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Bővülést ígér a Széchenyi-terv

Fontos APEH-infók az egyszerűsített foglalkoztatásról

FIGYELMEZTETÉS!

Kedves Partnereink, ügyfeleink!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban számos visszajelzést kaptunk, miszerint
különböző csatornákon olyan híreket kapnak, amely munkahelymegőrző és/vagy képzési pályázati
források érhetőségéről szólnak.

Szeretnénk Önöknek azt tanácsolni, hogy ilyen esetekben mindig kérjék el a pályázati kiírás
megnevezését, azonosítóját, kiíróját, rövid leírását stb. annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen
a megkeresések valóságtartalma. Amennyiben a megkereső személy/szervezet nem tudja vagy
akarja közölni ezeket az információkat, kérjük, hogy fokozott körültekintéssel és fenntartással
kezeljék az ilyen lehetőségeket.

Egyben szeretnénk jelezni, hogy minden ilyen esetben állunk az Önök rendelkezésére, hogy
segítsünk eligazodni az vonatkozó helyzetekben!
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Még nincs késő kötelező biztosításának váltásához!

Ön se maradjon le a jó díjakról, kösse át nálunk kötelezőjét! Ezen a héten még felmondhatja 2010-es
kötelező biztosítását. 2011-es kötelezőjéhez pedig az összes biztosító ajánlatával és árgaranciával
állunk rendelkezésére honlapunkon, akár egyéni akár flotta ajánlatról legyen szó.

www.valtaniakarok.hu

Megjelent az akadálymentesítést célzó pályázati kiírás a Közép-magyarországi régióban

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesíti a Tisztelt Pályázókat, hogy az "Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" című KMOP-2010-4.5.3 pályázati kiírás 2010.11.23-án a
Közép-magyarországi régióban közzétételre került. A pályázatok benyújtása 2010. december 3-tól
2011. március 3-ig lehetséges.

A miniszterelnök kinevezte az uniós pénzek főellenőreit

Az operatív programok végrehajtását és az irányító hatóság munkáját a társadalmi partnerek, a
regionális fejlesztési ügynökségek, több ellenőrző szervezet, az Európai Bizottság és az érintett
kormányzati szervek képviselőiből álló monitoring bizottság felügyeli.

A miniszterelnök a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárai közül Molnár Ágnes
fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkárt a Regionális Operatív Programok Monitoring
Bizottsága elnökévé, Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkárt a Közlekedés Operatív Program
Monitoring Bizottsága elnökévé, Fónagy János parlamenti államtitkárt a Közép-Magyarországi
Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökévé nevezte ki.

A döntés alapján továbbiakban Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elnöke. Bencsik János , a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára a Környezet és Energia Operatív Program, Varga Mihály , a Miniszterelnökség
államtitkára a Gazdaságfejlesztési Operatív Program elnöke lett.

Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettese a Végrehajtás Operatív Program,
Gál András Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára az
Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program elnöke lett.

Új pénzügyi szolgáltatás kkv-knak

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) lehetőségeinek kihasználásában és a forrás-hitelhiány leküzdésében
kíván segíteni tagjainak az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ). Ezért arra vállalkozott, hogy
saját pénzügyi szolgáltató hálózatot hoz létre, hat piaci alapon működő tanácsadó és pénzügyi cég
bevonásával.

A kisvállalkozások versenyképes működéséhez feltétlenül szükséges, hogy a korszerű, gyors és
megbízható információ áramlás napi gyakorlattá váljon - indokolta a kezdeményezést Szűcs György,
az IPOSZ elnöke. Szerinte ezt segítheti elő a hálózatépítés, például a január közepére ígért új -
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technikai megújulást, innovációt, új munkahelyek teremtését, képzést stb. szolgáló - pályázatokra
történő gyors és szakszerű jelentkezésnél.

