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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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Gazdaságvédelmi intézkedések4
1. Bértámogatás:
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség –
vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó –
fele, de legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az
eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így
akár 600.000 forint támogatást. A Vállalkozások munkaerő
támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A
programról
részletes
információk
a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaer
o_tamogatasa oldalon találhatóak.
2. Hitelfizetési moratórium5

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről
5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
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A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény
hatálybalépésére
tekintettel
egyes
veszélyhelyzeti
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1jén hatályát veszti a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.
Viszont a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény szerint az egyes
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvényben foglaltaktól eltérően, amennyiben az adós a
hiteltörlesztési
moratórium
veszélyhelyzettel
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én
hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte,
akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap.
A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.
Azaz 2022. június 30-ig, csak meghatározott társadalmi
csoportok számára kérelemmel elérhető a hitelfizetési
moratórium:
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tehát aki már nem jogosult, vagy jogosult, de nem
nyilatkozott, annak lezárult a moratórium meghosszabbítása.
-

-

Ha a jogosult határidőn belül, nyilatkozatban jelezte
a fizetési moratóriumban részvételi szándékát, akkor
hitele 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban
marad.
Aki nem nyilatkozott 2021. október 31-ig a
moratórium meghosszabbításáról, vagy nem volt
jogosult rá, annak 2021. november 1-jétől meg kellett
kezdenie hitelének törlesztését.

