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Pár hónapig kell még kibírnunk
Gaál József A kecskeméti vállalkozások egy része befi zeti a teljes iparűzési adót
Milyen évre számíthatunk? 
Miben bizakodnak a kamara 
tagvállalatai? Hogy élték túl a 
tavalyi válságos évet a cégek? 
Ezeket a kérdéseket tettük fel 
Gaál Józsefnek, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökének.

BARTA ZSOLT

– Ön mit tippel, mikor áll hely-
re a hazai gazdaság?

– Ebben a kérdésben nem 
szívesen tippelek, mert igen 
sok még a bizonytalanság, de 
a lakosság nagyobb részének 
oltását követõen lehet majd 
minden területen nyitni. Egyéb-
ként nagy szükség lenne már 
erre. Abban is reménykedjünk, 
hogy nem jön egy olyan új jár-
vány, amely miatt újra meg kell 
hozni a biztonsági intézkedé-
seket – mondta Gaál József, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke. 
Az ipar és a kereskedelem kép-
viselõi közül nagyon sokan bi-
zakodóak. De! Nagyon kevesen 
látnak elõre. A beszállító iparban 
nagyon sok a kérdés. Például 
az autóipart most egy elektro-
nikai szállítási probléma sújtja. 
Még alakul a hajtás jövõje is. 
Látni, hogy az elektromos fej-
lesztések irányába mozdult el a 
technológia, de az akkumulátor-
kapacitás még nem versenyké-
pes. Éppen ezért még inkább 
a hibridautók a népszerûek, de 
folynak fejlesztések hidrogén-
hajtással is. Új átalakulások 
születnek a világon, amelyek 
bennünket is érintenek. A PSA 
és a Fiat Chrysler autócsoport 
egyesült, ennek eredménye-
ként az ötödik legnagyobb autó-
ipari vállalat jött létre a világon. 
Ehhez a céghez tartozik például 

az Opel autómárka is, amely-
nek a motorgyártó központja 
Szentgotthárdon van, jó néhány 
megyei beszállító kapcsolódik 
hozzá. A híradástechnika, az IT 
és egyéb szektorok kevésbé sé-
rültek. A vendéglátás, a szállo-
daipar és a mikrovállalkozások, 
a szolgáltatást nyújtók számára 
nagy kihívás ez az idõszak. Szá-
mukra létkérdés, hogy vissza-
térjen az élet a normál kerék-
vágásba. A kamara írásban is 
javasolja, hogy ha korlátozások-
kal is, de lehetõvé kell tenni a 
vendéglátóhelyek fokozatos új-
ranyitását. Hasonló helyzetben 

vannak a kulturális szféra terü-
letei, a rendezvényszervezõk, 
az utaztatással foglalkozók, de 
a légitársaságok is. A kulturális 
rendezvények az életünk minõ-
ségét határozzák meg, a lélek 
kihat a napi termelési, mun-
kavégzési kedvre. Jó pár hétig 
még várhatóan ki kell bírni.
– Hogy érte a válság a kama-
ra tagjait?

– A közelmúltban készítet-
tünk egy kamarai felmérést 
Bács-Kiskunban. 2500 cégnek 
küldtük ki a kérdõívet. A válasz-
adók körében a válság a cégek 
negyedének a bevételét jelentõ-

sen rontotta, a negyven száza-
léknak kismértékben csökken-
tette. A cégek közel negyedére 
nem volt hatással. A vállalkozá-
sok tizenöt százalékának nõtt 
a bevétele. Vannak a megválto-
zott helyzetnek nyertesei, példá-
ul az internetes kereskedelem, 
és a termékeiket a vevõkhöz 
eljuttató gyorsszállítók tevé-
kenysége bõvült. Az élelmiszer-
szektort sem rendítette meg 
a pandémia, és többek között 
az agrárium is várhatóan jó évet 
zár. Ez is mutatja, hogy jó az a 
stratégia például Kecskeméten, 
hogy diverzifikált a gazdaság 

összetétele, vagyis a város ve-
zetése az ipar, autóipar mellett 
kiemeltként kezeli az élelmi-
szergazdaság, innováció támo-
gatását. A lakásfelújításokkal 
kapcsolatos kereskedelem is 
emelkedett.
– Hogy látja, V, W, vagy U jel-
legű a válságból történő kilá-
balás menetrendje?

– Ahogy mondtam, a szek-
torok között óriási a különb-
ség. Az ipar nagy részénél 
úgy látszik, kezd visszaállni a 
rendelésállomány, azaz talán 
beszélhetünk valami V-szerû 
visszaállásról. A szállodák és 
a vendéglátók esetében ez in-
kább elhúzódó U jelleg.
– A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elemző stábja 
mit lát?

– A nemzetközi piacokon 
magas rendelésállományok 
jelentkeznek, de jellemzõ az, 
hogy a fél-egy éves elõrelátás 
helyett csak egy-két hónapot 
látnak a beszállító cégek. Van 
némi bizonytalanság, és több 
alapanyag ára nagymértékben 
emelkedett. Ezek miatt nehéz 
a tervezhetõség, azok vannak 
elõnyben, akik nagyon gyorsan, 
rugalmasan tudnak reagálni. 
A megyei felmérés alapján a cé-
gek optimisták, döntõ részük 
növekvõ árbevételre és foglal-
koztatásra számít. Így van ez ná-
lunk is, a Szimikron Kft. eseté-
ben. A szokásosnál magasabb 
a rendelésállomány, a tavalyi-
hoz képest 15 százalékkal több 
a rendelés. További javulás-
ra számítunk idén. Térségünk 
beszállítóipara egyébként nyer-
tese lehet a folyamatnak, mert 
a szállítási-logisztikai problémák 
miatt az európai gyártók kere-
sik a rövidebb szállítási utakat, 
közelebbi beszerzési lehetõsé-

geket. Az építõipart érinti a kor-
mány anticiklikus gazdaságpo-
litikája, ennek eredményeként 
értékelhetõ a lakásépítési támo-
gatások bevezetése, az építõ-
ipari technológiai pályázat (Épí-
tõ – 5 program, amely február 
15-én nyílik) fejlesztésre nyújtott 
támogatása. Ezt segíti például a 
25 év alattiak szja-mentessége, 
ami komoly fogyasztásélénkítõ 
hatást válthat ki.
– Ki jöhet ki előnnyel a vál-
ságból?

