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Itt az újabb mesterterv: így mentenék meg a vidéki építő-
ipar nagyágyúit 
hellovidek.hu 

Az új koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a baranyai Építőipari Technológiai 
Klaszter és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felmérte az ágazat problémá-
it és javaslatcsomagot dolgozott ki a nehézségek kezelésére. A vállalkozások vezetői-
vel folytatott egyeztetések alapján állították össze az építőiparra fókuszált javaslatokat 
a válság kezelésére és a válságot követő újraindulás idejére. Az anyag a kormányzat 
számára is megfontolandó, használható javaslatokat tartalmaz. A HelloVidék most 
bemutatja a részleteket. 



 

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 

A GKI legfrissebb felmérése szerint a koronavírus-járvány lecsapott az építőiparra is. A ren-
delésállomány és a foglalkoztatási várakozások alapján az ágazat bizalmi indexének értéke 
áprilisban hatalmasat zuhant, 24 ponttal csökkent márciushoz képest, amivel a mutató hét-
éves mélypontjára esett. Áprilisban emellett az elmúlt három hónap termelési helyzetének 
megítélése is drámai mértékben csökkent az előző hónaphoz képest. De mit lehet ilyenkor 
tenni? 

Az Építőipari Technológiai Klaszter és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közös 
problémafelmérést végzett és ágazatspecifikus javaslatokat dolgozott ki a nehézségek keze-
lésére. A felmérést végzők elsőként arra voltak kíváncsiak, hogy a baranyai építőipari vállal-
kozások milyen problémát érzékeltek már a cégük működésében. 

A válaszokból kiderült, hogy az anyagszerzésben már most drágulás (például a vasáru pia-
cán) érzékelhető és a prognózisok szerint ezek az árak valószínűsíthetően csak tovább fog-
nak emelkedni az euró árfolyamának növekedése következtében. Szintén jellemző problé-
ma, hogy az árubeszerzés menete egyre nehezebbé vált és jelentősen lelassult, valamint a 
megrendelt anyagok megérkezésének ideje is hosszabb lett. A vállalkozások véleménye 
szerint ez a gazdaság újraindulása után is akadozni fog. 

Elkezdődött a körbetartozások újabb hulláma, a megrendelők csúsznak a fizetésekkel. 

Jól látszik, hogy a cégek nem tudnak olyan mértékben előre tervezni, mint az eddigi évek-
ben, ami miatt a jövőben elmaradhat számos építőipari beruházás. Az elmúlt hónapokban 
egyre több a visszamondott, leállított megrendelés (elsődlegesen a lakossági megrendelések 
esetén), miközben a már leszerződött munkák kezdése bizonytalan, gyakori azok elhalasz-
tása, ez magával vonzza, hogy bizonytalan a rendelkezésre álló kapacitás lekötése is. 

A munkahiány következtében a munkaerő megtartása, bérek fizetése a tartalékok felélése 
után problémát jelent; elbocsátások várhatók, a munkavállalók megtartása sok vállalkozás 
számára hosszú távon gond. Ahogy a likviditási nehézségek is a munkaerő fenntartása, a 
visszamondott rendelések, valamint a drágább beszerzések következtében. De nem szabad 
elfeledkezni arról sem, hogy több építőipari vállalkozás fogad tanulókat, akik a jelenlegi jár-
ványügyi helyzetben nem dolgozhatnak, ez rendkívül nagy kiesést és problémát jelent a vál-
lalkozásoknak. 

A vázolt problémák megoldására kidolgozott javaslatokat három fő szempont szerint csopor-
tosították a szakemberek: ezek a munkahely megőrzés, a pénzügyek és 
a pályázatok kérdésköre. Nézzük most ezeket részletesebben! 

Munkahely megőrzés: 

 a vállalkozások nagy része semmiképp sem szeretné elbocsátani a dolgozóikat, ezért 
megoldásként részmunkaidős munkák biztosításával próbálják segíteni őket; 

 a munkahely megőrző támogatás, illetve a fennlévő kapacitás megtartására támoga-
tás kialakítását várják, hogy csökkenő megrendelés esetén ne kelljen a munkaerőt 
lecsökkenteni; 

 különböző pályázatok kiírása vagy bértámogatás, illetve járulékos közterheinek elen-
gedése vagy csökkentése. 
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Pénzügyek: 

