Vállalkozókat érintő
törvényváltozás
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felhívás

Változás a csomagoláskezelésben

Július 1-től érvényesek a változások: – Menyhárt Róbert,
igazgató, NAV FM-i Adó- és
Vámigazgatósága.

Közösségvállalás a turizmusért és vendéglátásért: várjuk
felajánló vállalkozók, vállalkozások jelentkezését!

A német csomagolási rendelet új kötelezettségeket ró a
csomagolt termékek gyártóira.
Olvassa el összefoglalónkat!

1-2. oldal

1-3. oldal

3. oldal

kalauz
GAZDASÁGI

Radetzky Jenő

Küldöttgyűlés
A webináriumokra és online konferenciákra késztetett és szoktatott vállalkozók, közösségek „elemi
erővel”, érdeklődéssel és
jelenléttel éltek a személyes
találkozás lehetőségével.
Az életművet és innovációs teljesítményt elismerő
küldöttgyűlés ékes bizonyítéka annak, hogy a közösségi élmény semmivel
nem pótolható.
A küldöttgyűlés egyik
feladata a múlt évi beszámoló elfogadása és a
tisztújításhoz, megújuláshoz szükséges bizottságok
megválasztása volt. Ezt
megtehette volna online is.
Az emberi, szakmai teljesítmények elismerése, köszönetnyilvánítás azonban
csak hagyományos környezetben, közvetlen emberi
találkozás útján valósítható
meg. Az elismerések, melyeket a kamara közössége
most átadott, nagyszerű,
sikeres életutak, teljesítmények bizonyítékai. Jüllich
Ádám postumus Életműdí-

ja, Karsai Béla innovációs
díja bizonyíték arra, hogy
ott, ahol sikeres vállalkozást látunk, ott valaki egyszer bátor döntést hozott.
A bátor döntés, a „garázskezdés” és a későbbi akadályok legyőzése vezetett
a sikerhez. Az újrakezdés
Főnixmadara, életműdíjas
Minárovits János, az egyéniből magyar multivá növő
életműdíjas Simon István,
az iparos mester Ertl Ferencné, az építőipar díjazott
Puska József a maga területén mind-mind a példamutatás erejét adják a jövő
generációnak. Persze van
már aki ﬁatalon is elismerésre érdemes. László Zoltán már „magasabb emeletről” indulhat, hiszen családi
vállalkozó második generációjaként a megtartás felelősségének terhét is viseli.
A járványhelyzet okozta
személyi távoltartás megszűnésének, a közösség egymásra találásának méltó ünnepe volt ez a küldöttgyűlés
a Gazdaság Házában.

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

Vállalkozókat érintő
változások július 1-től
Július 1-jétől számos, a
vállalkozókat érintő törvénymódosítás lépett életbe. A változásokról Menyhárt Róbert, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Fejér
Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója nyilatkozik.
Az adatszolgáltatáshoz
szükséges regisztrációról
az Online Számla rendszerben
– A kötelező adatszolgáltatást
a NAV erre a célra létrehozott elektronikus felületén, az
Online Számla rendszerben
kell teljesíteni, ahol számlázó
programot és a kézi számlát
használóknak is regisztrálniuk kell. A regisztrációt végrehajthatja az adatszolgáltatásra
kötelezett adózó, a nevében
eljárni jogosult törvényes
képviselő vagy állandó meghatalmazottja.

Egyéni vállalkozók nyilvántartásának
változása
– Az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos
bejelentésben közreműködő
szervként, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a
NAV-ot jelölte ki 2020. július
1-jei hatállyal, így ettől az
időponttól az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény
(Evectv.) szerinti nyilvántartást vezető szerv és közreműködő szerv feladatait a NAVnak kell ellátnia.
Folytatás a 2. oldalon

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA
2020. július 8. SZERDA – www.fmkik.hu

ÉRTÉKEK A GAZDASÁGI KÖZÖSSÉGBEN
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
XLVIII.
Küldöttgyűlésének 2020. június 30-án
adott otthont a Gazdaság
Háza. A rendezvényen –
ünnepélyes keretek között
– kamara által alapított
díjakat is átadtak. A Küldöttgyűlés
díszvendége,
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közreműködött a díjátadásban.
- A változó világ csak azok
számára érthető és elérhető, akik érzik a gyorsuló
technológiák hatalmas gravitációs erejét. De a világot
teremtésétől kezdve, hagyományait tisztelve és megtartva fogadják el.
Gyorsan és egyre gyorsabban változik a világ!
Különleges erőt biztosít ebben a folyamatos változásban,
néhány olyan támpont, hely,
szervezet, amelyik állandó,
amely évtizedek óta közvetlenül biztos pontot, eligazodást
jelent. Ez a Kamara!
A Kamara, mely megalakulása óta megtartotta a nevét, szilárdan épít a múltra,
a hagyományokra, és képes
a folyamatos megújulásra,
alkalmazkodásra, az új befo-