2021. november 1. után is van lehetőség arra, hogy valaki
kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett
dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem
lehet lépni. 2021. október 31. után, egészen 2022. június 30áig tehát csak külön nyilatkozattétellel az alábbi jogosultak
vehetik igénybe a hosszabbítást:
- nyugdíjasok,
- a gyermeket várók, illetve nevelők,
- a közfoglalkoztatottak,
- azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez
képest csökkent a jövedelmük,
- a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest.
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KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA
A vállalkozások elsődleges célja a nyereségtermelés. A
fogyasztók
kiszolgálása
általában
folyamatos
tőkebefektetéssel és beruházással jár. A cégeknek egyszerre
kell fejleszteni, valamint az elhasználódott és/vagy elavult
eszközeit cserélni vagy pótolni, a kapacitást bővíteni.
A finanszírozás kérdéséhez szorosan kapcsolódik, hogy
Magyarországon a vállalkozók többsége csak jelentős külső
forrás bevonásával képes sikeres vállalkozásba kezdeni.
Szintén problémát jelent, hogy a kiadvány elején ismertetett
pénzügyi-stratégiai tervezést sok kezdő vállalkozó nem hajtja
végre, így nem rendelkeznek reális számításokkal arra
vonatkozóan, hogy a folyamatos működés miként tartható
fenn, általában alábecsülik a működési költségeiket.
Hazánkban sajnos rengeteg területen jelennek meg
lánctartozások, amellyel szintén sokan nem számolnak.
Általános trend az is, hogy a cégek a számlákat hosszú
fizetési határidő mellett fizetik csak meg, amely szintén
finanszírozási problémákat okozhat.
Ideális esetben a cégek elsősorban a nyereségükből vagy a
korábbi nyereségből képzett tartalékokból tartják fenn
magukat és bővítik a portfóliójukat. Azonban a fenti
problémák miatt vagy egyéb okokból (pl.: új termék
fejlesztése, csúcsforgalom) miatt a társaságok külső
finanszírozásra is szorulnak.
I. Forrás a tulajdonosoktól
Ennek a legegyszerűbb módja a tulajdonosok által a
társaságnak adott forrás, azonban ez nagy kockázattal is
járhat. Ezek az úgynevezett „tagi kölcsönök” ideális esetben
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átmeneti jelleggel nyújtanak fedezetet a vállalkozás részére.
Ezzel a tulajdonosok részéről elkerülhető harmadik felek
bevonása a vállalkozás megsegítésébe. Az ilyen jellegű
kölcsönöket a múltban a legtöbb esetben ingyenesen
nyújtották, azonban a jogszabályi környezet változása miatt
érdemes valamilyen mértékű ügyleti kamatot kikötni a tag
részére. A saját tőkéhez viszonyított aránytalanul nagy tagi
kölcsönnel történő vállalkozásfinanszírozást a jogalkotó
több módon igyekszik visszaszorítani. Többek között a tagi
kölcsönt, illetve a tulajdonos által nyújtott hiteleket több
adóbevallásban is be kell vallani, jelenteni kell az adóhatóság
felé. Továbbá kiugróan magas tagi kölcsönök esetén az
adóhatóság a tulajdonossal szemben vagyonosodási
vizsgálatot is indíthat.
II. Külső tőkebevonás
II./1. Kockázati tőkenyújtás
A külső tőkebevonás speciális, de – a banki hitelek
szerepének csökkenésével – egyre terjedő esete a kockázati
tőkenyújtás, amikor a társaság nem hitelt, hanem tőkét vesz
fel a banktól vagy erre szakosodott kockázati tőke befektető
társaságtól (venture capitalist). Ilyenkor a „hitelt” nyújtó
részesedést szerez a társaságban és utána osztozik a
nyereségéből, osztalékából.
Ezeknek a befektetőknek egy terjedőben lévő altípusa az
üzleti angyal vagy angyalbefeketető, akik elsősorban
feltörekvő start-upokat támogatnak. Ezek a cégek, ahogy
arról már volt szó, többnyire termék- vagy üzletimodellinnovációval foglalkoznak és nemzetközi piacokra törnek
be. A befektetőknek kevés kézzelfogható garanciájuk van
arra, hogy a támogatott vállalkozás valóban sikeres lesz.
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Amennyiben igen, akkor a nyereség egy jelentős részére a
befektetők igényt is tartanak. Előnyük az üzleti angyaloknak
azonban,
hogy
iparági
ismeretekkel
és
kapcsolatrendszerükkel is segítik a kezdő vállalkozás sikerre
vitelét, tapasztalt vállalkozóként részt vehetnek az
üzletfejlesztésben, marketingben is.
II./2. Kereskedelmi hitel
Gyakori finanszírozási forma a kereskedelmi hitel felvétele
is, ebben az esetben a vállalkozó hitelkérelemmel fordul a
bankokhoz. Az ilyen hitel mértékét és lejáratát rengeteg
tényező befolyásolhatja, a bankok ebben az esetben – pl.:
üzleti terven keresztül is – alaposan felmérik a cég helyzetét
és annak megfelelően döntenek a hitelfolyósításról.
A hitel futamidejét tekintve rövid vagy hosszú lejáratú (egy
éven túlnyúló) lehet. A rövid lejáratú hitelek általában a
pénzforgalomban jelentkező átmeneti lyukak áthidalására
szolgálhatnak. A hosszú lejáratú hitelek általában valamilyen
nagyobb mértékű befektetést előznek meg, ebben az esetben
a bankok általában bizonyos mértékű önrész vállalását is
elvárják a cégtől. A bank dologi vagy személyi biztosítékot is
kérhet a vállalkozástól a fizetőképesség biztosítása
érdekében (pl.: ingatlanjelzálog, kezességvállalás).
A hitel rendelkezésre bocsátása is többféle módon történhet.
A fentiekben részletezett rövid és hosszú lejáratú beruházási
hitelek esetén a bank a teljes hitelkeretet egy összegben a
vállalkozás rendelkezésére bocsátja, ezt követően az összeget
pedig a társaság rendszeres időközönként törleszti. Egy
másik jellemző hiteltípus a folyószámlahitel, amelynek során
a bank egy hitelkeretet biztosít. Ez a vállalkozásnak egy
biztonsági tartalékot jelenthet, hiszen abban az esetben, ha
átmenetileg likviditási probléma lépne fel, akkor ebből a
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tartalékból – a felhasználható hitelkeret erejéig – továbbra is
fedezheti kiadásait. A vállalkozási folyószámlahitelt a bank
minden évben felülvizsgálja. Mivel ez a hitelfajta nagyon
gyakori, ezért a vállalat vezetése során különösen fontos,
hogy a forgalom, bevételek és a partneri kör nagysága és
összetétele megfeleljen a bank által elvárt paramétereknek.
II./3. Állam által nyújtott támogatások
A külső források egy másik nagy csoportját az állam által
nyújtott támogatások jelentik. Ezek közül érdemes külön
kiemelni a vissza nem térítendő állami támogatásokat,
amelyek a gazdaságélénkítés és egyéb kormányzati célok
érdekében általában meghatározott célokat vagy
korosztályokat támogatnak.
A támogatások közül kiemelhető például az a program,
amelyet tavaly vállalkozásindítást tervező 30 év alatti
fiataloknak és 30 év feletti álláskeresőknek hirdették meg. A
program segítségével mintegy 9000 egyéni vállalkozás jöhet
létre 2022-ig, ebből csaknem 8000 az ország hat kevésbé
fejlett régiójában, és közel ezer a központi régióban. A 40
milliárdos támogatási keret csaknem 6000 vállalkozás
létrehozását biztosítja a 30 év alattiak és mintegy 3000
