
Járványhelyzetben is stabilan működik a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja a szabályos adózás támo-
gatása és nem a bírságolás – hangsúlyozta 2020-ról szóló évér-
tékelőjében a NAV vezetője. Az ellenőrzések jelentős része tá-
mogató jellegű, a klasszikus adóvizsgálatok aránya hét száza-
lékra csökkent. A NAV munkatársai a digitalizált információs 
rendszerekben ma már azt is látják, hogy melyik adózóhoz mi-
lyen eljárást kell rendelniük – mondta Sors László.

A NAV évértékelő értekezletét 
a pénzügyminiszter videóüzene-
te nyitotta. Varga Mihály úgy fo-
galmazott: 2020 márciusa 
Magyarországon is a gazdasági 
növekedés szinte példátlanul 
hosszú időszakát törte meg. Az 
adatok azt mutatják, hogy a gaz-
dasági visszaesés nagyobb, 
gyorsabb és pusztítóbb az 
1929-es nagy gazdasági világ-
válságban tapasztaltaknál. Ami 
akkor három év alatt követke-
zett be, –tőzsdei zuhanás, hitel-
piacok befagyása, elbocsájtá-
sok, gyárleállások – most né-
hány hét alatt végbement. A 
magyar gazdaság számára ez 

azt jelenti, hogy a tavalyi évre 
5-6 százalék közötti visszaesés-
sel kell számolnunk. A kormány 
gazdaságpolitikai elvei azonban 
most sem vesztették érvényü-
ket. Továbbra is a munkahelyte-
remtés, a gazdasági fejlődés, a 
családok támogatása áll a kö-
zéppontban – mondta a pénz-
ügyminiszter.

Sors László, a NAV vezetője 
egyebek mellett arról beszélt, 
hogy a fennállásának tizedik 
évében járó adó- és vámhivatal 
nemzetközi viszonylatban is je-
lentős digitális fejlesztései – a 
gépek közötti kommunikáció, a 
mesterséges intelligencia alkal-
mazása – az állampolgárok és 
a vállalkozások adózásának 
egyszerűsítését szolgálják. 
Szerepük egyrészt az, hogy 
megkönnyítsék az évi mintegy 
25 millió adózói bevallás és kö-
telező adatszolgáltatás folya-
matát, másrészt valós idejű in-
formációkkal szolgáljanak a 

gazdasági eseményekről. 
Ugyanakkor ezek az eszközök 
garantálják az állam és a tisz-
tességes vállalkozások kárára 
működő, súlyos gazdasági bűn-
cselekményeket elkövető bűn-
szervezetek kiiktatását is.

A vállalkozások digitalizálá-
sában is felhajtó erőként műkö-
dő hivatali megoldások a jár-
ványhelyzetben is biztosítják a 
NAV stabil működését, ami az 
állami bevételek garanciája. 
2020-ban az ügyfélszolgálati 
kapcsolatokban az elektronikus 
csatornák domináltak, 33 szá-
zalékkal csökkent a személyes 
ügyintézés és csaknem 80 szá-
zalékkal többen hívták telefo-

non a hivatal munkatársait, mint 
az előző évben.

A kormányzati adókönnyíté-
sek végrehajtásán túl, az átme-
neti szabályokhoz alkalmazko-
dott hivatal, jelentős adat-
vagyona alapján szektorokra 
bontva képes mérni és bemutat-
ni a gazdasági szereplők jár-
ványhelyzeti reakcióit, a bajba 
jutott vállalkozások nehézségeit 
is. A NAV által kezelt bevételek-
ből – ami az államháztartás adó 
jellegű bevételeinek 94 százalé-
kát teszi ki – pontosan látszik, 
hogy az áfából, a járulékokból és 
a szociális hozzájárulási adóból 

a vártnál kevesebb bevétel szár-
mazott az elmúlt évben.

A gazdasági visszaesés és az 
adókönnyítések ellenére tavaly 
mintegy 2 százalékkal több volt 
a NAV bevétele, mint 2019-ben. 
Ebben a hivatal teljesítményén 
túl komoly szerepe volt az adó-
politikának és a gazdaság sze-
replőinek is. 2020-ban 15 ezer 
813 milliárd forint folyt be az 
adó- és vámhivatalhoz, ami 
mintegy 94 százaléka a kor-
mány által még a járványhelyzet 
előtt tervezett bevételnek. 2021-
ben 17 ezer milliárd forint be-
szedése a cél – mondta évérté-
kelőjében Sors László, a NAV 
vezetője.
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Zéta-Adó Könyvelési és Adótanácsadó Kft.
Már mindenki nagyon szeretne dolgozni

Az elmúlt egy év nem a fejlesztésekről szólt, hanem a megszer-
zett értékek megőrzéséről. A legnagyobb öröm és eredmény az 
iroda számára, hogy minden munkatársunkat meg tudtuk tartani 
– mondta el Kalán Teréz, a kecskeméti Zéta-Adó Könyvelési és 
Adótanácsadó Kft. vezetője.

Tőle tudjuk, hogy 1990 óta 
állnak az ügyfelek rendelkezé-
sére. A könyvelés mellett – 
partnereik igényeit szem előtt 
tartva – folyamatosan bővítet-
ték tevékenységüket adóta-
nácsadással, adószakértői, 
pénzügyi tanácsadói, könyv-
vizsgáló, adó-, járulék és könyv-
szakértői szolgáltatásokkal, hi-
telekkel, pályázatokkal kapcso-
latos ügyintézéssel. Kialakult 
stabil ügyfélkörük vállalkozói 
tevékenységét megbízható 
háttérként segítik, támogatva 
őket a jogszabályi változások-
hoz való rugalmas alkalmazko-
dásban és a gyarapodó admi-
nisztrációs kötelezettségek 
teljesítésében. 

– Az elmúlt egy évről – be-
leértve napjainkat is – nem 
lehet a koronavírus-járvány-
tól függetlenül beszélni. 
Hogyan hatottak a történtek 

az iroda és az ügyfelek min-
dennapjaira?

– A 2020 márciusában be-
robbant pandémia miatt kiala-
kult pánik bennünket sem ke-
rült el: a kollégáim többsége 
home office-ban dolgozott 
több mint egy hónapig, mind-
össze hárman maradtunk az 
irodában. Az ügyfelek nehezen 
tudtak eligazodni a folyamato-
san változó helyzetben, így 

napi szinten fordultak hozzánk 
kérésekkel és kérdésekkel. Bár 
a beszámolók elkészítésének 
időpontját májusról szeptem-
berre tolták, mégsem tudtuk 
utolérni magunkat. Külső mun-
katársakat kellett igénybe ven-
ni, akik besegítettek. Így tudtuk 
a határidőket tartani. 
Szerencsére az ügyfeleink a 
legkülönbözőbb ágazatokban 
tevékenykednek, ebből adódó-
an nem estek ki annyian, hogy 
meg kelljen válni dolgozótól. 
Az első két hónapban azonban 
még rendkívül bizonytalan volt 
a helyzet, nem tudhattuk, há-
nyan maradnak az ügyfeleink 
közül, és hogyan alakulnak a 
bevételeink. Ezért kénytelen 
voltam a munkatársaim fizeté-
sét csökkenteni. A következő 
hónapokban a legnehezebb 
helyzetbe talán a vendéglátás-
ban tevékenykedők kerültek, 
valamint fel kellett számolni az 
egyik utazási irodánkat is. 
Végül egy jelentős körnek 
csökkent a bevétele, de szeren-
csére nem sokan estek ki. Aki 
tudott, élt a bértámogatással, 
akadtak, akik munkanélküli se-
gélyre küldték a dolgozóikat, 
mások kevesebb bevétel mel-
lett, csökkentett létszámmal 
dolgoznak, és sokaknak sem-
mi tartalékuk nem maradt. 
Most már mindenki dolgozni 
szeretne, talpra állni. Év eleje 
óta nem győzzük a mérlegeket 
gyártani, mert sokan hitel fel-
vételre készülnek. Akinek van-
nak még lehetőségei legalább 
megrendelésben, az ebben lát-
ja az újrakezdés esélyét. Úgy 
érzem, hogy 2021 sokak szá-
mára vízválasztó lesz, amikor 
eldől, hogy ki tudja folytatni és 
ki lesz, aki végleg befejezi.  

– Milyen aktualitások hatá-
rozzák meg a 2021-es évet?

– A katásoknál bevezették, 
hogy ha az egy évben egy cég-
nek leszámlázott összeg meg-
haladja a 3 millió forintot, az e 
fölötti összeget 40 százalék 
adó terheli. Az én személyes 

véleményem, hogy ezt a sza-
bályt el kellett volna halasztani, 
hiszen eddig is benne volt a 
törvényben az úgynevezett 
munkaviszonytól való elhatáro-
lódás paragrafus, amit elég lett 
volna ellenőrizni a cél elérésé-
hez. 

– Hogy tekint a jövő kilátá-
saira?

– Optimista vagyok és bí-
zom benne, hogy mielőbb visz-
szatérünk a régi kerékvágás-
ba. A nagy kérdés az, hogy 
mennyire hagy mély nyomokat 
a gazdaságban az elmúlt egy 
év. Szeretnénk már a vírustól 
függetlenül élni, amíg ez nem 
következik be, addig nehéz a 
napi rutinon kívül mást csinál-
ni, illetve nem is tudunk másra 
gondolni. Az agyunk nem tud, 
csak mindig az adott napi 
munkára gondolni és lassan 
olyanok leszünk, mint a robo-
tok. Az ügyfelekkel lecsökken-
tettük a személyes találkozó-
kat, hiányoznak az emberi 
kapcsolatok. Nagyon jó lenne 
már felszabadultan élni és dol-
gozni.