Az FMKIK hét díjat adományozott, kilenc példaértékű tevékenységet végző gazdasági szereplő részére
gadására, és annak alkalmazására, ezzel építve a 21. századot. De nem csak ebben,
hanem az emberi kapcsolatok építésében, javításában,
megerősítésében is tartósan
jelen van. A Gazdaság Háza

egy biztos pont, ahol ezek
megoldására a közösség
erejével és támogatásával a
Kamara a jövőben is megtalálható lesz. Éljenek tehát az
önkormányzatiság eszközeivel és tegyenek azért, hogy

a hatalmával is éni tudjon!
– mondta Radetzky Jenő,
FMKIK elnök megnyitó beszédében.
Folytatás a 2. oldalon a Küldöttgyűlésen díjazott gazdasági szereplőkkel.

Közösségvállalás a turizmus-vendéglátásért
A kialakult járványhelyzet
miatt az éttermi és szállodai
szolgáltatók komoly gazdasági hátrányba kerültek.
Megsegítésükre az FMKIK
„Közösségvállalási ﬁzetési
ígérvény” felhívást tesz közzé. Várjuk olyan felajánló
vállalkozók, vállalkozások
jelentkezését, akik morálisan is jótékony céllal tennének a vendéglátás és a turizmus támogatásáért.
Dr. Karsai Béla, a Karsai Holding Zrt elnöke, az FMKIK
alelnöke az alábbi gondolatokkal, együttműködésre hívja a Vállalkozó Társait.
„Tisztelt Vállalkozótársak!
A reményeink szerint mögöttünk hagyott koronavírus sok
aggodalommal, feszültséggel
és nem utolsó sorban gazdasági károkkal járt. Sok vállalkozás veszítette el a kenyerét,
vagy annak javát. Voltak iparágak, amelyek csak árbevétel
csökkenést értek el, árbevételük egy részét veszítették el,
és voltak olyan területek, pl.

turizmus, vendéglátás, ahol
bezárásra kényszerültek a
vállalkozások. Ilyen esetekben a teljes létbizonytalanság
következett be. Sok ember és
azok családja került bizonytalan megélhetési helyzetbe.
Volt sok vállalkozás, akik
megtartották munkatársaikat,
bírták tőkével és voltak, akik
–minden jó szándék ellenére
- ideig-óráig voltak képesek a
létszám tartására. Előfordult
az is, hogy kényszerűségből
létszámot kellett csökkenteni
az adott gazdasági szereplőnek. Ez a helyzet nehéz pénzügyi megpróbáltatások elé
helyezett minden vállalkozást
és egyben a ﬁnanszírozó bankok helyzetét. Ezúton is jó
volt megtapasztalni, hogy a
ﬁnanszírozó bankok méltósággal és realitással kezelték
ezen gazdasági kihívásokat.
Mindenki a gazdasági érdekkörben türelemmel és
megértéssel fordult egymás
felé. Nos, reményeim szerint
vége a vírus okozta nehézségeknek, de ez az egymás felé

Dr. Karsai Béla, a Karsai Holding Zrt elnöke, az FMKIK alelnöke
fordulás, a másik nehézségének a megértése és az egymáson való segítségnyújtás
képessége reményeink szerint
nem veszett ki a járvány helyzet csökkenésével belőlünk.
Ezért a kamara kezdeményezésével egyetértve továbbra
is segítsünk azon vállalkozásoknak, amelyeknek nem
könnyű az ismételt talpra állás. Ahogy egy népi bölcsesség ﬁgyelmeztet bennünket,

minden kezdet nehéz, de az
újrakezdés sem egyszerű. Nagyon sok vállalkozás van ebben az újrakezdő pozícióban.
Kérem vállalkozótársaimat,
hogy ebben az újrakezdésben
segítsünk a vendéglátó, szállásadó vállalkozások részére.
Bízom benne, hogy úriemberségből jól vizsgázunk, mert
tudjuk, hogy kétszer segít, aki
gyorsan segít.” Dr. Karsai Béla
Folytatás a 3. oldalon
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Értékek a gazdasági közösségben

Versenyképesség állami forrással

Az XLVIII. Küldöttgyűlésen kamara által
alapított díjakat is átadtak. Az FMKIK
hét díjat adományozott, kilenc példaértékű
tevékenységet végző gazdasági szereplő, illetve a gazdaság védelmében közreműködő Fejér Megyei Rendőrkapitányság állományában levő rendőr hadnagynak.