– Az, aki alkalmazkodik a kihí-
vásokhoz. Ezt az elõzõ, 10 évvel 
ezelõtti krízisben is megtapasz-
talhattuk. Az iparban például 
az léphet nagyot, aki az Ipar 4.0 
vívmányait alkalmazza, így az 
automatizálást, a robotizálást, 
a távközlés és a számítástechni-
ka vívmányait, kihasználja az in-
ternetes kereskedelem elõnyeit.
– Kecskemét gazdasága ho-
gyan éli meg a válságot?

– Összességében folytatódik 
a fejlõdés. Sok cég fejlesztett, 
köszönhetõ ez a tudatosságnak 
azok esetében, amely vállalko-
zások tudtak tartalékot képezni 
korábban. Segítettek a kormány 
gazdaságvédelmi programjai és 
a kedvezményes Széchenyi Kár-
tya-hitelkonstrukciók is, ame-
lyek döntõ részben a kamara 
javas latai alapján születtek.
– Iparűzési adó?

– Neuralgikus téma volt az el-
múlt idõszakban, de gondolom, 
hogy olyan kompromisszumos 
megoldás született, amivel jól 
megvalósul a tehermegosztás, 
a közös kockázatviselés a vállal-
kozások, az önkormányzat és a 
kormányzat között. Nehéz hely-
zetben mindenkinek meg kell 
egy kicsit húzni a nadrágszíjat.

FOLYTATÁS A II. OLDALON

Összességében folytatódik a fejlõdés – mondta Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, Kecskemét alpolgármestere  Fotó: Bús Csaba

A rengeteg nehézség ellenére is bizakodnak
aranyhomok szálloda Üzleti turistákat fogadhatnak, de ez jóval elmarad a szokásos foglalási mutatóktól

T
alán a nyár lesz az az idõ-
szak, amikor a helyzet 
megengedi, hogy turistá-

kat fogadjunk. Az idei évet akkor 
lehetne legalább enyhe pozitív 
eredménnyel zárni, ha Kecs-
keméten néhány nagyrendez-
vényt, mint például a Hírös He-
tet, a Kecskeméti Barackpálinka 
és Borfesztivált, vagy a Kecske-
méti Animációs Filmfesztivált 
megtartanák. Nagyon jó lenne, 
ha a sok tízezer embert meg-
mozgató Kurultájt, Európa leg-
nagyobb lovas hagyományõrzõ 
találkozóját is megszerveznék 
– nyilatkozta lapunknak a kecs-
keméti Aranyhomok Business 
és Wellness Szálloda ügyveze-

tõ igazgatója, Gömöri Ferenc. 
Hozzátette: folyamatosan nyitva 
tartanak, mert az üzleti turistá-
kat fogadhatja a szálloda, de ez 
jóval elmarad a szokásos fogla-
lási mutatóktól. Emiatt kisebb 
létszámmal dolgoznak, valamint 
a költségcsökkentés érdekében 
több emeleten temperáló fûtést 
tartanak fenn.

A cégvezetõ abban bízik, hogy 
a nyári hónapokban megjönnek 
a vendégek, és elmarad a vírus 
harmadik hulláma, így már fo-
gadhatóak lesznek a szabad-
idõs turisták is. Sok évtizedes 
szakmai tevékenysége során 
megélte a csernobili robba-
nást, az Öbölháborút és a szerb 

háborús idõszakot is. Ezek az 
események akkor hátrányosan 
hatottak a vendégforgalomra. 
A különbség az, hogy akkor a 
forgalom visszaesése rövid ideig 
tartott. A vírus miatt azonban – 
a nyár és a kora õsz néhány he-
tét kivéve – igen régóta, lassan 
10 hónapja tart a válság. A kol-
légái a nehézségek ellenére bi-
zakodóak. Mindenkinek az az 
érdeke, hogy az emberek vissza-
kapják korábbi életüket, és hogy 
a vendégforgalom, a turizmus 
helyreálljon. – Mi azért vagyunk 
ebben a szakmában, mert sze-
retjük ezt a hivatást. Ezt akarjuk 
minél elõbb folytatni – mondta 
Gömöri Ferenc.  B. Zs.Az Aranyhomok a legnívósabb szállodák egyike a Duna–Tisza közén  Fotó: B. Zs.
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Gaál József:
pár hónapig
kell még
kibírnunk

FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL
– Kecskeméten a kis- és kö-
zépvállalkozások fizetik be az 
iparûzési adó jelentõs részét. 
Ezt a kört érinti a kedvezmé-
nyes HIPA-fizetés lehetõsége. 
A városban mûködõ patrióta 
vállalkozások körében elindult 
egy kezdeményezés. Azok kö-
zül, akiket nem roppantott meg 
a válság, többen is jelezték, 
hogy nem élnek a kedvezmény 
lehetõségével, befizetik a 
teljes összeget. Egyre többen 
csatlakoznak ehhez a kezde-
ményezéshez. Jól tudják, hogy 
a város mûködése és fejleszté-
se az általuk befizetett adóból 
finanszírozható. Ebbõl mûkö-
dik többek között a közösségi 
közlekedés, a bölcsõdék, az 
óvodák fenntartása, az egész-
ségügyi alapellátás, az utak 
karbantartása. Nagyon jó 
érzés, hogy a vállalkozók, akik 
itt mûködnek és használják 
a település infrastruktúráját, 
ilyen felelõsen gondolkoznak, 
és fontosnak tartják, hogy 
ezzel is segítsék városukat.

– Lesz-e speciális feladata 
a kamarának az idén?

– Folytatjuk a korábbi prog-
ramokat. A vállalkozások még 
nagyobb részét szeretnénk el-
érni személyesen és az elekt-
ronikus média segítségével, a 
közösségi média csatornáin. 
Segíteni szeretnénk, hogy a cé-
gek válságállóbbak legyenek. 
Tervezzük többek között, hogy 
E-learning-tananyagokat te-
szünk elérhetõvé. A kormányzat 
és a vállalkozók közötti infor-
máció áramlását még hatéko-
nyabbá kívánjuk tenni. A kama-
rai programnak fontos része 
a szakképzés, e területen sok 
programot szerveztünk, ezt foly-
tatjuk idén is, hogy jövõképet 
mutassunk a fiataloknak. Nagy-
mértékben változik ettõl az 
évtõl a szakképzés rendszere, 
de továbbra is fontos a duális 
rendszer fejlesztése. Az egyete-
mi vonalon a Neumann János 
Egyetemmel közös projektet 
indítottunk. Ezt szeretnénk foly-
tatni. Ennek keretében az egye-
temi gazdasági képzést gyakor-
lati oldalról erõsítjük. Nagyon 
fontos megjegyezni, hogy a pak-
si beruházásban történõ rész-
vétel lehetõségeit is közelebb 
akarjuk hozni a vállalkozók felé 
– mondta Gaál József, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke.

