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A forgóeszközhitelek lettek a legkeresettebbek a vállalati hitelpiacon 

profitline.hu 

Lassan heverheti ki a vállalati hitelpiac a koronavírus-járvány hatásait, még a válságnak ke-
vésbé kitett társaságok is óvatosabban terveznek a bizonytalanságok miatt. A gazdaságélén-
kítő programok keretében meghirdetett konstrukciókat viszont láthatóan ebben a helyzet-
ben is komoly érdeklődés övezi. Az OTP Bank tapasztalatai alapján a fizetési nehézségek át-
hidalását segítő, szabad felhasználású forgóeszközhiteleket keresi a legtöbb vállalkozás. 

A koronavírus-járvány nem azonos mértékben érintette a gazdaság szereplőit: sok cégnek – példá-
ul a turizmus területén – a mindennapi működését lehetetlenítette el vagy fogta vissza, míg a ke-
vésbé kitett vállalkozásokat kevésbé rázta meg. Az újfajta helyzet miatti bizonytalanságok azonban 
egyik szektort sem hagyták érintetlenül. Az OTP Bank legutóbbi kutatása alapján viszont mára a 
veszteségeket elszenvedő cégek vezetése is úgy látja, hogy kezd normalizálódni a helyzet, ám csak 
kiegyensúlyozottan, rövidtávra terveznek, és a kevésbé kitett társaságok döntéshozóit is óvatosság 
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jellemzi. 
 
A vállalkozók számára a pénzügyek terén a korábbinál is hangsúlyosabbá vált a biztonság és a ki-
számíthatóság, ezért – főleg az erősen érintett társaságok vezetői – minden esetben alaposan át-
gondolják a hitelfelvételt. A gazdaságélénkítő programok keretében meghirdetett államilag támo-
gatott, kiszámítható – maximum 2,5 százalékos – kamatozással kínált konstrukciókat viszont lát-
hatóan ebben a helyzetben is komoly érdeklődés övezi. 
 
A jegybanki NHP Hajrá eddigi eredményeit tekintve a program április 20-ai indulása óta a hitelinté-
zetek eddig 4098 vállalattal kötöttek hitel- vagy lízingszerződést, 285 milliárd forint összegben, 
amelyből a jelenleg ténylegesen kinn lévő – azaz a már lehívott, de még nem törlesztett – állomány 
249 milliárd forint. A megkötött szerződések volumenének 54 százaléka forgóeszközhitel, 26 száza-
léka új beruházási hitel vagy lízing, 20 százaléka pedig korábbi hitel kiváltásához kapcsolódott. 
 
Az NHP Hajrá konstrukcióira az OTP Banknál több mint 800 ügyfél szerződött, összesen 45 milliárd 
forint értékben. Hitelkiváltásra az ügyfelek csupán 14 százaléka vette igénybe a forrásokat, míg új 
hitel igénylésre 86 százalékuk. Az összes igénylést vizsgálva az ügyfelek több mint 80 százaléka a 
szabad felhasználású forgóeszközhiteleket kereste, csaknem 20 százalékuk igényelt beruházásai-
hoz forrást. A korábbiakhoz hasonlóan az ágazatok közül leginkább a kereskedelem és gépjármű-
javítás területéről tapasztalható komoly érdeklődés, innen érkezett a legtöbb igénylés, majd az 
ingatlanügyletekhez kapcsolódóan, harmadikként pedig a mezőgazdasági vállalkozásoktól. 
 
A területi eloszlást tekintve a legtöbb bejegyzett társasággal bíró központi régió vezet, ahol több 
mint 20 milliárd forintnyi összegben került sor szerződéskötésre az NHP Hajrá konstrukciói kap-
csán az OTP Banknál. A sorrendben Északkelet-Magyarország következik 10 milliárd forinttal, majd 
a Dél-Alföldi Régió, illetve Észak-dunántúli Régió 6,4-6,4, milliárd forint összegű igényléssel, míg a 
Dél-dunántúlról 2,4 milliárd forint. 
 
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére megújított Széchenyi Kártya Program 
konstrukcióira eddig több mint 700 ügyfél szerződött a hitelintézetnél, összesen több mint 29 mil-
liárd forintnyi forrásra. Ezek közül is elsősorban likviditásuk megteremtéséhez kerestek forrást az 
ügyfelek, az ágazatok közül leginkább a kereskedelem és gépjárműjavítás területéről. 

 

 

 

 

 

 



 

2510 Dorog, Orgona u. 2. ● Tel/fax: 06-33-431-793 ● Mobil: 06-30-571-6850 
E-mail: iposz.dorog@gmail.com ● Honlap: www.dorogiipartestulet.hu 

Egyéni vállalkozók figyelem! Ezért érdemes fejlesztési tartalékot képezni 

adozona.hu 

A fejlesztési tartalék képzése azzal az előnnyel jár az egyéni vállalkozók számára, hogy az e 
címen nyilvántartott összeg csökkenti az egyéni vállalkozó bevételét, a július 15-étől hatá-
lyos új rendelkezés pedig eltörölte az ezzel kapcsolatos 500 millió forintos korlátot. 

