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Válság: újabb javaslatokkal  
fordul a kamara a kormányhoz
Járvány A Bács-Kiskun megyei kamara is várja és azonnal továbbítja a vállalkozások jelzéseit
A koronavírus az egészség-
ügyi problémák mellett egyre 
erősödő gazdasági válságot 
generál. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara gyűjti a 
vállalkozások jelzéseit, az eb-
ből készített javaslatokat napi 
szinten továbbítja, egyezteti a 
kormányzattal. Gaál József-
fel, a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) elnökével, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
ipari tagozatának alelnökével 
beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

– Hogyan látja a mostani hely-
zetet?

– A gazdasági nehézsége-
ket csak együtt, összefogva, 
a kormányzat, az önkormány-
zatok, a kamarák, a tovább-
ra is működő gazdasági sze-
replők szoros együttműködé-
sével tudjuk mérsékelni, le-
győzni, majd a baj elmúltá-
val újraindítani a gazdaság 
motorját. Ezentúl nem baj, ha 
kérjük mindehhez a minden-
ható Isten segítségét is. Még 
kevés az információ arra néz-
ve, hogy milyen mély lesz és 
meddig tart a járvány és an-
nak következménye, a vál-
ság. Egy biztos, hogy nincs 
idő, nagyon sürgős intézkedé-
seket kell tenni a nehézségek 
mérséklése érdekében, mert 
a cégek döntő részének nin-

csenek tartalékai 2-3 hónap 
átvészeléséhez. Nagyon gyor-
san terjed a vírus mellékha-
tásaként a gazdaság lassulá-
sának folyamata. A kormány-
zat eddig időben lépett, haté-
kony és fontos intézkedések-
kel kezeli az akut kérdéseket. 
Ezek döntő részben a kamara 
és a vállalkozások javaslatai-
ra épülnek.

– Önök mit tudnak tenni?

– A naponta beérkező fel-
vetéseket, javaslatokat kama-
ránk szervezete folyamatosan 
gyűjti és dolgozza fel. A www.
bkmkik.hu honlapon találják 
az érdeklődők azokat az elér-
hetőségeket, amelyekre el-
küldhetik a problémáikat. Me-
gyénkből sok száz javaslat ér-
kezett a kamarába. A mun-
ka napi szinten folyik. A mik-
ro- és a kisvállalkozói szférá-
ból jött a legtöbb jelzés, de a 

közepes és nagyvállalatoktól 
is kapunk rendszeresen ko-
moly elemzéseket, konkrét, 
programba építhető javaslato-
kat. Az eddig megjelenteken 
túl például az e-számlázás be-
vezetésének elhalasztásáról. 
A  legnagyobb gond jelenleg 
azokon a területeken van, ame-
lyek az emberi kontaktusokra 
épülnek, gondolok itt például 
az egészségiparra, a vendég-
látásra. Sokan bezártak az el-

múlt 1-2 hétben. A vendéglátás 
az egyik legsúlyosabban érin-
tett szektor, több helyen pró-
bálnak ugyan az ételkihordás-
ra átállni, ami dicséretes, erre 
láthatóan nagy igény mutatko-
zik. Itt megemlíteném az el-
látási lánc kérdését. A hagyo-
mányos, globalizált források-
ból való beszerzés akadozik, 
miközben a magyar termelők 
bőségesen biztosítják az élel-
miszer-alapanyagot. Támogat-
ja a kamara is azt a kezdemé-
nyezést, hogy a hazai terme-
lők felé kell fordulni. A jár-
vány elején vagyunk, a követ-
kező hullám vélhetően a nem-
zetközi értékláncokban részt 
vevő ipari és a kereskedelmi 
cégeket érinti. Az eddigi in-
tézkedések – hiteltörlesztési, 
kamatfizetési és adómoratóri-
um – nagyon fontosak és jók 
a kiadási oldalon. A cégek be-
vételi kiesését nehezebb pótol-
ni, az államnak mint megren-
delőnek csak néhány szektor-
ban vannak lehetőségei, pél-
dául az egészségipar, az építő-
ipar vagy a védelemgazdaság 
területén. 

– Mit javasol az érdekképvi-
selet?

– Amit javasol a kamara, 
hogy mielőbb ki kell terjeszte-
ni a különböző adó- és járulék-
terhek ideiglenes felfüggesz-
tését minden gazdasági ág-
ra, és normatív bérpótló rend-

szert kell elindítani, ami a fog-
lalkoztatás fenntartását tudja 
segíteni a nehéz helyzetbe ke-
rült cégeknél. Sok vállalkozás-
tól kapjuk az információt, hogy 
egy-két hónapon belül elfogy-
nak a megrendelések, ezután 
probléma lesz a kiadások, köz-
te a bérek fizetésével, akár az 
egész vállalkozás léte veszély-
be kerül. Úgy gondoljuk, az ál-
lamnak alapvető érdeke, hogy 
a működőképes cégeket élet-
ben tartsa. Többfajta javaslat 
megfogalmazódott, például a 
bérpótló támogatás. A lényeg, 
hogy a dolgozók lehetőleg meg-
kaphassák a nettó béreket, és a 
cégek átmenetileg mentesülje-
nek a bérterhektől. Az is felme-
rült, hogy a cégek kamatmen-
tes hitel formájában kapnának 
forrást a kiadásaikra, amelyek-
re az állam garanciát vállalna. 
Javasoljuk még az adminiszt-
ratív terhek további csökkenté-
sét, például hogy december 31-
ig tolja ki a kormány az elektro-
nikus számlaadási kötelezett-
ség bevezetését. A kamara be-
vezet egy forródrót-szolgálta-
tást, ami azt jelenti, hogy a fel-
hívott számon szakértők pró-
bálnak megoldást javasolni, 
vagy visszahívják a segítség-
kérőt az információval. A leg-
frissebb információk, például 
a bér- és egyéb támogatási for-
mákról szóló anyagok megta-
lálhatók a kamara honlapján, a 
www.bkmkik.hu címen.

