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Székház:

Javaslatokat fogalmazott meg  
a kamara a krízis enyhítésére
Válságkezelés A megyei kereskedelmi és iparkamara vezetői nyilatkoztak a gazdaság helyzetéről
Eddig még soha nem tapasz-
talt gazdasági válsággal kell 
megküzdenie a világnak. A 
krízis sajátossága az, hogy a 
kiváltó okok nem gazdasági 
jellegűek. A koronavírus-jár-
vány szedi áldozatait a kon-
tinenseken, ez szinte lebé-
nítja az országok gazdasági 
életét. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) tartja a kapcsolatot 
a vállalkozásokkal. Kérései-
ket, javaslataikat összegyűjt-
ve az országos kamarához 
közvetíti, amely folyamatosan 
a Kormány elé tárja azokat. A 
gazdaságvédelmi csomagok 
részben ezen javaslatok alap-
ján születtek meg az elmúlt 
hetekben.

BARTA ZSOLT

Hogyan látják a gazdaság, a ki-
lábalás lehetőségét a megyei 
iparkamara elöljárói? Erről kér-
deztük Gaál József elnököt, il-
letve Kurdi Viktor, Pintye László, 
Tasi László, Slonszki Attila és 
Sziráki Szilárd alelnököket.

Gaál József, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

A Kormány május 3-ra várja 
a járvány tetőzését. A kecs-
keméti Mercedes gyár is az 
április 28-ai hétre tervezte a 
gyártás indítását. Ez jó hírnek 
tűnik. Ezt erősíti az is, hogy a 
Szimikron Kft. németországi 
és más nyugat-európai partne-
rei is lassú bővülést terveznek. 
A Szimikron gyárában készü-
lő termékeket az autóipar, az 
orvostechnikai berendezések 
gyártói és más iparágak hasz-
nálják, melyeket szerencsé-
re nem érintett egyformán a 
válság, így a gyár rendelésállo-
mánya visszaesett ugyan, de 
a helyzethez alkalmazkodva 
fennmarad a termelés – mond-
ta Gaál József elnök, a cég ügy-
vezetője.

– Európa több országában, 
így Ausztriában is lépéseket 
tesznek az óvatos nyitás irá-
nyába. Lassan, de megindul a 
gazdaság odakint. Remélhe-
tőleg hasonló lesz az elmoz-
dulás nálunk is, mert sok ezer 
mikrovállalkozás elvesztette a 
megrendeléseit, a tartalékok-
ból élnek. Idehaza a Kormány 
gazdaságvédelmi intézkedé-
seinek részeként elindult a 
részmunkaidős támogatási 

program. Első körben ez egy 
bonyolult program volt, de a 
Kormány a kamara javaslatára 
ezt gyorsan felismerve, a né-
met nyelvterületen jól működő 
„kurzarbeit”-hoz hasonló, haté-
konyabb rendszert vezetett be. 
Bővült a kedvezményezettek 
köre is. A cégmérettől, szektor-
tól függetlenül akár a két órát 
foglalkoztató cégek is élhetnek 
ezzel a munkahelymegőrző tá-
mogatással. Azt a javaslatot tet-
tem a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetői fórumán, 
hogy azokra is vonatkozzon a 
döntés, ahol a bevétel átme-
netileg nullára esett vissza. 
Nagyon fontos ezeknek a mun-
kahelyeknek a megmentése 
is. Ha sikerül túlélni a legnehe-
zebb időszakot, az újraindulást 
sokféle hitelkonstrukció támo-
gatja. A Széchenyi Kártyát em-
lítem, amely a kamara irodáin 
keresztül elérhető. Elindult 0,1 
százalékos kamattal a munka-
helymegtartó, valamint a folyó-
számla kártya, de 0,2 százalék 
a kamata a likviditási célú kár-
tyának, összesen 1500 milliárd 
forintos kerettel. A részletes fel-
tételek a www.bkmkik.hu hon-
lapon lesznek olvashatóak. Mi 
is javasoltuk és módosultak is 

a pályázati rendszeren belül a 
minimális támogatás szabályai, 
nagyobb lehetőséget adva így a 
válságbeli támogatásoknak. A 
Magyar Nemzeti Bank is új nö-
vekedési programot indít, ame-
lyet a kereskedelmi bankokban 
lehet igényelni nagyon ala-
csony kamattal, akár 20 éves 
futamidővel is. Fontos megem-
líteni, hogy a Szép Kártya konst-
rukcióban csaknem megduplá-
zódott az összeg nagysága, és 
az adózás is kedvezőbbé vált.

Nagyon bízunk benne, hogy a 
vírushelyzet továbbra is kontroll 
alatt marad, ami lehetővé teszi 
a gazdaság aktivizálódását. Ba-
rabási Albert László matemati-
kus hálózati kutató azt mondta: 
ha rövid időn belül nem indul 
újra a gazdaság, az nagyobb 
kárt okoz a társadalomban, 
mint amekkora a vírus okozta 
veszteség lesz.

Kurdi Viktor általános 
alelnök, a BÁCSVÍZ Zrt. 
elnök–vezérigazgatója

Az életünk megváltozott, 
nem lehet megbecsülni, mi-
lyen hatással lesz a válság a 
gazdasági életre. Bizakodás-
ra adhat viszont okot, hogy 
látjuk a Németországban és 

Ausztriában beinduló kedvező 
tendenciákat. A nagyobb au-
tógyárak bejelentették, hogy 
újraindul idehaza is a gyár-
tás. A gazdasági visszaesést 
a BÁCSVÍZ Zrt. is megérzi. Bár 
még csak néhány hét telt el, és 
egyelőre kevés adatunk van, 
de látható, hogy az intézményi 
és az ipari cégek vízfogyasztá-
sa lecsökkent. A másik oldalon 
a lakossági vízfogyasztás vi-
szont növekedett. Igaz, ez a te-
rület csak 10-20 százalékban 
kompenzálta a kiesést. Csak 
a nagyságrendet érzékeltet-
ve: Kecskeméten most 22-23 
ezer köbméter vizet táplálunk 
be a rendszerbe. Társasá-
gunknál mindent megteszünk 
azért, hogy a munkahelyeket, 
és így a szaktudást megőriz-
zük. Vállalatunknál 600 em-
ber dolgozik. Nem bocsátunk 
el senkit sem. Bízunk abban, 
hogy a megváltozott helyzet-
ben a most felfüggesztett fel-
adatokat minél hamarabb el-
végezhetjük. A járvány elleni 
védelem miatt az emberi kon-
taktusok számát jelentősen 
csökkentettük. A vízmérők cse-
réit, a vízmérők leolvasásait és 
a személyes ügyfélszolgálatot 
átmenetileg szüneteltetjük. 