Az új kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a kkv-szektor megerősítése, teljesítményének
növelése áll, ehhez az IPOSZ partner. Ugyanakkor e cél eléréséhez az egyik legfontosabb a pénzügyi
forrásokhoz való akadálytalan hozzájutás.

Az IPOSZ-hoz tartozó 238 ipartestületbe és szakmai szövetségbe tömörült közel 50 ezer családi-,
mikro-, kis- és középvállalkozás jelenleg 200 ezer alkalmazottat foglalkoztat Magyarországon. Az
elnök szerint ha a kisvállalkozások esélyt látnak a versenyképes működésre, fejlődésre, akkor
könnyebben biztathatók arra, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, például vegyenek fel legalább
egy alkalmazottat. Jelenleg Magyarországon a mintegy 600 ezer vállalkozás 67 százaléka alkalmazott
nélkül működik.

Fontos az álláskeresők foglalkoztathatóvá tétele is. Ehhez megfelelő (át)képzés, begyakorlás kell.
Ezért az új pályázatoknak a fenntartható munkahelyek létrehozásához, az alkalmazottak felvételéhez
kell nyújtani támogatást.

Az IPOSZ bízik abban, hogy az új pályázati konstrukciók hozzájárulnak majd az ipari udvarok,
kereskedőházak és a szövetség korábbi regionális munkaszervezői irodáinak feltámasztásához is.
Ezek a gazdasági konstrukciók más EU-tagállamokban mind a mai napig prosperálnak.

Kassai Róbert, az Európai Unió Kézműves-, Kis- és Középvállalkozói Szövetsége (UEAPME)
alelnöke, az IPOSZ elnöki tanácsadója szerint a hazai gazdasági helyzet is a hálózatépítés mellett
szól. A kkv-k eddig de facto a megítélt EU-támogatás alig 10 százalékát tudták megszerezni. A
csődeljárás alá vont vállalkozások adótartozása meghaladja 1150 milliárd forintot és ennek több mint
ötszöröse a körbetartozás által érintett összeg.

Az új rendszer biztonságot nyújt minden érdekelt félnek: a vállalkozásnak, a pénzintézetnek és az
IPOSZ szolgáltatóinak is. Ami a legfontosabb: hitelképes vállalkozókat jól előkészített pályázatokkal
segítik majd, s áttörést várnak a lelassult hitelezés felgyorsulásában is. Ráadásul a szolgáltatások az
ipartestületeken keresztül nem csak az ipartestületi tagoknak, hanem minden magyar kkv-k számára
elérhetőek, áttekinthető, korrekt pénzügyi alapon.

Egyidejűleg már a rendszer folyamatos bővítésén is gondolkoznak. Szeretnék elérni, hogy országos,
regionális és helyi szinten az információáramlás, valamint a szakhatóságokkal az együttműködés napi
gyakorlattá váljon.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára pedig a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Monitoring Bizottsága elnöke lett.

Óriási az érdeklődés a kkv-k körében

Több mint 800 millió forintnyi hitelkérelmet fogadott be eddig a hazai mikro-, kis- és közepes
vállalkozásoktól a Széchenyi Forgóeszközhitel Program keretében a Magyarországi Volksbank Zrt.

A jelentős érdeklődés is jelzi, hogy az olcsó és könnyen elérhető forgóeszköz-finanszírozást biztosító
konstrukcióra mekkora szükségük van a hazai vállalkozásoknak. A Volksbank Zrt. idén augusztusban
elsőként csatlakozott az kiterjesztett Széchenyi Kártya programhoz.
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Az augusztus 2-i indulás óta több mint 800 millió forintnyi hitelkérelmet fogadott be a Széchenyi
Forgóeszközhitel Program keretében a Magyarországi Volksbank Zrt. A befogadott kérelmek száma
70. A program első hónapjai a kifizetések alakulását tekintve is sikeresnek mondhatók: augusztus 2-a
óta a Volksbank Zrt. közel 50 millió forintot folyósított a vállalkozásoknak (és további 20 millió forint
folyósítása már folyamatban van).