A Magyar Közlöny 168. számában jelent meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény, melynek 30. § (2) pontjában található az a rendel-
kezés, mely szerint egyéni vállalkozók esetében sincs korlátja a fejlesztési tartalék képzésének. Ez 
a szabály 2020. július 15-étől lép hatályba, tehát a 2020. évi – egyéni vállalkozásból származó – 
jövedelem megállapításánál már alkalmazható, amit a 2021. évben kell majd megállapítani. 
 
Egyéni vállalkozók esetében eddig a bevétel és költség különbsége, de legfeljebb 500 millió forint-
tal volt csökkenthető a bevétel. 
 
Az új szabály szerint a bevétel és költség különbsége lesz a fejlesztési tartalék alapja, ami azt jelen-
ti, hogy a bevételt csökkentő kedvezmény maradéktalan érvényesítése esetén nem lesz vállalkozói 
adóalapja az egyéni vállalkozónak, így a 9 százalék vállalkozói személyi jövedelemadót nem kell 
megfizetni. 
 
Vállalkozói adóalap hiányában nem lesz adózott jövedelme sem (főszabály szerint ez a vállalkozó 
adóalap vállalkozói személyi jövedelemadóval csökkentett összege), így a vállalkozói osztalékalap 
is nulla lesz. (A vállalkozói osztalékalap után 15 százalék szja-t kellene fizetni és 15,5 százalék szo-
ciális hozzájárulási adót a minimálbér 24-szereséig.) 
 
49/B. § (18) Az egyéni vállalkozó adózás utáni jövedelme egyenlő a (8) bekezdés a) pontjában említett 
(1)–(7) bekezdés szerint – a bekezdés további rendelkezése alapján a külföldi telephelynek betudható 
rész nélkül – megállapított vállalkozói adóalap és a kisvállalkozói kedvezmény együttes összegével, 
csökkentve 
 
a) a (9)–(11) bekezdés rendelkezései szerint megállapított adóval, 
 
b) nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában külföldi telephelynek betudható vállalkozói 
adóalap után az adóévben külföldön igazoltan megfizetett adóval, azzal, hogy nem vehető figyelem-
be külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi szerződés rendelkezése, 
viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély ré-
szére visszajár (személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXXVII. törvény [szja-törvény]). 
 
Mindez azt is jelenti, hogy egyéni vállalkozók esetében előnyösebb lehet a fejlesztési tartalék kép-
zése, mint a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése (ezt mindenki maga döntheti el).  
 

https://adozona.hu/jogtar/615_1995_CXVII_torveny_szemelyi_jovedelemadorol
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Az előny oka az, hogy a tárgyi eszköznek: 
 
♦ nincs tartási kötelezettsége 4 évig, 
♦ nem kell újnak lennie. 
 
Nem rontja az egyéni vállalkozó, de minimis keretét sem. 

A CSUHÉ A TERMÉSZET CSODÁJA - KÉZMŰVES CSALÁDI ALKOTÓ-
NAPOK A VOKE-BAN 

szekesfehervar.hu 

Nemezelés, mézeskalács készítés, hímzés, csuhézás, gyöngyfűzés – öt nap alatt öt kézműves tech-
nikát ismerhetnek meg az érdeklődő kicsik és nagyok az M-ART Egyesület által szervezett kézmű-
ves családi alkotónapok keretében. A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban Bárány Mara 
vezetésével csuhéból készültek dísz- és használati tárgyak. 

Egy asztal mellett beszélgetve vagy éppen az alkotói munkába csendesen elmerülve készítik a 
résztvevők a karkötőket, kis kosarakat, pártákat és a rózsákkal díszitett koszorúkat az M-Art Egye-
sület alkotónapján. A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban ez a hét a kézműveseké, ahol a 
nemezelés, mézeskalács készítés, hímzés, csuhézás, gyöngyfűzés különböző technikáival ismer-
kedhet meg minden korosztály. 

Bárány Mara gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő Népi Iparművész, szakoktató vezetésével ma 
csuhéból készülnek dísz- és használati tárgyak. Mint modta, többféle technikával készült, hiszen 
vannak olyanok, akik már visszajárók, de vannak kezdők is a csoportban. A cél, hogy mindenki 
tanuljon valami újat a nap során. 

„A csuhé egy nagyon jó anyag. A kézművességben régen nagyon sok használati tárgyat készítettek 
belőle. Próbáljuk visszatanítani a régi mesterségeket, és olyan tárgyakat készíteni, amelyek a mai 
lakás- és öltözködéskultúrában kiegészítő tárgyként megjelenhetnek. Mivel természetközeli anyag, 
így az ökologikus gondolkodásba is beleilleszkedik. Tartós, szép és környezetbarát tárgyakat szület-
nek belőle.” – tette hozzá az oktató. 