Hosszabb
ideig lehet 
igényelni
hiteleket

A 
vállalkozások igénye-
ire tekintettel meg-
hosszabbodnak a 

Széchenyi-kártya-program 
állami támogatású, kedvez-
ményes feltételrendszerû, ala-
csony kamatozású, gyorsan 
elérhetõ hitelkonstrukciói, így 
a vállalkozások továbbra is 
akár nullaszázalékos kamat-
tal juthatnak hitelhez – jelen-
tette korábban az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
(ITM).

A kormány döntése értel-
mében a Széchenyi-kártya-
program kríziskonstrukciói 
folyamatosan igényelhetõk 
maradnak 2021 elsõ fél évé-
ben is.

György László gazdaság-
stratégiáért és szabályo-
zásért felelõs államtitkár 
kijelentette: „a koronavírus-
járvány idején kialakult gaz-
dasági helyzetben kiemel-
ten támogatja a kormány a 
vállalkozásokat, mert õk biz-
tosítanak munkát és megél-
hetést a magyarok számára. 
A Széchenyi-kártya-program 
májusban bevezetett válság-
konstrukcióit igénylõ vállal-
kozások összesen közel 220 
ezer fõt foglalkoztatnak, és a 
program segítséget nyújt az 
érintett vállalkozásoknak a 
munkahelyek megtartásában 
és létesítésében. Ezért fon-
tosnak tartjuk a program foly-
tatását” – mondta.

Krisán László, a progra-
mot koordináló KAVOSZ Zrt. 
vezérigazgatója a vállalkozók 
visszajelzései alapján úgy lát-
ja, hogy az újonnan beveze-
tett konstrukciók a vállalkozói 
igényekre megfelelõ választ 
nyújtanak, hiszen országosan 
kiemelt az érdeklõdés. A mik-
ro-, kis- és közepes méretû 
vállalkozások kevesebb mint 
hét hónap alatt közel 28 ezer 
hitelkérelmet nyújtottak be, 
összesen 874 milliárd forint 
hitelösszegben.

A program hitelei iránt 
a legnagyobb érdeklõdés 
a mikrovállalkozások részé-
rõl érkezett, a befogadott 
ügyletek közel 80 százalé-
ka kapcsolódik hozzájuk. 
Az igénybe vett SZKP-hitelek 
túlnyomó része likviditási-fi-
nanszírozási célokat szolgál, 
azonban megfigyelhetõ a be-
ruházások finanszírozására 
irányuló kérelmek emelkedõ 
száma is.

A fogyasztók érdekei
kötelező jótállás A szabályok kedvezőbbek a vásárlók számára

Fontos változások történtek az 
év elejétõl a jótállási jogszabá-
lyokban. Minderrõl dr. Horváth 
Zsuzsanna, a megyei keres-
kedelmi és iparkamara által 
mûködtetett Bács-Kiskun Me-
gyei Békéltetõ Testület elnöke 
adott tájékoztatást.

BARTA ZSOLT

A megváltozott fogyasztói elvá-
rások, illetve a vállalkozások 
pia ci magatartása szükséges-
sé tette az egyes tartós fogyasz-
tási cikkekre vonatkozó kötele-
zõ jótállásról szóló 151/2003. 
(IX. 22.) Kormányrendelet, 
valamint a fogyasztó és a vál-
lalkozás közötti szerzõdés ke-
retében eladott dolgokra vonat-
kozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási 
szabályairól szóló 19/2014. 
(IV. 29.) NGM-rendelet módosí-
tását. A változások 2021. janu-
ár 1-jével léptek hatályba, és az 
ezen idõpontot követõen vásá-
rolt termékekre vonatkoznak.

A fogyasztói érdekeket figye-
lembe vevõ módosítások közül 
az alábbiak emelhetõk ki:

Az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelezõ 
jótállás eddigi egy évvel szem-
beni idõtartama a termék 
árához igazodva sávosan, az 
eladási ártól függõen változik: 
10 000–100 000 forintig 1 év; 
100 000–250 000 forintig 2 év; 
250 000 forint felett 3 év. A ha-
táridõk elmulasztása továbbra 
is jogvesztéssel jár.

A technikai fejlõdés miatt 
a kötelezõ jótállás hatálya alá 
esõ termékkör kibõvítésre 
került.

A fogyasztó a kijavítás iránti 
igényét választása szerint a vál-
lalkozás székhelyén, bármely 
telephelyén, fióktelepén és a 
vállalkozás által a jótállási je-
gyen feltüntetett javítószolgálat-
nál közvetlenül is érvényesíthe-
ti. Ha a fogyasztó kijavítás iránti 
jótállási igényét közvetlenül a 
jótállási jegyen feltüntetett javí-
tószolgálatnál kívánja érvénye-
síteni, a javítószolgálat köteles 
a vállalkozást haladéktalanul 
értesíteni a jótállási igény beje-
lentésérõl.

Javítás esetén a jótállás idõ-
tartama meghosszabbodik a 
javításra történõ átadás napjá-
tól kezdve azzal az idõvel, amíg 
a fogyasztó a cikket a hiba mi-
att rendeltetésszerûen nem 
használhatta. A jótállási jegyet 

a vállalkozás már elektroni-
kusan is átadhatja a fogyasz-
tónak, legkésõbb a termék 
átadását vagy üzembe helyezé-
sét követõ napon. Ez esetben 
a jótállási jegyen fel kell tün-
tetni a vállalkozás képviseleté-
ben eljáró személy elektronikus 
aláírását. Ha a vállalkozás a 
jótállási jegyet elektronikus do-
kumentumként nem közvetlen 

megküldéssel adja át, hanem 
letöltést biztosító elérési cím 
formájában bocsátja azt a fo-
gyasztó rendelkezésére, akkor 
az elektronikus jótállási jegy 
letölthetõségét a jótállási idõ 
végéig nem szüntetheti meg, 
a letöltési cím elérhetõségét 
biztosítania kell.