Egyre több céget fog érinteni előbb vagy utóbb a gazdasági válság – mondta Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  Fotó: Bús Csaba

A Fodrász Klub tartott szakmai fórumot Baján
Mesterek akadémiája A találkozón szóba kerültek a szakemberek mindennapjait érintő akadályok is

Zárt körű rendezvény! – ez 
a tábla fogadta a bajai My 
Day Szalonba érkezőket 

március 2-án reggel. Nyilván 
a törzsvendégek már időben 
értesülhettek az „üzemszünet-
ről”. Egyes jelek azonban arra 
engednek következtetni, hogy 
nem ez a legnagyobb terhelésű 
nap, illetve napszak. Bizonyára 
ennek is köszönhetően mint-
egy kéttucatnyi fodrászhölgy 
gyűlhetett össze az Árpád téri 
üzletben, ahol a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Fodrász Klubja tartott 
szakmai fórumot és bemuta-
tót. A haj csodálatos világa – 
Hajvágás, színmódosítás című 
bemutatón Krizsán Győző mes-

terfodrásztól tanulhattak az 
érdeklődők. Az összejövetel a 
Mesterek Akadémiájának to-
vábbképzése volt, így a rendez-
vényen részt vevő, mesterle-
véllel rendelkező szakemberek 
sorszámozott továbbképzési 
látogatási lapot kaptak.

A szűken vett szakmai prog-
ram előtt Festék nélkül címmel 
a fodrászokat érintő kihívások-
ról beszélgethettek a résztve-
vők Puskás Hajnalka, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Család és Karri-
erpontjának szakmai vezetője 
segítségével. Rövid  rövid idő 
alatt szóba kerültek a szakem-
berek mindennapjaiban felbuk-
kanó akadályok, így például az 

ügyfelek közötti, azonnali be-
avatkozást igénylő vélemény-
különbségek, az időpontfogla-
lások nehézségei vagy éppen 
a korszerű technológia hatása. 
Mint kiderült: a vendégek egy 
része ugyanis azt gondolja, 
hogy amit az interneten lát, az 
rögtön és egyszerűen megold-
ható.

– Egyesek úgy gondolják, 
hogy bármiből bármi lehet, 
hiszen a neten lehetett látni. 
Csak azt tudnám, miből gon-
dolja valaki, hogy a feketéből 
rögtön fehéret lehet csinálni! – 
fogalmazott az egyik fodrász a 
szalonok világában tapasztal-
ható, teljesíthetetlen igényekről 
szólva.  K. T.Kéttucatnyi szakember vett részt a szakmai képzésen  Fotó: Kubatovics Tamás
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Huszonöt éves a kamara
jubileum Sipos Zsolt titkár: a rendezvényeinken több ezer vállalkozó fordul meg
Huszonöt éve alakult meg a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara. Ennek 
alkalmából Sipos Zsolttal, a 
megyei kamara titkárával be-
szélgettünk.

BARTA ZSOLT

– Mi tette szükségessé a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara születését? Ké-
rem foglalja össze a szerve-
zet feladatait. Változott-e az el-
múlt negyed évszázadban  
a kamara munkája?
– Úgy tűnhet, hogy a vállalkozá-
sok önrendelkezése új keletű, 
pedig igencsak komoly hagyo-
mányokra tekint vissza. Az ipa-
rosoknak, a kereskedőknek és 
a szolgáltatóknak, azaz a szak-
máknak mindig is volt megfe-
lelő képviselete a történelmi 
Magyarországon. Az államszoci-
alizmust követően, a rendszer-
váltás által biztosított lehető-
séggel jött létre a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Bejegyzése az alapító 
okirat alapján 1994. november 
5-én kelt, tényleges tevékeny-
sége pedig 1995. január 1-jén 
indult el a modern kori köz-
testületi, általános gazdasági 
érdekképviseletnek. Megyei 
kamaránk szinte országosan 
egyedi jellegzetessége, hogy 
alapítói között jelen voltak a he-
lyi ipartestületek és a megyei 
iparszövetség is. Amennyiben 
a működésbeli sajátosságokat 
tovább részletezzük, érdemes 
említést tennünk arról, hogy a 
nonprofit köztestületi forma is 
igen érdekes, a közvélemény 
számára sokszor nehezen ért-
hető, ugyanakkor visszatért a 
demokratikus intézményrend-
szerrel együtt a teljesen szabad 
önrendelkezési jog is a gazda-
sági önkormányzatiság felállítá-
sával. Célunk tehát mára már 
nem csupán egyes szakmák 
önálló képviselete, hanem tér-
ségünk és az ország gazdasági 
érdekeinek általános érvénye-
sítése a mindenkori gazda-
ságpolitikai együttműködések 
megvalósítása mentén. Mindez 
azt is jelenti, hogy a kormányzat 
gazdasági területen hozzánk 
rendelt közigazgatási tevékeny-
ségeit is ellátjuk mindamellett, 
hogy tagságunk és a megye 
gazdasági szereplőinek érdeke-
it képviseljük.

