
Saját Galloway marhahú-
sunk, a sváb specialitások, 
a vendégváró almás zsír és 
sok más kedvességet kínált 
csapatunk.

Ezúton is köszönöm Min-
denkinek, munkatársaiknak 
és vendégeinknek, akik vala-
ha részt vettek az Öreg Prés 
életében.

Ma azonban, 25 év után 
átadom a ház kulcsait Vo-
lenter Istvánnak, aki amint 
a körülmények engedik, 
újranyitja az Öreg Prés Ét-
termet.

Sok sikert Istvánnak és 
csapatának! Kívánok neki 
legalább annyi örömöt a 
munkához, mint amennyit 
nekünk adott!
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2021. január 01. napjától mó-
dosul a Fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény, 
miszerint a békéltető testü-
let eljárásában kötelező az 
elektronikus ügyintézés. A 
vállalkozások a jövőben ki-
zárólag elektronikus úton 
tarthatnak kapcsolatot a 
Fejér Megyei Békéltető Tes-
tülettel. A magánszemély fo-
gyasztók egyelőre csak erre 
irányuló kérelmük esetén 
kötelesek elektronikus utat 
alkalmazni az eljárásban. 

Az elektronikus kapcsolat-
tartás azt jelenti, hogy a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által működtetett 
Fejér Megyei Békéltető Tes-
tület 2021. január 01. napjától 
online hivatali kaput létesített, 

Változások a békéltető testületi eljárásokban

A mai napig a Braun család 
tulajdonában lévő Braun 
Kft. idén ünnepli 35. szüle-
tésnapját.

2019-ben Fejér megyében 
a vállalkozók több mint 40 
milliárd Ft helyi iparűzési 
adót fizettek.

Vállalkozások figyelmébe! 
EKÁER, BREXIT, BIREG, 
jövedéki szabályok – webi-
nárium 2021. február 10-én.

Az iparűzési
adóról

35 éves 
jubileum

Jogszabály 
változások

2. oldal 2. oldal 3. oldal

amely a békéltető testületi el-
járások során érkező, illetőleg 
onnan elküldött elektronikus 
iratok fogadására, küldésére, 
kézbesítésére szolgál. 

A vállalkozások az epapir.
gov.hu oldalra ellátogatva – 
a Békéltető Testületi ügyek 
témacsoportját kiválasztva – 
tudnak az eljárásban beadvá-
nyokat előterjeszteni, nyilat-
kozatokat eljuttatni a hivatali 
kapura. 

A békéltető testületi eljárá-
sokban felmerülő technikai 
kérdésekben  a bekeltetes@fm-
kik.hu e-mail címen tudnak in-
formálódni a kapcsolattartás új 
formájával, illetőleg az eljárás-
ban alkalmazott formanyom-
tatványokkal kapcsolatosan, 
ahol illetékes munkatársunk 
áll szíves rendelkezésükre.  

1996-ban nyitottam meg fér-
jemmel az Öreg Prés Étter-
met, amely Fogadónk ven-
dégeit, és minden hozzánk 
betérőt szívesen fogadott – 
emlékezett vissza Möllmann 
Günterné, az Öreg Prés Ét-
terem alapítója.

Az elmúlt negyed évszázad-
ban sokmindent átéltünk, 
séfjeink finomakat főztek, 
felszolgálóink alázattal dol-
goztak, rengeteg rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött.

Egy gondolat, mottó vezé-
relt minket mindig, minden 
körülmény között, ez pedig a 
valódi vendéglátás! Igyekez-
tünk házias, minőségi étele-
ket az asztalra tenni.

Egy korszak vége, 
valami új kezdete!

A 90-es rendszerváltás-
sal visszanyert szabadság 
szavai között különös tar-
talommal bírt a szubszi-
diaritás. Kiejtése nehéz, 
tartalmában új volt (ne-
künk). A modern polgári 
állam szerveződésének 
egyik alapeleme. Azt je-
lenti, hogy amely feladatot 
egy személy, vagy közös-
ség – konkrét érintettség 
okán – helyi szinten meg 
tud oldani, arról nem sza-
bad magasabb szinten (az 
érintettek kihagyásával) 
döntést hozni. A szubszi-
diaritás elvének érvénye-
sítése segíti a helyi önkor-
mányzatok, köztestületek 
(kamarák, mint gazdasági 
önkormányzatok), civil 
szervezetek tevékenységét. 