A rendelkezés kiegészül az-
zal, hogy a jótállásból eredõ 

jogok érvényesíthetõségének 
nem tehetõ feltételévé a fo-
gyasztási cikk felbontott cso-
magolásának a fogyasztó általi 
visszaszolgáltatása.

A korábbi rendelkezés szerint 
„a vállalkozásnak törekednie 
kell arra, hogy a kijavítást vagy 
a cserét legfeljebb 15 napon 
belül elvégezze”. Ezt is egyér-
telmûsítette a jogszabályi vál-
tozás azzal, hogy amennyiben 
15 napon belül nem javítható 
a termék, akkor tájékoztatni 
kell a fogyasztót a kijavítás vagy 
csere várható idõtartamáról. 
A szabályozás kiegészült azzal 
is, hogy a javítószolgálat köteles 
igazolható módon értesíteni a 
vállalkozást a javítás elvégzésé-
rõl, annak megtörténtét követõ 
öt munkanapon belül; továbbá 
a megállapítást követõ öt mun-
kanapon belül, ha a dolog nem 
javítható, ha a javítás várható-
an tizenöt napnál hosszabb idõt 
vesz igénybe, vagy a javítás nem 
lehetséges harminc nap alatt. 
A fogyasztóvédelmi hatóság pe-
dig hatáskört kapott a kereske-
dõk és a szervizek közötti kom-
munikáció ellenõrzésére.

Dr. Horváth Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnöke  Fotó: B. Zs.

Egy jó webshop felépítése hosszú ideig tart
magyarország A Modern Vállalkozások Programja az év végéig várhatóan 20 ezer vállalkozást ér el

A 
vírus okozta válság kö-
vetkeztében tavaly na-
gyon sok, fõleg keres-

kedelmi cég az internetes érté-
kesítés felé mozdult el. Ennek 
a tapasztalatairól kérdeztük 
Koleszár Pétert, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Mo-
dern Vállalkozások Programjá-
nak vezetõ IKT-tanácsadóját.

Sok vállalkozás vélte úgy, hogy 
a kiesõforgalmát az online világ 
felé tereli. Számos új webáruház 
és online értékesítési forma 
született az elmúlt idõszakban. 
Ezek egy részét nem tudato-
san építették fel a mûködtetõk. 
Az internetes vásárlások meg-
növekedése miatt hívták létre 

a webshopjaikat. Számos cég 
egy hosszú távú üzlet alapjait 
rakta le ezzel, azonban néhány 
cég esetében gyorsan történt 
a bevezetés. A mûködést meg-
alapozó folyamatok, így a piac-
kutatás, a beszerzési források 
biztosítása, az értékesítési folya-
matok letisztázása, a logisztika, 
a garanciális folyamatok lebo-
nyolítása nem mindegyik cégnél 
volt alaposan megtervezve.

A cégeknek nem volt elegen-
dõ idejük ennek átgondolásá-
ra és végrehajtására. Ennek 
eredményeként több nehezen 
kezelhetõ webáruház jelent 
meg az interneten. A fogyasztók 
a járványtól való félelem miatt 

továbbra is az online kereske-
delmet részesítik elõnyben, de 
a vállalkozásoknak számolniuk 
kell azzal is, hogy elõbb-utóbb 
visszaáll a hagyományos ke-
reskedelem, még ha alacso-
nyabb szinten is. Az online 
kereslet a jelenlegi szinthez ké-
pest várhatóan csökkenni fog. 
Így a járvány idején létrehozott 
webshopokra alapozó cégek-
nek számolniuk kell azzal, hogy 
alacsonyabb kereslet mellett 
kell fenntartsák a mûködésü-
ket. Éppen ezért várhatóan szá-
mos webáruháznak újra kell 
gondolni a stratégiáját, ezek kö-
zött például az ügyfélpanaszok 
kezelését.

Sok új webáruház nincs felké-
szülve a visszaküldött termékek 
fogadására, így például az elál-
lási jog következtében történõ 
termékvisszaküldésre. Jó, ha 
tudják a cégek, ilyenkor csak 
bontott termékként lehet ezeket 
értékesíteni. A cégeknek ilyenkor 
csak kiadása keletkezik az adott 
termékkel kapcsolatban. A be-
szerzés, a logisztika és a raktáro-
zás költsége terheli a terméket. 
Ugyanakkor fontos kihangsú-
lyozni, hogy azon cégek, melyek 
sok éve és nagy tapasztalattal 
foglalkoznak online kereske-
delemmel, eladásukat növelni 
tudták. Például tavasszal, ami-
kor a szülõk otthon maradtak a 

gyerekekkel, slágertermék volt 
a gyermekmedence. Strandra 
nem tudtak menni, boltról boltra 
sem kívántak járni, ezért a netrõl 
rendelték meg a terméket. Azok 
a webáruházak, amelyek példá-
ul ezzel, illetve ilyen termékkörrel 
foglalkoztak, akár tízszeresre is 
megnövelhették az értékesítést.

Koleszár Péter lapunknak azt 
is elmondta, hogy a Modern Vál-
lalkozások Programja december 
31-ig mûködik. A várakozások 
szerint – a projekt 6 éves idõsza-
ka alatt – 20 ezer céget érnek el 
az IKT-munkatársak az ország-
ban, akik ingyenes tanácsadás-
sal segítik a vállalkozások digitá-
lis fejlesztését.  B. Zs.Koleszár Péter

Mikor kell visszafi zetni a termék árát?
A módosítással egyértelművé 

váltak és szigorodnak a termék 

kicserélésére, illetve a vétel-

ár visszafi zetésére vonatkozó 

szabályok is. A vállalkozás a fo-

gyasztási cikk cseréjére, ha pe-

dig ez nem lehetséges, a vétel-

ár visszafi zetésére lesz köteles:

– ha az első javítás során meg-

állapításra kerül, hogy a cikk 

nem javítható, és a fogyasztó 

másként nem rendelkezik;

– ha a jótállási időtartam alatt 

a cikk három javítás után ismét 

meghibásodik, és a fogyasztó 

eltérően nem rendelkezik; 

valamint, ha a fogyasztó nem 

igényli a vételár leszállítását, és 

nem kíván javítást;

– ha a kijavításra az igény köz-

lésétől számított 30 napig nem 

kerül sor.

A cserére, visszafi zetésre 8 

napon belül sort kell keríteni. 