– A kamara önkéntes szerve-
zet. Hogyan sikerül fenntartani 
a tagsági létszámot? Hol van-
nak irodáik?
– Magyarország legnagyobb te-
rületű megyéjében szolgáltatva 
már a kezdetektől fogva úgy épí-
tettük fel szervezetünket, hogy 
a nagyobb városokban képvi-
seleti ügyfélszolgálati irodákat 
hoztunk létre. Első ízben Baján, 
Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunha-
lason. Később azonban ésszerű-
ségi szempontok miatt kényte-
lenek voltunk kiskőrösi irodánk 
önálló működését felfüggeszte-
ni. Néhány éve újraszerveztük 
szolgáltatásainkat, így továbbra 
is teljes jogú képviseleti irodáink-
ban fogadjuk Baján, Kalocsán 
és Kiskunhalason ügyfeleinket, 

alkalmanként pedig kihelyezett 
ügyfélszolgálattal állunk rendel-
kezésükre Kiskunfélegyházán 
és Kiskőrösön a települési ön-
kormányzatokkal együttműkö-
désben. A szó szoros értelmé-
ben soha nem volt tagtoborzás 
kamaránkban. A kezdetekkor a 
jogszabályok tették kötelezővé 
a tagságot, később pedig az ön-
kéntesség elvét alkalmazták a 
rendelkezések. A BKMKIK min-
dig a nagyobb területi kamarák-
hoz tartozott, így közel 1300 
tagjával ma is az ország egyik 
legnagyobb taglétszámú területi 
kamarája. Igen fontos a közvé-
lemény számára minden fóru-
mon egyértelműsítenünk, hogy 
a 2012-ben hatályba lépett ren-
delkezés értelmében a kamarai 

regisztráció és hozzájárulás fize-
tésének kötelezettsége nem je-
lent automatikus tagságot. Az ön-
kéntes tagsági jogviszonnyal 
vállalt kötelezettségek egyben 
sokkal szélesebb körű jogosult-
ságokkal is társulnak.

– Melyek azok a fórumok, tájé-
koztatási formák, amelyek se-
gítségével támogatják a cége-
ket?
– Évről évre újítjuk, frissítjük 
azt a kínálatot, amelyet a hoz-
zánk fordulók számára maga-
san képzett kollégáinkkal és 
szakértőinkkel tudunk biztosí-
tani. Hiteles és gyors informá-
cióközvetítéssel, az online kom-
munikáció minden eszközével 
igyekszünk könnyebbé tenni 
vállalkozásvezetőink napi dön-
téseit, cégeinknek a gazdasági 
világ változásaihoz illeszkedé-
sét, alkalmazkodását. Rendez-
vényeink sokasága és szakmai 
minősége is olyan lehetősége-
ket biztosít az érdeklődők részé-
re, amelyeket piaci árviszonyok 
mellett csak jelentős anyagi rá-
fordításokkal tudnak megsze-
rezni. Fontos sajátosságunk, 
hogy „kapcsolati tőkét” működ-
tetünk, éppen ezért vagyunk 
képesek az egyedi és személy-
re, cégre igazított kiszolgálásra. 
A tagság képes ennek a tőké-
nek a valódi értékeit megtapasz-
talni, birtokolni.

– Milyen rendezvényeken ta-
lálkozhatnak a megyei keres-
kedelmi és iparkamara tagjai? 
Melyek azok a kommunikációs 

csatornák, amelyeken tájékoz-
tatják a tagságot? 
– Legfőképpen tájékoztató fó-
rumaink, rendezvényeink a leg-
ismertebbek, legkedveltebbek. 
Ezeken több ezer vállalkozás 
fordul meg éves szinten. Ezért is 
fontos hangsúlyoznunk, hogy a 
kamarai hozzájárulás ellenszol-
gáltatásaként jelentős arány-
ban díjmentesen látogathatók. 
Nyomtatott formában már egyre 
kevesebb kiadványunk van, hi-
szen igyekszünk mi is alkalmaz-
kodni a kor kihívásaihoz. Leg-
főképp elektronikus úton, szin-
te minden csatornán, közössé-
gi médiafelületen is kommuni-
kálunk. A Petőfi Népe napilap-
ban – a kiadóval már évtizedes 
együttműködésben – jelenik 
meg az év során tíz alkalommal 
szerkesztett magazinunk Gaz-
dasági Ablak címmel, de kivá-
ló médiakapcsolatokat ápolunk 
a Kecskeméti Médiacentrum-
mal, a Gong rádióval, képvisele-
ti irodáink váro sainak televíziói-
val és rádióival, a keol hírportál-
lal. Szolgáltatási Kódexünk év-
ről évre frissül, minden esetben 
honlapunkon elérhető. Online 
kiadványainkat is ezen a felüle-
ten lehet megtekinteni. Egyedül 
a NAV-val közös TOP100 kiadvá-
nyunk jelenik meg minden ősz-
szel, mert elengedhetetlennek 
tartjuk, hogy számot adjunk me-
gyénk legnagyobb vállalatainak 
kiemelkedő eredményeiről, ada-
tokról, amelyek szakszerű ható-
sági elemzése nagyban segíti a 
gazdasági prognózisok felállítá-
sát, illetve a vezetői döntéseket.

Kecskemét központjában várja a vállalkozókat a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Szervezeteket 
támogattak  
a jótékonysági  
bál bevételéből

A jótékonysági kamarai 
bál bevételéből hétszáz-
hétszázezer forintot 

vehetett át két szervezet kép-
viselője a napokban a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara kecskeméti 
székházában.

Gaál József megyei elnök 
Csille Lajosnak, az Autista 
Gyermekekért Egyesület veze-
tőségi tagjának és Bruncsák 
András festőművésznek, a 
Kecskeméti Képzőművészeti 
Szabadiskola képviselőjének 
adta át a fentebb említett ösz-
szegeket. A kamarai vezető 
megemlítette, hogy a kétéven-
te megrendezendő bál, mely 
egyben jótékonysági rendez-
vény is, a gazdaság szereplő-
inek találkozója. Nagyon sok 
olyan személy, cég is támo-
gatja minden alkalommal a 
kamara céljait, amelyek nem 
vesznek részt a bálon.

