
lakásépítő program. Ez, mint 
megfelelően átgondolt foglal-
koztatáspolitika, jelentősen 
javíthatna számos család ott-
honteremtésében, a helyben, 
nagyvállalatoknál dolgozó, 
ide települő mérnök-műszaki 
értelmiségi munkavállalók 
lakásproblémáinak megol-
dásában, de az építőipar ko-
moly lassulását is stagnálhat-
ná.  Ehhez komoly segítség 
lehet, a tervezetten „zöld ott-
honok” építésére fordítható 
Új Otthon Program. Kitétel a 
2021-től szigorodó, de egyéb-
ként is kötelező energia-
hatékonysági előírásoknak 
(KNE) való megfelelőség.  A 
Jegybank által közvetlenül 
nyújtott „ingyenhitel” a saját 
maguk részére házat építő és 
vásárló családok mellett, az 
ingatlanfejlesztőknek is el-
érhető lenne az eddig ismert 
tervezet szerint.
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A Gazdaság Házában, a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara székházá-
ban szakmai konzultációra 
került sor, fő téma a 2021-
27-es EU gazdaságfejlesz-
tési források tervezése. 
Az egyeztetésen dr. György 
László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
(ITM) gazdaságstratégiá-
ért és szabályozásért felelős 
államtitkára vett részt.

A magyar kormány azt sze-
retné, hogy a 2021-27-es euró-

ITM államtitkár: a 2021-27-es uniós forrásoknak 
a magyar kkv-k széles köréhez el kell érnie

Egy bérlakásépítő program 
segíthetne az építőipar helyze-
tén. – Puska József, ügyve-
zető, EUDEAL Plusz Kft., 
FMKIK alelnök.

Ágazati szakképzési fórumon 
tart előadást a felnőttképzési 
törvény változásairól Ber-
talan Tamás felnőttképzési 
szakértő.

A kamara tanácsadója segíti 
az Ön vállalkozását is, inno-
vációs potenciálja felmérésé-
ben. Érdeklődjön munkatár-
sunknál!

Felnőttképzés
2020

Az építőipar
helyzete

Ötletből
üzleti siker

1. oldal 4. oldal 3. oldal

pai uniós tervezési ciklusban 
legyenek olyan tömegpá-
lyázatok, amelyek a magyar 
kkv-k széles köréhez elérnek 
– hangsúlyozta az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
(ITM) gazdaságstratégiáért 
és szabályozásért felelős ál-
lamtitkára Székesfehérváron.

György László a tárca or-
szágos gazdasági kamarai 
fórumsorozatának utolsó 
állomása előtt tartott sajtó-
tájékoztatón arról is beszélt, 
hogy viszonylag gyorsan kí-
vánják a forrásokat odaítélni, 

A pandémiahelyzetet köve-
tő időszak az építőiparhoz 
kapcsolódó szakipari-, ke-
reskedelmi- és gyártó ága-
zatok sorsát is megpecsétel-
heti, tovább rontva a hazai 
gazdaság és a foglalkozta-
tás kilátásait – nyilatkozta 
Puska József, az EUDEAL 
Plusz Kft ügyvezetője. 

Mint mondta, az építőipar 
komoly multiplikáló hatással 
rendelkezik, mivel egy épí-
tőipari munkahely közvetve 
két továbbit generál. Az épí-
tőipar egyre lassuló – a múlt 
év azonos időszakához ké-
pest – mintegy 25%-os ter-
melési visszaesését egyelőre 
az állami Uniós forrásokból 
megvalósuló beruházások 
tartják életben.  Talán meg-
oldást, hathatós segítséget, 
mentőmellényt jelenthetne a 
problémára egy országos bér-

Építőipar a 
járványhelyzet után

és nem üres kézzel dr. 
György László ITM 
ga z d a s ág fe j le sz t é sé r t 
felelős államtitkár or-
szágjáró programjának 
zárórendezvényére. Hasz-
nos információkat, a pár-
beszéd lehetőségét hozta 
el a vállalkozók közössé-
gi otthonába, a Gazdaság 
Házába. 

A 2014-2020-as euró-
pai uniós költségvetési 
ciklusban a források 60 
%-át ígérték gazdaság-
fejlesztésre. Még nincs 
mérleg, de félek, hogy ez 
a cél nem valósult meg 
maradéktalanul. Most 
2021-27-ben többre lesz 
szükség! A bővítésre és 
innovációra felkészült 
magyar tulajdonú kis- és 
középvállalkozásoknak 
szükségük van ezekre a 
forrásokra. Ezt bizonyí-
totta az is, hogy minden 
meghívott vállalkozó 

személyesen vett részt és 
kérdéseikkel, a korábbi 
pályázatok során szerzett 
pozitív és negatív tapasz-
talataikkal tartalmassá 
tették a fórumot.

