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 Még nagyobb minimálbér-emelés jöhet januártól? 

napi.hu 

Újratárgyalhatják a 2020-ra már meghatározott minimálbéreket a szociális partnerek, 
amennyiben az év második felében is fennmarad a vártnál jóval nagyobb gazdasági 
növekedés, valamint az infláció a vártnál magasabb lesz - adta hírül a Magyar Nemzet. 
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Érdemben befolyásolhatja a 2020. januártól érvényes bruttó 161 ezer forintos minimálbér, 
valamint a garantált bérminimum 210,6 ezer forintban meghatározott összegét, ha a magyar 
gazdaság az első félévhez hasonlóan a vártnál lényegesen jobban teljesít az év további ré-
szében is - írta a napilap. 

A 2018. december végén kötött kétéves béralku alapaján 2019-ben 8 százalékkal nőtt, majd 
2020-ban újra 8 százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege, a 
bérajánlás mértékét mindkét évre 8 százalékos mértékben határozta meg a testület. Abban 
az esetben viszont újratárgyalható a jövő évre meghatározott emelés, ha a 2019-es számok 
jelentősen eltérnek a megállapodásban foglalt makrogazdasági mutatóktól. 

A bérmegállapodás ugyanis 2,7 százalékos inflációval, 3,9 százalékos GDP-növekedéssel, 
valamint 2,9 százalékos termelékenységnövekedéssel számol idén. Újratárgyalni akkor lehet 
a jövő évi összegeket, ha a végleges mutatók legalább egy százalékponttal eltérnek az elő-
rejelzéstől, vagy a három mérőszám összesen legalább kétszázalékos eltérést mutat. Szin-
tén alku lehet a már megállapított kötelező legkisebb kereset, ha előreláthatóan nem teljesül 
2020. júliustól a szociális hozzájárulási adó további csökkentése. 

Harmadával bővült az építőipar júliusban 

azuzlet.hu 

Júliusban az építőipari termelés 32,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az 
épületek építése 32,2 százalékkal, az egyéb építményeké 34,1 százalékkal nőtt – jelen-
tette a Központi Statisztikai Hivatal. 

Az előző hónaphoz viszonyítva az építőipar szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 
termelése 9,6 százalékkal emelkedett. 

A magas és a mélyépítési termelés volumenének éves növekedése júliusban meghaladta az 
előző két hónapra vonatkozó mutatót. Az épületeknél a lakó, a kulturális és az  ipari épületek 
építése, az egyéb építményeknél út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést 
– tette hozzá a jelentés. 

Folyó áron számolva az építőipar júliusi termelési értéke megközelítette a 404 milliárd forin-
tot, éves összevetésben 45,8 százalékkal emelkedett, amiből 11 százalékos áremelkedés 
adódik. Az épületek és a mélyépítési munkák között kiegyensúlyozottan, 48,2:51,8 arányban 
oszlott meg a termelés. 

Az építőipar ágazatai közül a termelés volumene az épületek építésében 23,5 száza-
lékkal, az egyéb építmények építésében 38,0 százalékkal, a speciális szaképítésben 
36,5 százalékkal nőtt júliusban. 

A júliusban megkötött új szerződések volumene 25,5 százalékkal elmaradt az egy évvel 
korábbitól. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 12,5 százalékkal nagyobb, 
az egyéb építmények építésére vonatkozóké 40,5 százalékkal kisebb volt, mint tavaly július-
ban. 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-gazdasag-novekedese-hathat-a-minimalber-osszegere-7298693/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/minimalber-itt-a-dontes-2019-rol.675952.html
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Az építőipari vállalkozások július végi teljes szerződésállománya 10,2 százalékkal csökkent 
a tavaly július végihez képest, de így is meghaladja a 2236 milliárd forintot.  A magasépítési 
szerződések volumene 48,9 százalékkal nőtt, a mélyépítési megbízások 23,3 százalékkal 
csökkentek. 

Az év első hét hónapjában az építőipari termelés 34,7 százalékkal nőtt az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. A magasépítésben 33,2 százalékkal, a mélyépítésben 37,2 száza-
lékkal nőtt a termelés. 