A versenyképesség-növelő támogatási
programban a Simon Plastics Kft. és a
Fehér Ablak Kft. is átvehette a támogató
okiratot. A Simon cég 525,82 millió forint
értékű beruházásához a magyar állam
262,91 millió forinttal járul hozzá. A Fehér Ablak Kft. 455 milliós beruházásához
az állam 227 millió forinttal járul hozzá.

Az „Életműdíj”-at postumus Jüllich Ádámnak, a Jüllich Glas Holding Zrt. alapítójának
adományozták.
„Életműdíj”-at kapott Simon István, a Simon Plastics Kft. ügyvezetője (Kőszárhegy)
és Minárovits János, az Albacomp RI Kft.
ügyvezetője (Székesfehérvár).
A „Fiatal Vállalkozói Díj”-at László Zoltán,
a Lászlóvill Kft. ügyvezetője érdemelte ki.
Az „Innovációs Díj”-at a Karsai Holding
Zrt-nek adományozta az FMKIK.

„Kamarai munkáért díj” - elismerő oklevélben részesült Fülöp Ilona, kamarai küldött,
kamarai szakértő, volt MFKB tag.
Az „Iparos Mester Vállalkozói Díj”-at Ertl
Ferencné, móri mesterfodrász kapta.
„Fejér megye gazdasága védelméért díj”-ban
Ruﬀ Dorina rendőr hadnagy, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság, Móri Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozótisztje részesült.
A „Kiss József Építőipari Nívódíjat”-at Puska Józsefnek, az Eudeal Plusz Kft. ügyvezetőjének adományozta az FMKIK.
Az ünnepélyes részt követően a kamara
küldöttei megtárgyalták az FMKIK 2019.
évi munkaterv és a költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót, az FMKIK 2019. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását,
valamint a 2020. évi szakmai és költségvetési
üzleti tervet.

megvalósítását vállalták, melyhez a kormány
169 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá,
143 618 munkahelyet megvédve.
A versenyképesség-növelő támogatásokat
igénybe vevő 806 vállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy 377 milliárd forintnyi beruházást hajt végre a következő hónapokban, ezzel
143 618 munkahelyet védenek meg, amihez

A magyar kormány versenyképesség növelő támogatási program célja,
hogy támogatást nyújtson
a járványhelyzet által hátrányosan érintett közép-és
nagyvállalatok számára,
bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdéséhez, amennyiben
azok vállalják munkavállalóik megtartását és új
beruházások kivitelezését.
A versenyképesség-növelő támogatási programban
806 vállalat nyújtotta be
pályázatát, a cégek 377 milliárd forintnyi beruházás Sipos Péter, a Fehér Ablak Kft. ügyvezetője Szijjártó Pétertől veszi át az okiratot
169 milliárd forint támogatást ad a kormány
- hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter
Székesfehérváron, a Fehér
Ablak Kft. szerződésátadási ünnepségén.
A Program keretében a
Fevita Hungary Zrt. új beruházásához 800.000 euró
támogatást kapott. Az AlphaVet Kft. szintén részt vett
a programban.
A Masterplast Hungária Kft. nagyvállalati
beruházási támogatásról
írt alá szerződést Varga
Mihály pénzügyminiszterrel.
(forrás: kormany.hu)

A küldöttek elfogadták a mérlegbeszámolót és a 2020. évi üzleti tervet

Vállalkozókat érintő változások
július 1-től
Folytatás az 1. oldalról
A gazdaságot érintő, július 1-jétől életbe
lépett törvénymódosítások összefoglalására Menyhárt Róbertet, a Nemzeti Adóés Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatóját kértük fel.
Új Tbj. változásai
– A fontosabb változások között van a saját
jogú nyugdíjasok általános járulékmentessége, az egyéni járulékkötelezettségek összevonása, a járulékﬁzetési alsó határ, a társas és
egyéni vállalkozók járulékalap korrekciójának
megszüntetése, valamint a hátralék miatti TAJ
kártya inaktiválás. A fentiek mellett a szociális
hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ra csökken.
Online számla jogszabályi háttér
– A gazdaság fehérítése érdekében 2020. július 1-től újabb adózói kör kötelezett online
számla adatszolgáltatásra. Mindazon belföldi áfaalanynak, amely belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesít

termékértékesítést vagy nyújt szolgáltatást és
erről számlát állít ki, adatot kell szolgáltatnia
a 2020. június 30-a után kiállított számláiról.
Fontos felhívni a ﬁgyelmet, hogy nem csak
azok minősülnek áfaalanynak, akik áfa ﬁzetésre kötelezettek, hanem azok is, akik alanyi
adómentességet alkalmaznak, kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatnak, de a KATA
alanyai is a kötelezettek közé tartoznak.