Csille Lajos, az Autista Gyer-
mekekért Egyesület képviselő-
je elmondta, hogy a szervezet 
rengeteget tesz azért, hogy az 
autista gyermekekből olyan fel-
nőttek váljanak, akik képesek 
beilleszkedni a társadalom-
ba és alkalmasak legyenek a 
munkavégzésre. Gyakran küz-
denek anyagi nehézségekkel, 
de segélykiáltásaikat mindig 
meghallotta valaki. Így történt 
ez most is, a hétszázezer forint 
a legjobb helyre került.

Sipos Zsolt megyei iparka-
marai titkár erre reflektálva 
megjegyezte, hogy a jótékony-
sági bál kitűzött célja mindig 
az, hogy az ilyen gondokkal 
küzdő szervezeteknek nyújt-
sanak segítséget. Bruncsák 
András festőművész elmond-
ta, hogy a Kecskeméti Képző-
művészeti Szabadiskola hu-
szonhat éve működik. Most 
hetven-nyolcvan diák tanul 
az iskola művésztanáraitól. 
Mint mondta, a szabadiskola 
nem azt jelenti, hogy a munka 
szabados, ők ugyanis meg-
határozott feltételek mellett 
folytatják az oktatást. Ennek 
eredményeként tavaly tizenöt 
növendék folytathatta a felső-
oktatásban a tanulmányait. 

Megjegyezte, hogy bár ők 
tehetségeket nevelnek, a ta-
nítás mellett ők is rengeteget 
kapnak a fiataloktól. A gyere-
kek, a tanítványok őket is fo-
lyamatosan nevelik.  B. Zs.

GAZDASÁGI

Újabb gazdasági válság kopogtat a cégeknél?
Krízis A digitalizáció segít, hogy nyertesként kerülhessenek ki a nehéz helyzetből a vállalkozások

A koronavírussal kap-
csolatos szükségintéz-
kedések és az annak 

eredményeként kialakuló gaz-
dasági sokk, a kritikus ágaza-
tokon kívül várhatóan a vál-
lalkozói közösség legkisebb, 
vagy legkevesebb tartalékkal 
bíró szereplőit fogja leginkább 
megviselni. A Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara – Mo-
dern Vállalkozások Program-
ja digitális „segélyvonallal” és 
egyéb díjmentes szolgáltatá-
sokkal, felajánlásokkal készül 
segíteni a jelenleg az online 
térbe menekülő, bajba jutott 
cégeknek.

A program az elmúlt évek-
ben informatikai szakembere-
ivel több mint 11 ezer vállal-

kozásnál járt személyesen, 
mérte fel azok digitális érettsé-
gét és léptette őket tanácsa-
ival a digitális fejlődés útjára, 
vagy segítette infokommuni-
kációs fejlesztési elképzelése-
iket. A programban az előbb 
említett részletes helyszíni au-
diton és fejlesztési terven kívül 
a pandémiás válságintézke-
désekig innovatív konferenci-
ákkal és műhelymunkákkal is 
segítette a cégeket, azonban a 
közvetlen egészségügyi kocká-
zatok elhárulásáig ezek bizton-
sági okokból felfüggesztésre 
kerültek, ugyanakkor a tartal-
mak és egyes szolgáltatások 
online továbbra is elérhetőek.

A program igyekezett a lehe-
tő leggyorsabban reagálni. A ki-

tett ágazatban tevékenykedő, 
kevésbé tőkeerős vagy válság-
kezelésben legkevésbé járatos 
vállalkozások részére telefonon 
és online chat formában elér-
hető segélyvonalat, úgyneve-
zett helpdesket indított el, ahol 
a program infokommunikációs 
szakértői munkaidőben állnak 
a vállalkozások rendelkezésé-
re, és segítenek megválaszolni 
a legalapvetőbb, az otthoni iro-
da kialakításával összefüggő, 
de akár a komplexebb üzletme-
net-folytonosságot segítő infor-
matikai kérdéseket. A díjmen-
tesen elérhető szolgáltatást, 
jelenleg a folyamatokat napról 
napra elemezve és azokat fino-
mítva teszteli a szervezet. Ezen 
kívül természetesen a „klasszi-

kus” tanácsadói tevékenység 
is elérhető egyes ágazatokban, 
immár online módon.

A program megszólította to-
vábbá az infokommunikációs 
ágazatban tevékenykedő vál-
lalkozásokat is, a jelenleg 700 
fölötti informatikai megoldás-
szállító partnertől az ágazat 
perspektíváinak megismeré-
sén túl elsősorban megoldási, 
válságkezelési javaslatokat és 
a fokozott társadalmi felelős-

ségvállalást várják.
Jelen helyzetben nemcsak 

a versenypozíció megtartá-
sa vagy bevételcsökkenés 
elkerülése a cél a vállalkozá-
sok életében, hanem az üz-
letmenet folytonosságának 
fenntartása. Azon vállalkozá-
sok, amelyek gyorsan reagál-
nak a kialakult helyzetre és a 
kényszer hatására korszerűsí-
tik folyamataikat, a koronaví-
rus-járvány lecsengését köve-

tően lépéselőnyben kezdhetik 
meg a normalizált körülmé-
nyek között újra a működést.