Vállalkozásindítást és a vállalkozások fejlesztését támoga-
tó program indul 

sonline.hu  

4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek fiatal vállalkozójelöltek az 
Észak-Magyarországi és Dél-Dunántúli régiókban. 

A fiatalok munkanélküliségének csökkentését, foglalkoztatási lehetőségük bővülését, a vál-
lalkozóvá válás és az induló vállalkozások fejlesztését tűzte ki célul a Kormány az Európai 
Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban. Vállalkozásindítást és a vállalkozások fejlesz-
tését támogató GINOP-5.1.9. program segít a fent említett cél elérésében. 

A program célja, hogy Magyarország területén új egyéni vagy társas vállalkozás indítását 
tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalo-
kat felkészítése saját vállalkozásuk indítására. 

Üzleti tervük kialakításához és megvalósításához ismeret- és készségfejlesztéssel, képzés-
sel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált pénzügyi támogatás igénybevételé-
re való felkészítéssel segíti a pályázó fiatalokat a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
az Észak-Magyarországi és Dél-Dunántúli régiókban. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét maximum 4.573.800 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A GINOP-5.1.9 program támogatásával országosan 9000 álláskereső részesíthető felkészí-
tésben, képzésben, illetve 8000 vállalkozás támogatására nyújt keretet. 

A program célcsoportja 2 kategóriára bontható. Az első a 30. életévét már betöltött Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők csoportja. A második célcsoport a 18-25 
év kor közötti Ifjúsági Garancia Rendszerben (IGR) regisztrált fiatalok, illetve a 25-30 év kö-
zötti Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők tartoznak. 

Az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2013-tól 4 régióban (KD, KM, ÉM, NYD) koordi-
nálta konzorciumok vezetőjeként a Fiatalok Vállalkozóvá Válása program első komponense-
it, melynek keretében több mint 1160 fiatalt vont be a programba és részesített felkészítés-
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ben, több mint 700 üzleti tervet hagyott jóvá, és 650 vállalkozás létrehozatalát segítette 
szakmailag. 

Az Alapítvány várja lelkes pályázók jelentkezését, akik szívesen részt vennének a program 
második komponensében! 

5 jó tanács adatsérülés ellen 

gyartastrend.hu 

A kisvállalkozások mintegy 36 százaléka esett adatsérülés áldozatául 2019-ben – áll a 
Kaspersky legújabb felmérésben. Bár az adatsérülések fájdalmas következményekkel 
járnak a kisvállalkozások számára, a felmérésből az derül ki, hogy sokszor elégtelenek 
a megelőzésük érdekében hozott biztonsági intézkedések. 

Az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknál történt kiberbiztonsági 
incidensekkel kapcsolatos történetek ritkán kerülnek a címlapokra, de egy kisebb vállalko-
zásnál bekövetkező adatsérülés is közvetlen hatással van a vállalkozás üzletmenetére. Mivel 
az erőforrásaik gyakorta korlátozottak és az üzleti növekedésre koncentrálódnak, rendszere-
sen le kell állítaniuk vagy le kell lassítaniuk a munkafolyamataikat, és minden egyes leállás-
sal töltött órával vagy nappal profitvesztést kockáztatnak. Ha az ügyfelek személyes adatai is 
érintettek, a kisvállalkozás elveszítheti ügyfelei bizalmát, vagy bírságot szabhatnak ki rá a 
szabályozások, például a GDPR megszegéséért. 

A felmérés megállapításaiból jól látszik, hogy a kisvállalkozások adatsérüléseket szenvednek 
el, és az érintettek száma évről évre nő, ráadásul gyorsabban, mint bármely másik szektor-
ban. Bár az adatsérüléseknek áldozatul esők aránya magasabb a kkv-k (48%) és a nagyvál-
lalatok (53%) körében, a kisebb vállalkozásoknál az előző évihez képest hat százalékpontos 
növekedés volt tapasztalható (a 2018-ban mért 30%-ról). Ez azt jelenti, hogy bár minden 
méretű vállalkozásnak meg kell küzdenie bizonyos mértékű adatsérüléssel, a kisebbek szá-
mára a probléma évről évre relevánsabbá és veszélyesebbé válik. 

