
Kifejezetten a COVID miatti gazdasági 
nehézségek kezelésére bevezetett 
Széchenyi Kártya Program Kríziskonstruk-
ciók változatlan főbb paraméterekkel 
igényelhetőek a továbbiakban is meghosz-
szabbított határidővel 2021.06.30-ig.
Lásd: 2. oldal

A kamara a veszélyhelyzetben is fontos-
nak tartja az információnyújtást, ezért 
rendezvényeit nem halasztja el, hanem 
online formában szervezi meg azokat, 
míg a biztonsági előírások ezt 
megkövetelik. 

A SKIK ezévi rendezvényterve újságunk-
ban megtekinthető.
Lásd: 20. oldal

Továbbra is igényelhetők 
a Széchenyi Kártya Program 

Kríziskonstrukciói

BIREG, EKÁERRendezvényterv 2021

Az EKAER szabályozás 2021. évi változásá-
val párhuzamosan  megjelent az előzetes 
elektronikus engedélyregisztrációs 
rendszer, a BIREG, mely minden 
fuvarozási tevékenységet végző közösségi 
engedéllyel rendelkező  vállalkozóra 
kötelezettséget ró. 
Ezekről a témákról lesz online tájékoztató 
január 25-én.
Lásd: 9. oldal
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Szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi műkö-
désével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordít-
ható. Ingatlanfedezet nem szükséges. Kamat: 0,1%/évKamat: 0,1%/év

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozás-
sal, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fe-
dezésére. Ingatlanfedezet nem szükséges. Kamat:0,2%/évKamat:0,2%/év

A turisztikai szektorban működő vállalkozások részére kialakított új, 
szabad felhasználású folyószámlahitel. Akár ingatlanfedezet nélkül. 
Már a taxisoknak is! Kamat, egyéb költség: 0%/évKamat, egyéb költség: 0%/év

A vállalkozás számára likviditási forrást biztosít a foglalkoztatotti 
létszám megtartása érdekében. Akár ingatlanfedezet nélkül.
Kamat: 0,1%/évKamat: 0,1%/év

A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megva-
lósítását, a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésé-
nek finanszírozását. Kamat: 0,5%/évKamat: 0,5%/év

Széles körben felhasználható agrár beruházási célok megvalósítására: 
például ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást, 
ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés  vagy tenyészállat 
vásárlása. Kamat: 0,5%/évKamat: 0,5%/év

TOVÁBBI HITELEK: 
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel, 

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

VALAMENNYI HITELRŐL INFORMÁCIÓ ÉS IGÉNYLÉS:

82/501-024, 501-027
és a kamara honlapján: www.skik.hu
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2021-BEN IS FOLYTATJUK – MEGHOSSZABBODNAK  
A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM KRÍZISKONSTRUKCIÓI

Kifejezetten a COVID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére bevezetett Széchenyi Kártya Program Krízis-

konstrukciók változatlan főbb paraméterekkel, korlátozás nélkül igényelhetőek a továbbiakban is és meghosszabbo-

dott határidővel 2021.06.30–áig hatályba lépett hitelszerződéssel vehetők igénybe. 

A jövőben Széchenyi Beruházási Hitel Plusz keretében nem lesz lehetőség korábbi Ft alapú beruházási hitelek kiváltására.
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– Nehéz volt, de az élet nem állt meg, 
a somogyi gazdaság igyekezett alkal-
mazkodni a megváltozott körülmények-
hez – mondta Varga József, a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) el-
nöke, amikor az elmúlt év értékelésére 
kértük. Azt is hozzátette: a válság olyan 
készségeket és képességeket is felszín-
re hozott, amelyek biztatóak lehetnek a 
jövőre nézve is.

– Ami nem öl meg az megerősít, szok-
ták mondani volt nehéz helyzetek-
ben. Most valóban egy soha nem volt 
válsággal szembesülünk. Mi ilyenkor 
a célszerű hozzáállás?
– Bátran mondhatjuk, hogy ilyen erőfor-
ráskoncentrációra még soha nem kész-
tetett bennünket a helyzet. A láthatat-
lan, de iszonyatos károkat okozó vírus 
soha nem látott intézkedésekre kény-
szerítette az embereket, s a somogyi 
vállalkozásokat is. Magam is rendhagyó 
módon készültem erre a számvetésre. 
Egy éve nem gondoltam, hogy most 
ilyen nehéz lesz beszélni a 2020-as év-
ről és még nem tudjuk, hogy milyen vá-
ratlan események előtt állhatunk. Tény, 
hogy az elmúlt év példátlan nehézségek 
elé állított mindenkit magánemberként 
és vállalkozóként egyaránt. 

– Mit jelentette ez a kamara életé-
ben?
– Minden másként kellet csinálnunk, 
mint eddig. Az év elején haladtunk a 
szokásos menetrend szerint, aztán be-
köszönt a vírus. 2020 a megpróbáltatá-
sok éve volt a SKIK szempontjából is. Az 
új helyzetben új eszközökkel és mód-
szerekkel igyekeztünk támaszt nyújta-
ni, segítséget adni a vállalkozásoknak, 
kamarai tagjainknak, s arra kértük őket, 
forduljanak hozzánk bizalommal.

– Hogyan változott a kapcsolattartás? 
Milyen új módszereket alkalmaztak.

– A 2020-as év a kapcsolattartás szem-
pontjából is rendhagyó volt. A járvány 
első, tavaszi szakaszában munkatársa-
ink home office-ban töltött hetei alatt 
is intenzív volt a kamara és a vállalko-
zások kapcsolata. Honlapunkon, Face-
book oldalunkon naponta frissítettük a 
híreket, hetente több alkalommal küld-
tünk hírlevelet, továbbítottuk az MKIK 
vállalkozásoknak szóló „Túlélőcsomag-
jait”. Segítettük az eligazodást az in-
formációözönben, tematikus divíziókat 
hoztunk létre a portálon a koronaví-
russal összefüggő hírek csoportosítása 
érdekében. A megnövekedett mennyi-
ségű információ továbbítását természe-
tesen a tagságon kívül kiterjesztettük 
a regisztrált vállalkozásokra is – szoro-
sabbra fűzve a kapcsolatot ezzel a vál-
lalkozói réteggel, melynek hozadéka az 
önkéntes tagi kör bővítése lehet.

– Hogyan reagáltak a vállalkozások?
– Folyamatosan érkeztek a megkeresé-
sek, a kérdések telefonon, e-mailben, 
melyekre mindig a legjobb tudásunk 
szerint válaszoltunk és nyújtottunk út-
baigazítást szükség esetén. Számos or-
szágos kérdőíves felmérésben is részt 
vettünk eredményesen. A javaslatokat 
továbbítottuk az MKIK felé, melyek kö-
zül sok beépítésre került. Az összefogás 
és szolidalitás szép példájának is tanúi 
lehettünk a tavasz folyamán:  vállalko-
zók ajánlották fel segítségüket ingyene-
sen vagy kedvezményes szolgáltatások 
nyújtásával vállalkozótársaiknak. A kez-
deményezésre reagálva honlapunkon 
létrehoztunk egy „Segítsünk egymás-
nak!” elnevezésű divíziót, ahol megta-
lálhatók a kedvezményes lehetőségek. 
Szándékaink szerint ezt a kezdeménye-
zést szeretnénk fenntartani és bővíteni. 

– Mi történt a rendezvényekkel? A 
SKIK országosan is figyelemre méltó 
számú eseményt, konferenciát, előa-
dást szervezett az előző években.
– A helyzethez gyorsan alkalmazkodva 
már májusban megkezdtük a rendez-
vényeink, tájékoztatóink  online módon 
való szervezését. A vállalkozók körében 
ez a módszer kedvező fogadtatásra ta-
lált, egyre többen ismerik meg és fo-
gadják el az információátadásnak ezt a 
módját. A COVID helyzetnek talán egyet-
len pozitív hozadéka, hogy „kikénysze-
rítette” az online rendezvényszervezés 
gyakorlatát, melyet kétségtelen előnyei 
miatt a vírushelyzet múltával is alkal-
mazni fogunk adott esetben. 

– Mi a somogyi vállalkozások vélemé-
nye a vállalkozásokat segítő válság-
kezelő intézkedésekről?
– A vírusválság eltérően érintette a gaz-
dasági ágazatokat Somogyban is. A tu-
rizmusban vállalkozók, a vendéglátás-
ban dolgozók, a szolgáltatási ágazatok 

Varga József: A somogyi gazdaság is szembekerült a vírussal,  
mind a mai napig kitartóan küzdünk azért, hogy eljöjjön a fellendülés

AZ ÉLET NEM ÁLLT MEG, DE MINDEN MÁS LETT!

Varga József, a Somogyi Kereskedelmi  
és Iparkamara (SKIK) elnöke
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Nap mint nap hozunk döntéseket a mun-
kahelyünkön, a családban, a pénzügye-
inkben és egy hétköznapi bevásárlás al-
kalmával is. Döntéseink következménye 
sokszor csak később jelenik meg, és saj-
nos nem ritkán tapasztaljuk meg utólag, 
hogy rosszul döntöttünk. Az is előfordult 
már mindannyiunkkal, hogy előre elter-
veztünk valamit, azonban amikor eljött az 
idő mégis másképp cselekedtünk. Felve-
tődik tehát a kérdés, hogy mi befolyásolja 
a döntéseinket, vagy mi alapján alakulnak 
ki bizonyos szokásaink? 
Első megközelítésben különbséget le-
het tenni az intuitív (automatikus) és a 
reflektív (racionális) gondolkodás között. 
Az intuitív gyors és ösztönös, a raci-
onális tervezett és öntudatosabb. Az 
ösztönös rendszer például egy légiúton 
azt mondja „Rázkódik a gép! Meg fogok 
halni”, miközben a racionális elme gon-
dolata az, hogy „A repülőgépek bizton-
ságosak.”

Richard Thaler és Cass Sunstein Nudge 
című könyve 2008-ban jelent meg, 
amely azt állítja, hogy ha ismerjük az 
emberek gondolkodását, akkor tervez-
hetünk számukra olyan környezetet, 
amelyben jobb döntéseket hozhatnak 
anélkül, hogy lényeges anyagi érdekelt-
séggel vagy korlátozásokkal befolyásol-
nánk a választásukat. A dohányzás törvé-
nyi tiltása buszmegállókban például nem 
számít ebben az értelemben ösztönző-
nek, de elrettentő képek elhelyezése do-
hánytermékeken igen, hiszen utóbbi nem 
korlátozza a fogyasztókat a vásárlásban, 
azonban tudatalattijukra hatva igyekszik 
elbátortalanítani őket. A szemlélet meg-
hagyja a döntéshozó számára a választás 
szabadságát, nem tilt vagy büntet, pusz-
tán a helyzet elrendezésével segít meg-
hozni azt a döntést, ami a döntéshozó 
legjobb érdeke.
Thaler és Sunsein döntéstervezőknek ne-
vezi azokat, akik létrehozzák azt a kont-

extust, melyben mások meghozzák a 
döntéseiket. Gyakorlatilag mindenki dön-
téstervező, aki választási alternatívák elé 
állítja az embereket, hiszen rajta áll, hogy 
mennyi információt oszt meg, milyen mó-
don ismerteti a döntési lehetőségeket.   
Nincs olyan, hogy semleges bemutatás. 
Az információk sorrendjével, a tárgyak 
színével, vagy az előadás módjával is le-
het befolyásolni a hallgatóságot.

Nézzünk néhány tényezőt, amelyek be-
folyásolják az emberek döntéseit: 
A legkisebb ellenállás szabálya megmu-
tatja, hogy nem szívesen választjuk azt, 
ami összetett és bonyolult, mindig el-
sőbbséget fog élvezni az a lehetőség, 
amelyik a legkevesebb gonddal jár. 
Az alapértelmezett opciók alkalmazása 
arra épít, hogy sokan nem változtatnak 
a számukra alapértelmezett lehetősége-
ken, mint például egy eszköz beállítása. 
Ha jól választjuk meg az alapokat, akár 

MI BEFOLYÁSOLJA A DÖNTÉSEINKET?

www.skik.huKATTINTSON RÁNK!

egy része komoly kihívás elé került. A 
nehéz helyzetbe kerül vállalkozások 
megsegítésére hozott számtalan köz-
ponti intézkedés közül kiemelném a 
Széchenyi Kártya Program válságkonst-
rukcióit, melyekre hihetetlen kereslet 
mutatkozott kamaránk ügyfélszolgá-
latain. A hitelkonstrukciók változatlan 
főbb paraméterekkel, korlátozás nélkül 
igényelhetők a továbbiakban is,  meg-
hosszabbodott határidővel 2021. június 
végéig. Változás, hogy a jövőben a Szé-
chenyi Beruházási Hitel Plusz keretében 
nem lesz lehetőség korábbi forint alapú 
beruházási hitelek kiváltására. Az Agrár 
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitel-
kérelmek befogadására pedig későbbi 
időponttól lesz lehetőség. Sikeresek 
voltak a kormányzati munkahelymeg-
tartó intézkedések, ennek is köszönhe-
tő, hogy ma is számottevő a cégek egy 
részének exporttevékenysége.