Pintye László oktatásért és 
képzésért felelős alelnök

A szakképzés területére is 
rányomta a bélyegét a koro-
navírussal együtt járó vál-
ság. Április 20-22-re hirdettük 
meg a Szakma Sztár Feszti-
vált, amelynek keretében a 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny (SZKTV) is elmaradt. A 
kifutó rendszerű szintvizsgá-
kat sem tarthattuk meg. A fő 
problémák egyike a gyakor-
lati képzés ügye. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
egy digitális tudástárat állított 
össze, melyet kamaránk szak-
képzési irodája kiegészített 
több szakmával. Gyakorlati 
képzőink több, mint 85 száza-
léka át tud állni a digitális kép-
zésre. Ha bárkinek problémá-
ja akad ezzel kapcsolatban, a 
szakképzési iroda segítséget 
nyújt, és a www.bkmkik.hu 
honlapon is érdemes tájéko-
zódni.

Pályaorientációs tevékenysé-
günk a válság ellenére sem állt 
le, online eszközökkel segítjük 
a hivatások megismertetését 
a diákokkal. A válság minden 
vállalkozót érint, de a kormány-
támogatás nem mindenkin 
segít egyformán. A 61/2020 

(III.27.) Korm. rendeletben a 
katás adózási rendszerben tel-
jesítő fodrászok mentesültek 
június 30-ig a havi 50 ezer fo-
rintos befizetés alól. A problé-
ma ott van, hogy a fodrászok 
között azok, akik főállású egyé-
ni vállalkozók, de nem a katát 
választották, mert közel állnak 
a nyugdíjhoz, nekik a garantált 
bérminimum után kell emelt 
összeget fizetniük. Ez összesen 
90 ezer forint, mely kiegészül 
az szja befizetésével is. Utóbbi 
vállalkozókra nem vonatkozik 
a jogszabályi kedvezménye-
zettség. A taxisok esetében ez 
a probléma nem áll fent, vagyis 
nemcsak a katás vállalkozók 
kedvezményezettek. Az orszá-
gos kamarához eljuttattuk az 
anomália feloldásának kéré-
sét. Ez feszültséget jelent az 
egymás mellett dolgozó egyéni 
vállalkozóknál. A válságkezelési 
eszközök sokszínűek, erre példa 
a Növekedési Hitelprogram új 
szakasza, az „NHP Hajrá” hitel. 
Ez 3 millió forinttól 10 milliárd 
forintig ad kedvezményes hitelt, 
akár 20 évre is. Széleskörű a fel-
használhatóság, maximum 2,5 
százalék fix kamat jellemzi ezt a 
formulát.

 Folytatás a 3. oldalon.

Kurdi Viktor, Pintye László alelnökök, Gaál József elnök, Slonszki Attila, Tasi László és Sziráki Szilárd alelnökök Fotó: BKMKIK
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Távolról képeznek
Szakmai gyakorlat A kecskeméti 48 Étterem hét diákot oktat
A járványveszély ellenére sem 
állt le a tanulószerződéses 
diákok gyakorlati képzése. 
A jogszabályi háttérről Ördög 
Dóra, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
szakképzési igazgatója adott 
tájékoztatót. A kamara és a 
cégek együttműködve szervez-
ték meg a távoktatás formáit. 
A kecskeméti 48 Étterem gya-
korlatából ismertetett részlete-
ket Korenika Attila üzletvezető.

BARTA ZSOLT

A kormányrendeletek az elsők 
között szabályozták az oktatás 
megoldását, a jelen körülmé-
nyek között megteremtve a nem 
hagyományos oktatás lehetősé-
gét és kereteit mind a közokta-
tásban, mind a szakmai okta-
tásban – mondta Ördög Dóra, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szakképzési 
igazgatója. A gyakorlati képzés-
re több megoldás lehetősége 
adott. A szakképző intézmé-
nyekben tantermen kívüli, digi-
tális munkarend bevezetésé-
nek eljárási szabályairól szóló, 
JEF/29359/2020-ITM számú 
egyedi miniszteri határozat ren-
delkezik a tanulószerződéses 
tanulók gyakorlati képzéséről 
2020. március 16-tól.

– Ha a duális képzőhelyen a 
járványügyi szempontból elvárt 
feltételek megvannak, akkor a 
duális képzőhely a hagyomá-
nyos módon a továbbiakban is 
megtarthatja a gyakorlatot a gya-
korlati képzőhelyén. Ebben az 
esetben a hatályos tanulószer-
ződés alapján a tanulót pénzbeli 
juttatás illeti meg és a normatíva 

lehívható. A hagyományos mó-
don tanműhelyben, valós mun-
kakörülmények között végzett 
gyakorlati képzéssel kapcsolato-
san a kijárási korlátozásról szóló 
kormányrendelet rendelkezései 
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara értelmezése szerint nem 
korlátozzák a gyakorlati képzés 
céljából a lakóhelyüket elhagyó 
tanulókat, tehát ők továbbra is 
látogathatják a hagyományos 
módon megszervezett gyakorlati 
képzés helyszínét – mondta el a 
szakképzési igazgató.

– Ha a duális képzőhelyen 
nem biztosíthatók az előírt higié-
niás, biztonsági feltételek, akkor 
a duális képzőhely a gyakorlati 
oktatást digitális munkarend-
ben bonyolíthatja le. Ebben az 
esetben is érvényes, hogy a ha-
tályos tanulószerződés alapján 
a tanulót pénzbeli juttatás illeti 
meg és a normatíva lehívható. 
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara a duális képzőhelyeken 
történő folyamatos gyakorlati 
képzést segítve létrehozott egy 
digitális tudástárat. A piaci ága-
zatok szakmai anyagai (digitális 
tananyagsegédletek, dokumen-
tumok) valamennyi gyakorlati 
képzőhely számára elérhetők a 
kamara honlapján. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kezdeményezésé-
re a megyei gyakorlati képzést 
folytató gazdálkodó szervezetek 
képviselői és a kamara szakér-
tői felajánlották segítségüket a 
tudástár bővítésére – tette hoz-
zá Ördög Dóra.

A járványveszély miatt első-
ként zártak be a vendéglátó-
helyek szerte az országban. 
Az éttermi vállalkozások több-
ségében duális képzést folytat-
nak. A pincér-, a szakács- és a 
cukrászhivatást tanulók oktatá-
sa nem állt le. A kecskeméti 48 
Étterem is távoktatás keretében 

folytatja hét diákja gyakorlati 
képzését. A 10. évfolyamon egy 
pincér és három szakács, míg a 
végzősök között két szakács és 
egy pincér tanul.

A diákok oktatását Korenika 
Attila éttermi üzletvezető irányít-
ja, aki elmondta: heti szinten 
küldik el a feladatok megoldását 
a diákok interneten. A munkát 
minden esetben dokumentál-
ják, mert a kamara kéri majd a 
gyakorlati tevékenység bemu-
tatását. Az adott évfolyam fel-
adatát mindig pénteken küldi ki 
Korenika Attila szakoktató. A 10. 
évfolyamos szakácsok felada-
ta lehet egy étel elkészítése az 
étterem étlapjáról. Például egy 
gulyáslevest tíz adagra kell elké-
szíteni. Kalkulációt kell készíteni 
a nyersanyagból, majd pedig le 
kell írnia a diáknak, hogyan ké-
szítené el, azaz be kell mutatnia 
a technológiát.