A következmények elkerülése érdekében a kisvállalkozásoknak fel kell készülniük az adatsé-
rülésekre. A felmérésből azonban az derül ki, hogy egyharmaduknál (33%) nincs centralizált 
kiberbiztonság-menedzsment, és egy adott számítógép védelmének a biztosítása a számí-
tógépet használó alkalmazott felelőssége. Emellett egyes vállalkozások (25%) fogyasztói 
termékeket használnak a védelemhez, és bár ezek valóban biztosítanak egy alapszintű vé-
delmet, az otthoni felhasználók számára készült megoldások nem rendelkeznek olyan speci-
fikus funkciókkal, amelyek a vállalati biztonsághoz szükségesek. Szervervédelmet vagy cent-
ralizált kezelést például kizárólag az üzletspecifikus termékek kínálnak. 

„A kisebb vállalkozások főként a mindennapi működésükre és a növekedésükre összpontosí-
tanak – amit egyébként helyesen is tesznek. A kiberbiztonság valószínűleg nem a prioritási 
listájuk élén szerepel, azonban a probléma figyelmen kívül hagyása csak növeli a későbbi 
költségeket, hiszen a rosszindulatú programok nem tesznek különbséget az áldozataik kö-
zött és minden szervezeteknek van valami veszítenivalója, például az érzékeny adatok” – 
mondta Andrej Dankevics, a Kaspersky Megoldások üzletágának vezetője. „A jó hír azonban 
az, hogy ezeknek a kisebb vállalkozásoknak nem kell komoly összegeket invesztálniuk, vagy 
nem kell nagytudású szakembereket felvenniük ahhoz, hogy megvédhessék magukat a 
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rosszindulatú programoktól és az emberi tényező jelentette kockázatoktól. Elég, ha a megfe-
lelő biztonsági terméket választják.” 

 

Tanácsok kkv-nak a kiberbiztonság kezeléséhez 

1. Képezzék ki az alkalmazottakat a kiberbiztonság alapjaira, például, hogy ne nyissa-
nak meg, illetve ne tároljanak ismeretlen levélküldőktől vagy webhelyekről származó 
fájlokat, mert ezek az egész vállalatra nézve ártalmasak lehetnek. 

2. Rendszeresen emlékeztessék az alkalmazottakat arra, hogy miként kell az érzékeny 
adatokkal bánni, például hogy csak megbízható felhőszolgáltatásokban, bekapcsolt 
hitelesítéssel lehet tárolni őket és nem szabad azokat nem megbízható harmadik fél-
lel megosztani. 

3. Tegyék kötelezővé a hivatalos forrásokból letöltött, jogtiszta szoftverek használatát. 

4. Készítsenek biztonsági másolatot a nélkülözhetetlen adatokról és rendszeresen fris-
sítsék az informatikai berendezéseket és alkalmazásokat, hogy elkerülhetők legyenek 
azok a ki nem javított sérülékenységek, amelyek adatsérülést okozhatnak. 

5. Használjanak kifejezetten a kisvállalkozások számára kifejlesztett, csak minimális ke-
zelést igénylő kiberbiztonsági terméket, amely mellett az alkalmazottak a fő tevé-
kenységükre koncentrálhatnak, mégis védelmet biztosít a rosszindulatú programok, a 
zsarolóvírusok, a fiókátvételek, az online csalások és átverések ellen. 

A Kaspersky számítógépes biztonsági megoldásokat kínáló cég biztosít egészen kis vállal-
kozások számára is elérhető biztonsági rendszert, a Small Office Securityt, ami védelmet 
biztosít a rosszindulatú programok ellen és visszafordítja a kártékony tevékenységeket, jel-
szószabályzat kikényszerítésével biztosítja a fájlszerverek védelmét, védi a fizetési adatokat 
az online fizetésekkor és titkosítás lehetővé tételével biztosítja az érzékeny adatok védelmét 
az eszközökön. 