 az építőipar sajátossága a fordított ÁFA: a visszaigénylés beadása után gyorsítani 
kellene a kifizetést – javasolt, hogy ez az idő csökkenjen 15 napra; 

 a jelenlegi magyar ÁFA törvény szerint az adott hónapban kiállított számla után az 
ÁFA-t a következő hónapban ki kell fizetni, akkor is, ha annak ellenértékét még nem 
fizették ki: ezt a megfizetési kötelezettséget fel kellene függeszteni; 

 növelni kell az állami beruházásokat, ehhez kapcsolódóan korlátozásokat bevezetni, 
mi szerint minden városban a helyi beruházásokat, kivitelezéseket csak helyi vállal-
kozások végezhessék el; 

 kedvező kamatozású likviditási hitel kialakítására lenne szükség a Kormány által, 
amely arra fordítható, amire az adott vállalkozásnak szüksége van; 

 kihelyezhető támogatások kialakítása javasolt, amelyeket a dolgozókra tud fordítani a 
cég: például a jobb munkakörülmények, az új gépek, eszközök beszerzésére, a dol-
gozóbb könnyebb megtarthatósága érdekében; 

 állami-önkormányzati beruházások kiírására, valamint a magánszektor támogatására 
van szükség; 

 helyi adók újragondolása: az előző év árbevétele alapján kelljen azt megfizetni; 

 bérleti díjak átgondolása a bérlők szempontjából; 

 az otthon maradni kényszerülő szülők szabadságának, kieső munkaideje alatti bérek 
átvállalása; 

 a telephely adó csökkentése; 

 járulékmentesség, valamint a bérek egy részének állami átvállalása a kieső időszak-
ra, valamint az azt követő legalább kettő hónapra, ezzel segítve az újraindulást; 

 a gazdaságot erősítő vállalatok támogatását kell előtérbe helyezni. 

Pályázatok: 

 munkahelyek megtartására vonatkozó pályázatok, kapacitásnövelő pályázatok kiírá-
sa; 

 az önkormányzati pályázatokat segíteni, akár támogatási intenzitás növeléssel; 

 a kis- és középvállalkozói szektor által elnyert pályázati források elszámolásának és 
végkifizetésének felgyorsítása, a lehívható előleg mértékének növelése; 

 olyan pályázati források megteremtése, amellyel lehetőség nyílna az építőipari vállal-
kozások korszerűsítésére és fejlesztésére; 

 a pályázatokban munkahely teremtési vállalások belefogalmazása, ezzel csökkentve 
a kialakuló magas munkanélküliséget; 
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 a közbeszerzési pályázatoknál a járványügyi helyzetre tekintettel határidők módosítá-
sa, rugalmas kezelése; 

 a 2020-as év a pályázatok beadásának szempontjából – a korábbiakkal ellentétben – 
lehessen veszteséges. 

A további javaslatok között szerepel például a vállalkozások éves üzleti tervének a felülvizs-
gálata, a projektek és a munkák újratervezése. A bajba került munkavállalók esetében szoci-
ális bérlakások kiadását javasolják, esetlegesen a bérleti díj elengedését egy határozott ide-
ig. A megoldási alternatív sorában fontos lehet egy olyan hitelkeret kialakítása, amely rövid 
távú finanszírozást nyújt a vállalkozások számára. 

Végül az Építőipari Technológiai Klaszter és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
egy törvényjavaslat kidolgozását sürgeti a munkavállalók rendkívüli szabadságára vonatko-
zóan, bevezetve egy kiterjesztett munkanélküli-biztosítást, valamint az ingyenes tesztelést. A 
szakemberek szerint a most összeállított, ágazatspecifikus anyag a kormányzat számára is 
megfontolandó, használható javaslatokat tartalmaz. 

Júliustól 15,5 százalék lesz a szociális hozzájárulási adó 
agrotrend.hu 

úlius elsejétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mérté-
ke – közölte a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára csütörtökön a parlamentben. 

Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérsék-
lése érdekében szükséges módosításának általános vitájában Izer Norbert elmondta, a tör-
vényjavaslat elfogadásával a kormány a vállalkozásokat segítené a járványügyi veszélyhely-
zet okozta gazdasági visszaesésből történő kilábalásban - írta meg a Magyar Nemzet On-
line. 

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével idén 160, jövőre pedig több mint 330 mil-
liárd forint marad a vállalkozásoknál. Értékelése szerint kedvezően módosulnak a kis-
adózó vállalkozás tételes adójára (kata) vonatkozó szabályok is változatlan adófizetési 
kötelezettség mellett. 