– Voltak olyan események is, amelye-
ket el kellett halasztani. Mi lesz ezek-
nek a sorsa? 
– A szakképzéshez kapcsolódó esemé-
nyeink egy része is elmaradt, van ami 
pótolható, s van ami nem. Például so-
kan hiányolták megyei TOP 100 kiadvány 
megjelenését, – mely eddig minden év 
decemberében a SKIK, a Somogyi Hírlap 
és a NAV együttműködésének eredmény-
ként látott napvilágot – ezúttal március-
ban fog megjelenni. A késedelem oka az 
idő rövidsége volt, mivel a tavalyi évben a 
vállalkozások beszámolójának leadási ha-
tárideje szeptember 30-ra tolódott.

– Hogyan készülnek az idei évre? 
– Sok tapasztalattal és elszántsággal. Bí-
zunk abban, hogy az oltásokkal a vírus le-
küzdhető, s akkor őszintén remélem, hogy 
néhány hónap múlva munkánkat már a 
régi kerékvágásban végezhetjük, szakmai 

klubjainkban, rendezvényeinken szemé-
lyesen üdvözölhetjük tagjainkat és leendő 
tagjainkat. 2021-ben kamaránk továbbra 
is egyik legfontosabb feladatának tekinti 
a vállalkozások informálását minden le-
hetséges csatornán. Ugyanakkor várjuk és 
gyűjtjük a vállalkozások oldaláról érkező 
általános és szakmaspecifikus információ-
kat, észrevételeket, melyeket rendszerezve 
továbbítunk a döntéshozók felé. Nagyon 
fontosnak tartom az önkéntes kamarai 
tagság körének bővítését. Kamaránkban 
a regisztrált vállalkozásokat mindig öröm-
mel és szívesen látjuk, azonban lényegesen 
több és változatosabb szolgáltatásokat tu-
dunk nyújtani azoknak, akik belépnek hoz-
zánk önkéntes tagként. Az elmúlt év meg-
mutatta, hogy milyen fontos és jó dolog egy 
biztonságot nyújtó, elfogadó közösséghez 
tartozni a veszélyhelyzet idején és azon túl 
is. A vállalkozások számára legyen ez a hely 
a kamara!

http://www.skik.hu
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javíthatunk a felhasználói élményen, 
ezen kívül az alapértelmezett opciók al-
kalmazásával a becsületes magatartás 
is ösztönözhető.
Gyakrabban hozunk rossz döntéseket, 
olyan helyzetekben, melyekben tapaszta-
latlanok vagyunk és nem áll rendelkezé-
sünkre elég információ. Így pusztán infor-
mációmegosztással segíthetünk a helyes 
döntés meghozatalában. Szintén segíthet 
az információ leegyszerűsítése, vizualizálása. 
Nem elhanyagolható az érzelmek sze-
repe a választásainkban. Megfelelően 
elhelyezett képek vagy más hatásos 
eszközök az egyénekben olyan érzel-
mi asszociációkat válthatnak ki, amely 
nagymértékben meghatározza dön-
téseiket (például a korábban említett 
dohánytermékek csomagolásán elhe-
lyezett elrettentő képek). A kutatások 
szerint az empátián alapuló módszer 
ugyan önmagában kevésbé hatásos, 
mint az anyagi ösztönzők, de együtt al-
kalmazva egymás hatását felerősíthetik.
Az emberek utálják a veszteségeket. Mond-
hatni, hogy valaminek az elvesztése jó-
val nagyobb jelentőségű, mint amekkora 
boldogságot jelent annak megszerzése. 
A veszteségkerülés tehetetlenséget okoz, 
vagyis erős ragaszkodást jelent ahhoz, ami-
nek a birtokában vagyunk, és sokszor arra 
sarkall, hogy ne változtassunk akkor sem, 
ha valamilyen szempontból ez lenne az 
érdekünk. Hatásos módszer lehet az átke-
retezés, amely azt jelenti, hogy egy szituá-
ciónak új nézőpontot adunk azáltal, hogy 
más megvilágításba helyezzük, amely befo-
lyásolhatja a végleges döntés meghozata-
lát. Ilyen lehet például az is, amikor konkrét 
számításokkal támasztjuk alá az érveinket, 
és így tisztán látható, hogy az esetleges 
rövid távú veszteség a jövőben milyen na-
gyobb nyereséget eredményez.
A személyes elköteleződés arra készteti az 
embereket, hogy ígéreteikkel összhang-
ban cselekedjenek, amelyet számos 
helyzetben lehet használni az egyéni 
döntés befolyásolására. Megfigyelték 
például, hogy egy nyomtatvány aláírá-
sa drasztikus változtatást tud eredmé-
nyezni a kitöltő őszinteségét illetően. 
Csordaszellem – azt tenni, amit a többi-
ek: cselekedeteinkre, komoly befolyás-

sal bír mások viselkedése és választása, 
ezért azok tudatosítása az egyén szá-
mára sokszor nagyon hatékony befolyá-
soló tényezőnek bizonyulhat. 
Választási lehetőségek pozicionálásával, 
az egyének számára elérhető lehetősé-
gek bemutatása, azok térbeni elhelye-
zése befolyásolja a döntéshozatalt. Ku-
tatók tanulmányozták, hogy a cukrozott 
és nem cukrozott üdítők vásárlására 
milyen hatással van az üzlethelységen 
belüli elhelyezés. A frekventált helyen, 
szemmagasságban elhelyezett cukor-
mentes üdítők 2,8-szor nagyobb meny-
nyiségben fogytak, 
mint amikor ke-
vésbé látható he-
lyen voltak.
Az aktív választás 
kikényszerítésével 
a döntéshozóktól 
aktív választást 
követelünk meg. 
Például az influ-
enza elleni oltás 
beadását célzó 
kampányban egy 
vállalat munkatár-
sainak harmadától 
közvetlenül meg-
kérdezték e-mail-
ben, melyik napon 
és időpontban sze-
retnék az injekciót 
megkapni védel-
mük érdekében. 
Ezek az emberek 
nagyobb arány-
ban mentek el az 
oltásra, mint azok, 
akiket csak tájé-
koztattak a lehető-
ségről.
A visszajelzés is 
nagyon fontos be-
folyásoló tényező 
lehet, amely nem 
csak motiváló ha-
tása miatt fontos, 
de a tanulási folya-
mat részét is képe-
zi. Ha nem kapunk 
visszajelzést arról, 

hogy jól vagy rosszul végezzük a mun-
kánkat, nem fogunk jobb munkát végez-
ni legközelebb. 
Végezetül felvetődik a kérdés, hogy hol 
van a befolyásolás morálisan elfogad-
ható határa. Ezt nehéz meghatározni, 
de fontos, hogy megmaradjon a döntés 
lehetősége és az egyensúly a különböző 
alternatívák között.  

Forrás: Richard Thaler és Cass Sunstein: 
Nudge / Szántó Richárd – Dudás Levente: 
A döntési helyzetek tudatos tervezésének 
háttere 

Győrbíró-Kovács Andrea

mailto:info%40oktatok.hu?subject=
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PILLANATKÉPEK 2020-BÓL

Az év elején szakképzési fórumot tartottunk  
a gyakorlati képzőhelyek részére

Január 14-én az Eötvösben kamaránk képviseltette magát a 
hagyományos pályaorientációs Karriernapon

Január 8-án tartotta alakuló ülését a részben megújult 
személyi összetételű Békéltető Testület

Január 14-én a társasági adótörvény és  
a társadalombiztosítási szabályok változásairól tartottak 
előadást nagyszámú érdeklődő részére.

Március 5-én került sorra a hagyományos kamarai Gazdasági 
Évnyitó, melynek keretében tájékoztatók hangzottak el a 
hazánkban és az EU-ban várható gazdasági folyamatokról

Amikor a vírushelyzet megengedte, aktív élet folyt szakmai 
klubjainkban: A Humán Erőforrás Szakmai Klubban…

…a Minőségügyi Szakmai Klubban,…

..az Informatikai Szakmai Klubban…
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…és a Női Vállalkozók Klubjában.

A tavaszi hónapokban 
online tartottuk a kapcso-
latot a vállalkozásokkal, 
hírlevelekben, honla-
pon, FB-on küldtük az 
információkat, telefonon 
nyújtottunk útbaigazítást, 
vettünk részt országos 
felmérésekben

Megkezdtük, és azóta is folytatjuk az online rendezvények 
szervezését informatikai, szakképzési és egyéb témakörökben 
melyek elfogadottak és sikeresek  a vállalkozások körében

Lezajlottak a kamarai választások, az új küldöttgyűlés 
szeptember 1-én megválasztotta négy évre a kamara 
tisztségviselőit

Szeptember 24-én Dr. Rab Árpád, a neves jövőkutató tartott 
előadást a digitális kultúra és az emberi társadalom kérdéseiről

Kamaránk tagja, Béndek Tamás fafaragó alkotásai elnyerték 
a Magyar Kézműves Remek kitüntető címet

Novemberben az aktuális pályázati lehetőségekről 
szerveztünk tájékoztatót vállalkozások számára

Az év végén 11 mesterjelölt mestervizsgázott, majd vette át 
mesterlevelét a járványügyi szabályok maximális betartása 
mellett
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SEGÍTSÜNK 
EGYMÁSNAK!

Napjainkban, amikor a vállalkozások 
soha nem tapasztalt kihívásokkal ta-
lálják szembe magukat, nagyon fontos 
minden segítség.

Kamarai tagjaink közül néhányan kezde-
ményezték, hogy saját szakterületükön, 
hasznos tanácsokkal, fontos informáci-
ókkal ingyenesen vagy kedvezményesen 
segítik vállalkozótársaikat.

Ha Ön is önkéntes kamarai tag és 
úgy érzi, hogy vállalkozása ezekkel 
a feltételekkel tudna bármiben 
segítséget nyújtani másoknak, 
kérjük jelentkezzen a következő 
e-mail címen: 

athurzo@skik.hu

Ha az alábbi témákban  
szeretne segítséget, tanácsot kérni,  

vagy konzultálna,  
kérjük keresse bátran  

szakértőinket:

Keresőoptimalizásálás, SEO, webáru-
ház tanácsadás:  
Ferge Balázs, Webflow Conception Kft.

Válságkommunikáció, vállalati kom-
munikációs tanácsadás:  
Mezriczky László, Ispiro Consulting Kft.

Minőségbiztosítási rendszerek kérései 
a COVID szempontjából:  
Pintér Ferenc, Profiso Kft.

Online marketing:  
Mészárosné Borbás Orsolya,  
szakértő-oktató

Pfundt Szilvia – Happy End 
Nyelviskola – kedvezményes angol 
nyelvoktatás, segítségnyújtás alsósok 
otthoni tanításához

MILYEN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK VÁRHATÓK?
2021-től új európai uniós költségvetési cilkus kezdődött, hamarosan megjelennek az új idő-
szak első pályázati felhívásai. Mire számíthatunk?

OPERATÍV PROGRAMOK a 2021-27 éves időszakban
• Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
• Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)
• Mobilitás Operatív Program (MIOP)
• Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
• Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
• Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
• Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP)

Az operatív programokkal kapcsolatos változások:
• Ahogy látható, átnevezték az operatív programokat: a GINOP helyett VINOP nevű (Verseny-

képességi és Innovációs Operatív Program), valamint a KEHOP helyett a ZIOP nevű prog-
ramból (Zöld Infrastruktúra Operatív Program).

• Jelentős mértékű egyszerűsítést terveznek a pályázati rendszerben, ami kedvező lesz a pá-
lyázóknak és az intézményrendszernek is, a lehető leggyorsabb döntéshozatali mechaniz-
mussal biztosítják a forrásokat a gazdasági szereplőknek.

• Az új Operatív Programok neveit és a 7 éves cikluson belüli forrásarányait is jelezte az ál-
lamtitkár: a VINOP súlya 30%-osz, és fele-fele részben oszlik meg vállalkozásfejlesztési és 
innovációs (KFI) célok között. 

• A ZIOP súlya 19%-os, és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb mértékben fogják segíteni 
a gazdaság zöld átállítását és nemcsak az uniós klímavédelmi célokra lőnek, hanem annál 
többre.

• A Mobilitás fejlesztési OP (MIOP) alapvetően az IKOP utóda lesz, 20%-os lesz a súlya a 7 éves 
keretben, és az IKOP-ban megkezdett projekteket folytatják, zöld átállást célzó projekteket 
csinálnak belőle (vasút, vidéki úthálózat fejlesztése).