Kiemelt szolgáltatásaink:

� társaságok teljes körű könyvelése
� egyéni vállalkozások teljes körű könyvelése
� költségvetési intézmények teljes körű könyvelése
� zárlati anyagok összeállítása, éves beszámoló elkészítése
� adóbevallások elkészítése
�  adóhatóság előtti képviselet társaságok könyvelési 

rendszerének kialakítása
� könyvelési feladatok elvégzése

Könyveléstől a csokoládéig

A Zéta-Adó Könyvelési és Adótanácsadó Kft. egy teljesen új 
területen is érdekeltséget szerzett nemrégiben: megvásárol-
tak egy kisebb csokoládéüzemet, amit március elseje óta 
működtetnek – tudtuk meg Kalán Teréz ügyvezetőtől, aki iz-
galmas kalandként tekint az ínyenc tevékenységre.

A Bio-mynd Kft.-nek egyelőre nincs saját terméke, megren-
delésre gyárt, többségében speciális étrend szerint táplálko-
zók számára cukormentes, gluténmentes csokoládékat, de 
terveik között szerepel saját termékcsalád kifejlesztése is, 
hagyományos és különböző mentes édességekkel.  

Zéta-Adó Könyvelési és 
Adótanácsadó Kft.

Kecskemét,
Vágó utca 2-4.

Tel.: 76/502-080, 
502-081,

Fax: 418-721
Mobil: 30/9283-039
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fizetési kedvezményi 
eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által 
okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét 
érintik. Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásol-
hatják az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, 
pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) teljesítését, aminek át-
hidalására a törvényi keretek között, kérelemre az alábbi fizetési 
kedvezmények engedélyezhetők: fizetési halasztás, részletek-
ben történő megfizetés, mérséklés, illetve elengedés.

Gazdálkodó szervezetek 
fizetési kedvezményei

Fizetési kedvezmény iránti kérel-
met az elektronikus kapcsolat-
tartásra kötelezett jogi személy 
és jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdálkodó szervezet a 
FAG01 űrlapon terjesztheti elő. 
Az űrlap az alábbi útvonalon ér-
hető el: https://nav.gov.hu/nav/
letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok. A fizetési kedvez-
ményre irányuló kérelem alapján 
folytatott elsőfokú eljárás, vala-
mint a megbízható adózók fel-
lebbezési kérelme illetékmentes. 
A megbízható adózókra vonat-
kozó automatikus fizetési köny-
nyítés felső határa 3 millió forint-
ra emelkedett. A fizetési kötele-
zettség mérséklése vagy elenge-
dése csak tényleges (lejárt 
esedékességű, ki nem egyenlí-
tett) tartozásra engedélyezhető. 
Adó (tőketartozás) csak magán-
személy esetében mérsékelhető 
(engedhető el), azonban e kör-
ben sincs lehetőség a kifizető 
által természetes személytől le-
vont adó- és járuléktartozás 
mérséklésére (elengedésére). A 
mérséklés engedélyezésének 
feltétele a gazdálkodási tevé-
kenység ellehetetlenülése. 
Fizetési könnyítés (részletfize-
tés, fizetési halasztás) engedé-
lyezésének törvényi feltétele az 
átmeneti fizetési nehézség fenn-
állása, és hogy a fizetési nehéz-
ség kialakulása nem az adózó-
nak felróható mulasztás ered-
ménye. A koronavírus-járvány 
által okozott fizetési nehézség 
az adózóknak fel nem róható 
objektív körülmény. Ennek figye-
lembe vételével a NAV a fizetési 
halasztást, a részletfizetést 
(vagy ezek kombinációját: akár a 
halasztást követően részletek-

ben történő kiegyenlítést) kére-
lemre pótlékmentesen is enge-
délyezheti. Továbbra sem enge-
délyezhető azonban fizetési 
könnyítés a munkavállalóktól le-
vont jellegű fizetési kötelezettsé-
gekre. A fizetési nehézségre vo-
natkozó feltétel vizsgálatát a 
gazdálkodási tevékenységet 
folytató kérelmezőnek a tárgyévi 
és a tárgyévet megelőző üzleti 
év gazdálkodási adatai alapján 
végzi el a NAV. Ha az adózók a 
koronavírus-járvány okozta ne-

hézségeik miatt nem tudnak ele-
get tenni a már folyamatban lévő 
fizetési könnyítésük teljesítésé-
nek, akkor ezen indokkal kérhetik 
a tartozás újabb átütemezését. 
Ennek módja megegyezik a fen-
tiekben leírtakkal. Az adózóknak 
bármikor lehetőségük van arra, 
hogy a folyamatban lévő fizetési 
könnyítésre díjmentesen előtör-
lesztést teljesítsenek, az engedé-
lyezett futamidőnél korábban ki-
egyenlítsék tartozásukat. A fize-
tési kedvezmények részletes 
szabályai megtalálhatóak a NAV 
honlapján elérhető 30.1 (gazdál-
kodó szervezetek) és 30.2 (ma-
gánszemélyek és egyéni vállal-
kozók) számú információs füze-
tekben, az alábbi elérési úton: 
https://nav.gov.hu/nav/inf_
fuz/2021.

Magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók 

fizetési kedvezménye
A fizetési kedvezmény iránti 
kérelmet az elektronikus kap-
csolattartásra kötelezett egyé-
ni vállalkozók a FAM01 űrla-
pon terjeszthetik elő. Az űrlap 
az alábbi útvonalon érhető el: 
https://nav.gov.hu/nav/letolte-
sek/nyomtatvanykitolto_prog-
ramok. 

Az elektronikus kapcsolat-
tartásra nem kötelezett adó-
zók is választhatják a kérelem-
nek a fenti adatlap használatá-
val, elektronikusan, Ügyfél-
kapun keresztül történő 
be küldését, vagy dönthetnek a 
papíralapon történő beküldés 
mellett is, levél formában vagy 
a NAV internetes honlapján az 
„Adatlapok fizetési könnyítés-
re és/vagy mérséklésre irányu-
ló kérelmek elbírálásához" me-

nüpontban elérhető adatlap 
kitöltésével, az alábbi elérési 
útvonalon: https://nav.gov.hu/
nav/letoltesek_egyeb/adatlap.

A papíralapú kérelmet az il-
letékes adó- és vámigazgató-
sághoz címezve kell előter-
jeszteni. A fizetési kedvez-
ményre irányuló kérelem alap-
ján folytatott elsőfokú eljárás, 
valamint a megbízható adózók 
fellebbezési kérelme illeték-
mentes. A természetes sze-
mélyek automatikus fizetési 
könnyítésének felső határa 1 
millió forintra, a megbízható 
adózók automatikus fizetési 
könnyítésének felső határa 3 
millió forintra emelkedett. A fi-
zetési kötelezettség mérséklé-
se vagy elengedése csak tény-
leges (lejárt esedékességű, ki 

nem egyenlített) tartozásra 
engedélyezhető. Adó (tőketar-
tozás) csak magánszemély 
esetében mérsékelhető (en-
gedhető el), azonban e körben 
sincs lehetőség a kifizető által 
természetes személytől levont 
adó- és járuléktartozás mér-
séklésére (elengedésére). A 
mérséklés engedélyezésének 
feltétele, magánszemély kérel-
mére a megélhetés súlyos ve-
szélyeztetettsége, egyéni vál-
lalkozók esetében a gazdálko-
dási tevékenység ellehetetle-
nülése. A fizetési könnyítés 
(részletfizetés, fizetési halasz-
tás) engedélyezésének törvé-
nyi feltétele az átmeneti fizeté-
si nehézség fennállása. 

A koronavírus-járvány által 
okozott fizetési nehézség az 
adózóknak fel nem róható, ob-
jektív körülmény. Ennek figye-
lembe vételével a NAV a fizeté-
si halasztást, a részletfizetést 
(vagy ezek kombinációját: 
akár a halasztást követően 
részletekben történő kiegyenlí-
tést) kérelemre pótlékmente-
sen is engedélyezheti. 

Ha az adózók a koronaví-
rus-járvány okozta nehézsége-
ik miatt nem tudnak eleget 
tenni a már folyamatban lévő 
fizetési könnyítésük teljesíté-
sének, akkor ezen indokkal 
kérhetik a tartozás újabb át-
ütemezését. Ennek módja 
megegyezik a fentiekben leír-
takkal. 

Az adózóknak bármikor le-
hetőségük van arra, hogy a fo-
lyamatban lévő fizetési köny-
nyítésre díjmentesen előtör-
lesztést teljesítsenek, az enge-
délyezett futamidőnél 
korábban kiegyenlítsék a tarto-
zásukat. A fizetési kedvezmé-
nyek részletes szabályai meg-
találhatóak a NAV honlapján 
elérhető 30.2 számú informá-
ciós füzetben, az alábbi elérési 
úton: https://nav.gov.hu/nav/
inf_fuz/2021
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A háztartási munka ONYA-n bejelenthető

Online minden egyszerűbb
Már több mint két éve működik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) saját fejlesztésű online nyomtatványkitöltője, az ONYA 
(Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás), amivel mindenféle ke-
retprogram nélkül egyszerűen, interneten keresztül, akár okos-
eszközről is, pár lépésben számos bejelentés és bevallás elin-
tézhető. Az online beküldött bejelentések garantáltan hiba nél-
kül kerülnek a NAV-hoz.

Az ONYA-val online intézhetők 
az adóazonosító jellel, adóigazol-
vánnyal, vámazonosító számmal 
és levelezési címmel kapcsola-
tos ügyek. Az alkalmazásban ke-
zelhetők többek között az adat- 
és változásbejelentések, a 
kisadózó vállalkozások nyilatko-
zatai, egyes jövedéki nyomtatvá-
nyok és az adóelőleg-nyilatkoza-
tok is. A program amellett, hogy 
rendkívül egyszerű, gyors is: egy 
magánszemély adószámának 
kiváltása nem tart tovább néhány 
percnél. A szolgáltatás ügyfélka-
pus, telefonos vagy e-személyis 
azonosítással használható.