vállalkozásét a 30 év felettiek körében. A részleteket a
www.ginop519.hu oldalon lehet megtalálni.
A visszatérítendő, állami finanszírozási formák közül
megfontolandó lehet a Magyar Fejlesztési Bank által a
Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 keretében nyújtott,
a foglalkoztatásban betöltött szerep növelését, innovációs és
beszállítói tevékenység erősítését, környezetvédelmi,
vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásokat célzó
kedvezményes kamatozású hitel és lízing. A program
keretében nyújtott hitel és lízing tárgyi eszköz vásárláshoz,
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beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz és beruházáshoz
kapcsolódó immateriális javak megvételéhez használható fel.
A program előnyei közé tartozik, hogy forint alapú a hitel,
így árfolyamkockázat nélkül vehető fel, rendkívül
kedvezményes kamatozással vehető igénybe és akár 15 évre,
legfeljebb 3 éves türelmi idővel is igényelhető. A program
részletes feltételeiről a Magyar Fejlesztési Bank
együttműködő partnereinél – egyes kereskedelmi bankoknál
– lehet érdeklődni.
A Széchenyi Kártya Program krízishiteleinek vége, a
Növekedési Hitelprogram után megkezdődik a következő
ütem, 2021. július elsejétől elindul a Széchenyi Hitelkártya
Újraindítási Hitelprogram.
Az állam kedvező, legfeljebb 0,5% kamatozású
hitelkonstrukciókat biztosít, amelyek a mikro-, kis- és
középvállalkozások újraindítását segítik.
2021. júliustól négy új konstrukciót vehetnek igénybe a
vállalkozások, 2021. szeptembertől pedig újabb kétféle
termékkel bővül a Széchenyi Kártya Program6.
2021. július 1-jétől vezetik be a Széchenyi Kártya GO
programokat:
‐ Széchenyi folyószámlahitel Go!,
‐ Széchenyi likviditási hitel Go!,
‐ Széchenyi beruházási hitel Go! és az agrár-Széchenyi
beruházási hitel Go!,
1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási
Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program
bevezetéséről
6
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‐ Széchenyi turisztikai kártya Go!.
A fentieken túl a
‐ Széchenyi Lízing Program is, és a
‐ Széchenyi Önerőkiegészítő Hitel is pályára áll.
II./4. Európai uniós források
Érdemes megjegyezni, hogy európai uniós források
felvételére is adódhat lehetőség, azonban ezek általában nem
működéssel kapcsolatosak, hanem egyes projektek
megvalósítására vehetők igénybe, a kiírt pályázatokat a
www.palyazat.gov.hu weboldalon lehet figyelemmel kísérni.
II./5. Közösségi finanszírozás
A külső finanszírozás egy új – és egyre jobban terjedő
formája – a közösségi finanszírozás (crowdfunding). Ennek
lényege, hogy a vállalkozói ötlet az interneten keresztül
népszerűsíthető az erre szakosodott oldalakon keresztül,
ahol az érdeklődők, mint mikrobefektetők beszállhatnak
ennek megvalósításába – fontos, hogy ez a finanszírozási
mód csak egy-egy konkrét projekt megvalósítására
megfelelő. A pénzügyi támogatásért cserébe az ötletet
közzétevő személy kifejleszti/legyártja a terméket vagy
szolgáltatást és elküld egy-egy darabot azoknak, akik
segítették a megvalósítást. Ebben az esetben is pontos
stratégáit kell felépíteni, hiszen ki kell számolni azt is, hogy
mekkora termelés esetén lesz jövedelmező az ötlet, és hogy
hány darabot szükséges legyártani az adott termékből ahhoz,
hogy megérje belevágni. Ezen számok kalkulációjával az is
kiszámolható, mennyi az a minimum darabszám (egyben
befektetőszám), ami a sikeres termeléshez szükséges. Azaz a
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sikerhez nem elegendő közzétenni az ötletet az interneten,
sokszor előzetes prototípusokat kell készíteni és megfelelő
PR és marketing is szükséges. Minden, a magyar hírekbe is
bekerülő számítástechnikai, okoseszköz vagy társasjáték
projektre rengeteg olyan ötlet jut, amely megbukik. Így
ebben az esetben is nagyon fontos szerepe van a pontos
stratégia kidolgozásának és szakértők bevonásának. A
közösségi finanszírozási honlapok közül a legnépszerűbb az
www.indiegogo.com oldal.
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Vállalkozói információs portál
A vali.hu – azaz a személyre szabott vállalkozói információs
portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és
személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat
leginkább érdeklő témakörökben. A vállalkozásoknak
készült portálon pár kattintással a vállalkozások a
fejlesztésükhöz segítséget nyújtó személyre szabott
tájékoztatást kaphatnak pályázatokról, államilag támogatott
hitelekről és képzésekről. Az oldalon böngészés akár
regisztráció nélkül is lehetséges, a testreszabott
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a
regisztráció, amely rövid időn belül elvégezhető.
A portál célja a magyar vállalkozások szakmai támogatása, az
elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, további
tájékoztatás és információ a www.vali.hu oldalon található.
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Kistelepülésen működő boltok támogatása
2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal
rendelkező településeken működő kisboltok támogatásban
részesülhetnek, a programra a Kormány 45 milliárd forintot
biztosít.
A cél a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a
kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az
alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg
magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele, mindezek
érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatási összegek megállapításakor figyelemmel kell
lenni az uniós szabályok alapján adható támogatási jogcímek
szabályaira. Az összeszámítandó támogatások kerete 1,8
millió euró értékhatárig emelkedett 2021. december 31ig (tehát nem az eredetileg megjelölt de minimis
értékhatárral kell számolni).7
Az értékhatár növelésével pályázhatnak azon vállalkozások
is, amelyek az ún. de minimis szabály (200 ezer euró) alapján
eddig nem pályázhattak, alapvető szabály azonban, hogy a
támogatási szerződést 2021. december 31-ig kell megkötni,
hogy az ún. ideiglenes keret szabályai kerüljenek
alkalmazásra.
Emellett a módosítás tartalmazza, hogy a kapcsolt
vállalkozások mely fogalmát kell alkalmazni a kisboltok
támogatási
pályázatánál:
kapcsolt
vállalkozás
226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási Akcióterv
keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet módosításáról
7
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a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk
(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás.
Célkitűzés, hogy az üzletek valódi közösségi térként is
működjenek, és az alapvető élelmiszerek mellett akár
gyógyszerek forgalmazásával is foglalkozhatnak, illetve
postai szolgáltatások is elérhetőek lehetnek.
A támogatás lényeges elemeiről:
KINEK ADHATÓ?
Támogatás nyújtható
-