Bár a gazdaságfejlesz-
tésre szánt források mér-
téke most nem hangzott 
el (reméljük, imponáló 
számmal ez is hamarosan 
megtörténik), de a bürok-
rácia csökkentésének, a fi -
nanszírozás és elszámolás 
gyorsításának ígéretét po-
zitív üzenetként nyugtáz-
ták a résztvevők. Különö-
sen úgy, hogy a felmerülő 
kérdések és problémák ke-
zelésre a kamarán keresz-
tül, vagy akár közvetlen 
kapcsolattartással is lehe-
tőség nyílott. Házhoz jött 
és nem csak információt, 
hanem valódi partnersé-
get hozott a rendezvény. 
Jó alap ez az előttünk álló 
időszakra!

Radetzky Jenő

Házhoz jött…

a támogatói okiratokat 3-4 
hónappal a pályázati kiírást 
követően ki szeretnék állíta-
ni és el kívánják érni, hogy a 
vállalkozások egyúttal a for-
rást is megkaphassák.

Az államtitkár elmondta, 
hogy ezen felül olyan ki-
válósági pályázatokat sze-
retnének kiírni, amelyek 
segítségével a gyorsan vál-
tozó világgazdasági körül-
ményekre a magyar cégek is 
gyorsan tudnak reagálni. Pél-
daként említette a „koronaví-
rus-válságot”, amely egyben 

lehetőség is a vállalkozók 
előtt, hiszen a globális válla-
lati értékláncok rövidülnek, 
vagyis közelebb költözik a 
termelés a piacokhoz.

Folytatás a 2. oldalon

MEGÚJULT RENDSZERBEN INDULT 
A SZAKKÉPZÉSI TANÉV
A munkaerő-piaci igények-
re rugalmasan reagáló és a 
fi atalok számára értékes, 
naprakész tudást biztosító 
szakképzési rendszer várja 
a tanulókat szeptembertől. 
A szakképzés megújításá-
nak fontos eleme a szak-
képzésben dolgozó oktatók 
béremelése. Kiemelt cél, 
hogy jobb és gyakorlatia-
sabb legyen a szakképzés, 
ennek feltétele, hogy az ok-
tatók nagyobb megbecsü-
lést kapjanak.

A szakképzés intézmény-
rendszerében és tartalmában 
is megújul. Az új rendszer-
ben a hagyományos gim-
názium és a szakmatanulás 
előnyeit egyesítő techniku-
mok öt éves, míg szakképző 
iskolák három éves képzést 
kínálnak. A korszerű szak-
mai kompetenciák elsajátí-
tása érdekében a szakmai 
oktatás új szemlélettel kidol-
gozott, a gazdaság igényeit 
tükröző képzési és kimeneti 
követelmények alapján való-
sulhat meg.

Újdonság az ágazati ala-
poktatás is, amelyben min-
den tanulónak szakképzési 
ösztöndíj jár, és a tanulmá-
nyi eredményüktől függően 
ösztöndíjban részesülnek 
azok a tanulók is, akiknek a 
szakirányú oktatása nem du-
ális képzés keretében valósul 
meg. Jelentősége, hogy az 
ágazati készségek, ismeretek 
után választ magának szak-
mát a tanuló.

Szeptembertől megújul a 
duális képzés is. A jövőben 

a tanulók az eddigi juttatá-
soknál magasabb mértékű 
munkabérre számíthatnak, 
és szakképzési munkaszer-
ződés közelíti őket a munka 
világához. A szerződés az 
életkorukra tekintettel kellő 
védelmet, garanciákat bizto-
sít. A tanuló szakmai vizsgá-
ra való felkészítéséért a du-
ális képzőhely a szakképző 
intézménnyel közösen felel, 
képzési programjukat össze-
hangoltan dolgozzák ki. A 
gyakorlati és akár a szakmai 
elméleti ismeretek elsajátí-
tása is céges környezetben 
történhet. Az új szabályozás 
lehetővé teszi, hogy a vállala-
tok közreműködjenek az ága-
zati alapvizsgát követően du-
ális képzés keretében náluk 
alkalmazásra kerülő tanulók 
kiválasztásában. A képzés 
hatékonyságának a javulását 
várjuk ettől az intézkedéstől.

A szakmai vizsgát a kép-
zést folytató intézménytől 
függetlenül működő akkre-
ditált vizsgaközpontokban 
tehetik majd le a tanulók. 
Az intézményeknek az akk-
reditációhoz előírt feltételek 
teljesítésére megfelelő felké-
szülési időt kell biztosítani, 
ezért a 2025. december 31-ig 
terjedő átmeneti időszakban 
a szakképző intézmények 
akkreditált vizsgaközpont-
nak minősülnek.

A felnőttek oktatása is az 
eddigieknél rugalmasabban 
valósulhat meg, mind a kép-
zés időtartamát, mind szer-
vezését illetően. A képzési 
idő lerövidíthető, a szakirá-
nyú oktatás akár a képzés-

ben részt vevőt foglalkoztató 
vállalkozásnál is teljesíthető 
lesz, tekintet nélkül arra, 
hogy duális képzőhelyként 
működik-e. Változatlanul az 
első két szakma megszerzése 
ingyenes. Mindez jelentősen 
megkönnyíti a felnőttek 
alapszakmához jutását.

