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Már csak ötöadannyi embert jelentettek fel tavaly az adóha-
tóságnál, mint 9 éve 
hvg.hu 

Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ez-
ret. 

Egy évtized alatt ötödére csökkent az adóhivatalhoz érkező közérdekű bejelentések száma, 
tavaly így is majdnem nyolcezer közlés futott be a hatósághoz, amely valamilyen szabályta-
lanságra próbálta meg felhívni a figyelmét. A szervezet nemegyszer vizsgálatot is indított a 
jelzések nyomán, száz esetből azonban csupán hatnál igazolódott be legalább részben va-
lamilyen jogsértés – írja a Magyar Nemzet. 

Közérdekű bejelentést akkor tehetnek a magánszemélyek, ha valamilyen szabálytalanságot 
tapasztalnak, s erre mindenképp szeretnék felhívni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
figyelmét. 2012-ben például 35 ezer ilyen beadvány érkezett a hatósághoz, ez 2016-ban 25 
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ezer körül alakult, 2018-ban viszont már 10 ezer alá csökkent a bejelentések száma. A NAV 
szerint tavaly a korábbinál is kevesebb ilyen jelzés futott be, szám szerint 7755. 

Tavaly a beadványok majdnem minden esetben konkrét – vélt vagy valós – szabálytalanság-
ra hívták fel a NAV figyelmét. Általános, például pontos adatok nélküli, egy-egy gazdasági 
ágazatot érintő bejelentés ritkán fordul elő. Legtöbbször egyébként azért írtak az emberek az 
adóhivatalnak, mert feldühítette őket, hogy valamely boltban, szolgáltatónál nem kaptak 
nyugtát. Emellett a feketefoglalkoztatás témája is gyakran szerepelt a közérdekű beadvány-
okban, akárcsak az, hogy valamely vállalkozás jogosultság nélkül végzi munkáját – vagy 
legalábbis ezt feltételezte a panaszos. A jövedelemeltitkolás, a csempészet, az adócsalás 
feltételezése szintén megjelent a közlésekben. 

Tavaly az esetek hat százalékában derült fény jogsértésre, közérdekű bejelentés alapján 
2020-ban majdnem 2500 ellenőrzést végzett el a hatóság. A vizsgálatok 17 százaléka, vagy-
is 430 eljárás zárult úgy, hogy valamilyen megállapítást tett az adóhivatal. Az anonim adat-
közlés egyébként továbbra is rendszeres, tavaly a NAV-hoz érkezett közérdekű bejelentések 
közel egyharmada származott azonosítatlan személytől. 

Gulyás: szélesebb körben igényelhető a tízmillió forintos 
gyorskölcsön 
Szélesebb körben biztosítja a kormány a tízmillió forintos újranyitási gyorskölcsönt, 
azt minden, a bezárásban érintett vállalkozás kérheti majd - közölte a csütörtöki Kor-
mányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Gulyás Gergely elmondta: a kormány utasította a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy ennek 
feltételeit mihamarabb teremtse meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig a 
kereskedelmi és iparkamarához fordul, hogy a gyorskölcsön feltételeiről minél előbb értesül-
hessenek a vállalkozások. 

Úgy fogalmazott: a bezárás sok vállalkozás számára okoz nehézséget, különösen a szolgál-
tató szektorban, a kormány ezért kiterjesztette a bértámogatásokat is minden bezárásra ítélt 
területre. 

Az 50 százalékos támogatást az érintettek egész márciusra megkapják, mentesülnek a 
munkáltatói járulék, valamint a szociális hozzájárulási adó fizetése alól is, és a kata átalány-
adóját is elengedi a kormány márciusra az érintettek számára. 

A kormány az uniós vakcinaszerződések nyilvánosságra hozatalát kéri 

A kormány egy napon belül nyilvánosságra hozza az orosz és a kínai vakcinákra kötött szer-
ződéseket, és az Európai Uniót is arra kéri: az Európai Bizottság által kötött szerződéseket is 
nyilvánosságra lehessen hozni - mondta a miniszter. 

