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Cégvezetés
Alexa Noémi
CEU Business School
Bevezetés
Fejtől bűzlik a hal – egy cég kultúráját tudatosan vagy tudattalanul, a vezető határozza meg. Így az is a
vezető személyiségén, értékrendjén múlik, hogy mennyire működik átláthatóan egy cég. Az átláthatóság
első olvasatban azt jelenti, hogy a céggel, működéssel kapcsolatos információk és folyamatok láthatók,
kívülállók és alkalmazottak számára hozzáférhetők, „láthatók”. Az átláthatóság nagyban hozzájárul egy cég
kiszámítható működéséhez, a kiszámíthatóság pedig bizalmat generál, bizalmi légkörben hatékonyabb a
munkavégzés, kisebb a fluktuáció, szívesebben dolgoznak velünk minőségi partnerek és könnyebb feltárni a
visszaéléseket.
Az átláthatóság biztosítására rengeteg eszköz áll ma már a cégvezetők rendelkezésére, kezdőknek és
nagyvállalati vezetőknek is van miből válogatniuk. Hogy milyen mértékben élnek ezekkel a lehetőségekkel,
elsősorban a vezető integritásán múlik. Az integritás sokféle dolgot jelent, üzleti vezetők esetében négy
viselkedésmintára lehet szűkíteni:
● a vezető azt teszi, amit gondol – azaz, követi saját értékrendjét, amikor döntéseket hoz;
● a vezető szavai és tettei összhangban vannak – azaz, meg lehet bízni a szavában, nem bort iszik
és vizet;
● a vezető ellenáll az ellenszélnek – azaz, nagy nyomás alatt is törekszik arra, hogy érvényesítse
saját értékrendjét;
● a vezető etikus – azaz, becsületes, megbízható, fair és együtt érző.
Egy vállalkozás kezdeti időszakában meg kell győzni a piacot, a finanszírozókat, a partnereket és úgy
általában a világot arról, hogy jó az, amit csinálok. Mindeközben meg kell alkotni a terméket, fel kell építeni a
céget és meg kell felelni jogszabályoknak. Ebben az időszakban különösen nagy felelősség hárul a
vállalkozóra, hiszen nyomás alatt, gyorsan kell döntéseket hoznia. Bár nem nyilvánvaló, minden egyes
döntésének van átláthatósággal, integritással kapcsolatos vetülete, azaz, minden üzleti döntés egyúttal
próbára teszi a fenti négy elv valamelyikét. Ráadásul, egy cég átláthatóságát hosszú távon is az határozza
meg, hogy annak felépítésekor mennyire volt fontos a vállalkozó számára ez az aspektus. Egy nem
átlátható céget átláthatóvá alakítani nagyságrendekkel többe kerül, mint az elején lefektetni az átláthatóság,
integritás alapelveit.

Tudatosítás
Az átláthatósággal, integritással kapcsolatos értékrendet tehát már a legelején érdemes tudatosítania
magában a vállalkozónak. Jó, ha tudja, mennyire fontos neki a saját életében, hogy becsületes, megbízható,
fair és másokkal empatikus legyen? Amilyen mértékben lényegesnek tartja ezeket a tulajdonságokat, olyan
mértékben érdemes alkalmazni ezeket a cégében is. A mindennapi rohanás során a vállalkozónak nincs
ideje átláthatósági szempontokat mérlegelni, „automatikusan” dönt, ezért minél többet tud arról, mi fontos
számára, annál hatékonyabban építi be ezeket a szempontokat a döntéseibe. Ha nem a saját értékrendjére
alapozva építi fel a vállalkozását, ha nem lesz összhangban a vezető világképe a cég értékrendjével, akkor
abban a cégben nem fogja jól érezni magát, hiába ölt bele rengeteg energiát.
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Kommunikáció
Ha a vállalkozó meg tudja fogalmazni, milyen értékrendben gondolkodik az átláthatóság terén, érdemes ezt
az értékrendet a döntései során kommunikálnia. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a cég stratégiájában
megjelennek az átláthatósággal kapcsolatos értékek. Érdemes elmagyarázni befektetőknek, üzletfeleknek,
leendő vásárlóknak, és munkavállalóknak, hogy mi áll az üzleti modell hátterében. Az átláthatóság
kommunikációja sokat segít abban, hogy a) a cég értékeiben, kultúrájában ez az aspektus úgy jelenjen meg,
ahogy azt a vállalkozó elképzeli és b) hasonló értékrendű, szemléletű partnereket, munkavállalókat találjon
a vállalkozó. Az átláthatóságról, céges értékekről való kommunikáció a cégvezetés során folyamatosan
napirenden kell tartani. Nagy cégeknél érdemes a felsővezetőnek negyedévente érdemes minden
munkavállaló felé jeleznie az átláthatósággal kapcsolatos értékrendet. Kisebb vállalkozásoknál akár heti
megbeszéléseken, dilemmák megoldása során érdemes végigvezetni a munkavállalók, partnerek számára,
hogy egy-egy döntés mögött hogyan jelennek meg a cég átláthatósággal kapcsolatos értékei.
A kommunikáció egy másik vetülete, hogy a partnereket, vevőket és a munkavállalókat meghallhatja a
vállalkozó. Olyan csatornákat biztosít, ahol elmondhatják a véleményüket, a céggel kapcsolatos
döntésekben számít(hat) a szavuk. A cégvezető felé való nyílt kommunikáció lehetősége, nem csak
átláthatósággal kapcsolatos témákban, nagyban segíti azt, hogy az átláthatósággal kapcsolatos értékrendet
a munkavállalók, partnerek és vásárlók is átgondolják, magukévá tegyék.