A FOGYASZTÓVÉDELEM A VÁLLALKOZÁSOK SZEM-
PONTJÁBÓL IS FONTOS 

hir6.hu 

A fogyasztóvédelem nemcsak a vásárlók, de a vállalkozások szempontjából is fontos, 
ezért is indított a vállalkozások kötelezettségeiről közös tájékoztató kampányt a Buda-
pesti Békéltető Testület (BBT) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - mondta a 
BBT elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán. 

Baranovszky György hozzátette: a kampány során egy online felületen tájékoztatják Ma-
gyarország 800 ezer vállalkozását arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük egy fo-
gyasztóvédelmi ellenőrzéskor. 
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Hangsúlyozta: ha a vállalkozók megtanulják, hogy milyen fogyasztóvédelmi kötelezettségeik 
vannak, akkor könnyebb helyzetben lesznek a fogyasztók, hiszen így felkészültebb vállalko-
zásokkal fognak találkozni. 
A testület elnöke bizakodva beszélt a fogyasztóvédelem alakulásáról, mint mondta: szept-
ember elsejétől jelentős változás történt a területén, a kereskedelempolitika a fogyasztóvéde-
lemmel koherens szintre került egy államtitkárságon belül, a jobb kommunikáció révén pedig 
várhatóan könnyebb lesz eljutni a vidéki fogyasztókhoz is. 

Megszűnik az eva és más adónemek 

vg.hu 

Harmadával csökken 2022-ig az adók száma, jövőre négy adófajtával lesz kevesebb, egye-
bek között megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) is. A Pénzügyminisztérium 
mintegy 17 ezer érintett vállalkozásnak segít a lehető legkedvezőbb adózási mód kiválasztá-
sában, az evások tájékoztatása a jövő héten indul – közölte Izer Norbert adóügyekért felelős 
államtitkár. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv egyik sarkalatos pontja az adók számának csökkentése, 
amely a vállalkozások bürokratikus terheit érdemben mérsékli. A cél az, hogy a 2022-ig tartó 
kormányzati ciklus végén harmadával kevesebb adótípus legyen, mint amennyi a ciklus ele-
jén volt – hangsúlyozta az államtitkár. Emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberben még 
mintegy hatvan közteherfajta volt, amelyből az idén már ötöt kivezetett a kormányzat. 

A munka folytatódik – mondta Izer Norbert, hozzátéve, hogy jövőre további négy adónem 
szűnik meg. 

Egy teherré olvad össze a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék, a negyedik megszűnő tehertípus pedig az egysze-
rűsített vállalkozói adó lesz. 

Felidézte, hogy az eva korábban népszerű volt, a rekordévben, 2006-ban például több mint 
99 ezer evást tartott nyilván az adóhivatal. Ám ahogy a 2013-ban bevezetett kedvező adófaj-
tákat egyre többen választották, úgy zsugorodott az evások tábora. 

Az adóhivatal legfrissebb – szeptember 13-i – nyilvántartásában mindössze 17 467 evás 
szerepel, eközben több mint 350 ezren választották a kisadózó vállalkozások tételes adóját 
(kata), és 41 ezren a kisvállalati adót (kiva) 

– részletezte az államtitkár. 

Izer kiemelte, hogy a Pénzügyminisztérium segíti az érintetteket a lehető legkedvezőbb adó-
zási mód kiválasztásában. A jövő héten indul az evások tájékoztatása, amely két lényeges 
részből áll. Egyrészt felkerül a honlapra egy eva-kalkulátor és döntési segédlet, amelynek 
segítségével minden érintett végiggondolhatja, kiszámíthatja, hogy jövőre melyik adózási 
formát érdemes választania. 
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A tárca tájékoztatása azonban csak úgy lehet hatékony és eredményes, ha minden érintett-
hez eljut – jegyezte meg az államtitkár. A jövő héten ezért minden evásnak érdemes figyel-
nie az ügyfélkapun, illetve cégkapun érkező leveleit. Az adóhivatal ugyanis elektronikusan 
küldi ki a leglényegesebb tudnivalókról szóló rövid figyelemfelhívó levelet, amely egyebek 
között az eva-kalkulátor linkjét is tartalmazza. 

