
mellett. Ilyen rendszerekre nagyon sok külföldi példa létezik,
például Milánó városában 2012-2014 között vezették be a
szerves hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtését,
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amelyeket komposztáló telepekre szállítanak. Egy ilyen
rendszer esetében van létjogosultsága pl. a biológiailag
lebomló műanyagokból készült szemeteszsákoknak, ugyanis
ezek segítik a konyhai szerves hulladékok higiénikus külön
gyűjtését. Amennyiben a bioműanyagok hulladéklerakókra
kerülnek, biológiai lebomlás nem történik a lerakóban uralkodó
anaerob körülmények miatt, metán szabadul fel (ami 23-szor
erősebb
üvegházgáz
a
szén-dioxidnál
[9]).
Egyszer használatos termékek kiváltására csak olyan
esetekben ajánljuk a komposztálható műanyagokat, ahol
higiéniai vagy más technikai okokból az újrahasználat
egyáltalán nem lehetséges, és ezen termékek használata
indokolt, pl. katasztrófa-elhárítás, egészségügy. A biológiailag
lebomló műanyagok inkább tekinthetőek a körforgásos
gazdaságra való átállás átmeneti megoldásaként, amíg
bizonyos (pl. csomagolásmentes) alternatívák nem válnak
általánosan
elterjedté.
A biológiailag lebomló műanyag használatánál, különösen
tömegrendezvények esetében, elengedhetetlen a fogyasztók
megfelelő tájékoztatása, szemléletformálása. Amennyiben
működik szelektív hulladékgyűjtés, úgy egyértelművé kell tenni,
hogy melyik edényzetben lehetséges ezen hulladékok
elhelyezése, és milyen állapotban lehet azokat a gyűjtőkben
elhelyezni
(pl.
zsíros
ételmaradékkal
együtt
nem). Semmiképpen nem szabad a fogyasztók számára azt
a téves elképzelést sugallani, hogy a komposztálható
műanyagok a hulladékcsökkentést segítik elő.

1] A svájci társadalmi vállalkozás, a Recircle vezetett be a
vendéglátóhelyek számára betétdíjas ételdobozokat.
[2] European Bioplastics, 2016
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[3] Institute for Bioplastics and Biocomposites, n.a.
[4] Friends of the Earth Europe - Land Under Pressure: global
impacts of the EU bioeconomy. (2016)
[5] Rethink Plastic Alliance - Why “bioplastics” won’t solve
plastic pollution (2018)
[6]
A
komposztálható
műanyagok
európai
uniós
szabványszáma EN 13432, amely meghatározza, hogy csak az
a csomagolóanyag tekinthető komposztálhatónak, amelynek
minden
alkotóeleme
és
összetevője
bizonyítottan
komposztálható.
[7] Júlia, Cs. - A politejsav bomlás vizsgálata házi kerti
komposztban. (2016)
[8] GESAMP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects
of Marine Environmental Protection - Sources, fate and effects
of microplastics in the marine environment - a global
assessment, GESAMP Reports and Studies Series. (2015)
[9] Surfrider Foundation Europe, Friends of the Earth Europe,
Zero Waste Europe, ECOS, European Environmental Bureau Bioplastics in a Circular Economy: The need to focus on waste
reduction and prevention to avoid false solutions. (2017)

2021. július 01-től, a második félévtől tilos bizonyos
egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív
úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba
hozatala - jelent meg az erről szóló kormányrendelet a
Magyar Közlönyben.
301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében nem lehet majd
forgalomba hozni az alábbi egyszer használatos műanyag
termékeket:
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Fültisztító pálcika;



Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);



Tányér;



Szívószál;



Italkeverő pálcika;

Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű
felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók
számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és
azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő
szerkezetet.
Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó,
különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel
tárolására szolgál, amely azonnal fogyasztható helyben vagy
elvitelre, illetve fogyasztása általában az edényből történik.
Vagy készételként fogyasztható, azaz további elkészítést,
különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel,
beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb
készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót,
tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást.
Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját
és a fedelét is.
Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak
tetejét és fedelét is.
Könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek
falvastagsága 15 mikron feletti, a biológiailag lebomló
műanyagból készült kivételével.
Oxidatív úton lebomló műanyagtermékek (ezek olyan
adalékanyagokat tartalmazó műanyagok, amelyek oxidáció
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révén a műanyag mikroméretű részecskékre
széttöredezését vagy kémiai lebontását idézik elő).

történő

2023. január 1-ig kapott haladékot a nem expandált
polisztirolból készült italtartó pohár, azután ennek is tilos lesz a
forgalomba hozatala.
Bizonyos termékekre a rendelet hatálya nem terjed ki, így
például a kisgyermekeknek készült poharakra vagy az
orvostechnikai eszközként használatos szívószálakra és
pálcikákra.

2020. évi XCI. törvény egyes egyszer használatos műanyagok
forgalomba hozatalának betiltásáról
A környezetvédelmi
termékdíjról
LXXXV. törvény módosítása

szóló

2011. évi

A Ktdt. a következő 30/A. alcímmel egészül ki: „30/A. Európai
Unió jogának való megfelelés 40/H. § Ez a törvény a 94/62/EK
irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának
csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015.
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április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
E törvény 2021. július 1-jétől hatályos.
Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag
hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében
történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
10. § Az e törvény tervezetének a csomagolásról és
a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk
(1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

4. Online hatósági pénztárgépek 48/2013. (XI.
15.) NGM rendelet


a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra
szolgáló
pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről,
valamint a



pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról

Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosításának
jogszabályi környezetéről
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
(kereskedelmi törvény) 2021. 01. 01-én hatályba lépő 5/F. §-a
kötelezővé teszi a vevő általi elektronikus fizetés lehetővé
tételét a pénztárgép használatára kötelezett kereskedelmi
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tevékenységet folytató vállalkozások (a kereskedők) számára
az alábbiak szerint: 5/F. § A pénztárgépek műszaki
követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. §-a
szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az
elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos
rendelkezésre állását.
Az online pénztárgépet használó kereskedők 2021. januárjától
kötelesek mindenhol biztosítani az elektronikus fizetés
lehetőségét. Azt jelenti, hogy legalább egy nem készpénzes
fizetési lehetőséget kell adniuk. Ez lehet bankkártyás fizetés
vagy valamilyen (pl SimplePay, SoftPos) azonnali átutalás (pl
QR-kódos) fizetés vagy más megoldás.
Ennek előzménye: 2020.április 16-i bejelentés. A bankok
digitalizációs csomagot nyújtottak be a Kormánynak azon belül
Pénzügyminisztériumnak.
Törvényjavaslat részletei: A kereskedelemről szóló 25.évi
CLXIV törvény. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának
egyéb feltételei „című alcíme a következő 5/F §-al egészül ki.
„5/F § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizelésről, valamint a pénztárgéppel
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásról szóló
48/213(XI.15) NGM rendelet 1§-a szerinti kereskedő köteles
biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés
lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.
Részletes indoklás a 38§-hoz.
A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (pénztárgép-rendelet) 1. §a szerint nyugtaadási kötelezettségüket e rendelet 1. sz.
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mellékletében sorolt adóalanyok kötelesek pénztárgéppel
teljesíteni.
A kereskedelmi törvény 5/F. §-a és a pénztárgép-rendelet 1. sz.
mellékletének együttes olvasata alapján tehát az elektronikus
fizetés lehetőségét 2021-től az alábbi TEÁOR’08 szerinti
tevékenységet
végző
kereskedőknek
(kereskedelmi
vállalkozásoknak) lesz kötelező biztosítani
1. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi,
2. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi,
javítási,
3. a 47.1-47.7 szerinti kiskereskedelmi,
4. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó
szolgáltatásnyújtási),
5. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési tevékenységet
folytató adóalanyok,
6. a 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet
folytató adóalanyok, üzletek, a kiskereskedelmi
értékesítésük tekintetében,
7. a 47.91-ből a csomagküldő kereskedő nyílt árusítást
végző üzlete, bemutatóterme
Ez a rendelkezés egyértelműen a kereskedelmi törvény szerinti
kereskedőkre vonatkozik, így nem terjed ki a hatálya azokra az
egyébként szintén pénztárgép használatára kötelezett
adózókra, amelyek nem tartoznak a kereskedelmi törvény
szerinti kereskedők közé.
Online pénztárgépekkel rendelkezőnek kötelező lesz bármilyen
formában, de elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk a
vevő számára. Fontos, hogy elérthető és rendelkezésre álló
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legyen, azaz a vevő döntése alapján bármikor rendelkezésre
álljon.
A Pénzügyminisztérium a kormány .hu oldalon alábbi indoklást
adja.
A világ zajlófolyamatok miatt megnőtt az elektronikus fizetések
iránt az igény. A biztonságos és érintésmentes fizetés
napjainkban,
de
főleg
a
pandémia
időszakában
elengedhetetlen. A magyar családokat és az egész lakosságot
védi ez az intézkedés. A készpénzes fizetés a WHO vizsgálata
szerint a koronavírus 9 napig életképes tud maradni. A
vállalkozásoknak ez nem jelent plusz terhet a lakosságnak
pedig nagy segítség a POS terminálok bevezetése és az
azonnali átutalás lehetősége.
A kártyás fizetés az azonnali fizetésre épülő új fizetési
megoldások, de akár az elektronikuspénz alapú digitális
pénztárca megoldások biztosítása egyaránt elfogadható a
szabályozási tervezet szerint.
Azon vállalkozás, amely vásárlói részére a bankkártyás
lehetőséget POS terminál segítségével szeretné biztosítani az
a telepítésköltségeire állami támogatást is igénybe tud venni
2021.június.30-ig. A támogatás összege 80.000 Ft (vissza nem
térítendő támogatás)
Állami támogatott POS terminál esetén a szolgáltató által
felszámított díj nem lehet magasabb a havi bankkártyás
fizetések értékének 1%-nál. POS terminál állami támogatással
Magyarországon már csak a Fizetési Pontnál igényelhető.
A kamarai tagságnak az
számlavezetést kínálnak.

első 6

hónapban ingyenes

A Fizetési Pontnál elérhető a SoftPos mobilalkalmazás is,
amellyel POS terminál beszerzése nélkül biztosítható az online
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kártyás fizetés. A szolgáltatás igénybevételéhez 80.000 Ft
vissza nem térítendő állami támogatás jár.
Javasoljuk, hogy azon vállalkozásoknak, melyek online
pénztárgép használatára kötelezettek és POS terminál
segítségével szeretnék biztosítani a jövőben az elektronikus
fizetés lehetőségét, a telepítés és használat feltételeiről
szélesebb körben is érdeklődjenek a bankoknál.
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V.

Új szakképzési rendszer a 2020/2021-es
tanévtől

-

Szakirányú oktatás (gyakorlati képzés) duális
képzőhelyen

Jogszabályi környezet:
-

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény
(Szkt.)

-

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.)

Jogszabályok és rövidítéseik:
-

régi Szkt.: 2011. évi CLXXXVII. törvény a
szakképzésről

-

Szkt.: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

-

Szkr.:
a
szakképzésről
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm.
rendelet

-

Szht.: 2011. évi CLV. törvény a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról

-

Nkt.: 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről

-

Mt.: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A
szakképzésben
értelmezésük

alkalmazott
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alapfogalmak

és

A szakképzés fogalma
A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő
munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez
szükséges
a) szakmára felkészítő szakmai oktatás és
b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A szakmajegyzék
Kizárólag szakképző intézményben szakmai oktatás keretében
elsajátítható szakmákat tartalmazza.
A szakmajegyzékben szakmánként meghatározásra került:


a szakma azonosító
tanulmányi területe,



ágazati besorolása, szintjének meghatározása,



a szakma megnevezése, a hozzá kapcsolódó
szakmairány, valamint a szakmai oktatás időtartama.

