Új struktúrát
vezetnek be

Pályázat Békéltető
Testületi tagságra

Támadás helyett:
kompromisszum

Az OKJ-s rendszer elavult,
a minisztérium új struktúrát
tervez. – Pölöskei Gáborné
helyettes államtitkár (ITM).

A Fejér Megyei Békéltető
Testület tagjai közé pályázati
úton lehet bekerülni.
– Dr. Lévai Nóra.

A Békéltető Testület Fejér
megyében évente közel 450
ügyet tárgyal. – Dr. Vári
Kovács József, elnök.
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Radetzky Jenő

Színeváltó ősz
Vitathatatlan. Ősz van.
Környezeti színeink változásában is látjuk. Nemcsak
a természetben, ami köztudott és ciklikus. A színek
hatnak ránk és üzenünk
vele. Kiemelkedő szerepük
van mindennapi életünkben. Így a vállalkozások
életében is. Színes mindennapjainkban döntő a
cég arculatának kialakításában, a termék vagy szolgáltatás marketingjében.
Kutatások igazolják, hogy
egy cégről alkotott véleményt első látásra a szín
is meghatároz. De kutatások igazolják azt is, hogy
a vásárlók 85 %-a a termék színe alapján is hozza
meg döntését. Klasszikus
a „meleg” színnel festett
munkásmelegedő példája,
ahol a szín a fűtést ugyan
nem pótolja, de a meleg
érzetet növeli. Cégek alapításánál, átalakításánál,
termék bevezetésnél vagy
piaci terjeszkedés növelésénél célszerű és ajánlatos
szakértő
igénybevétele.

Gondoljuk át, a sikeres cégek milyen színt használnak, és miért? Mely termék
és szín vált elválaszthatatlanná?

Az V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum célja az egyre
bővülő és a magyar gazdaság
szempontjából létfontosságú
Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a
térség együttműködésének
ösztönzése. Teret biztosítunk
az államhatárokon kívül és
belül élő magyar vállalkozók, gazdasági szakemberek
találkozására.
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VILÁGELSŐ MAGYAR BÚTORASZTALOS

A színessé váló őszben érdemes elgondolkodva járnunk és körültekintenünk.
Vajon mit jelentenek a színek? Fehértől a feketéig?
Milyen üzenetet hordoz a
sárga, a kék, a lila, a piros?
Azt tudjuk, hogy a fekete a
gyászé. Nyár végén ebben
is volt részünk. Sipos Jenő,
„Kiss József Építőipari Nívódíj”-jal és Nagy Lajos,
„Iparos Mester Vállalkozói
Díj”-jal kitüntetett, közösségünk elismert tagjainak
elvesztése egy időre dominálttá tette a fekete színt.
Kamaránkat a zöld szín
reprezentálja. Arculatunkban, tartalmában. Mert a
zöld szín a fejlődést, a termékenységet, a harmóniát
jelenti! Alapítástól kezdve.
A jövőben is. Mi nem változtatjuk a színünket!

Kárpát-medencei Gazdasági Fórum Torockón
Torockón a Duna-Ház 2019.
október 4-én ad otthont az
V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumnak. A programon sor kerül a Wekerle
Sándor Kárpát-medencei
Díj átadására is.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA

A gazdasági kapcsolatok bővítése mindig prioritás volt a
Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara munkájában. Erős
érzelmi és gazdasági érdekkötődésünk okán egy nemzeti
határokban gondolkodó gazdasági díjat is alapítottunk:
Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat.
A korábbi négy nagysikerű
fórum keretében nyolc Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat adományoztunk a Kárpát-medence
gazdasági fejlesztésében kiemelkedő munkát végző személyeknek/vállalatoknak/
szervezeteknek.

Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj

Remekeltek a magyarok az idei WorldSkills-en, melyre az oroszországi Kazanban került sor augusztusban
Magyar ﬁatal lett a világ
legjobb bútorasztalosa a
Kazanyban rendezett WorldSkills verseny döntőjén.
Simon Krisztián aranyérme mellett további tizenegy
Kiválósági Érmet szereztek
a magyar szakképzésben
tanuló diákok.
A magyar csapat minden második tagja éremmel tért haza
Oroszországból. A 2019. augusztus 22-27. között megrendezett 45. WorldSkills

versenyen 22 szakmában 24
versenyző képviselte Magyarországot. A szakképzés
olimpiájaként számon tartott
eseményen Simon Krisztián bútorasztalos aranyérmet
szerzett. A Veszprémi Szakképzési Centrum frissen
végzett diákja már állt a dobogó legfelső fokán a tavaly
szeptemberben, Budapesten
megrendezett EuroSkills-en.
A világdöntőre, ahogy a korábbi versenyekre is, Fekete
Zoltán, a Budapesti Komplex

Szakképzési Centrum tanára
készítette fel a versenyzőt.
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára
a helyszínen hangsúlyozta,
hogy az esemény legfőbb
célja a különböző szakmák
bemutatása, népszerűsítése
és a szakmunka társadalmi
megbecsültségének növelése.
A pályaválasztás előtt állóknak fontos tudniuk, hogy a

jól végzett szakmunka nemcsak versenysikert hozhat,
hanem biztos jövőt jelenthet
a családnak, és hozzájárul a
magyar gazdaság sikeréhez
is. A versenyt kiváló eredménnyel zárták az osztrák és
svájci ﬁatalok is, ami igazolja
a nemzetközi tapasztalatok
felhasználását, az említett országok bevált gyakorlatainak
mintául vételét a szakképzési
rendszer megújításakor – tette
hozzá a helyettes államtitkár.
Forrás: ITM

Elavult a rendszer, új struktúrát vezetnek be
A szakképzés és felnőttképzés megújítása zajlik, átalakul az Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) is.
Az Országos Képzési Jegyzékre épülő rendszer elavult,
ezért a minisztérium egy új
struktúrát tervez bevezetni, amely jobban igazodik a
gyorsan fejlődő gazdasági
igényekhez. A technológiai
környezet gyors változásai
következtében újabb és újabb
szakmák jönnek létre, és
ezzel párhuzamosan régiek
tűnnek el, szorulnak vissza,
ezért az iskoláknak széles
szakmai alapokon nyugvó
tudást kell biztosítaniuk a tanulóik számára az alapszakmák elsajátítása során – nyilatkozott lapunknak Pölöskei

Gáborné, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára.
A jelenlegi Országos Képzési Jegyzékben szereplő
képzések száma az uniós átlag többszöröse.
Iskolai rendszerben a szakmai oktatás keretén belül
kevesebb, de szélesebb alapot biztosító szakképesítést
szerezhetnének a diákok,
míg a felnőttképzésben oktatható szakmai képzések
száma nem korlátozódik, az
mindig a dinamikusan változó gazdasági, technológiai
igényekhez, kialakult munkakörökhöz igazodik. Az
átalakítással az iskola stabil
alapokat ad, míg a felnőtt-

képzés a gyors válaszokat
teremti meg. A két rendszer
egymásra épül és ezzel biztosított lesz az egész életén
át tartó tanulás lehetőségének keretrendszere. Mindez lehetővé teszi a tartalom
folyamatos megújítását, az
Ipar 4.0 követelményeinek a
képzési tartalmakba való beépítését is. A legtöbb esetben
nem egyszerűen szakma-öszszevonásokról, vagy a ráépülések átnevezéséről van szó,

hanem egy adott ágazat teljes
szakmastruktúrájának
átgondolásáról, átrendezéséről.
Harmadik képzési szintként
jelentek meg eddig is a vállalatokon belüli rövid ciklusú
vállalati képzések, amelyek
változatlanul lehetőségként
megmaradnak.
A szakképesítések körét a
gazdasági szereplők közreműködésével létrejött ágazati készségtanácsok (ÁKT)
bevonásával alakítjuk ki.