Brüsszel megtiltja a tagállamoknak ezek nyilvánosságra hozatalát - jelentette ki Gulyás Ger-
gely, hozzátéve: levélben fordul az illetékes biztoshoz, hogy az unió által a tagállamok nevé-
ben kötött vakcinaszerződéseket is nyilvánosságra lehessen hozni. 
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Közölte azt is: miután a magyar kormány képes az év első felében mindenkit beoltani, ezért 
az év második felére már csak akkor rendel vakcinákat, ha ez a későbbiekben feltétlenül 
szükséges. 

A jelenlegi lekötések értelmében ugyanis a felnőtt lakosság másfélszer is beoltható lenne 

- tette hozzá. 

"Mindent megrendeltünk, ami az első fél évben érkezik, és abból nem rendeltünk meg min-
dent, ami csak a második fél évben, különösen annak a végén" - mutatott rá, hozzátéve: a 
bizottság állítása ezzel kapcsolatban valótlan, ami nem fogadható el. 

Beolthatják az időseket húsvétig 

A regisztráltak számától függően beolthatják az időseket húsvétig - mondta Gulyás Gergely. 

A tárcavezető kifejtette: több százezer idős még nem regisztrált, bár közöttük a legmagasabb 
a regisztráltak aránya. Az országos tisztifőorvos levelet ír azoknak az időseknek, akik még 
nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg - közölte. 

Hangsúlyozta: valamennyi oltóanyag, amelyet a hatóságok megvizsgáltak és engedélyeztek, 
biztonságos és védettséget ad, és az oltás az egyetlen eszköz, hogy megszabaduljunk a 
járványtól. 

Néhány órája érkezett Kínából újabb 450 ezer vakcina, így összesen egymillió adag jött már 
onnan 

- mondta. 

Nyártól sokat egyszerűsödhet a vállalkozások élete 
portfolio.hu 

Az évente beérkező több mint négymilliárdnyi számla és nyugta adatból idén nyártól nem-
csak áfabevallási tervezetet tud kiajánlani az adóhivatal, hanem számos, nemzetközi szinten 
is egyedülálló szolgáltatást nyújthat mintegy félmillió vállalkozásnak - tájékoztatta Izer Nor-
bert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t. 

A vállalkozásokat idén nyártól már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási 
kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik az áfabevallás kiajánlott tervezetét - 
emlékeztetett az államtitkár. 

Három alapkőre épül az e-áfa fejlesztése. A legbiztosabb építőkő az online számlarendszer, 
idéntől ugyanis minden számlát lát az adóhivatal, ez évente 550 millió online számlát jelent. 
Évi mintegy 3,5 milliárdnyi adóügyi bizonylattal (nyugtával és egyszerűsített számlával) a 
legnagyobb adatállományt egy másik, már 2014 óta létező adóügyi eszköz, az online pénz-
tárgép-rendszer biztosítja. Ezt egészíti ki az évi pár százezer elektronikus vámárunyilatkozat, 
az import adatokkal - sorolta az államtitkár. 

Izer Norbert elmondta, hogy az e-áfa rendszer már nyártól nagy könnyebbséget hozhat a 
vállalkozások ügyintézésében. Azon túl, hogy az e-áfa rendszerrel Magyarország az Európai 
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Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást, a későbbiekben számtalan 
kényelmi funkció is elérhetővé válik. 

MIVEL AZ ADATOK FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK, EZÉRT AKÁR NAPONTA LEKÉR-
DEZHETŐ AZ ÁFAEGYENLEG. 

A tervek szerint akár összeghatárokra, akár bizonyos számlakiállítókra automatikus értesí-
tést lehet kérni. Így például a cég azt is beállíthatja, hogy jelezze a rendszer, ha a fizetendő 
áfa összege elér egy bizonyos összeghatárt. Megjegyezte, hogy ezek az adóhivatali szolgál-
tatások nemzetközi szinten is egyedülállóak: csökkentik az adminisztrációs terheket, segítik 
a cég saját ügyvitelének digitalizálását, és ezáltal a pénzügyek is sokkal tervezhetőbbé, ki-
számíthatóbbá válnak, sorolta Izer Norbert. 