E vállalati kör kifejezetten jó adós

A Széchenyi Forgóeszközhitel a kiterjesztett Széchenyi Kártya Program első új eleme. Célja, hogy a
kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással jussanak számlával igazolt forgóeszköz-
finanszírozáshoz. A konstrukció előnye, hogy 12 hónaptól akár 36 hónapig tartó futamideje és havi
lineáris törlesztése miatt alkalmas a felvett forgóeszközhitel fokozatos visszafizetésére. A hitelhez
ráadásul rendelkezésre tartási és türelmi idő is igénybe vehető.

A Volksbank Zrt. tapasztalatai szerint jellemzően a 300 millió forintnál kisebb árbevételű vállalkozások
igénylik a Széchenyi forgóeszközhitelt. A cégek profil szerinti összetétele rendkívül vegyes: a
műanyag-, fém- és élelmiszer-ipari gyártók, a számítógép-, élelmiszer- és ruházati kis- és
nagykereskedők, valamint a legkülönfélébb szolgáltatók egyaránt megtalálhatóak a hitelkérelmet
benyújtók között – mondja Kiss Zoltán, a Volksbank Zrt. vezérigazgató-helyettese. E vállalati kör
kifejezetten jó adós, többségük Széchenyi Kártyával is rendelkezik, kapcsolatuk a bankszférával
problémamentes, a hitel felvételével pedig vállalkozásuk bővülését tervezik, így az árbevétel
növekedésével javul adósságszolgálati képességük.

Egységes feltételek, „csomagos” termék

A kormány idén júliusban döntött a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről. A cél a magyarországi
mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére nyújtott, államilag támogatott finanszírozás kiterjesztése.
Ennek megfelelően augusztus 2-a óta elérhető a Széchenyi Forgóeszközhitel Program, szeptember 1-
je óta pedig Széchenyi Beruházási Hitelprogram. Január elsejével pedig a Széchenyi Önerő
Hitelprogram válik a vállalkozások számára elérhetővé.

A programban részt vevő bankok egységes feltételrendszerrel, „csomagos” termékként helyezhetik ki
a hiteleket. A konstrukciókat a hitelintézetek úgy dolgozták ki, hogy a Széchenyi Kártya Program
feltételrendszere legyen a bázis. A hitelkérelmek befogadása változatlanul a VOSZ, a területi
kereskedelmi – és iparkamarák, illetve a KA-VOSZ Zrt. irodáin keresztül történik.

Fókusz a kkv-szektoron

A Volksbank Zrt. eddig közel 12 ezer Széchenyi Kártyát adott ki, jelenleg az egyik legjelentősebb
kártyakibocsátónak számít.

Az érdeklődés az államilag támogatott, rövid lejáratú vállalkozói hitel iránt nem csökkent az utóbbi
években, és a hitelkeretek összegében is növekedés figyelhető meg. Néhány évvel ezelőtt átlagban 5-
6 millió forint volt a hitelek mértéke, ez 2008-ban 8 millióig emelkedett. Ehhez képest a tavalyi év
során tapasztalt 7,5 millió forintos kártyánkénti hitelösszeg nem tekinthető jelentős visszaesésnek. Az
idei évben hasonló átlagos hitelösszegekre számítunk.
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A Széchenyi Kártyánál a népszerűség mellett az is megfigyelhető, hogy a piacon elérhető
hitelkonstrukciókhoz képest jobb fizetési hajlandóság mutatkozik. Bár a válság a Széchenyi Kártyánál
is emelte némileg a nemfizetők számát, a hitelbedőlések aránya azonban még így sem éri el az 5
százalékot. A Széchenyi Kártya esetében működik a fizetési problémákat kezelő folyamatos
keretcsökkentés – amennyiben csak alacsonyabb összeggel hosszabbítható meg a hitel, akkor
lehetőség van arra is, hogy a keret összege az 1+1 éves futamidő első évében fokozatosan, havi vagy
negyedéves egyenlő részletekben csökkenjen egy, a bank által jóváhagyott szintre.