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA
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Vigye cégét sikerre, profi mentori támogatással!
Térségünkben is meghirdették a beszállítói
és külpiaci szakmai mentorprogramot, az
Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében. A program kkv-k számára biztosít
lehetőséget, hogy a beszállítóvá válás és a
nemzetközi piacra lépés terén fejlődjenek, piacképes tudásra tegyenek szert.
Belegrai Péter, a MOTE Kft. tulajdonos-ügyvezetője, FMKIK elnökségi tag a kkv-k ﬁgyelmébe ajánlja a programot. Fejér megyében öt

mentorcég várja 12-12 mentorálandó kkv-k jelentkezését, akik vállalkozásukat kívánják fejleszteni – proﬁ segítséggel. A mentorcégekről
a kamara kiadványában olvashat részletesen,
mely az fmkik.hu oldalon érhető el.
BESZÁLLÍTÓI MENTOROK
Fiers András, a Fiers Mechanika Kft.
ügyvezetője a projekttel kapcsolatban el-

mondta, örömmel csatlakoztak a mentorközösséghez. - A szakma szeretete, a cég
iránti tiszteletem mindig arra ösztönöz,
hogy továbbvigyem a múltat, tele vagyunk
tervekkel, gondolatokkal, melyet a mentorálandó cégek támogatására is fordítunk.
Simon István egyéni vállalkozó (Simon
Cégcsoport) elmondta, nem halat kell adni a
kollégáknak, hanem megtanítani őket halászni. A mentoráltaknak nagyon keményen kell

dolgozniuk, mi ezt irányítjuk, felügyeljük,
segítjük a cégeket a mentorprogram során.
Tóth József, a Brunswick Bowling Magyarország Kft. ügyvezetője kiemelte,
mindig változik a piac, mindig kell valami
újabb termék, újabb megoldás, újabb fejlesztés. - Azon kapcsolatokból, amik kialakulnak akár a mentorok között, akár a
mentoráltak között, mi is tudunk építkezni,
sokat tanulhatunk.
KÜLPIACI MENTOROK
Arie Jan Ottevanger „Arjo”, a PCE
Kft. ügyvezetője szerint, a több, mint
százéves cégcsoport tapasztalatait a mentorálandó cégek fejlesztésére tudják fordítani. – Számos nemzetközi kitekintéssel,
export tapasztalattal rendelkezünk, melyet
a mentorálandó kkv-k fejlődése kapcsán is
kamatoztatni tudunk.
Horváth Csaba, a Videoton Holding
ZRt. értékesítési igazgatója kifejtette, a
cég az export terén szerzett tapasztalataival
segíti majd a mentorálandó kkv-kat. - Széles technológiai és tevékenységi bázison
több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk,
tudunk segíteni a cégeknek, hogy könnyebben jussanak külföldi vevőkhöz, könnyebben lépjenek külföldi piacokra.
A kamara a jelentkezők számára közzétett
egy információs kiadványt az fmkik.hu oldalon, amelyben bemutatja a Fejér megyei
mentorcégeket.

A kamara kiadványban mutatja be a Fejér megyei mentorcégeket, mely az fmkik.hu oldalon érhető el

Fejér Megyei Békéltető Testületi
tagságra lehet pályázni
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény (Fgytv.) 2019. szeptember
1-jén hatályba lépett módosítása a békéltető testületi tagok és az elnök kiválasztását
a jövőben pályázati eljáráshoz köti. 2020.
január 01. napjától működését megkezdő
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Fejér Megyei Békéltető Testület tagjai közé pályázati úton lehet
bekerülni. A benyújtási határidő: 2019.
október 07.
„A jogszabályi előírásnak megfelelően a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019.
szeptember 05. napján kiírta és közzétette a
békéltető testületi tagok és elnök kiválasztását előkészítő pályázati felhívást.” – tájékoztatott Dr. Lévai Nóra, az FMKIK jogi képviselője (Lévai Ügyvédi Iroda). Mint mondta,
a vonatkozó 26/2019. (VIII.26.) sz. ITM rendelet a Magyar Közlöny 2019. augusztus 27-i