A szolgáltatások köre fo-
lyamatosan bővül, a prog-
ramban közreműködő 
tanácsadók telefonszá-
mai, további hírek, infor-
mációk elérhetőek a www.
vallalkozzdigitalisan.hu web-
oldalon, illetve munkaidőben 
az ugyanitt megtalálható on-
line chaten keresztül.

Sipos Zsolt 2006 óta a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára

• Tanácsadói elérhetőségek: https://vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html
• Online ügyfélszolgálat: https://vallalkozzdigitalisan.hu/ oldalunkon elérhető chatablakon keresztül
• Tematizált digitalizációs tartalmak: https://blog.vallalkozzdigitalisan.hu/

Néhány hasznos weboldal
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Eredményesen  
zárult le  
a digitalizációs 
program

Március 16-án bezárult 
a digitalizációt segítő 
GINOP-3.2.2 pályá-

zati felhívás, mely a Modern 
Vállalkozások Programja által 
biztosított Digitálisan Felké-
szült Vállalkozás minősítésnek 
köszönhetően 40 százalékos 
támogatást eredményezett a 
vállalkozások számára. Az in-
formatikai pályázatra össze-
sen 2333 darab támogatási 
kérelem került benyújtásra, át-
lagosan 9,2 millió forint körüli 
összeg mértékben. A maximá-
lisan 24 hónap alatt megvaló-
suló projektek többségében 
a cégek a munkafolyamataik 
támogatása, a gyors és haté-
kony vezetői döntések előké-
szítése érdekében döntöttek 
a fejlesztés mellett. A Modern 
Vállalkozások Programja IKT-
tanácsadás szolgáltatása to-
vábbra is díjmentesen elérhető, 
amelyet Bács-Kiskun megyé-
ben Ballai Máté IKT-tanácsadó 
képvisel. E-mail-elérhetősége: 
ballai.mate@ginop-mkik.hu.

Törlesztési  
moratórium  
a Széchenyi Kártya 
Programban is

A KAVOSZ Zrt. közlemé-
nye:

Tájékoztatjuk, hogy 
megjelent a 47/2020. (III. 18.) 
számú, A koronavírus-világjár-
vány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges azonnali intéz-
kedésekről című kormányren-
delet.

A kormányrendelet alapján 
a 2020. március 18. napján 
24 órakor fennálló, azaz ezen 
időpontig nem lejárt, már folyó-
sított kölcsön-, illetve hitelszer-
ződések vonatkozásában a ve-
szélyhelyzet fennállása alatt az 
adósok a szerződésből eredő 
tőke-, kamat-, illetve díjfizeté-
si kötelezettsége teljesítésére 
fizetési haladékot kapnak (a 
továbbiakban: fizetési mora-
tórium). A fizetési moratórium 
2020. december 31-éig tart. 
A veszélyhelyzet fennállása 
alatt lejáró hitelszerződések 
2020. 12. 31-éig meghosszab-
bodnak.

Külföldi üzleti 
ajánlatok  
magyarországi 
vállalkozóknak

A külföldi üzleti lehetősé-
gekről Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara külügyi és külkereske-
delmi vezetője, a 76/501-508-
as vagy a 70/453-3977-es 
telefonszámon ad felvilágo-
sítást.

Száz százalékig természetes 
kozmetikumokat (szappanok, 
védőkrémek, bőrradírok, borot-
válkozási kozmetikumok) gyár-
tó lengyel cég termelésének 
növelése érdekében olajok, 
savak, emulgeálószerek, növé-
nyi porok, kozmetikai anyagok 
beszállítóját keresi. A beszállí-
tói megállapodás keretében az 
EU-ból és az Egyesült Királyság-
ból keresi jövőbeli partnereit. 
(BRPL20200228001)

 
Lengyel magánkézben lévő 
vállalat konzerv-, fagyasztott-, 
szárítottgyümölcs- és -zöldség-
szállítókat keres. A cég közvet-
len termelőkkel lépne kap-
csolatba, akikkel hosszú távú 
partnerséget terveznek disztri-
búciós szolgáltatási megállapo-
dás alapján.  
(BRPL20200214001)

 
Egészségügyi felszerelések 
kijevi disztribútora szeretné 
bővíteni vállalkozásának mű-
ködését, amelyhez európai 
gyártókkal lépne kapcsolat-
ba. A cég nagyon rugalmas, 
és sokéves tapasztalattal 
rendelkezik ezen a területen. 
Az együttműködést disztribú-
tori megállapodás keretében 
képzeli el, amelynek kereté-
ben az európai gyártók termé-
keit értékesítené Ukrajnában. 
(BRUA20191218001)

 
Egy lengyel cég bútorok és 
hangszigetelő elemek gyártá-
sára specializálódott, amelye-
ket laminált faforgács lapból és 
természetes furnérból készíte-
nek tevékenységalapú irodák, 
nyitott terek, konferenciater-
mek, fogadások és szemé-
lyes tárolók céljából. A társa-
ság képessége és kapacitása 
is megvan ahhoz, hogy egyéni 
bútorokat gyártson recepciók, 
kórházak és bankok számá-
ra. A társaság disztribúciós 
szolgáltatási vagy kereskedel-
mi ügynöki megállapodás re-
ményében keres partnereket. 
(BOPL20200207004)
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A szakképzési törvény idei változásai 
Rendelet A technikusképzés az új rendszerben ötéves, két éven át duális rendszerben tanulnak a diákok

Január 1-jén lépett ha-
tályba a szakképzés új 
rendszerét összefoglaló 

törvény, majd 2020. február 
15-től hatályos a szakképzés-
ről szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló kormányrendelet. 
Az új struktúra 2020. szep- 
tember 1-jét követően felme-
nő rendszerben kerül beveze-
tésre. A gyakorlati oktatóknak 
mind a két rendszer előírásai-
val és szabályaival tisztában 
kell lenniük.