– A 10. évfolyamosoknak 
adok mellékfeladatot a végző-
sök szóbeli kérdéseiből. Ezt ők 
a tananyag szerint már elvileg 
tanulták. A pincérdiákoknak 
például a heti feladatok között 
szerepel a magyar borvidé-
kek megismerése. Összesen 
22 térségről van szó, melyek 
pincészeteit és az ott készült 
borok sajátosságait ismerniük 
kell. A vendégeknek ugyanis ők 
ajánlanak a választott ételek-
hez borokat. A feladatok között 
szerepelhet például egy családi 
vagy akár egy vállalati rendez-
vény menüsorának kiajánlása 
is. A terítés menetének bemuta-
tása szintén a megoldandó fel-
adatok közé tartozik – mondta 
Korenika Attila, a 48 Étterem üz-
letvezetője, szakoktatója.

Korenika Attila üzletvezető felügyeli a távoktatást a 48 Étteremben 

Hét online 
vállalkozási ötlet

A jövedelmező online üzle-
ti vállalkozás elindításá-
nak legfontosabb lépése 

az, hogy megtalálja azt az üzleti 
ötletét, amely megfelel az Ön 
képességeinek és erősségei-
nek. Ballai Máté, a Modern Vál-
lalkozások Programjának Bács-
Kiskun megyei IKT-tanácsadója 
7 olyan lehetőséget mutat 
meg, amit akár már ma elkezd-
het megvalósítani.

Virtuális asszisztens: A VA-
szolgáltatások adminisztra-
tív feladatokból állnak, mint 
például az e-mailek, naptárak 
rendszerezése, számlák kiállí-
tása, a telefonhívások fogadá-
sa és a szociális média felüle-
teinek menedzselése. 

Saját fotók eladása: Szá-
mos stock fényképészeti oldal 
összekapcsolja a szenvedélyes 
fotósokat a potenciális ügyfe-
lekkel. Az oldalakon a fotóit 
bárki megvásárolhatja.

Tartalommarketinges/sza-
badúszó író: Szabadúszóként 
kínálhatja írástechnikai szol-
gáltatásait ügyfelek számára. 
Ez lehet értékesítési oldal, hír-
levél, termékleírás vagy szak-
mai blogtartalom is.

SEO-tanácsadó: Ha ismeri a 
keresőmotorok alapvető mű-
ködését, és technikai ismere-
tekkel rendelkezik olyan plat-
formokon, mint a Google Ads 
és Analytics, akkor jövedelme-
ző lehetőség lehet az Ön szá-
mára, mert a vállalatok min-
dig hajlandóak fizetni azért, 
hogy előrébb sorolja őket a 
Google.

Adja el tudását tanfolyam 
formájában! Akár barkácso-
lási készségek, festés, rajz, 
zeneleckék, idegen nyelvű 
oktatás, marketing, értékesí-
tés, programozás, főzés vagy 
kézművesmunkák, bármit, amit 
ismer, most könnyen passzív jö-
vedelemmé varázsolhatja. 

Dropshipping: A modell lé-
nyege, hogy egy online boltot 
hozunk létre más vállalkozások 
termékeinek eladására. A meg-
rendelések rajtunk keresztül 
jutnak el az ellátókhoz. 

Affiliate marketing: Ha vala-
ki az ajánlásunk révén vásárol 
meg valamit, akkor a megbízó 
jutalékot fizet. Annak ajánlott, 
akinek van megbízható vevő-
közönség-elérése, listája, és 
emellett rendelkezik megfelelő 
marketinges tudással.

Jelen helyzetben számos új 
és újabb vállalkozási ötlet szü-
letik, érdemes közülük a meg-
valósíthatókat kipróbálni.

GAZDASÁGI

Kilencvenezer 
szájmaszk

A Rösch Mode Kft. mun-
katársai április végéig 
csaknem 90 ezer, jó mi-

nőségű, százszázalékos pamut-
anyagból készült szájmaszkot 
készítettek el. A nemzetközi di-
vatpiacon meghatározó szerepet 
betöltő Rösch Mode nagyvállalat 
kecskeméti leányvállalata hetek-
kel ezelőtt állt át a védőeszkö-
zök varrására, közölte lapunkkal 
Ruhland Emese igazgató. Mint 
mondta, ennek több oka is volt. 
A válság hatására Európa-szerte 
nagyon sok kiskereskedelmi ru-
házati bolt bezárt, így a korábban 
már kiszállított tavaszi kollekció 
értékesítése visszaesett. Az autó-
gyáraknak történő beszállítás né-
hány hete leállt. Az volt a kérdés, 
hogyan biztosítsák az emberek-
nek a munkát úgy, hogy csökken-
tett munkaidő bevezetése vagy 
kényszerszabadságolás nélkül 
sikerüljön megoldani a felvetődő 
piaci problémákat. Sokat gondol-
koztak a maszkok gyártásán, de 
néhány nap alatt, tanulmányoz-
va az egészségügyi ajánlásokat, 
a cég 230 munkatársa átállt 
ezek varrására.

– Ez ismeretlen terület volt 
a számunkra, de a nagyon jó 
szakmai csapatunk egy hét alatt 
többféle terméket tervezett és 
készíttetett el kiváló alapanyag-
ból. Teszteltük ezeket, amelyek 
testközeli viselésre alkalmasak. 
Kényelmesek, hétköznap fo-

lyamatosan hordhatók, és ami 
fontos, többször használhatók. 
Otthon forró vízben fertőtleníthe-
tőek. Ezekről a maszkokról tudni 
kell, hogy a szemben állót védi 
attól, aki ezt hordja, és gátolja az 
embert attól, hogy az arcához, 
a szeméhez nyúljon – mondta 
a cégvezető. Szemereyné Pata-
ki Klaudia, Kecskemét polgár-
mestere és Király József önkor-
mányzati képviselő felkérésére 
minden kecskeméti háztartást 
ellátnak ilyen maszkokkal, ame-
lyek kiszállítását az önkormány-
zat biztosítja. Más térségekből, 
külföldről is érkezett megkere-
sés, így több hétre való munka 
vár a dolgozókra. Sőt, más meg-
rendelési gondokkal küszkö-
dő kisebb varrodát is ellátnak 
munkával, tette hozzá Ruhland 
Emese, a Rösch Mode Kft. igaz-
gatója.

A maszkok otthon, 
forró vízben fertőt-
leníthetők.

Elérhetőek vagyunk, keressen minket!
A Bács-Kiskun Megyei Ke-

reskedelmi és Iparka-
mara már a koronaví-

rus-járvány kezdete óta aktív 
segítséget nyújt a megye gaz-
dasági szereplőinek a kialakult 
gazdasági válsághelyzet felmé-
rése, értelmezése, várható ha-
tásainak feltérképezése és eny-
hítése, ugyanakkor a járvány 
lecsengését követő időszak 
újjáépítési, fejlesztési lehető-
ségeinek előkészítése érdeké-
ben. Eddig közel 200 megyei, 
többnyire mikro- és kisvállalko-

zás töltötte ki felhívásunkra a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara folyamatosan frissülő 
kérdőíveit. Továbbra is bizta-
tunk minden vállalkozásveze-
tőt, hogy a www.mkik.hu olda-
lon éljen véleménynyilvánítási 
lehetőségével, hiszen az eddigi 
kormányzati intézkedések azt 
bizonyítják, hogy észrevételeink 
zöme – a több ezer válaszadó-
nak köszönhetően – már be is 
épült eredményesen!