számában jelent meg, melyben a békéltető
testület tagjainak mandátumának betöltéséhez szükséges pályázati eljárásról és a tagok
díjazásáról tartalmaz szabályokat.
A jogviszony időtartama 2020. január 1-jétől kezdődő 3 év határozott időtartamra szól.
A békéltető testületi tagsági jogviszony megbízás keretében, míg a békéltető testületi elnöki pozíció megbízási szerződés vagy munkaviszony keretében is ellátható. A békéltető
testületbe azok jelentkezését várjuk, akik felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek
és legalább 2 év szakmai gyakorlatot tudnak
igazolni olyan szakterületekről, amelyek a
fogyasztóvédelemhez köthetők. Előnyt jelent
az idegennyelv-tudás és jogi-, valamint adminisztratív területen szerzett tapasztalat, kereskedelmi jártasság, építőiparban, lakossági
szolgáltatások területén szerzett tapasztalat.
A részletes kiírás az fmkik.hu, jobline.hu és
a bekeltetesfejer.hu oldalon érhető el.

A Fejér Megyei Békéltető Testület tagjai közé pályázati úton lehet bekerülni

Vitarendezés egyszerűen, másképp
Gyors, egyszerű és ingyenes, mégis
kevesen ismerik: a Békéltető Testületek munkája, hogy a bíróságon kívül
rendezzék a fogyasztók és szolgáltatók között kialakult vitás ügyeket. A
megyében évente közel 450 konﬂ iktust
old meg a testület, ennek ellenére még
mindig rengetegen vannak, akik nem is
tudnak az általuk biztosított szolgáltatásokról.
Egy félresikerült cipővásárlás, vagy egy
meghibásodott mobil okán – amit a szolgáltató nem, vagy nem jól kezel – egyszerűen nincs értelme pereskedni: sem a
befektetett pénzösszeg, sem a rááldozott
idő és energia nem térül meg a végén. De
akkor mit tehetünk azért, hogy fogyasztóként érvényre juttassuk akaratunkat egy
vállalkozással, céggel szemben? A Békéltető Testületeket pont ezekre az esetekre
találták ki!
– Itt, Fejér megyében húsz taggal mű-

Békéltető Testület: a bíróságon kívüli vitarendezés

ködünk és évente közel 450 ügyet tárgyalunk. Építési szavatossággal, elektronikai
készülékek meghibásodásával, használtautó vásárlással kapcsolatban sokan keresnek meg minket, de változatlanul sok
a cipőmeghibásodásokra vonatkozó kérelem is. A vállalkozások többsége nagyon
együttműködő, így a viták jó része rövid
időn belül, megegyezéssel zárul. Azt tudom tanácsolni leendő ügyfeleinknek,
hogy amikor felkeresik a Békéltető Testületet, érdemben fogalmazzák meg kérelmüket. Könnyebben létrejöhet az egyezség az egyértelműen megfogalmazott
kérelem és megfelelő kompromisszumképesség esetében- magyarázza Dr. Vári
Kovács József, a Fejér Megyei Békéltető
Testület elnöke.
A Fejér Megyei Békéltető Testület munkájáról, az eljárás elindításáról az ügyfelek az fmkik.hu honlapon, illetve a Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.-szám
alatt érdeklődhetnek.