Szeptembertől új program-
követelmények alapján indít-
hatók a szakmai képzések is. 
Ez egy dinamikusan változó 
halmaz, így a szakmai kép-
zések, szakképesítések listá-
ja a korábbi OKJ-tól eltérő-
en nem kerül jogszabályban 
kiadásra, programkövetel-
ményre bárki javaslatot te-
het. Ez eddig elfogadásra ke-
rült programkövetelmények 
az IKK honlapján elérhetők.

A szakképzés országos 
stratégiai kérdéseinek érde-

kegyeztetési fórumaként, 
jogszabályban rögzített fel-
adatokkal működik tovább a 
júniusban újraalakult Szak-
képzési Innovációs Tanács is, 
de kamara által működtetett 
ágazati készségtanácsok is 
megújultak, folytatják mun-
kájukat, feladatuk elsősorban 
a szakképzés tartalmi szabá-
lyozóival kapcsolatban lesz.

A megújult szakképzési 
rendszer célja, hogy minden 
magyar fi atal a vállalkozások 
igényeihez igazodó kész-
ségekkel, kompetenciákkal 
felvértezve kerüljön ki az 
iskolarendszerből, biztosítva 
ezzel saját jövőjét és a ma-
gyar vállalkozások verseny-
képességét. 

Pölöskei Gáborné, 
helyettes államtitkár

Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium



Online számla változás

Változás a jótállásban A 2021-27-es uniós forrásoknak a magyar 
kkv-k széles köréhez el kell érnie

KAMARAI VÁLASZTÁS 2020
Harminc új küldött a kamarai önkormányzatban

2021-től lényeges változásokra számíthatunk a jótállásban

A magánszemélyek részére kibocsátott papír 
alapú számlákra vonatkozóan 2021. január 
1-től válik szükségessé az adatszolgáltatás.

Az online számlázás 2021-ben válik teljessé, 
ekkor már minden számlát, még a magánsze-

2021. január 1-jétől a szavatossági és jótállá-
si igényekkel kapcsolatban lényeges változá-
sokra kell felkészülniük a vállalkozásoknak.

Többek között az új jogszabályi rendelkezés 
értelmében a tartós fogyasztási cikkek köre 

Folytatás az 1. oldalról
György László fontos célnak nevezte még, 
hogy a magyar gazdaság jövője „high-tech és 
zöld” legyen. Ezért arra is törekszenek majd, 
hogy azok a vállalkozások, amelyek energia-
hatékonyabbá, zöldebbé, környezetbaráttá, 
technológiailag intenzívebbé akarják tenni te-
vékenységüket, arra kapjanak forrásokat.
Az államtitkár az MTI kérdésére a hétéves cik-
lus pontos számairól nem tudott nyilatkozni, 
mint fogalmazott „még küzdenek Brüsszellel”, 
ugyanakkor azt mindenképpen szeretnék elér-

GAZDASÁGI KALUZ 2020. szeptember 23. SZERDA2     www. fmkik.hu

Új Otthon Program
Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz 
Matolcsy György. A jegybankelnök által 
Új otthon programnak nevezett rend-
szer olcsó, 0 százalékos hitelt kínálna az 
új zöld otthont építőknek és vásárlók-
nak tízéves futamidővel. 

A növekedés.hu-n hétfőn megjelent írásában 
Matolcsy György leszögezte, hogy a mai la-
káspolitika infl ációt termel és nem új otthont 
teremt, és hibásnak nevezte a kedvezményes 
lakásáfa visszaemelését is. Szerinte szükség 
volna egy olyan programra, amit a jegyban-
kok indíthatnának el, miután kormánydöntés 
születik a lakáspolitikai fordulatról. 

mélyek részére kiállítottakat is látja majd az 
adóhivatal. 

A vállalkozások 2021. január 1-jétől márci-
us 31-ig szankciómentesen tudnak átállni az 
új rendszerre. 

Bővebben: fmkik.hu

kibővül, a jótállás időtartama eladási ártól 
függően változik, a vállalkozás a jótállási 
jegyet már elektronikusan is átadhatja a fo-
gyasztónak.

A részletszabályok a Magyar Közlöny 2020. 
évi 140. számában olvashatók.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
maránál – az Alapszabály szerint – a be-
tölthető 120 mandátumból 111 betöltésre 
került, közülük 30-an új küldöttként csat-
lakoztak a testülethez.  Az új küldötteket 
kérdeztük, milyen elvárásaik vannak a 
gazdasági önkormányzat újonnan megvá-
lasztott szereplőjeként?

Nagy Roland, ügyvezető
Nagy Rol-And Kft. (Gémeskút Étterem)

Megválasztott képviselőként, szeretném 
megköszönni a lehetőséget, hogy képvisel-
hetem a vállalkozókat. Először felül kell 
vizsgálni a jelenlegi helyzetünket, amit a 
pandémia okozott ország, illetve világszer-
te. Feladatunk a vállalkozások működésének 
megtartása, a munka, és a termelési lehető-
ségek elősegítése, továbbá segítségnyújtás a 
munkahelyek megteremtéséhez (pályázati le-
hetőségek, munkahely-megtartó lehetőségek 
keresése, támogatása stb.). Közös érdekünk, 
hogy gazdaságunk motorja folyamatosan 
működjön, a szolgáltatóipar fennmaradjon. 
Másodsorban kiemelten fontos az oktatás 
megreformálása, hiszen fontos feladat a jövő 
nemzedékének nevelése.   