száma,

ennek

keretében

A képzési és kimeneti követelmények (KKK)
A szakmákhoz - az ellenőrzési, a mérési és az értékelési
rendszer kialakítását és működését biztosító, a szakképzésben
kötelezően
alkalmazandó
képzési
és
kimeneti
követelményeket kell előírni.
Ezek a következők:


A képzési és kimeneti követelményekben részszakmaként - meghatározható a szakmának olyan
önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
megszerzését teszi lehetővé.

65



Ha a Szkt. eltérően nem rendelkezik, a szakmára
vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket a
részszakmára is alkalmazni kell.

A programtanterv (PPT) és a szakmai program
A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka
a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv
és
b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai
program szerint folyik.

A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken
közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés a tanév és a
tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető.
A tanítási év - azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti
oktatás is folyik - ötnapos tanítási hetekből áll, a szombat, a
vasárnap és a munkaszüneti nap pedig tanítás nélküli
pihenőnap.
Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a tanulónak - a tanév
rendjében meghatározottak szerint - a tanítási évben legalább
három alkalommal, legkevesebb hat egybefüggő napból álló
tanítási szünetet és a Kormány rendeletében meghatározott
esetben rendkívüli szünetet, a tanítási év utolsó napját
követően a tanév végéig terjedő időszakban pedig legalább
harminc egybefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony
A szakképzésben
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a) a tanuló tanulói jogviszonyban,
b) a képzésben
jogviszonyban áll.

részt

vevő

személy

felnőttképzési

A tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között,
a felnőttképzési jogviszony a szakképző intézmény, illetve a
felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között jön
létre. A tanulói jogviszonyra az 54-72. §-t, a felnőttképzési
jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni.
Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali
rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható
létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló
a 25. életévét betölti. A szakképző intézmény tanulójának
tankötelezettségére az Nkt.-t kell alkalmazni.
Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban
szervezhető. Ha a tanuló szakmai képzésére a szakképző
intézményben a szakmai oktatással vagy a köznevelési
intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelésoktatással párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve
szakiskolában a szakmai oktatás tanulói jogviszony keretében
is megszervezhető.
A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai
oktatásban
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás
óraszámának negyven százalékáig csökkenthető.

Ágazati alapoktatás
A szakképző intézményben a szakirányú oktatást megelőzően
ágazati alapoktatás folyik. Az ágazati alapoktatás magában
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foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és
kimeneti követelményekben meghatározottak szerint.
Az ágazati alapoktatást a szakképző intézményben kell
megszervezni. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával
zárul.

Ágazati alapvizsga
Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve
a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő
munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és
kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati
alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.
Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi
szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és
kimeneti követelmények határozzák meg.
A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a
szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló
vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a
szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi
gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság elnöke a
Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult.
Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott
bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati alapvizsga
bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való
alkalmasságot igazol.
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A szakirányú oktatás
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú
oktatásban
a) szakképző intézményben vagy
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet
részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor
teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a
gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható. Ha
a szakmai oktatás célját szolgálja, a szakirányú oktatás
teljesíthető külföldön is, amelynek időtartama nem haladhatja
meg a szakirányú oktatás időtartamának egynegyedét.

A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező.
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását a
Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell pótolni.

A műhelyiskola
A tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába
állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló
képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori
támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt
vevő személy személyes és társas kompetenciáinak
fejlesztéséhez
és
önálló
életkezdéséhez
szükséges
alapismeretek átadásához.
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a
műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha
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a) alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző
iskola dobbantó programját elvégezte vagy
b) alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét
betöltötte.