2017. december 20. SZERDA
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Üzleteljen! Törjön be Németországba! Új pályázati konstrukció indul
Már elérhető a német cégek listája honlapunkon! Válassza ki az Ön proﬁljának
megfelelő üzleti partnert, s tárgyaljon a
céggel a Gazdaság Házában, 2019. október
15-én, kedden, 16.00 órától.
Németországból, Észak-Rajna-Vesztfália tartományból érkező autóipari cégekkel nyílik
lehetőség üzleti tárgyalásokra Székesfehérváron 2019. október 15-én kedden 16.00 órától a Gazdaság Házában. Az üzletemberek
listája már elérhető.
Együttműködő partnereink az aacheni iparkamara, a Német-Magyar Ipari és Kereske-

delmi Kamara, valamint az NRW International és az Enterprise Europe Network.
Az üzleti út keretén belül a lehetőség nyílik
a német és magyar cégek közti kooperációs
megbeszélésekre, vezető magyar gyártóvállalatok meglátogatására és a magyar autóipar
alaposabb megismerésére a német vállalatok
részére. A delegáció részt vesz az Automotive Hungary kiállításon megrendezett B2B
kooperációs megbeszéléseken is.
A Gazdaság Házába érkező német üzleti delegáció listája elérhető honlapunkon: fmkik.hu
Információ: Buda Csilla irodavezető csilla.
buda@fmkik.hu

Október 15-től november 25-ig lesz elérhető a pályázat, így érdemes elkezdeni a felkészülést
Egy új, elsősorban kapacitásbővítést szolgáló támogatás jelenik meg hamarosan. A
pilot felhívás egyelőre csak egy szűk kör
számára lesz elérhető, így nagyobb eséllyel
kerülhet a nyertesek közé.

Autóipari üzletember találkozó a Gazdaság Házában, 2019. október 15-én

Pénz, de honnan?
A Gazdaság Háza ad otthont 2019. szeptember 26-án (csütörtök) a Piac & Proﬁt
„A pályázatok utolsó nagy rohama –
2019,” című Pénz, de honnan? roadshow
székesfehérvári állomásának. A programra kkv-döntéshozókat várunk.
A Piac & Proﬁt „Pénz, de honnan?” roadshowja 2019 őszén is teljes körű áttekintést
nyújt a rendelkezésre álló piaci és támogatott
forrásokról és a legcélszerűbb, piaci előnyöket nyújtó fejlesztési irányokról, konkrét,
gyakorlati megoldásokról.
A konferencián személyesen konzultálhatnak résztvevőink, a kkv-döntéshozók a té-

mákban kompetens szakértőkkel.
2019-ben befejeződik az EU-pályázati
ciklus. Nagyon erős őszi, év végi hajrá várható, rendelkezésre áll még bőven összeg a
vissza nem térítendőkből is. Most még nem
késő! Sok 50-100 százalékos támogatottságú
EU-pályázat is nyitva áll. Számos, foglalkoztatást segítő forrásokat is érdemes igénybe
venni. Töredékpénzek is maradtak jócskán
az előző pályázati keretekből, a tőkealapok is
most indulnak be.
A többséget kitevő uniós hitelprogramoknál
leegyszerűsödött az igénylés, akár százszázalékos előleggel, már katás és kivás vállalkozások is igényelhetik a hiteltermékeket.

A Piac & Profit roadshowja áttekintést nyújt a rendelkezésre álló forrásokról

Évközi adóváltozásokról az ADÓKLUB-ban
Az évközi adóváltozásokról tartanak
részletes tájékoztatót a NAV szakemberei
2019. október 1-jén, kedden, 9,00 órától a
Gazdaság Házában. Témák: SZJA, EVA,
KATA, KIVA, ÁFA, TAO, osztalékadó.
Szó lesz többek között az egyéni vállalkozókat érintő változásokról, a korábbi és az
új adómentes juttatásokra vonatkozó rendelkezésekről, a magánalapítványra vonatkozó
szabályokról. Az ÁFA terén pl. a vevői készlet szabályai, a láncügyletek, a Közösségen
belüli termékértékesítés, a behajthatatlan követelés, különös adó visszatérítés és az adómérték változás témakörére fókuszálunk.