Bejelentkezés után az alkal-
mazás az ügyfél adatait automa-
tikusan betölti, ezért ebben szin-
te kizárt a hibalehetőség, de a 
NAV által nyilvántartott adózói 

adatok a Saját adatok menü-
pontban le is kérdezhetők, így 
könnyen áttekinthető az is, hogy 
kell-e valamit módosítani. Az 
eSZJA-rendszerhez hasonlóan a 

felhasználókat itt is az azonnali 
hibavizsgálat segíti, a program 
nem engedi beküldeni a hibásan 
vagy hiányosan kitöltött lapokat.

Az alkalmazáshoz az internet-
kapcsolat elegendő, semmilyen 

programot nem kell telepíteni. Az 
ONYA az említett ügyekben az 
Általános Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazást (ÁNYK) is kiválthat-
ja. Az online szolgáltatások köre 
folyamatosan bővül: ONYA-n 
most már bejelenthető a foglal-
koztatás háztartási munkára, va-
lamint a katások is online teljesít-
hetik az előző évről szóló elszá-
molásukat. Utóbbihoz a többsé-
güknek mindössze három adat 

megadása 
(időszak, hó-
napok szá-
ma és elért 
b e v é t e l ) 
szükséges. 
Az újítások-
kal számos 
kötelezett-
ség admi-
nisztrációja 

tovább egyszerűsödik. 
Háztartási munkának számíta-
nak azok a tevékenységek, fel-
adatok, amelyek a mindennapi 
élethez szükséges feltételeket 
biztosítják számunkra: a lakás 

takarítása, főzés, mosás, vasa-
lás, a gyermekek felügyelete, 
házi tanítása, az otthoni gondo-
zás és ápolás, a házvezetés vagy 
a kertgondozás. Ha valaki ezekre 
a munkákra alkalmanként vagy 
rendszeresen háztartási alkal-
mazottat foglalkoztat, ezt be kell 
jelentenie. A bejelentést az alkal-
mazottat foglalkoztató személy 
2021-től már az ONYA-n is meg-
teheti.

A háztartási munka korábbi 
bejelentési lehetőségei, vagyis a 
szükséges adatlap (21T1043H) 
benyújtása a NAV-hoz elektroni-
kusan, vagy a telefonos bejelen-
tés a 185-ös számon hívható 
ügyfélszolgálaton keresztül to-
vábbra is használatban marad-
nak, de ezek mellett a NAV most 
egy mobileszközökön is elérhető, 
gyors és egyszerű webes megol-
dást biztosít az ügyintézésre.

Az ONYA a NAV honlapján az 
„Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazás” menüpontból, vala-
mint a https://onya.nav.gov.hu 
linken érhető el. 
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Auditker Könyvelő Iroda
Mindenki élt az iparűzési adó mérséklésével
Harminc éve foglalkozik könyveléssel Toldi Mária, a kecskeméti 
Auditker Könyvelő Iroda vezetője. Az idők során kialakult az a hét 
fős szakembergárda is, akikkel együtt dolgozva magas színvona-
lú, stabil, megbízható szolgáltatást nyújtanak ügyfeleiknek. 
Ehhez naprakész szakmai felkészültségre, mérhetetlen rugal-
masságra és pontosságra van szükség, amit rendkívüli erőfeszí-
tések árán a pandémiával terhelt elmúlt egy évben is nyújtani 
tudtak partnereiknek.

– Hogyan érintette az iroda 
ügyfeleit a vírushelyzet?

– A vendéglátó- és szálláshe-
lyeket nagyon keményen. Azt 
mondhatom, hogy ezek a vállal-
kozások gyakorlatilag felélték 
minden tartalékukat. De volt 
olyan ügyfelünk is, amely soha 
nem látott eredményt produkált 
(maszk forgalmazással). A 
szolgáltatóiparból kevés ügyfe-
lünk van, de magánemberként 
látjuk, hogy nagyon nehéz idő-
szakot élnek. 

– Miként alkalmazkodott a 
változásokhoz a könyvelő iro-
da?

– 2020 tavaszán, a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt ve-
szélyhelyzet idején mi is áttér-
tünk a home office-ra, de a gya-
korlat azt mutatta, hogy a mi 
szakmánkban nehezíti a szol-
gáltatás  színvonalának meg-
tartását az otthoni munkavég-

zés. Különösképpen, mert na-
gyon nagy volt a bizonytalan-
ság és az információ iránti 
igény az ügyfelekben, és a vál-

tozásokat napi szinten kellett 
követni, értelmezni és annak 
megfelelően reagálni. Állandóan 
csörögnek a telefonok: kit kell 
éppen bejelenteni, kijelenteni… 
Végül visszatértünk az irodai 
munkavégzésre, de a helyzetre 

tekintettel személyes kapcso-
lattartást az ügyfelekkel mellőz-
zük. A legmegterhelőbb az ak-
tuális szabályok követése és al-
kalmazása: éppen kinek jár a 
bértámogatás, kinek nem kell 
katát fizetni… De ebben nem 
veszhetünk el, hiszen az egész 
évre vonatkozó szabályváltozá-
sokat is figyelni kell. 

– Milyen aktualitásokat 
emelne ki?

– A legnagyobb változás az 
őstermelők tevékenységének 
szabályozásában volt, valamint 
2021-től a katás vállalkozók 3 
millió forintot meghaladó le-
számlázott összege után a 
megbízó cégnek plusz 40 szá-

zalék különadót kell fizetnie. 
Ami még újdonság, hogy ameny-
nyiben a KATA adóalany kap-
csolt vállalkozástól szerez bevé-
telt, akkor ezután a kapcsolt 
vállalkozás szintén 40 százalé-
kos különadó fizetésére kötele-
zett. A kiva esetében egy száza-
lékos adócsökkentés történt, és 
némileg változtak az áttérési 
szabályok is. Több cégünk is át-
tért erre az adózási formára, 
mert kedvező számukra, első-
sorban azoknak, akiknek magas 
a bérköltsége, illetve nagy az 
eredménye. Az állami támoga-
táshoz ügyfeleink közül sajnos 
nem sokan tudtak hozzájutni, 
viszont az iparűzési adó mér-
séklésével minden ügyfelünk élt. 

Auditker Könyvelő Iroda
Kecskemét, Kisfaludy utca 6.

Telefon: 76/495-700

Támogatja az online hitelkérelmezési folyamatot
 a NAV elektronikus keresetkimutatása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online keresetkimutatása meg-
könnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A szolgál-
tatás igénybevételének lehetőségéről érdeklődjön hitelnyújtójánál!

A keresetkimutatáshoz csupán 
Ügyfélkapu-regisztrációra – vagy 
e-személyi igazolványra, esetleg 
telefonos azonosítóra – van szük-
ség. A szolgáltatás a NAV eBEV 
Portálján érhető el, a következő 
linken: https://www.nav.gov.hu/
nav/ebev_portal. A belépést köve-
tően az elektronikus keresetkimu-
tatás a Szolgáltatások / Kereset-
kimu tatás lekérdezés menüből 
indítható.

A keresetkimutatásban egy 
év, a lekérdezést megelőző má-
sodik hónap utolsó napjáig ter-
jedő 12 hónap adatai szerepel-

nek, vagyis egy 2021. március 
hónapban indított lekérdezés 
2020. február 1. – 2021. január 
31. napja közötti időszakra vo-
natkozik.

Mivel a keresetkimutatás a 
munkáltatók, kifizetők által ha-
vonta NAV-hoz lejelentett adatok 
alapján készül, a szolgáltatást 
csak azok tudják igénybe venni, 
akikről a munkáltatójuk az adott 
időszakban nyújtott be a NAV-
hoz adó- és járulékbevallást. A 
NAV a keresetkimutatást elektro-
nikusan, a központi hitelinformá-
ciós rendszert kezelő pénzügyi 

vállalkozáson keresztül továbbít-
ja a kérelmező magánszemély 
által kijelölt hitelnyújtónak. Az 
elektronikus keresetkimutatás 
csak a rendszerhez csatlakozó 
hitelnyújtóknak továbbítható – 
ezek aktuálisan kiválaszthatók a 
program listájából. Jelenleg vá-
lasztható, szolgáltatáshoz csat-
lakozott hitelnyújtók:

CIB Bank Zrt.
COFIDIS Magyarországi 

Fióktelep
Erste Bank Hungary Zrt.

K&H Bank Zrt.
MagNet Magyar Közösségi 

Bank Zrt.
Magyar Cetelem Bank Zrt.

MKB-Euroleasing Autólízing 
Szolgáltató Zrt.

OBERBANK AG Magyarországi 
Fióktelep

OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt.
Sopron Bank Burgenland Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.

Vár-Faktorház Pénzügyi 
Szolgáltató Zrt.

(Az elektronikus keresetkimu-
tatás jogszabályi hátterét az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 131. § (24) bekezdé-
se és az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 
465/2017. (XII.28.) Korm.rend. 
24/A. §-a adja.)
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KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT.
Cím: H-6000 Kecskemét, 
Georg Knorr u. 8.
Telefon: +36-76/511-100
Fax: +36-76/481-100
E-mail: knorr.kect@knorr-bremse.com
Web: www.knorr-bremse.com
Karrierportál: www.joinus.hu

KNORR-BREMSE HASZONGÉPJÁRMŰ
ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGI
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT
Cím: H-1119 Budapest, Major u. 69.
Telefon: +36-1/382-9800
Fax: +36-1/382-9810
Web: www.knorr-bremsecvs.com

A Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjár-
művek számára készült fékrendszerek vezető gyártója 
és kiegészítő alrendszereik beszállítója, melynek éves 
árbevétele közel 6,6 milliárd EUR (2018). 30 országban,
csaknem 28.000 alkalmazottja fejleszt, gyárt és kiszolgál
fék-, ajtó- és-hajtóművezérlő, valamint üzeanyag-
takarékosságot szolgáló rendszereket, HVAC és 
vezető asszisztens rendszereket, illetve torziós len-
géscsillapítókat és a hajtáslánc rendszerek területére 
vonatkozó megoldásokat. Mint technológiai vezető a 
vállalat termékeivel már 1905 óta járul hozzá jelentős 
mértékben a közúti és vasúti biztonsághoz az utakon. 
Minden nap több mint egy milliárd ember bízza magát 
a Knorr-Bremse rendszereire világszerte.

A kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
a vállalatcsoport haszonjármű üzletágának stratégiai 
fontosságú gyártó- és fejlesztő bázisa, a kelet-közép-eu-
rópai értékesítés központja. A vállalat a kutatás-fejlesz-
tési tevékenységét Magyarországon 1995-ben indította 
Budapesten és Kecskeméten, és 1999-ben a multinaci-
onális vállalatok között elsőként hozott létre Kutatási és 
Fejlesztési Központot hazánkban, Budapesten.
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A NAV központi 
ügyfélszolgálatai

A veszélyhelyzet miatti kormányzati intézkedések betartására, a 
fertőzések megelőzésére a NAV központi ügyfélszolgálatain a 
személyesen megjelenő ügyfeleket előzetes időpontfoglalás alap-
ján fogadjuk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a 
csekkigénylés és a beadványok beadása időpontfoglalás nélkül is 
intézhető.

A személyes ügyintézés he-
lyett célszerű otthonról kap-
csolatba lépni a NAV munka-
társaival. A gyors és rugalmas 
ügyintézést a NAV elektronikus 
szolgáltatásai biztosítják. 

Konkrét ügyek intézéséhez, a 
06-80/20-21-22 számon ingye-
nesen hívható a NAV Ügyfél-
tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszere. A rendszer haszná-
latához ügyfélazonosító-szám-
ra (PIN-kód) vagy részleges 
kódú telefonos azonosításra 
van szükség. Ügyfélazonosító-
szám legegyszerűbben a htt-
ps://www.nav.gov.hu/ oldalról 
is elérhető Online Nyomtat-
ványkitöltő Alkalmazás hasz-
nálatával igényelhető a TEL-
nyomtatványon.

Általános kérdésekben re-
gisztráció nélkül is hívható a 
NAV Infóvonala a 1819-es tele-
fonszámon.

A gépjárműadóval kapcso-
latban a 1819-es telefonszá-
mon a 2-es főmenüpont kivá-

lasztásával lehet kérdezni a 
NAV munkatársaitól.

Kérjük, hogy ügyfeleink csak 
rendkívül indokolt esetben ke-
ressék fel személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatát! Ha minden-
képpen szükséges a személyes 
ügyintézéshez, időpont a htt-
ps://www.nav.gov.hu/, valamint 
a https://www.nav.gov.hu/nav/
szolgaltatasok/ugyfelszolgala-
ti_idopont_foglalasa menüpont 
alatt foglalható.

Ügyfeleink és kollégáink 
egészségének védelmében, 
kérjük, hogy ügyfeleink a ha-
laszthatatlan személyes ügyin-
tézés alkalmával nyissanak 
ügyfélkaput vagy igényeljenek 
telefonos ügyfélazonosító-szá-
mot (PIN-kód), hogy a későbbi-
ekben legyen lehetőség az on-
line vagy a telefonos ügyinté-
zésre! Ezzel elkerülhető a sor-
ban állás és otthonról 
egyszerűbben, gyorsabban és 
biztonságosabban intézhetők 
az adóügyek. 

Az szja-bevallási tervezetek 
postázása április 15-ig kérhető

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az szja-bevallási terveze-
teket március 15-étől elektroni-

kusan elérhetővé teszi az  
eSZJA felületén. Akinek nincs 
ügyfélkapuja, az április 15-éig 

kérheti a tervezetek postázását. 
Senkinek nem kell személyesen 
megjelennie az ügyfélszolgála-
ton, hogy hozzájusson nyomta-
tott bevallási tervezetéhez. 

A járványhelyzetben a NAV 
igyekszik minimalizálni a kocká-
zatokat, amelyek veszélyeztetik 
ügyfelei és munkatársai egész-
ségét. Akinek nincs ügyfélkapu-
ja, azaz KAÜ-azonosítója, annak 
sem kell felkeresnie személye-
sen az ügyfélszolgálatot, mert 
április 15-éig többféle módon 
kérhető, hogy postán érkezzen 
az szja-bevallási tervezet:

•  SMS-ben a 06-30/344-4304-
es telefonszámon  
(az üzenetben meg kell adni 
az adóazonosító jelet és  
a születési dátumot a követ-
kezők szerint: SZJA szóköz 
adóazonosítójelszóköz-
ééééhhnn),

•  a NAV honlapján elérhető 
webűrlapon,

• levélben,
•  a NAV honlapjáról letölthető 

formanyomtatványon  
(BEV TERVK),

•  telefonon a 1819-es 
hívószámon.

A kiadványt támogatták:
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Kollár Csaba
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Váljanak 
üzleti tervei 
kézzelfoghatóvá!
Tegye meg a következő 
lépést vállalkozására 
szabott hiteleinkkel!
Részletek: www.otpbusiness.hu/hitelek 
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban, 
illetve a www.otpbusiness.hu/hitelek weboldalon!

Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása 
alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az 
idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az adó első részletét 
2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell 
befizetni.

A változás a gépjármű-üzem-
bentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük 
nincs. A fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és 
az új gépjárműadó-bevételi 
számláról szóló levelek kézbe-
sítése február közepén indult. 
Országosan mintegy 3 millió 
200 ezer gépjármű-üzemben-
tartó érintett, ennyien kapnak a 
postástól személyesen átvehe-
tő, hivatalos iratot. A levelek 
gyártása és kézbesítése akár 
több hetet is igénybe vehet. A 
gépjárműadó befizetésével ér-
demes várni a határozat átvé-
teléig, mivel abban szerepel-
nek a pontos információk.

A gépjárműadó első részle-
tét a korábbi években megszo-
kott március 15. helyett idén 

elég április 15-éig befizetni, a 
második részletet pedig szep-
tember 15-éig a 410-es adó-
nemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú, NAV Belföldi 

gépjárműadó bevételi számlá-
ra. A befizetéskor az átutalási 
bizonylat közlemény rovatába 
először az adószámot vagy az 
adóazonosító jelet kell beírni, 
majd a jármű rendszámát. Ha 

ez elmarad, akkor a NAV nem, 
vagy csak késedelmesen tudja 
a befizetett összeget a befize-
tőhöz kapcsolni.

Aki pénzforgalmi számla nyi-

tására nem kötelezett, az fizet-
het banki átutalással, a levél-
hez mellékelt csekken, az 
elektronikus fizetéseket és el-
számolásokat biztosító alrend-
szeren (EFER-en) keresztül 
szintén átutalással vagy akár 
az ügyfélszolgálatokon bank-
kártyával. Ha valaki esetleg el-
veszíti a csekket, akkor újat a 
NAV ügyfélszolgálatán kérhet.

A pénzforgalmi számla nyi-
tására kötelezettek kizárólag 
belföldi pénzforgalmi számlá-
jukról átutalással rendezhetik a 
befizetést.

A 2020. december 31-én 
meglévő adómentességet és 
szüneteltetést az önkormány-
zatok adatszolgáltatása alap-
ján a NAV automatikusan fi-
gyelembe vette az adó kiveté-
sénél, ezért ezt nem kell újból 
bejelenteni. A 2021. január 
1-jétől keletkezett, módosult és 
bejelentett mentességek nyil-
vántartásba vételéről a NAV 
nem küld határozatot.
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Az új uniós importellenőrzési rendszer
Az Uniós Vámkódex1 által előírt importellenőrzési rendszer 
(Import Control System, ICS) korszerűsítésnek célja az Európai 
Unióba belépő áruk érkezés előtti – biztonsági és védelmi szem-
pontú – vizsgálatának megerősítése a belépési gyűjtő árunyilat-
kozatok benyújtására és kezelésére vonatkozó új követelmé-
nyek érvényre juttatásával.

 Az importellenőrzési rend-
szer megújítása, vagyis az 
ICS2-projekt eredményekép-
pen a jelenlegi transzeurópai 
ICS-rendszer szerkezete telje-
sen átalakul, helyébe fokoza-
tosan az új rendszer lép. Az 
ICS2 bevezetése három fázis-
ban valósul meg.

1. fázis: 2021. március 15-
től a postai szolgáltatóknak és 
a gyorspostai küldeményeket 

kézbesítő szereplőknek – légi 
fuvarozásnál – az áru berako-
dása előtt be kell nyújtaniuk a 
belépési gyűjtő árunyilatkozat 
minimális adatkészletét. A be-

küldendő adatok körét a 
Bizottság (EU) 2021/234 fel-
hatalmazáson alapuló rende-
lete tartalmazza: • a postai 
szolgáltatóra vonatkozóan az 
F43-as és F44-es oszlopban, • 
a gyorspostai szolgáltatókra 
vonatkozóan az F32-es osz-
lopban.

2. fázis: A belépési gyűjtő 

árunyilatkozatra vonatkozó új 
kötelezettségek, valamint a 
kapcsolódó üzleti és kockázat-
kezelési folyamatok a légi úton 
fuvarozott összes árura vonat-
kozni fognak. Részletes tájé-
koztatás a második fázisról a 
későbbiekben lesz elérhető.