Gilincsek Szabolcs, ügyvezető
Technetic Services Kft.

Eddigi tapasztalataim azt támasztják alá, 
hogy a kamara munkatársai tökéletesen ellát-
ják a tőlük várható gazdasági szereplők ak-
tivitását élénkítő rendezvények szervezését, 
illetve a háttérben sokat munkálkodnak azon, 
hogy a Fejér megyei szervezetek minél jobban 
be tudjanak kapcsolódni a gazdasági körfor-
gásba. Hosszú távon ez a tendencia, az elvárás 
egy kamarával szemben. Ezek mellett kel-
lőképpen kell támogatni az új vállalkozások 
integrálását ebbe a rendszerbe, amivel tapasz-
talataim alapján szintén jó úton jár a kamara.

Az első küldöttgyűlés legfontosabb tapasz-
talata, hogy egy nagyon intelligens és össze-
tartó üzleti közösség tagjai tartoznak a „szer-
vezetbe”, másrészt a tradicionális vállalatok 
vezetői mellett nagy számban jelennek meg a 
feltörekvő, fi atal vállalkozások képviselői is.

Kiss Botond, ügyvezető
Építő M+M Kft.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra megválasztott küldöttjeként felelősnek ér-
zem magam az építőipar rövid és hosszútávú 
fejlesztéséért.

Melyek lennének ezek: 
• a kialakult járványhelyzetben fel kell ké-

szítenünk a vállalkozásokat az esetleges kor-
látozások kezelésére, azok túlélésére, a támo-
gatások igénybevételére

• a vállalkozások aktívabb részvétele az épí-
tőipari szakmunkás képzésben, az új anya-
gok és technológiák megismertetésével, az 
építőipari szakmák bemutatkozásával, nép-
szerűsítésével

• a megyei önkormányzat és a helyi vállal-
kozások szorosabb kapcsolatának megerősí-
tése, a helyi beruházások megvalósításában 
aktív vállalkozói részvétel

Kamarai választás 2020

2020. szeptember 15-én, a Gazdaság Házában 
tartott tisztújító küldöttgyűlésen a gazdasági 
önkormányzat küldöttei ismét Radetzky Jenőt 
választották négy évre a Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnökének – tájékoztatta 
a lap olvasóit a Választási bizottság elnöke, dr. 
Vári Kovács József. 

13 fős elnökség, 5 tagú Etikai Bizottság, 5 
tagú Ellenőrző Bizottság, valamint 8 orszá-
gos küldött – akik a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara küldött testületében képviselik 
kamaránkat – kapott mandátumot.

„A mai választás eredményeképpen a testü-
letekben jelen van a folytatás. De ugyanakkor 
a megújulás is. Nem folytatjuk tehát, hanem a 
meglévő alapokra építünk egy újat, a kor kihí-
vásainak megfelelően. Nagyon igaz az az ókori 
mondás, ókori bölcsesség, és ami egyben 21. szá-
zadi valóság is, a „Panta rhei” – Minden folyás-
ban van, nem léphetünk bele ugyanabba a vízbe. 
„Mutatis Mutandis” – Meg kell változtatni azt, 
ami megváltozásra szorul, szükséges.” – mondta 
Radetzky Jenő kamarai elnök a záróbeszédében.

Álalános alelnöknek Belegrai Pétert a MOTE 
Kft. ügyvezető-tulajdonosát (Ipari tagozat) vá-
lasztották. A kamara további négy alelnöke: 
Puska József, Eudeal Plusz Kft ügyvezető (Ipari 
tagozat), Vértes Tibor, Agárdi Ínyenc Kft. ügyve-
zető igazgató (Kereskedelmi tagozat), Szabó Zsu-
zsanna, Érted Oktatási Nonprofi t Kft. képviselő 
(Szolgálató tagozat), Sárvári József, Sárvári Asz-
talosipari Kft. ügyvezető (Kézműves tagozat). 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Elnöksége 13 fős. Az elnökség tagja a kamara 
elnöke, általános alelnöke és a négy alelnöke, 

a további 7 fő elnökségi tag: dr. Karsai Béla, 
Karsai Holding Zrt., elnök (Ipari Tagozat), dr. 
Vári Kovács József, Hat Faktor Kft., ügyveze-
tő (Szolgáltató Tagozat), Gotthárd Imre, GIGA 
2003 Kft. ügyvezető (Ipari Tagozat), Hunorfi  
István, Inter-Nett 2000 Kft. ügyvezető (Keres-
kedelmi Tagozat), Madarász Viktor, KORO-
NA Zrt., kereskedelmi igazgató (Kereskedel-
mi Tagozat), Minárovits János, ALBACOMP 
RI Kft. ügyvezető (Ipari Tagozat), Möllmann 
Günterné, Fogadó az Öreg Préshez Kft., ügy-
vezető (Kereskedelmi Tagozat).