Az államtitkár kitért az e-áfa rendszer egyik legfontosabb építőkövét jelentő online számlákra 
is. Mint mondta, január 4-én lépett hatályba a minden egyes számlára vonatkozó adatszol-
gáltatási kötelezettség, ám a kormány még három hónap szankciómentes időszakot biztosí-
tott a vállalkozásoknak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal március 31-ig nem szab ki mulasztási 
bírságot, ha a vállalkozó nem vagy nem megfelelően szolgáltat adatot azokról a számláiról, 
amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák köré-
be - hívta fel a közelgő határidőre a figyelmet az államtitkár. 

Már százezren igényelték az ingyenes munkajogi tanács-
adást 
vg.hu 

Tavaly január óta mintegy 100 ezren éltek az ingyenes JOG pont adta munkaügyi tanács-
adás lehetőségével, ami érdemben segíti a jogszerű foglalkoztatást Magyarországon – 
mondta Bodó Sándor. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára közölte, 

a jogpontok hálózata havi közel 10 ezer megkeresést kap, az utóbbi időszakban egyre töb-
beknek segít. 

A projekt révén olyan országos egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói 
szolgáltatási hálózat jön létre, amely a kollektív szintű munkaügyi jogviták rendezésében és 
megelőzésében is közreműködik. Az ügyfelek az eddigi jogesetek 60 százalékában munka-
jogi, 20 százalékában társadalombiztosítási, 15 százalékában vállalkozási és cégjogi kér-
déssel, 5 százalékában adójoggal kapcsolatban fordultak a munkavállalói és munkáltatói 
érdekképviseleti szervezetek által működtetett jogsegélyszolgálathoz. A statisztikák szerint 
az esetek döntő többségében személyre szabott vagy tájékoztató jellegű tanácsadást igé-
nyeltek. 

A jogsegély lehetőségével a leggyakrabban a 30-40 év közöttiek élnek, a középfokú végzett-
séggel rendelkezők a legaktívabbak. 

A legtöbbször a munkaviszony megszűnésével, létesítésével, társadalombiztosítási jogosult-
sággal vagy munkaszerződéssel kapcsolatos szabályokkal, kötelezettségekkel összefüggő 
esetekben fordulnak a Jogpont hálózathoz. 
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2021 márciusáig összesen 63 vitarendezési kérelmet nyújtottak be, ezek fele szakszervezet-
től vagy szakszervezeti szövetségtől, 43 százaléka munkáltatótól vagy munkáltatói érdek-
képviselettől érkezett. 57 esetben tanácsadást igényeltek a kérelmezők, etikai bizottság be-
vonására eddig nem volt szükség. 

Hogyan tovább, katás egyéni vállalkozók? 
profitline.hu 

A 2021. január 1-jétől életbe lépett kata szigorítások kihívás elé állítják a kisadózókat 
és partnereiket, akik a NAV idei tervezete alapján szigorúbb ellenőrzésekre is számít-
hatnak. Sok vállalkozó számára ugyanakkor még kérdéses lehet, hogy milyen lehető-
ségei vannak, ha a szabályozási változások miatt másik adónemet kell választania. A 
K&H szakértői összegyűjtötték, hogy kinek lehet érdemes váltani és ha erre kerül a 
sor, milyen egyéb adózási formák állnak a jelenlegi katások rendelkezésére. 

A 2021. január 1-jén életbe lépett kata adózás szigorítása egyaránt kihívás elé állíthatja a 
kisadózókat és partnereiket. A szabályozás értelmében, az idei évtől többek között 40 száza-
lékos adót kell fizetnie a megbízó cégnek, ha egy kisadózó számára 3 millió forintnál több 
pénzt fizet ki. „Katás ügyfeleinket látva azt tapasztaljuk, hogy bár tavaly év végén számos 
kisadózó váltott adózási formát, ez a kérdés még idén is sokak számára okozhat fejtörést. Az 
érintetteknek ráadásul különösen oda kell figyelniük, mivel a NAV 2021-re vonatkozó ellen-
őrzési tervében kiemelt figyelmet fog fordítani a katás vállalkozók és partnereik vizsgálatára” 
– foglalta össze a tapasztalatokat Kökény Roland, a K&H kkv marketing és támogatás veze-
tője. 