• A Humánfejlesztési OP (HOP) a szociális, kulturális és oktatási programokat finanszírozza 
majd, 7%-os lesz a súlya a 7 éves keretből.

• A korábbi TOP helyett Versenyképes Magyarország Operatív Program lesz (VMOP), aminek 
a súlya 13%-ról 20%-ra nő és itt az a cél, hogy a területi önkormányzatokat fogják bevonni 
az egyeztetésbe, illetve a végrehajtásba (feltehetően a megyei önkormányzatokat, nem a 
települések önkormányzatait).

• A digitális megújulás Operatív Program a jelenlegi struktúrától eltérően nem annyira a kor-
mányzati szervek digitális átállását finanszírozza majd, hanem az állami szolgáltatások piac 
és családi felhasználók felé való megteremtését, javítását. Az a cél, hogy ezeket a szolgálta-
tásokat a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetővé tegyék az embereknek.

• A legkisebb keretösszegű Program a magyar akvakultúra fejlesztését támogatja.

Aktuális pályázati felhívások IDE KATTINTVA megtekinthetők

mailto:athurzo%40skik.hu%20?subject=
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HONNAN VEGYÜNK 
JÖVŐKÉPET?

 A jövővel kapcsolatos egyik legszárazabbra rágott csont, 
hogy a sikeres emberek megvalósítják, a többiekkel pedig 
megtörténik. Az igazság (nem ezzel szemben, de ettől elté-
rően) az, hogy mindkettő igaz mindenkire. A kérdés a mér-
ték. Vagy az arány. Ahogy jobban tetszik. Milyen mértékben 
valósítjuk meg a jövőt és milyen mértékben történik velünk? 
Minél inkább dominál az első, annál kiérdemeltebben hord-
hatjuk a „Sikeres vagyok” feliratú pólónkat.
De min múlik az, hogy az ember megvalósítja és nemcsak 
történik vele? Elég sok mindenen. De a vitán felül álló, 
nélkülözhetetlen kiindulási alap a jövőkép. A jövőkép olyan 
a jövő megvalósításának, mint a hal a halászlének.. Vari-
álhatod a receptet, ahogy akarod - de ha no hal, akkor no 
halászlé. Ha meg akarsz valósítani valamit a jövőben, ahhoz 
előbb tudnod kell, mi az. Ezt hívják jövőképnek. Elemi.
De akkor miért hiánycikk annyira a jövőkép? Miért van, 
hogy az emberek többsége csak szomorúan néz, amikor 
a jövőképüket tudakoljuk? Na, itt a lényeg. A jövőkép nem 
olyasmi, amit meg kell szerezni vagy kemény munkával 
kifejleszteni. A jövőkép olyan, mint az egészség: ha nincs, 
akkor azért nincs, mert elveszítettük. Volt. Mindenkinek. 
És ha megértjük, hogyan veszítettük el, akár vissza is 
szerezhetjük.
A jövőképet a bizonytalanság emészti fel. A bizonytalanság 
olyan a jövőképnek, mint a rozsda a szénacélnak. Ha nem 
vigyázunk rá, lassan megeszi. És innentől figyelj nagyon! 
A bizonytalanságot MINDIG kívülről kapjuk. Minél több 
forrását ismered fel és zárod ki az életedből, annál inkább 
csökken majd a bizonytalanságod. Annál inkább tér majd 
vissza a jövőképed.
Kik a bizonytalanság tipikus forrásai? Jól olvastad. Kik. A 
bizonytalanság forrásai MINDIG emberek. Nem az időjárás, 
nem a büdösbogarak. Nem is a járvány. Emberek. A hírek/
híradók/hírportálok túlbuzgó szerkesztői. Sopánka néni a 
szomszédból, aki egyben a helyi Lélekmérgező Klub titkára 
is. Az a munkatársad, aki folyamatosan önkénteseket tobo-
roz egy céges hüppögőkórus megalakításához. Ecet doktor, 
aki szerint tök normális, ha beteg vagy.
Ezeknek az embereknek ugyanaz a mottója: a jövő fenye-
gető. Ha nincs jövőképed, azért nincs, mert hittél nekik. Ez 
a rossz hír. A jó hír az, hogy ha kizárod őket az életedből, a 
bizonytalanság, amit gerjesztettek, lassan alábbhagy. A biz-
tonság eltűnésével pedig visszatér a jövőkép. Ha mindenkit 
nem is tudsz kizárni, legalább a hírektől köszönj el! Jó lesz, 
meglátod.

Képzés 1 percben MEGHÍVÓ
a SKIK által szervezett konzultációval egybekötött 

ONLINE képzésre
EKÁER helyett itt a BIREG a fuvaroknál!

BIREG az új EKÁER?
IDŐPONT:  2021. január 25. (hétfő) 13.00-16.00
ELŐADÓ:  dr. Sztankó Dániel, 
 vezető adószakértő -RSM Hungary Zrt.

2021. január 1-től nagy mértékben átalakultak az EKÁER szabá-
lyok, sokak számára kedvező módon. A nemzetközi közúti fuva-
rozásban érintett szállítmányozók, feladók, címzettek azonban 
mégsem dőlhetnek hátra, a januártól újonnan belépő engedélyre-
gisztrációs kötelezettség, a BIREG miatt.

Mi a BIREG, kit érint?
A BIREG a közlekedési hatóság által üzemeltetett, nyilvánosan 
elérhető informatikai rendszer, amelyben a különböző nemzet-
közi szállítási feladatokat – ideértve a saját számlás közúti szállítást 
– ellátó gépjárművek üzembentartóinak kell regisztrálniuk fu-
varjaik bizonyos adatait. A regisztrációs kötelezettségek a szállít-
mány feladóira, illetve a címzettjeire is vonatkozhatnak. 
A fuvarozásban érintett gépjárművek üzembentartói a regisztrációt 
január 31-ig elvégezhetik szankciómentesen,  türelmi időn belül. 
Február 1-tól azonban a regisztráció hiányát 800 ezer forintos 
bírsággal sújthatják, emellett a felrakó és lerakóhely 300 ezer fo-
rintra büntethető, ha elmulasztja az engedélyek ellenőrzését.

A képzés tematikája: 
 
EKAER 2021 alapvető szabályai és összevetés 2020-as szabályokkal
• Milyen esetekben kell EKAER számot kérni?
• Bejelentés-köteles termékek az új kockázatos termékek
• Milyen termékekre kell EKAER szám?
• Biztosítékadási kötelezettség és mentesülés 2021-ben
• Kinek kell kérni EKAER számot 2021-ben?
• EKAER mentességek 2021-ben
• Hogyan kell EKAER számot igényelni?
• Önkéntes EKAER bejelentés
• Mit kell bejelenteni és meddig?
• Szankciók
• EKAER és Brexit
• Informatikai fejlesztések

BIREG
• Mi az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszer 

(BIREG)
• Kik érintettek?
• Milyen szankciókra lehet számítani?
• Mit kell bejelenteni a tehergépjárművek üzembentartóinak? 

Üzembentartói regisztráció
• Milyen viszonylatokra kell az árufuvarozási engedély?
• Milyen feladatai vannak a feladónak / címzettnek?
• Mit jelent az engedély-kezelés?
• A feladónak /címzettnek mit kell feltölteni a BIREG-be?

Régi EKAER problémák új EKAER rendelet tükrében
• Göngyöleg
• Visszáru, garanciális javítások
• Nemzetközi és belföldi láncügyletek,
• Háromszögügyletek
• Saját áru mozgatása
• Konszignációs raktár, vevői készlet
• Belföldi és nemzetközi bérmunka
• Importügyletek, közvetett vámjogi képviselőn keresztül 

megvalósuló ügyletek

RÉSZVÉTELI DÍJ:  
rendezett önkéntes kamarai tagoknak : 5.000.- Ft/fő,

regisztrált vállalkozásoknak: 10.000.- Ft/fő

JELENTKEZÉS e-mailben:  athurzo@skik.hu

mailto:athurzo%40skik.hu?subject=
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MEGSZÜLETETT A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS
Az Egyesült Királyság távozása az Európai 
Unióból meglehetősen megtépázta az angol 
belpolitikát, amelyet az is mutat, hogy a fo-
lyamat összesen négy és fél évig tartott.  Bo-
ris Johnsonon brit miniszterelnök végül meg-
állapodást kötött az Európai Unióval.

ELŐZMÉNYEK 
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én 
lépett ki az EU-ból, de a kilépés napján 
kezdődött 11 hónapos átmeneti idő-
szakban jórészt a korábbi szabályrend-
szer maradt érvényben a kétoldalú 
kapcsolatokban. Az átmeneti időszak 
2021. január 1.-i lejártával ugyanakkor 
megszűnt az Egyesült Királyság tagsága 
az Európai Unió egységes belső piacán 
és vámuniójában is.
A Brexit előzményeként 2016. június 
23-án népszavazást tartottak a brit 
EU-tagságról, és a résztvevők szűk, 
51,9 százalékos többsége a távozásra 
voksolt. Az Európai Unió és elődszer-
vezetei történetében a brit kilépésig 
nem volt példa teljes jogú tagország 
kilépésére. Az Egyesült Királyság 47 
évet és egy hónapot töltött az Európai 
Közösség, majd utódja, az Európai Unió 
tagországaként, ugyanis 1973. január 
1-én lépett be a közösségbe Sir Edward 
Heath akkori konzervatív párti minisz-
terelnök vezetésével.
A 2021. január 1-jén véget ért átmene-
ti időszak  egyik legfontosabb célja az 
volt, hogy legyen idő a megállapodásra 
a jövőbeni kétoldalú viszonyrendszer 
sarkalatos szabályairól. Ezt számos si-
kertelen tárgyalási forduló után szinte 
az utolsópillanatban, közvetlenül kará-
csony előtt sikerült elérni.

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT HOZ A KILÉPÉS?
A Brexit már egy jó ideje zajlik, de az átme-
neti időszak bevezetése miatt eddig való-
jában nem történtek lényeges változások.  
Azonban új szabályok léptek életbe az 
Egyesült Királyság és az Európai Unió kap-
csolatrendszerében, miután 2021. január 
1-jén véget ért az átmeneti időszak, amely  

a brit EU-tagság 
tavaly januári meg-
szűnése óta volt ér-
vényben.
Az egyik legfonto-
sabb változás az, 
hogy megszűnt a 
négy uniós szabad-
ságjog, az emberek, 
az áruk, a tőke és a 
szolgáltatások aka-
dálytalan áramlá-
sának automatikus 
érvényesítése a kétoldalú forgalomban, 
és a brit kormány új, az EU-országokból 
újonnan érkezőkre is vonatkozó beván-
dorlási szabályozást léptetett életbe.
2021. január 1-től egy átfogó partnersé-
gi egyezmény rendezi az Európai Unió és 
a szigetország viszonyát, amelynek részét 
képezi egy szabadkereskedelmi megálla-
podás. Az Európai Bizottság közleménye 
az átmeneti időszak végére való felkészü-
lésről ITT érhető el magyarul.

Szabadkereskedelmi megállapodás
Az Európai Unió és az Egyesült Király-
ság között 2021. január 1-től szabad-
kereskedelmi megállapodás jött létre, 
amely ideiglenes alkalmazásra került. 
A felkészülés elősegítése érdekében  az 
Európai Bizottság is tájékoztatót tett 
közzé.
A 1246 oldalas megállapodás egyik fő 
eleme egy szabadkereskedelmi egyez-
mény, amely 2021. január 1-től  teljes 
vámliberalizációt - vagyis vám- és kvóta-
menetes kereskedelmet - biztosít az Egye-
sült Királyság és az EU kétoldalú áru-
forgalmában. E kulcsfontosságú elem 
elmaradása azt jelentette volna, hogy 
az Egyesült Királyság és az EU kereske-
delme a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) általános szabályrendszere alap-
ján folytatódott volna, ez viszont vámok 
megjelenésével járt volna a kétoldalú 
áruforgalomban. Az Egyesült Királyság 
és az Európai Unió kereskedelmének 
értéke a hivatalos statisztika szerint ta-
valy 668 milliárd font (272 ezer milliárd 
forint) volt.

Árukereskedelem
2021. január 1-től az EU-UK közötti áru-
kereskedelemben vámformalitásokra 
igen, de vámfizetésre nem kell számítani. 
Észak-Írországra a Kilépési Megállapodás 
különleges rendelkezéseket tartalmaz. 
A lépésről-lépésre történő felkészülés-
hez az Európai Bizottság útmutatója ad 
segítséget.
A brit kormány az uniós belső piacról és 
vámunióból való távozásra készülve 2020. 
október 8-án nyilvánosságra hozta aktua-
lizált elképzeléseit a Nagy-Britannia és az 
EU közti határ működtetéséről.
A fentieken túl hasznos információkat 
nyújt a holland kormány tájékoztató por-
tálja a hollandiai kikötőkben történő el-
járásokról.