3. fázis: A belépési gyűjtő 
árunyilatkozatra vonatkozó új 
kötelezettségek, valamint a 
kapcsolódó üzleti és kocká-
zatkezelési folyamatok a ten-
geri és a belvízi, valamint a 
közúti és vasúti fuvarozással 
szállított összes árura vonat-
kozni fognak. Ide tartozik a 
postai küldeményként fel-
adott áru szállítása is az emlí-
tett szállítóeszközökkel. 
(Részletes tájékoztatás a har-
madik fázisról a későbbiek-
ben lesz elérhető.)

 Az Európai Bizottság ICS2-
vel kapcsolatos angol nyelvű 
tájékoztatója a következő lin-
ken érhető el. https://ec.euro-
pa.eu/ICS2

Csalók kérnek bankkártya-
adatokat a NAV nevében

Több bejelentés is érkezett a 
Nemzeti Adó- és Vám hivatal-
hoz (NAV), miszerint adathalá-
szok kíséreltek megszerezni 
ügyfélkapus bejelentkezési és 
bankkártyaadatokat. A csalók 
nem fáradnak, újra és újra pró-
bálkoznak. Senki ne dőljön be!

A NAV informatikai fejleszté-
sei révén már nagyrészt elekt-
ronikusan kommunikál ügyfe-
leivel. Az adathalászok ezt 
használják ki, és megpróbál-
nak bizalmas információkat 
szerezni. A NAV nevében írt 
adó-visszatérítés lehetőségére 
felhívó elektronikus levelek, 
SMS-ek hibás nyelvi fordulato-
kat, tegező megszólítást, értel-
mezhetetlen szövegrészlete-
ket tartalmaznak.

A csaló e-mailek és SMS-ek 
általában egy linket is tartal-
maznak, ami a gyanútlan ügy-
felet egy felugró űrlapra vagy 
honlapra vezeti. Az űrlapon a 
csalók általában a bankkár-
tyák hátlapján található há-
romjegyű számot, az úgyne-
vezett CVV/CVC kódot vagy 
az ügyfélkapus bejelentkezési 
adatokat kérik. Ha valaki meg-
adja a bankkártyaadatait, szá-
molnia kell azzal, hogy illeték-
telenek pénzt emelhetnek le 
számlájáról.

Az ügyfélkapus adatokat 
mindenki csak a megfelelő 
oldalon (www.nav.gov.hu, 
www.magyarorszag.hu) adja 
meg, ugyanis a csalók sok-
szor olyan oldalakat szer-
kesztenek, amelyek arculati 
elemeiben is rendkívül jól utá-
nozzák a valós bejelentkezési 
felületeket, azonban a web-
cím ebben az esetben árulko-
dó lehet.

A NAV soha, semmilyen kö-
rülmények között nem kér 
bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakorlata 
merőben eltér a megtévesztő 
módszertől, a hivatal ugyanis 
Ügyfélkapun keresztül, illetve 
postán, adószámla-kivonaton 
értesíti az ügyfeleket a túlfize-
tésként megjelenő tételekről, 
és hivatalos honlapja a www.
nav.gov.hu címen található.

A túlfizetést csak a '17-es 
nyomtatvánnyal lehet vissza-
igényelni, „linkre kattintással” 
nem.

A gyanús üzenetekkel kap-
csolatos további információ-
kért, hasznos tanácsokért lá-
togasson el a Nemzet biz-
tonsági Szakszolgálat 
Nemzeti Kibervédelmi Inté-
zetének (NBSZ NKI) honlap-
jára. 
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Újra adómentes a pálinkafőzés
Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. 
Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a 
párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a 
magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem 
befolyásolják a párlatkészítés 
két eddig is megszokott mód-
ját, tehát pálinkát továbbra is 
magánfőzéssel vagy bérfőze-
téssel lehet előállítani. A ma-
gánfőző személyes fogyasz-
tásra maga állítja elő a párlatot 
saját gyümölcsből, és legfel-
jebb 100 liter űrtartalmú, saját 
pálinkafőzőt használhat. 
Újdonság idén, hogy a ma-
gánfőzés adómentessé vált, de 
a főzhető mennyiség – 86 liter 
– nem változott. Ez a mennyi-
ség, ahogyan korábban is, csak 
a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyaszt-
ható el, vagy kizárólag adórak-
tár részére értékesíthető.

Az adómentességgel meg-
szűnik a párlatadójegy is. 
Mostantól a magánfőzőnek a 
pálinkafőzés előtt a NAV J49-

es nyomtatványt kell elküldeni 
a NAV-hoz akár elektroniku-
san, akár papíron. Meg kell ad-
nia a nevét, a lakcímét, az adó-
azonosító jelét, a főzni terve-
zett pálinka mennyiségét liter-
ben és nyilatkoznia kell, hogy a 
magánfőzés feltételeinek meg-
felel. A bejelentés alapján a 
NAV magánfőzöttpárlat-szár-

mazási igazolást készít, amit 
elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene ott-
honi főzésbe, vagy már főz, de 

adatai megváltoztak, a ma-
gánfőzésre szolgáló desztilláló-
berendezés megszerzését, va-
lamint a változásokat 15 napon 
belül kell bejelenteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóha-
tósághoz. Az ellenőrzéseket az 
önkormányzati adóhatóság 
munkatársai végzik. Valótlan 
adatok megadása, vagy a főzés 

bejelentésének hiánya miatt a 
desztillálóberendezést és az 
azon előállított párlatot le is 
foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdé-
ben előállított pálinka után a 
bérfőzetőnek 2021-től évente 
50 liter mennyiségig nem kell 
adót fizetnie, az 50 litert meg-
haladó vagy a nem adóraktár-
nak értékesítésre szánt meny-
nyiségre az adó hektoliteren-
ként 333 385 forint. Az 50 lite-
res mennyiség alatt 43 
hektoliterfok alkoholterméket 
kell érteni, amely például 86 liter 
50 térfogatszázalék alkoholtar-
talmú párlatnak feleltethető 
meg.

A jövedéki ügyeket elektroni-
kusan kell intézni. Ez alól ma-
gánfőzőnél csak a bejelentési 
kötelezettség és a származás 
igazolása, a kizárólag bérfő-
zést végző adóraktárnál pedig 
az adóraktári nyilvántartás ve-
zetése és adatszolgáltatása 
jelent kivételt.
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q mérleg, adóbevallás készítése egyéni 
vállakozók, társaságok részére

q tb-ügyintézés q adótanácsadás
q számítógépes könyvelés 

q egyéb számviteli szolgáltatás

Különösen nagy tapasztalattal rendelkezünk
a vendéglátás terén, tehát várjuk vendéglátással 

foglalkozó társaságok és vállalkozók jelentkezését!

Az alábbi szolgáltatásokkal
várjuk kedves ügyfeleinket:

Ügyviteli és Szolgáltató Kft.
Kecskemét, Katona J. tér 8.

Tel.: 76/509-588; Fax: 76/506-526
E-mail: postmaster@preciz.t-online.hu

PRECÍZ 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
MINDENNAP 11-TŐL 22 ÓRÁIG

www.hirosgrilletterem.hu
Napi menü  hétfőtől péntekig

11-től 22 óráig: 1490 Ft/fő
Levesek, frissen sültek, roston sültek, köretek, gyros, saláták,

sültes tálak, mártások, üdítők
Kecskemét területén 2500 forint feletti rendelés esetén 

ingyenes a házhozszállítás. 2500 forint alatti rendelésnél 
500 forint szállítási díjat számolnak fel.

Hírös Grill Étterem
Kecskemét, Március 15. utca 1.

Tel.: 0630/3000-031

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

Online pénztárgépek értékesítése, szervizelése,
önálló bankkártya-terminál telepítése,
vonalkódos kasszarendszer, szoftver, 
digitális mérlegek, árazógépek, 
kellékanyagok forgalmazása

Kecskemét, Izsáki út 4/C fszt. 1. 
(A Szil-Coop mellett), 
Dunaújváros, Balogh Á. u. 18.
www.betronix.hu

Tel.: 0630/9433-397, 76/496-862

Tel.: 0630/6354-908, 25/433-397
E-mail: info@betronix.hu
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A mesterek képzése és a mester-
vizsgáztatás a gazdaságot képvise-
lő kamara feladata, kompetenciája, 
amelyet kiemelt feladatként kezel. 
A minőségi színvonalon képzett 
mesterek szakmai tudásuk, munka-
tapasztalatuk, munkakultúrájuk bir-
tokában hozzájárulnak a vállalkozá-
sok eredményes vezetéséhez,  
munkafolyamataik irányításához, 
szakmájuk, hivatásuk továbbörökí-
téséhez, a foglalkoztatáshoz, a 
munkahelyteremtéshez.

A mestervizsgán a szakemberek 
pedagógiai módszertanból, vállalko-
zásvezetési tudnivalókból, szakmájuk 
elméleti és gyakorlati ismereteiből 
adnak számot. A sikeres mestervizs-
gát tett vizsgázó Magyarország cí-
merével ellátott mesterlevelet kap, 
amely feljogosítja az egyéb jogszabá-
lyokban rögzített, mester címhez kö-
tött tevékenység gyakorlására és an-
nak használatára. A mester a cím 
használatát igazoló mesterlevelet jo-
gosult a vállalkozása székhelyén, üz-
letében kifüggeszteni, továbbá e ran-
got cégtábláján, bélyegzőjén, webol-
dalán, levélpapírján hirdetéseiben és 
egyéb reklámhordozó felületeken 
használni.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt 
fél évben autószerelő, fodrász, koz-
metikus, gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat szerelő szakmákban 
szervezett a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara képzést 
és vizsgát.

A képzések helyszínéül a kamara 
oktatótermein kívül – eszközparkban 
kiválóan megfelelve – a Kecskeméti 
SZC Gáspár András Technikum, a 
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Technikum gyakorlati 
oktató termei, Bezsenyiné Kecskeméti 
Emőke egyéni vállalkozó kozmetikus 
szalonja, valamint a Tiszagáz 2000 
Kft. elméleti és gyakorlati oktatóhelyi-
ségei nyújtottak a mesterjelöltek szá-
mára felkészülési helyet. 