Az e-jótállási jegyről
A jótállási szabályok változásaival bevezetik az e-jótállási jegyet is. Ennek ismertetésére kértük fel Dr. Vári Kovács Józsefet,
a Fejér Megyei Békéltető Testület elnökét.
2021. január 1-től hagyományos (oﬄine) és
elektronikus (online) vásárlás esetén papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.
A jótállási jegyet, a jelenleg hatályos szabályozással ellentétben alá kell írni: a papíralapú dokumentumot el kell látni vállalkozás
bélyegzőlenyomatával és a kiállítás során a
vállalkozás képviseletében eljáró személy
aláírásával, e-jótállási jegy esetén az elektronikus aláírással.
- A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus
úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon

köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet
elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést
biztosító elérési cím formájában bocsátja azt
a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási
idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési
cím elérhetőségét biztosítania kell.
A fogyasztó részére elektronikusan átadott
számla jótállási jegyként elfogadható abban az
esetben, ha tartalma megfelel a Korm. rendelet
jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is.
A változások igazodnak a vásárlási szokások változásaihoz. Dicséretre méltók abban a
tekintetben is, hogy a vállalkozásnak lehetőséget biztosítanak a választásra, hiszen bármelyik esetben alkalmazhatja a papír alapú
jótállási jegyet is.

Simon Péter, a Simon Plastics Kft. ügyvezetője átvette a támogató okiratot

Kamarai közlemény
2020-ban a kamarai törvény értelmében
tisztújításra kerül sor a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál.
Közzétételre került a választási névjegyzék
és a tagjegyzék – nyilatkozta a Gazdasági
Kalauznak Dr. Vári Kovács József, az FMKIK Választási Bizottság elnöke. A Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020.
június 30-i XLVIII. Küldöttgyűlése elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a kamarai választások lebonyolításához.
Megbízást adott a választásokat koordináló
és törvényességet felügyelő bizottságoknak:
választási, jelölő, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak.
Továbbra is a választási névjegyzékben
szereplő gazdálkodó szervezetek választhatnak és a kamarai tagjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek, képviselők
választhatók.
Az FMKIK Választási Bizottsága 2020.
július 3. - 2020. július 20. között teszi közzé
a választási névjegyzéket és tagjegyzéket a
kamara székhelyén, a Gazdaság Háza ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), melyet személyes betekintésre
bárki számára hozzáférhetővé tesz.
A választási névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére
tétel időtartama alatt lehet megtenni írásban a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottságának címezve
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).
Vonatkozó jogszabály: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 32 §
(4) bekezdés.

A kifogások beadásának végső határideje személyes ügyintézés esetén 2020.
július 20., hétfő 15,00 óra, a Gazdaság
Háza, kamarai székház ügyfélszolgálata (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6.); vagy postai úton 2020. július 20.
napjáig beérkezőleg.
A választás korábban kialakult rendje szerint első szakaszban a választásra
jogosultak és a választhatók adatainak
közzétételére kerül sor. A második szakaszban megtörténnek a küldötteket
megválasztó tagozati jelölő gyűlések,
amelyeken jelölik a tisztségviselőket. A
folyamatot a tisztújító küldöttgyűlés „koronázza meg”, amelyen a tagozati jelölő
gyűléseken megválasztott küldöttek az
ott jelölt személyek közül megválasztják
a következő négy éves időszak tisztségviselőit és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldötteit.
Az FMKIK-ban a négy tagozat: Ipari,
Kereskedelmi, Szolgáltató, Kézműves Tagozat jelölő ülései tervezetten 2020. szeptember 2. (szerda) és szeptember 3. (csütörtök). között kerülnek megrendezésre. A
Választási Bizottság a kamarai tagozatok
jelölő lapjait és a tagozati ülések időpontjait közzéteszi a www.fmkik.hu honlapon,
illetőleg megjelentetjük a 2020. augusztus
19-i Gazdasági Kalauzban.
A Választási Bizottság és a Jelölő Bizottság a kamara www.fmkik.hu internetes
honlapján keresztül is folyamatosan tájékoztatást ad a kamarai választásokról.
FMKIK Választási Bizottság hivatalos
közleménye
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Vállalkozói közösségvállalás a turizmus-vendéglátás segítéséért
Folytatás az 1. oldalról
Segítsünk együtt a „Közösségvállalási ﬁzetési ígérvénnyel”!
A közösségvállalási ﬁzetési ígérvény egy
közvetlen pénzügyi segítségnyújtás, gazdasági támogatási lehetőség az éttermi és szállodai szolgáltatók felé.
A felajánlók (vállalkozók, vállalkozások),
akik idén éttermi/szállodai szolgáltatás
igénybevételét tervezik, az erre szánt öszszeget előzetesen, egy összegben kiﬁzetik a
listában szereplő éttermek, szállodák egyike
számára. Annak, ahol a céges összejövetelt,
munkatársi, családi, baráti vacsorát, csapatépítő tréninget, üzleti partner elszállásolását, kitelepüléses vendéglátás biztosítását
tervezik stb.
Ezáltal a felajánló előzetes ﬁzetési ígérvényt tesz, azaz pénzügyi segítséget nyújt
a kiválasztott étterem/szálloda egyikének.
A kedvezményezett (étterem/szálloda) ennek fejében vállalja, hogy 2020. december
31-ig szolgáltatást nyújt a felajánlónak. A
felajánló vállalkozó az év végéig bármikor,
akár több részletben is élhet a szolgáltatás
igénybevételével, a beﬁzetett összeg erejéig.
A szabályzatban címzettként csak az önkéntes kamarai tagsággal rendelkező vendéglátó cégek szerepelnek. A kamara csak
közvetítői szerepet vállal, adminisztrációs
segítséget nyújt, de a jogügylet a vállalkozások között jön létre.
A felhívás és szabályzat a fmkik.hu honlapon elérhető és tovább információ kérhető:
fmkik@fmkik.hu e-mail címen.