A halászat kérdése
A megállapodás egyik sarkalatos pont-
ja volt a halászattal kapcsolatos érdekek 
érvényesítése. A közös halászatpolitika 
értelmében az összes EU-tagnak hozzáfé-
rése van egymás felségvizéhez, leszámít-
va a partoktól számított 22 kilométeres 
szakaszt, ugyanakkor a tagállamok szá-
mára az EU minden évben előír egy kvó-
tát, amelyben szabályozza, hogy milyen 
típusú halból mennyit lehet kihalászni. 
A britek szerint a halászati iparukat hát-
rányosan érinti a rendszer, ezért növelni 
szeretnék saját kvótájukat. 
A kvótákkal kereskedni is lehet, becslések 
szerint a kifogott halak több mint 60 szá-
zalékát nem brit hajók szedték ki a vízből. 
A megállapodást végül az tette lehetővé, 
hogy a britek engedtek a halászati kvóták 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/1a66a5d7-e678-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-hu?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=51677&WT.ria_f=6219&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/1a66a5d7-e678-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-hu?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=51677&WT.ria_f=6219&WT.ria_ev=search
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_hu_1.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
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kérdésében, vagyis azzal kapcsolatban, az 
uniós tagországok – elsősorban Francia-
ország – halászai miként halászhatnak a 
mostantól az EU-n kívülinek számító brit 
vizeken. A britek jelentősebb csökkentést 
szerettek volna elérni, de végül öt és fél 
év átmenetet és 25 százalékos mérséklést 
sikerült elérniük.

Bevándorlás
Az EU-polgárokat érintő egyik legnagyobb 
jelentőségű változás a brit bevándorlási 
szabályozásban történt. Ugyanis  2021. ja-
nuár 1-től az Egyesült Királyság beszüntette 
az emberek szabad mozgását biztosító uni-
ós szabadságjog érvényesítését, és minden-
kire - vagyis az EU-ból és az unión kívüli or-
szágokból újonnan érkezőkre - egyformán 
érvényes, pontozásos elbírálási rendszerre 
épülő bevándorlási szabályozást léptetett 
életbe. E szabályozás alapján a brit hatósá-
gok főleg a jelentkezők szakképzettsége és 
angol nyelvtudása alapján bírálják el a lete-
lepedési kérelmeket. Azok az EU-polgárok, 
akik a 2021. január 1 előtt érkeztek, és már 
életvitelszerűen, törvényesen az Egyesült 
Királyságban laknak, továbbra is maradhat-
nak megszerzett összes jogosultságuk meg-
tartásával. Ehhez meghatározatlan időre 
szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos 
elnevezéssel letelepedett jogi státusért - kell 
folyamodniuk a brit hatóságokhoz; ennek 
benyújtási határideje 2021. június 30.

A belépéshez  szükséges okmányok
Személyi igazolvánnyal szeptember 30-
ig van lehetőség belépni az országba, 
utána csak érvényes útlevéllel lehet. To-
vábbra is elegendő ugyanakkor az EU-ban 
kiállított személyi igazolvány a belépés-
hez azok számára, akik letelepedett státu-
szért folyamodtak a szigetországban (erre 
alapesetben azoknak van lehetőségük, 
akik öt éve az Egyesült Királyságban élnek, 
több mint százezer magyar is regisztrált a 
2019 óta elérhető rendszerbe). Ez a lehe-
tőség legalább 2025 végéig fennáll.
Rövid idejű, vagyis  – 180 napon belül  – 
90 napnál rövidebb tartózkodás esetén 
vízummentes a beutazás valamennyi 
EU-ország esetében, ennél hosszabb 
időre azonban szükséges az engedély 
kérése. 

Hasznos linkek
• A kilépési megállapodás alatti átme-

neti időszak végére való felkészülés 
keretében az Európai Bizottság 2020. 
december 3-án megjelentette legújabb 
tájékoztatóit, ezúttal az utazásra és a 
versenyjogra vonatkozóan. Valamennyi 
hasonló anyag elérhető az EU valameny-
nyi hivatalos nyelvén, így magyarul is az 
alábbi weboldalon: https://ec.europa.
eu/info/european-union-and-uni-
ted-kingdom-forging-new-partner-
ship/future-partnership/getting-re-
ady-end-transition-period

• Az Egyesült Királyság Európai Unióból 
történő kilépéséről európai bizottsági 
hírek és tájékoztatók, a kilépéssel kap-
csolatos aktuális tudnivalók az Európai 
Bizottság honlapján az alábbi linkeken 
keresztül érhetők el: Az Európai Bizott-
ság legfrisseb közleménye és útmuta-
tója az átmeneti időszak végére való 
felkészüléshez

• A NAV folyamatosan bővülő, tematikus 
BREXIT tájékoztatója a következő linken 
található:  
http://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/
BREXIT_informaciok.html

VÁRHATÓ-E ÚJABB REFERENDUM SKÓCIÁBAN?
A skót-angol unió létrehozása 1707-ben nem 
a két külön állam szükségszerű összeolvadá-
sa volt, hanem egy hosszú távú államközi 
megállapodás, amelynek eredményeként a 
skótok bekapcsolódhattak a brit birodalom 
építésébe, az angolok pedig nyertek egy 
csomó kiváló skót szakembert és gazdasági 
előnyökre tettek szert. A két ország határa 
azonban nem tűnt el, ahogy elkülönült jog-
rendjük és oktatási rendszerük sem.
A skót függetlenségről 2014-ben már ren-
deztek egy népszavazást, a résztvevők 55 
százaléka akkor arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától. 
Két évvel később, az Egyesült Királyság európai uniós-tagságról 2016 júniusá-
ban rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők 51,89 százaléka 
a kilépésre szavazott, ugyanakkor az országos eredményeken belül azonban a 
skótok 62 százaléka maradni szeretett volna. A referendum eredménye az lett, 
hogy az Egyesült Királyság – Skóciával együtt – idén tavaly januárban ki is lépett 
az Európai Unióból.
A BREXIT azonban új helyzetet teremtett és most felmerül a kérdés, hogy lehet-e 
választásuk a skótoknak abban, hogy az – újra – az Európai Unió részévé vagy ma-
radjon az Angliával, Walesszel és Észak-Írországgal alkotott államközösségben. 
Az 1998-ban megszületett Scotland Act szabályozza Skócia és Anglia kapcsolatát, 
amelynek révén Skócia ma igazságszolgáltatási, törvényhozói és végrehajtói ha-
talommal bír. Van saját Legfelsőbb Bírósága, kormánya, van saját parlamentje, 
amely bizonyos mértékű mozgástérrel rendelkezik. Mit jelent a „bizonyos mér-
ték”? A Scotland Act 5. számú melléklete megkülönböztet közös és skót ügyeket, 
amely azt jelenti, hogy Skócia tartományi gyűlése határozhat némely dologról, 
de a fölérendelt londoni parlament fontosabb döntéseket hozhat. A skót parla-
ment szabályozza például az oktatásügyet, az egészségügyet, az igazságszolgál-
tatást, a turizmust és a halászatot. 
A törvény megalkotásakor a közös ügyek közé sorolták az Anglia és Skócia kö-
zött fennálló unió kérdéskörét. A törvény 30. szakaszának 2. bekezdése szerint 
Őfelsége a Királynő – amennyiben szükségesnek vagy indokoltnak látja – módo-
síthatja a törvény 4. és 5. számú mellékleteiben foglaltakat, tehát ha az uralkodó 
engedélyezi, Skócia szakíthat Angliával. 2014-ben, az első függetlenségi népsza-
vazás kiírására is a Scotland Act 30. szakasza alapján volt mód. Egyelőre úgy tű-
nik, hogy a brit vezetés szerint „ennek még nem jött el az ideje”.

(Forrás: valaszonline.hu)

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnersh
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnersh
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnersh
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnersh
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnersh
https://mkik.hu/ckfinder/files/BREXIT_communication_from_commission_09072020.pdf
https://mkik.hu/ckfinder/files/BREXIT_communication_from_commission_09072020.pdf
https://mkik.hu/ckfinder/files/BREXIT_communication_from_commission_09072020.pdf
https://mkik.hu/ckfinder/files/BREXIT_communication_from_commission_09072020.pdf
http://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html
http://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/schedule/5
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HOGYAN ÉRINTI A BREXIT ÉSZAK-ÍRORSZÁGOT?

Komoly aggodalmakra adott okot Észak-Ír-
ország helyzete, amely az Egyesült Király-
ság része, ugyanakkor a jelenleg is EU tag 
Ír Köztársasággal együtt az Ír-szigeten 
helyezkedik el, vagyis Észak-Írország és az 
Ír Köztársaság között húzódik az UK és az 
EU közötti egyetlen szárazföldi határ. Ez a 
későbbiek során komoly konfliktushely-
zetet generálhatott volna. A megoldást 
észak-írországi protokollnak hívják és az 
a célja, hogy az áruforgalmat ne Észak-Ír-
ország és az Ír Köztársaság között kelljen 
ellenőrzésnek alávetni.  
A protokoll alapelvei szerint Észak-Íror-
szág harmonizált viszonyrendszerben 
marad az Európai Unió áruforgalmi sza-
bályrendszerével, és bár továbbra is az 
Egyesült Királyság vámuniós rendszeré-
nek tagja marad, de ezzel együtt az Euró-
pai Unió egységes belső piacának egyik 
áruforgalmi beléptető pontjaként is funk-
cionál. A jövőben az Egyesült Királyság 
felől érkező árumozgást az Ír tengeren 
ellenőrzik majd.
Természetesen nem mindenki elégedett a 
megállapodással, egyesek úgy vélik, hogy 
az Egyesült Királyság túl sokat engedett az 
EU követeléseinek, mások szerint el sem 
nem kellett volna kezdeni a Brexitet.

Az angol-ír konfliktus rövid története
Az írek ősei, a kelták  ie. 500 körül jelentek meg az ír szigeten. A IX. században a vikingek is hó-
dításának megállítása után Brian Boru főkirály egyesítette az ír királyságokat.  II. Henrik angol 
király 1171-ben foglalta el Írországot, majd halála után az idősebb fia, I. (Oroszlánszívű) Richárd 
követte őt az angol trónon. Richárd gyermektelenül halt meg, így őt az öccse, János váltotta a 
királyi székben, akinek uralkodása alatt Írország perszonálunióban állt Angliával.
Az anglikán reformáció során az ír nemesek hűségesek maradtak a pápához ezért az angolok 
megkezdték az ír katolikusok földjének elkobzását, az ennek nyomán 1597-1603 között tartó 
folyamatosa felkelések és lázongások hosszú időre elmérgesítették az angol-ír viszonyt.
I. Károly angol király kivégzése után Oliver Cromwell arra törekedett, hogy megfossza minden 
autonómiájától Skóciát és Írországot. Írország a harcban alulmaradt, ezért 1650-ben gyarmati 
sorba került. Megszűnt mindenfajta autonómiája, és az ír földek 75%-a angol birtokosok kezébe 
került. Ezen időszak 150 éve (1652-1801) az angol elnyomás legsúlyosabb korszakát hozta. Az 
ír nyelvet és kultúrát elnyomták, ezért a katolicizmus szorosan összefonódott a nemzeti ellen-
állással. 
1801-ben elfogadott egyesülési törvény (Act of Union) hivatalosan az Egyesült Királyság részévé 
tette Írországot, és az időközben 8 millióssá növekedett Írország része lett az új államkomple-
xumnak, melynek neve ettől kezdve Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága lett. A meg-
szüntetett ír parlament helyett a sziget 100 képviselőt delegálhatott a 685 fős londoni törvény-
hozásba.
A 19. század folyamán a paraszti földek elvétele, az 1845-ös nagy burgonyavész és a nyomában 
pusztító éhínségek, valamint a tömeges kivándorlás következtében az ír sziget lakossága az 
1841-es több mint 8 millióról a századfordulóig mintegy a felére csökkent. Az angol elnyomás 
kiváltotta elégedetlenség vezetett a Home Rule mozgalomhoz, 1905-ben megalakult a radikális 
Mi Magunk (Sinn Féin) párt, s a katolikusok létrehozták fegyveres szervezeteiket is.
Az angol parlament 1914-ben elfogadta a részleges autonómiát biztosító Home Rule-törvényt 
– de nem hajtotta végre. Az első világháború kitörése után az önálló Írországért küzdő, az Ame-
rikában élő írek anyagi és erkölcsi támogatását élvező csoportok Nagy-Britannia háborús lekö-
töttségét kihasználva támadásba lendültek, és 1916-ban Michael Collins vezetésével kitört az 
ún. húsvéti felkelés, amely azonban elbukott. Azonban 3 évvel később illegális ír nemzetgyűlés, 
kormány és hadsereg alakult. Az írek ekkoriban létrehozott katonai szervezete lett az IRA (Irish 
Republican Army).
Az angol-ír háború két és fél éven át tartott, és az angolok fegyverszüneti javaslatával ért véget, 
amely szerint Írország független domínium lehet, de cserébe lemond a sziget északi részéről, 
a protestáns többségű hat megyéről, melyet Angliához csatolnak. Így a szigetnek csak 84%-a 
lehet szabad ír állam, a többi 16% továbbra is Angliához tartozik. Ezzel 1921-ben Írország 750 
év után újra függetlenné vált. A teljes függetlenség pedig később, 1949-ben valósult meg, amikor 
létrejött az Ír Köztársaság.

AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKE PORTUGÁLIA 
 2021. JANUÁR 1. – JÚNIUS 30.

Portugália átvette Németországtól az Eu-
rópai Unió Tanácsának fél évre szóló so-
ros elnökségét. António Costa portugál 
miniszterelnök felvette a palástot, ame-
lyet Angela Merkel német kancellár adott 
át neki, ezzel is jelképezvén az átmenetet 
Németország elnökségéről az Európai 
Unió Tanácsának Portugália elnökségére, 
amely január 1-jén megkezdődött.
A dél-európai ország, az EU-hoz való 
1986-os csatlakozása óta, negyedik alka-
lommal tölti be ezt a tisztséget, amelyben 
féléves rotációban váltják egymást a tag-
államok. A portugál elnökség prioritásait 
a következő jelmondat határozza meg: 
„Eljött a méltányos, zöld és digitális helyreál-
lítás megvalósításának ideje”.  Az EU Taná-
csa portugál elnökségének fő célja, hogy 
átsegítse az Uniót a Covid19-világjárvány 
időszakán. Portugália pozitív és rugalmas 

szerepet kíván betölteni annak érdeké-
ben, hogy eredményközpontúan lépjen 
fel, előmozdítsa az együttműködést, és 
kézzelfogható eredményeket érjen el a 
gazdasági helyreállítás terén.
Részletesebb információk a portugál el-
nökség weboldalán olvashatóak: https://
www.2021portugal.eu/en
Az EU Tanács elnöksége és annak működése
A soros elnökség intézménye: A Tanács 
elnökségét félévente más-más uniós tag-

állam tölti be. E féléves időszak során a 
soros elnökség vezeti a tanácsi üléseket, 
így biztosítva a Tanácsban az Unió mun-
kájának folytonosságát. 
Az elnökséget betöltő tagállamok hármas 
csoportokban, az úgynevezett elnökségi 
triókban szorosan együttműködnek egy-
mással. A jelenlegi triót a német, a portu-
gál és a szlovén elnökség alkotja.

Forrás: www.consilium.europa.eu
www.2021portugal.eu

https://www.2021portugal.eu/en
https://www.2021portugal.eu/en
http://www.consilium.europa.eu 
http://www.2021portugal.eu
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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szak-
képzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 
Korm. rendelet (Szkr.), valamint e rendelet módosításáról szó-
ló 319/2020 (VII. 1.) Kormányrendelet tartalmazza az új szak-
képzési rendszer szabályait, mely jelentős változásokat hozott 
a szakképzésben. 2021-től már szakképzési munkaszerződés 
alapján vesznek részt a tanulók a duális képzésben de a kifutó 
OKJ-s képzésekben még a korábban megkötött tanulószerző-
dések keretében fejezik be tanulmányaikat a diákok. Ám az 
elszámolásra vonatkozó szabályok az ő esetükben is módosul-
tak. A legfontosabb változásokat az alábbi tájékoztatókban 
foglaltuk össze.

Tájékoztató  a szakképzési munkaszerződésről 
és a szakirányú oktatással kapcsolatos tudni-
valókról – 2021
A 3 éves duális képzés esetén a 9. évfolyamon a tanulók ágazati 
alapoktatásban vesznek részt a szakképző intézmény szervezé-
sében. Az ágazati alapoktatás ágazati vizsgával zárul a 9. évfo-
lyam végén, ezt követően a tanulók eldöntik, hogy az ágazatban 
mely szakmát választják. Sikeres ágazati vizsgát követően, a 10 
évfolyamtól (azaz minden év szeptemberétől) a tanulók a szak-
irányú oktatásukat duális képzőhelyen tölthetik szakképzési 
munkaszerződéssel. 
Az érettségivel rendelkező tanulók 2 éves képzés keretein belül 
az első félévben ágazati alapoktatásban vesznek részt, majd ez 
után kezdődik számukra a szakirányú oktatás. 

A szakképzési munkaszerződés, megkötésének módja, 
feltételei:
A szakképzési munkaszerződés a gazdálkodó szervezet és a ta-
nuló között szakirányú oktatás céljából, a szakmajegyzék szerint 
oktatott szakma képzési idejére megkötött írásbeli szerződés. 
Érvényes szakképzési munkaszerződés esetén a tanuló 
szakirányú oktatását a gazdálkodó szervezet és a szakképző 
iskola végzi a képzési és kimeneti követelmény illetve a kép-
zési programtanterv alapján elkészített képzési program 
szerint. A szakképzési munkaszerződés rögzíti a gazdálkodó 
szervezet és a képzésben részt vevőre vonatkozó jogokat, kö-
telességeket.
A szakképzési munkaszerződést 2 példányban kell elkészíteni és 
aláírni (eredeti aláírás és bélyegző szükséges!) 
Ezt követően a duális képzőhely feltölti a regisztrációs és tanul-
mányi rendszerbe a szakképzési munkaszerződést. 
A gyakorlati képzőnek bejelentési kötelezettsége van  a NAV felé 
a T1041-es nyomtatványon a 1101 jogviszonykódon.
A szakképzési munkaszerződéseket a kamarák NEM jegyzik 
ellen és nem veszik nyilvántartásba sem. Azonban csak az a 
gazdálkodó szervezet vagy képző központ köthet szakkép-

MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉS
Változások a szakképzésben 2021 januárjától

zési munkaszerződést, aki szerepel a kamara duális képző-
hely nyilvántartásában!
A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és fel-
mondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés, 
mivel közvetlenül a tanuló és a gazdálkodó szervezet köti, csak 
általuk módosítható. 
A szakképzési munkaszerződés megszűnik:
□	A tanulói- illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnésétől 

számított 30. napon. 
□	A szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján
□	A duális képzőhely jogutód nélküli megszűnésének napján
□	A duális képzőhely eltiltó határozatának véglegessé válásá-

nak napján
□	A képzésben részt vevő halálának napján
A szakképzési munkaszerződés megszűntethető: 2019. évi LXXX 
törvény 12/2020 kormányrendelet 88. §
□	Közös megegyezéssel 
□	Felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik 

nappal
□	Azonnali hatályú felmondással, ha bármelyik fél a munka-

szerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan vagy sú-
lyos gondatlansággal megszegi

Tanuló pénzbeli juttatása szakképzési munkaszerződés 
alapján
A 2019. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés szerint a szakképzé-
si munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakkép-
zési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta 
közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként munkabérre jogo-
sult valamint egyéb juttatásként megilletik a duális képző-
helyen a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által 
választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött 
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások. 
(Szkt. 85. §)
A munkabér az Szkr. 253.§ (1) bekezdésében foglaltak sze-
rint a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező 
legkisebb havi munkabér legalább 60%-a, de legfeljebb a 
tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező 
legkisebb havi munkabér összege. A munkabért a tanuló, il-
letve a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára utó-
lag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történő átutalással 
kell teljesíteni. 
Az Szkr. 253. § (2) bekezdése szerint a tanuló, illetve a képzés-
ben részt vevő személy számára az Szkt. 85. § (2) bekezdése sze-
rinti egyéb juttatást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő sze-
mély által választott szakmához szükséges szakképzettséggel 
betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított jut-
tatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónap-
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jának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér 
mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve 
a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra 
tekintettel arányosan jogosult.
A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett díjazásból 
18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonni. (Tb.tv.25.§ (1) 
bek.). A duális képzőhelynek nem keletkezik szociális hozzájá-
rulási adó befizetési kötelezettsége (Szocho.tv. 5.§ (1) ea) pontja) 
a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatottak után.
A pénzbeli juttatás kifizetésére vonatkozó egyéb szabályok:
Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után, 
hónap közben jön létre, vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a kép-
zésben részt vevő személyt a munkabér és juttatások időará-
nyos része illeti. 
Igazolatlan hiányzás esetén az egy napra vonatkozó csökken-
tés mértéke az egy gyakorlati munkanapra járó munkabér ösz-
szege (munkabér/havi gyakorlati nap).
Munkajogi szabályok szakképzési munkaszerződés alapján
•	 Ha a tanuló fiatalkorú, a gyakorlati képzési ideje a napi 7 órát, 

ha nagykorú, akkor a napi 8 órát nem haladhatja meg. A szak-
irányú oktatást reggel 6 óra és este 10 óra közötti időszakban 
kell megszervezni. A szakirányú oktatás után 16 óra folyamatos 
pihenőidőt kell biztosítani az oktatásban résztvevőnek. A tanulót 
4,5 óra munkavégzés esetén 30 perc, 6 órát elérő munkavégzés 
esetén 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

•	 A tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség idő-
tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok 
értelmében – naptári évenként 15 munkanap betegszabad-
ság jár. Az ezt meghaladó időre a képzésben részt vevő táp-
pénzre jogosult.

•	 A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a 18. 
életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 
munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság 
illeti meg. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni 
az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szü-
netben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló ké-
résének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.

•	 A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a sza-
badság tartamára távolléti díj illeti meg. A távolléti díjat 
az esedékessége időpontjában érvényes munkabér figye-
lembevételével kell megállapítani.

•	 A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként – az 
érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra 
köteles a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 
mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.

•	 A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szak-
mai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés cél-
jából egy alkalommal legalább tizenöt munkanap egy-
befüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző 
intézményben kell eltölteni.

A szakképzési munkaszerződésre vonatkozó további részletes 
szabályok megtalálhatók az Szkt. 83. -89. §, valamint a Szkr. 
246.-253. §-ban.

A szakképzési munkaszerződéssel történő szakirányú okta-
tás dokumentumai:

Képzési program:
A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra 
vonatkozó képzési programmal, amely a szakmánként az adott 
szakmára vonatkozó Képzési és Kimeneti Követelmények és 
Programtanterv alapján a szakmai oktatásban részt vevő szak-
képző intézmény Szakmai programjával összhangban kerül el-
készítésre. A képzési programot a regisztrációs és tanulmányi 
rendszerbe fel kell tölteni. 

Minőségirányítási rendszer:
Amennyiben a gazdálkodó szervezet arról nyilatkozik, hogy nem 
működtet az Szkt. 19. § (3) bekezdésének megfelelő minőségirá-
nyítási rendszert, úgy duális képzőhelyként csak akkor vehető 
nyilvántartásba, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
a duális képzőhelyek számára a minőségi követelményeknek 
való megfelelés elősegítése érdekében kialakított szempont-
rendszert magára nézve kötelezőnek ismeri el és a benne foglalt 
feltételeket teljesíti. 
Foglalkozási napló:
A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló szakirányú ok-
tatása során megvalósuló szakmai gyakorlat tartalmáról köte-
les foglalkozási naplót vezetni. A foglalkoztatási napló tanügyi 
dokumentum, amelynek pontos vezetése kötelező és kiemelt 
jelentőségű.
A foglalkozási napló vezetésében újdonság, hogy a szakkép-
zési munkaszerződéssel történő szakirányú oktatás ese-
tében elektronikusan, a regisztrációs és tanulmányi rend-
szerben kell vezetni!!!!
A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell:
o	a szakmai tevékenységeket,
o	változó képzőhely esetén, annak helyszínét,
o	a szakmai tevékenységre fordított időt,
o	a tanuló
o	értékelését,
o	részvételét és mulasztását a szakirányú oktatásban.
12/2020 (II.7.) Kormányrendelet 225 § (1) alapján „Ha a duális 
képzőhely a foglalkozási napló vezetésének és ellenőrzésének 
rendjét megszegi, vele szemben a duális képzőhely nyilvántar-
tásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara – 2021. ja-
nuár 1-jétől – közigazgatási bírságot szab ki.
(2) Ha a duális képzőhely a foglalkozási napló vezetését a bírság 
kiszabását követően ismételten elmulasztja, a duális képzőhely 
nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kama-
ra a duális képzőhelyet három évre eltilthatja a szakirányú 
oktatás folytatásától.”

Jelenléti ív
Vezetése kötelező, a bérszámfejtéshez szükséges.
A munka-, baleset- és a tűzvédelmi napló
A tanulót a duális képzőhelynek a szakirányú oktatás feladata-
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ival összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és 
megvalósulását a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rög-
zíteni.