Várjuk és szívesen fogadjuk 
mindazok jelentkezését, akik 

vállalkozásuk jelenlegi nehézsé-
geire keresnek megoldásokat, 
gazdasági, pénzügyi, irányítási, 
munkaadói kérdéseikre igyekez-
nek a válsághoz igazodó vála-
szokat találni! Szakértőink saját 
szakmai kompetenciájuk szerint, 
munkanapokon 8:00–16:00 
óráig személyesen érhetők el a 
www.bkmkik.hu oldalon feltün-
tetett módon (online formában: 
e-mail-ben, Skype-on, telefonon).

Igyekszünk a felmerült kér-
désekre azonnal választ adni, 
mindemellett a nehezebb, bo-

nyolultabb esetekre felkészült 
szakértőinket is be kívánjuk 
vonni. Kamaránk honlapján lét-
rehozzuk a gyakori kérdések 
(GYIK) fórumát is, ahol mindenki 
számára közzétesszük a közös 
erőfeszítésből megszületett, so-
kak által használható válaszokat, 
megoldásokat. Célunk a gyors és 
hiteles tájékoztatás, lehetősége-
ink szerinti megmentése, óvása 
mindannak az értéknek, amely 
helyben, a kitartó emberi munka 
eredményeként született meg a 
válság előtti időszakban.

A segítő beszélgetések szerepe a termelésben
A koronavírus-járvány mi-

att sokan szoronganak, 
félnek, mert elveszí-

tették, elveszíthetik munkáju-
kat. A munkába járók pedig a 
fertőzéstől félnek. Azoknál a 
munkavállalóknál is kialakul-
hat szorongás, feszültség, akik 
otthon dolgoznak, és mellette 
gyermekeiket segítik a tanulás-
ban. A szorongás, félelem visz-
szaveti az egyéni teljesítményt, 
és kihatással lehet az emberi 
kapcsolatokra, valamint pszicho-
szomatikus tünetek, betegségek 
kialakulásához is vezethet egyes 
esetekben. HR-vezetők, cégve-
zetők arról számolnak be, hogy 
idejük jelentős részét töltik az-
zal, hogy munkatársaik szoron-
gásait, félelmeit kezeljék. Fontos 
feladat ez, hogy a jó munkaerőt 
meg tudják tartani, és a kollégát 

emberként is támogatni tudják. 
Szakembereink segítő beszélge-
tésekkel tudják oldani a szoron-
gást, és ezáltal kiegyensúlyozot-
tabbá tenni a mindennapi életet. 
A Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara és partne-
rei által megvalósított Család és 
KarrierPONT projekt keretében 
térítésmentesen vehetik igénybe 
a segítő beszélgetéseket cégek 
és magánszemélyek egyaránt – 
adott tájékoztatást Puskás Haj-
nalka szakmai vezető. 

A kijárási korlátozás, az ott-
honról végzett munka, a csa-
ládtagok összezártsága új 
nehézségek felismerésére is 
vezethetnek: kommunikációs 
problémák, vagy éppen valamely 
családtag eddig nem nyilvánva-
ló stresszkezelési szokásainak a 
felismerése. Érdemes segítséget 

kérni azokban az esetekben is, 
ha valaki a szorongását alkohol-
fogyasztással oldja. Beszélgetés-
re, tanácsadásra jelentkezhet 
az érintett személy 
vagy családtag-
ja is. A Rév Szol-

gálat vezetője, Molnár Ferenc 
elmondása szerint hazánkban 
mintegy egymillió embert érint 
valamilyen formában az alkohol-
fogyasztás negatív következmé-
nye. Ugyanakkor nem vonható 
éles határ a függő és nem függő 
között. A nehézségek fokoza-
tosan jelentkeznek. Először a 
legszorosabb kapcsolatokban: 

házasságban, párkapcsola-
tokban vagy éppen ezek 

hiányában. A szemé-
lyes kapcsolatok szfé-
rája után azonban 
gyorsan megjelenik 
a munkahelyi szín-
tér is. Ki szorong 
jobban? Az alkohol-

problémás munkavál-
laló, aki félti a munkahe-
lyét, a felelős középvezető, 
aki félti munkatársait, védi 

önmagát, ugyanakkor képvisel-
nie kell a vállalati érdekeket is, a 
felsővezető, aki éppen munka-
erőhiánnyal küzd? A felsorolás-
ban rejlik a válasz: mindenki. 
Ráadásul az alkohol-veszélyez-
tetettség nem válogat: iskolai 
végzettségtől, beosztástól füg-
getlenül bárkit elérhet. Leggya-
koribb dilemmák: jó szakember, 
szükségem van rá, túl sokat köl-
töttem már a képzésére. Alkohol-
problémája egyre nyilvánvalóbb. 
Elbocsássam? Mi lesz vele, mi 
lesz a cégemmel, mi lesz a be-
fektetett erőforrásokkal? Meddig 
titkolhatom, mi lesz, ha kiderül? 
Meddig falazhatok a kollégám-
nak? Van megoldás? Lehetne. 
Csakhogy társadalmunkban 
még gyerekcipőben jár a segít-
ség kérésének és a segítség el-
fogadásának a kultúrája. Sokan 

nem akkor bélyegzik meg az al-
koholproblémás embert, amikor 
még alkoholizál, hanem akkor, 
amikor segítséget kér és kezel-
teti magát. Különösen hiányzik 
még a munkahelyi alkohol-stra-
tégia.

A Rév Szenvedélybeteg-segí-
tő Szolgálat nem csak egyéni 
tanácsadást folytat. A munkahe-
lyi alkoholprevenciós program-
jaink a csoportos információs 
szolgáltatástól a problémás hely-
zetben lévők célzott program-
jain át a menedzsment egyéni 
tanácsadásig terjednek. Általá-
nos nemzetközi ellátói tapaszta-
lat: ahol megjelenik a szolgál-
tatás, ott megjelenik az ellátási 
igény – mondta Molnár Ferenc. 
Segítő beszélgetésre jelentkez-
ni a csak.bkmkik.hu. webolda-
lon lehet.

Molnár Ferenc
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Külföldi üzleti 
ajánlatok  
magyarországi 
vállalkozóknak

A külföldi üzleti lehetőségek-
ről Kárpátiné Becsi Gabri-
ella, a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara gaz-
daságfejlesztési és külügyi koor-
dinációs munkatársa, a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-es 
telefonszámon ad felvilágosítást.