A Széchenyi Forgóeszközhitelről

Az igényelhető hitel összege 1 millió forinttól 25 millió forintig terjed, emelkedés 100 ezer forintonként
lehetséges.

Az idén december 31-ig megkötött szerződésekhez az állam 2 százalékpont kamattámogatást biztosít
az ügylet teljes futamidejére.

A finanszírozás alapja a számlával igazolt nettó vételár.

A hitel futamideje 12 hónaptól 36 hónapig terjed.

Egyéves hiteleknél legfeljebb 3 hónap rendelkezésre tartási és ezzel megegyező türelmi idő, míg éven
túli hiteleknél legfeljebb 6 hónap rendelkezésre tartási idő és ezt legfeljebb 2 hónappal meghaladó
türelmi idő vehető igénybe.

Egy kedves ügyfelünk sikere

Kedves Hírlevél olvasók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfelünk, a Sebestyén Pince, idén a Szekszárdi Grádus
Cuvée 2006 borával a 2010-es Vinalies Internationales borversenyen Párizsban, ezüstérmet szerzett!
Továbbá a Szekszárdi Iván-völgyi Cuvée 2007 bora pedig az idei Pannon Bormustra csúcsbora lett!

A fentiekre azért is különösen büszkék vagyunk, mert segítségünkkel készült az a pályázat
melynek támogatásával 25 db magyar és amerikai tölgyfahordót vásárolt a borászat.

Sikereikhez ezúton is gratulálunk, és karácsony közeledtével felhívjuk a Tisztelt hírlevél olvasók
figyelmét arra, hogy a Sebestyén Pince vállalja egyedi címkés palackok készítését, díszdobozos
kiszerelését, illetve boraik mellé ajánlják Bikavér borukból készített kézműves bon-bonjaikat
is. E megrendeléseketdíjmentesen szállítják ki az ország egész területén!

Amennyiben érdeklődni kívánnak a borászat, vagy az ismertetett szolgáltatások után, úgy ezt
a www.sebestyen-szekszard.hu weboldalon megtehetik, vagy felkereshetik a pincészetet
a sebestyenpince@t-online.hu e-mail címen!

További eredményes munkát és szép sikereket kívánunk Nekik!
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Borászati gépbeszerzés 1 M - 400 M forintos támogatása

Őstermelők, agrárvállalkozások pályázhatnak 2010/2011. borpiaci év 7500 eurós (több, mint 2 Mrd
forintos) keretére a szőlőből készült termékek - bor, újbor, likőrbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor,
szőlőmust, szőlőmustsűrítmény, borecet - előállításának vagy forgalmazásának növeléséhez

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás

Pályázhat: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely őstermelő vagy
egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság, szövetkezet, amely mikro-, kis-, és középvállalkozásnak vagy nagyvállalatnak
minősül.

A 2010/2011. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 7 500 000 euró. A keretösszegen
felüli, jogos támogatási kapcsán a kifizetésre a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg
terhére kerül sor.

Támogatott tevékenység: olyan új (max. 2 éve gyártott) gép vásárolható, amely javítja az
összteljesítményt, és célja szőlőből készült termékek - bor, újbor, likőrbor, pezsgő, habzóbor,
gyöngyözőbor, szőlőmust, szőlőmust-sűrítmény, borecet - előállítása vagy forgalmazása

 Szőlőfeldolgozás gépei, berendezései;
 A borkészítés gépei, berendezései;
 A bor tárolásának gépei, berendezései;
 A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai;
 A pezsgőgyártás gépei, berendezései;
 A pezsgő palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai;
 A szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítés egyéb gépei;
 Szőlőfeldolgozás gépei;
 Bor- és pezsgőkészítés gépei;
 Bor- és pezsgőtárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok);

Támogatás mértéke: Minimum 1 M Ft, maximum 400 M Ft, mikro-, kis-, vagy középvállalkozás
esetében 30%, nagyvállalat esetében 20%.