lási felhívásához. A turizmust/vendéglátást
nehéz helyzet elé állította a járvány. Nagy
segítség az ágazatban tevékenykedők számára, ha megkaphatják a vállalkozóktól az
eﬀéle bizalmat.
Várjuk a cégeket, vállalatokat, vállalkozókat is Diófa és Kiskakas éttermünkben,
akár céges vacsora, akár nagylétszámú céges rendezvények lebonyolítására. A Diófa
két szinten, 110, illetve 50 fő befogadására
alkalmas. Egyedülálló mediterrán hangulatú kerthelységében pedig 90 fő fér el. A
belső tér melegséget, kényelmes polgári
miliőt sugall. Étlapunk kínálatát évente
többször megújítjuk, de csoportok és rendezvények számára bármilyen fogás elkészítését vállaljuk.
Várjuk vendégeinket!

Látok fantáziát a ﬁzetési ígérvény felhívásban, ha valóban lesznek olyan vállalkozók,
vállalatok, akik szívesen csatlakoznának a
közösségvállaláshoz. Mi szívesen látjuk,
várjuk éttermünkben a kikapcsolódni vágyókat egy kellemes vacsorára, vagy akár
céges rendezvény helyszínéül is állunk rendelkezésre.

Kiket érint a rendelet? A törvény hatálya kiterjed minden gyártóra és kereskedőre, aki
Németország területén áruval megtöltött csomagolóanyagot üzletszerűen - akár ingyenesen is - értékesítés vagy felhasználás céljából
harmadik fél részére átad. A kötelezettségek
abban az esetben keletkeznek, ha a termék csomagolásából jellemzően a végfelhasználónál
keletkezik hulladék.
Mely esetekben vonatkoznak az előírások magyar vállalkozásokra? Magyar vállalkozásokat
az előírások abban az esetben érintik, ha áruikat
közvetlenül juttatják el az értékesítési helyekre
vagy a fogyasztókhoz, tehát közbeiktatott németországi közvetítő, nagykereskedő nélkül.
Milyen kötelezettség terheli ezeket a vállalkozásokat? A vállalkozások csak akkor forgalmazhatják a termékeket, ha szerződést kötöttek egy
hulladékhasznosító szervezettel, ezzel párhuzamosan regisztráltak a Központi Csomagolási
Hivatalnál. Ezt követően mindkét helyre rend-

Agárdi Pálinkafőzde étterme – Agárd
Bányató Vendéglő – Székesfehérvár
Csutora étterem – Agárd
Fogadó Az Öreg Préshez és Hétkúti
Wellness Hotel – Mór
Gémeskút Étterem – Sukoró
Kiskakas Étterem és Diófa Étterem –
Székesfehérvár
Novotel – Székesfehérvár
Pokol Pince Étterem – Szabadbattyán
Vértes Vendéglő és Fogadó – Gánt
Elérhetőség: fmkik.hu

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában Balogh Gergely jelentkezik.