Kinek érdemes katázni? 

„A kata adózás továbbra is jó opció lehet azok számára, akik – belföldre vagy külföldre törté-
nő számlázástól függetlenül – magánszemélynek számláznak. Továbbá azoknak sem érde-
mes váltani, akiknek az éves árbevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, és nem szár-
mazik több mint 3 millió forint értékű bevételük egy kifizetőtől vagy kapcsolt vállalkozástól, 
ahol többek között többségi tulajdon vagy közös ügyvezetés áll fenn. Azoknak a kisadózók-
nak viszont, akik nem tartoznak bele a fent említett kategóriákba, és az idei évet még 
katásként kezdték, el kell dönteniük, hogy milyen más adózási formát választanak. Az alábbi 
szempontok abban segíthetnek, hogy az egyes esetekben mit érdemes mérlegelni. Fontos 
azonban kiemelni, hogy mivel minden kisadózó helyzete egyedi, mindenképpen javasolt 
szakértővel egyeztetni a váltás előtt. Hiszen mindegyik vállalkozási forma és adózás nagy-
ban függ a várható bevételtől, elszámolható költségektől és az igénybe vehető kedvezmé-
nyektől” – összegezte Szilágyi Anita, a K&H szakértői csapatának tagja, a Vállalkozás Oko-
san alapítója és vezető tanácsadója. 

Egyéni vállalkozóknak: átalányadó vagy tételes költségelszámolás 

Amennyiben egy katás egyéni vállalkozó adózási formát szeretne váltani, akkor az átalány-
adó vagy a tételes költségelszámolás közül választhat. Az átalányadó esetében az adózás a 
bevétel alapján történik, az adót és a járulékokat pedig egy meghatározott értékhatárig - az 
alapesetben évi 15 millió forintig – a bevétel 60 százaléka után kell megfizetni. Előnye, hogy 
év közben is bármikor választható, arra azonban figyelni kell, hogy az alapesetben, a nettó 
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15 millió forintos bevételi értékhatárt időarányosan ne haladjuk meg. A másik alternatívát 
jelentő tételes költségelszámolás esetében a kiadásokat költségszámlákkal kell igazolni, és 
az így gyűjtött, kizárólag a vállalkozás érdekében felmerülő, elismert költségek csökkentik a 
bevételt, a nyereségadó pedig ezen különbözet után fizetendő. Azt viszont érdemes észben 
tartani, hogy az osztalékadót is fizetni kell, és ha nem rendelkezünk máshol biztosítási jogvi-
szonnyal, akkor a minimálbér vagy garantált bérminimum utáni további adó és járulék is a 
vállalkozót terheli. 

Társas vállalkozásoknak: társasági adó vagy kisvállalati adó (kiva) 

Azok, akik társas vállalkozással rendelkeznek, szintén két lehetőség közül választhatnak. 
Egyrészt áttérhetnek a társasági adóra: ebben az esetben a bevétel és a költség különböze-
te után kell adózni, de osztalékot nem kötelező kivenni a cégből, így osztalékadó sincs. Illet-
ve ha nincs máshol biztosítási jogviszony, a minimálbér vagy a garantált bérminimum utáni 
adót és járulékot a vállalkozónak kell fizetni. A másik opció a kisvállalati adó (kiva) amely 
előnye, hogy nincs nyereségadó, valamint a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hoz-
zájárulás helyett az alacsonyabb kiva fizetendő, amit ha a tulajdonosok kiveszik a nyeresé-
get, akkor a szokásos mértéken felül, az osztalék után is meg kell fizetni. Azoknak érdemes 
tehát ezt a megoldást választani, akik több munkavállalót alkalmaznak, a személyi jellegű 
kifizetések meghaladják a vállalkozás nyereségét, továbbá nem vesznek fel osztalékot és 
bankszámlán történnek pénzmozgások. 

"Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én dögöljek éhen?" 
– kilátástalan a szépségipari dolgozók helyzete 
A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a 
sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel nélkül. Ráadásul nekik még bértámogatás sem 
jár, mert egyéni vállalkozók. Megkérdeztük a kormányt, miért bünteti az egyéni vállal-
kozókat az alkalmazottakkal szemben, noha már egy éve is szó volt arról, hogy a bér-
támogatást a katás vállalkozókra is kiterjesztik. 

Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a szépségiparban dolgozók a március 8-án életbe lépett 
szigorítások miatt. Fodrászok, kozmetikusok, masszőrök, kéz- és lábápolók húzták le a rolót 
két hétre. Leghamarabb március 22-én nyithatnak, ám a járványhelyzet miatt ezt nem lehet 
biztosra venni. 

A vendéglátósok után most mi jövünk – jelentette ki Szőnyi Dorina fodrász. A járvány nem 
kímélte az elmúlt egy évben azt a szektort sem: a dolgozók bevétele meg sem közelítette a 
járvány előtti időszakét. A szépségiparban dolgozók a hvg.hu-nak azt mondták, a vendéglá-
tás és a turizmus ellehetetlenülése miatt tőlük is eltűntek az ezekben az ágazatokban dolgo-
zó vendégek, és az idősebbek is elmaradoztak. A magyarországi fodrászatok és kozmetikai 
szalonok 70-80 százaléka önként bezárt már a járvány magyarországi megjelenésének első 
szakaszában, és csak áprilisban nyitott újra, főként az addig elszenvedett bevételkiesés mi-
att. A KSH adatai szerint csaknem 50 ezer egyéni vállalkozó volt kénytelen tavaly tavasszal 
szüneteltetni tevékenységét. Legnagyobb arányban épp a fodrászok és a szépségiparban 
dolgozók tettek így. 
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A mostani szigorú intézkedéseket Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter je-
lentette be, ő többek között arról beszélt, hogy a bértámogatásokat minden most bezárni 
kényszerülő szektorra kiterjesztik a korlátozások időtartamára. 

 Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület becslése szerint ma Magyarországon 
tízezernél több szalon működik, beleértve a fodrászatokat, a manikűrösöket, a sminkeseket 
és a masszőröket. Ezekben a szalonokban nagyjából harmincezren dolgozhatnak – ennyi 
embert biztosan érint a mostani bezárás. Közülük több mint 20 ezren szerveződtek közös 
Facebook-csoportba. Az egyik alapító, Drabant Fruzsina a hvg.hu-nak ezt azzal indokolta, 
hogy úgy érezték, nem áll ki senki a szakmájukért, magukra maradtak. 

Azt szeretnénk elérni, hogy valóban kinyithassunk 22-én! Szeretnénk, ha a döntéshozók is 
látnák, hogy egyáltalán nem vagyunk járványügyi szempontból veszélyesek, kiemelten figye-
lünk az egészségügyi szabályok betartására, védőfelszerelésben dolgozunk, fertőtlenítünk, 
egyszerre csak egy vendéget fogadunk 

– magyarázta. 

Az ügyben petíciót is írtak az operatív törzsnek, ennek lényege, hogy a felhívják a figyelmet 
arra, 

• a szalonokban a fertőzés kockázata jóval alacsonyabb, mint például a jelenleg nyitva 
tartható üzlethelyiségek többségében, 

• a szépségipari szolgáltatás számos esetben elengedhetetlen, a folyamatban lévő ke-
zelések megszakítása negatív következménnyel járhat a vendégek részére, 

• a magánegészségügy nyitva tartása mellett a szépségipar bezárása megítélésük 
szerint nem indokolt, 

• a szépségipar fehér vállalkozásainak ellehetetlenítése miatt ugrásszerűen megszapo-
rodhatnak az olyan fekete/sufnis és sokszor kontár tevékenységek, amelyek komoly 
veszély jelentve a vendégekre nézve, 

• a szépségiparra kirótt korlátozás nemhogy nem éri el a célját, hanem inkább ront a 
fennálló helyzeten. 