 
Kereskedelmi partnereket keres 
egy litván gyártó, aki professzio-
nális felhasználásra (mezőgaz-
dasági termelőknek) szánt fo-
lyékony műtrágyával foglalkozik. 
A termékek mindenféle növényre 
alkalmazhatók. A leendő partne-
rekkel disztribúciós szolgáltatási 
megállapodást kötnének.  
(BOLT20200117001)

 
Egy belga tervező cég egyedi 
fenntartható karkötők gyártá-
sára keres partnereket gyár-
tói megállapodás keretében. 
(BRBE20200327001)

 
Az adalékanyag-előállítási folya-
matok szakértőjeként működő 
olasz KKV a Covid-19 vészhely-
zetre reagálva arcvédő eszközt 
tervezett és prototípust is készí-
tett. A prototípusokat az egész-
ségügyi szakemberek utasításait 
követően fejlesztették ki, majd 
tesztelték. A termékek gyártá-
sához átlátszó, sima PET, poli-
észter anyagok vagy az átlátszó 
védőablakok és elasztomer hi-
giénikus szalagokhoz hasonló 
anyagok beszállítóival kötnének 
szállítói megállapodást.  
(BRIT20200402001)

 
Egy román faipari gépekkel fog-
lalkozó disztribútor és importőr 
gyártókkal lépne kapcsolatba. 
A cég hosszú távú együttműkö-
dést tervez disztribútori megálla-
podás keretében.  
(BRRO20200326003)

 
Lengyel cég 100 százalákban 
biológiailag lebomló szalma pa-
pírt kínál. A szalmák FSC (Felelős 
Erdőgazdálkodás Tanácsa) és 
PEFC (Páneurópai Erdő Tanú-
sító Tanács) tanúsított papírból 
készülnek, amely biológiailag le-
bomló és fenntartható forrásból 
származik. A szalma különféle 
méretben (átmérő 6 mm-től 12 
mm-ig) és színben kapható, bele-
értve az egyedi márkanév és az 
egyedi csomagolás lehetőségeit 
is. A cég disztribúciós partnere-
ket keres Európaszerte.  
(BOPL20200221002)

GAZDASÁGI

Kihívás az otthoni munkavégzés a családdal
Home office A szakember szerint az időgazdálkodás rendkívül fontos szempont a jelenlegi, új körülmények között

Megváltozott a mindenna-
pi életünk, a kapcsolat-
tartás embertársainkkal, 

és többek között a munkavég-
zés is. Megváltozott a munka-
végzés helye, módja, ideje, de 
még a home office is. Az otthoni 
munkavégzésben rutinos vagyok, 
de még így is számtalan kihívást 
tapasztalok – mondta Kovács 
Anita HR tanácsadó. Nehéz álta-
lános tanácsot adni, hiszen ahány 
háztartás, annyiféle élethelyzet, 
nehézség. Van azonban néhány 
olyan technika, amely hozzájárul-
hat a sikeres és hatékony otthoni 
munkavégzéshez.

Legfontosabb az időgazdálko-
dás, melynek kulcsa a napirend, 
amelybe beépülnek a család 
minden tagjának kötelezett-

ségei. A napirend alapja, hogy 
mennyi időt kell dolgozni, kötött-e 
a munkaidő, figyelembe kell ven-
ni a gyerekek programjait, a di-
gitális oktatás rendjét, és hogy 
mennyi segítségre van szükség. 
Lényeges szempont a terve-
zésnél, hogy a családban min-
denkinek rendelkezésre áll-e a 
szükséges digitális eszköz, vagy 
megosztva kell használni. Az idő-
ben és térben is jól kell gazdál-
kodni. Fontos, hogy a koncentrált 
munkavégzés idejére zajmentes 
övezet is rendelkezésre álljon. 
A napirend összeállítását célsze-
rű közösen megtervezni, hogy 
mindenki érezze a felelősségét 
és mindenki szempontjai érvé-
nyesüljenek. A napirend a csa-
ládtagoknak is biztonságérzetet 

ad. Érdemes új szokásokat be-
vezetni, hiszen a korábbi rutinok 
helyett új helyzetekre kell rugal-
mas megoldásokat találni. Ezál-
tal már hatékony lehet az otthoni 
munkavégzés is, de sok türelem 
kell magunkhoz és egymáshoz 
is. Az új helyzet, az új kihívások 
mindannyiunkat tanítanak. Le-
gyünk nyitottak az újra és hozzuk 
ki belőle a legjobbat – javasolta 
Kovács Anita HR tanácsadó.

Az otthoni munkavégzés 
nem elhanyagolható hozadé-
ka a környezeti terhelés és az 
utazási költségek csökkenése, 
az utazási idő megtakarítása, 
amelyet magunkra és a család-
ra fordíthatunk – tette hozzá 
Puskás Hajnalka, a Család és 
KarrierPont szakmai vezetője.A home office-nak is lehet előnye, ha jó példát lát a gyermek  Fotó: illusztráció

Javaslatok a krízis enyhítésre
Válságkezelés A megyei kamara vezetői nyilatkoztak a gazdaság helyzetéről
Folytatás az 1. oldalról.

Megkérdeztük a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara ipari, kereskedelmi, 
illetve kézműipari tagozatá-
nak vezetőit, Sziráki Szilárd, 
Slonszki Attila és Tasi László 
kamarai alelnököket, hogy a 
tagozatukhoz tartozó vállalko-
zások milyen gondokkal küz-
denek a koronavírus-válság 
kapcsán.

BARTA ZSOLT

Sziráki Szilárd, a kamara 
ipari alelnöke, a kalocsai 
Budamobil–Cargo Kft. 
cégvezetője

A cégünk egyik szektorában, 
a haszonjárműgyártásban be-
szállítóként 20 százalékos visz-
szaesés várható, ezt a kiesést 
saját fejlesztésű pótkocsi gyár-
tásával pótoljuk. Egy másik te-
rületen új piacot találtunk, a kis 
napelem-erőművek acélszer-
kezeti gyártásába szálltunk be. 
Egy olyan céggel is kapcsolat-
ba kerültünk, amely mobil és 
könnyűszerkezetes ingatlano-
kat fog építeni. Ezenkívül mező-
gazdasági gépeket is gyártunk. 
Cégünk 100–105 főt alkalmaz. 
A társaság még két alvállalko-
zásnak is ad megrendeléseket.

A jövőt tekintve van olyan 
gyártási terület, ahol júliusig, 
más területen novemberig lá-
tunk előre. Mint kamarai alel-
nök napi szinten egyeztetek 
vállalatokkal. Több járműipari 
vállalkozás termel a környéken. 
Gyakran hívnak fel érdeklődve, 
hogy a Kormány milyen intéz-
kedéseket tervez. Szállítmá-
nyozó céggel is kapcsolatban 
állok, amelynek 200 kamionja 
járja a világot. A híreik nagyon 
fontosak, mivel az áruszállítás 
intenzitásából is lehet követ-
keztetni a gazdaság változásá-
ra. Néhány hét után újra szál-
lítanak személyautókat. Ebből 
is lehet következtetni valamire. 
Ha az autógyárak elindulnak, 
az már pozitív jel. Annyit hallot-
tam szállítmányozó vállalattól, 
hogy a mélypontról mintha el-
mozdulás történt volna április 
közepén. Ugyan nagyon vékony 
a fénysugár az alagút végén, de 
valami talán beszűrődik. A le-
állás négy hetét nehezen, de 
átvészelik az autóipari beszállí-
tók Kalocsa környékén. Várják 

a Kormány bejelentését, milyen 
új munkahelymegtartó támoga-
tást tud adni, amivel át tudják 
vészelni ezt a krízist. Az építő-
ipart a kalocsai hídépítés és a 
laktanyafejlesztés jelentősen 
megerősítené, ami a szektor-
hoz kapcsolódó egyéb vállalko-
zásokat is támogatná.