Kockázatelemzés
Ha máskor nem, akkor a finanszírozásról való tárgyalások során a vállalkozónak fel kell mérnie azokat a
kockázatokat, amelyek a vállalkozás sikerét fenyegetik. Az átláthatósággal kapcsolatos értékrend ugyanúgy
kockázatoknak van kitéve, mint pl. a szőlő a kedvezőtlen időjárásnak. Hasznos, ha a vállalkozó előre tudja,
hogy az átláthatóság terén milyen kockázatokkal számolhat, mert akkor fel tud készülni azok kivédésére.
Például, ha olyan céget épít, ahol ügynökökkel fog dolgozni, akkor tudnia kell, hogy az ügynökök bizony
van, hogy saját zsebükre dolgoznak. Ezzel meglopják a céget és rontják annak hírnevét, ezért erre a
kockázatra fel kell készülni az elejétől, végig kell gondolni, hogy milyen módon lehet a leghatékonyabban
kivédeni. Az átláthatósággal kapcsolatos kockázatok is időről időre változnak, ezért évente egyszer
érdemes újraértékelni őket. Például, ha új országban kezd el üzletelni, ahol magasak a korrupciós
kockázatok, akkor lehet, hogy ott nehezebb lesz hasonló értékrenddel bíró partnereket találni, ezért tovább
fog tartani a terjeszkedés folyama, többe fog kerülni, stb.

On-line megjelenés
A kommunikáció része, mégis külön bekezdést érdemes a vállalkozás digitális lenyomata. A cég
átláthatósággal kapcsolatos értékrendjének egyik tükre, hogy mennyi információ és milyen minőségben
érhető el a vállalkozásról az on-line térben. Ez lehet vállalati honlap, közösségi média vagy (nagyobb
vállalatok esetén) a cég átláthatósággal kapcsolatos tevékenységéről szóló jelentés. Az on-line megjelenés
akkor sugall átláthatóságot, ha
● könnyen kezelhető felületet biztosít;
● mindenre, még az érzékeny ügyekre is kiterjedő, információt nyújt;
● könnyen érthető információ könnyen érthető, naprakész, megbízható és koherens, nem
ellenmondásos;
● biztosítja a visszacsatolás lehetőségét;
● biztonságos és
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●

minden potenciális böngésző (leendő vagy aktuális munkavállaló, vevő, partner, befektető, hatóság)
szempontjait figyelembe veszi.

Kezdő vállalkozások és kis cégek esetében is elvárható, hogy a cég tevékenységén kívül könnyen és
gyorsan kiderüljön, ki áll a cég mögött, mi a jogi formája, hogyan lehet elérni, mik a főbb pénzügyi adatai.

Jól csinálom?
A vállalkozás felépítése és működtetése kicsit hasonlít a gyereknevelésre. A vállalkozón (szülőn) kívül
mindenki jobban tudja, hogyan kellene az adott helyzetet megoldani, és sokan nem is rejtik véka alá
gondolataikat. A sokszor egymásnak ellentmondó jó tanácsok eredménye, hogy végül megy az ember a
saját feje után vagy megtalálja azt a referenciapontot, amelyiknek ad a véleményére. A vállalkozás nem
működőképes, ha üzletileg nem állja meg a helyét, az üzleti érdekek viszont rövidtávon sokszor
szembemennek az átláthatósági értékekkel. A mindennapi rohanásban nincs idő önreflexióra, ezért az
átláthatósággal, integritással és etikai kérdésekkel kapcsolatban fontos, hogy legyenek a vállalkozó
tarsolyában olyan referenciapontok, amelyek időről időre szembesítik őt döntéseinek átláthatósággal
kapcsolatos következményeivel. Ez nagy cégek esetében az igazgatótanács, egy épülő vagy kis cég
esetében lehet olyan barát, családtag, mentor, akinek az értékítélete megegyezik a vállalkozó értékrendjével
és hajlandó és képes kritikát megfogalmazni.
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Munkatársak
Papp Zoltán
HCB Solutions Kft.
Bevezető
A humánerőforrás mindig is fontos szerepet töltött be a szervezetekben, de az utóbbi időben, köszönhetően
a szakmunka bizonyos területeken fellelhető hiányának még nagyobb fókuszba emeli ennek fontosságát.
Mára kezd a KKV szektorban is világossá válni, hogy fontos szempont a munkatársak jó kiválasztása,
motiválása és megtartása, hiszen ettől fog függni a cég hosszútávú túlélési stratégiája. Korábban míg
esetlegesen elegendő volt egy jó ötlet, vagy termék az életképességhez, hogy a piaci helyzet sajátosságait
ne is említsük, mára mindez kevés, ha nincs hozzá ütőképes termelő szakgárda a szervezetben, legyen 3
fős vagy több száz fős.
A személyzeti területet sokféleképpen fel lehet térképzeni , én most a kérdőív tematikából adódóan 3
területre fogok fókuszálni a vállalható vállalkozás tesztjéhez kapcsolódóan:

1. Vezetői ( és munkatársi) morál:
Egyáltalán miért is beszélünk itt erről? Mi köze a személyzeti ügyeknek a morálhoz? És főleg a munkatársi
morálnak mi köze a témához?
Véleményem szerint roppant fontos kérdés, ezért tettem előre, hiszen e nélkül kis esély van építeni bármit is
és működtetni is még kevésbé lehet szilárd alapok nélkül.
Megállapodások , szerződések felek között, transzparens elvek, melyek determinálják a feleket mi alapján
működnek együtt nagyon fontosak egy szervezetben belül és kifelé is egyaránt.
●
●
●
●

Fontos-e tisztázni a munkatársakkal ki mihez szokott, mit hoz magával a korábban tanult mintákból?
Összeférhetetlenség, érdekellentétek?
Elkerüli-e a fekete foglalkoztatást?
Mérve van-e ez elégedettség a munkahelyen? Figyelembe veszik-e az észrevételeket?

