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Tisztelt Hölgyem/Uram, Kedves Tagok! 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket arról, hogy az Alaptagdíjért felelős osztály által 

készített Alaptagdíj-előírás hamarosan kiküldésre kerül. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy az elmúlt év, és vélhetően még ez az év is 

nagy kihívások elé állítja az Ön foglalkozási csoportját. Az azonban 

mindenképpen örömteli, hogy Ön és az Ön szakmájának többi képviselője - 

összehasonlítva más ágazatokkal - minden nehézség ellenére folytatni tudta 

tevékenységét. 

 

Az alaptagdíj kizárólag az Ön szakterületi képviseletének finanszírozására – tehát kifejezetten az 

ágazat érdekeinek képviseletére, illetve a kiszolgálásra és a tanácsadásra szolgál. Az 

alaptagdíjat működési költségként a megszokott módon leírhatja az adójából. 

  

Az alaptagdíj mértékét a szakmai csoport tagjai maguk határozták meg a szakmai csoport 

ülésén. 

  

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban támogassuk vállalkozói tevékenységét, felhívjuk 

szíves figyelmét az alábbi információkra, szolgáltatásokra és átfogó tevékenységekre:  

 Hírlevelünkben mindig hozzájut a kifejezetten az Ön szakmájára vonatkozó, aktuális 

információkhoz.  

 A személyi gondozói online tanácsadónk készséggel áll (összesen 11 nyelven) az 

érdeklődők rendelkezésére bármilyen Ausztriában folytatott önálló vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatos kérdés esetén.  

 Az Ön számára releváns szerződések (szervezeti szerződés, közvetítési szerződés) 

sablon formájában 12 nyelven letölthetők innen: Daheimbetreut [Otthongondozás].  

 Arra az esetre, ha a tevékenysége során bármikor konfliktushelyzetbe kerülne, 

létrehoztunk a szakmai csoportban egy egyeztető testületet, illetve együttműködünk az 

osztrák fogyasztói vitarendezési testülettel is.  

 A Bécsi Gazdasági Kamarában (WKW) a szakmai csoport már a kezdetektől fogva 

telefonos koronavírus-forródrótot működtet a krízishelyzeti beavatkozás érdekében. A 

szakmai csoportban működő életvezetési és szociális tanácsadók vállalták a kollégák 

lelki gondozását, akik szintén aggódtak a gyakran több száz kilométeres távolságban élő 

családtagjaikért.  

https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc40
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc3Y


 

 Különleges kihívást jelentett a be- és kiutazás megszervezése. Taxis szállításokat, 

ingyenes szállásokat és teszteléseket biztosítottunk a kollégáknak, mivel a 

hagyományos szállítási lehetőség pl. külföldi busztársaságokkal - még az országhatárig 

sem - volt lehetséges.  

 Azon személyi gondozók elszállásolása, akik már nem utazhattak be a hazájukba, első 

lépésként két hotel kibérlésével került megoldásra.  

 Ingyenes koronavírus-tesztelés a „Védőpajzs” projekt keretében a határátlépésre 

vonatkozóan is  

 A „Maradj itt” („Bleib da”) bónusz lebonyolítása és kifizetése  

 A tesztelési költségek visszatérítésének lebonyolítása és kifizetése  

 Karantén-szállás került megszervezésre Bécs város önkormányzatán keresztül arra az 

esetre, ha egy turnus során a tesztelés pozitív eredményt adna. Ennek költségét a város 

önkormányzata viseli.  

 És nem utolsósorban azt is sikerült elérnünk, hogy a személyi gondozók időben 

megkapják a koronavírus elleni oltásukat. A fertőzés veszélye miatt ugyanis egy 

esetleges megbetegedés súlyos következményekkel járna Önre nézve csakúgy, mint a 

gondozandó személy esetében.  

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a kamarai alaptagdíj több éven át többszöri felszólítás ellenére sem 

kerül befizetésre, az a Kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló törvény (GewO) 88.§ (2) 

bek. értelmében a vállalkozási engedély visszavonását eredményezheti, és ebből következően 

azt vonja maga után, hogy Ausztriában a személyi gondozás mint vállalkozási tevékenység nem 

végezhető. 

 

Kérdés vagy probléma esetén érdekei képviseletében bármikor készséggel állunk 

rendelkezésére. Kérjük, e-mail üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot.  
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