Slonszki Attila, a kamara 
kereskedelmi alelnöke, a 
kecskeméti Plan Zrt. ügy-
vezetője

A turizmusban, a vendég-
látásban és sok szolgáltatás-
nál azonnali leállás történt. 
Már elbocsátások történtek, 
azonnali támogató intézke-
déseket kell hozni a munka-
erő megtartása érdekében. 
A szolgáltatószektorban a kata 
adózási kedvezményét minden-
kire ki kellene bővíteni, hogy 
akik ma még nem tartoznak 
ide, azok is június végéig adó- 
és járulékmentességet élvezze-
nek. A kereskedelmi területen 
azok a cégek jártak kevésbé 
rosszul, amelyek már korábban 
bevezették a netes kereskedel-
met, és az megfelelően műkö-
dött. A jelenlegi kényszerhelyzet-
ben valamennyi vállalkozásnál 
a digitális működőképesség na-
gyon fontos lett. El tudnék kép-
zelni egy online képzést, amely 
a rutintalanabb mikro- és kisvál-

lalkozókat felkészítené a digitá-
lis vállalkozásra, okoseszközök 
használatára, az e-cégvezetés 
gyakorlatára. Például az online 
árubeszerzés sokat tud segíte-
ni a cégeknek is, különösen a 
mostani helyzetben.

Az államnak további általá-
nos költség- és járulékkönnyí-
téseket kellene tenni a vállal-
kozások túlélése érdekében. 
A cégeknek olyan állandó költ-
ségei vannak, amelyeket eb-
ben a rendkívüli helyzetben az 
árbevétel részbeni vagy teljes 
elmaradása miatt nem lehet ki-
gazdálkodni. A gazdaságvédel-
mi intézkedések már részben 
megjelentek, azonban a vál-
lalkozások visszajelzései alap-
ján gyorsan lehívható széles 
körű segítség az igazi mentőöv. 
A kamara folyamatosan gyűjti 
a cégek jelzéseit és megfogal-
mazza a javaslatait a Kormány-
nak. Tovább kell menni ezen 
az úton. A krízis első hónapját 
átvészelő cégek sem tudják tar-
tani magukat sokáig, újabb in-
tézkedések kellenek.

Ez a válsághelyzet a beszál-
lítói ellátóláncok lerövidülését 
fogja indukálni. Ez azt jelenti, 
hogy nem a világ másik felén 
akar a gyártó vásárolni, hanem 
a közelben működő cégtől, illet-
ve termelőtől, mert az biztosab-
ban leszállítja az árut. Ez jó le-

hetőség a helyi beszállítóknak 
és termelőknek, fontos lenne a 
helyi beszállítói együttműködé-
seket is más dimenzióban újra-
szervezni, támogatni.

Tasi László, a kamara  
kézműipari alelnöke,  
egyéni vállalkozó

A jelenlegi válság rámutatott 
arra, hogy a legsérülékenyebb 
gazdasági réteg a mikro- és az 
egyéni vállalkozások széles 
csoportja. Dr. Csath Magdolna 
közgazdász professzor muta-
tott rá egy kamarai előadáson 
arra, hogy az összes munkavál-
lalójának több, mint a kéthar-
madát a hazai mikro- és kis-
vállalkozások foglalkoztatják. 
Ebben az önfoglalkoztatás is 
benne van. A GDP-nek is több, 
mint a felét ezek adják. A ma-
gyar gazdaság jelentős szeg-
menséről van szó, többségük a 
szolgáltatás területén dolgozik. 
Ettől működik egy ország, egy 
város, egy család hétközna-
pi élete. Ezek a vállalkozások 
nehéz helyzetbe kerültek. Kis 
tőkével bírnak. A havonta meg-
keresett pénzüket osztják be, 
abból tartják el a családjukat, 
tartják fenn a vállalkozásukat, 
fejlesztenek és tesznek félre 
önrészt, ha pályázatot adnak 
be. A kitartásuk a kérdés. Azaz, 
hogy a tartalékaik meddig ele-

gendőek. Egy-két hónapig ta-
lán bírják. Azon túl nehezen 
vagy sehogy. A segítségnyúj-
tásra rászorulnak, mindany-
nyiunk érdekében. A másik 
kérdés az, hogy van-e alkal-
mazottjuk. Őket képesek-e a 
következő hetekben is fizetni? 
A Kormánynak kell segítséget 
nyújtani. A munkahelyek meg-
tartásához hozzá kell járulnia 
az államnak. Ez nagyon fontos, 
mert számítunk az újraindu-
lásra.

Nem valószínű, hogy az el-
küldött alkalmazott ugyan oda 
visszamegy. Van egy érzésem, 
hogy a multinacionális cégek 
felszippantják az említett szek-
torból eltávozott munkavállaló-
kat. Ők pedig hiányozni fognak. 
Az első körben megérkezett a 
katás rendszerben adózók tá-
mogatása, de ez csak 81 ezer 
vállalkozást érint. Idehaza az 
összes vállalkozás 600 ezer 
körül van, s ezek 70 százalé-
ka mikro- és egyéni vállalkozás. 
Többségük a szükséghelyzet-
ben nem részesül a Kormány 
által nyújtott támogatásból.

Ami a legfontosabb: ezt az 
időszakot túl kell élnie a vállal-
kozónak. Ezt a kiadások csök-
kentésével lehet megtenni, hi-
szen a forgalom és a bevétel is 
egyre kevesebb. Versenyfutás 
az idővel. Mivel tud a kamara 
segíteni? Útmutatást ad a fel-
merülő vállalkozói kérdésekre 
a Gazdaságvédelmi Akcióterv 
pillanatnyilag elérhető segítsé-
géről a kamarai szakértők és 
tisztségviselők bevonásával. 
Ha pénzügyi segítségre van 
szükség, a Széchenyi Kártya 
konstrukció gyors segítséget 
jelenthet. Tagozatunk javas-
latai a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara közvetítésével 
a Kormány felé, hogy néhány 
hónapra függesszék fel az 
adók és járulékok fizetésének 
kötelezettségét, halasszák el 
az online számlázás bevezeté-
sét, gyorsítsák az ÁFA vissza-
térítését, s a pályázható lehe-
tőségek elérése a legkisebb 
bürokrácia igénybevételével 
történjen. A fenti javaslatok 
a mikrovállalkozásoknak né-
hány hónapnyi túlélést jelen-
tenének. Bízunk benne, hogy 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara a területi kamarai 
javaslatokat eredményesen 
fogja a Kormány elé tárni.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan tájékoztatást ad a lehetőségekről
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Változásokat is hozott az új helyzet
Támogatások Több pályázat is elérhető a gazdaság- és vidékfejlesztés terén

A 2020-as év pályázati 
szempontból amúgy is 
izgalmasnak ígérkezett, 

de a COVID-19 járvány, illetve 
az Európa-szerte kihirdetett ve-
szélyhelyzet is több változást, 
újdonságot hozott a támogatá-
sok terén. Ezek közül a legfon-
tosabbak az olyan rendkívüli, a 
recesszió elkerülését, csökken-
tését célzó programok, mint a 
csökkentett munkaidős foglal-
koztatási támogatás, a KFI bér-

támogatás és a közép- és nagy-
vállalatok versenyképességét 
növelő beruházási támogatás.