Az átmeneti időszakban, 
a 2020. május 31-ét meg-
előzően létesített tanulói 
jogviszonyban lévő tanulók 
gyakorlati oktatása a „régi” 
szakképzési törvény alapján 
kerül lebonyolításra. A Szak-

majegyzékben szereplő szak-
képesítéseket kizárólag isko-
lai rendszerben lehet majd 
tanulni szakképző iskolák-
ban vagy technikumokban. 
A képzés első időszakában 
a rokonszakmákban közös 
ágazati alapismeretek sajátít-
hatók el. Az alapozó képzés 
után ágazati alapvizsga leté-
telét követően kell a tanulók-
nak választaniuk a tanulható 
rokonszakmák közül. A tech-
nikusképzés ötéves. Az első 
két év ágazati ismereteket 
adó képzése után a máso-
dik ciklusban duális képzés 
folyik. A négy kötelező közis-
mereti tárgyból tesznek érett-
ségit a diákok, a technikusi 
szakképesítés szakmai vizs-

gája lesz egyben az ötödik 
érettségi tárgy. A technikum 
kizárólag érettségi vizsgára 
történő felkészítést folytat-
hat. A szakképző iskola há-
roméves. Az első év ágazati 
ismereteket adó képzés, az 
azt követő két évben duá-
lis képzés folyik, elsősorban 
szakképzési munkaszerző-
dés keretén belül. Két szak-
ma megszerzése továbbra is 
lehetséges ingyenesen, de a 
második szakképesítést már 
csak esti vagy levelező rend-
szerben, munka mellett lehet 
megszerezni. A szakmai gya-
korlati képzés duális képző-
helyeken lesz szakképzési 
munkaszerződéssel, amelyre 
a munka törvénykönyvét kell 

alkalmazni bizonyos eltéré-
sekkel. Az eddigi együttmű-
ködési megállapodás alap-
ján folyó gyakorlati képzés 
megszűnik. A szakképzésben 
tanulók tanulmányaik idején 
– egyszerre csak egyféle – 
pénzbeli juttatást kaphatnak 
megfelelő tanulmányi ered-
mény esetén: az iskolai tanul-
mányok és esetleges iskolai 
tanműhelyi gyakorlat idején 
ösztöndíjat; a duális kép-
zésben a gyakorlati képzést 
végző vállalat, vállalkozás 
munkabért és további egyéb 
juttatásokat biztosít számuk-
ra; a végzősök tanulmánya-
ik sikeres befejezése esetén 
egyszeri pályakezdési jutta-
tást is kaphatnak.

Középiskolák bemutatkozása az iparkamara szakképzési  
rendezvényén januárban Fotó: Barta Zsolt

A válság jelentősen 
sújtja a turizmust is
Konferencia Szó esett a járvány hatásairól a turisztikai évadnyitón
Megkerülhetetlen volt a ko-
ronavírus-fertőzés idegenfor-
galomra gyakorolt hatása 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) március 12-i, kalo-
csai turisztikai évadnyitóján.

GÁBOR JÁNOS

A kalocsai önkormányzat úgy 
látja, hogy a válság tépázta 
szezonban legalább időt lehet 
nyerni a turisztika fejleszté-
sére, ezért folytatja az új kon-
cepció kidolgozását. Mind-
eközben a vendéglátásban 
dolgozó vállalkozók tartanak 
az idei évben borítékolható 
veszteségektől, ezért állami 
segítséget remélnek.

– A koronavírus már az 
utazáskiállításra is rányom-
ta a bélyegét, határlezárá-
sok vannak folyamatban, és 
nem tudjuk, hogy hová fogunk 
jutni – mondta a rendezvé-
nyen dr. Filvig Géza kalocsai 
polgármester, még azelőtt, 
hogy a kormányzat március 
16-a éjféltől lezárta a határo-
kat a személyforgalom előtt. 
Kifejtette: mivel az idegenfor-
galomból 2020-ban már va-
lószínűleg nem lehet nagyot 
szakítani, az egyetlen pozití-
vum az, hogy időt lehet nyerni 
az építkezésre. 

– A turizmus fontos terü-
lete lesz a városnak, az ön-
kormányzat pedig ebben 
szeretne szervező szerepet 
betölteni. Körülbelül két hó-
napon belül elkészül a város 
turisztikai stratégiája – nyilat-
kozta, hozzátéve: az például 
új távlatokat nyitna meg, ha a 
városnak újra lenne legalább 
egy nagy befogadóképességű 
szállodája.

A fórumon felszólaló Né-
meth József étteremvezető 
hangsúlyozta: az idegenforga-
lom helyi gazdasági szerep-
lőinek szükségük lesz anyagi 
segítségre, mivel ez nagyon 
törékeny szegmens. A vendég-
látók nevében szólva kérte a 
megyei kereskedelmi és ipar-

kamara közbenjárását annak 
érdekében, hogy a magyar 
állam adjon olyan vis maior 
támogatást, mint amiben az 
Agrárminisztérium részesíti 
a gazdákat, ha egy kicsit na-
gyobb szemű jég esik. Szerinte 
az is sokat segítene a vállalko-
zásokon, ha egy időre elenged-
nék a dolgozók utáni járulékfi-
zetési kötelezettséget.

– Elindultak a kamara 
részéről felmérések, ame-
lyek azt kutatják, hogy mely 
ágazatokat érinti a válság. 
Nem csak a turizmust érinti 
– szögezte le Péjó Zoltán, a 
BKMKIK kalocsai képviselet-
vezetője, arra utalva, hogy alig 
néhány hete jelent meg az 
országban a koronavírus, de 
máris komoly visszaesésekről 
számolnak be a vállalkozók. 