-

az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy
szövetkezet
részére,
amely
kistelepülésen
kiskereskedelmi tevékenység keretében napi
fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és
az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti
vegyes kereskedelem,
vagy
az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére,
amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység
keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő
üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

ÉS

A

A támogatás a kistelepülésen működési engedéllyel
rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához,
fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében
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szükséges foglalkoztatási
igényelhető.

költségek

Támogatás nyújható:

csökkentéséhez
Támogatás
mértéke:

a) az üzlet
aa)
külső
és
belső
felújítására, ideértve az
épületgépészeti
korszerűsítést is,
ab) bővítésére, építésére,

elszámolható költség
legfeljebb 80%-a,
de legfeljebb
50.000.000 forint

ac) akadálymentesítésére,
b) a kiskereskedelmi tevékenység
és a támogatási kérelemben
vállalt
egyéb
szolgáltatás
folytatásához
szükséges
eszközök,
különösen
a
berendezési
bútorzat,
melegentartó eszköz, hűtőpult,
hűtő,
feldolgozógép,
sütő,
kelesztő
gép,
pénztárgép,
számítógép, POS terminál, illetve
az elektronikai eszközökhöz
kapcsolódó immateriális javak
(szoftver,
licenc
díj)
beszerzésére,
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elszámolható költség
legfeljebb 75%-a,
de legfeljebb
12.000.000 forint