Közgazdász: a tartós gazdasági fejlődéshez a tudásba kell 
befektetni 

webradio.hu 

Csath Magdolna közgazdász szerint a gazdasági fejlődés hosszútávú fenntartásához 
Magyarországnak a képzésbe, a tudásba kell befektetnie. 

Csath Magdolna vasárnap az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy Magyarországon a 
gazdaság teljesítménye az elmúlt 3-5 évben évről évre javult, a tartós fejlődés fenntartásá-
hoz azonban nem elég, ha a Magyarországon működő cégek csúcstechnológiás termékeket 
gyártanak, mert ez csak a cégek fejlettségét mutatja. 
 
A gazdasági fejlődés fenntartásához a magyar szellemi hozzáadott értéket is növelni kell, 
azaz a technológiákat is Magyarországon kell fejleszteni, ehhez pedig megfelelő szakembe-
rekre van szükség - emelte ki a közgazdász. 

(MTI) 

Csak minden negyedik új vállalkozás indul tiszta lappal 
profitline.hu 

Csak minden negyedik új vállalkozás indul tiszta lappal, a friss vállalkozások 75 száza-
léka továbbra is korábbi cégekhez köthető, ugyanakkor változás körvonalazódik a 
magyar cégalapítási gyakorlatban - közölte az Opten céginformációs szolgáltató hét-
főn az MTI-vel. 

Közleményük szerint 2017-ben az új vállalkozásoknak csupán 22 százaléka volt olyan, hogy 
sem tulajdonosi, sem cégjegyzésre jogosulti, sem címkapcsolattal nem volt köthető másik 
vállalkozáshoz, ez az arány idén már megközelíti a 25 százalékot.    
 
Három év alatt 35 százalékról 39 százalékra növekedett azon új cégek aránya, ahol minden 
tulajdonos és ügyvezető új szereplő - tették hozzá.    
 
Közölték, hogy a frissen alapított cégeknél az alapítók, az aláíró magánszemélyek átlag élet-
kora több mint 41 év, amely alapján nem a friss pályakezdők alapítanak általában céget. Ez 
az arány az elmúlt években lényegesen nem változott, a teljesen új szereplők sem a fiatal 
korosztályból vannak.    
 
Jelenleg 788 olyan magánszemély van Magyarországon, aki több mint 10 vállalkozáshoz 
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köthető, valamint 5500 magánszemély köthető legalább 5 céghez. A tendencia azt jelzi, hogy 
a számuk még növekedőben is van - fűzte hozzá az Opten. 

Megszűnik a nyugdíjjárulék - mi lesz most? 

napi.hu 

A tervek szerint jövőre megszűnik az önálló nyugdíjjárulék, a munkavállalókat terhelő 
járulékokat összevonnák egy közös új járulék-fajtává. Mi értelme ennek és milyen kö-
vetkezményei lehetnek az intézkedésnek? Ezt járja körbe Farkas András nyugdíjszak-
értő. 

A 2019. május 30-án közzétett kormányzati gazdaságvédelmi akcióterv 3. pontja szerint 
2020. január 1-jétől az adórendszer töredezettsége csökkenni fog,  a nyugdíjjárulék (10 szá-
zalék), a természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 százalék), a pénzbeli egészségbiztosí-
tási járulék (3 százalék) és a munkaerő-piaci járulék (1,5 százalék) helyett a jövő évtől egy-
séges járulék (18,5 százalék) jelenik meg az adórendszerben - olvasható a nyugdijguru.hu-n. 

Mivel a nyugdíj összege a járulékalapot képező keresetekből számított nettó havi életpálya 
átlagkereset és az igazoltan megszerzett szolgálati idő egész években mért hossza által 
meghatározott százalékos nyugdíjszorzótól függ, a nyugdíjjárulék mértéke vagy összege 
nem releváns a nyugdíjszámítás során. 