A fentiek nem vonatkoznak 

bizo nyos fogyasztási cikkek-

re, például elektromos kerék-

párra, elektromos rollerre, mo-

torkerékpárra, személygépko-

csira stb. A módosításokat, il-

letve az egységes szerkezetbe 

foglalt jogszabályokat megta-

lálják a Bacsbekeltetes.hu hon-

lapunkon.
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HR-konzultáció
online, e-mailben
és telefonon

A 
Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara az EFOP-

1.2.9-17-2017-00044 pályá-
zat keretében megvalósuló 
„NÕ AZ ESÉLY, NÕ A TÉT, NÕ 
A MUNKA – NÕ-KÖZ-PONT 
KIALAKÍTÁSA ÉS MÛKÖDTE-
TÉSE BÁCS-KISKUN MEGYÉ-
BEN” címû projekt keretében 
online tanácsadást folytat a 
Bács-Kiskun megyei vállalko-
zások részére.

Az egyes vállalkozásoknál 
alkalmazott – eddig megszo-
kott – munkarend az utóbbi 
idõben jelentõs változáson 
ment keresztül, feladva a lec-
két a cégek és vezetõik szá-
mára. Az elmúlt hónapokban 
egyre több magyarországi cég 
állt át az otthoni munkavég-
zésre. Hogyan lehet távolról 
hatékonyan dolgozni, mire ér-
demes figyelnie a munkaadó-
nak és a munkavállalónak? 
Hogyan lehet a munkáltatók-
nak a legnagyobb kihívást, 
azaz a munkavállalók teljesít-
ményével kapcsolatos bizal-
mi problémákat megfelelõen 
kezelni? Sok vállalat úgy gon-
dolja, a jelenlegi home office 
csak egy kényszerhelyzet, de 
mégis hogyan lehet ebbõl a 
helyzetbõl többet kihozni, eb-
bõl elõnyt kovácsolni? A Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara közremûkö-
désével az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft. HR-munkatár-
sai ebben tudnak segíteni!

Online (például ZOOM/
Microsoft Teams/Skype)/
e-mai len keresztüli/telefonos 
HR-konzultációt biztosítunk a 
Bács-Kiskun megyében mû-
ködõ cégek számára a haté-
kony, rugalmas foglalkoztatás 
(home office, távmunka stb.) 
bevezetéséhez, a hátrányos 
helyzetû dolgozók munka-
vállalásához, a munkaerõ-
megtartáshoz kapcsolódóan. 
Ingyenes HR-konzultációnk 
ezeket a komplex kérdéseket 
járja körül, segítséget nyújtva 
a hozzánk fordulóknak.

Konzultáció cégvezetõknek, 
HR-vezetõknek és -felelõsöknek.

JELENTKEZÉS:

A konzultáció elõzetes idõ-
pont-egyeztetés alapján az 
IFKA munkatársánál az alábbi 
elérhetõségeken lehetséges:

      Kulhanek Mónika
    HR-tanácsadó, tréner
       kulhanek@ifka.hu
      +36-70/381-2658

GAZDASÁGI

Változtak a szabályok 
szakképzés A szerződéssel a tanuló munkaviszonyt létesít 

A 2020 szeptemberében kö-
zépiskolába lépõ diákok már 
az új, szakképzésrõl szóló 
2019. évi LXXX. törvény alap-
ján kezdték meg a tanulmá-
nyaikat.

BARTA ZSOLT

Az új szabályozás szerint tech-
nikumban, illetve szakképzõ 
iskolában folyik az oktatás. 
A jelenlegi átmeneti idõszak-
ban párhuzamosan fut egymás 
mellett a régi és az új szakkép-
zési struktúra. A változásokról 
Kapás Eszter, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara vezetõ duális képzési ta-
nácsadója adott tájékoztatást.

Azok a diákok, akik érettsé-
gi vizsgát is szeretnének tenni, 
továbbá a Magyar Képesítési 
Keretrendszer 5-ös szintjének 
megfelelõ szakképesítést sze-
rezni, már öt vagy hat évet töl-
tenek technikumi képzésben, 
míg a „hagyományos” 3 éves 
képzést – Magyar Képesíté-
si Keretrendszer szerinti 4-es 
szint – szakképzõ iskolában 
lehet elvégezni. Az új szabá-

lyozással változott a szakmai 
képzés is, a korábbi Országos 
Képzési Jegyzéket felváltotta a 
Szakmajegyzék, mely összesen 
174 db szakképesítés meg-
szervezésére ad jogosultságot 
a középfokú oktatási intéz-
ményeknek. A szakirányú ok-
tatás tényleges megkezdésé-
nek feltétele a képzési idõ elsõ 
felében sikeresen teljesített 
ágazati alapvizsga. Az új szak-
képzési rendszerben kiemelt 
szerepet kapnak a duális kép-
zõhelyek, ahol a szakirányú ok-
tatásba bekapcsolódó középis-
kolások tölthetik a tanulmányi 
idejük egy részét. Fontos válto-
zás az is, hogy ezek a tanulók 
már szakképzési munkaszerzõ-
dést fognak kötni a gazdálkodó 
szervezetekkel (korábban ez 
tanulószerzõdéses formában 
mûködött), melynek tartalmát 
és a felekre rótt kötelezettsé-
geit a Munka törvénykönyve, 
illetve eltérõ esetben az új szak-
képzési törvény szabályozza.

A szerzõdés megkötésével 
a tanuló munkaviszonyt létesít, 
munkavállalónak minõsül és 
munkabért fog kapni. A tanulói 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
normatíva számításának mód-
ját a szakképzési törvény vég-
rehajtásáról szóló 12/2020. 
Kormányrendelet szabályozza. 
Azok a 25. életévüket betöltött 
felnõttek, akik szakmai végzett-
séget szeretnének szerezni, 
szintén csak iskolarendszerû 
felnõttképzési jogviszonnyal te-
hetik meg 2 vagy 3 éves képzé-
si idõ teljesítésével, õk szintén 
szakképzési munkaszerzõdést 
köthetnek a szakirányú oktatás 
idõtartama alatt. Ahhoz, hogy 
a vállalkozás továbbra is tanu-
lót tudjon foglalkoztatni, új eljá-
rás szerint kell nyilvántartásba 
venni, ehhez a kérelmet a te-
rületi kamarákhoz kell eljuttat-
ni, amely a kamara honlapján 
érhetõ el. A kérelem beérkezé-
sét követõen a duális képzé-
si tanácsadók tájékoztatást 
adnak a leendõ partnereknek 
a képzõhellyé válás feltétel-
rendszerérõl, továbbá a tanulói 
foglalkoztatás szabályairól, a 
szakképzési munkaszerzõdés 
megkötésének menetérõl és 
a gazdálkodó szervezetek köte-
lezettségeirõl.

