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Tisztelt Tagok, Ügyfelek, Kollégák, együttműködő Partnerek! 

 

A 3/2020 (03.15). számú elnöki utasítás alapján a COVID-2019 

(Koronavírus) terjedése okán kihirdetett Veszélyhelyzetre tekintettel a 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület és 

munkaszervezete működésével kapcsolatosan az alábbi intézkedések 

meghozatalát jelentjük be: 

 

1. A 2020. március 12-én bejelentett 2/2020.(03.12) elnöki utasításon alapuló 

döntés értelmében 2020. március 16-18 között az ügyfélfogadás - 

mind személyesen, mind telefonon - szünetel a munkaszervezet 

irodahelyiségeinek fertőtlenítő nagytakarítása és leltározás miatt. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-03-12/UGYFELFOGADASI-

REND-VALTOZASA 

Ez alatt az időszak alatt munkatársaink kizárólag erre a feladatra 

koncentrálnak, semmilyen ügyfélforgalmat nem bonyolítanak. A 

leltározásban és takarításban résztvevő személyeken kívül más az irodában 

nem tartózkodhat. 

2. 2020. március 19. csütörtöktől a munkaszervezet munkatársai részére 

a munkaszerződésben biztosított lehetőségnek megfelelően általános 

otthoni munkavégzést rendelünk el az alábbiak szerint: 

a. Munkatársaink és ügyfeleink egészsége érdekében személyes 

ügyfélfogadás és ügyfélkonzultáció a 3. számú elnöki utasítás 

visszavonásáig, határozatlan ideig szünetel. 

b. A 3. számú utasítás visszavonásáig a munkaszervezet munkatársai 

kizárólag online rendszerben lebonyolításra kerülő szakmai 

programokon vehetnek részt. 

c. A munkaszervezet munkatársai munkájukat online ügyintézés és 

ügyfél-kapcsolattartás keretében végzik. Európai Uniós programhoz 

méltó módon az eddig is megszokott magas színvonalú 

munkavégzés ezáltal továbbra is biztosított, mind az egyeztetések, 

mind a tudásátadó programok és fórumok online megvalósításán 

dolgozunk. A személyes kapcsolat elmaradása egy projektet sem 

hátráltathat abban, hogy a szabályos megvalósítás és elszámolás 

megtörténhessen. 

d. Az irodában egyidőben egyszerre csak egy munkavállaló 

tartózkodhat a szükséges nyomtatási és szkennelési feladatok 

elvégzésének időtartama alatt. A munka végeztével a munkavállaló 
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köteles az egyesület által biztosított fertőtlenítőszerekkel az iroda 

bútorait, eszközeit letisztítani, gumikesztyű és fertőtlenítő légtisztító 

használata kötelező. 

e. A munkaszervezet munkatársai a +36 30 877 8896 telefonszámon 

érhetők el munkanapokon 8.00 – 16 óra között, amely 

telefonszám folyamatosan valamelyik munkavállalónk telefonjára 

kerül átirányításra az ügyfélforgalom legoptimálisabb biztosítása 

érdekében. Emellett a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com e-

mail címen tehetik fel kérdéseiket. 

f. A fenti pontok szerinti szabályos működés érdekében kérjük az 

Irányító Hatóságot az Együttműködési megállapodás módosítására. 

3. Az ügyfelek sikeres projektmegvalósítása érdekében az alábbi 

intézkedéseket tesszük: 

a. A „Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő 
fejlesztése, a helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-7-4-17” 
intézkedést a módosítások nem érintik. A Felhívás 2020. március 20-
án zárul, majd ezt követően a munkaszervezet munkatársai 
megkezdik a beérkezett kérelmek értékelését. 

a. Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása, a helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-7-2-17 
intézkedés tekintetében, figyelemmel az önkormányzatok 
megnövekedett feladataira a kérelembenyújtási határidőt 
2020.12.31-ig meghosszabbítjuk. 

b. Az újonnan megjelenő felhívások beadási határidejét a megjelenési 
időpont tükrében ugyancsak hosszabb időtartamban határozzuk 
meg, A Giro Hungary 2020 programjának elmaradására való 
tekintettel a célzott felhívás tartalmában átalakul és a 
„Kerékpárosbarát szolgáltatóhely” minősítési rendszerhez kapcsolódó 
projektelemek megvalósítását tesszük lehetővé. 

c. A kérelemkezelés tekintetében a hiánypótlásra rendelkezésre álló 
időtartamot a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével hosszabb 
időintervallumban határozzuk meg. 

4. Egyesületünk projektjei, valamint az általános 
projektmegvalósítás tekintetében: 

a. Élünk a tervezhető teljes megvalósítási időtartammal, a 
mérföldköveket eszerint módosítjuk, ezt javasoljuk ügyfeleinknek is. 

b. A közösségi programok biztonságos lebonyolításának időpontjáig az 
együttműködési programok megvalósítás alatt lévő és 
megvalósításra váró projektelemeit, - mint a tanulmányutak, 
tudásátadó programok, receptgyűjtés – felfüggesztjük. 

c. Bár tudjuk, hogy jelenleg a vírusterjedés megfékezése, az emberek 
egészségének megvédése a legfontosabb feladat, és csak ezt 
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követően foglalkozunk a gazdasági hatások és károk mérséklésével, 
javaslatot küldünk az Irányító Hatóság részére, hogy a 
projektmegvalósítás időtartamát lehetőség szerint a 24 hónapról +3, 
vagy +6 hónappal növelje meg, a biztonságos forráslehívás 
érdekében. Álláspontunk szerint 2023. végéig így minden projekt 
megvalósulhat.  

d. Ügyfeleink érdekében javaslatunk támogatását kérjük az Dr. Nagy 
István Agrárminiszter úrtól és Győrffy Balázs úrtól, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnökétől. 

e. Felelősséggel más futó szakmai projektjeink iránt, felvettük a 
kapcsolatot a TOP 5.3.1 projektek szakmai vezetőjével és 
megkezdjük az online közösségfejlesztési módszertanok, ajánlások 
elkészítését, hogy ezek a jelenleg korlátozott megvalósítás alá eső 
projektek se veszítsék el a támogatást, a közösségek egy új, modern 
térben folytathassák átmenetileg a megkezdett munkát. 

f. A Giro Hungary 2020 programjának elmaradására való tekintettel a 
projektmegvalósítást az új időponthoz igazítjuk, a forrásokat 
tartalékba helyezzük, illetve a meghirdetett „Fight for Pink” verseny 
tekintetében eredményt hirdetünk. 

5. A változásokról, a szakmai programokról, online elérhető anyagokról 
folyamatosan tájékoztatást adunk honlapunkon, a 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek oldalon. 

 
Reméljük, hogy mielőbb helyreáll a rend, sikerül megfékezni a vírus terjedését és 
ismételten kizárólag a fejlesztések sikeres megvalósítására koncentrálhatunk! 
 
Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten kövesse Magyarország Kormányának és a 
helyi önkormányzatok utasításait, rendeleteit! 
 
Aki teheti, maradjon otthon, biztosítva ezzel a legkevesebb személyes találkozást, 
ami az egyetlen módja a terjedés lassításának.  
Kiemelt figyelemmel legyünk azon embertársainkra, akik ebben a helyzetben is 
helytállva dolgoznak a gyógyítás, ellátás és segítségnyújtás területén! 
 

Vigyázzunk egymásra! Viselkedjünk meggondoltan, cselekedjünk felelősen! 

 
 

  
 
 

Pergő Margit      Kontics Monika 
elnök       munkaszervezet vezető 
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