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Kedves Vállalkozó Társunk! 
 
 
Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájékozta-
tást adni: 
 
 

1. Gyászhír – Elhunyt Kurucz Zsigmond, az IPOSZ örökös tiszteletbeli el-
nöke 

2. Változik az Online Számla rendszer 
3. Nő a szakadék a nyugdíjak és a bérek között 
4. Felzárkózhatnak a kkv-k: innovatív megoldások nyitnak új távlatokat a 

logisztikában 
5. Támogatások elszámolásának szabályai egyéni vállalkozók esetén  
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GYÁSZHÍR - ELHUNYT KURUCZ ZSIGMOND, AZ IPOSZ 
ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKE 
iposz.hu 

 

Mély megrendüléssel és megtört szívvel tudatjuk, hogy 

 

KURUCZ ZSIGMOND, 

 

az IPOSZ örökös tiszteletbeli elnöke 

 

2021. augusztus 25-én életének 94. évében örökre eltávozott közülünk. 

 

Az IPOSZ saját halottjának tekinti 

Kurucz Zsigmond örökös tiszteletbeli elnököt! 

  

  

A búcsúztatás időpontjáról és helyéről hamarosan pontos tájékoztatást adunk. 

Családjának ezúton is szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni! 

Nyugodjék békében! 

Drága emléke szívünkben örökké él! 

  

  

Az IPOSZ Elnöki Testület nevében: 

Németh László 

elnök 
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Újdonságok a NAV Online Számla rendszerében 
adozona.hu 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és 
karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlá-
zó mobilalkalmazásban – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel. 

A közlemény szerint az Online Számla rendszerben megszűnik az új adózók és felhasználók 
eddigi regisztrációja, ezért a webes felület fejlécéről lekerül a „Regisztráció” gomb. 
 
Kiemelték, megváltozik az elsődleges felhasználók azonosítása: a jövőben az elsődleges 
felhasználók az Online Számla rendszer webes felületén a „Bejelentkezés” gombra kattin-
tással a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, az ügyfélkapus belépési adataikkal 
jelentkezhetnek be. 
 
A sikeres KAÜ-azonosítás után az Online Számla rendszer adózó-felhasználó kapcsolatok 
felületén az összes olyan adózó megjelenik, akiket az elsődleges felhasználó a NAV nyilván-
tartása alapján képviselhet. Annak az elsődleges felhasználónak, aki több adózó nevében is 
eljár, de egy felhasználónéven regisztrálta az adózókat az Online Számla rendszerbe, azaz 
valamennyi képviselt adózó nevében ugyanazt az egy felhasználónevet használta, nincs 
tennivalója. 
 
Ha azonban a több adózó nevében eljáró elsődleges felhasználó korábban eltérő felhaszná-
lóneveken regisztrálta az adózókat, azaz az elsődleges felhasználónak több felhasználóneve 
is van, ismét el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és meg kell adnia a kapcsolattartási 
adatokat az Online Számla rendszerbe való első bejelentkezéskor. 
 
A KAÜ-azonosítás bevezetése miatti változás érinti az Online Számlázó mobilalkalmazást is, 
a karbantartás után az alkalmazás új verziója is elérhető lesz. Az alkalmazás legújabb kiadá-
sa a későbbi kétfaktoros azonosítás bevezetését készíti elő. 
 
Az új fejlesztések bevezetését követően az applikációt használó elsődleges felhasználóknak 
ismét párosítaniuk kell mobilkészüléküket az Online Számlázó program webes felületével – 
olvasható a NAV közleményében. 
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Nő a szakadék a nyugdíjak és a bérek között 
adozona.hu 

 

Az elmúlt két évtizedben óriási szakadék alakult ki az átlagos nyugdíjak és az átlagbé-
rek között, az előbbi tempósan marad el az utóbbitól, mert az sokkal gyorsabban nö-
vekszik, írja a napi.hu. 

A nyugdíjak jóval kisebb ütemben emelkedtek az utóbbi években, mint a keresetek, ezért 
egyre nagyobb a kettő között a különbség - írta a KSH adatai alapján a közösségi médiában 
Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke a Népszava szemléje szerint. 