A munkabér kifizetésének igazolását  
szolgáló dokumentumok
A duális képzést szervező szervezet, a szakképzési munkaszer-
ződés alapján pénzbeli juttatásként munkabért köteles fizetni a 
tanuló részére. A munkabért számlára történő átutalással kell 
teljesíteni.

A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum
A szakirányú oktatásban részt vevő tanuló részére a duális kép-
zőhely köteles felelősségbiztosítást kötni, mely a tanuló által 
okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére 
szolgál.

Oktatói végzettséget igazoló dokumentumok
A szakképzési törvény (Szkt.) és végrehatási rendelete (Szkr.) 
egységes szerkezetben, valamint Képzési és kimeneti követel-
mények (KKK) és Programtantervek (PTT) a megtalálhatók  a 
www.ikk.hu oldalon.

A duális képzőhelyek nyilvántartásához és ellenőrzéséhez kapcso-
lódó dokumentumok, a szakképzési munkaszerződés nyomtat-
vány, valamint a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó költ-
ség és normatíva kalkulátor megtalálható kamaránk honlapján, a 
www.skik.hu oldalon az Oktatás-képzés menüpont alatt.

Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele 
2021-től
A szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szerve-
zetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba vétele kérelem 
benyújtásával indul, amelyet
•	 a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy
•	 a duális képzési célt szolgáló telephelye
szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani a nyil-
vántartásba-vételi kérelem nyomtatványon, mely kamaránk 
honlapján elérhető.
A kitöltött dokumentumot aláírva papír alapon vagy elektroniku-
san, szkennelve kell megküldeni az illetékes területi kamarának.
A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (terü-
leti kamara) közigazgatási hatósági eljárás keretében győ-
ződik meg a feltételek meglétéről. Az ellenőrzésben részt vevő 
kamarai és szakképző iskolai szakértők a nyilvántartásba vé-
teli eljárásban helyszíni szemle során vizsgálják a jogszabályi 
feltételeket.
Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képző-
központ vehető nyilvántartásba,
•	 ahol biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának 

jogszabályi feltételei,
•	 amely rendelkezik az oktatni kívánt szakma képzési 

programjával*

•	 amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és 
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező személyt foglalkoztat,**

•	 amely rendelkezik a duális képzőhely által vállalt szakirányú 
oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel***, 
valamint

•	 a minőségirányítási feladatok esetében:
– minőségirányítási rendszert működtet vagy
– a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben

meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.
Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a 
területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek 
nyilvántartásába, amely közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.
 
*Az adott szakma képzési és kimeneti követelményei és prog-

ramtanterve alapján - az elméleti képzést biztosító szakkép-
ző iskolával közösen - kidolgozott képzési program, amely 
alapján a szakirányú oktatás folyik 

**Személyi feltételek:
A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan sze-
mély vehet részt, aki
- cselekvőképes,
- nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizá-

ró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, ál-

lamilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakkép-
zettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettség-
nek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és

- kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól 
az, aki

- mestervizsgával rendelkezik, vagy
- a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szak-

irányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves 
szakirányú szakmai gyakorlattal,

- felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakkép-
zettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai 
gyakorlattal vagy

- az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakor-
latvezető szakképesítéssel

- rendelkezik, vagy
- a hatvanadik életévét betöltötte.

***A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek (gépek, berende-
zések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma képzési és 
kimeneti követelményében meghatározott eszközjegyzék 
szerint történik.

Tájékoztató a 2021-től tanulószerződés alapján 
elszámolható költségekről
2020. szeptember 1-től új szakképzési rendszer került be-
vezetésére a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
alapján, mely jelentős változást hozott a szakképző intézmé-

http://www.ikk.hu
http://www.skik.hu
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nyekben tanuló diákok gyakorlati képzési költségeinek elszá-
molására vonatkozóan is. 
Az iskolában jelenleg kifutó rendszerben tanuló diákok a ko-
rábbi szabályok szerint, tanulószerződéssel fejezik be tanul-
mányaikat, de az elszámolásban az alábbi változások léptek 
életbe 2021 januárjától:
2020. december 31-ig a költségek elszámolása az alap normatí-
va alapján történt, 2021-től a törvény az „alap normatíva” he-
lyett az „önköltség” elnevezést vezette be.
Az önköltség összege: 1 200 000 forint/fő/év.
Tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló 
esetében, a 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos 
Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítések kifu-
tó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. ren-
delet 4/A. melléklete szerint kell figyelembe venni. 
2021-től, az új elszámolási rendszerben az OKJ-s szakképesíté-
sekre vonatkozó támogatás mértékét úgy kell kiszámolni, hogy 
az önköltséget (1.200.000 Ft) megszorozzuk a szakképzési tör-
vény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben 
szereplő súlyszorzóval. 
Az így kapott összeget elosztjuk az adott év munkanapjainak 
számával, így megkapjuk az egy munkanapra vetített mértéket. 
Az éves önköltség mértékét az egy munkanapra vetített mérték 
és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételé-
vel – az adóév munkanapjai számának szorzataként kapjuk meg.
A korábban alkalmazott kiegészítő csökkentő tételek (beru-
házási-, oktatói-, és tanműhely-fenntartási kiegészítő csökken-
tő tétel) 2021. évtől már nem alkalmazhatóak, azonban a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (3) bekezdés 

valamint a 128. § (5) bb) bekezdés alapján a bruttó kötelezett-
ség csökkenthető az igénybe vett adókedvezmény 20 %-nak 
megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát 
tett („sikerdíj”).
A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó visz-
szaigénylés keretében érvényesíthető.
A tanulószerződéssel gyakorlati képzésen részt vevő tanulók-
nak fizetendő juttatások mértékére vonatkozó jogszabá-
lyok nem változtak, az továbbra is az érvényben levő tanuló-
szerződés alapján történik. 
Tanulószerződéshez kapcsolódó költség és normatíva kal-
kulátor – mely segítségével meg tudja határozni, hogy mekkora 
összegű adókedvezményre és költségekre számíthat 2021-ben 
adott hónapban - kamaránk honlapján is elérhető:
https://www.skik.hu/tanuloszerzodeshez-kapcsolodo-normati-
va-kalkulator-305

Kell-e 40%-os adót  
fizetni a kisadózó  
részére történő  
kifizetés után az  

önkormányzatoknak?

Önkormányzat által KATA adóalany ré-
szére 3 millió Ft-ot meghaladó kifizetés 
adókötelezettsége
2021. évtől, ha az Art. szerinti kifize-
tő a tárgyévben ugyanazon kisadózó 
vállalkozásnak az év elejétől össze-
sítve 3 millió forintot meghaladó ösz-
szegű bevételt juttat, akkor fő szabály 
szerint a 3 millió forintot meghaladó 
összegű juttatás után – a kivételektől 
eltekintve - 40 százalékos mértékű 
adót kell fizetnie.
Tovább

Megszűnt kötelezettségek a közbeszerzési  
értékhatár alatti beszerzéseknél

Három ajánlat bekérése már nem kötelező

2021. január 1-én hatályát vesztette a Közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszer-
zések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló  459/2016. 
(XII. 23.) Korm. rendelet. Tovább

Megszűnik az adatszolgáltatási kötelezettség  
a nyugta helyett kiállított számlákról

A pénztárgép használatra kötelezetteknek a jövőben  
nem kell adatot szolgáltatni a NAV felé PTGSZLAH nyomtatványon

Azon pénztárgép használatára kötelezett adóalanyoknak, akik pénztárgéppel történő 
nyugta kibocsátási és adatszolgáltatási kötelezettségüket nem online pénztárgéppel, ha-
nem az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelő számla kibocsátásával teljesítették, a nyugta 
helyett kiállított számlák adatairól havi rendszerességű adatszolgáltatást kellett teljesíte-
niük. A havi rendszerességű adatszolgáltatást a kötelezetteknek a tárgyhót követő hónap 
15-ig kellett benyújtaniuk a PTGSZLAH jelű nyomtatványon az adóhatóság részére. Tovább

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCSADÓINK AZ ALÁBBI  
ELÉRHETŐSÉGEKEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜKRE:
Akkermanné Surányi Edina duális képzési tanácsadó 
30/691-7792; esuranyi@skik.hu 
Dornacker Nóra duális képzési tanácsadó 
30/865-6801; ndornacker@skik.hu 
Mészáros Balázs duális képzési tanácsadó 
30/558-9556; bmeszaros@skik.hu 
Némethné Varga Brigitta duális képzési tanácsadó 
30/229-1219; bvarga@skik.hu 
Ördögh Róbert duális képzési tanácsadó 
30/691-7791; rordogh@skik.hu
Vercz Erika duális képzési tanácsadó 
30/791-2451 evercz@skik.hu

https://www.skik.hu/tanuloszerzodeshez-kapcsolodo-normativa-kalkulator-305
https://www.skik.hu/tanuloszerzodeshez-kapcsolodo-normativa-kalkulator-305
https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1235/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=45de65012e-Heti_Hir_Ado_12_01_2021&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-45de65012e-98353049
https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1236/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=45de65012e-Heti_Hir_Ado_12_01_2021&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-45de65012e-98353049
https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1232/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=3b2cf3fe9f-Heti_Hir_Ado_05_01_2021&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-3b2cf3fe9f-98353049
mailto:esuranyi@skik.hu
mailto:ndornacker@skik.hu
mailto:bmeszaros@skik.hu
mailto:bvarga@skik.hu
mailto:rordogh@skik.hu
mailto:evercz@skik.hu
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Landing page anatómia
Választ és tanácsot adunk azoknak, akik az online térben sze-
retnék értékesíteni szolgáltatásaikat és termékeiket. Weboldal 
vagy landing page? Várjuk, ha szeretné megismerni a legegysze-
rűbb online értékesítési folyamatokat.
Időpontok:I.20., IV.7., VII.1.

Webshop marketing
Délelőtt: Körbejárjuk egy webshop lehetőségeit, taktikáit. Fize-
tett ügyfélszerzés a  Shopping Ads  hirdetésekkel,  melyek egy 
adott termékről tartalmaznak információt, például egy képet, 
címet, a termék árát, valamint az áruházhoz vezető linket. 
Délután: Ötleteket adunk a Merchant Center bállításaihoz, 
branding és a remarketing, valamint beszélünk a Feed alapkö-
vetelményeiről.
Időpontok:II.4., III.25., V.26.

Google Ads esettanulmányok
Bemutatjuk hogyan érdemes használni a Google Ads rendsze-
rét, hogy hatékonyan költsük el a marketing költségvetést. Lé-
tező példákon keresztül mutatjuk be a tapasztalatokat és a to-
vábblépéshez szükséges lehetséges alternatívákat.
Időpontok:I.21., II.23., V.4.

Google Ads haladó beállítások és hasznos eszközök
A  Google Ads  rendszerében további beállítási lehetőségekkel 
hatékonyabbá teheti a felhasznált időt és költségkeretet. Bemu-
tatjuk a Google Ads Editort, egy olyan ingyenesen letölthető al-
kalmazást, amelynek segítségével offline módban is dolgozhat, 
és könnyen, gyorsan végezhet tömeges módosításokat.
Időpontok:I.21., II.23., V.4.

Google Ads Editor
Megismerjük a Google Ads hirdetések kezelésére szolgáló offli-
ne programot az  Ads Editor-t. Hogyan tudunk időt spórolni a 
hirdetések kezelésénél, egyszerűbben létrehozni és kezelni a 
kampányoktól a hirdetéscsoportokon át a célzásig mindent.
Időpontok: II.10., III.30., V.11.

A  Google Magyarország  társadalmi szerepvállalása jegyében 
2017-ben elindította a Digital Workshop országos programot. 
Ahogy eddig, 2021-ben is, a workshopok mellett új gyakorlati 
előadásokat is indítunk. A program elsődleges célja a magyaror-
szági kis- és közepes vállalkozások digitális felzárkóztatása an-
nak érdekében, hogy piacukat és bevételeiket az online területen 
is növelhessék.
A Google a Digitális Workshop keretében egyszerű és érthető 
online anyagokkal segíti azokat a KKV-kat, akik szeretnék job-
ban megismerni az internet adta lehetőségeket, így növelve 
forgalmukat. 

Az online jelenlét támogató eszközei
A sikeres webes értékesítés elengedhetetlen része, hogy meg-
felelő online jelenlétet építsünk. A vállalkozásunknak szüksége 
van azokra az információkra amelyek aktuálissá és versenyké-
pessé teszik a világhálón. Ezen az előadáson széleskörű ismere-
teket kaphatnak a jövő és a jelen vállalkozói, marketing eszkö-
zökről, piackutatásokról, ingyenes megoldásokról.
Időpontok: I.7. IV.8.,VI.23.