Nem vitatható, hogy eh-
hez megfelelő forrásra van 
szükség, ami az önkor-
mányzatok esetében el-
sősorban a helyi adókból, 
köztestületek, kamarák, 
civil szervezetek esetében 
törvény által meghatározott 
hozzájárulásból – esetünk-
ben kamarai regisztrációs 
díjból –, civil szerveze-

teknél általában önkéntes 
adományokból, támogatá-
sokból áll. A közösségi tár-
sadalmi feladatok decent-
ralizálása, vagy éppen 
centralizálása erősen befo-
lyásolja a forrásigényt, vagy 
annak felhasználását. A 
szubszidiaritás és a „lopa-
kodó centralizáció” folya-
matos küzdelmét több szin-
ten is érzékeli a társadalmi 
folyamatokat figyelő polgár, 
esetünkben vállalkozó. Lát-
juk ezt európai szinten, ahol 
a maastrichti szerződésben 
rögzített nemzeti döntés-
jogokkal szemben erősödő 
központosítást érzékelünk, 
de hazai szinten is vannak 
példák a korábban decent-
ralizált feladatok közpon-
tosítására, ezzel együtt járó 
források átcsoportosításra. 

A hatékony helyi közélet-
hez, problémakezeléshez 
pénzügyi függetlenségre 
és természetesen azok fel-
használásának átláthatósá-
gára van szükség. Ennek 
megőrzése a szubszidiaritás 
elvét magukra kötelezőnek 
tartó szervezetek, polgárok, 
vállalkozók közös érdeke. 

radetzky jenő

Szubszidiaritás

A LEGFONTOSABB ADÓVÁLTOZÁSOK
A 2021-re vonatkozó adó-
rendszert érintő változá-
sok, az adópolitikai irá-
nyokkal összhangban, az 
adminisztráció egyszerű-
sítését, a foglalkoztatás 
ösztönzését, a családok 
támogatását és a gazdaság 
fehérítését célozzák.

2021. január 1-jétől a sze-
mélyi kedvezmény adó-
alap-kedvezménnyé vált.

Az szja-bevallásban az 500 
ezer forintot meg nem hala-
dó kötelezettségre 12 havi 
pótlékmentes részletfizetés 
kérhető.

Módosultak az egyéni vál-
lalkozók által érvényesíthető 
kisvállalkozások adóked-
vezményére és a gépjármű 
tulajdonjogának igazolására 
vonatkozó szabályok.

Adómentes a kifizető által 
biztosított járványügyi szű-
rővizsgálat, és a gyermeket 
nevelő családok otthonfelújí-
tási támogatása.

2021-től átalakult a mező-
gazdasági szektorban folyta-
tott tevékenységre vonatkozó 
szabályrendszer.

2021. január 4-től vala-
mennyi termékértékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról kibo-
csátott számláról adatot kell 
szolgáltatni. A szankciómen-
tes időszak – meghatározott 
feltételek teljesülése esetén 
– március végéig tart.

Megszűnt a PTGSZLAH 
nyomtatványon teljesíten-
dő adatszolgáltatási kötele-
zettség.

Az új lakóingatlanok érté-
kesítése 5 százalékos adó-
kulccsal adózik. 

Változtak az adószám törlé-
sét követően érvényesíthető, 
előzetesen felszámított adó 
levonási jogának szabályai.

Köteles biztosítani a fo-
gyasztó számára az elektro-
nikus fizetés lehetőségét az 
a kereskedő, aki nyugtaadá-
si kötelezettségét kizárólag 
pénztárgéppel teljesítheti. A 
jogszabályi és hatósági elő-
írások megtartását a keres-
kedelmi hatóság ellenőrzi.

Nem kell megfizetni a 
kisadózó vállalkozások téte-
les adóját azon hónapokra, 
amelyek egészében az ügy-
védi iroda kisadózó tagja 
szünetelteti tevékenységét.