2. Foglalkoztatottság:
A bevezetőben is megfogalmaztam, egyre nagyobb hangsúlyt kap e kérdéskör, hiszen, stabil alapokkal
lehet tervezni.
A stabilitás mind a munkáltató mind a munkavállaló érdeke, ehhez pedig kellenek a tiszta bejelentettségek,
valós foglalkoztatottságok.
●
●
●
●

Bejelentett és azon belül valós foglalkoztatottság tényleges szempontok alapján?
Hogy bírkozik meg a fluktuációval?
Biztosít-e a cég lehetőséget részmunkaidős és / vagy rugalmas munkaidőkeretes foglalkoztatásra?
Megoldott-e a fogyatékkal élő alkalmazása? ( akadálymentes iroda, speciális szoftverek stb)

3. Motiváció:
Végül de nem utolsó sorban jön a stabil alapokra a motiváltság kérdésköre.
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Egy egészséges személyiségnek meg vannak a belső motivációi és képes azokért tevékenyen tenni, de ha
ez nem párosul a környezetében hasonló motivációs közeggel, akkor nincs az a belső motiváltság mely
hosszútávon kitartana egy ellenközegben.
Tehát roppant fontos a szervezetekben, hogy vezetőként tisztában legyünk a munkatársak személyiségének
és énjének valós motivációival és ahhoz passzoló harmonizáló eszközökkel nyúljunk hozzájuk, úgy, hogy
lehetőleg építsük őket, mintsem kiégés felé toljuk.
Egy szervezet túlélőképességét a benne lévő munkatársak egyéni motivációin, illetve személyiségük
állapotának megfelelő termelési képességük és azok együttese fogja meghatározni.

●
●
●
●
●
●
●

Van képzési, továbbtanulási lehetőség a munkavállalók számára a cégben?
Számít-e a munkatárs személyisége, más módon motiválódik-e egy egy személyiség?
Van béren kívüli juttatási / jutalmazási rendszer a cégben?
Kapnak e a munkavállalók rendszeres teljesítményértékelést?
Béremelés mint motiváció? Működik igen-nem? Használjuk-e az emelést infláció mértékével, vagy
ha nem azzal mihez viszonyítunk?
Bevonjuk-e a munkavállalókat a közös ötletelésbe, döntéshozatali folyamatokba?
Van-e egységes motiváció mely mindenkire egyformán hat? Ha nem mégis miért teszünk így
szervezetekben?

Természetesen sok pontot lehetne kombinálni egy-egy másik csoportban is attól függően mi a kérdés
fókusza.
Abban viszont biztos vagyok, hogy ezek figyelme nélkül nem lehet hosszútávon sikeres céget építeni.
Dolgoztam pár éve egy céggel, ahol a korábbi alapok hiánya miatt nem voltak meg a vállalható
fundamentumok.
Első lépésben a vezetőnek kellett belátnia, hogy a régi mechanizmusok már nem életképesek és változtani
kell. Elsősorban neki , képezni kell magát tágítani a saját határait, képességét.
Majd folyamatosan lépésről lépésre elkezdeni a rendszeres rendrakást, ügyelve arra, hogy ne egyszerre
essen neki mert akkor a cég működőképességét fogja kockáztatni.
Egy kisebb többé kevésbé szürke és fekete megoldásokat használó KKV esetében kell 1,5 akár 2 év is
ahhoz, hogy a vezető egy tisztulási folyamatot végigvigyen a szervezeten.
Természetesen, ha egy cég vezetői morálja ennél indulásnál vagy folyamatában objektív értelemben
magasabban áll sokkal kevesebb dolgot, kell „rendbe“ rakni.
Azt meg minden vezető maga személyes morálja határozza meg saját maga számára mi kell ahhoz, hogy,
ahogy én megfogalmazni szoktam, „nyugodtan aludjon“ éjjel.
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Partneri kapcsolatok
Rechnitzer Dóra
Transparency International Magyarország
Írásba foglalt szerződések
Gyakran felmerül a kérdés, hogy mikor kell egyáltalán szerződést kötni? Érdemes-e a hosszadalmas
szerződéskötéshez kapcsolódó tortúrát egyáltalán elindítani? Mi az az összeghatár, mik azok a szerződés
típusok, amikor tanácsos, vagy a törvény erejénél fogva kötelező szerződést kötni?
A Ptk. biztosítja a szerződéskötési szabadságot, azaz a felek szabadon dönthetnek arról, hogy mikor,
milyen élethelyzetben kötnek írásbeli szerződést. Ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek – és ehhez
kapcsolódóan szerződéstípusok -, amelyek esetében a Ptk. előírja a szerződés írásba foglalásának
kötelezettségét, valamint a szerződés tartalmát, formáját. E körbe tartozik – többek között - az adásvétel és
csere, a szállítás és fuvarozás, azaz e szerződések érvényességéhez kötelező az írásbeli forma összeghatártól függetlenül.
A vállalkozói szerződések kapcsán a Ptk. nem tesz ilyen kikötést, és az adótörvények sem tartalmaznak a
szerződések írásba foglalására vonatkozó direkt követelményt.
Az általános forgalmi adó összege nélkül a 200 ezer forintot el nem érő értékre szóló vállalkozási
szerződéseket tehát sem a Ptk., sem az adótörvények alapján nem kötelező írásba foglalni.
Az ezt meghaladó szolgáltatások esetében csak a társasági adóról szóló törvény előírásából következik az
írásbeliség szükségessége.[1]
Azt, hogy a szóban forgó szolgáltatás gazdaságilag ésszerű volt, az a vállalkozás tevékenysége érdekében
merült fel, azt a vállalkozás dokumentumokkal köteles igazolni. Ebből következően – bár a törvény nem
fogalmazza meg konkrét követelménynek – szükség van a szerződésre, a munka elvégzését követően
kiállított teljesítési igazolásra.
Elsősorban vannak a törvény által előírt követelmények, amikor kötelező szerződést kötni, lásd fentebb.
Van amikor a saját cégem érdeke az, hogy szerződést kössek, mert a későbbi vitákat akarom elkerülni,
vagy pontosan akarom a szerződéses feltételeket rögzíteni vagy mert dokumentálhatónak kell lennie annak,
hogy pl. a termékemben vagy szolgáltatásom során milyen összetevőket, alvállalkozókat használtam.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdése szerint a
könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak,
bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e
törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság
elve).Az Sztv. 166. § (2) bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag
hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem
előtt kell tartani. A gazdálkodónak olyan bizonylati rendszert kell alkalmaznia, mely a dokumentált gazdasági
események megtörténtét utólag kívülálló személyek számára is megállapíthatóvá, ellenőrizhetővé teszi.
Ezért nem elegendő a gazdasági esemény dokumentálására a számla, annak hitelességét további külső
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vagy belső bizonylattal kell alátámasztani. Az utóbbi bizonylat azonban a szerződésen kívül bármilyen más,
a benne és a számlában foglalt adatok hitelességét igazoló okirat (pl.: megrendelés, árajánlat, stb.) lehet.
Javasoljuk, hogy sokszor az írásbeli szerződés hosszadalmas folyamatát egy részletes árajánlat (összes
lényeges szerződési feltétellel megnevezve) is tudja helyettesíteni, azaz 200 ezer forint alatt tudjuk ezt is
alkalmazni, azzal, hogy az a másik félnek el kell fogadnia az árajánlatot.