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Hajnal József-
né, egyéni vállalkozó (Szolgáltató Tagozat), 
tagjai: Cserta János András, egyéni vállalkozó 
(Kézműves Tagozat), Fiers András, Fiers Me-
chanika Kft. ügyvezető (Ipari Tagozat), Fol-
megné Czirák Julianna, FMKIK pártoló tag, 
Strasszer József, Strasszer Autosystem Kft. 
ügyvezető (Kereskedelmi Tagozat)

Az Etikai Bizottság elnöke Egerszegi Zoltán, 
H.T.M. Zrt., vezérigazgatói tanácsadó (Ipari 
tagozat), tagjai: Cseh-Bognár Sándor, egyé-
ni vállalkozó (Szolgáltató Tagozat), Horváth 
Rezső, Karrier-Bútor Kft., ügyvezető (Ke-
reskedelmi Tagozat), Kelemen Szabolcs, Ke-
lemen Mérnöki Iroda Kft., ügyvezető (Ipari 
Tagozat), Zámbó Zoltánné, egyéni vállalkozó 
(Kézműves tagozat).

Választási Bizottság tájékoztatás 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara 2020. évi választása a törvényi és a 
kamara Alapszabálya előírásainak megfe-
lelően zajlott. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara önkormányzatiság alapján működő 
gazdasági kamara. A legitimációt a gazda-
ság szereplői adják azáltal, hogy a kama-
rai küldöttek választásában valamennyi 
gazdálkodó részt vehet, aktív és passzív 
választójoga van. Ezzel éltek is a gazdasá-
gi szereplők. A Választási Bizottság a vá-
lasztási folyamat tapasztalatai alapján úgy 
látja, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a következő négy évben is 
eredményesen fogja előmozdítani a megye 
gazdasága fejlődését és szerveződését.   

További információ olvasható és az FM-
KIK küldött testülete a www.fmkik.hu 
honlapon megtekinthető. 

Úgy látja, ma kínálati fordulatra van szük-
ség, mert az erős kereslet nem találkozik 
hasonlóan erős kínálattal a lakáspiacon.

Felső határokkal jelentős összegű hitelfor-
rást kínálna a program a családoknak és az in-
gatlanfejlesztőknek egyaránt. A programmal 
nyerhetne az ország évi 30-40 ezer új otthont, 
erős támogatást a demográfi ai fordulathoz, 
évi 1 százalékos többlet GDP-növekedést, 40-
50 ezer új, teljes munkahelyet, jelentős többlet 
költségvetési bevételt, zöld és energiatakaré-
kos új lakásállományt, új kertvárosokat, új 
tereket nagycsaládosoknak és családi együt-
téléseknek stb. – írta Matolcsy György.

Forrás: mti

ni, hogy a hazai gazdaság fejlesztésére szánt 
uniós források lehető legnagyobb hányada Ma-
gyarországon maradjon.
Mint rámutatott: előfordulhat, hogy bizonyos 
technológiákat külföldről kell vásárolni, de 
például azért indították a Zöld Nemzeti Bajno-
kok kiírást, hogy a zöld gazdaság hazai szinten 
erősödjön, tehát amikor egy család vagy egy 
cég napelemet akar a házára, üzemére, akkor 
legyenek olyan magyar gyártók, akiktől ezeket 
be tudják szerezni.
Forrás: mti



Segítünk, hogy ötletéből 
üzleti siker legyen

Az Ön sikeréért: megoldásvezérelt szolgáltatások, az üzleti innováció támogatása

Mielőtt külföldre megyünk, érdemes tájékozódni a ki- és beutazási szabályokról

Vállalkozók számára több szolgáltatás is 
elérhető a Gazdaság Házában működő 
Enterprise Europe Network (EEN) iro-
dán keresztül, amely az Európai Bizott-
ság vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó – és 
egyben a világ legnagyobb – üzletfejlesz-
tési hálózata.

A térség innovációs potenciáljának növelése 
az Európai Unió egyik kiemelt célja. Ehhez 
illeszkedően, különböző elemző, audit progra-
mok segítségével a kamara tanácsadója segíti 
a vállalkozást innovációs potenciálja felméré-
sében, a fejlődési területek meghatározásában. 
A Horizon2020 KKV eszköz nyerteseit az 
EEN tanácsadója személyesen keresi fel, és tá-

jékoztatja az elnyert összeg optimális felhasz-
nálásáról, a további lehetőségekről.

A hálózat további szolgáltatásai: nemzet-
közi üzleti partneri kapcsolatok létrejötté-
nek támogatása szaktanácsadással, EU-s 
jogszabályokhoz, a határon átnyúló szol-
gáltatásnyújtás szabályaihoz, fi nanszírozási 
kérdésekhez, szellemi tulajdonvédelemhez 
kapcsolódó tanácsadás, megoldásvezérelt 
szolgáltatások, az üzleti innováció támogatá-
sa, hogy innovatív ötletből nemzetközi üzleti 
siker legyen, online adatbázis, ahova díjmen-
tesen kerülhetnek be a vállalkozások. 