– A turisztikai ügynökség 
egymilliárd forintos alapot 
hozott létre, ennél azonban 
jóval nagyobb forrásokat kell 

biztosítani az ágazat életben 
tartásához – jósolta. Németh 
József másik, munkaerő-meg-
tartásra vonatkozó felvetésé-
re reagálva elmondta: erre a 
munkaügyi központnál most 
is lehet támogatást kérni, de 
bizonyítani kell hozzá, hogy 
az előző üzleti év nem volt 
nyereséges. Az idei valószí-
nűleg nem lesz az, fűzte to-
vább, ezért megfontolásra 
érdemesnek tartja a támo-
gatás megelőlegezését, vagy 
egy bérkompenzációs pályá-
zat kiírását. Mint mondta, ezt 
az igényt mindenképpen to-
vábbítani tudja a kereskedel-
mi és iparkamara országos 
vezetése felé. Elárulta: a kor-
mányzat részéről is érkezett 
olyan felkérés a szervezetük 
felé, hogy mérjék fel, milyen 
segítségre volna szükségük 
a cégeknek, és dolgozzanak 
ki lehetséges megoldásokat 
a válságkezelésre. 

Az idegenforgalom serken-
tésének lehetőségeire kitér-
ve Péjó Zoltán visszautalt a 
polgármester által is emlí-
tett szállodaépítésre, ami 
ugyancsak rendkívül fontos 
beruházás lenne, ráadásul 
megfelelő telek is van hozzá, 
az egykori Foktői úti lakta-
nya sport pályájának helyén. 
Ezt a területet egy rövid ideje 
a több ezer fős munkásszál-
lót tervező, állami tulajdonú 
Paksi Ipari Park Nonprofit Kft. 
birtokolja, emlékeztetett a 
képviseletvezető, hozzátéve: 
feléjük és az országvezetés 
felé is érdemes jelezni, hogy 
a város nemcsak „munkáso-
kat akar elszállásolni, hanem 
például mérnököket is”. Úgy 
véli, hogy az önkormányzat 
nagyobb kormányzati támoga-
tást kérhetne egy szálloda lé-
tesítésére, így Kalocsa tovább 
növelhetné a vendégéjszakák 
számát.

Dr. Filvig Géza polgármester is beszélt a válsághelyzetről a szezonnyitón  A szerző felvétele
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Atipikus foglalkoztatási forma  
egy atipikus helyzetben
Koronavírus-járvány Megoldási lehetőségek a foglalkoztatásban
Mit is jelent az, hogy atipikus? 
Azt jelenti, hogy nem tipikus, a 
szokásostól eltérő. A jelenlegi 
helyzetben egy külső kényszer 
hatására keresnek a munkál-
tatók válaszokat arra, hogyan 
biztosítható a folyamatos fel-
adatellátás – a munkavállalók 
és a családok egészségének 
megóvása mellett. Kézenfekvő 
megoldásnak tűnik az otthoni 
munkavégzés azoknál a munka-
köröknél, ahol ez megoldható. 

BARTA ZSOLT

Az atipikus vagy más néven ru-
galmas foglalkoztatás többnyi-
re munkáltatói márkaelemként 
jelenik meg. Ez egy eszköz, 
amivel a cégek vonzóbbá tehe-
tik a munkahelyet, az egyéni 
igényekhez mind inkább iga-
zodva. Sokszor a kényszer szü-
li a rugalmas megoldásokat, 
amikor a munkáltató csak úgy 
tudja megoldani a termelést, 
ha átalakítja a foglalkoztatást. 
Például, ha sok kisgyermekes 
szülőt vagy sok fiatal munkavál-
lalót alkalmaz, akik más feltéte-
lek között tudnak, akarnak dol-
gozni. Most ez széles kört érint.

Távoli (otthoni) munkavég-
zés/ home office esetén a 
munkavállalók a munkakörük-
höz tartozó feladataik egy ré-
szét otthonukban végzik. Az ott-
honi munkavégzés lehetőségét 
nem szükséges a munkaszer-
ződésben feltüntetni, elegen-
dő a vonatkozó szabályokban, 
irányelvekben rögzíteni. Na-
gyobb odafigyelést igényel a 
kommunikáció a munkatársak-
kal, főként a bevezetés szaka-

szában. A feladatok átadása, 
az elvégzett munka továbbítá-
sa és az egymás közötti egyez-
tetések is új megoldásokat kí-
vánnak.

Távmunkáról akkor beszé-
lünk, ha infokommunikációs 
eszközökkel, a munkavállaló 
otthonában, vagy egy ahhoz 
közeli kihelyezett munkahelyen 
történik a munkavégzés, és 
elektronikus formában továb-
bítja munkája eredményét a 

kolléga. A munkahelynek mun-
kavédelmi szempontból megfe-
lelőnek kell lennie. A munkál-
tatónak rendszeresen meg kell 
győződnie arról, hogy a munka-
körülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek, a munka-
vállaló ismeri, illetve megtart-
ja-e a rá vonatkozó rendelkezé-
seket. Ez megvalósulhat akár 
helyszíni ellenőrzéssel, akár a 
munkavállalótól információk 
bekérésével.

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara az EFOP-
1.2.9-17-2017-00044 számú 
projektjének keretében kidolgo-
zásra került a Gyakorlati útmu-
tató az atipikus foglalkoztatás 
bevezetéséhez, amely elektroni-
kus formában elérhető a csak.
bkmkik.hu weboldalon. Ebben 
részletes tájékoztatást találnak a 
részmunkaidő, csúsztatott mun-
kakezdés, osztott munkakör, kö-
tetlen munkarend lehetőségeiről 

is, gyakorlati példákkal és a beve-
zetést segítő űrlapokkal. 