Árajánlat
1. Az árajánlat tartalmi követelményei
● árajánlat műszaki tartalma (mit, ki végez, teljesít, szolgáltat, milyen műszaki paraméterekkel, milyen
standard szerint, milyen helyszínen)
● teljesítési határidők (ki , mikorra, milyen adatot, információt, teljesítést garantál)
● vállalkozói díj, és fizetési határidők (mikorra, milyen készültségi szintet tudsz biztosítani, és ehhez
milyen feltételeknek kell fennállnia a vállalkozó és a potenciális megrendelő részéről)
● szerzői jogok, felhasználási feltételek, (ott ahol releváns)
● árajánlat érvényessége
2. Az árajánlat formai követelményei
● legyen aláírva, lepecsételve, ha elektronikusan küldöd, pdf formátumba átalakítva
● legyen lábléc, fejléc, ahol a fő adataid találhatóak (cégnév, logó, cím, telefonszám, email,
kapcsolattartó, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, stb.)
● legyen a tartalom jól elkülönített pontokba szedve
● legyen könnyen olvasható, könnyen érthető
● legyen udvarias, de ne rideg a megfogalmazás
Beszerzés
Ezekre a szerződésekre, árajánlatokra akkor van szükségetek, ha alvállalkozót alkalmaztok, beszereztek
anyagokat, terméket, szolgáltatást, irodaszereket, alapanyagokat, bármit.
A beszerzés feladata, hogy a vállalat működéséhez szükséges különböző anyagokat, berendezéseket,
szolgáltatásokat biztosítsa. Egy átlagos vállalat bevételeinek 55-60 százalékát fordítja beszerzett
anyagokra/szolgáltatásokra, míg pld. egy étterem esetében ez az arány akár a 85-90 százalékot is elérheti.
A beszerzéssel kapcsolatos célok az alábbi pontokban foglalható össze:
● optimális minőség elérése,
● a teljes költség minimalizálása,
● a beszállítók megkeresése, kiválasztása és értékelése,
● hozzájárulás az alacsony készletszinthez és a folyamatos termékáramláshoz,
● kooperálás és integráció más szervezeti egységekkel (piackutatás, vállalati tervek készítése, stb.).
A beszerzés hatékonyságának növeléséhez különböző módszerek alkalmazhatóak. Ezek közül a
legfontosabbak: a szükségletek elemzése, a piacelemzés, az árelemzés és az értékelemzés.
A szállítóértékelés a beszerzésben alkalmazott technikák közül az egyik legfontosabb. A leggyakrabban
alkalmazott módszerek: a kategorikus eljárás, a súlyozott pontrendszeres értékelési mód, a költségarányok
módszere és a tulajdonlás teljes költsége koncepció. Ezekről bővebben a megjelölt forrásokban találtok.[2]
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Etikus működés alapelvei
Az etikus működés alapelveinek meghatározásának első lépése az üzleti értékek meghatározása, melyek
az alábbiak lehetnek:
● Üzleti tevékenységét tisztességesen, nyíltan és átláthatóan végzi
● Üzleti előnyök céljából sem direkt, sem indirekt módon nem ad, illetve nem ajánl fel és nem fogad
el vesztegetési pénzt
● Ennek megvalósítása és fenntartása érdekében vállalaton belül intézkedéseket fogad el és/vagy
programot dolgozzon ki
Fontos, hogy a vállalkozás méretétől és felépítésétől függően az ügyvezetők, vagy az üzlettárs, a
tulajdonos, az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság szilárd elkötelezettséget mutasson, és élen járjon a
tisztességes üzleti kultúra kialakításában. Az üzletpolitikai irányelvekbe foglalt célok a jó üzletviteli
gyakorlaton és kockázatelemzésen keresztül keretet adnak a tisztességes és vesztegetésellenes
működéshez.
●

A vállalkozás saját helyzetét mérje fel egy gyors kockázatelemzéssel. 1) Milyen értékekkel és
kockázatokkal rendelkezik az üzletmenete, és milyen eszközöket és folyamatokat kell alkalmazni a
megelőzéshez. (Ennek egy bővebb és alaposabb verzióját letöltheti a Transparency International
Magyarország honlapjáról:
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/02/Vállalati-integritási-rendszert-ellenőrző-lista.pdf

●

Vizsgálja felül ügynökeivel és egyéb partnereivel kötött szerződéseit, ellenőrizze, hogy a fizetési
feltételek és jutalékok összhangban vannak-e az adott szolgáltatással.