A program során a társasági adó (TAO) és
az osztalékadó változásai is teret kapnak.
Főbb témakörök: vagyonkezelő alapítvány,
mint új társasági adóalany; csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos változások;
a reklám-közzétételi költségek elszámolása;
az energiahatékonysági beruházások, felújítások adókedvezményénél elszámolható költségek; az adóelőleg-feltöltési kötelezettség
eltörlése; a támogatási igazolások, adókedvezmények a látvány-csapatsportoknál; beruházási értékhatár csökkentése a fejlesztési
adókedvezménynél.
Részletes tematika, jelentkezés, részvételi
feltételek: fmkik.hu

A 2 milliárd forint keretösszegű „Mikro-, kisés középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása – GINOP-1.2.10-19”
című pályázat várhatóan 2019. október 15-től
november 25-ig lesz elérhető, így érdemes elkezdeni a felkészülést.
A támogatás célja a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjá-

nak támogatása. A vállalkozások visszatérítendő
támogatást nyernek el, amely az előre meghatározott feltételek teljesítése esetén, két ütemben,
vissza nem térítendő támogatássá alakul át.
A támogatás összege 5-40 millió Ft, a támogatás mértéke max. 70%. A megvalósítás
földrajzi területe konvergencia régiók, azaz
Budapesten és Pest megyében megvalósuló
fejlesztések nem támogathatók.
A pályázati feltételekről bővebben az fmkik.hu oldalon olvashat.
További pályázatokról a „Pénz, de honnan”
Piac és Proﬁt rendezvényen tájékozódhat,
melyre a Gazdaság Házában kerül sor, 2019.
szeptember 26-án.

A 7-es asztal
Kamara Café

Innovációs Fórumként indult, ma már
a „7-es Asztal” nevet is használja az
az erős, összetartó ﬁatal vállalkozói
közösség, amely a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és talán
kijelenthetjük, hogy a megye gazdaságának jövőjét meghatározó új generáció vállalkozásvezetőit fogja össze. A
klub mottója hirdeti: „Együtt fejlődni,
egymástól tanulni”. A csapat egyre csak bővül, az ajtó mindenki előtt
nyitva áll.
Konkrét üzleti eredmények, új termékek, sikeres kapcsolatépítés, közös tudásszerzés. Ez jellemzi a „7-es Asztal”
csapatát. A megye meghatározó vállalkozásainak második generációs vezetőivel indult klub jövőre lesz négyéves.
A kezdetek óta folyamatosan bővült a
csapat, melynek tagjai hatalmas elköteleződéssel havonta találkoznak, hogy
erősítsék kapcsolatukat, új dolgokat
tanuljanak egymástól és a klub külső
partnereitől.
A találkozók céglátogatások keretében vagy a Gazdaság Házában valósultak meg, de többször tapasztaltuk,
hogy a kötetlen környezet legalább anynyira hatékonyan, ha nem még hatékonyabban segíti elő a közös eszmecserét
és a kapcsolatépítést mint egy formális
üzleti program.

Egy ilyen találkozási hely megteremtésének szándékával jön létre a Kamara Café,
egy olyan találkozási hely a Gazdaság
Házában, ahol a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) jövőjében
meghatározó ﬁatal vállalkozók felszabadult környezetben, kötetlen programokon
keresztül erősíthetik kapcsolatukat és szerezhetnek tapasztalatokat egymástól.
A klubhelyiségként üzemelő Kamara
Café helyet biztosít a munkaidőn kívüli
találkozásra, szakmai programok, beszélgetések lefolytatására, de éppúgy
egy szórakoztató estére, kikapcsolódásra, amelyet a vállalkozók egymás körében tölthetnek el. Lehetőség nyílik arra,
hogy az ügyfélfogadási időn kívül is
találkozhassanak egymással a ﬁatal vállalkozók, előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vegyenek részt.
Hiszünk benne, hogy ez a környezet
tovább erősíti a ﬁatal vállalkozók közösség iránti elköteleződését és nem rejtett
szándékunk, hogy ez a vonzó légkör még
több, a feltörekvő generációhoz tartozó
cégvezetőt szólítson meg, akik csatlakoznak a „7-es Asztal” csapatához, „együtt
fejlődni, egymástól tanulni”.
Belegrai Péter, MOTE Kft.
tulajdonos-ügyvezető,
FMKIK elnökségi tag
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Szolgáltatás Pályaválasztás? Programokkal segítünk!
Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu
e-mail és www.fmkik.hu
honlap.
Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ:
Buda Csilla:
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