Nagy öröm számunkra, hogy ilyen nemes
szándékú felhívást kezdeményezett a vállalkozók felé a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Reméljük, hogy ezen a nehéz
időszakon hamarosan túllépünk, és együtt
tekintünk a jövőbe!
Várjuk a vállalkozókat a móri „Möllmann-házba” – Vidék, Tradíció, Valódi
Vendéglátás! De mi is a Möllmann-ház?
Szállodák, éttermek, lovaspark és Galloway marhafarm a Móri Borvidéken, immár 1992 óta.
A Hétkúti Wellness Hotel, Étterem vidéki kúria hangulatú wellness szálloda,
lovasparkkal. A Fogadó Az Öreg Préshez
Hotel 300 éves felújított parasztházakból
kialakítva, 25 szobával, 5 apartmannal,
helyi sváb specialitásokkal várja a vendégeket.

Csomagoláskezelés Németországban
A németországi Csomagolási rendelet 2019.
január 1. óta hatályos, és új kötelezettségeket jelent a csomagolt termékek gyártóira.
Dr. John Kornélia, a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara jogi előadója foglalja
össze a legfontosabb tudnivalókat.

Szerencsére – a vírushelyzet után – most
fellendülést tapasztalok a vendéglátásban,
éttermünk hétvégente telt házzal működik.
Várjuk a vállalkozókat is a Gémeskút étterembe, Sukoró szívébe, egy kis tó partján,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Velencei
tóra. Teraszunk immár 210 fő befogadására
alkalmas, az emeleti részben pedig 130 fős
rendezvényeket tudunk lebonyolítani, ezen
túlmenően pedig rendezvénysátor is a vendégek rendelkezésére áll. Jöjjön Sukoróra,
amit úgy becéznek: a Velencei tó Tihanya.
A felajánló vállalkozások, vállalkozók az alábbi, önkéntes kamarai
tagsággal rendelkező cégek számára
tehetnek ﬁzetési ígérvényt.

Möllmann Günterné, ügyvezető
Fogadó az Öreg Préshez Kft., Möllmann-ház

Madler László, ügyvezető
Lucullus 3 Kft., Diófa és Kiskakas étterem

Kiváló kezdeményezésnek tartom és örömmel csatlakoztunk a kamara közösségválla-

Nagy Roland, ügyvezető
Nagy Rol-And Kft., Gémeskút étterem

szeresen jelentéseket kell leadni a forgalmazott
hulladék mennyiségéről.
Kit tekint a törvény végfelhasználónak? Egyrészt magánszemélyeket, azonban számtalan
más esetet is felsorol a jogszabály, amelyeket a
magánszemélyekkel egyenértékűnek tekint. Így
a regisztrációs és adatközlési kötelezettség arra
az esetre is vonatkozik, ha termék közintézményekhez, vendéglátóhelyekre, egyéni vállalkozókhoz, mezőgazdasági üzemekbe vagy pl. egy
autókereskedéshez kerül és ott válik hulladékká.
Hol kaphatunk további információkat és segítséget? A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara valamennyi hasznosító szervezettel kapcsolatban áll, és szívesen segít a
megfelelő partner kiválasztásában, illetve ad
részletes tájékoztatást.

Balogh Gergely
ügyvezető
Albalogh Ratio Kft.

2013-ban alapítottuk az Albalogh Ratio
Kft-t. Ekkor kezdtem el bekapcsolódni az
üzleti szférába, egy jó barátom segítségével, akivel azóta is közösen dolgozunk.
Fő proﬁlunk a cég életének kezdetén a
kültéri reklámfelületek, marketingstratégiák voltak. Rögtön látszódott, hogy
ezen a területen is elengedhetetlen a több
lábon állás. Ez azóta természetesen a
portfolió-bővítésünkön is tükröződik.
Mikor az ember bekerül az üzleti szférába, érezheti úgy először magát, mint
„forgószélben sodródó papírsárkány”.
Az elején szokatlan volt, főleg az íratlan
szabályok, illetve a farkastörvények uralta világ. Más volt, mint az eddig megszokott keretek. Hamar megtanulja az
ember, hogy gyorsan továbblépve, előretekintve, nagyon hamar jön egy következő siker, üzlet lehetősége.
Cégünk számára nagyon fontos az innováció, a folyamatos fejlődés. A marketingszemlélet és módszerei az innovációs
folyamat minden lépésben meg kell, hogy
jelenjen, az ötletgenerálástól a piaci bevezetésig. Figyelni kell az új tudományos
ismeretekre is, mert ezek az innováció fő
forrásai, és ennek hatásai, amelyek nagyon
komplexek a gyorsan változó világunkban.
Nagyon jó kezdeményezés és segítség
volt az Alba Innovár létrehozása a városban, a robotika területén. Mi is törekszünk a technikai innovációs fejlődés
adta lehetőségek kibővítésére. Nagyon jó
kezdeményezé a duális képzés is a város
részéről. Ebben partnerek a vállalkozók
is, ugyanis a folyamatos párbeszéd elengedhetetlen része a jó együttműködésnek. Kültéri egységeinknél nekünk