Szolgáltatásaink térítésmentesen állnak 
rendelkezésére. Keressen bennünket! fmkik.
hu, een@een.hu, 22-50-310
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A fi atal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Madarász Viktor
Kereskedelmi igazgató
Korona Zrt.

Kereskedelem a vírus árnyékában 

Sajnos újra aktuálissá vált, hogy a ko-
ronavírus gazdaságra és azon belül a 
kereskedelemre gyakorolt hatásáról 
beszéljünk. Az első hullám idején sok 
kisebb piaci szereplőhöz hasonlóan a 
Korona Zrt. is megsínylette a boltz-
árat: a boltok bezárásával keletkezett 
forgalomkiesést sajnos nem pótolta 
a nyári időszak, sőt, több boltnál egy 
számjegyű forgalomcsökkenést tapasz-
taltunk a bázis időszakhoz képest is. A 
nagyobb piaci szereplők ezzel szemben 
összességében többnyire csak a tervek-
hez képest vannak elmaradva, részben 
köszönhetően az online forgalom két-
számjegyű erősödésének is. A járvány 
legsúlyosabban a rendezvényekhez 
köthető termékkategóriákat érinti, na-
gyon jelentős a visszaesés például az 
esküvőkhöz köthető ruházati termékek 
(vőlegényöltönyök, örömanya ruhák) 
körében. Ezzel szemben más termé-
kekre akár még nőtt is a kereslet, az 
otthoni bezártság miatt többen vásárol-
tak kertészeti, barkács, és lakásfelújí-
táshoz kötődő termékeket. 

A városban az elsők között tudtunk 
megfelelő minősítéssel rendelkező 
FFP2-es maszkokat importálni a jár-
vány kezdetekor, és a közösségért 
vállalt felelősségünk jegyében az első 
szállítmányból több száz darabot ado-
mányoztunk a városnak. Árukínálatun-
kat igyekszünk a járvány által támasz-
tott igényekhez szabni: Munkaruházati 
boltunkban az általunk gyártott szövet-
maszk mellett, orvosi, porvédő, FFP2-
es és FFP3-as kategóriájú maszkok és 
egyéb védőfelszerelések is kaphatók.

Minden boltunkban vásárolható or-
vosi maszk, és van ingyenes kézfertőt-
lenítési lehetőség is, a távolságtartást 
pedig a padlón elhelyezett jelzések 
mellett a kasszákhoz kihelyezett plexik 
is biztosítják. 

Reménykedünk benne, hogy vásárló-
inkkal közösen felelős viselkedést ta-
núsítva képesek leszünk a járvány ter-
jedésének lassítására. Ezzel nem csak 
az újabb kijárási korlátozáshoz kötődő 
súlyos gazdasági károkat kerülhetjük 
el, hanem ami még fontosabb, egymás 
egészségének, testi épségének megőr-
zését is elérhetjük. 

A 7-es asztal

Exportáló vállalkozások fi gyelmébe! 
Tudnivalók a határátlépésről

Könyv a járványhelyzetre való 
felkészüléshez

Exportfejlesztési programsorozat 
online

A teljes belső határon ideiglenesen visszaál-
lította a határellenőrzést szeptember 1-jétől 
a kormány. Az intézkedést enyhítendő, a 
gazdaság zavartalan működéséért az üzleti 
célú beutazást – reagálva az igényekre – a 
továbbiakban engedélyezik. Az enyhítő ren-
delet szeptember 5-én lépett életbe.

Az írás a 2020. szeptember 21-i állapotot 
tükrözi.

2020. szeptember 21-től a külföldről hazaté-
rő magyaroknak 14 helyett csak 10 napig kell 
karanténban lenniük, ha a koronavírus-fertő-
zés gyanúja nem merül fel náluk. A karan-
tén letöltéséről az ORFK dönt kizárólagos 
módon. Létezik egy olyan opció a police.hu 
weboldalon az ügyintézés fül alatt, hogy mél-
tányossági kérelem. Ez alól felmentést két, 
legalább 48 óra különbséggel elvégzett mole-
kuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

Ha a Magyarországról történő kiutazás cél-
ja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékeny-
ség, amelynek tényét a magyar állampolgár 
Magyarországra történő visszautazásakor 

Vállalati Fehér Könyv címen, vállalkozá-
sok számára készített gyakorlati útmuta-
tót a vállalati pandémiás terv elkészítésé-
hez és végrehajtásához az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium.

A kiadvány a járvány terjedésének meg-
előzésében, a kockázatok csökkentésében 
segíti a hazai vállalkozásokat. Tudomá-
nyos-szakmai megalapozottsággal, nem-
zetközi esettanulmányokat ismertetve tesz 
gyakorlati védekezési, munkaszervezési 
javaslatokat az őszi-téli időszakra. Alapve-
tő célja, hogy a folyamatos és biztonságos 
működés fenntartása érdekében praktikus 
segítséget nyújtson a nem egészségügyi 
ellátást nyújtó vállalkozások, szervezetek 
számára a következő járványhullámra való 
felkészülésben.