Ezeken kívül továbbra is 
több, a 2014–2020-as euró-
pai uniós támogatási ciklus-
hoz tartozó pályázat érhető el 
gazdaságfejlesztés és vidékfej-
lesztés terén. A legnépszerűb-
bek az Új gyakornoki program 
(GINOP-5.2.4-19 ), amelynek 
keretében az újonnan fel-
vett munkavállalók bére mel-

lett kisebb értékű eszközbe-
szerzésre is pályázhatunk, a 
Napelemes rendszer telepí-
tésének támogatása mikro-, 
kis- és középvállalkozásoknak 
(GINOP-4.1.3-19) és a Tanyák 
háztartási léptékű villamos 
energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései 
(VP6-7.2.1.4-17) című progra-
mok.

A 2021–2027-es támoga-
tási ciklusra vonatkozó uni-

ós tárgyalások ugyan most 
háttérbe szorultak, de ha 
lecseng a veszélyhelyzet, rö-
videsen megszülethetnek a 
végleges megállapodások. 
Arra azonban mindenképpen 
számítani lehet, hogy a követ-
kező időszakban is jelentős 
forrásokhoz juthatnak majd a 
hazai vállalkozások. A jelenle-
gi tervek szerint a fókuszban 
továbbra is a gazdaságfejlesz-
tés, az innovációs és a fenn-

tarthatósági beruházások 
(pl. megújuló energia) állnak 
majd. 

Sok tehát a kérdőjel a jövőt 
illetően, annyi viszont bizo-
nyos, hogy célszerű felkészül-
ten várni az új lehetőségeket, 
nem árt, ha van pár projekt a 
fiókban, amit alkalomadtán 
elő lehet venni – mondta el la-
punknak Hollauer Balázs, az 
ActiveTender Pályázatíró és Ta-
nácsadó Kft. ügyvezetője.

A megoldásra fókuszálás
Tanácsadás A nehézségek között is keresnünk kell a lehetőségeket
A jelen gazdasági helyzet nem 
könnyű, azonban a nehézségek 
között is keresnünk kell a lehe-
tőségeket. Számos, a válság 
hatását enyhítő rendelet szüle-
tett a veszélyhelyzet ideje alatt 
is, ezek ismertetésére kértük 
fel Fodor-Rácz Attiláné Endrődi 
Tímea pénzügyi és üzletviteli 
tanácsadót, könyvelőt, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által megvalósí-
tott Család és KarrierPONT pro-
jektszakértőjét. 

BKMKIK

A katás adózást választó vállalko-
zók: a 61/2020. Korm. rendelet 
1.§ (8) bekezdésben meghatáro-
zott tevékenységet végzők, e ren-
delet értelmében a mentesített 
tevékenységet folytatók. Egyéni 
vállalkozókra, betéti társaságok-
ra, a főállásúakra és másodál-
lásúakra, valamint a kiegészítő 
tevékenységet folytatókra is ez 
vonatkozik. A rendelet taxatíve 
sorolja fel az érintett ágazatokat.

További feltételek: Azok a kata 
vállalkozások mentesülnek, 
amelyek 2020. február hónap-
ban, a Katv. hatálya alá tartoz-
tak. Mi alól mentesülnek az érin-
tett kata adóalanyok? A havonta 
fizetendő kata megfizetése alól. 
A mentesülés érinti a bevételi 
értékhatárt? Nem érinti. Milyen 
időszakra vonatkozóan nem kell 
katát fizetni? 2020. március-
április-május-június hónapokra. 
Mi a helyzet a TB ellátásokkal? 
A mentesülés nem befolyásol-
ja a tb-ellátásokra való jogosult-
ságot és az ellátások összegét. 

Mi a helyzet a biztosítással? A 
biztosítás is fennáll ezekben a 
hónapokban, és az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot sem kell 
megfizetni.

Adótartozás esetén milyen le-
hetőségek állnak rendelkezésre? 
A kata vállalkozás 2020. 03. 01. 
napja előtt esedékessé vált Katv. 
szerinti adótartozását a vészhely-
zet megszűnésének negyedévét 
követő hónaptól 10 havi egyenlő 
részletben (a részleteket a tárgy-
hó 12. napjáig) fizetheti meg. A 
részletfizetés időszakára vonat-
kozóan pótlékot a hatóság nem 
számít fel. 

Az adó és járulék megfizetése 
alól mentesülők köre: a 61/2020. 
Korm. rendelet 1. § (10) bekez-
dését módosító 68/2020. és 
a 97/2020. Korm. rendeletek 
szabályozzák. Ki mentesül e ren-
delet 1. § (1)-(7) bekezdésében 
felsorolt adók és járulékok köte-

lezettsége és megfizetése alól? 
Minden vállalkozás, fő- és nem 
főtevékenységű, esetlegesen ki-
egészítő tevékenységűnek minő-
sülő is. Mit jelent az adott TEÁOR 
szerinti tényleges főtevékenység? 
Az 1.§ (11) bekezdés alapján azt 
a TEÁOR tevékenységet kell ér-
teni ezalatt, amelyből az adózó-
nak e rendelet hatálybalépését 
(március 24. napját) megelőző 6 
hónapban a legtöbb bevétele, de 
bevételének legalább a a 30%-a 
származott. A releváns ágazati te-
vékenységeket az 1. § (10) bekez-
dése sorolja fel. Melyik időszakra 
vonatkozik a mentesülés? 2020. 
év március-április-május-június 
hónapokra. (1. § (3) bek. Milyen 
adókat, járulékokat nem kell tel-
jesíteni? A szociális hozzájárulá-
si adó (2018. évi LII. tv.) alapján 
fennálló adófizetési kötelezettsé-
get; a 17,5%-ot.  
A szakképzési hozzájárulás 

(2011. évi CLV. tv.) alapján fenn-
álló kötelezettséget, a 1,5%-ot. 
A járulékfizetési kötelezettséget 
(Tbj. szabályaitól eltérően) úgy kell 
teljesíteni, hogy a járulékalapot 
képező jövedelem után kizárólag 
a 4% természetbeni egészségbiz-
tosítási járulékot, de legfeljebb 
(maximum) 7710 Ft-os összeget 
kell megfizetni. A jogalkotó célja, 
a munkavállalók, az egyéni és 
társas vállalkozók helyzetének 
javítása. Az érintettek magasabb 
nettó bért, jövedelmet kapnak a 
fenti ágazatokban. Milyen jövede-
lem-kifizetés esetén érvényesíthe-
tő? Foglalkoztatónál a munkavi-
szonyban alkalmazott személy 
bére, az egyéni vállalkozónak és 
a 1997. évi LXXX. tv (Tbj.) szerinti 
társas vállalkozónak e jogállásá-
ra tekintettel elszámolt jövedel-
me. Ez érinti-e a biztosított TB 
ellátásokra való jogosultságát és 
az ellátások összegét? Nem érin-

ti. Rehabilitációs hozzájárulásnál 
(2011. évi CXCI. tv.) a kötelezett 
előleget nem fizet, az éves köte-
lezettség 2/3-át kell csak megfi-
zetni. A KIVA alany, amely a (10) 
bekezdés szerinti tevékenységet 
végzi, minden dolgozójára tekin-
tettel érvényesítheti, a KIVA adó-
alapjából csökkentheti a személyi 
jellegű ráfordítás összegét. A tu-
rizmusfejlesztési hozzájárulásra 
kötelezettek a turizmusfejleszté-
si hozzájárulást 2020. március-
április-május-június hónapokra 
nem kell kiszámítani, megfizetni.