Google Cégem lépésről lépésre
A Google Cégem segítségével díjmenetesen hozhatunk létre 
egy adatlapot, melyet a felhasználó láthat, a hozzánk kapcso-
lódó kulcsszó kereséseknél a Google találati oldalán. Ide infor-
mációkat (elérhetőség, kapcsolat, webhely, stb) és fényképeket 
tudunk feltölteni. Ezzel az eszközzel hozhatjuk létre a Google 
Térképes megjelenésünket. Sőt ezekből az információkból egy 
egyszerű weboldal is elkészíthető. 
Időpontok: I.12., III.31.,VI.16.

Google Tag Manager
A Google Tag Manager lehetővé teszi, hogy programozói tudás 
nélkül helyezzünk el marketing és analitikai címkéket webolda-
lunkon. Előadásunk ezeket a kérdéseket járja körül.
Időpontok: II.2., III.30., V.11.

Google Ads gyakorlati oktatás kezdő szint
A Goolge Ads rendszer alapjai, hogy a legjobban és a legtöbb-
ször jelenjünk meg a felhasználóknak a Google keresőjében a 
hirdetések között. Ismerjük meg, hogyan és mire keresnek az 
érdeklődők, potenciális ügyfelek
Időpontok: II.17., IV.27.

Google Ads gyakorlati oktatás haladó szint
Megismerhetjük a Remarketing fogalmát és, hogy miért fon-
tos egy Google Ads kampány beállításainál. Ezzel a módszer-
rel mindig ott leszünk a felhasználó szeme előtt, könnyeben 
talál ránk újra, vagy egyszerűbben fejezheti be az elkezdett 
folyamatokat.
Időpontok: II.17., IV.27.

INGYENES GOOGLE KÉPZÉSEK AZ ELSŐ FÉLÉVBEN!

https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-ads-kampany-lepesrol-lepesre-22-1/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-webshop-marketing/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-hirdetesi-strategia-a-kulonbozo-iparagakban/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-ads-hasznos-eszkozok-beallitasok-1/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-ads-editor/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-az-online-jelenlet-tamogato-eszkozei/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-cegem-lepesrol-lepesre-1/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-tagmanager-es-analytics-esemeny-meres/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-ads-kampany-lepesrol-lepesre-12/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-ads-kampany-lepesrol-lepesre-22-1/
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SEO Start
A keresőoptimalizálással a Google találati oldalán juthat előre 
akár az első természetes találatig is. Megmutatjuk, mire érde-
mes figyelni, hogyan vizsgál a Goolge kereső robotja és hogyan 
mutatja meg a végeredményt. Milyen eszközök segíthetnek az 
ellenőrzésben és a jobb eredmény elérésében.
Időpontok: II.16., IV.21., VI.22.

Adatok rendezése a Google Data Studio segítségével
A digitális marketing egyik előnye, hogy rengeteg fajta adattal 
dolgozhatunk, hála a különböző platformoknak (pl.: Google 
Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Search Console, stb.). 
Ám sokszor ez a sok helyről kinyerhető adat okozza azt, hogy 
órákat töltünk el az adatokkal, de semmilyen döntés nem szü-
letik, vagy túlságosan sok idő megy el vele. Ezen a webinaron 
a célunk ezen változtatni. Megmutatjuk, hogy miként érdemes 
megválasztani a megfelelő adatforrásokat, mérőszámokat és 
hogy ezt miként lehet egy platformra terelni. Ez utóbbira az 
ingyenes Google Data Studio rendszerét fogjuk használni.
Időpontok: III.18., VI.1.

YouTube csatorna indítás és menedzsment
Megmutatjuk, hogyan érdemes létrehozni egy hivatalos You-
Tube márkacsatornát. Hogyan és miért építsünk stratégiát? 
Miért hasznos jelen lenni a világ második legnagyobb kereső-
jében? Milyen szerepe van a SEO-ban a jól felépített márka 
csatornának. Az előadásból kiderül, hogy milyen eszközöket 
kínál a világ első számú videómegosztó platformja, amiket 
használnunk érdemes a hatékonyság érdekében. Ezen felül 
megismerjük a YouTube Partner Program főbb szereplőit, a 
fizetett reklám megoldásokat, formátumokat, ennek kapcsán 
az ún. YouTuberekkel való együttműködés lehetőségeit is. 
Időpontok: III.10., VI.2.

Analytics jelentések és UTM paraméterezés
A  Google Analytics  nemcsak az értékesítések és konverziók 
mérését teszi lehetővé, hanem aktuális képet nyújt arról, ho-
gyan használják webhelyét a látogatók, hogyan érkeztek oda, 
és hogyan lehet őket visszatérésre késztetni. Az általános cél 
a weboldal konverziójának javítása. Előadásunk ezt a témát 
járja körül.
Időpontok: I.28., IV.13., V.18.

Analytics beállítások és attribúciós modellezés 
Előadásunkon megmutatjuk, hogyan és miért érdemes létre-
hozni Analytics kódot, mire figyeljünk a beállítások során, hogy 
ideális informácókhoz juthassunk, megmutatjuk, hogy a vásárlá-
si nyomkövetés hogyan alkalmazható és milyen előnyökkel jár.
Időpontok: I.28., IV.13., V.18.

Startup Academy 2021
(csak startupok jelentkezését várjuk)
Regisztrálj itt, hogy értesülj a jövőben induló programokról.

Job seeker - Útmutató a karrierhez, pályakezdéshez  
- a digitális lábnyom márkázása
(fiatalok, pályakezdők és újrakezdők jelentkezését várjuk)
A Grow with Google és a Coca-Cola Magyarország #énjövőm prog-
ramjának közös, két alkalomból álló programsorozatán azokkal a 
kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a digitális világban segíthetik a 
motivált fiatalokat álmaik állásának megszerzésében vagy sikeres 
saját vállalkozásuk beindításában. A workshop keretében elsősor-
ban a digitális lábnyomra, tudatosságra, az állásinterjúra való fel-
készülésre és a kapcsolati háló építésére fókuszálunk.
Időpontok: II.22., III.1., V.31., VI.7.

New Generation of Founders - startup módszertan KKV-k 
és a jövő cégalapítói számára
Vegyél részt a New Generation of Founders online workshopján!

Google Sites lépésről lépésre
A Google Sites segítségével díjmenetesen hozhatunk létre egy-
szerű, könnyen kezelhető weboldalt a  Gmail  segítségével. Egy 
néhány információs oldalból, aloldalból álló webhelyet hozhatsz 
létre rövid idő alatt, programozási ismeret nélkül is. Tölts fel ké-
pet, űrlapot, naptárat, térképet egy gombnyomásra.  
Időpontok: I.19., III.9., IV.20., VI.30.

E-mail marketing
Használja ki az egyik legolcsóbb és leghatákonyabb marketing 
eszköz lehetőségeit. Vegye rá a címzettjeit, hogy nyissák meg a 
levelet, sőt érezzék a kiemelt helyzetüket. Tudassa ügyfeleivel 
vagy leendő ügyfeleivel, hogy mennyire jól ismeri őket és mindig 
a legjobbkor adja a legjobb ajánlatait a legjobb ügyfeleinek.
Időpontok: II.11., IV.15.

Kövessen minket a FaceBookon is!
facebook.com/skik55

https://events.withgoogle.com/google-webinarium-seo-start/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-adatok-rendezese-a-google-data-studio-segitsegeve/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-youtube-csatorna-inditas-es-menedzsment/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-analytics-jelentesek-es-utm-parameterezes-1/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-analytics-beallitasok-es-attribucios-modellezes-1/
https://events.withgoogle.com/startup-academy-gwg/
https://events.withgoogle.com/utmutato-a-karrierhez-palyakezdeshez-a-digitalis-labnyom-markazasa-2/
https://events.withgoogle.com/utmutato-a-karrierhez-palyakezdeshez-a-digitalis-labnyom-markazasa-2/
https://events.withgoogle.com/new-generation-of-founders-4/
https://events.withgoogle.com/new-generation-of-founders-4/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-google-sites-lepesrol-lepesre-1/
https://events.withgoogle.com/google-webinarium-e-mail-marketing/
http://facebook.com/skik55
http://facebook.com/skik55
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ELEKTRONIKUS FIZETÉS BIZTOSÍTÁSA
Kötelező-e elektronikus fizetési lehetősé-
get biztosítani, ha minden vevőnek szám-
lát állít ki a kereskedelmi tevékenységet 
folytató vállalkozás?
A Ker tv. 5/F. § 2021. évtől hatályos ren-
delkezése szerint a 48/2013. (XI. 15.) NGM 
rendelet  (továbbiakban rendelet) 1. §-a 
szerinti kereskedő köteles biztosítani a 
fogyasztó számára az elektronikus fizetés 
lehetőségét és annak folyamatos rendel-
kezésre állását.

E rendelkezés alkalmazásának kettős fel-
tétele van.
Az elektronikus fizetési lehetőséget azok-
nak az adóalanyoknak kell biztosítaniuk, 
akik pénztárgép használatra kötelezettek 
és a Ker tv. szerint kereskedőnek minősül. 
A pénztárgép használatra kötelezetti kört 
a Rendelet 1 számú melléklete tartalmaz-
za, míg a kereskedő fogalmát a Ker tv. 2. 
§ tartalmazza.

SOMOGYI ÚTKERESÉSEK
A koronavírus járvány új helyzet elé ál-
lította a somogyi vállalkozásokat is. Az 
idei tervek készítésekor még a korábbi 
jó idők folytatása volt a cél, aztán tavasz-
szal valami egészen más világ jött. Ek-
kor még sokan azt hitték, hogy néhány 
hónapos kitérő után minden visszatér 
a normálisnak gondolt kerékvágásba, 
de aztán hamar kiderült: már soha nem 
lesz olyan, mint amilyen volt a gazdaság-
ban sem.
A cégeket egészen másként érintette a 
kihívás. A vírus második hulláma pedig 
azt mutatta: mindenkinek új stratégiára 
van szüksége, s sajnos vannak olyanok, 
akiknek a lét a tét. A leginkább sújtott 
ágazat a vendéglátás és a turizmus lett. 
Ez teljesen érthető egy olyan küzde-
lemben, amikor egyéb lehetőség híján 
csak az izoláció, az elkülönülés marad a 
leghatékonyabb „gyógyszer”. A tavaszi 
leállások sok-sok tapasztalatot adtak. 
A vírus mindenáron való megfékezése 
szabadságolásokhoz, leállásokhoz ve-
zetett számos vállalkozásnál. Többségé-
ben voltak tartalékok, s számos helyen 
ezt a nem várt lehetőséget kihasználták 
karbantartásra, szépítésre, kisebb-na-
gyobb fejlesztés megvalósítására. A 
vírus ereje gyengült, de nem tűnt el. A 
következmények pedig azt mutatták: hi-
ába van jó állapotban a magyar – benne 
a somogyi – gazdaság, még egy ekkora 
„terhet” nem bír el. A második hullám-
ban tehát már szóba sem került a bezá-
rás, kivéve, ahol a nyitás sem realitás. 

A cégek újra alkalmazkodtak. A tavaszi ta-
pasztalatok alapján a vendéglátóiparban 
újra megkezdődött a kiszállítás, az idősáv-
okhoz való alkalmazkodás. Aki tehette, a 
nyári szezonban próbalta behozni a tava-
szi lemaradást, mint tudjuk, az elmaradt 
vendég nem pótolható. A turizmus, mint 
korábbi sikerágazat hatalmas ütést ka-
pott. A somogyi éttermek, büfék házhoz 
szállítanak. Meglepő módon új üzletek is 
nyíltak, átrendeződött a cégen belül mun-
kavégzés, hiszen a felszolgálók most ép-
pen többnyire futárként dolgoznak. 
Az élelmiszerfeldolgozó ipart új kihívások 
érték, csökkent az üzletek ellátásának 
növekedése, új értékesítési stratégiák 
kerültek előtérbe. A külföldre dolgozók 
esetében azok sérültek, akik turisztika el-
látóterületre szállítottak. A szállodák, pan-
ziók is az alkalmazkodás bajnokai lettek. 
Aki tehette, igyekezett megtartani a dol-
gozóit, s új elemeket is beépített a „rend-
szerbe”. Nem a vendég ment hozzájuk, ők 
mentek a vendéghez. 
A legnagyobb gonddal azok a mikro- és 
kisvállalkozások szembesültek, akiknek a 

tartalékai szegényesek, vagy éppen nem 
is voltak. Az egyszemélyes cégek komoly 
nehézségekkel küzdenek, ha csökken a 
rendelésállomány, hiszen itt alig segít az 
innováció.
A koronavírus ellenére sikeres idősza-
kon vannak túl a pénzintézetek, miköz-
ben a moratóriumok az ő helyzetüket 
is újragondolásra kényszerítette. A piac 
átmeneti visszaesése a sorok rendezé-
sének tudható be. Kiegészültek a hitel-
célok: a likviditás erősítése és a mun-
kabér-kiegészítés is hangsúlyos elem 
lett. A somogyi cégek többsége e kettőt 
kombinálva használja. A szakértők sze-
rint ennek oka, hogy sokszor érdemes 
előre hozni a beruházásokat a mostani 
kedvező feltételeket biztosító finanszí-
rozási eszközökkel. Valóban így a cégek 
jobban felkészülhetnek a vírus utáni 
időszakra. Akik kevésbé kitettek a Covid 
hatásainak, azok inkább a beruházáso-
kat erősítették, akiket viszont súlyosab-
ban érintett a járvány (főleg a turisztikai 
és a vendéglátóipari cégek), azok a likvi-
ditásukat javították.
Mindennapos lett a távoli kapcsolat, a home 
office. Ez új irányítási, vezetési módszereket 
is hozott. S külön tervezés igényel a szoká-
sos év vége is. A korábbi rutinok már itt sem 
működnek, mert, ahogy sokszor elhangzik: 
ez is más lett.  A cégvezetők is abban bízhat-
nak, amiben a többség: hamaron itt az oltó-
anyag, s akkor egy újabb küzdelem kezdőik: 
a vírus utáni!