Tavaly jelent meg a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
mesterképzésről és mestervizsgáz-
tatásról szóló kiadványa, amelyben 
részletesen olvashatnak arról, ho-
gyan válhat a jó szakemberből mes-
ter. A Mesterek könyve a kamara 
honlapján található (www.bkmkik.
hu), amelyből a mestervizsgázók és 
mestervizsga bizottsági elnökök in-
terjúin keresztül megismerhetjük a 
hazai mesterképzés és mestervizs-
gáztatás történetét és folyamatát.
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Segítő diákok – járvány idején

A Kecskeméti Szent László Lions Clubot legutóbb Harsányi 
Zsuzsa, Király József és Mezei Martina képviselte a Karol 
Wojtyla Barátság Központban tett látogatásuk során. Segítő kö-
zösségük adta az alapanyagokat ahhoz a remek kétfogásos 
menűhöz, amit a Széchenyi István Vendéglátóipari Technikum 
11/f osztályos tanulói közül Vér Ivett, Halcsik Máté, Lőrincz 
Norbert és Zentai Levente készítette el – Ács Imre tanár úr szak-
mai irányításával – a nehéz sorsú emberek sorsközösségének.

Ács Imre mesterpedagógus 
tanítványaival kilenc éve rend-
szeresen vállal főzést a Wojtyla 
Házban. Többen visszatérőek, 
sőt akadnak olyan diákok is, 
akik már régebben végeztek, de 
máig szívesen nyújtanak segítő 
kezet.

– A szakmai gyakorlat mel-
lett, a népkonyhai főzéssel nem 
titkolt célom felébreszteni diák-
jainkban a társadalmi felelős-
ségvállalást. Ha majd később ők 
is vállalkozóvá válnak és lehető-
ségük adódik arra, hogy máso-
kon segítsenek, akkor ezt megy-

győződéssel, őszinte szívvel te-
gyék – hangsúlyozta a mester-
pedagógus.

A végzős fiatalok örömmel 
osztották meg tapasztalatai-
kat a főzésről és az online ok-
tatásról.

– Szakmailag a népkonyhai 
főzés nagy pozitívuma szá-
momra, hogy látom, milyen 
nagy tételben főzni, mennyi 
alapanyag kell százhúsz adag-
hoz. Érzelmi oldalról pedig is-
mét megerősíti bennem, hogy 
ha tudunk, segítsünk embertár-
sainkon. Családommal szok-
tunk adományokat összeállíta-
ni, de itt saját munkámmal te-
szek jót – mondta Vér Ivett, 
majd hozzátette, nem igazán 
szereti az online oktatást. 
Ráadásul vizsga előtt áll, így bí-
zik benne, visszatérhet még az 
iskolapadba. 

Ivetthez hasonlóan, Lőrinc 
Norbert gyakorlati helye is a 48-
as étterem, mely jelenleg zárva 
tart, így ő is minden lehetőséget 
örömmel fogad: – Imádok főzni 
és ha tudok, segítek másoknak. 
Ezt ötvözhetem itt a népkony-
hán.  Vizsga előtt állok, amikor 
csak tehetem, gyakorlok, így ott-
hon is főzök a család nagy örö-
mére... 

Halcsik Máté a Csalánosi 
Csárdában tanuló, ahol kisebb 
kapacitással, de tudnak dolgoz-

ni a kiszállításoknak köszönhe-
tően. – Nem szeretem az online 
oktatást, sokkal jobb és hatéko-
nyabb, amikor a tanárok magya-
rázzák el a tananyagot. A többi-
ekkel is jó találkozni, melyre 
most kizárólag a gyakorlati kép-
zésen van lehetőségem, még ha 
csak pár osztálytárssal is va-
gyok egy csoportban. A netes 
és telefonos chatelést már 
unom. Így szívesen jöttem a 
Wojtyla Házba most is. 
Mentálisan nem könnyű munka, 
mert én mindig nagyon sajná-
lom a szegényeket, ugyanakkor 
öröm hozzájárulni ahhoz, hogy 
legalább finomat egyenek... 

Zentai Levente a 
Wernesgrüner étteremben tanu-
ló, ahol menüztetnek is, így neki 
már van tapasztalata a nagy 
adagos főzésben. – A népkony-
hára azért jövök szívesen, mert 
önzetlenül segíthetek. 
Szerintem a mai világban, társa-
dalmi szinten természetesnek 
kellene lennie,  hogy segítő ke-
zet nyújtáson, aki megteheti. 
Ezért ide mindig szívesen jövök, 
ráadásul itt találkozhatom is-
mét az osztálytársaimmal, akik-
től elszakított a járvány. A gya-
korlati vizsgától kevésbé tartok, 
de az elméletitől igen. Jó lenne, 
ha ezen a téren is jelenléti okta-
tás lehetne minél hamarabb, 
legalább nekünk, végzősöknek. 

Elbúcsúztak az amerikai lányok
Múlt év augusztusa óta szol-
gálták Kecskemét szegényeit 
a Karol Wojtyla Barátság 
Központban az Utolsó Napi 
Szentek Jézus Krisztus 
Egyházának amerikai szárma-
zású nővérei. Eleinte négyen, 
majd később – áthelyezések 
miatt – ketten jelentkeztek ön-
kéntes munkára heti egy alka-
lommal Farkas P. Józsefnél, a 
szociális intézmény alapí-
tó-igazgatójánál.

Legfőképp mosogattak, va-
lamint az ételes tálcák kihor-
dásában nyújtottak hasznos 

segítséget. Mindeközben mo-
solyukkal és kiváló magyar 
nyelvtudásukkal emelték a 

nap fényét. Van Wagoner és 
Thompson nővérek február 
végén értesítést kaptak egy-

házi elöljáróiktól, melynek ér-
telmében március 3-tól 
Budapesten kell folytatniuk 
nemes szolgálatukat. A hír 
hallatán úrrá lett a szomorú-
ság a Wojtyla Ház sorsközös-
ségén, ugyanis időközben mé-
lyen szívükbe zárták a lányo-
kat az Egressy utcai népkony-
ha lakói.

A két kedves nővér a Biblia 
és a Mormon Könyve egy-egy 
igeversével intett búcsút itteni 
barátainak, ígérve, hogy nem 
utoljára jártak Kecskeméten. 
– „Az Úr szeme az igazakra 
tekint, füle meghallja kiáltásu-
kat...” 
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Interjú a Három Gúnár ügyvezetőjével 

Ötven éve a gasztronómia világában
Fél évszázada kezdte meg vendéglátós pályafutását Csizmadia 
László, a kecskeméti Három Gúnár Hotel és Rendezvényház 
ügyvezetője és társtulajdonosa. Megannyi örömnek és bánatnak 
volt részese ez idő alatt. E jeles alkalom kapcsán kérdeztük a 
neves szakembert. 

– Összegezte már az eddig 
megélt tapasztalatait? 

– 1971. szeptember 1-jén ta-
nulóként léptem át először a 
kecskeméti Aranyhomok 
Szálloda küszöbét, ahol vi-
szonylag hosszú ideig, egé-
szen 1986-ig voltam alkalma-
zott. Akkoriban több egységgel 
rendelkezett a hotel. Dolgoztam 
helyben, illetve a Bugaci és az 
Erdő Csárdában, továbbá a 
Kéttemplomközben, a Háry 
Ételbárban. Nagyon szép idő-
szak volt. Szerencsés korban 
kezdtem a vendéglátást, mivel 
a ’70-es évek elején az életszín-
vonal kezdett emelkedni, rá-
adásul egyre több külföldi ven-
dég érkezett az országba, így 
Kecskemétre is. Voltak jobb és 
kevésbé jó periódusok, de egé-
szen mostanáig soha nem me-
rült fel az ellehetetlenülés ve-
szélye. Mindig dolgoztunk ke-
ményen és el sem tudtuk kép-
zelni, hogy egyszer egy 
világjárvány leállítja a vendég-
látást. Elfogadtuk a versenytár-
sakat és mindig próbáltunk ha-
ladni a korral. 

– Milyen sarokkövek szegé-
lyezték személyes útját, míg 
végül kiérdemelte, hogy moz-
gathassa a képzeletbeli kor-
mányrudat?

– Legkiemelkedőbb „harcos-
társam” a saját bátyám, Feri. 
Vele dolgoztam együtt legtöb-
bet, egészen 2019-ig, amikor 
nyugdíjba vonult. A Három 
Gúnár 1986-ban nyílt meg. Ő 
jött ide előbb. Jómagam szűk 
két évig még az Árpád 
Sörözőben tevékenykedtem üz-
letvezető-helyettesként. Ferenc 
hívására ’88-ban csatlakoztam 
az itteni csapathoz, ami – új 
hely és munkatársi közösség 
lévén – némi kihívást is jelentett 
számomra. A bátyám volt az 
üzletvezető, én pedig a helyet-
tes Kovács István kollégámmal. 
1995-ben egy üzletrész megvá-
sárlásával kerültünk a tulajdo-
nosi körbe. majd 1999-ig foko-
zatosan felvásároltuk a többi 
tulajdonrészt is. Jelenleg né-
gyen birtokoljuk a Három Gúnár 
Kft-t, egyforma, egyenként 25 
százalékos üzletrésszel. 
Közülük már csak én dolgozom 
aktívan, a többiek – Nagy-Batiz 
Erzsébet, a bátyám, Csizmadia 
Ferenc és Kovács István – gya-
korlatilag visszavonultak a min-
dennapi munkától. A Három 
Gúnárt mindig is változások 
jellemezték. 2001-ben megvet-
tük az Árpád Mozit, abból alakí-
tottuk ki a rendezvényházunkat. 
2010-ben felújítottuk az egész 

szállodát, azóta négy csillag dí-
szíti a homlokzatot. 