●

Határozza meg, milyen ellenőrzések szükségesek beszállítói, partnerei és vásárlói
feddhetetlenségének megítéléséhez, és mérje fel, hogy a velük meglevő kapcsolatok és
szerződések nyíltak és átláthatók-e.

●

Vizsgálja meg a belső folyamatait, mint például a beszerzési folyamatokat, valamint a
kifizetésekhez kapcsolódó szerződési feltételeket

Etikai Kódex
Az Etikai Kódex tartalmazza azokat az előírásokat és értékeket, amely minden szervezet működésének és
kultúrájának alapja. Annak érdekében, hogy ezen a téren is segítse a magyar kis-, és középvállalatokat, a
Transparency International és a Telenor mintaként használható etikai kódexet készített el.
A sablonok eszközt biztosítanak azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél eddig önerőből nem merült fel az
ilyen jellegű szabályozás lehetősége, fontossága, vagy nem volt kapacitás ezek bevezetésére. A letölthető
dokumentumokat a vállalatok szabadon átvehetik, és bevezethetik a bennük foglalt szabályokat saját
szervezetükben is.http://vallalatietika.hu/etikai-kodex/

Ajándékozás
A vesztegetés ezen formája kifinomultabb a készpénznél, noha az ajándékozás a legtöbb országban bevett
szokás, sokszor azzal a nyilvánvaló szándékkal adják, hogy a felajánló etikátlan módon üzleti előnyre
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tegyen szert. Ezek alapján tehát érdemes végiggondolni az üzleti jellegű ajándékozás kereteit, valamint az
ajándékok adását és elfogadását is szabályozni kell. Nagyon fontos, hogy üzleti partnerei is tisztában
legyenek az Ön cégének ajándékozási szabályaival. Az ajándékozásra és szórakoztatásra vonatkozó
mintaszabályzat a mellékletben az itt található:
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2013/09/Útmutató-magyar-kis-és-középvállalkozásoknak-a-vesz
tegetésellenes-üzletpolitikai-irányelvek-kidolgozására.pdf
A fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● vegye fontolóra az ajándék értékét, helyénvalóságát és gyakoriságát (pl. rendszeresen elfogadott
kismértékű ajándék esete);
● határozza meg − maximálja − az elfogadható ajándék értékét (pl. max. 5000 Ft);
● határozza meg a tiltott ajándékok körét (pl. készpénz, csekk, értékpapír, ékszer, nem szakmai célú
ajándék utak, meghívások);
● határozza meg, mi a teendő az értékhatárt meghaladó ajándék elfogadásakor (pl. a helyi kulturális
szokások miatt sértésnek számítana), vagy annak kísérletekor mi a teendő;
● tegyen adminisztratív lépéseket az ajándékozás elfogadásának és adásának dokumentálására
(„ajándék regiszter”, lehetőleg egy munkatárs felelősségi körébe tartozzon);
● minden munkatárs és üzleti partner legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).

Vendégül látás és szórakoztatás
Szórakozás is lehet ajándék. Ilyen esetekben a felajánló szervezet képviselője mindig jelen van, akár üzleti
vacsoráról, akár céges összejövetelről van szó, míg az ajándékozásnál nem. Jegyek adása egy
gála-eseményre az ajándékozó jelenléte nélkül, ajándéknak minősül. A rendszeresen elfogadott ajándékok
veszélyhelyzetet teremthetnek, mert befolyásolják az objektív üzleti döntésben.
Ezért a fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● vegye fontolóra a vendégül látás vagy a szórakoztatás értékét, helyénvalóságát és gyakoriságát;
● határozza meg − maximálja − az elfogadható értéket (pl. max. 15 000 Ft);
● határozza meg, mi a teendő az értékhatárt meghaladó meghívás (pl. a cég üzleti érdeke kívánja a
részvételt) esetén;
● tegyen adminisztratív lépéseket a vendégül látás és a meghívás dokumentálására (lehetőleg egy
munkatárs felelősségi körébe tartozzon);
● minden munkatárs és üzleti partner is legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).

Ügyfelek üzleti útjának költségtérítése
Lehetnek olyan alkalmak, amikor cége egyik ügyfelét szeretné meghívni egy adott üzleti eseményre,
gyárlátogatásra, vagy éppen egy rendszer beüzemelésére. Ugyanígy, Ön is kaphat meghívást egy
ügyfelétől. A legtisztább megoldás, hogy a felek saját maguk állják a költségeket, de indokolt esetben Önnek
kell az ügyfél utazását fizetni.
Ebben az esetben a fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● standard utazási körülmények meghatározása (vendégek száma, utazás és szállás komfortszintje,
tartózkodás időtartama),
● standard utazási körülményektől eltérő helyzetek kezelése, költségek áthárítása (a céges ügyektől
függetlenül pl. a tartózkodás idejének meghosszabbítása partner utaztatása esetén),
● minden munkatárs és üzleti partner is legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).
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Szerződéses fizetési feltételek (“Jutalékok”)
Fontos, hogy a szerződésbe foglalt fizetési feltételeket egyértelműen igazolható gazdasági indokok
vezéreljék. Minél inkább értik dolgozói a fizetési feltételeket ellenőrző szabályzatokat, annál kevésbe
találkozhat félreérthető megállapodásokkal.
A fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● a jutalékok rendszerét mérhető üzleti értékrendszer szerint kell kialakítani;
● az olyan szolgáltatásokat, melyeket egy harmadik fél nyújt, egyértelműen jegyzőkönyvezni
szükséges, és azok szabályozását mindkét fél által értelmezni kell;
● a kifizetéseknek igazodniuk kell a kapcsolódó adótörvényekhez (csekkel vagy átutalással kell
teljesíteni);
● alkalmazzon feddhetetlenségi záradékot a szerződésekben (ha a másik fél vesztegetési díjat ad
vagy fogad el, a szerződés azonnali hatállyal felmondható);
● minden feladatnak, akár szerződéses kapcsolatról, akár kapcsolódó dokumentációról beszélünk,
legyen kijelölt és képzett felelőse;
● minden munkatárs és üzleti partner is legyen tisztában a pénzügyi feltételekkel, szabályokkal
(képzés, tájékoztatás).