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás
hatékony
üzemeltetése
érdekében indokolt képzés
költségeire,
d) az üzletnek helyet adó
ingatlan adásvétele során a
vételár megfizetéséhez,

elszámolható költség
legfeljebb 75%-a,
de legfeljebb
12.000.000 forint
legfeljebb a vételár
50%-a,
de legfeljebb
5.000.000 forint

Legfeljebb a
költségvetési
támogatással
érintett
8
e)
a
foglalkoztatott foglalkoztatott után
fizetendő, a
munkabéréhez kapcsolódóan a
munkáltatót
terhelő
munkáltatót terhelő közterhek
közterhek adott évre
megfizetéséhez.
számított összege
azzal, hogy az e
rendelet hatályba
lépésének évében, és
az azt követő évben
2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre
– kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság
felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló
jogviszonyban álló személy, azaz:
- a munkaviszony,
- a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony,
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenység ellátására
irányuló jogviszony és
- az egyéni vállalkozás.
8
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legfeljebb két fő
foglalkoztatott
tekintetében
igényelhető a
támogatás, ezt
követően legfeljebb
egy fő tekintetében
igényelhető a
támogatás a rendelet
szerinti fenntartási
időszak (5 év) végéig.

Költségvetési
támogatás
több
támogatható
tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.
Ezeken felül külön támogatás kérhető az energiahatékonyság
javítására, megújuló energia termeléséhez nyújtható
támohatásra, hátrányos helyzetű vagy megváltozott
munkaképességű munkavállaló alkalmazására.
FELTÉTELEK
Az igényléshez sokféle feltételnek kell megfelelni. Ilyen
például, hogy a bekerülési költséget tartalmazó költségterv
mellett az igénylőnek nem lehet semmilyen köztartozása
vagy rendezetlen uniós támogatási elszámolása. Nyilatkoznia
kell arról, hogy az üzlethelyiségben közösségi teret alakít ki,
továbbá hogy hajlandó-e postai szolgáltatást is nyújtani,
gyógyszert is árulni9. Ha a vállalkozó vállalja ez utóbbi
Nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról,
feltéve, hogy az üzletnek helyet adó településen a Gyftv. 3. § 16–19.
pontja
szerinti
gyógyszertárra
(közforgalmú
gyógyszertár,
9
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feladatokat, a postával és a gyógyszerellátóval kötött
szerződést is előre be kell mutatnia. Többek között csatolnia
kell az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó
könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolás, és a település
jegyzője által kiadott igazolást a településen hatályos
működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi
fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek
számáról.
A támogatói okirat kiadásához és a támogatás folyósításához
is számos feltételnek adottnak kell lennie.
A támogatott vállalkozótól biztosítékot is megkövetelnek. A
támogatói okiratban rendelkezni kell
a) a kedvezményezett által a fizetési számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési
megbízásra
vonatkozó
felhatalmazó
levél
benyújtásának vagy
b) a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást
tartalmazó
kötelezvény
benyújtásának a kikötéséről.
Emellett a támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi
kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett választása
szerint legalább egyet:
a)
b)
c)
d)

jelzálogjog ingatlanra,
jelzálogjog ingóságra,
bankgarancia,
garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy

fiókgyógyszertár,
intézeti
gyógyszertár,
kézigyógyszertár)
a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint
hatályos létesítési- vagy működési engedély nincs.
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e) garanciabiztosítási
kötelezvény.