A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére
irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy
munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, 1 - 5 fős
csoportokban kell megszervezni úgy, hogy a részszakma
megszerzésének időtartama – a tanév, illetve a tanítási év
rendjére tekintet nélkül –legalább hat, legfeljebb huszonnégy
hónap közé essen.
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő kiskorú személy
műhelyiskolában való részvétele az Szkt. 71. § (2)
bekezdésében meghatározott esetben nem utasítható el.

A szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-oktatással
párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve
szakiskolában a szakmai oktatás tanulói jogviszony keretében
is megszervezhető.
A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai
oktatásban
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás
óraszámának negyven százalékáig csökkenthető.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló, a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a
képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében
a szakképző intézmény szakmai programja:
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a) a fogyatékosság típusához és fokához igazodó
fejlesztő programot is tartalmazza és
b)
az
egyes
évfolyamok
követelményeinek
teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is
megjelölhet.

A szakirányú oktatás rendje
a) a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven
kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
b) a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő
oktatásból és gyakorlatból áll.
Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a szorgalmi
időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan
mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés
keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével - szakirányú
oktatás nem szervezhető.

A szakirányú oktatás megszervezése
A szakirányú oktatást tanteremben, tanműhelyben vagy
munkahelyi körülmények között kell megszervezni.

A tanműhely lehet
a) iskolai tanműhely vagy
b) duális képzőhely által működtetett tanműhely.
A tanműhely olyan gyakorlati képzőhely, amely a szakma
jellegétől függően különösen műhely, tangazdaság, tanbolt,
tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium,
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taniroda, demonstrációs terem, gyakorló- és szaktanterem
formájában működik.

A szakképzési munkaszerződés
A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között
munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy elfogadja a
szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és
kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a
szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely
pedig vállalja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását,
továbbá kötelezettséget vállal a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy számára az Szkt. törvényben
meghatározott juttatások nyújtására.

Szakmai vizsga
A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás
során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az
adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek
elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.

Akkreditált vizsgaközpont
Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve
szakmai
képzéshez
kapcsolódóan
megszerezhető
szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a
nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv
által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont
szervezhet.
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A vizsgaközpont,
a) megbízza a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további
tagjait, kijelöli a szakmai vizsga jegyzőjét, az interaktív
vizsgatevékenység felügyelőjét és a technikai feltételek
folyamatos biztosításáért felelős személyt,
b) kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint
megszervezi a javító- és pótlóvizsgát,
c) gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges
feltételek biztosításáról,
d) vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és
e) ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával
összefüggésben meghatározott feladatokat.

Az oklevél és a bizonyítvány
A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai
bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget és
szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás
valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a részszakma
megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag
elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és
legalább egy munkakör betöltésére képesít.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő
bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem
biztosító szakképesítést tanúsít.

Szakirányú oktatás a duális képzőhelyen
Az új szkt. és az Szkr. nem választja el élesen a szakirányú
oktatás elméleti és gyakorlati megvalósítását. Ezt a
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képzőintézmény és a duális partner együttműködésén alapuló
tervezésre bízza. Ennek megfelelően a tervezés alapján
elkészült képzési programban kerül rögzítésre, az a szakmai
tartalom, óraszámra lebontva, ami a képzőintézménynél és a
duális partnernél kerül megvalósításra.
2020. szeptember 1-jétől a képzésbe belépők esetében már
2020. május 31. után létesített tanulói/felnőttképzési
jogviszonyról beszélünk, ezért arra már az új Szkt. szabályai
vonatkoznak.
A tanuló a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben
vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen
vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás
akkor teljesíthető, ha a tanuló duális képzőhelyen való
gyakorlati képzése – a területileg illetékes gazdasági kamara
közreműködése mellett – nem biztosítható.
A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező, a tanulónak a
mulasztását pótolnia kell.
A szakirányú oktatás
- a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven
kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
- a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő
oktatásból és gyakorlatból áll.