Politikai adományok
Sok cég a politikai pártoknak felajánlott adományokat az adott ország demokratikus működéséhez való
hozzájárulásként értelmezik. Az adományok kerülhetnek pártkasszákba (nemzeti pártok) vagy segíthetik a
választási kampányokat (helyi kezdeményezések), azonban mindkét megoldást törvények szabályozzák.
A fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● a helyi törvények, szabályok pontos ismerete elengedhetetlen;
● ha a rendes szabadságon túli fizetett szabadságot engedélyez (pl. választási időszakban), ez
politikai hozzájárulásnak értelmezhető, ezért személyekre lebontott dokumentáció és könyvelés
szükséges (éves beszámolóban is kerüljön feltüntetésre), ha ezt elutasítja, arról is vegyen fel
jegyzőkönyvet;
● magánszemély részére tilos az adományozás;
● nem javasolt a politikai pártoknak való adományozás, ha éppen tárgyalásokat folytat az adott
ország kormányával üzleti, engedélyezésekhez kapcsolódó vagy egyéb okokból;
● minden munkatárs legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).

Jótékonysági adományok
Vesztegetéseket lehet jótékonysági adományokként is álcázni. Legyen óvatos, ha az adományozási felkérés
egy üzleti megállapodás részét képezi. Ha éppen egy üzleti tárgyalási folyamatban van, és a másik fél
kapcsolatban áll a támogatott szervezettel, akkor ne adományozzon vagy kínáljon fel támogatást a
szerződéses megállapodás meghozataláig. Ha cége adományozni szeretne, fektessen le néhány egyszerű,
követendő irányelvet.
A fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● munkatársak és ügyintézők közötti összeférhetetlenséget vizsgálja és zárja ki;
● lehetőség szerint ellenőrizze a szervezetet, az adomány útját és végcélját;
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●
●
●

tilos magánszemélynek adományozni;
elkülönített nyilvántartás és dokumentáció szükséges;
minden munkatárs legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).

Szponzoráció
Szponzorációnak nevezzük, ha egy vállalkozás készpénzben vagy természetbeni juttatás formájában fizet
azért, hogy nevét egy népszerű eseménnyel, sporteseménnyel vagy egy híres személlyel kapcsolják össze.
A fontosabb követendő szabályok az alábbiak:
● kifizetett díjak és az ellenszolgáltatás szerződésbe foglalása;
● elkülönített nyilvántartás és dokumentáció szükséges;
● minden munkatárs legyen tisztában a szabályokkal (képzés, tájékoztatás).

Anti-korrupciós irányelvek
Az üzletpolitikai irányelvek a beszállítókra, partnerekre, minden szerződő félre kell, hogy vonatkozzanak.
Érdemes a szerződésekbe anti-korrupciós klauzulát iktatni, amely tartalmazza a vállalat elköteleződését az
etikus
működés
mellett.
Mintát
az
antikorrupciós-szabályzat
elkészítéséhez itt találsz:
http://vallalatietika.hu/etikai-kodex/

[1] A Társasági adó törvény 3. számú mellékletének A) 4. pontja szerint ugyanis nem a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az általános forgalmi adó nélkül 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke
(vagy annak egy része), ha a körülmények (így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege, a
szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele ellentétes az ésszerű
gazdálkodás követelményeivel. Az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét
együttesen kell figyelembe venni.
[2]Források: http://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Ilyen_osszegtol_elengedhetetlen_a_szerzodes_FGU3AD
http://www.hatekonybeszerzes.hu/arajanlatadasi-tippek-kisvallalkozoknak/
http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/beszerzs.html
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Pénzügyek
Papp Tibor
Írisz Office Csoport
Magyarország adózási lehetőségei belföldi és nemzetközi relációban
Magyarország adójogszabályainak sokfélesége, és a hatályos adózási lehetőségek sokszínűsége
kiemelkedő lehetőséget biztosít a magyar vállalkozások számár mind belföldi mind nemzetközi relációban.

I.

Az adótervezés legelső lépése a helyes út kiválasztása. El kell tudni dönteni, hogy a
gazdálkodó által végzett tevékenység milyen adózási mód alkalmazásával végezhető a
leghatékonyabban.