2021. január 1-jétől a ma-
gánszemély csak egy jog-
viszonyával jelenthető be 
kisadózóként.

A kisadózó vállalkozással 
kapcsolt vállalkozásban álló 
kifizetőnek a kisadózónak 
juttatott bevétel teljes összege 
után, nem kapcsolt vállalkozó 
kifizetőnek a 3 millió forintot 
meghaladó juttatás után 40 
százalékos adót kell fizetnie. 
Külföldi kifizető esetén a 
kisadózó vállalkozásnak ke-
letkezik kötelezettsége. 

A KIVA mértéke 11 száza-
lékra csökkent.

Társasági adótörvény te-
lephely fogalma kibővült, és 
nőtt azoknak az eseteknek 
a köre, amikor nem vehe-
tő igénybe az energiahaté-
konysági célokat szolgáló 

beruházás, felújítás adóked-
vezménye.

2021-ben az egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi  
8 000, napi 270 forint.

A megbízható adózók ese-
tében 3 millió, természetes 
személyek esetében 1 millió 
forintra nőtt az automatikus 
részletfizetés felső határa.

Illetékmentes a családi ott-
honteremtési kedvezménnyel 
vásárolt lakás tulajdonjogá-
nak, tulajdoni hányadának 
megszerzése.

2021. január 1-jétől a gép-
járműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat a 
NAV látja el. Az első rész-
letet 2021. április 15-éig kell 
befizetni. A 2020. december 
31-én fennálló mentessé-
get, szüneteltetést az önkor-
mányzatok adatszolgáltatása 
alapján a NAV automatiku-
san figyelembe veszi. 

A helyi iparűzési adóról 
szóló bevallást, nyilatkozatot 
elektronikusan, a NAV-hoz  
kell benyújtani.

Menyhárt Róbert igazgató, NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Volenter István séf, világversenyeket is megjárt, elismert szakember vette 
át a nagymúltú móri Öreg Prés Étterem kulcsait Möllmann Günternétől A vállalkozások már csak elektronikus úton fordulhatnak a testülethez



35 éves jubileumát ünnepli idén 
a székesfehérvári Braun Kft. 

Széchenyi Kártya: 
2021. június 30-ig meghosszabbítva 

Keresse szakértőnket, igényeljen Ön is kedvező konstrukciójú Széchenyi Kártya hiteltBraun Nándor felesége, Magdi, Braun Nándor, lánya Braun Bernadett és veje, Bezák Péter

A vállalkozások igényeire tekintettel 2021. 
június 30-ig meghosszabbodtak a Széche-
nyi-kártya program állami támogatású, 
kedvezményes feltételrendszerű, alacsony 
kamatozású, gyorsan elérhető hitelkonst-
rukciói, így a vállalkozások továbbra is 
akár nulla százalékos kamattal juthatnak 
hitelhez.  

A Gazdaságvédelmi akcióterv részeként 
2020. májusában vezették be az új Széche-
nyi-kártya folyószámlahitel plusz, a Széche-
nyi munkahelymegtartó hitel, a Széchenyi 
likviditási hitel, a Széchenyi beruházási hitel 
plusz és az Agrár Széchenyi-kártya plusz ter-
mékeket, melyek szeptemberben kiegészül-
tek a Széchenyi turisztikai kártya, valamint 
az Agrár Széchenyi beruházási hitel plusz 
konstrukciókkal.  

A céget Braun Nándor alapította Felesé-
gével, Magdival 1986. januárjában. Nán-
dor az építő- és tüzelőanyag kereskedési 
tevékenységet 1983-ban kezdte. 2005-ben 
alapító tagja lett a Hufbau hálózatnak. A 
vállalkozás a mai napig a székesfehérvári 
család tulajdonában van, több családtag 
aktívan dolgozik a vállalkozásban.

Az alapítók előrelátásának, és a sok éves, 
tudatos munkának köszönhetően a ma oly’ 
aktuális generációváltás is megtörtént. Braun 
Bernadett és Zsuzsanna stratégiai iránymuta-
tásával a napi működésért Bezák Péter, Ber-
nadett férje felel mb. ügyvezetőként.