– Többen mondják a szak-
mában: e jelenlegi időszak a 
vendéglátás Trianonja. 
Hogyan ítéli meg a kialakult 
helyzetet?

– Borzasztóan rosszul éljük 
meg. Küzdünk a fennmaradá-
sért. Amit életünk munkájával 
felépítettünk, most egy kissé 
meginogott. Bizakodó vagyok, 
hogy minél előbb túl leszünk 
ezen a szörnyűségen. 
Munkatársainkat nem bocsá-
tottuk el, részmunkaidőben dol-
goznak. Így próbálom egyben 
tartani a csapatot, mert ha nyit-
hatunk, azonnal szükségünk 
lesz a megfelelő szakemberek-
re. Várunk a pozitív hírekre. 
Addig csak üzleti vendégeket 
lehet fogadnunk, akik szabadon 
étkezhetnek az étteremben. 
Elvitelre pedig bárkinek tudunk 
ételt biztosítani. De a szokásos 
forgalmunknak csupán 10-20 
százalékát vagyunk képesek el-
érni jelenleg. 

– Mikorra ter-
vezi az étterem 
és a rendez-
vényház meg-
nyitását?

– Bízom az áp-
rilisi nyitásban, 
annál is inkább, 
mert akkor veszi 
kezdetét a lako-
dalmi szezon. 
Májusban renge-
teg ilyen igény 
mutatkozik. Ha 
még akkor sem 

lehet kinyitni, nagy bajban le-
szünk. 

– Miként lehet ilyen körül-
mények között nagyot alkot-
ni?

– A 2020-as bezárás előtt 
elkezdtük a régi hotelszobák 
felújítását. Harminckettővel 
teljesen végeztünk nyár elejé-
re, ami a megtakarításaink 
java részét felemésztette. A 
tavalyi évünk nagyrészt erről 
szólt. Következő lépésként az 
éttermünk teraszát – mely a 
városban egyedülálló, mediter-
rán jellegű oázis – szeretnénk 
még szebbé varázsolni. 
Részben fedett teraszt terve-
zünk, valamint egy látvány-
konyha, grill pult is létesül ott 
helyben. Úgy vélem, ha megva-
lósul a nyitás, drasztikusan be 
fog indulni a Három Gúnár. 

– Hogyan képzeli el a jövőt? 
A Három Gúnár ragaszkodni 
fog saját hagyományaihoz? 
Marad egy tökéletes, békés, 
barátságos hely, mint koráb-
ban? 

– Mindenképpen erre törek-
szünk. Ezért is fontos a mun-
katársi gárdát egyben tartani, 
hiszen ők állnak közvetlen kap-
csolatban a vendégekkel. 
Sokukat személyesen ismerik.

– Engedje meg, hogy első-
ként gratuláljunk a fél évszá-
zados munkásságához. Sok 
sikert kívánunk!

– Köszönöm szépen! Jövő 
évben elérem a nyugdíjkorha-
tárt, de terveim szerint, mara-
dok ezen  a remek vendégváró 
helyen a jövőben is... 

Csizmadia László
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A Kossuth Rádió riportereinek látogatása

Műsort készítenek a Wojtyla Házról 
Április 3-án, Nagyszombaton 13:30-kor kerülnek adásba azok a 
hangfelvételek, amelyeket Farkas Erika és Deák Dóra, a Kossuth 
Rádió riporterei készítettek a napokban a kecskeméti népkony-
ha üzemeltetőivel, vezető munkatársaival és két támogatójával.

Farkas P. József, a  Karol 
Wojtyla Barátság Központ ala-
pító-igazgatója a rádió mikro-
fonja előtt beszámolt a szociá-

lis intézmény alapításának kö-
rülményeiről, valamint azt is 
elmondta, Szent II. János Pál 
pápa – polgári nevén Karol 

Wojtyla – égi közbenjárásának, 
továbbá Isten gondoskodó 
szeretetének tudja be a karita-
tív létesítmény hosszú távú 
fennmaradását, sikeres műkö-
dését. 

Farkasné Pásztor Jolán tár-
salapító elsősorban a pénz-

ügyekről beszélt, míg Farkas 
Pál programszervező a gondo-
zottak megbecsülését hangsú-
lyozta. Kolláth Andrea igazga-
tóhelyettes a támogatókkal 
folytatott kapcsolattartás és 
az ebédosztások gyakorlatát 
részletezte, majd Kispatakiné 
Szénási Melinda alapító mun-
katársként arról mesélt, hogy 
az elmúlt tizenhat esztendő 
alatt miként vált lételemévé a 
segítségnyújtás.

Gulyás János, a Bács-Zöldért 
Zrt. kereskedelmi igazgatója és 
Sinkó András, a Poliext Kft. ke-
reskedelmi igazgatója támoga-
tói szemszögből méltatta a 
Wojtyla Ház szerepét, kiemel-
kedő példaként említve az in-
tézményt a társadalmi felelős-
ségvállalás terén. 

A Magyar Bor Akadémia által 
2019-ben az „Év Bortermelője 
Magyarországon” díjjal kitünte-
tett borotai borász vendégeske-
dett nemrég a Wojtyla Házban. 
Az elismert szakember bepillan-
tást nyert a szociális intézmény 
missziós tevékenységébe, majd 
ebédosztáskor a nap támogató-
jaként személyesen köszöntöt-
te a népkonyha főbejáratához 
érkező rászorultakat.

A népkonyha bejáratánál zajló 
beszélgetésekből kiderült, hogy 
Koch Csaba felmenői a 18. szá-
zad közepén érkeztek Hajósra, 
majd Császártöltésen teleped-

tek le, szőlőtermesztésbe és bo-
rászkodásba kezdve, s ez szállt 
tovább apáról fiúra, immáron tíz 
generáción keresztül. Nagyapja 
egészen felnőtté válásáig ko-
moly szakmai hatást gyakorolt 
Koch Csabára, aki felsőfokú ta-
nulmányait szőlész-borász 
szakmérnökként fejezte be.

A szakmai, piaci sikerek mel-
lett különösen büszke arra, hogy 
2013-ban a Magyar Bor 
Akadémia a tagjai közé válasz-
totta. 

Koch Csaba a népkonyhán

Ebédet osztó kórházigazgató
Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház főigazgatója – aki az elmúlt évek-
ben több alkalommal is támogatta a nép-
konyhai étkeztetést – a közelmúltban is-
mét ellátogatott a Karol Wojtyla Barátság 
Központba. Az ebédért sorban álló gondo-
zottakhoz szólva felhívta a figyelmet a ko-
ronavírus elleni oltás fontosságára, majd 
támogatóként részt vett a napi menü ki-
osztásában.

Farkas Pál, a Wojtyla Ház programszer-
vező munkatársa kérdésére elmondta, in-

tézményükben már megkapták kollégái a 
koronavírus elleni oltást, ő maga is túl van 
a második szérum beadásán, és semmi-
lyen mellékhatást nem tapasztalt. Egy na-
pig fájt a karja, ami ilyen esetben abszolút 
természetes jelenség. Kollégáinál sem vol-
tak mellékhatások. Eddig Pfizer vakciná-
kat kaptak, most ezek mellé Moderna is 
érkezett.

Hozzátette: három nap alatt négyezer 
embert oltottak be a megye szociális ott-
honaiban. A sorrendet nem ők döntötték, 

döntik el, a Kormányhivatal által kapott 
lista alapján dolgoznak. Ennek kapcsán a 
wojtylások elmondták, bíznak benne, ők is 
mielőbb valamennyien sorra kerülhetnek.
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Bács-Kiskun Megyei Értéktár

Folyamatosan gyűlnek térségünk kincsei
Szántó István 2014 vége óta 
tölti be a Bács-Kiskun Megyei 
Értéktár Bizottság elnöki tisz-
tét. Az elmúlt bő hat esztendő 
eredményeiről számolt be la-
punknak. 

– Az értéktár mozgalom jogi 
alapját, kereteit meghatározó 
Hungarikum törvényt 2012-ben 
fogadta el a Magyar Parlament. 
Úgy éreztem, hogy részt kell vál-
lalnom abban a tevékenységben, 
melynek a célja a nemzeti ösz-
szetartozás, az identitás megőr-
zése érdekében nemzetünk érté-
keinek összegyűjtése, az értékek 
ápolása, védelmezése, támoga-
tása. A Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés 2013. júniusában 
hozta létre a hattagú Bács-
Kiskun Megyei Értéktár 
Bizottságot, aminek először alel-
nökem, majd 2014-ben elnöke 
lettem. Amikor ezt a tisztséget 
elvállaltam, célom az volt, hogy 
különlegességekben gazdag 
megyénk kincseiből létrehozzuk 
a megyei értéktárat, és a megyé-
ben, ország szerte, sőt külföldön 
is megismertessük értékeinket. 
Úgy véltem, hogy törekvéseink 
és a gyarapodó megyei értékek 
népszerűsítése ösztönzőleg hat 
a helyi önkormányzatokra is, 
hogy minél több helyen kezdjék 
meg településük értékeinek ösz-
szegyűjtését. 

– Több vagy kevesebb javas-
lattétellel, pályázóval számolt?