A nyilvántartásba vételkor 
a képzõhely vezetõjének nyi-
latkoznia kell, hogy milyen mi-
nõségirányítási rendszert mû-
ködtet vagy tervez bevezetni. 
A gazdálkodó szervezet dönthet 
úgy, hogy a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara által a 
duális képzõhelyek számára 
a minõségi követelményeknek 
való megfelelés elõsegítése ér-
dekében kialakított szempont-
rendszert (Kamarai Minõségi 
Szempontrendszert, röviden: 
KAMSZER-t) alkalmazza. El kell 
készítenie az iskola saját kép-
zési programját is, melynek köz-
ponti alapdokumentuma a Kép-
zési és Kimeneti Követelmény, 
illetve a Programtanterv. Az eljá-
rás lefolytatásakor egy szakér-
tõi bizottság vizsgálja a doku-
mentumok meglétét, tartalmát, 
továbbá a Képzési és Kimeneti 
Követelményben elõírt személyi 
és tárgyi feltételek megfelelõsé-
gét. A dokumentumok elõké-
szítésében és elkészítésében 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara duális 
képzési tanácsadói segítik a le-
endõ képzõhelyeket.

A fi atal szakmunkásjelöltek a 3 éves képzés után leérettségizhetnek és technikusi végzettséget is szerezhetnek

Új kategóriák
a vendéglátó
ágazatban

M
egtörtént a vendég-
látóhely-típusok felül-
vizsgálata, melyet a 

szektor régóta szorgalmazott. 
Január 1-jétõl olyan korszerû 
rendszer jött létre, amely lehe-
tõvé teszi az ágazat megfele-
lõen szegmentált és átlátható 
irányítását. A Magyar Turisz-
tikai Ügynökség és a vendég-
látás szakmai szervezeteinek 
álláspontja szerint a magyaror-
szági vendéglátás fejlesztésé-
hez elengedhetetlenné vált a 
vendéglátóhelyek mûködését, 
ellenõrzését és típusát rögzítõ 
jogszabály módosítása.

Az eddig hatályban lévõ jog-
szabályok több szempontból is 
elavultak. A termékkör szerinti 
besorolás nem volt egyértelmû, 
a termékkörök pedig nem vol-
tak összhangban a hatályos 
áfatörvénnyel. A statisztikák a 
jogszabályban meghatározott 
típusokon alapultak, azonban 
az üzemeltetõk fõtevékenysé-
ge és a fõ termékkör nem hatá-
rozta meg egyértelmûen a ven-
déglátóhely típusát. December 
22-én jelent meg a 634/2020. 
(XII. 22.) Korm.-rendelet, amely 
felsorolja az egyes vendéglátó-
hely üzlettípusokat, és tartal-
mazza ezek jellemzõit is.

A vendéglátóhelyek új üz-
lettípusai: étterem, büfé, 
cukrászda, kávézó, alkohol-
mentes italokra specializáló-
dott vendéglátóhely, italüzlet, 
bár, zenés-táncos szórakozó-
hely, munkahelyi/közétkez-
tetést végzõ vendéglátóhely, 
gyorsétterem, rendezvényi 
étkeztetés, alkalmi vendég-
látóhely.

Az egyes üzlettípusok jel-
lemzõit a 210/2009. (IX. 29.) 
Korm.-rendelet 4. melléklete 
tartalmazza. A vendéglátó üz-
leteknek legkésõbb március 
31-ig kell bejelenteniük az új 
besorolás szerinti változást a 
jegyzõnek.

Az MTÜ szerint az új rend-
szer elõnyei: lehetõséget ad 
a specifikus szabályozásra, 
csökkenhetnek az egyes ven-
déglátóhelyek adminisztra-
tív és üzemelésre vonatkozó 
terhei, a hatóságok elvárásai 
egyértelmûbbé válnak, az adat-
szolgáltatási mechanizmus 
gyorsabbá válik egy esetleges 
veszélyhelyzet fennállásakor.

A könyv iránytűként segíti a mesterré válást
Mesterek könyve A megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján található a színvonalas kiadvány

A 
mesterek képzése 
és a mestervizsgáz-
tatás a gazdaságot 

képviselõ kereskedelmi és 
iparkamara feladata, kom-
petenciája, amelyet ennek 
megfelelõen kiemelt fel-
adatként kezel.

A mestervizsgán a szak-
emberek pedagógiai mód-
szertanból, vállalkozás-
vezetési ismeretekbõl és 
szakmájuk elméleti, vala-
mint gyakorlati ismeretei-
bõl adnak számot. A sikeres 
mestervizsgát tett vizsgázó 
Magyarország címerével 
ellátott mesterlevelet kap, 
amely feljogosítja az egyéb 

jogszabályokban rögzített, 
mester címhez kötött tevé-
kenység gyakorlására, és 
a mester cím használatára.

A mester a cím haszná-
latát igazoló mesterleve-
let jogosult a vállalkozá-
sa székhelyén, üzletében 
kifüggeszteni, továbbá e 
rangot cégtábláján, bélyeg-
zõjén, weboldalán, levél-
papírján, hirdetéseiben és 
egyéb reklámhordozó felü-
leteken használni.

Bács-Kiskun megyében 
az elmúlt fél évben autósze-
relõ, fodrász, kozmetikus, 
gázfogyasztóberendezés- 
és csõhálózat-szerelõ szak-

mákban szervezett a ke-
reskedelmi és iparkamara 
képzést, valamint vizsgát.

A képzések helyszínéül a 
kamara oktatótermein kívül 
– eszközparkban kiválóan 
megfelelve – a Kecskeméti 
SZC Gáspár András Tech-
nikum, a Kiskunhalasi SZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth 
Lajos Technikum gyakorlati 
oktatótermei, Bezsenyiné 
Kecskeméti Emõke egyéni 
vállalkozó kozmetikus sza-
lonja, valamint a Tiszagáz 
2000 Kft. elméleti és gya-
korlati oktatóhelyiségei 
nyújtottak a mesterjelöltek 
számára felkészülési helyet.