Izer Norbert szerint a beruházások ösztönzésére hathat az a szabály, hogy a következő 
négy évben a magyarországi beruházást tervező cégek esetében a beruházásra fordí-
tani kívánt nyereség akár teljes társaságiadó-mentességben is részesülhet. 

Elmondta, a bankok járványügyi különadójából 55 milliárd forintra számítanak. A hitelintéze-
teket egyszeri befizetési kötelezettség terheli és a befizetett összeget a következő öt évben 
egyenlő mértékben levonva a bankadóból adóvisszatartás formájában visszakapják – tette 
hozzá. 

 

http://www.mno.hu/
http://www.mno.hu/
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Tartalékok híján komoly bajban vannak a 
mikrovállalkozások 
24.hu 

A vállalkozások mintegy harmadának maximum 3 havi megtakarítása van, 170 ezer 
mikrovállalkozásnak 1 millió forint sincs a számláján – derült ki az ATV riportjából. A kisebb 
panziók, az ingatlanügynökök és a nem élelmiszer jellegű kereskedők vannak a legnagyobb 
bajban. A pénzügyi szakértő szerint ezek a zömében családi vállalkozások hitelekkel élhetik 
túl a járvány okozta gazdasági válságot. 

Hasonlóról számolt be nekünk is nem régiben néhány családi vállalkozó: 

A riportban megszólal Egri Valérné Judit, egy érdi mikrovállakozás tulajdonosa, aki 28 évvel 
ezelőtt alapította családi cégét a férjével, azóta is ajándék-, és reklámtárgyakkal foglalkozik: 
tollakat, jegyzetfüzeteket, pendriveokat értékesítenek. Illetve értékesítenének, ha nem kerül-
tek volna a csőd szélére. 

Mindannyian fizetés nélküliek vagyunk már két hónapja. Nem tudjuk, hogy mire készüljünk. 
Munkabérrel még valahogy családon belül megoldjuk, de ez nem megy sokáig. Ebben a 
szférába nagyon sokan vannak olyanok, akiknek esetleg 2-3 hónapra van kitartása, aztán 
kész – mondta az ATV Híradónak kilátásaikról. 

Beidézik, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint tavaly 1 millió 945 ezer gazdasági szervezet 
működött Magyarországon. Ebből az 1-9 dolgozót foglalkoztató mikrovállakozások száma 
500 000 körül mozog. A járvány miatt azonban sok cég tönkrement. 

A Via Credit éves beszámolókon alapuló felmérését is megemlítik, melyben több mint 165 
ezer mikrovállakozást vizsgáltak. A Pályázati tanácsadócég ügyvezető igazgatója szerint a 
felmérésből az derült ki, hogy a vállalkozások mintegy harmada nem rendelkezik 3 havi tarta-
léknál több pénzzel. Ez azt jelenti, hogy mintegy 171 ezer mikrovállalkozásnak kevesebb, 
mint egy millió forint van a számláján. A felmérésből az is kiderül, hogy főleg az autószervi-
zek, a családi panziók, az ingatlanügynökök, és a nem élelmiszer jellegű kereskedők vannak 
komoly bajban. 

Megszólaltatták még Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét is, aki 
szerint a legnagyobb probléma az, hogy a mikrovállalkozások sok esetben nem tudják külön 
kezelni a családi és a vállalkozási vagyont. Ugyanazt az autót használja magán célra, mint 
vállalkozási célra, a lakásába van bejegyezve, ami egyébként a lakóhelye, miközben a vál-
lalkozásának a fő helye, és ez a vagyon összemosodás teremt egy átláthatatlan helyzetet. 

Parragh azt is elmondta, a mikorovállalkozások is megkaphatják a munkahelymegőrző tá-
mogatásokat. Ezen felül több hitel is a rendelkezésükre áll, mint például az NHP Hajrá vagy 
a K+F támogatás. 

Elhangzik még, hogy leghamarabb júniusban lehetnek arról statisztikai adatok, hogy hány 
mikrovállalkozás vette igénybe a támogatásokat, és hogy az mennyire segített nekik. 

 

http://www.atv.hu/belfold/20200507-170-ezer-mikrovallalkozasnak-meg-1-millio-forintja-sincs-a-szamlajan
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Négy hónappal később is elég bevallani és befizetni a tár-
sasági adót 
vaol.hu 

A veszélyhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítése szerint a beszámolót és az ahhoz kapcso-
lódó éves bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és beküldeni. 

A veszélyhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítése szerint a beszámolót és az ahhoz kapcso-
lódó éves bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és beküldeni, sőt az adót is 
eddig az időpontig kell megfizetni – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztéri-
um adóügyekért felelős államtitkára. 

A változás nemcsak mintegy 600 ezer cégnek és szervezetnek jelent könnyebbséget, hanem 
több tízezer könyvelőnek és a könyvvizsgálóknak is. A kormány ezzel is segíteni kívánja a 
járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat és a munkahelyek védelmét – hangsú-
lyozta az államtitkár. 

A kormány a veszélyhelyzetben – az elektronikus eszközök használatát engedélyezve – 
egyszerűsített a cégek, szervezetek testületi üléseinek megtartására vonatkozó szabályain. 
Az éves beszámolók elkészítése azonban még így is jelentős adminisztrációs terhet jelent, 
elkészítésük és elfogadásuk, illetve a könyvelőkkel, a könyvvizsgálókkal az egyeztetés a 
koronavírus-járvány miatt lényegesen bonyolultabbá, nehezebbé vált. A kormány ezért dön-
tött a határidő szeptember végéig történő elhalasztásáról – mondta Izer Norbert. 

Az egészségvédelmi szempontok mellett, az intézkedés gyakorlati hatása is számottevő, és 
nagy anyagi segítséget is jelent a cégeknek. Összességében ugyanis a Pénzügyminisztéri-
um számítása szerint 200 milliárd forint marad négy hónappal tovább az érintetteknél – ösz-
szegezett az államtitkár. 

Az adókönnyítő szabály rendkívül egyszerű – szögezte le Izer Norbert. A beszámolót és az 
ahhoz kapcsolódó bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elküldeni. Az ötféle bevallás mel-
lett a transzferár-dokumentációt is elég szeptember végén benyújtani. A határidő halasztás 
természetesen az öt adófajta későbbi megfizetésére is vonatkozik. Vagyis a cégeknek a tár-
sasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot, az energiaellátók jövedelemadóját és 
a helyi iparűzési adót szeptember 30-ig kell befizetni az államkasszába – sorolta az államtit-
kár. 

A kedvező szabályok az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkoznak akkor, ha a beszámoló 
közzétételi kötelezettségük április 22. és szeptember 30. között esedékes. A beszámoló ké-
szítési határidő maradt április 30-a, illetve május 31-e az úgynevezett közérdeklődésre szá-
mot tartó gazdálkodók esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és 
a befektetési vállalkozásoknál, de nekik is elegendő szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, 
illetve befizetni az adót. 

Ugyanakkor számításaik szerint 40 ezer cégnek, amelyeknek visszajár a társasági adó, ér-
demes minél előbb beküldeni a bevallását – jegyezte meg az államtitkár, megjegyezve, hogy 
tavaly 44 ezer cég összesen 73 milliárd forint társasági adót igényelt vissza. 
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A visszajáró összeg kiutalására vonatkozó szabály nem változott, azt az adóhivatal a beval-
lás beérkezésének napjától, de legkorábban az eredeti esedékességtől számított harminc 
napon belül utalja ki. Így, ha egy társasági adót visszaigénylő cég május 31-én benyújtja a 
bevallását, akkor június 30-ig a bankszámlájára kerül a jogszerűen visszaigényelt adó ösz-
szege. Ha ezt követően érkezik az adóhivatalhoz a bevallás, akkor a beérkezés napjától 
számítódik a 30 napos határidő – magyarázta az államtitkár. 

A határidő-halasztás tehát minden joghátrányt felülír – húzta alá Izer Norbert. Így szeptem-
ber 30-ig az adóhatóság nem szabhat ki se mulasztási bírságot, se késedelmi pótlékot – 
részletezte az intézkedés további előnyeit az államtitkár. 

A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági 
és vállalati ügyintézést 
hirlevel.egov.hu 

„A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az 
állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését. A hatósági engedé-
lyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a 
kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs 
terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított 
kilencedik naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység. 

Új rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellen-
őrzött bejelentésről. A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek – egyes 
kivételekkel -már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email 
útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. Így sok más ügy mellett például 
az üzletek működésének engedélyezése, vagy egy építmény használatba vételének engedé-
lyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a rendeletnek köszönhetően. 

Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az 
szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be 
kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az 
eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban 
meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. 

A hivatalok többek között akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, 
élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés 
hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevé-
kenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljes körűen lefolytatja az enge-
délyezési eljárást. Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés nemcsak kisebb adminiszt-
rációs terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási 
szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyiben nem szükséges az 
engedélyezési eljárás. 

A rendelet nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy uniós szabá-
lyozás alapján mindenképpen szükséges az engedélyezési eljárás, így például a tűzfegyver 
megszerzéséhez és tartásához ezentúl is szükséges az eljárás lefolytatása. A rendelet to-
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vábbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással össze-
függő ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valami-
lyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását. A rendelet további ügycsoportokat 
is felsorol, amelyek esetén továbbra is szükséges az engedélyezés, ilyenek többek között a 
gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, a jármű műszaki vizsga, a honosítás és az eredet-
vizsgálat vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek. 

Évente 3-4000 különböző eljárásfajtában közel 25 millió engedélyezési eljárást folytatnak le 
a kormányhivatalok és más közigazgatási szervek. A mostani rendelet illeszkedik a már ko-
rábban meghozott, bürokráciacsökkentést célzó intézkedések körébe, amelyek által a kor-
mány több lépésben csökkentette az eljárások számát, eltörölte vagy mérsékelte az illetéke-
ket, és rövidítette az ügyintézési határidőket.” 

Közterhek részmunkaidős munkaviszony melletti vállalko-
zásban 
adozona.hu 

Az elmúlt hetekben többen kérdezték az Adózóna oldalán, hogy miként kell társas, 
illetve egyéni vállalkozóként a tb-közterheket fizetni, ha a vállalkozás mellett fennálló 
munkaviszonyban – a veszélyhelyzet miatt – heti 40 óráról a felére vagy még annál is 
kevesebbre csökkent a heti munkaidő. Cikkünkben a fenti kérdés kapcsán adunk rész-
letes tájékoztatást a munkaviszony melletti vállalkozásban fizetendő közterhekről. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, ha a nem nyugdíjas társas, illetve egyéni vál-
lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, akkor a közter-
heket a tényleges jövedelme/kivétje alapján kell fizetnie. Ha például havonta a jövede-
lem/kivét 100 ezer forint, akkor 100 ezer forintból kell megfizetni 15 ezer forint 
személyijövedelemadó-előleget, 7 ezer forint egészségbiztosítási járulékot és 10 ezer forint 
nyugdíjjárulékot, továbbá a társas vállalkozás, illetve az egyéni vállalkozó is a tényleges jö-
vedelem/kivét alapján – azaz jelen esetben 100 ezer forint után – fizeti a 17,5 százalék szo-
ciális hozzájárulási adót. Ezen többes jogviszony fennállása alatt a társas, illetve egyéni vál-
lalkozó nem fizet munkaerőpiaci járulékot.   

A fenti, legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony kapcsán az alábbi két fel-
tételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a társas, illetve az egyéni vállalkozónak ne kelljen a mi-
nimális alapok szerint fizetnie a tb-közterheket: 

– Az egyik, hogy munkaviszonyban a munkaidőnek el kell érnie minimum heti 36 órát. A heti 
36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt 
munkaidőt össze kell számítani. Ha a munkaviszony csak a heti 20 órát éri el, akkor a vállal-
kozónak legalább a minimális alapok szerint fizetnie kell a tb-közterheket. 

– A másik a foglalkoztatás. Ha például heti 40 órás munkaviszonyban álló munkavállaló két 
évig fizetés nélküli szabadságon van, akkor ebben az időszakban nem valósul meg a foglal-
koztatása, így ezen időszakban a vállalkozónak legalább a minimális alapok szerint szintén 
fizetnie kell a tb-közterheket. 
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Ugyancsak a fenti, minimum 36 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatás szabálya kö-
szön vissza a kisadózásról szóló törvényben. Ha a kisadózó legalább heti 36 órás foglalkoz-
tatással járó munkaviszonyban is áll, akkor kisadózóként nem lesz főállású kisadózó, és ez-
által esetében havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetni. Ez esetben is két szempontra kell 
figyelemmel lenni. Az egyik, hogy munkaviszonyban a munkaidőnek el kell érnie minimum 
heti 36 órát. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkavi-
szonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. A másik szempont, hogy fenn kell állnia a 
munkaviszonyban a foglalkoztatásnak. 