 
Az elmúlt 20 évben leginkább 2009-ben közelítették meg a nyugdíjak a  fizetéseket.Akkor az 
átlagnyugdíj a nettó átlagbér 75,1 százalékára rúgott. Tavaly a nyugdíjak alig több, mint felét 
tették ki a béreknek, olvasható a napi.hu portálon. 

Felzárkózhatnak a kkv-k: innovatív megoldások nyitnak új 
távlatokat a logisztikában 
portfolio.hu 

A logisztikai piacon sok a kkv, amelyek azonban nem tudnak olyan jól szervezett és magas 
szintű szolgáltatást biztosítani, mint a nyugat-európai multinacionális cégek, épp ezért so-
kaknak esélye sincs szabadulni az alvállalkozói szerepből. Marossy Dávid, a Canon Infor-
máció Menedzsment terület üzletfejlesztési menedzsere szerint mostanra sokan belátták, 
hogy digitalizáció nélkül nincs esély a fejlődésre, azonban nagyon sok cégnél a mai napig 
vegyesen, tehát papíralapon és digitális formában is archiválják a különböző iratokat. Ez a 
szakember szerint kevéssé hatékony, a manuálisan elvégzett folyamatok amellett, hogy lé-
nyegesen megnehezítik a visszakereshetőséget, megnövelik a hibalehetőséget. 

A hibrid munkavégzés elterjedésével a dokumentumkezelésben is felgyorsult a digitális át-
alakulás, ugyanakkor a legtöbb munkahelyen még mindig vegyesen, papíralapon és digitáli-
san is kezelik a különböző dokumentumokat, 

A VÁLLALKOZÁSOK 11,5 SZÁZALÉKÁNÁL PEDIG MÉG MINDIG PAPÍRALAPÚ A TELJES 
FOLYAMAT 

– derül ki a Canon Hungária Kft. felméréséből. Marossy Dávid, a Canon Információ Me-
nedzsment terület üzletfejlesztési menedzsere a Portfolio-nak elmondta, a szállítmányo-
zással foglalkozó cégek számára különösképpen nagy kihívást jelent, hogy a fuvarokmá-
nyok, megrendelőlapok, menetlevelek, teljesítési igazolások kiállításának egy része még 
mindig papíralapú. 

"Mitől tesz szert versenyelőnyre egy nagyvállalat? A válasz az, hogy a folyamatai sokkal ha-
tékonyabbak, hiszen sok minden automatizált, így az ügymenet gyors és kevés a hibalehe-
tőség. A kisebb magyar kkv-k tehát hátrányban vannak a nagyobb cégekkel szemben, 

https://nepszava.hu/3130335_brutalisan-leszakadtak-a-fizetesektol-a-nyugdijak
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-atlagber-fizetes-gazdasag.735333.html
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ugyanakkor némi befektetéssel megbízható, könnyen kezelhető rendszerekre tehetnének 
szert, amelyek egyszerűen integrálhatóak a már meglévő iktatási folyamatokkal” – jegyezte 
meg a szakember, aki szerint a digitalizáció egyik nagy előnye, hogy ha bizonyos automati-
zálható folyamatokat levesznek a dolgozók válláról, akkor a munkaerő hatékonyabb, kreatí-
vabb munkafolyamatokban tud részt venni. 

A DIGITALIZÁCIÓ UGYANIS NEM FELTÉTLENÜL VÁLTJA KI AZ EMBERI MUNKAERŐT, 
A FEJLESZTÉS SORÁN A CÉL NEM A MUNKABÉREN VALÓ SPÓROLÁS, HANEM A HA-
TÉKONYSÁGNÖVELÉS. 

A dokumentumkezelő rendszerek ugyanis a kisebb, ismétlődő feladatokat is könnyedén és 
egységesen kezelik, sablondokumentumok esetén például lehetővé teszik az adatkinyerést, 
hiszen olyan funkciókat is biztosítanak, mint a beépített jelentéskezelés, az egyedi riportok 
vagy az automatikus indexelés és kódfelismerés - így a kezelni kívánt iratokat automatikusan 
hozzárendelik a szállítólevél-feldolgozó és CRM rendszerekhez. 