A tavalyi esztendõ végén 
jelent meg a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara mesterképzés-
rõl és mestervizsgáztatásról 
szóló kiadványa, amelyben 
részletesen olvashatnak 
arról, hogyan válhat a jó 
szakemberbõl mester. 
A Mesterek Könyve a kama-
ra honlapján található.

A színvonalas online kiad-
ványban mestervizsgázók 
és mestervizsga-bizottsági 
elnökök interjúin keresz-
tül megismerhetjük a hazai 
mesterképzés és mester-
vizsgáztatás történetét, il-
letve folyamatát.A mesterjelöltek számára felkészülési helyet is biztosítanak
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Újabb pályázat jön
Építő–5 Több mint 10 milliárd forint igényelhető a programban

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) az építõipa-
ri ágazat termelékenységének, 
hatékonyságának növelésére 
kiírta az Építõ–5 támogatási 
programot. A kecskeméti 
Hírös Róna Zrt. a 3. és a 4. 
programban sikerrel pályázott, 
ezekrõl Kertész Zoltán cég-
vezetõ nyilatkozott.

BARTA ZSOLT

Idén is folytatódik az építõipar 
technológiai korszerûsítésére 
és hatékonyságának növelé-
sére irányuló támogatási prog-
ram, amelyben az ágazatban 
tevékenykedõ mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások vehet-
nek részt, amelyek február 15-
én reggel 8 órától adhatják be 
támogatási kérelmeiket az Épí-
tõ–5 programra. A 10 milliárd 
429 millió forintos keretössze-
gû programot az ÉMI Építés-
ügyi Minõségellenõrzõ Innová-
ciós Nonprofit Kft. hirdeti meg.

A programban magyarorszá-
gi székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkezõ mikro-, 
kis- és középvállalkozások igé-
nyelhetnek vissza nem téríten-
dõ támogatást, amelynek mér-

téke a mikrovállalkozásoknál 
legalább 8 millió, legfeljebb 
pedig 50 millió forint lehet, míg 
a kkv-knál az elérhetõ támo-
gatás 25 millió és 400 millió 
forint között mozog. A támo-
gatás mértékét minden ked-
vezményezettnél egyedileg, 
a benyújtott kérelem szakmai 
tartalmának értékelése után 
határozzák meg. Fontos, hogy 
a támogatott beruházásokkal 
olyan fejlesztések valósuljanak 
meg, amelyekre ténylegesen 
van piaci igény, illetve amelyek 
javítják a vállalkozások techno-
lógiai felkészültségét, verseny-
képességét és az erõforrás ha-
tékonyságát.

Azok a vállalkozások, ame-
lyek 2018-ban és 2019-ben 
már nyújtottak be támogatási 
kérelmet az Építõ–1, –2, –3, 
–4 támogatási programba, 
azok idén is pályázhatnak, a 
támogatáshalmozás szabá-
lyainak figyelembevételével. 
A vállalkozások az elektroni-
kus pályázatkezelési felületen 
keresztül adhatják be pályá-
zataikat. A részletes informá-
ciók a www.emi.hu oldalon ol-
vashatók. A kecskeméti Hírös 
Róna Zrt. vezérigazgatója, 

Kertész Zoltán lapunknak el-
mondta, hogy két éve sikerrel 
pályáztak a program 3. és 4. 
kiírásakor. Az Építõ–3 program 
25, az Építõ–4 pedig 30 szá-
zalékos, vissza nem térítendõ 
támogatást biztosított a pályá-
zó terveinek megvalósítására.

– Nagyon rugalmas a pá-
lyázatot felügyelõ szervezet. 
Miután a cégem leadta a meg-
felelõ dokumentumokat, a 
támogatási összeget egy-két 
héten belül már utalták is. 
A projektek megvalósítását 
2019-ben kezdtük el. A tavalyi 
válság az építõipart is érintette, 
erre hivatkozva lehetett kérni 
az ügyintézés során halasz-
tást. Ezen a téren a pályázat 
kiírója messzemenõkig partner 
volt – mondta az iparipadló- 
gyártást végzõ cég vezetõje.

– Nekünk azért volt fontos 
a pályázat, mivel 10–15 éves 
gépparkkal rendelkezik a válla-
latunk, melyet most teljes egé-
szében modernizáltunk – tet-
te hozzá Kertész Zoltán, majd 
megjegyezte: jelenleg nem lát-
juk, hogy a piac merre is moz-
dul, ha fellendülés lesz, és a 
megrendelések megnöveked-
nek, akkor nagyon jó gépekkel 

tudunk a partnerek rendelke-
zésére állni. Az új eszközökkel 
nemcsak a kivitelezés minõsé-
gét emeljük magasabb szintre, 
hanem a felújítás, javítás terü-
letén is elõre lépünk. A társa-
ság eddig nyolcmillió négyzet-
méternyi ipari padlót készített. 
Most eljött az idõ, hogy a 10–
15 évvel ezelõtt elkészített ipari 
padlókat felújítsuk. Ez a tevé-
kenységünk szempontjából egy 
új spektrum, ugyanakkor fon-
tos, mivel piacot jelent. A zöld-
mezõs beruházások tavaly 
csökkentek, de most úgy látjuk, 
hogy 2021 második negyed-
évétõl magasabb sebességbe 
kapcsolhat az építõipar. Szük-
ség is van erre, ugyanis a for-
galmunk 2019-hez képest 30 
százalékkal esett vissza tavaly. 
A cégnél ez komoly bevételki-
esést jelentett, ezért minden 
támogatást – így a Széchenyi- 
kártya kedvezõ konstrukcióit 
is – igénybe vettem a megyei 
kereskedelmi és iparkama-
rán keresztül. A cégnél most 
50 ember dolgozik. A mai na-
pig fontos, hogy megtartsuk az 
alkalmazottjainkat – mondta  
Kertész Zoltán, a Hírös Róna 
Zrt. vezérigazgatója.

A Hírös Róna Zrt. ipari padlókat készítő berendezései működés közben

A kereskedéshez vámáru-nyilatkozat kell
brexit A magyar kereskedők, vállalkozások és állampolgárok is jelentős változásokat tapasztalhatnak

A
z Egyesült Királyság 
2020. február 1-jén kilé-
pett az Európai Unióból 

és 2021. január 1-jén elhagy-
ta az EU vámunióját is, ezért 
a magyar kereskedõk, vállal-
kozások és állampolgárok is 
jelentõs változásokat tapasztal-
hatnak a brexit miatt.