Ehhez az alábbi kérdésekre kell válaszolnia a vállalkozónak ahhoz, hogy a helyes adózási módszer
meghatározható legyen:

Ki a célközönségem?
● Magánszemélyek
● Gazdasági társaságok
Milyen jellegű tevékenységet végzek?
● Áfakörös
● Áfamentes*
● Mindkettő
Mekkora a reálisan tervezhető bevételem?
● 6 M Ft alatt
● 6-30 M Ft között
● 30-500 M Ft között
● 500 M Ft felett
Mekkora a működési költségem?
● Árbevétel százalékában bérköltség nélkül
● Bérköltség az árbevétel százalékában
Mennyire munkaerőigényes a tevékenységem?
● Csak az „ügyvezető” másodállásban (főállás mellett)
● Csak az ügyvezető főállásban
● Munkavállalókkal. Hány fő?
● Alvállalkozókkal
Helyhez kötött-e a tevékenységem?
● Nem, mert a tevékenység partnereknél (tanácsadás), útközben (ügynöki tevékenység), fejben
(alkotói munka), távmunkában (diszpécser) történik
● Igen, iroda, műhely, eszközök stb. szükségesek a munkához
II. Megpróbálkozunk a lehetetlennel: összehasonlítjuk a különböző jövedelemszerzési módokat, és
közös nevezőre hozzuk azokat.
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III. Nemzetközi kitekintés
Sajnos nekünk, magyaroknak van olyan tulajdonságunk, amivel negatív módon tűnünk ki az Európai
Unióból. Ez pedig a pesszimizmus, illetve az elégedetlenség. A számok viszont azt mutatják, hogy
Magyarország helyzete az Unión belül kiemelkedően kedvező, és kicsi országunk akár egy uniós vagy
nemzetközi kereskedelmi központ is lehetne.
*Áfamentes tevékenységek
Az alábbiakban az áfamentes tevékenységeket és az alanyi adómentesség szabályait ismertetjük röviden, a
teljesség igénye nélkül, a kivételek és specialitások részletes ismertetése nélkül.
Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére vonatkozóan (a teljesség igénye nélkül):
● Egyetemes postai szolgáltatás
● Humán egészségügyi szolgáltatás és ahhoz szorosan kapcsolódó sérült vagy betegellátás. (Pl:
természetgyógyászat)
● Emberi szövet, vér, anyatej értékesítése
● Humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység és az ehhez szorosan kapcsolódó termékértékesítés
● Az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző - ilyen
minőségében - teljesít
o köz- és felsőoktatás; vagy
o a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó
oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; vagy
o
a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb
jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás; vagy
o az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául
szolgáló vizsgáztatás; vagy
o a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása
keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is.
Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel (a teljesség igénye nélkül):
● Biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás
● A hitel-, pénzkölcsön és egyéb ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás nyújtása és közvetítése,
valamint ezek hitelező általi kezelése
● A magyar és külföldi törvényes fizetőeszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, közvetítése
(kivéve a szokásosan törvényes fizetőeszközként nem használható bankjegy- és érmekollekciókkal
kapcsolatos szolgáltatások)
● A jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi (tagsági)
jogviszonyt, valamint a hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése és az
ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, de ide nem értve az ilyen
jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését.
● A befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése
● Postai bélyeg, illetékbélyeg, egyéb hatósági bélyeg névértéken történő értékesítése
● A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték-szolgáltatás
nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, valamint a szerencsejáték szervezésére vonatkozó
tevékenység gyakorlása jogának az állam által koncessziós szerződéssel történő átengedése
● A beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a
beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését,
amelynek
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●
●

○ első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
○ első rendeltetésszerű használatbavétele óta nem telt el 2 év
A beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését
Az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása, kivéve
○ ha a szolgáltatás szálláshely szolgáltatásnak minősül;
○ közlekedési eszköz elhelyezésére, parkolására szolgál;
○ ingatlannal tartósan összekötött berendezés, gép bérbeadása;
○ széf bérbeadása

Alanyi adómentesség
Választható, ha az adóalany árbevétele nem haladja meg a 6.000.000 Ft-ot sem a tárgyévben, sem a
tárgyévet megelőző évben. (2017-től ez az érték előre láthatólag 8.000.000 Ft-ra emelkedik.) Ebben az
esetben az adózó csak áfa összeget nem tartalmazó (0 Ft áfa összegű) számla kiállítására jogosult. A
befogadott számlák áfa tartalma pedig nem helyezhető levonásba, így az is költségnek/ráfordításnak
minősül. (Elsősorban magánszemélyeknek történő termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás esetében lehet
kedvező az alanyi adómentesség választása.)

Számítások - 100 Ft kifizetéshez tartozó teljes ráfordítás megállapításához
Munkabér / Adózási forma

TAO

KIVA

TAO
(garantált
bérminimum)

KIVA
(garantált
bérminimum)

Nettó, kifizetett bér

100,00
Ft

100,00
Ft

100,00
Ft

100,00
Ft

100,00
Ft

100,00
Ft

Személyi jövedelemadó

22,56 Ft

22,56 Ft

22,56 Ft

22,56 Ft

22,56 Ft

22,56 Ft

Nyugdíjjárulék

15,04 Ft

15,04 Ft

15,04 Ft

15,04 Ft

15,04 Ft

15,04 Ft

12,78 Ft

12,78 Ft

12,78 Ft

12,78 Ft

12,78 Ft

12,78 Ft

50,38 Ft

50,38 Ft

50,38 Ft

50,38 Ft

50,38 Ft

50,38 Ft

Bruttó munkabér

150,38 Ft

150,38 Ft

150,38 Ft

150,38 Ft

150,38 Ft

150,38 Ft

Szociális hozzájárulási adó

40,60 Ft

40,60 Ft

40,60 Ft

24,06 Ft

24,06 Ft

Egészségbiztosítási
munkaerőpiaci járulék
Munkavállalói
összesen

és

járulék

Szociális hozzájárulási adó
kedv. 1 **

-31,47 Ft

Szociális hozzájárulási adó
kedv. 2 **
Szakképzési hozzájárulás
Kisvállalati adó

-8,45 Ft
2,26 Ft

2,26 Ft
24,06 Ft

2,26 Ft
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Kedv. fogl. utáni kedvezmény
1 **

-18,65 Ft

Kedv. fogl. utáni kedvezmény
2 **

-9,33 Ft

Munkaadói járulék összesen

42,86 Ft

24,06 Ft

11,38 Ft

34,41 Ft

5,41 Ft

14,73 Ft

Összes ráfordítás

193,23
Ft

174,44
Ft

161,76
Ft

184,78
Ft

155,78
Ft

165,11
Ft

Megbízási díj / Adózási forma

TAO

KIVA

Megbízási díj

143,16 Ft

143,16 Ft

Tételes költség (10%)