szerződés

alapján

kiállított

A támogatói okiratban meghatározott biztosítékok mértéke
nem haladhatja meg a rendelet szerint nyújtott költségvetési
támogatás összegét.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A költségvetési támogatás a lebonyolító szerv részére – a
benyújtási határidőn belül az erre a célra fejlesztett
elektronikus felületen keresztül – megküldött, cégszerűen
aláírt támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.
A kérelmek benyújtása 2021. április 12-étől lehetséges 2021.
június 11. 12 óráig, részletek és a támogatással kapcsolatos
információk,
tájékoztatók
a
https://bgazrt.hu/akistelepulesi-uzletek-tamogatasa/ oldalon találhatóak.
A támogatási kérelem tartalmazza
a) a támogatást igénylő adatait,
b) a tervezett beruházás ismertetését, adatait és
szöveges bemutatását,
c) a támogatást igénylő egyéb beruházásaira vonatkozó
adatokat,
d) az igényelt támogatás mértékét,
e) a támogatás célját és formáját,
f) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat és
g) a kérelem benyújtásának időpontját.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a rendeletben
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, de
emellett a támogató a támogatási kérelem elbírálásához
szükséges további információk, adatok, iratok benyújtását is
előírhatja.
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A támogatási kérelmet a támogatási döntés-előkészítés
keretében a lebonyolító szerv formai szempontból
megvizsgálja. Ha a támogatás igénylője a támogatási
kérelmet hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, és azok
jellegüknél fogva pótolhatóak, a lebonyolító szerv 8 napos
határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű
megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel a támogatás
igénylőjét. A hiánypótlást a támogatás igénylője a kérelem
benyújtására meghatározott felületen nyújtja be. Ha
a hiánypótlás teljesítésére biztosított határidő utolsó napja
olyan napra esik, amelyen a lebonyolító szervnél a munka
szünetel, a hiánypótlás benyújtási határideje a következő
munkanapon jár le. A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a
támogató nem köteles figyelembe venni, a kérelem tartalmi
értékelése ebben az esetben a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján történik.
Ezután a formai szempontból megfelelő támogatási
kérelmet a lebonyolító szerv a támogatónak megküldi. A
tartalmi vizsgálat során a támogató a lebonyolító szerven
keresztül a támogatás igénylőjéhez további kérdéseket
intézhet, és dokumentumokat kérhet be. A megkeresésben
meg kell jelölni a válaszadás, illetve a dokumentumok
biztosításának határidejét. E megkeresés során a támogatás
igénylője indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal
módosíthatja a kérelmét.
A támogatási kérelemről a tartalmi vizsgálatra és
a támogatási keretösszegre figyelemmel a támogató –
a benyújtási határidő lejártától számított négy hónapon belül
– hoz támogatási döntést, amelyről a lebonyolító szerven
keresztül tájékoztatja a támogatás igénylőjét.
ELSZÁMOLÁS
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A költségvetési támogatás tekintetében az olyan költségek
számolhatók el, amelyek
a) a támogatott tevékenység megvalósításához
nélkülözhetetlenek,
ahhoz
közvetlenül
kapcsolódnak,
b) a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült
költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése
számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető,
valamint
c) a rendelet hatálybalépésének napjától a támogatási
tevékenység befejezésének a támogatói okiratban
meghatározott időpontjáig keletkeztek,
(Kivéve a regionális beruházási támogatás,
energiahatékonysági célú beruházási támogatás,
valamint megújuló energia termeléséhez nyújtott
beruházási támogatás esetében, amelyeknél a
támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a
támogatott beruházás megkezdésére a támogatási
kérelem benyújtásáig nem került sor).
A kedvezményezettnek a teljes, a támogatási tartalmat
bemutató beszámolót legkésőbb a megvalósítási időszak
végét követő 15 naptári napon belül kell benyújtania a
lebonyolító szervnek.
A beszámolóhoz csatolni kell a beszámoló által érintett
időszakban felmerült, a támogatott tevékenység
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli
bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő tartalmazza
- az elszámolás részét képező költséget igazoló
számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így
különösen
számla,
bérkifizetési
összesítő,
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-

számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének
dátumát,
a gazdasági esemény rövid leírását,
nettó összegét,
bruttó összegét,
a támogatás terhére elszámolt összeget,
a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát,
a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint
a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az
általa meghatalmazott személy aláírását.