Más kérdés, hogy a nyugdíjrendszerbe vetett bizalmat csökkentheti, hiszen emiatt sokan úgy 
vélhetik, hogy tovább csökken a nyugdíjrendszer (és a többi nagy állami újraelosztó rend-
szer) átláthatósága, ellenőrizhetősége és kiszámíthatósága. 

A szociális hozzájárulási adót az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatáro-
zott arányban kell szétosztani a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap között, 
így sokan tartanak attól, hogy megszűnt a nyugdíjbiztosítási bevételek egyértelmű biztonsá-
ga, hiszen a törvényhozó a szociális hozzájárulási adókból származó bevételt a nyugdíjak és 
az egészségbiztosítási ellátások finanszírozásán kívül akár más célokra is fordíthatja. 

A 2020-ra vonatkozó költségvetési törvény szerint a foglalkoztatók által 2020. január 1-től 
fizetett 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó 2020. október 1-jétől 15,5 százalékra 
csökkenhet, miközben a szociális hozzájárulási adónak a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető 
aránya a 2019. évi 70,22 százalékról 2020-ra 71,63 százalékra növekszik (a többi az Egész-
ségbiztosítási Alapot illeti, vagyis a Foglalkoztatási Alapba nem kerül ezekben az években a 
szocho-ból). A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek döntő hányadát a szociális hozzájárulási 
adónak az Alapot megillető része, valamint a biztosítottak által fizetett egyéni nyugdíjjárulék 
összege képezi. Ez az egyszerű összefüggés válhat sokkal bonyolultabbá, ha megszűnik az 
egyes járuléknemek - így a nyugdíjjárulék - önállósága. 

 

 

 

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/magyar-nyugdijrendszer/jovore-megszunik-a-nyugdijjarulek
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Már elérhető az eva-kalkulátor 
origo.hu 

2020 január 1-től megszűnik az egyszerűsített vállalkozási adó (eva), a Pénzügyminisz-
térium eva-kalkulátorral is segíti a vállalkozókat új adózási formát választani helyette. 

Az optimális adónem kiválasztását segítő eva-kalkulátor mellett a Pénzügyminisztérium egy 
tájékoztatót is közzétett, amelyben az érintettek megtalálják a választ az áttéréssel kapcso-
latban felmerülő leggyakoribb kérdésekre, valamint technikai útmutatást is kapnak az áttérés 
gördülékeny lebonyolításához - tette hozzá az államtitkár. 

Elmondta, hogy ha az evás nem tesz semmit, akkor 2020. január elsejétől - a törvény erejé-
nél fogva - automatikusan az általános szabályok szerint adózik. De december 31-ig választ-
ható a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata, vagy a kisvállalati adó, a kiva. 

A két népszerű adónem megfelelő és rugalmas adózási megoldást kínál a legtöbb jelenlegi 
evásnak - tette hozzá Izer Norbert, megjegyezve, hogy a két adófajtához bármikor lehet csat-
lakozni: az érintett a bejelentkezést követő hónap első napjától már katásként, illetve 
kivásként adózik. 

A kata ma a legnépszerűbb adófajta, egyszerűsége mellett minimális közteherrel számolhat 
az a kisvállalkozó, aki ezt választja. Egy nyilatkozattal, és a bevételi bizonylatok kiállításával 
az adminisztráció, havi 50, vagy 75 ezer forint megfizetésével pedig lényegében a közteher-
fizetés tudható le - közölte. 

A kivát annak érdemes választania, akinek van alkalmazottja, vagy jövedelmét cége növeke-
désére forgatná vissza jövőre.A kiva mellett szól az is, hogy a társasági adóhoz képest lé-
nyegesen kevesebb az adminisztráció, hiszen az adóalap kiszámítása sokkal egyszerűbb - 
részletezte az államtitkár. Jövőre a kiva népszerűségi indexe még tovább nőhet, hiszen a 
jelenlegi 13 százalékról 12 százalékra csökken az adómérték - húzta alá az államtitkár. 

A választásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is segíti a mintegy 17 ezer érintettet. 

A hét második felében elektronikusan minden evásnak elküldi azt a mindössze fél oldalas 
figyelemfelhívó levelet, amely nemcsak a leglényegesebb tudnivalókat, hanem az eva-
kalkulátor linkjét is tartalmazza. E mellett az evások a NAV tájékoztató vonalán keresztül 
segítséget is kérhetnek a hivatal felkészült munkatársaitól - jegyezte meg Izer Norbert. 

Együttműködés a munkavállalók digitális kompetenciájá-
nak fejlesztéséért 
itcafe.hu 

A bejelentés szerint az együttműködések keretében a két szakmai szervezet tagjai jelentős 
kedvezménnyel vehetnek részt a társaság által felügyelt, Európai Számítógép-használói Jo-
gosítvány (ECDL) megszerzésére irányuló képzésen. A digitális kompetenciák megszerzését 
már a nem informatikai állásokat betöltők számára is elengedhetetlennek tartják a szakszer-
vezetek és a munkáltatók is. 
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A VOSZ és a VDSZ vezetői is úgy látják: mind a vegyiparban és annak rokonszakmáiban, 
mind a vállalkozók esetében fontos, hogy a munkavállalók az irodai programokat és alkal-
mazásokat is gyakorlottan tudják kezelni. A munkaerő-felvételnél pedig már nem mindig 
elég, ha a jelentkező magabiztos számítógép-használónak tartja magát: óriási előnyt jelent, 
ha digitális kompetenciáit az ECDL-lel igazolja is. 

A tagok számára az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzésére 
irányuló képzések és vizsgák árából jelentős kedvezményeket biztosító együttműködési 
megállapodást a Neumann Társaság részéről dr. Beck György elnök, a VDSZ részéről Szé-
kely Tamás elnök, a VOSZ részéről pedig Tolnay Tibor elnök írta alá. A kedvezményeket 
mintegy kétszáz hazai ECDL vizsgaközpontban vehetik igénybe a VDSZ és a VOSZ tagjai. 

Indoklásképp azt is felhozzák a szervezetek, hogy a digitális kompetenciák fejlesztésének 
szükségességét az is jól érzékelteti, hogy a hazai ECDL-képzést felügyelő Neumann Társa-
ság adatai szerint a programhoz csatlakozók mintegy 80 százaléka diák, és a fennmaradó 
20 százalék munkavállaló. Az utóbbiak közül a legnagyobb számban a 40 évesnél idősebbek 
vesznek részt az ECDL-képzésben, hiszen az ő korosztályuk az, amely még nem feltétlenül 
sajátíthatta el a számítógép használatát az iskolai vagy egyetemi évei alatt.  A Neumann 
Társaság várakozásai szerint a munkaképes korú vizsgázók száma a következő években 
megközelíti majd az 50 százalékot, hiszen lassan nem lesz olyan munkakör, ahol nincsen 
szükség a számítógép használatára. 

A tavalyi vizsgaeredmények alapján a magyar vizsgázók a legnagyobb arányban az ECDL 
online alapismeretek (98%), illetve az ingyenesen letölthető tananyaggal bíró IT biztonság 
modulját (96,4%) teljesítik sikerrel. Ugyanakkor a felelősségteljesebb munkahelyi pozíciók 
betöltéséhez elvárt, haladó szintű, azaz ECDL ADVANCED prezentációkészítési modult 
sokkal kevesebben (59,5%) tudták teljesíteni, de a szövegszerkesztés (61,4%), az adatbá-
zis-kezelés (66,7%) és a táblázatkezelés (66,7%) terén is rosszabbak a vizsgaeredmények. 

Magyarország régiói közül a legtöbb vizsgázó Budapestről (közel 30%), Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből (több mint 8%), Pest megyéből (7%), Győr-Moson-Sopron megyéből (kö-
zel 7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből (több mint 5%) kapcsolódik az ECDL képzési 
programhoz. 

 


