AZ MVI JAVASLATAI AZ ÉTTEREMBEZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRA
A járvány miatt többen már bezártak, illetve javasoljuk, hogy folyamatosan készüljenek egy
esetleges lakhelyelhagyásból eredő hirtelen bezárásra. Ebben szeretne az MVI segítséget
nyújtani. Láthatóan a fertőzés hosszabb távon legalább július, de egyes prognózisok alapján
őszig is iszonyatosan kihatással lesz egységünk eredményes üzemeltetésére.
Mindent tegyünk meg azért, hogy a jelentős, vagy bezárás esetén teljes bevételkiesés idejére
költségeinket minimalizáljuk.

Felülvizsgálandó állandó díjak
Érdemes az elmúlt időszakra eső bankszámla és készpénzfizetési forgalmakat megvizsgálni, és
a legnagyobbakat és leggyakoribbakat újratárgyalni.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

közüzemi díjaknál lehetnek fix rendszerhasználati díjak
Internet, tv előfizetés – próbáljunk kedvezőbb besorolásba esni, vagy függesszük fel
Artisjus díj – jelentsük be a zárást és vis maiorra hivatkozva azonnali hatállyal
függesszük fel
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök, szoftverek…) – próbáljunk a tulajdonossal a bérleti díj
átmeneti felfüggesztéséről, vagy jelentős kedvezményéről megállapodni. Hidd el, jelen
pillanatban nincs más olyan őrült, aki egy vendéglátóipari egységet szeretne
üzemeltetni!
Karbantartási, ügyeleti szolgáltatások szerződések szerint
Hulladékelszállítás - próbáljuk meg lemondani, lecsökkenteni a kukák számát
Adók (telek, építmény)
Könyvelési, bérszámfejtési és tanácsadói díjak
Banki kötelezettségek

Személyzettel kapcsolatos kötelezettségek:
•

Javasoljuk a www.munkaugyiforum.hu portál figyelését, hamarosan küldjük az
általunk összeállított legfontosabb információkat.

Ingatlan felügyelet megszervezése:
•
•

győződjünk meg róla, hogy minden készüléket, fogyasztót, amik nélkülözhetők
lekapcsoltunk (kivétel hűtők...)
vízhálózatot
lehetőségekhez
mérten
elzárni
a
vízóránál
elektromos hálózat kültéri, beltéri világítás (mozgásérzékelő) bojler, split klímák, hűtők
(átcsoportosítást követően) töltők, stb. áramtalanítása, a használaton kívüli
eszközöket szintén
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•
•
•
•
•
•
•

légtechnikát kikapcsolni (a fűtésre szolgáló fan-coilokat nem)
hulladékkezelést minimalizálni, szükség szerint 1-kuka 2-heti egyszeri ürítésére
parkolás, ahol esetleg havi költséget eredményez azt felfüggeszteni
nyílászárókat ellenőrizni
kamerarendszert ellenőrizni
rágcsálócsapdákat ellenőrizni
riasztórendszer ellenőrzése, riasztó kód esetleges cseréje és maximum egy ember
megbízni a felelősségteljes, alkalmi nyitással.

Romlandó élelmiszerek kezelése, selejtezése:
•

Minden olyat, aminek a lejárta 15 napon belül lejár érdemes leselejtezni, és szétosztani
a kollégák közt. Fagyasztott termékek esetében a hűtés felügyelete (jeladós hűtők
jelzik, ha a hőmérséklet a kritikus pont alá megy)

Pénzügyi, könyvelési teendők megszervezése:
•
•
•
•

Számoltassuk még el a kiadott elszámolási előlegekkel a kollegákat!
A kintlévőségeket és kötelezettségeket távmunkában is el lehet látni, de minél előbb
tegyük meg!
Számolnunk kell azzal, hogy sok cég válik fizetésképtelenné, és ez körbe is fog érni.
Mielőbb szólítsunk fel, ha még nem késő!
Tájékoztassuk a szállítóinkat esetleges fizetési nehézségekről, és állapodjunk meg a
tartozás átütemezésében.
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