nagy segítség lehet majd a „Smart-city”
fejlesztései, digitális megoldásai a városban, illetve az Ipar 4.0 megoldásai.
Az Innovációs Fórum, 7-es asztal csatlakozás tekintetében nagyon fontos, hogy
itt egymást segíthetik a vállalkozások
konzultációkon, konferenciákon bemutatkozhatnak és információcserékre is van
lehetőség. Fontos az ambiciózus, vonzó
légkör megtalálása. Fiatal cégvezetők, ﬁatal vállalkozók találkozhatnak egymással
és ezekből a kapcsolatokból gyümölcsöző
együttműködések jöhetnek létre.
Mindig új célokat kell magunk elé
kitűzni, szinte minden területen. Fő
szempontként tekintünk a következő
generáció, illetve az agilis tehetségek
felkarolására is. Elengedhetetlen a társaság ösztönzése, a közösségre való építés,
a nyitottság, a partnerség kialakítása, a
vállalati érték fenntartása.
Kell, hogy legyen egy stratégia, rövidés hosszabb távú vízió, terv, jövőkép,
szervezeti ﬁlozóﬁa, küldetés, egy miszszió is, illetve az új trendek ﬁgyelése és
követése. Ezek megismerése nagyon fontos és, hogy ezek alapján merjünk változtatni és eltérni a megszokottól.
Emellett azonban nem maradhat el az
új kihívások folyamatos keresése. Amiket néha nagyon nehéz megtalálni és kiszűrni, de olykor maguktól is megérkeznek, ha a generáló folyamatokat ismerjük
és tájékozottak vagyunk. Fontosnak tartom, hogy a jogi környezet is megfelelő
legyen. Érdekérvényesítés, megfelelő
ambíció mind a vezetők, mind a munkavállalók részéről. Ezek visznek előre.
Együtt többek vagyunk.
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Szolgáltatás Szakmák az átalakított szakképzésben
Nyilvántartásba vétel,
regisztráció:
06(22)510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu,
fmkik.hu
Vállalkozói hiteltanácsadás távkonferencia
Komendó Gizella
06(22)510-310,
fmkik@fmkik.hu
Kedd, csütörtök, 14.00
órától
Szakképzés, Pályaorientáció
06(22)510-310,
fmkik@fmkik.hu
szakkepzes@fmkik.hu,
palyaorientacio@fmkik.hu
Iparjogvédelmi tanácsadás
Buda Csilla:
06(22)510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
Külkereskedelmi okmányhitelesítés
Buda Csilla,
06(22)510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
Erdősné Sz. Zsuzsa
06(22)510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu
Széchenyi-kártya
06(22)510-310,
tanacsadas@fmkik.hu
Békéltető Testület
dr. Jakab Mariann
06(22)510-310,
bekeltetes@fmkik.hu
Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Építőipari tervezési, építési és kivitelezési
szerződések teljesítéséből
fakadó vitarendezés
Bata Balázs
06(22)510-337,
balazs.bata@fmkik.hu
www.tszsz.hu

2020. szeptember 1-jétől
jelentősen átalakul a szakképzésben megszerezhető
szakmák rendszere, sok
képzés megszűnik vagy
módosul.
2020. szeptember 1-jétől
az Országos Képzési Jegyzék 759 szakmája helyett a
Szakmajegyzék 174 alapszakmáját oktatják majd 24
ágazatban, a szakmák tanulására 2021-től kizárólag
iskolai rendszerű oktatásban
lesz lehetőség. A megújuló szakképzés lehetőséget
biztosít a tanulóknak, hogy
a szándékaikhoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól
értékesíthető tudást sajátítsanak el. Az új szakképzési
intézményrendszerben
a szakgimnázium helyett
technikum lesz, a szakközépiskola új elnevezése
szakképző iskola lesz.
Mind a szakképző iskola,
mind a technikum ágazati
alapoktatással indul, ameny-

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
ÉLŐ ONLINE TANÁCSADÁSOK:
Széchenyi Kártya hiteltanácsadás: Igényeljen Széchenyi
hitelterméket a kamaránál!
Banki-pénzügyi szakértő közreműködésével online vállalkozói hiteltanácsadásra várjuk a jelentkezőket, keddi és
csütörtöki napokon, 14,00-15,00 óra között.
ÉLŐ ONLINE WEBINÁRIUMOK:
ADÓKLUB – online számlaadat szolgáltatás – 2020. július 16. (csütörtök) 10,00 óra
Gyakorlati tájékoztató a NAV szakértőjével.
E-LEARNING KÉPZÉSEK (jelentkezés folyamatos):

Sok képzés megszűnik, vagy módosul szeptembertől
nyiben a tanuló váltani szeretne a két iskolatípus között, az összehangolt ágazati
tartalomnak köszönhetően
az ágazati alapok megszerzése után megteheti. Az
ágazati alapoktatást követően a szakma kiválasztását követően kezdődik el a
szakirányú oktatás. A szakképzésben résztvevő tanu-

lók ösztöndíjat kaphatnak,
amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ. A
tanulók a szakmai ismereteket duális képzési formában, elsősorban gazdálkodóknál tudják elsajátítani.
A tájékoztatás az NFA-KAITM-16/2019/TK/07 számú
támogatási szerződés keretében valósul meg.