– Az első évben 163, 2015-
ben 178 javaslat érkezett a bi-
zottsághoz, így azzal számol-
tam, hogy igen sok munkánk 
lesz. Azután 2016-tól kezdődően 
látványosan és jelentősen csök-
kent a javaslatok száma. 4 év 
alatt alig több, mint 100 javaslat 
érkezett. Számítottunk a javasla-
tok számának csökkenésére, de 
ilyen mértékű visszaesésre nem. 
Örömmel mondhatom, hogy a 
tendencia 2020-ban megválto-
zott, a javaslatok száma ismét 
jelentősen emelkedett. A 
Hungarikum törvény végrehajtá-
si rendelete kilenc – szakterüle-
tek szerinti – kategóriába sorolja 

az értékeket. A javaslat benyújtá-
sakor meg is kell jelölni, hogy 
melyik kategóriába tartozik az 
adott érték. A legtöbb javaslat a 
kulturális örökséggel és az épí-
tett környezettel kapcsolatos. 
Ezeken a területeken az értéktá-
runk részét képezi sok jelentős 
megyei épület, többek között a 
Cifrapalota, a Kalocsai 
Főszékesegyház, az Érseki kas-
tély, Petőfi Sándor, Móra Ferenc 
szülőháza, de több kiemelkedő, 
közismert, vagy méltatlanul ke-
véssé ismert megyei alkotómű-
vész, tudós munkássága is. 
Szerepel az értéktárban sporto-
lói életmű, különleges természe-
ti képződmény, védett növény, 
állatfaj, kiváló termék, étel, turisz-
tikai látványosság, rendezvény, 
rajzfilmsorozat, népszokás, kü-
lönleges ipari és műszaki megol-
dás, kertészet, megyénkben élő 
nemzetiségekhez kapcsolódó 
érték, mesterségek kiválóságai-
nak életműve, magánygyűjte-
mény. Ma már a Bács-Kiskun 
Megyei Értéktár egy folyamato-
san gyarapodó virtuális gyűjte-
mény, amelyben jelenleg 281 ér-
ték szerepel. 

– Felmerül a kérdés: meddig 
gyarapodjon ez a tárház?

– Tavaly óta már csak olyan 
érték kerülhet be a megyei érték-
tárba, amely része a települési 
értéktárnak is. Jelenleg a megyei 
települések mintegy kétharma-
da hozott létre ilyen értéktárat, 
tehát lehet még bőven olyan rej-
tett érték a megyében, amely 
megyei értéké válhat. De nem a 
mennyiségre törekszünk, hanem 
arra, hogy minőségi gyűjteményt 
hozzunk létre. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat igen sok-
rétű tevékenységgel próbálja el-
érni azt, hogy ezek az értékek 
minél szélesebb körben ismertté 
váljanak, ami később akár anya-
gi előnnyel is járhat az érték lét-
rehozója, gondozója, üzemelte-
tője számára. Ennek érdekében 
kiadványok készülnek, rendezvé-
nyek kapcsolódnak a bemutatá-
sukhoz (például a megyenapok 

rendezvénysorozat). Ugyan-
akkor az ország más területei-
nek hasonló rendezvényein mi is 
bemutathatjuk gyarapodó kin-
csestárunkat. Ajándékcsomagok 
megyei, települési értékekből ké-
szülnek. A megyei közgyűlés kí-
sérőprogramjain, illetve ünnepi 
közgyűlések alkalmából bemu-
tatásra kerülnek a megyei érté-
kek – például a bukovinai szé-
kely Istensegíts Betlehemes 
Játék. Cikkek jelennek meg az 
önkormányzat időszaki kiadvá-
nyában, a Bácsmegyeházában, 
a Hírlevélben, a Facebookon. 
Vetélkedőket szervezünk, projek-
teket kezdeményezünk, például 
a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 
kódszámú „Az Érték-Élmény-
Egészség megjelenítése közös-
ségi programok” keretében. 
Okleveleket adományozunk. 
Emellett megalkottuk a „Bács-
Kiskun Megyei Érték” arculati 
elemét, logóját. Bizottságunk 
arra törekszik, hogy a legkiemel-
kedőbb megyei értékek nyerjék 
el méltó helyüket a Magyar 
Értéktárban, illetve a Hunga-
rikumok Gyűjteményében. 
Ahová eddig összesen tíz me-
gyei értéket ajánlottunk, így  ke-
rült be a Magyar Értéktárba a 
„Gemenci gímszarvas” és a 
„Kecskemét szecessziós város-
magja, különös tekintettel a 
Cifrapalota épületére” megneve-
zésű érték, a Hungarikumok 
Gyűjtemé nyébe pedig a „Bajai 
halászlé” és a „Magyar népme-
sék rajzfilmsorozat”.

– Találkozott szokatlan, 
meglepő javaslatokkal is?

– Folyamatosan dolgozzuk 
fel a beérkezett pályázatokat. A 
javaslatok igen különbözőek, és 
közöttük sok szokatlan és meg-
lepő is van. Meglepő azért, mert 
átolvasva csodálkozunk rá, 
hogy a közvetlen környezetünk-
ben milyen csodálatos dolgok 
vannak, amelyek mellett nap 
mint nap elmegyünk. 
Szokatlanok, különlegesek is 
vannak közöttük, például a bá-
csbokodi búbos tyúkólak, a solt-
vadkerti csettegő, a szeremlei 
borsos kalács, Szvetnik 
Joachim Emlékháza, a kiskun-
halasi szégyenkő, a világ első 
köztéri Petőfi szobra Kiskőrösön, 
dr. Magyari Béla űrkutatásban 
végzett tevékenysége.  

– Mennyire szoros a kapcso-
latuk az országos Hungarikum 
Bizottsággal?

– Általában akkor kerülünk 
velük kapcsolatba, amikor ja-
vaslatot nyújt be testületünk a 
Magyar Értéktárba vagy a 
Hungarikumok Gyűjteményébe 
történő felvétel érdekében, to-
vábbá az esetleges hiánypótlá-
sok során, illetve a sikeres javas-
lattétel esetén. A Hungarikum 
Bizottság elnöke évek óta ír ki 
pályázatot a nemzeti értékek, 
hungarikumok gyűjtése, nép-
szerűsítése, megismertetése, 
megőrzése és gondozása érde-
kében. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat rendszeresen 
benyújtja pályázatát ezekre a 
felhívásokra, mely több alkalom-
mal támogatásban részesült. A 
Hungarikum Bizottság titkársá-
gi feladatait az Agrár mi-
nisztérium Hungarikum Főosz-
tálya látja el, akikkel igen szoros 
szakmai kapcsolata van bizott-
ságunknak. Részt veszünk a 
jogszabály-tervezetek vélemé-
nyezésében, a különböző szak-
mai rendezvényeken, javaslato-
kat tettünk a hungarikum pályá-
zati felhívás előírásaira, továbbá 
észrevételeket nyújtottunk be a 
Hungarikum Bizottság hivatalos 
honlapján megjelenő adatokkal 
kapcsolatban. 
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A makettházban sok száz
különféle harci eszköz miniatűr
másolata tekinthető meg.

A kiállítás a magyar tüzérség eszközeit,
öltözékeit mutatja be.

A múzeum talán leglátványosabb része a több mint 3 hektáron
elterülő szabadtéri kiállítás és a kiállítást körülölelő szoborpark.
Itt tekinthetők meg a Magyar Honvédségben használt
különböző harci eszközök helyreállított darabjai.

1Makettház

2Tüzérmúzeum

3Fegyvermúzeum

Szobor- és Haditechnikai park 4

A kiállított fegyverek között megtalálható
a Magyar Honvédségben rendszeresített kézifegyverek
nagy része, sportpisztolyok, valamint Kádár János
vadászfegyverei.

Belépő díjak: 7-éves korig ingyenes
7-18 éves korig: 1000 Ft

Felnőttjegy: 2000 Ft

10 fő feletti csoportok esetén:
1600 Ft/fő, 800 Ft/gyermek
Csoportok bejelentkezése esetén,

kérjük, hívja a következő 
telefonszámok egyikét:

Tel.: 06/78-420-444
Tel.: 06/30-826-5240

6237 Kecel,
Rákóczi Ferenc út 177.

NYITVATARTÁS
MINDEN NAP: 10-16 ÓRÁIG

(HÉTVÉGÉN IS)muzeum@pinterworks.hu

https://www.facebook.com/haditechnikaiparkkecel/

http://pintermuvek.hu/hadtechnikai-park/

Családi jegy: (házaspár +max 4 gyermek)  
   4000 Ft

P I N T É R  M Ű V E K
H A D  I T E C H N I K A I  P A R K
K E C E L

A makettházban sok száz
különféle harci eszköz miniatűr
másolata tekinthető meg.

A múzeum talán leglátványosabb része a több mint 3 hektáron 
elterülő szabadtéri kiállítás és a kiállítást körülölelő szoborpark.
Itt tekinthetők meg a Magyar Honvédségben használt
különböző harci eszközök helyreállított darabjai.

1Makettház

Fegyvermúzeu2 

3Szobor- és Haditechnikai Park 

A kiállított fegyverek között megtalálható
a Magyar Honvédségben rendszeresített kézifegyverek
nagy része, sportpisztolyok, valamint Kádár János
vadászfegyverei.

BELÉPŐDÍJAK  

6237 Kecel,
Rákóczi Ferenc u. 177 NYITVATARTÁS

Bővebb információért kövessen 
minket a Facebook oldalunkon!

muzeum@pinterworks.hu

https://www.facebook.com/haditechnikaiparkkecel/

http://pintermuvek.hu/hadtechnikai-park/

 Felnőtt: 2.000 Ft

P I N T É R  M Ű V E K
H A D  I T E C H N I K A I  P A R K
K E C E L

KECSKEMÉT

BAJA

Az Európában is egyedülálló létesítmény három 
egymástól független kiállításból áll.

7-18 éves korig: 1.000 Ft
Érvényes diákigazolvány felmutatásával.

Családi:                  4.000 Ft
Két felnőtt és maximum négy gyermek 
belépése esetén.

A belépés 6 éves korig ingyenes.

m

Tíz fő feletti csoportok esetén:

Felnőtt: 1.600 Ft
Gyermek: 800 Ft

A csoportos látogatáshoz  előzetes 
bejelentkezés szükséges.

Tel.: 06/78-420-444