Az Egyesült Királyság távozá-
sa az Európai Unióból egyben 
azt is jelenti, hogy 2021. január 
1-jétõl „harmadik országnak”, 
vagyis Európai Unión kívüli or-
szágnak kell tekinteni. Ez alól 
kivételt képez Észak-Írország, 
mivel ott az EU vám-, áfa- és 
statisztikai jogszabályait kell 
alkalmazni továbbra is. Ebbõl 

adódóan Nagy-Britannia (Ang-
lia, Skócia, Wales) esetében 
megváltoztak a kiutazás és 
beutazás szabályai, valamint 
a Nagy-Britanniából érkezõ, 
illetve oda tartó termékek is 
vámkötelessé váltak.

A vámügyintézéshez a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalnál EORI- 
számot kell igényelni, amely 
megtehetõ személyesen vagy 
képviselet útján is. Az Európai 
Unión kívülrõl, ez esetben a 
Nagy-Britanniából Magyaror-
szágra érkezõ, valamint a Ma-
gyarországról Nagy-Britanniába 
induló termékekrõl vámáru-nyi-
latkozatot kell benyújtani, mivel 
ez 2021. januártól feltétele a 

behozatalnak és a kivitelnek. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
a benyújtott árunyilatkozat alap-
ján folytatja le a vámeljárást.

A magánszemélyeknek jó 
tudni, hogyha Nagy-Britanni-
ából rendelnek, vagy utazá-
suk során onnan hoznak be 
árukat, az 2021. januártól 
Európai Unión kívülrõl való be-
hozatalnak számít. Célszerû 
ezért rendelés, illetve utazás 
elõtt tájékozódni a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal honlap-
ján elérhetõ ügyfél-tájékozta-
tókból. Ha valaki nem maga 
akarja intézni vámügyeit, 
megbízhat maga helyett 
vámjogi képviselõt is.

E-learning-
tananyag
vállalkozók
számára

S
zeretnénk figyelmébe aján-
lani az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium meg-

bízásából a Budapest Institute 
of Banking (BIB) által megvalósí-
tott, „Vállalkozzon okosan!” nevû 
ingyenes E-learning-tananyagot.

A tananyag célja a magyar 
kis- és középvállalkozások meg-
erõsítése, a vállalkozók számá-
ra a legfontosabb témák gyakor-
latorientált, megoldásközpontú 
bemutatásával. Ezzel a hazai 
kkv-k a járványhelyzetben is 
könnyen, gyorsan, ingyenesen 
jutnak információkhoz, ráadá-
sul mindezt digitális készségeik 
fejlesztésével, elektronikus for-
mában.

A tananyag 9 modulból áll, 
amelybõl jelenleg az elsõ 7 elér-
hetõ. 1. Üzleti innováció. 2. HR-
kihívások és agilis átalakulás. 
3. Digitalizáció. 4. A közvetlen 
vezetés átadása. 5. Belsõ és 
külsõ kommunikáció. 6. Válto-
zásmenedzsment. 7. Nemzetkö-
zi kapcsolatok és terjeszkedés. 
8. Finanszírozás. 9. Szektoron-
kénti digitalizáció.

A tananyag elkezdésére a re-
gisztrációt követõen folyamato-
san van lehetõség a következõ 
oldalon: www.ekkv.hu.

A modulok tetszõleges sor-
rendben végezhetõk el. Rész-
letek a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
honlapján, a www.bkmkik.hu-n 
is olvashatók.

Rugalmas, gyors,
kényelmes
és biztonságos
fi zetési forma

A 
kereskedelemrõl szóló 
2005. évi CLXIV. tör-
vény 5/F. §-a alapján 

2021. január 1-jétõl a pénz-
tárgépek mûszaki követelmé-
nyeirõl, a nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek forgal-
mazásáról, használatáról és 
szervizelésérõl, valamint a 
pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történõ szol-
gáltatásáról szóló 48/2013. 
(XI. 15.) NGM- rendelet 1. §-a 
szerint a keres kedõ köteles 
biztosítani a fogyasztó számá-
ra az elektronikus fizetés lehe-
tõségét és annak folyamatos 
rendelkezésre állását.

A visszajelzések alapján szá-
mos területi kamarát keres-
nek meg a vállalkozók azért, 
hogy tájékoztatást kérjenek 
arra vonatkozóan, milyen lehe-
tõségeik vannak a jogszabályi 
megfelelésre. Számukra jelent 
segítséget a FINTELLIGENCE 
Pénzügyi Kultúra Központ 
edukációs videója, amelyet a 
BKMKIK honlapján érhetnek 
el az érdeklõdõk. Az ismerte-
tõben egyebek mellett arról is 
szó van, vajon miért elõnyö-
sebb az elektronikus fizetés 
bevezetése. Elektronikusnak 
számít a bankkártyás fizetés, 
illetve az azonnali átutalás is.

Ma idehaza 9,4 millió bank-
kártya van forgalomban. Ér-
demes tehát áttekinteni a 
bankok és egyéb szolgálta-
tók kínálatát, amelyek segí-
tenek a rendszer kialakításá-
ban. A rendszer mellett szól 
a jelenlegi helyzet is, amikor 
is vírusválság idején biztonsá-
gosabb az elektronikus, mint 
a készpénzes fizetés. Ráadá-
sul nem fog rosszul visszaad-
ni az eladó, azaz nincs hiánya 
este a kasszában. A vevõk 
egy része inkább ott vásárol 
szívesen, ahol nem kell kész-
pénzt használnia. A vásárlók 
sokszor jóval többet, akár 
15–20 százalékkal is többet 
költenek, mintha készpénzzel 
fizetnének.

A kereskedõ cégnél a költ-
ségek nem készpénzben me-
rülnek fel, így jobb, ha eleve 
számlára érkezik a pénz. Ha 
egy kereskedõnél 10–12 ezer 
forintos az átlag kártyás fize-
tés, akkor ott a költség 1,5 
százalékos, magasabb ösz-
szegnél ennél is kevesebb. 
Ma már mobiltelefonos alkal-
mazással is lehet fizetni, ame-
lyet egyre többen használnak.

Az Egyesült Királyság január 1-től Európai Unión kívüli országnak számít