Ha segítséget szeretnének kér-
ni az induláshoz, az atipikus fog-
lalkoztatás bevezetéséhez, keres-
hetik az iparkamara és partnere, 
az IFKA Nonprofit Kft. munkatár-
sait a csak.bkmkik.hu oldalon 
található elérhetőségeken. A kon-
zultáció az EU támogatásának 
köszönhetően térítésmentes – 
tájékoztatta lapunkat Puskás Haj-
nalka, a projekt szakmai vezetője.
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GAZDASÁGI

SZEMÉLYES KAMARAI SEGÍTSÉG A KRÍZISKEZELÉSBEN
ELÉRHETŐK VAGYUNK, KERESSEN MINKET!

Tisztelt  
Vállalkozótársunk!
 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara már a 
koronavírus-járvány kezdete 
óta aktív segítséget nyújt a me-
gye gazdasági szereplőinek a 
kialakult gazdasági válsághely-
zet felmérése, értelmezése, 
várható hatásainak feltérképe-
zése és enyhítése, ugyanakkor 
a járvány lecsengését követő 
időszak újjáépítési, fejleszté-
si lehetőségeinek előkészíté-
se érdekében. Eddig közel 200 

megyei, többnyire mikro- és kis-
vállalkozás töltötte ki felhívá-
sunkra a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara folyamatosan 
frissülő kérdőíveit. Továbbra is 
biztatunk minden vállalkozás-
vezetőt, hogy a www.mkik.hu 
oldalon éljen véleménynyilvá-
nítási lehetőségével, hiszen az 
eddigi kormányzati intézkedé-
sek azt bizonyítják, hogy észre-
vételeink zöme – a több ezer 
válaszadónak köszönhetően – 
már be is épült eredményesen.

Az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium, valamint Ma-
gyarország Kormánya munkáját 

eddig adatgyűjtő, összegző-
tevékenységgel támogattuk. 
Kamaránk vezetősége leg-
utóbb pedig azt a döntést hoz-
ta, hogy munkaszervezetünk 
szakmai munkatársai, valamint 
szakértő tisztségviselőink egy 
része önkéntesen, folyamatos 
ügyeleti rendben vállalja a me-
gyei vállalkozások egyéni meg-
hallgatását, segítését, szükség 
esetén mentorálását.

Várjuk és szívesen fogadjuk 
mindazok jelentkezését, akik 
vállalkozásuk jelenlegi nehéz-
ségeire keresnek megoldá-
sokat, gazdasági, pénzügyi, 

irányítási, munkaadói kérdé-
seikre igyekeznek a válság-
hoz igazodó válaszokat talál-
ni! Szakértőink saját szakmai 
kompetenciájuk szerint, mun-
kanapokon 8-tól 16 óráig sze-
mélyesen érhetők el a www.
bkmkik.hu oldalon feltünte-
tett módon (online formában: 
e-mailben, Skype-on, telefo-
non).

Igyekszünk a felmerült kér-
désekre azonnal választ adni, 
mindemellett a nehezebb, bo-
nyolultabb esetekre felkészült 
szakértőinket is be kívánjuk 
vonni. Kamaránk honlapján 

létrehozzuk a gyakori kérdések 
(GYIK) fórumát is, ahol min-
denki számára közzétesszük a 
közös erőfeszítésből megszü-
letett, sokak által használható 
válaszokat, megoldásokat. Cé-
lunk a gyors és hiteles tájékoz-
tatás, lehetőségeink szerinti 
megmentése, óvása mindan-
nak az értéknek, amely hely-
ben, a kitartó emberi munka 
eredményeként született meg a 
válság előtti időszakban.

A Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara 
vezetősége és munkatársai

A koronavírus hatásai és kezelése 
a hazai vállalati szektorban 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara annak érdekében, hogy minél pontosabb 
képet kaphasson a koronavírus-fertőzés gazdasági hatásairól, felmérést végez a hazai 

vállalkozások körében.

• A felmérés második hullámában a vállalkozások üzleti helyzete és kilátásai mellett 
arról szeretnének képet kapni, hogy hogyan kezelik a cégek a járvány terjedését, 

illetve milyen eszközök segítenék a cégek működését. Az MKIK oldalán található kérdőív 
kitöltésével hozzájárulhat a szükséges döntések meghozatalához. 

• A fenti kérdőíven túl az MKIK honlapján található kérdésekre válaszolva kifejtheti 
bővebben is véleményét, annak érdekében, hogy a döntéshozók valós piaci igényeknek 

megfelelő gazdasági és gazdaságpolitikai intézkedéseket hozhassanak.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara úgyszintén gyűjti a megyei 
vállalkozások jelzéseit. A beérkezett véleményeket eljuttatja a Magyar Kereskedelmi  
és Iparkamarához, annak érdekében, hogy országos szintű ágazati javaslatcsomagok  

és cselekvési tervek szülessenek.

Ügyintézés  
a kamarában

A koronavírus-járvány ideje alatt a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara arra kéri 

ügyfeleit, hogy ügyintézés érdekében csak indokolt 

esetben és időpont-egyeztetést követően keressék 

fel személyesen az ügyfélszolgálati irodákat! 

A kamarai befizetéseket kérjük, 
online intézzék!

A kamara munkatársai telefonon és e-mailben 

továbbra is a vállalkozások rendelkezésére állnak. 

Az elérhetőségek megtalálhatók a www.bkmkik.hu 

weboldalon a Munkatársak menüpontban.