14,32 Ft

14,32 Ft

Adóalap (90%)

128,84 Ft

128,84 Ft

Személyi jövedelemadó

19,33 Ft

19,33 Ft

Nyugdíjjárulék

12,88 Ft

12,88 Ft

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

10,95 Ft

10,95 Ft

Levont járulék összesen

43,16 Ft

43,16 Ft

Szociális hozzájárulási adó

34,79 Ft

Szakképzési hozzájárulás

1,93 Ft

Kisvállalati adó

20,62 Ft

Munkaadói járulék összesen

36,72 Ft

20,62 Ft

Összes ráfordítás

179,88 Ft

163,78 Ft

Megszerezhető jövedelem

100,00 Ft

100,00 Ft

Egyszerűsített
foglalkoztatás

Napi bér (8 óra)

Szakképzettséget nem igénylő Szakképzettséget
munkakörben
munkakörben

igénylő

Adómentesen
max. kifiz.

SZJA-s

Adómentesen
max. kifiz.

SZJA-s

5 112,00 Ft

10 000,00 Ft

5 936,00 Ft

10
Ft

000,00
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SZJA (15%)

0,00 Ft

733,20 Ft

0,00 Ft

609,60 Ft

Kifizetett bér (8 óra)

5 112,00 Ft

9 266,80 Ft

5 936,00 Ft

9 390,40 Ft

Járulék / nap

1 000,00 Ft

1 000,00 Ft

1 000,00 Ft

1 000,00 Ft

Összes ráfordítás

6 112,00 Ft

11 000,00 Ft

6 936,00 Ft

11
Ft

100 Ft kifizetett bérre jutó
ráfordítás

119,56 Ft

118,70 Ft

116,85 Ft

117,14 Ft

000,00

Kisadózó vállalkozások tételes adója
Főállású kisadózó esetében

Havi KATA

50 000 Ft

Éves árbevétel

6 000 000 Ft

3 000 000 Ft

2 000 000 Ft

1 500 000 Ft

Keret kihasználtsága

100%

50%

33%

25%

Éves KATA

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

Tételes iparűzési adó

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Összes adó

650 000 Ft

650 000 Ft

650 000 Ft

650 000 Ft

Összes adómérték

10,83%

21,67%

32,50%

43,33%

Megszerzett jövedelem

5 350 000 Ft

2 350 000 Ft

1 350 000 Ft

850 000 Ft

100 Ft kifizetett jövedelem költsége

112,15 Ft

127,66 Ft

148,15 Ft

176,47 Ft

Havi KATA

25 000 Ft

Nem főállású kisadózó esetében
Éves árbevétel

6 000 000 Ft

3 000 000 Ft

2 000 000 Ft

1 500 000 Ft

Keret kihasználtsága

100%

50%

33%

25%

Éves KATA

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

Tételes iparűzési adó

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Összes adó

350 000 Ft

350 000 Ft

350 000 Ft

350 000 Ft

Összes adómérték

5,83%

11,67%

17,50%

23,33%
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Megszerzett jövedelem

5 650 000 Ft

2 650 000 Ft

1 650 000 Ft

1 150 000 Ft

100 Ft kifizetett jövedelem költsége

106,19 Ft

113,21 Ft

121,21 Ft

130,43 Ft

Osztalék /Adózási forma

TAO

KIVA

EVA (áfamentes)

EVA (áfakörös)

Eredmény / Nettó bevétel

159,69 Ft

171,09 Ft

161,29 Ft

127,00 Ft

Bruttó bevétel

161,29 Ft

Iparűzési adó

3,19 Ft

3,42 Ft

Adóalap

156,50 Ft

167,67 Ft

Társasági adó

15,65 Ft

Kisvállalati adó

1,61 Ft

1,61 Ft

59,68 Ft

59,68 Ft

26,83 Ft

Egyszerűsített vállalkozói adó

Bruttó osztalék

140,85 Ft

140,84 Ft

100,00 Ft

100,00 Ft

Személyi jövedelemadó

21,13 Ft

21,13 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Egészségügyi hozzájárulás

19,72 Ft

19,72 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Nettó, kifizethető osztalék

100,00 Ft

100,00 Ft

100,00 Ft

100,00 Ft

**Szociális hozzájárulási adó és kedvezményezett foglalkoztatottak után járó kedvezmény „1”
●
szociális hozzájárulási adó (TAO): a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető
●
bérköltség utáni adóalap (KIVA): maximum 100 ezer forinttal csökkenthető
●
a kedvezmény jár (a teljesség igénye nélkül):
○
anyasági ellátás folyosítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott személy után a foglalkoztatás első két
évében
○
25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében a foglalkoztatás első két
évében
○
megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók esetén
○
szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira a foglalkoztatás első két évében
○
tartósan álláskeresők után a foglalkoztatás első két évében
**Szociális hozzájárulási adó és kedvezményezett foglalkoztatottak után járó kedvezmény „2”
●
szociális hozzájárulási adó (TAO): a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával csökkenthető
●
bérköltség utáni adóalap (KIVA): maximum 50 ezer forinttal csökkenthető
●
a kedvezmény jár (a teljesség igénye nélkül):
○
anyasági ellátás folyosítás alatt vagy azt követően foglalkoztatott személy után a foglalkoztatás harmadik
évében
○
25 év alatti, 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében
○
55 év feletti munkavállaló esetében
○
szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira a foglalkoztatás harmadik évében
○
tartósan álláskeresők után a foglalkoztatás harmadik évében
○
szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után
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