A pályázat 2010. október 16-tól 2011. március 31-ig nyújtható be, az MVH részére, az elbírálás
folyamatos.

A támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2011. október 15

Kizáró okok: Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerű géppel lecseréli a
meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást
vagy alapvetően megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát

Nem igényelhet támogatást az a pályázó, aki vagy amely: · a kérelemben megjelölt gép vásárlása
tekintetében a SAPARD-ból, az AVOP-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült,
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vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik, illetve nem rendelkezik a szükséges
engedélyekkel

Megváltozott munkaképességűek munkahelyének kialakításáért - támogatás a munkaadóknak

25 M Ft támogatás pályázható munkahely átalakítására, és/vagy eszközök, berendezések
beszerzésére és átalakítására

Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP-1.1.1-09

Összefoglaló: A pályázat célja azoknak a munkahelyeknek az adaptációja, fizikai és/vagy
infokommunikációs akadálymentesítése, amelyeken a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 kiemelt
projektben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Támogatott az
a pályázat is, amelyet a fenti konstrukció keretében önfoglalkoztatóvá váló személy számára biztosítja
a foglalkoztatás fizikai feltételeinek megteremtését

Pályázhat: Önálló gazdálkodó jogkörrel rendelkező Munkaadó - azon szervezet vagy vállalkozás,
amely a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 kiemelt projektbe bevont, megváltozott

munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, illetve ezen projekt keretében a bevont személy
önfoglalkoztatóvá válik.

Támogatott tevékenység:

a. A termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatásával összefüggő átalakítása,

b. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök,
berendezések beszerzése és átalakítása.

c. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a
munkaeszközök korszerűsítése.

Támogatás mértéke: 400 000 Ft. - 25 M Ft.

Bővülést ígér a Széchenyi-terv

Létre kell hozni a vállalkozások középosztályát

Főként a megmaradt uniós támogatások adják a jövőre induló új Széchenyi-terv pályázatainak
forrásait. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint úgy kell elkölteni a pénzeket, hogy azok a bővülést
és a munkahelyteremtést szolgálják.

Olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek növekedést hoznak, és új munkahelyeket teremtenek.

Január közepén indulnak el a kormány tervei szerint az új Széchenyi-terv pályázatai. Ezek forrásait
döntően az Új Magyarország fejlesztési terv még szabadon felhasználható uniós támogatásai adják.
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Ez mintegy 1800-2000 milliárd forintra tehető. Ennyi maradt meg a mintegy nyolcezermilliárdból,
amelynek egy részét elköltötték, illetve lekötötték az előző szocialista-liberális kormányok idején. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a pénzt még nem fizették ki, de már odaítélték a pályázóknak. Ők akkor
juthatnak hozzá a támogatáshoz, ha már megvalósították beruházásaikat. Szakértők szerint ezek
közül több pályázat (például az elektronikus közigazgatás, a közlekedés és az államreform operatív
programokon belül) biztos, hogy be fog dőlni. Azaz: ezek a pénzek felszabadulnak, s másra
elkölthetők.

Összességében háromszáz-ötszáz milliárd forinttal egészülhet ki a rendelkezésre álló keret. Fellegi
Tamás fejlesztési miniszter korábban bejelentette: az uniós támogatásokon belül átcsoportosítanak
pénzeket gazdaságfejlesztésre. A változtatások egy részét az uniónak is jóvá kell hagynia.