Varga Mihály: 40 milliárd forintra emelik a vállalkozások be-
ruházási támogatási keretét 
penzcentrum.hu 

A következő három évben 315 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg Ma-
gyarországon a nagyvállalati beruházási támogatás keretében - jelentette ki Varga Mi-
hály hivatalos Facebook-oldalán szerda reggel közzétett videonyilatkozatában. 

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: számos magyar vállalat a járvány idején is fejlesztéseket 
tervez, ezt a kormány is támogatni kívánja, ezért a program idei keretét 25 milliárd forinttal 
40 milliárd forintra emelik. A koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk enyhítésében 
és a gazdaság újraindításában kulcsszerepe van a beruházások ösztönzésének - jelentette 
ki Varga Mihály. 

Mint mondta: a 2015-ben indított nagyvállalati beruházási támogatás a kormány egyik leg-
eredményesebb befektetés-ösztönzési programja, amellyel eddig 264 milliárd forint értékű 
beruházás és 2600 új munkahely jött létre. A Pénzügyminisztérium által készített felmérés 
szerint mintegy hatvan magyar vállalatnak van már elindított vagy tervezett beruházása, 
ezek összesített értéke 315 milliárd forint. 

E fejlesztések nemcsak új munkahelyeket teremtenek majd, hanem javítják a termelékeny-
séget, az alkalmazott technológiát, valamint hozzájárulnak a piac bővüléséhez is - részletez-
te Varga Mihály kiemelve, hogy a beruházási igény több ágazatban, így az élelmiszeripar-
ban, az építőiparban és a járműiparban is tapasztalható, ezeket a kormány a programon 
keresztül kívánja támogatni. 
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70%-os támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára 
palyazatok.org 

2020. május 29-től adhatják be a vállalkozások a támogatási kérelmeket a mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatására. A pályázaton a vállalkozások 5-153,5 millió forint értékű támoga-
tásra pályázhatnak. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 
százaléka. 

50 milliárd forintra pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz  kapcsolódó fejleszté-
sekre. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a fejlesztési források első pályázati felhívása-
ira 2020. május 29-től adhatják be a vállalkozások a támogatási kérelmeket. 

A felhívások célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a hazai 
vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartását ösztönző fej-
lesztések megvalósítása, feltételesen visszatérítendő támogatás felhasználásával. 

A “Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkal-
mazkodást segítő fejlesztések támogatása” című felhívásokra a vállalkozások a támogatási 
kérelmeket 33,3 milliárdos keretösszegre nyújthatják be a Gazdaságfejlesztési és innovációs 
operatív program (GINOP), és 18,8 milliárd forintos keretösszegre a Versenyképes Közép-
Magyarország operatív program (VEKOP) keretében. 

A támogatásból új eszközök, gépek szerezhetők be, továbbá új technológiai rendszerek és 
kapacitások alakíthatók ki. Támogatható automatizált termelési rendszerek, gyártási techno-
lógiák és információs technológiák fejlesztése, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzé-
se, ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, műszaki-, termék- és 
szolgáltatásfejlesztés, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó képzés és tanácsadás. 

A vállalkozások által igényelhető támogatás 5-153,5 millió forint, a támogatás maximális mér-
téke az összes elszámolható költség 70 százaléka. 

A pályázaton kilenc főig munkavállalónként 1,5 millió forint, a 10. főtől a 49. főig egymillió, 
valamint az 50. főtől a 249. főig félmillió forint támogatást lehet igényelni. 

A felhívás egyszerűsített eljárásrendű, új típusú, feltételesen visszatérítendő támogatást 
nyújt. A program keretében a pályázó teljesítményét összevetik a beadáskori állapottal a 
támogató által előre meghatározott eredményességi céloknak a projekt megvalósítását köve-
tő fenntartási időszakban való visszamérése révén. Az összevetés végén születik meg a 
döntés a visszatérítési arányról, azaz a pályázó részleges vagy akár teljes felmentést kaphat 
az előzetesen kiutalt támogatás visszafizetése alól. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től lesz lehetősége a legalább egy le-
zárt, teljes üzleti évvel és 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő átlagos statiszti-
kai állományi létszámmal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A támogatott 
vállalkozások száma várhatóan eléri a kétezret. 
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