A kézműves alkotó napok, amelyen a hét során több mint hetvenen vettek részt, pénteken zárul. 
Ekkor Fehér Anna népi ékszerkészítő vezetésével lakocsai gyöngyékszerek készülnek. 
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Miben változik az új szakképzési rendszer szeptembertől? 

eduline.hu 

Már rengetegszer írtunk róla, hogy változások lesznek szeptembertől a szakképzésben. De 
mit is jelent ez pontosan? Mire kell számítani annak, aki szakmát szeretne tanulni? Mutatjuk. 

Alapvető változás lesz szeptembertől, hogy a szakképző intézményekben - technikumokban és a 
szakképző iskolákban - és felnőttképzésben Szakmajegyzék váltja fel az Országos Képzési Jegyzé-
ket (OKJ). Az új rendszerben 759 féle szakma helyett 174 alapszakma közül válogathatnak a tanu-
lók - az új alapszakmák leírását itt találjátok. 

A szakmákat iskolai rendszerű képzések keretében lehet majd megtanulni. Szeptembertől a szak-
gimnáziumokból ötéves technikumok lesznek, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák 
pedig szakképző iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. Ezekkel a hároméves 
képzésekkel szakképzettség szerezhető, míg a technikumi képzéseken a szakképzettség mellett 
érettségit is lehet szerezni. 

A technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben alapozó tárgyak lesz-
nek - ekkor sajátítják el az ágazati ismereteket a diákok, amelyből alapvizsgát tesznek. A 9. évfo-
lyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak és 
lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. A következő tanévre ajánlott tech-
nikumi óratervről itt írtunk részletesebben. 

Mindemellett fontos változás lesz szeptembertől az is, hogy a nappali képzésben tanulók teljesít-
ményük alapján részesülnek majd ösztöndíjban, amit tanulmányaik előrehaladtával munkabér 
válthat fel. Illetve szintén újdonság, hogy a tanulók a sikeres szakmai vizsga eredményétől függően 
egyszeri 150-300 ezer forint közötti összeget kapnak kézhez. Ezekről a juttatásokról itt írtunk rész-
letesebben. 

Jövő áprilistól a szakképzésben és a felnőttképzésben is igényelhető lesz a diákhitel. Ennek az ösz-
szegéről és a feltételekről itt olvashattok: 

 

 

 

 

 

https://eduline.hu/felnottkepzes/20200617_alapszakmak
https://eduline.hu/felnottkepzes/20200619_dualis_kepzes_es_szakkepzes
https://eduline.hu/felnottkepzes/20200527_szakoktatas
https://eduline.hu/kozoktatas/20200208_szakkepzes_valtozasok
https://eduline.hu/kozoktatas/20200208_szakkepzes_valtozasok
https://eduline.hu/felnottkepzes/20200808_szakkepzes_diakhitel
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Új eszközzel segíti a vállalkozások pénzügyi döntéseit az MNB 

piacesprofit.hu 

Az MNB új Hiteltérképének célja, hogy a vállalkozások a méretüknek, tevékenységüknek és hitel-
céljaiknak leginkább megfelelő hitelterméket néhány kattintással megtalálják. 

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kivédésére a magyar gazdaságpolitika gyors 
és hatékony válaszlépéseket adott. Az intézkedések támogatják a vállalkozások működését, finan-
szírozási igényeik kielégítését, illetve adósságszolgálatuk teljesítését. Az MNB Növekedési Hitel-
programjának (NHP Hajrá!) és Kötvényprogramjának (NKP) átalakítása, valamint kibővítése mel-
lett számos további támogatott hitelprogram jelent meg, amelyek összesen 2000 milliárd forintot 
meghaladó összegű kedvező finanszírozást biztosítanak a vállalkozásoknak. 

A hitelek hatékony és sikeres felhasználásához fontos, hogy a hazai vállalkozások egyszerűen és 
gyorsan képesek legyenek áttekinteni az elérhető lehetőségeket és azok közül a céljaikhoz legin-
kább illő terméket kiválasztani – hívja fel a figyelmet az MNB. 

Az új Hiteltérkép célja, hogy segítsen a vállalkozásoknak eligazodni az MNB, az Eximbank, az MFB 
és a KAVOSZ által fejlesztett hiteltermékek között. Ehhez az MNB egy naprakész és könnyen átte-
kinthető, néhány kattintással a vállalat méretére, tevékenységére és hitelcéljára szabható termék-
választó oldalt tesz elérhetővé ezen az oldalon. 

Az MNB célja ezzel a hitelprogramok támogatása és a hazai vállalkozások fejlődéséhez szükséges 
finanszírozás orientálása. 

 

 

 

https://www.mnb.hu/nhphajra#Ut