Ezért arra kérik az operatív törzset, hogy javasolja a kormánynak, engedélyezze a szépség-
ipari szolgáltatásokat március 22-e után. A petíciót eddig több mint 40 ezren írták alá. 

Drabant Fruzsina hozzátette, számukra is fontos, hogy ne terjesszék a vírust, ugyanakkor 
látni kell, hogy a szépségiparban dolgozók döntő többsége katás vállalkozó, így ők nem jo-
gosultak a bértámogatásra. Hangsúlyozta: 

A szakma 90 százaléka nem jogosult a bértámogatásra, így családok kerülnek most nagyon 
súlyos veszélybe. Nincsen semmilyen más bevételi forrásunk, mi nem tudunk online felületre 
átmenni, nincsenek alternatíváink, csak a szolgáltatásunkból élünk. 

Sokan magánszemélytől bérlik az üzlethelyiséget, amelyért továbbra is fizetniük kell, egyéb 
kiadásaik mellett. A március 5-én megjelent kormányrendelet szerint ugyanis csak az állami 
vagy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetni. 

https://www.facebook.com/groups/553426675564371/
https://www.facebook.com/groups/553426675564371/
https://www.facebook.com/groups/553426675564371/
https://www.peticiok.com/kerjuk_a_szepsegipari_szolgaltatasok_tenyleges_ujranyitasat_2021_marcius_22-en?fbclid=IwAR2AcSNq4jeWreiKWVJubWz7L0ICcZhpR8L73aLVLTC0DRmo5wZULV2Iuzg


 

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 kormányrendelet egy további fontos rendelkezése, hogy a kata szerint adózó vállalkozások 
és vállalkozók, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók is 
mentesülnek a kata, vagy a szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége alól. A 
kormány bértámogatást ígért minden, a járványhelyzet miatt lezárt szektornak, de például a 
fodrászoknál és egyéb szépségipari dolgozóknál szinte mindenki egyéni vállalkozó, és nekik 
csak a kata 50 ezres elengedése jár, nem pedig a bér 50 százaléka, mint a többieknek. 
Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot, miért büntetik, ha valaki egyéni vál-
lalkozó, amint érkezik válasz, közöljük. 

A kormány még tavaly áprilisban hirdette meg bértámogatási programját, és már akkor szó-
ba került egy, a gazdasági élet képviselőivel tartott videókonferencián, hogy a katás vállalko-
zások is élhessenek a bértámogatással. Ebből azóta sem lett semmi. Megkeresésünkre az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium most azt közölte, hogy 

a koronavírus miatt átmenetileg bezárásra kényszerült, és ezért ágazati bértámogatásra jo-
gosult vállalkozások minden munkavállalójukra igényelhetnek bértámogatást. Így a vállalko-
zások tételes adóját (kata) fizető vállalkozások dolgozói is részesülhetnek ágazati bértámo-
gatásban, ha a vállalkozás azt a helyileg illetékes kormányhivatalnál kérelmezi. 

Arra, hogy bértámogatásra miért kizárólag munkavállaló jogosult, egyéni vállalkozó nem, 
nem kaptunk választ. 

Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én éhen dögölhetek? 

– fakadt ki egyikük a Facebookon. Közben a kamara Kamatmentes Újraindítási Gyorsköl-
csönt ajánl a bajba jutott vállalkozóknak. A pénzt bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek 
fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására lehet költeni. Azok 
a vállalkozók is beadhatják hitelkérelmüket, akiket kedvezőtlenül érintenek a járvány harma-
dik hulláma miatti, új korlátozó intézkedések. Ezzel az eddigi 25-ről 55-re nőtt a kedvezmé-
nyezett vállalkozási főtevékenységeket tartalmazó TEÁOR-lista. A hitel változatlanul nulla-
százalékos kamat mellett, 10 éves futamidővel, önerő nélkül, 100%-os előleggel és három év 
türelmi idővel igényelhető az MFB Pontokon. 100 milliárd forint van erre. 