A Szkt. 82. § értelmében, duális képzőhelyként az a
képzőközpont vagy más olyan gazdálkodó szervezet vehető
nyilvántartásba,
a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei
biztosítottak,
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b) amely a Szkr. rendeletében meghatározott végzettséggel és
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal
rendelkező személyt foglalkoztat,
c) amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz
szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
d) az Szkt.19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási
rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által
kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi
követelményeknek megfelel.

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara
vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara
illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú
oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú
vizsgabizottsága előtt kell letenni. A szakmai vizsga központi
vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős
miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagjának
egyetértésével határozza meg.
A szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend
szerint kell lebonyolítani.
A szakmai vizsga legmagasabb díját a Kormány rendeletben
állapítja meg. A szakmai vizsga díját e mértéken belül az
akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a
ráfordításaira és működéséhez szükséges észszerű
nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő
fizetési kötelezettségekre és az akkreditált vizsgaközpont
részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának a
Kormány rendeletében megállapított legmagasabb díjánál
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magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli,
anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költséget érvényesen
nem lehet kikötni.
Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai
bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett.

Az EQAVET egy európai elvárásrendszer, amelynek
elsődleges célja, hogy elősegítse és támogassa a szakképzés
minőségének folyamatos fejlesztését. Egy olyan viszonyítási
(referencia) eszköz, amellyel világossá lehet tenni a nemzeti
szakképzési minőségbiztosítási (keret)rendszerek és az
európai keretrendszer közötti megfelelés fokát, mértékét,
európai szinten egyeztetett és elfogadott közös referenciakritériumok alapján, így segítve a tagállamokat, a szakképzési
szolgáltatókat és más szervezeteket saját rendszereik
kialakításában és folyamatos tovább fejlesztésében,
megújításában. Szinten egyeztetett és elfogadott közös
referencia-kritériumok alapján, így segítve a tagállamokat, a
szakképzési szolgáltatókat és más szervezeteket saját
rendszereik
kialakításában
és
folyamatos
tovább
fejlesztésében, megújításában.

Forrásmunkák
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény
végrehajtásáról
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
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I.

Zárszó

Ezen kis tájékoztató kiadvánnyal szerettük volna felhívni a
figyelmet az igénybe vehető támogatási formára, illetve egy
összefoglaló betekintést adni az ezzel összefüggő
témakörökbe, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb rendeleti és
törvényi változásokra.
A kistérségi falusi támogatás célja, hogy munkát és
megélhetést adjon, ezzel is támogatva a kisboltok
fennmaradását, újraindítását, ezzel együtt a lakosságnak
színvonalasabb életközösséget és ellátást nyújtson.
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Az elmúlt év egy nem várt esemény és annak
következményeivel történő szembesüléssel telt, mely
alapvetően megváltoztatta életünket, szokásainkat, munka
folyamatainkat, és melynek kifutása még a mai napig zajlik.
A COVID-19 világjárvány az egész emberiséget érintő
hirtelen bekövetkezett járvánnyá nőtte ki magát. A járvány
gazdasági hatásai mind a munkavállalók, mind a
munkáltatók, illetve vállalkozások szintjén jelentkezett, így a
kis-és középvállalkozások is nehéz helyzetbe kerültek. A
lehetőségeket keresve a Magyar Kormány gazdaságújraindítási terve hivatott segíteni és támogatni a vállalkozói,
munkaadói, munkavállalói kört.
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretein belül a nehéz
helyzetbe került kistelepülési vállalkozások is lehetőséget
kaptak a Magyar Falu Program részeként a falusi kisboltok
újraindítása, fennmaradása érdekében.
Jelen kiadvány e vállalkozói körnek szól elsősorban és hivatott
segíteni a program részleteinek ismertetésével, illetve
eligazodást nyújtani a 2021. évben történt, vállalkozásokat
érintő főbb törvényi-jogszabályi környezet útvesztőjében.
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