Ágazathoz, tevékenységhez 
nem kötött, minden vállalkozás 
számára elérhető lehetőségek, a 
feltételek fennállása esetén: van 
alkalmazott a vállalkozásban, 
csökkentett munkaidőben kíván-
juk foglalkoztatni ebben a válsá-
gos időszakban. Lehetőség van 
a távolléti díj kieső munkaidőre 
járó arányos részének támoga-
tás igénylésére a 105/2020. 
Korm. rendelet és az azt módo-
sító 141/2020. Korm. rendelet 
alapján. Ha nulla a vállalkozás 
bevétele, és nem tartozik a men-
tesülő ágazatok körébe? Van 
lehetőség egyéni vállalkozását 
szüneteltetni, a betéti társaság 
alapító okiratát módosítani. Lik-
viditási nehézségek esetén kérje 
pénzügyi tanácsadója, pénzin-
tézete segítségét! Különböző hi-
telkonstrukciók vannak jelen a 
pénzügyi piacon, alacsony kama-
tozású, kamattámogatott hitelek. 
Lehetőség van a törlesztés elha-
lasztására is. Szakértőnk online 
tanácsadás keretében díjmente-
sen válaszol a vállalkozói kérdé-
sekre: csak.bkmkik.hu.

Számos, a válság hatását enyhítő rendelkezés született  Illusztráció: Shutterstock

Nehéz helyzetbe került a vállalkozás
válság Minél több dolgozót szeretne megtartani Bakos Tamás, a tartalékaikból élnek

Hogyan lehet kihúzni a kö-
vetkező iskolai év kezde-
téig úgy, hogy a cég ne 

menjen tönkre? Úgy, hogy a dol-
gozók többségét meg lehessen 
tartani? Úgy, hogy legyen elegen-
dő tőke az újraindításra? Ezek-
kel a kérdésekkel kel és fekszik 
Bakos Tamás, a kecskeméti 
Bakos és Társai Bt. cégvezetője. 
A vállalkozás a közétkeztetés-
ben mintegy 140 embernek ad 
munkát, naponta 8000 adag 
ételt készítettek el, többnyire az 
iskolák tanulóinak. Mint mond-
ta, a kiszállítás részben megol-
dás, de csak néhány tucat em-
ber veszi igénybe. A társaság 
– önhibáján kívül – a megren-
delések mintegy 97 százalékát 
vesztette el az iskolai távoktatás 

bevezetése után, egyik napról a 
másikra.

Most 20 embernek tud mun-
kát adni teljes műszakban. A kol-
légáival úgy döntött, hogy a rész-
arányos szabadságot kiadják, ez 
megtörtént március végéig. Aki el 
tudott máshol helyezkedni, már 
elment. Aki nem, annak április 
végéig a bérének a kétharmadát 
állja a cég, miközben a munka-
időt is ennek megfelelően változ-
tatta a cégvezetés. Sajnos, bevé-
tel nincs, így a tartalékok felélése 
történik. Viszont a jövő hónap-
ban már csak a fizetés egyhar-
madát tudja kifizetni a cég.

Bakos Tamás hangsúlyozta: 
minél több dolgozót szeretne 
megtartani, mivel előbb-utóbb 
be kell indulnia a hagyományos 

iskolai oktatásnak, és akkor 
azonnal szükség lesz a munká-
jukra. Ehhez kellene minél előbb 
a kormányzati segítség. Azaz 
a munkaviszony és a fizetések 
fenntartásához kellene néhány 
havi segítség. Meglátása szerint 
ebben a helyzetben a kormány-
támogatás mellett a cégeknek is 
áldozniuk kell a nyereségükből, 
hogy a dolgozókat meg lehessen 
tartani. Az alkalmazottaknak is 
meg kell barátkozniuk a gondo-
lattal, hogy átmenetileg, néhány 
hónapig csökkenhet a bérük. 
Hangsúlyozta: mindenkit sújt 
a válság, mindenkinek a maga 
szintjén fontos lenne áldozatot 
vállalni azért, hogy később, a jár-
vány végeztével azonnal el lehes-
sen indítani a gazdaságot.  B. Zs.Bakos Tamás cégvezető  Fotó: Barta Zsolt

Légtisztítókat  
adtak a cégek  
a Margaréta 
otthonnak

Elsők között dolgozta ki az 
országban az Egészség-
ügyi és Szociális Intézmé-

nyek Igazgatósága az ország-
ban a járványügyi intézkedési 
tervet Kecskeméten. A Marga-
réta Idősek Otthonára különös 
figyelmet szenteltek, hiszen 
az ott lakók fokozottan veszé-
lyeztetettek. Az ő szervezetük 
ugyanis sokkal nehezebben 
képes megküzdeni a vírusfer-
tőzéssel, mint a fiataloké. Saj-
nos, a halálozási arány igen 
magas az idősek körében, 
ahogy az elmúlt hetek tapasz-
talatai mutatják.

Az idősotthon védelmében 
mostantól a független laboratóriu-
mok által tesztelt NOVAERUS plaz-
matechnológiás levegőfertőtlenítő 
berendezéseket vetik be. A kiala-
kult veszélyhelyzetben egyre több 
adomány érkezik, az új berende-
zéseket is támogatásként kapta 
az Egészségügyi és Szociális Intéz-
mények Igazgatósága. Az Akker-
Plus Kft. egy darab Protect 800 és 
két darab Protect 200 készüléket, 
a BS Plastic Trade Kft., a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Mester-Bau 
Kft. egy-egy darab Protect 200 ké-
szüléket vásárolt.

Ezek jelenleg az egyik legmo-
dernebb folyamatos levegőfer-
tőtlenítési technológiát képvise-
lik, és egyben a leghatásosabb 
antimikrobiális védelmet képe-
sek nyújtani a levegőben ter-
jedő kórokozókkal szemben. 
A készülékeket a közelmúltban 
szállították el az idősotthon-
ba. Az átadáson személyesen 
is megjelent Endrődi Ferenc, 
az Akker-Plus Kft. ügyvezetője, 
Gaál József, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke és Pintye László alel-
nök, valamint ifj. Sipos László, 
a Mester-Bau Kft. képviselője. 
A város nevében Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester, 
az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága ne-
vében pedig dr. Pataki Mariann 
intézményvezető mondott kö-
szönetet.

A leghatásosabb 
antimikrobiális  
védelmet nyújtják  
a berendezések.