Lengyel János

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv%C3%97hift=20210101
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300048.ngm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300048.ngm
https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1228/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=6ee459ba6e-Heti_Hir_Ado_22_12_2020&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-6ee459ba6e-98353049
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JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK
TÖRVÉNYEK:
2020. évi CXIII. törvény az egyes energetikai 
tárgyú törvények módosításáról (MK 254)

2020. évi CXVIII. törvény az egyes adótörvé-
nyek módosításáról (MK 261)

2020. évi CXIX. törvény a polgári perrendtar-
tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosí-
tásáról (MK 261)

2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdasá-
gokról (MK 264)

2020. évi CXXVIII. törvény a közbeszerzések-
ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról (MK 
274)

2020. évi CXXXVI. törvény a fogyasztóvéde-
lemmel összefüggő egyes törvények módo-
sításáról (MK 275)

2020. évi CXL. törvény a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításá-
ról (MK 275)

2020. évi CXLVI. törvény az Országos Keres-
kedelmi Nyilvántartási Rendszer működésé-
hez szükséges egyes törvények módosításá-
ról (MK 282)

RENDELETEK: 
Az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter 41/2020. (XI. 13.) ITM rendelete az 
útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról 
szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módo-
sításáról (MK 245)

A Kormány 523/2020. (XI. 25.) Korm. rende-
lete a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló 
foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges 
megtérítéséről (MK 260)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság el-
nökének 5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelete a 
hívásvégződtetési díjak meghatározásának 
elveiről és kritériumairól (Mk 262)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság el-
nökének 6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelete 
a kiskereskedelmi barangolási többletdíj 
alkalmazásának, valamint az Európai Unión 
belüli szabályozott hírközlési szolgáltatások-
ra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való 
eltérés engedélyezésének részletes szabá-
lyairól (MK 262)

Az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelete a 
használati díj megfizetése ellenében hasz-
nálható autópályákról, autóutakról, főutak-
ról és azok díjáról (MK 262)

A Kormány 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelete 
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése érdekében szüksé-
ges helyi adó intézkedésről (MK 265) 

A Kormány 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete 
a családok anyagi biztonságának erősítése ér-
dekében szükséges, a veszélyhelyzettel össze-
függő egyes rendelkezésekről (MK 272)

Kormány 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendele-
te  az élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszer működéséről (MK 278)

A Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. ren-
delete a koronavírus-világjárvány nemzet-
gazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges gazdasági intézke-
désről (MK 282)

A Kormány 634/2020. (XII. 22.) Korm. rende-
lete egyes turisztikai tárgyú kormányrende-
letek módosításáról (MK 286)

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rende-
lete a hiteltörlesztési moratórium veszély-
helyzettel kapcsolatos különös szabályainak 
bevezetéséről (MK 287)

A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rende-
lete a koronavírus-világjárvány nemzetgaz-
daságot érintő hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány 640/2020. (XII. 22.) Korm. rende-
lete a koronavírus-világjárvány nemzetgaz-
daságot érintő hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti 
intézkedés uniós jogi állami támogatási sza-
bályokkal való összeegyeztethetőségéről 
(MK 287)

A Kormány 689/2020. (XII. 29.) Korm. rende-
lete
a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus 
úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szer-
ződésekről (MK 294)

A Kormány 712/2020. (XII. 30.) Korm. ren-
delete a fogyasztóvédelemmel összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról 
(MK 296)

A Kormány 731/2020. (XII. 31.) Korm. ren-
delete a kötelező legkisebb munkabér és a 
garantált bérminimum 2021. évi megállapí-
tásával kapcsolatos eltérő szabályokról (MK 
298)

A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a 
védelmi intézkedések alkalmazhatóságának 
meghosszabbításáról (MK 5)

KATA könyvelése
Azaz, hová kell könyvelni a 
kifizetőt terhelő 40% adót

2021. január 1-től a kapcsolt vállalkozás-
nak minősülő kisadózónak juttatott bevé-
tel egésze, illetve a kapcsolt vállalkozásnak 
nem minősülő kisadózónak az adóévben 
3 millió forintot meghaladó összegben ju-
tatott bevétel 3 millió forintot meghaladó 
összege után - az Art. szerint – a kifizetőnek 
40% adót kell fizetnie. Tovább

Kibővült  
az adókedvezmények 

érvényesítésére  
jogosultak köre

2021. januárjáig jogosult 
adókedvezmény igénybevé-
telére a kibővített kedvez-

ményezetti kör

Az  571/2020. (XII.9.) Korm. rendelet  ki-
bővítette az adófizetési kedvezményre jo-
gosultak körét. A rendelkezés értelmében 
adókedvezmény igénybevételére 2020. 
november hónaptól 2021. januárig, azok 
a vállalkozások is jogosultak adókedvez-
ményt igénybe venni az általuk munka-
viszonyban foglalkoztatottak után fize-
tendő szociális hozzájárulási adóból és 
szakképzési hozzájárulásból, akik tényle-
ges főtevékenységként folytatják az aláb-
bi tevékenységeket: Tovább

https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1230/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=0986128a34-Heti_Hir_Ado_29_12_2020&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-0986128a34-98353049
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20273.pdf
https://adozasitanacsadas.hu/home/news/1227/prev?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l+feliratkoz%C3%B3k&utm_campaign=6ee459ba6e-Heti_Hir_Ado_22_12_2020&utm_medium=email&utm_term=0_8154b6ca1f-6ee459ba6e-98353049


RENDEZVÉNYEK 2021
Kamaránk egyik legfontosabb feladata, hogy 
aktuális, hasznos információkat nyújtson a 
vállalkozásoknak - elsősorban önkéntes tagjai-
nak. A veszélyhelyzet idején sem szüntetjük be 
rendezvényein szervezését, csak más formában 
– az online térben tesszük ezt. Az online rendez-
vényeken való részvételt a vállalkozások már a 
tavalyi évben kedvezően fogadták, egyre inkább 
elfogadottá válnak az ilyen módon történő meg-
oldások.  
Az online rendezvényszervezést kétségtelen 
előnyei miatt alkalmanként  a jövőben is alkal-
mazni fogjuk a járvány elmúltával is.
Azonban ha a helyzet megengedi, jellemzően 
visszatérünk a személyes találkozást is biztosító 
alkalmak megvalósításához. 
Az alábbiakban ízelítőt olvashat az előttünk álló 
időszak kínálatából, mely az aktualitásoknak 
megfelelően rugalmasan bővül majd az év során.  
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre akár az on-
line térben vagy személyesen!

JANUÁR

ADÓZZUNK HELYESEN 2021-BEN IS!
A társadalombiztosítás, az adótörvények és a 
számviteli törvény változásai

A BIREG és az EKÁER 2021. évi változásai
Előadó: dr. Sztankó Dániel, vezető adószakértő 
-RSM Hungary Zrt.

FEBRUÁR

GOOGLE DIGITÁLIS WORKSHOP

KÖRNYEZETVÉDELMI  NAP
Kaposvár levegőtisztaság védelmi terve és egyéb 
aktualitások
Előadók: A környezetvédelmi hatóság szakem-
berei

MÁRCIUS
       
SZAKKÉPZÉSI FÓRUM
Változások a szakképzésben – tájékoztató gya-
korlati képzőhelyek részére az új szakképzési 
törvényről és végrehajtási rendeletéről

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésé-
ben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG  
GAZDASÁGI KILÁTÁSAI 2021-BEN 
A koronavírus-járvány hatásai a gazdaságra 
A 2021-27 EU költségvetési ciklus főbb irányvo-
nalai
Előadók: EU szakértők

ÁPRILIS

ADÓZZUNK HELYESEN 2021-BEN IS!
Az SZJA 2021 évi változásai és az SZJA 2020 évi 
bevallása

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésé-
ben

NAPIRENDEN A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK
Hogyan kerülhetjük el a büntetéseket?
Tájékoztató a vállalkozások számára az alap-
vető előírásokról, tipikus hibákról, szankciókról
Előadók: a hatóságok szakértői ( NAV, munka-
ügy, fogyasztóvédelem, népegészségügy, élelmi-
szerbiztonság)

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális és várható pályázati le-
hetőségekről
Előadók: Széchenyi Programiroda munkatársai

KOMMUNIKÁCIÓ A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN
A vállalati vita (debate) – hatékony érdekérvé-
nyesítés, meggyőző érvelés, kompromisszum-
készség, konszenzus
Előadó: Mezriczky László, vállalati kommuniká-
ciós szakértő - Ispiro Consulting

MÁJUS

EURÓPA NAP
Téma: Zöld Megállapodás, klímavédelem
A Nap legyen a Te Napod! - Energianap Kapos-
váron
Tudatosság a jövő energiája! című KEHOP szem-
léletformáló program keretében
Energiahatékonyság és klímavédelem, 
Alternatív energiaforrások
Vitafórum, gyerekjátszóház

A NAP LEGYEN A TE NAPOD! – ENERGIANAP 
NAGYATÁDON
Tudatosság a jövő energiája! című KEHOP szem-
léletformáló program keretében
Energiahatékonyság és klímavédelem
Alternatív energiaforrások
Vitafórum, gyerekjátszóház

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!  
Modern Vállalkozások Programja rendezvénye

ADÓZZUNK HELYESEN 2021-BEN IS!
Az ÁFA törvény változásai

PÉNZÜGYRŐL – NEMCSAK PÉNZÜGYESEKNEK
Gyakorlatias számviteli ismeretek vállalkozá-
soknak

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésében

KOMMUNIKÁCIÓ A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN
Pozitív gondolkodás és pozitív kommunikáció 
előnyei az üzleti kapcsolatokban

JÚNIUS

CSOBBANJ EURÓPÁVAL!
Európai uniós foglalkozások a Deseda Pikniken

SZEPTEMBER

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM – SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 
RÉSZÉRE A 2021-2022-ES TANÉV AKTUÁLIS 
FELADATAIRÓL

GOOGLE DIGITÁLIS WORKSHOP

KOMMUNIKÁCIÓ A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN
Érveléstechnika – a „NEM” hatalma

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésében

OKTÓBER

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM –SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 
RÉSZÉRE A 2021-2022-ES TANÉV AKTUÁLIS 
FELADATAIRÓL

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM - GYAKORLATI KÉPZŐK 
RÉSZÉRE A SZAKKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI-
RŐL, TÉMÁIRÓL

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!
Modern Vállalkozások Programja rendezvénye

PÉNZÜGYRŐL – NEMCSAK PÉNZÜGYESEKNEK
Tervezés - egyszerűen
Controlling, eredmény- és költségtervezés kö-
zérthetően vállalkozásoknak

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésében

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális és várható pályázati le-
hetőségekről
Előadók: Széchenyi Programiroda munkatársai

NOVEMBER

TOP 100 - 2021
A SKIK, a Somogyi Hírlap és a NAV Somogy Me-
gyei Igazgatósága közös kiadványának bemu-
tató rendezvénye

SZEBIT INFORMATIKAI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
LÁTOGATÁS - SZEGED
A SKIK Informatikai Szakmai Klubjának szerve-
zésében

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT 
MŰHELY
a SKIK és az INPUT program közös szervezésében

KOMMUNIKÁCIÓ A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN
Hazudj, ha tudsz – a hazugságfelismerés képes-
ségének jelentősége az üzleti életben

DECEMBER

ADÓZZUNK HELYESEN 2021-BEN IS!
Az adótörvények főbb változásai 2022.

A rendezvényterv 
az év során az aktualitások-
nak megfelelően 
bővül, melyről az újságban, 
honlapunkon és Facebook 
oldalunkon adunk 
folyamatosan hírt!
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