Változás a rendeletben
A Magyar Közlöny 2020.
július 1-jei számában megjelent a felnőttképzésről és
a szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeleteinek módosítása.
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szabályokat tartalmaz a felnőttképzési engedélyhez, a
felnőttképzők nyilvántartására, felnőttképzési szerződésre és a tanúsítványra
vonatkozóan. Részletesen
meghatározza a felnőttkép-

zés támogatását, a felnőttképzésben adható ösztöndíj
feltételeit. A tájékoztatás
az NFA-KA-ITM-16/2019/
TK/07 számú támogatási
szerződés keretében valósul meg.

A szakképzési rendelet módosítása meghatározza a
duális gyakorlati képzésben
résztvevők által alkalmazandó súlyszorzókat, amelyek
a gyakorlati képzéshez kapcsolódó támogatás pontos
kiszámításához szükségesek.
A rendeletben rögzítésre kerültek az ágazati alapvizsga
és a szakmai vizsga díjazásának egyes szabályai, kiegészítették a szakképzési
centrumok főigazgatójának
és a kancellárjának jogkörére
vonatkozó előírásokat.
A felnőttképzési rendelet
módosítása további részlet-

Munkahelyi adatkezelés - A munkavállalók megﬁgyelése
legálisan
Kamerás megﬁgyelőrendszerek adatvédelme, legális használata
Adatvédelmi online képzés csomag
Adózás 2020: ÁFA, ART, SZJA, KATA, TAO
Számviteli aktualitások 2020
Elektronikus számlázás, online számla adatszolgáltatás
2020-ban
A házipénztár kezelése és a készpénz kiﬁzetés adózási és
számviteli szabályai 2020-ban
Környezetvédelmi termékdíj 2020
Kérdések a munkaügyben járványveszély idején
Tudnivalók a számlázásról július 01-től kkv-knak
Adózási kedvezmények, mentességek, Tb. ellátásokat érintő intézkedések vészhelyzetben
EKAER 2020- Jelentős változások, gyakorlat, ellenőrzés

Jelentkezzen
mesterképzésre!
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara várja szakemberek jelentkezését mesterképzésre és mestervizsgára,
többek között villanyszerelő, szerszámkészítő, gépi forgácsoló és kozmetikus szakmákban.
A mestervizsga felkészítő képzés és a mestervizsgáztatás
az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/07 számú támogatási szerződés keretében valósul meg, a duális gyakorlati képzésben
résztvevő gyakorlati képzőhelyekről várjuk a jelentkezőket.
A képzés elindulásának várható időpontja: 2020. szeptember További információkért az alábbi elérhetőségeken állunk
rendelkezésükre: E-mail: mesterkepzes@fmkik.hu. Várjuk
jelentkezését!

Ősszel folytatódnak a pályaorientációs programok
A Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara folytatva az
előző évek pályaorientációs
tevékenységét a 2020/2021-es
tanévben újra megszervezi
cég, üzem-, és tanműhely látogatásait a különböző szakmákban érdekelt gazdálkodóknál
és az iskolák tanműhelyeiben.
A pályaorientációs tevékenységek célja, hogy a tanulók saját
életpályájuk megalapozásához
ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően
megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. Ősszel, pályaorientációs napok keretében a
tanulók tájékoztatást kapnak
az új szakképzési intézményrendszer elemeiről a továbbtanulási lehetőségekről, a duális
képzés előnyeiről. Elérhetőség:
Torzsa Erika pályaorientációs tanácsadó +36 (22) 510-310
E-mail: palyaorientacio@fmkik.hu A program NFA-KAITM-16/2019/TK/07 támogatási szerződés alapján kerül
megvalósításra.

kalauz

GAZDASÁGI

Üzem-és tanműhelylátogatásokra várjuk a diákokat

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6.
Telefon: + 36 22 510-310
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu
Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Radetzky Jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és
Belegrai Péter, Macher Judit, Nagy István, Puska József,
Sipos Éva, Szabó Zsuzsanna, Vathy Szonja

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu

Szerkesztő: Vathy Szonja
Felelős Szerkesztő: Sipos Éva
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