Egy kisebb cég már havi 100 euró alatt hozzájuthat egy olyan dokumentumkezelő rendszer-
hez, mely széles funkcionalitással, a felhőalapú hozzáférés támogatásával, és előre konfigu-
rált dokumentumfeldolgozási-funkciókkal segíti az átlátható munkavégzést 

– mondta Marossy Dávid, hozzátéve, ugyanakkor ahány cég, annyiféle igény merülhet fel, de 
a Canon például kínál standard, dobozos megoldást, de teljesen személyre szabott rend-
szert is kiépítenek, ha az ügyfélnek arra van igénye. Marossy elmondta, mivel felhőalapú 
szolgáltatásról van szó, nincs szükség a már meglévő hardver eszközpark fejlesztésére, 
nem kell beruházni szerverekre vagy drága licencekre költeni, a hagyományos folyamatok 
gyorsan és zökkenőmentesen ültethetőek át digitális formába. 

Marossy kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány hatására felgyorsult ugyan a digitalizáció, 
ugyanakkor a Canon kutatásából kiderült, a válaszadók többsége, közel 70%-a naponta mi-
nimum egyszer, de 17% is legalább hetente használ nyomtatót, fénymásolót vagy szkennert 
a különböző munkafolyamatok során. A papíralapú dokumentumok pedig komoly nehézsé-
get jelentenek: a válaszadók 41%-a a nem digitalizált dokumentumok elvesztését, valamint a 
korábbi dokumentumok közötti nehéz kereshetőséget és az ebből származó bosszúságot 
emelte ki legnagyobb hátrányként a mindennapi munkavégzés során. 

"A hatékonyságnövelés mellett a dokumentumkezelő rendszerek másik nagy előnye, hogy 
hozzájárulhatnak a munkahelyi stressz csökkenéséhez is: a folyamatok átláthatóbbak, a do-
kumentumok gyorsan kereshetők, a monoton - például adatrögzítési - munka helyett a kollé-
gák nagyobb ívű, kreatívabb feladatot végezhetnek” – tette hozzá Marossy. 
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Támogatások elszámolásának szabályai egyéni vállalkozók 
esetén 
adozona.hu 

 

Az egyéni vállalkozások működésük során különféle támogatásokban részesülhetnek, 
melyek elszámolási módja függ egyrészt a támogatás fajtájától, másrészt az adózási 
módtól is. 

Azok az egyéni vállalkozók, akik nem tartoznak a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és 
a kisvállalati adóról szóló törvény (katatörvény) hatálya alá, a kapott támogatást a személyi 
jövedelemadó törvény (szja-törvény) rendelkezései alapján számolhatják el. 

Az szja-törvény nem határozza meg konkrétan, hogy mi tekinthető támogatásnak. A törvény-
ben található fogalomtár csak a költségek fedezetére és a fejlesztési célból kapott támogatá-
sokra ad meg részletes definíciót (ezt cikkünkben a későbbiekben érinteni fogjuk). 

A fentiekre tekintettel támogatásnak mindazon más személy által juttatott vagyoni értéket 
tekintjük, melyet a vállalkozás nem valamely szolgáltatásteljesítés vagy termékértékesítés 
ellenértékeként kap meg, hanem amely a vállalkozás működésének elősegítésére (például 
költségek fedezetére) vagy valamely beruházás ellentételezésére szolgál. 

Az szja-törvény 49/B paragrafusának (3) bekezdése rögzíti, hogy az egyéni vállalkozás által 
megkapott támogatás elszámolásának szabályai gyakorlatilag megegyeznek az önálló tevé-
kenységet folytató magánszemélyre vonatkozó szabályokkal. 

Az szja-törvény 10. számú mellékletének 5. alpontja pedig nevesítetten az egyéni vállalkozás 
bevételének tekinti a vállalkozó által "felvett támogatást". A fenti törvényi szövegrész alapján 
az egyéni vállalkozónak – fő szabály szerint – a jóváírás napján bevételnek kell elszámolnia 
a kapott támogatást. 

A támogatásoknak alapvetően két csoportját különbözteti meg a törvény. Egyrészt – mint 
fentebb említettük –  a törvény nevesíti a "költségek fedezetére vagy fejlesztési célból" kapott 
támogatásokat, másrészt mindazon támogatásokat, melyek nem tartoznak ebbe a körbe. 

 