Ez csak pillanatnyi segítséget ad, hosszú távon eladósodáshoz vezet 

– véli Drabant Fruzsina a hitellehetőségről. Úgy fogalmazott, nem lehet tudni, hogy 3 év múl-
va, amikor el kell kezdeni törleszteni, „milyen állapotok lesznek majd”. Szerinte „a gyorsköl-
csön nem megoldás a szektorban dolgozók részére”.  Hozzátette, ha továbbra is zárva kell 
tartaniuk, akkor a kata elengedése mellett ki kell dolgozni egy esetleges “bértámogatási” 
lehetőséget is az e szerint adózó vállalkozóknak. Hozzátette, ő és a kollégái nem segélyt 
vagy hitelt szeretnének, hanem dolgoznának. 

Az Ön által jelzett probléma ismert a BKIK előtt 

– írta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Szentesi Lászlóné Drabant Fruzsi-
nának. A budapesti műkörömépítő ugyanis a kamarát is megkereste. Innen azt a választ 
kapta, hogy a BKIK folyamatosan gyűjti és elemzi a budapesti gazdaság helyzetét jelző in-
formációkat, és lehetőségeihez mérten intézkedéseket hoz a felmerülő problémák kezelésé-
re. "Maximálisan megértve a bevezetett korlátozások által az Önök vállalkozásának okozott 

https://mkik.hu/
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nehézségeket, a BKIK járványügyi kérdésnek tekinti az egyes üzletek bezárásáról hozott 
döntést" – olvasható a válaszlevélben. 

"Ez nem üzletek kára kizárólag, inkább egyéneké. Hány olyan kollégánk van, akinek nincse-
nek anyagi tartalékai, még két hétre sem. Sokan gyereket nevelnek egyedül, albérletet fizet-
nek. Miből? Ha kapunk is bárminemű kompenzációt, az se holnap lesz" – reagált a főtitkár 
levelére Csorba Nikolett fodrász. 

Közben a labornak tekintett Ausztriában mindössze egy hónapja lehet ismét fodrászhoz 
menni, igaz, csak 48 óránál nem régebbi negatív vírusteszt birtokában. Az is igaz, hogy ott 
tömeges és ingyenes a tesztelés, a schönbrunni kastélytól a gyógyszertárakig számos he-
lyen ellenőrizhetik a helyiek a fertőzöttségüket – számolt be az Euronews. 

A kormánytól kérnek segítséget a szolárium vállalkozások 
vg.hu 

Levélben fordul a Gulyás Gergelyhez Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a hazai szolá-
rium vállalkozások megmentése érdekében a Magyar Szolárium Egyesület (MSZE). 

A tavalyi korlátozások megrendítették a hazai szoláriumpiac résztvevőit, az idei járvány miatti 
teljes lezárás pedig csődbe taszíthatja a Magyarországon rendkívül népszerű szolgáltatási 
szektort 

– írják. 

Az MSZE levelében kérte a Miniszterelnökséget, hogy a szoláriumok az első enyhítési intéz-
kedésekkel egy időben ismét megnyithassanak az eddig is megszokott biztonsági előírások 
szigorú betartásával, ugyanis a hatóságok szerint a tavalyi nyitvatartásuk sem volt hátrányos 
következménnyel a járvány terjedésére. 

Ezzel több száz vállalkozás, több ezer munkavállaló és magyar család számára megteremt-
hető lenne a válság átvészelése, valamint ez a szolgáltatás a jelenlegi komor hangulatban 
nagy mértékben javíthat a felhasználók életminőségén és mentális közérzetén 

– tették hozzá. 

 

https://hu.euronews.com/2021/02/08/negativ-teszt-felmutatasaval-lehet-fodraszhoz-es-iskolaba-menni-ausztriaban