A lebonyolító szerv a támogatás felhasználását a
kedvezményezett által benyújtott számlák, bizonylatok és
dokumentumok alapján ellenőrzi.
A kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a költségvetési
támogatás mértékéről szóló 5. § (1) bekezdése a következő
ponttal egészült ki10:
A költségvetési támogatás mértéke
e) a Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában11 meghatározott
tevékenység esetében, ha a támogatás igénylője egyéb
352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási Akcióterv
keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet módosításáról
11 4. § (2) bekezdés e) pont
Költségvetési támogatás nyújtható:
e) az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294.
§ (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre - kivéve a vállalkozási és
megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság
tevékenység ellátására - irányuló jogviszonyban álló személy (a
továbbiakban: foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a
munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.
10
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szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység
ellátását is vállalja, a Rendelet 5. §-ának d) pontjában
meghatározott költségvetési támogatás összegének
kétszerese (azaz legfeljebb a költségvetési támogatással
érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő
közterhek adott évre számított összegének kétszerese azzal,
hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt
követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében
igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő
tekintetében igényelhető a támogatás a fenntartási időszak
végéig).
A Rendelet 5. §-a még a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:
(1a) Egyéb szolgáltatásként postai közreműködői
tevékenység ellátásának vállalása esetén az (1) bekezdés b)
pontjában foglaltakat12 azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az e szolgáltatás ellátásához szükséges eszközbeszerzés
esetén
a költségvetési
támogatás
mértéke
az elszámolható költség legfeljebb 100%-a.
A további részletszabályok a Gazdaság-újraindítási
Akcióterv
keretében
a
kistelepülési
üzletek
támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm.
rendeletben olvashatóak.

Eszközbeszerzés és képzés esetén az elszámolható költség legfeljebb
75%-a, de együttesen maximum 12.000.000 forint.
12
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Kisvállalkozói rezsicsökkentés13
2021.12.05. napjától hatályos a kisvállalkozói
rezsicsökkentésről szóló rendelet. A Kormány döntése
értelmében a négymilliárd forintos éves nettó árbevétellel
vagy mérlegfőösszeggel és legfeljebb tíz fő foglalkoztatottal
rendelkező vállalkozások számára lehetővé teszik az
egyetemes szolgáltatói rendszerbe való visszatérést az
árampiacon.
Azaz a kkv-k beléphetnek az egyetemes szolgáltatási
körbe, ami azt jelenti, hogy ők is a rezsicsökkentett árat
fizetik a veszélyhelyzet alatt, de legfeljebb 2022. június
30. napjáig szól a kedvezményes díjszabás lehetősége a
vállalkozások számára.
A szerződés határozott időre szól, a vállalkozásoknak 31
forintos (általános, egy zónaidős) kilowattóránkénti
áramár lesz elérhető, részletesen: 4/2011. (I. 31.) NFM
rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében
alkalmazandó árszabás.
Ki kötheti meg a szerződést?
Az a felhasználó, amely
a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése
érdekében
szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 2. §
(1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősül,
670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról
13
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b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő,
és
c) létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó
esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt
került sor.
Szerződés menete
A felhasználó az egyetemes szolgáltatóhoz tett
igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik az a-c) pontokban előírt feltételek
teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes
szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés
tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy
ezen kötelezettsége alól mentesül-e. Az egyetemes
szolgáltató jogosult a felhasználótól bekérni és ellenőrizni az
iratokat.
Visszaélés szankcionálása
Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a
felhasználó az a-c) pontok nem teljesülése miatt
szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony
fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra
vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de
legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás
egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a
felhasználóval elszámolni.
Felmondás, megszűnés
Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése
lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó
villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy
elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére
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a) a hónap 1-15. napja között kerül sor, a szerződés a hónap
utolsó napján,
b) a hónap 16. és utolsó napja között kerül sor, a szerződés
a következő hónap utolsó napján
szűnik meg. A felhasználó az egyetemes szolgáltatóval
megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését
követően egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor
ismételten nem hivatkozhat.
Igénybejelentéséhez
kötelező
adatszolgáltatási
nyilatkozat
- a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a
jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási
szerződés időtartamát,
- valamint a szerződött villamos energia mennyiségét
és egységárát
köteles megadni.
A villamosenergia-kereskedő a jognyilatkozat kézhezvételét
követő 5 napon belül köteles a kereskedőváltással érintett
egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe
venni kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből
az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az
egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete és a vele
szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső
mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés
megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként
vételre felajánlani.
Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő 8 napon belül
dönt arról, hogy köt-e a villamosenergia-kereskedővel
szerződést. Az egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses
elemeket tartalmazó mintaszerződést az e rendelet
hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar
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Energetikai
és
Közmű-szabályozási
Hivatalhoz
jóváhagyásra. Ennek ügyintézési határideje 5 nap.
A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató
honlapján közzéteszi.
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