A kamara 2019/2020-as
tanévben is pályaorientációs programokkal segíti a
pályaválasztást. Várjuk a
6., 7. és 8. évfolyamos általános iskolás diákok, szüleik, valamint pedagógusok
jelentkezését programjainkra.
Az őszi programsorozat a
legnépszerűbb üzem-, és tanműhely látogatásokkal kezdődik. Közel 40 időpontban,
több, mint 30 helyszínen, 11
szakmacsoport bemutatásával, Fejér megye gazdaságában jelentős szerepet betöltő,
tanulók gyakorlati képzésé-

ben szerepet vállaló cégeknél
és szakképző iskolák tanműhelyeiben.
Az üzemlátogatások célja,
hogy segítse a diákok pályaválasztását, megmutassa a
szakmák szépségét, nehézségeit, üzemi környezetben. A
tanulók közelebbről is megismerhetik az egyes szakmákat,
elleshetik a „kulisszatitkokat”,
kipróbálhatják a nehéznek,
vagy éppen érdekesnek tűnő
munkafázisokat.
Az idei tanévben gépjárműjavítás, asztalosipar, fémipari, elektronikai, építőipari szakmák, egészségügy,
környezetvédelem, vízgazdál-

kodás, vendéglátás, turisztika,
élelmiszeripar, műanyagipar,
kereskedelem szakmacsoportokban, a duális szakképzésben résztvevő gazdálkodó segíti a diákok továbbtanulását.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni csak
írásos formában, az általános iskoláknak megküldött,
osztályfőnököknél,
iskolatitkároknál elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Információ: Torzsa Erika,
palyaorientacio@fmkik.hu,
22/510-320, fmkik.hu.
A
program
NFA-KAITM-4/2018/TK/07 támogatási
szerződés alapján valósul meg.

Széchenyi-kártya 2,
mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ, időpontegyeztetés: 06 (22) 510-310,
eva.papszt@fmkik.hu
Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére.
Infó: Buda Csilla,
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

Építőipari nemzetközi üzletember találkozó – Prága –
2019. szeptember 20.
Üzletember-találkozó a FOR ARCH nemzetközi építőipari
kiállítás keretében.
A pályázatok utolsó nagy rohama - Pénz, de honnan? –
2019. szeptember 26. (csütörtök), 9,30 óra
Piac és Proﬁt konferencia, Gazdaság Háza.
ADÓKLUB: évközi adótörvény változások – 2019. október 1. kedd 9,00-12,30
Főbb témakörök és részletes program a kamara honlapján.
Német-magyar autóipari üzletember találkozó – 2019.
október 15., kedd, 10.00 óra, Gazdaság Háza
Németországi autóipari cégekkel nyílik lehetőség üzleti tárgyalások lefolytatására.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy hetente értesüljön aktuális programjainkról.
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu.

Kiváló szakembereket keresünk
2019. szeptember 30-ig vár
javaslatokat az FMKIK a
Kiváló Szakember Díj adományozására.
Az őszi programsorozat a legnépszerűbb üzem-, és tanműhely látogatásokkal kezdődik