A Vállalati Fehér Könyv megtekinthető 
honlapunkon: fmkik.hu

Heti rendszerességgel egy-egy gazdasági 
térség országainak gazdaságát és piacra 
jutási lehetőségeit mutatjuk be online ex-
portfejlesztési programsorozatunkon. 

Osztrák piaci előadássorozat
Az előadássorozat kiemelt témakörei: az oszt-

rák vállalkozási környezet általános jellemzői, a 
határon átnyúló szolgáltatás adminisztratív fel-
tételei, cégalapítás és közbeszerzés Ausztriában 
stb. A webináriumok időpontjai honlapunkon!

igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást 
követően Magyarország területére korlátozás 
nélkül beléphet.

Ha a Magyarországra történő beutazás 
üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, 
amelynek tényét a nem magyar állampolgár 
Magyarország területére történő belépéskor 
igazolja, Magyarország területére korlátozás 
nélkül beléphet.

A rendelet szerint a nem magyar állampol-
gárok személyforgalomban Magyarország 
területére nem léphetnek be. Ez alól felmen-
tést csak a rendőrség adhat, például meghívó-
levéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy 
egyéb munkavégzés, fuvarfeladat kiinduló-
pontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés 
személyforgalomban ok esetén.

A Magyarországra történő beutazásra ren-
deletekben foglalt szabályok vonatkoznak. A 
rendeletszámokat, valamint a határátlépésre 
vonatkozó további kivételeket (pl. szomszé-
dos államok polgárai és az ott élő magyar ál-
lampolgárok, sportrendezvények résztvevői 
stb.), honlapunkon olvashatja: fmkik.hu

Relációs tájékoztatók
Exportfejlesztés, kétoldalú nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok erősítése, külpiacra 
jutás segítése áll a fókuszában online előa-
dássorozatainknak. A webináriumok év vé-
géig, több időpontban indulnak, részletek 
honlapunkon! 

További információ: fmkik.hu, Buda Csilla 
irodavezető 0622-510-316, csilla.buda@fm-
kik.hu 
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Felnőttképzés 2020 
A bejelentés alapján folytatott felnőttképzési 
tevékenység alapvető szabályai

Pályaorientációs programok egy helyen

Választ adunk kérdéseire! A Szakképzés jövője 
– online konferencia a 
változásokról

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

ONLINE PROGRAMOK:

Széchenyi Kártya csoportos ONLINE hiteltanácsadás: 
előzetes bejelentkezés alapján kedd és csütörtök 14.00 
– 15.00 

Osztrák vállalkozói környezet és a határon átnyúló 
szolgáltatások – információs nap konzultációs lehető-
séggel – 2020. szeptember 24. csütörtök 10.00 óra

Innovációs pályázaton indulók fi gyelmébe! Hogyan 
lehet sikeres innovációs pályázatokon – projektelem-
zés EU-s pályázati bírálókkal – 2020.  szeptember 29. 
kedd, 10.00 óra

Oroszország, Ukrajna, Belaruszia gazdasága, üzleti 
lehetőségek workshop kereskedelmi-kooperációs le-
hetőségekről – 2020. október 1., csütörtök, 10.00 óra

Cégalapítás, vállalkozási formák Ausztriában – in-
formációs nap konzultációval – 2020. október 8., csü-
törtök, 10.00 óra

Szlovákia, Csehország, Lengyelország gazdasága, 
üzleti lehetőségek – workshop kereskedelmi-koope-
rációs lehetőségekről – 2020. október 15., csütörtök, 
10.00 óra

Közbeszerzés Ausztriában – workshop – 2020. októ-
ber 20., kedd, 10.00 óra

VIRTUÁLIS NEMZETKÖZI ÜZLETEMBER-TA-
LÁLKOZÓK

Nemzetközi gépipari üzletember-találkozó virtuáli-
san – a jól ismert brnoi gépipari kiállítás kísérő rendez-
vénye – 2020. október 5. 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

2020. január elsejével mó-
dosult a felnőttképzési 
törvény (2013. évi LXX-
VII. tv. a felnőttképzésről, 
továbbiakban Fktv.). A 
képzéseket 2020. szeptem-
ber 1-jétől a megváltozott 
szabályok alapján a kell 
indítani. 

A legjelentősebb változás, 
hogy minden szervezett, cél-
irányos kompetenciakialakí-
tásra és kompetencia-fejlesz-
tésre irányuló, szervezetten 
megvalósuló oktatás és kép-
zés felnőttképzési tevékeny-
ségnek tekintendő, és kiter-
jed rá az Fktv. hatálya. Bele 
értve a jogszabály alapján 
folytatott – korábban ható-
sági, hatósági jellegű kép-
zéseket, és a munkáltatók 
által saját munkavállalóik 
számára, nem üzletszerűen 
folytatott belső képzéseket. 
Felnőttképzési tevékenység 
keretében megvalósítandók 
az ITM tájékoztatása szerint 
a munkavállalók számára 
szervezett munkavédelmi és 
tűzvédelmi képzések is. 