Sok pénzt nem lehet átcsoportosítani. Nagyjából 200-250 milliárd forinttal juthat több
gazdaságfejlesztésre. Nincs átjárás a különböző alapok között, így például a Szociális Alap uniós
támogatásai más célra nem fordíthatók. A szakértők szerint nem is biztos, hogy az átcsoportosítás a
legjobb megoldás, bizonyos pályázatok átcímkézésével plusz négyszáz-ötszáz milliárdot lehetne
összetenni a vállalkozások részére. A vezérigazgató szerint az új Széchenyi-terv forrásaival főként
azokat a húsz-harminc főt foglalkoztató kis- és közepes cégeket kellene helyzetbe hozni, amelyek
magyar tulajdonúak, magas hozzáadott értéket állítanak elő, dinamikusan fejlődnek, exportképesek,
illetve termékeik alkalmasak importáruk kiváltására és beszállításra. Ezekből jelenleg nincs sok,
számuk hatszáz-nyolcszázra tehető. Ha ezek a cégek megerősödnének, s számuk
megsokszorozódna, akkor létrejönne a magyar kis- és középvállalkozók középosztálya. Ezekhez a
kapcsolódhatnának később a kisebb cégek, s mindez érdemben hozzájárulna a foglalkoztatás
bővüléséhez. A szakértő szólt az önkormányzatokról is, amelyeknek fel kell mérniük a
pályázóképességét és a tervezett beruházásaik fenntarthatóságát. Sajnos számos példa mutatja,
hogy olyan fejlesztések születtek meg, amelyek nem fenntarthatók, csak a pénz viszik.

Fontos APEH-infók az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) közzétette az egyszerűsített foglalkoztatáshoz
kapcsolódó létszámkorlát megállapításáról szóló tájékoztatóját.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.)
alkalmazásában alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között

a. összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és
b. egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
c. egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített,

határozott időre szóló munkaviszony minősül.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban
egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak az adott
hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

a. az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetében az egy főt,
b. egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
c. hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
d. húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.
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Az előzőek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév
napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a
következő naptári évre nem vihető át.

Az előzőekből következik, hogy például az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató
munkáltató esetén az évi alkalmi munkavállalói létszámkeret 365 nap. Az egyenlőtlen beosztással
történő felhasználás keretében tehát a tárgyévben 365 nap alapulvételével munkavállalóként egy
napot számítva több munkavállaló is foglalkoztatható a munkáltatónál egy nap, feltéve, hogy alkalmi
munkának minősül a határozott időre szóló munkaviszony. Ha tehát főállású munkavállaló
foglalkoztatására nem kerül sor, akkor egy nap egy alkalmi munkavállaló vehető fel az év minden
napján.

A munkáltató ily módon egy évben 365-ször (idén - az Efo.tv. hatálybalépésére tekintettel - 2010.
augusztus 1-e után 153-szor) foglalkoztathat alkalmai munkavállalót. Ennek a keretszámnak a
beosztása a munkáltató belátására van bízva, akár egy nap is alkalmazhat 153 embert, de akkor az
év többi 152 napján ilyen módón már nem foglalkoztathat.

Egy másik példát nézve nincs akadálya annak, hogy a munkáltató az Efo.tv. alapján több tíz fő
alkalmai munkavállalót foglalkoztasson heti 2-3 napra évente 4-5 alkalommal. 10 fő foglalkoztatása
három napon keresztül a 2010. évi 153 napos létszámkeretből 30 napot vesz el, és ha ez a
foglalkoztatás az év során még négy alkalommal ismétlődik, akkor az összesen 150 nap a 2010. évi
153 nap terhére a tíz fővel számolva.

Több, például 20 fő foglalkoztatása esetén három napon keresztül összesen 60 napot vesz el a 2010.
évi 153 napos létszámkeretből, amely két alkalom esetén 120 napot tesz ki a 153 felhasználható
keretből. Ha a munkáltatónak a 153 napos kereten túlmenően több munkavállalóra lenne szüksége,
akár egy napos határozott időre is felvehet további embereket, teljes közteherfizetés mellett, a Munka
Törvénykönyve általános szabályai szerint.