Még közel 180 nap a nyári szünetig
A 2019/2020. évi tanév
2019. szeptember 2-án,
hétfőn kezdődött, az utolsó
tanítási nap 2020. június
15. hétfő. Még közel 180
nap a nyári szünetig.
A 11/2019. (VII. 3) EMMI
rendelet alapján a tanítási napok száma 180, a
szakgimnáziumokban 178,
a gimnáziumokban és a
szakközépiskolákban
és
szakiskolákban 179. A vég-

zősöknek, a középfokú iskolákban az utolsó tanítási nap
2020. április 30-án, csütörtökön lesz.
A tanítási év első féléve
2020. január 24-ig tart, az
iskolák 2020. január 31-ig
értesítik a diákokat és a szülőket az első félévben elért
eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október
25. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2019. no-

vember 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó
tanítási nap 2019. december
20. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti
utolsó tanítási nap 2020.
április 8. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2020.
április 15. (szerda).
A szakmai vizsgák időpontjáról honlapunkon tájékozódhat: fmkik.hu

Olyan – Fejér megyében tevékenykedő – szakmunkásokra
várjuk a javaslatokat, akik ki-

váló szakmunkát végeznek, elismerésre méltó a tevékenységük, a szakmai hozzáértéssel
végzett tevékenységük szakmai rangot, elismerést vív ki.
A javaslatokat 2019. szeptember 30-ig várjuk.
Bővebben: fmkik.hu

facebook.com/palyavalasztasfejer
http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Iparos mesterek díja

Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden hétfőn, kedden
és szerdán 13-15 óra
között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06 (22) 510-323,
bekeltetes@fmkik.hu.
Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Építőipari tervezési, építési és kivitelezési
szerződések teljesítéséből
fakadó vitarendezés
Információ: Bata Balázs
06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu
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Facebook és Instagram – haladó képzés vállalkozásoknak – 2019. október 16., szerda, 9.00 óra, Gazdaság Háza
Mit kell tudni a Facebook posztokól? Hogyan működik a
hirdetéskezelő? Készüljön fel a haladó szintre!

Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondozása, gyakorlati képzőhelyek minősítése, szintvizsgák, Szakma Kiváló
Tanulója verseny, pályaorientáció, vizsgadelegálás, MFKB működtetése,
felnőttképzési tanácsadás,
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.
Jogi tanácsadás
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás tagjainknak minden kedden
13 és 16 óra között:
dr. Lévai Nóra.

2019. szeptember 18. SZERDA

2019. szeptember 30-ig vár
javaslatokat az FMKIK az
Iparos Mester Vállalkozói
Díj adományozására.
Ajánlás olyan Fejér megyei
egyéni vállalkozókra tehető,
akik évtizedek óta valame-

lyik klasszikus szakma képviselői,
tevékenységükkel
szakmai rangot, elismerést
vívtak ki. A díjra javaslatokat 2019. szeptember 30-ig
vár a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Bővebben: www.fmkik.hu.

kalauz
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Érdemes számontartani a tanévközi szüneteket

Várjuk új gyakorlati képzőhelyek
jelentkezését
Várjuk új, gyakorlati képzőhelyek jelentkezését tanulófoglalkoztatáshoz. Fejér megyében jelenleg több
mint 300 képzőhelyen tanulhatnak a szakképzésben
tanuló diákok.
A gazdálkodók a szakmai
utánpótlás neveléssel a munkaerőpiac számára a szükséges humán erőforrást bizto-

sítják. Számos képzőhely már
hosszú évek óta foglalkoztat
tanulókat, sikeresen segíti a ﬁatalokat, hogy a szakmát elsajátítsák, felkészítik a komplex
szakmai záróvizsgára, majd
az eredményes záróvizsgát
követően akár saját munkavállalóként foglalkoztassák.
Miért éri meg a gazdálkodónak a tanulófoglalkoztatás?
Megteremti saját magának a

jól képzett munkaerőt, saját
igényeinek megfelelően formálhat jövőbeni munkavállalókat, s megismerteti a ﬁatalokat a vállalati kultúrával,
feladatokkal, munkakörökkel.
Információ:
Szunyogné Zsoldos Márta,
képzőhely ellenőrzési referens, 06 (22) 510-329; e-mail:
marta.zsoldos@fmkik.hu,
fmkik.hu

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– Gazdaság Háza
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Telefon: + 36 22 510-310
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu
Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
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