A felnőttképzési tevékeny-
ség a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatá-
sának általános szabályairól 
szóló törvény szerint bejelen-
tés alapján végezhető. A beje-
lentési eljárást a felnőttképzési 
tevékenységet folytató munkál-

„Ha sikeres akarsz lenni, 
a dolog nagyon egyszerű. 
Érts ahhoz, amit csinálsz! 
Szeresd, amit csinálsz! 
És higgy abban, amit csi-
nálsz.” – ezzel a Will Rog-
ers idézettel invitáljuk az 
érdeklődőket pályaorientá-
ciós programjainkra. 

Szeptemberben közzétételre 
kerül a versenyfelhívás a már 
hagyományos „Iparkodjunk, 
gyerekek” vetélkedőre. Az 
őszi pályaorientációs progra-
mok üzem- és gyárlátogatásai 
során a tanulók megismer-
kednek egy-egy adott szak-
mával, a „Modern Műhelyek” 
program keretében a tanulók 

Turizmus vendéglátás 
Ágazati Fórumra várjuk 
az érintetteket 2020. szep-
tember 30-án, szerdán, 
10.00 órától. Regisztrál-
jon, s vegyen részt a prog-
ramon személyesen a Gaz-
daság Házában, vagy az 
online térben.

A program témái többek 
között: Bejelentés vagy en-

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara az Innovációs 
és Technológia Miniszté-
riummal együttműködve 
online szakmai konferen-
ciát szervez „A szakképzés 
jövője” címmel. A program 
2020. október 13-án, ked-
den, 10 és 15.30 óra között 
kerül megrendezésre.

A konferencia előadói – töb-
bek között – az Innovációs 
és Technológiai Minisztéri-
umtól Pölöskei Gáborné, a 
szakképzésért felelős helyet-

Az üzem- és gyárlátogatások időpontjai honlapunkon elérhetők

Az Ön cégét is érinthetik a felnőttképzési változások

tató a felnőttképzési adatszol-
gáltatási rendszeren keresztül, 
elektronikus úton kezdemé-
nyezheti, amit a https://far.nive.
hu webcímen keresztül ér el.

Az Fktv. az alábbi szabá-
lyokat, kötelezettségeket 
határozza meg a bejelentés 
alapján folytatott felnőttkép-
zési tevékenységre:

– a képzésben részt vevő 
személlyel felnőttképzési 
szerződést kell kötni – de 
nem szükséges a szerződést 
írásban megkötni; 

– az Fktv. 17. § a) és c) pont-
jában meghatározott tájékoz-
tatási kötelezettségnek kell 
megfelelni; 

– eleget kell tenni a felnőtt-

képzés adatszolgáltatási rend-
szerébe az Fktv. 15. és 21. §-a  
alapján történő adatszolgálta-
tási kötelezettségnek; 

– gondoskodni kell a sze-
mélyes adatok Fktv. 21. 
§-ban foglaltaknak megfele-
lő kezeléséről.

Az itt ismertetett szabályok 
mentén javasolt átgondolni 
a belső képzésekre is a tájé-
koztatás módját és a képzé-
sek résztvevőivel kapcsolatos 
adatkezelési tevékenysége-
ket, annak érdekében, hogy 
a fenti kötelezettségeknek a 
legkisebb erőforrás ráfordí-
tással sikerüljön megfelelni. 

Bertalan Tamás
felnőttképzési szakértő
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A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

gedélyezés? Felnőttképzés 
átalakítása gazdálkodó szer-
vezetekkel összefüggésben; 
Munkaerőpiac átalakulása a 
pandémia hatására; Gazdál-
kodók igényei felnőttképzés-
ben és a jelenlegi helyzetben.

A program előadója Ber-
talan Tamás, felnőttképzési 
szakértő.

Az ágazati fórumok az 
N FA-K A-I T M-16/2019/

tes államtitkár, valamint Dr. 
György László gazdaságstra-
tégiáért és szabályozásért fe-
lelős államtitkár.

A konferencia célja, hogy a 
gazdálkodó szervezetek átfogó 
információt kapjanak a szak-
képzésben történő változások-
kal kapcsolatban, valamint az 
Ágazati készségtanácsok és az 
adott régióban működő gaz-
dálkodó szervezetek között ha-
tékony eszmecsere jöjjön létre.

A rendezvényről bőveb-
ben honlapunkon olvashat: 
fmkik.hu

„élesben” is kipróbálhatják 
magukat egy-egy adott szak-
területen. Az üzem- és gyár-
látogatások időpontjait keres-
se honlapunkon (fmkik.hu).

A szülői értekezleteken 
részletes tájékoztatást kap-
nak a szülők az új szakkép-
zési intézményrendszerről, 
miért érdemes a szakképzés-
ben továbbtanulni, az osz-
tályfőnöki órán a tanulók 
kapnak felvilágosítást az 
iskolatípusokról, az ösztön-
díjrendszerről és az ágazati 
alapvizsgáról egyaránt. 

A pályaorientációs prog-
ramok az NFA-KA-ITM-16/
2019/TK/07 tsz. keretében 
valósulnak meg.

TK/07 tsz. keretében való-
sulnak meg.

Bővebben: fmkik.hu
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