„A születésnap komoly ünnep. Számomra az 
ünnep – legyen az családi, egyházi, közössé-
gi, vagy nemzeti – mindig a kapcsolatról szól. 
Ünnepeljük, hogy az ünnepelt mennyi jót ho-
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A kormány a hitelekhez változatlan mér-
tékű állami támogatást biztosít (kamat-, 
kezelési költség-, kezességi díjtámogatás), 
illetve adott konstrukció esetén egyéb költ-
ségtámogatás formájában, annak érdekében, 
hogy a járvány elhúzódásával a hazai mikro-, 
kis- és közepes méretű vállalkozások tovább-
ra is a finanszírozási igényeiknek megfelelő 
forráshoz jussanak.

A módosítás a 2020. évi 280. számú Magyar 
Közlönyben jelent meg.

A konstrukciókról és egyéb hitellehető-
ségekről többet megtudhat a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamaránál, vagy az  
fmkik.hu honlapon. Kérje szakértőnk, Kál-
mán Judit segítségét, tegye fel kérdését a hi-
teltermékekkel kapcsolatban! Érdeklődjön a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál 
emailben, a tanacsadas@fmkik.hu címen.

zott a mi életünkbe, általa mennyit fejlődhet-
tünk, alakulhattunk. Mi idén azt ünnepeljük, 
hogy az elmúlt 35 évben sok ezer lakás, épület 
megalkotásában van benne a kezünk munká-
ja, sok tízezer ember hajlékának otthonosabbá 
tételéhez, ezáltal boldogságához járulhattunk 
hozzá. Ünnepeljük, hogy az építőipari vállal-
kozások dolgozóinak munkáját segítettük, se-
gíthetjük azzal, hogy az építőanyag beszerzés, 
szállítás oroszlánrészét levesszük a vállukról. 
És ünnepeljük azt, hogy a közös munkánkkal 
nem csak a nálunk dolgozó 65 ember család-
jának a mindennapi kenyeréhez járulunk hoz-
zá, hanem a befizetett adóinkkal, a különböző 
rászorulóknak, közjóért dolgozó szerveze-
teknek, sportegyesületeknek nyújtott adomá-
nyokkal a tágabb közösségünk jobban létéhez 
is hozzá járulunk.” – nyilatkozta Bezák Péter, 
mb. ügyvezető.

Miután a globális gazdaság részévé vál-
tunk, természetes, hogy gazdasági elemzé-
seknél először a befolyásoló külső környe-
zetet vizsgáljuk. Iparűzési adóról indított 
sorozatunkban ezért decemberi számunk-
ban európai és országos kitekintést adtunk. 
Előjelzésünknek megfelelően ezért most a 
kamara működési területének, Fejér me-
gyének az adatait szeretnénk elemezni. 

Fejér megye az országban a gazdaságilag jól 
teljesítő megyék közé tartozik. 2019. évben a 
Fejér megyei vállalkozók több mint 40 milli-
árd forint iparűzési adót fizettek be. 

2019-ben a helyi iparűzési adóbevétel orszá-
gos szinten közel 780 milliárd forintot tett ki, 
ebből Budapest több mint 290 milliárd forint 
iparűzési adóbevétellel részesedett. Országo-
san – a budapesti adatok nélkül – a települési 
önkormányzatok iparűzési adóbevétele több 
mint 480 milliárd forint volt, ebből Fejér megye 
több mint 8 %-os részesedéssel rendelkezett. 

2019. évben, Fejér megyében a vállalkozók 
több mint 40 milliárd forint helyi iparűzési adót 
fizettek be. A megyében 8 járás és 108 település 
található, 106 önkormányzat vetett ki iparűzési 
adót, a mérték 0,4 %-tól 2 %-ig terjed. Kettő 
településen: Nadapon és Sárszentmihályon 
nem kellett iparűzési adót fizetni. Kettő telepü-
lésen 1 % alatti a helyi iparűzési adó mértéke: 
Bodméren 0,4 %, és Nagyvelegen 0,5 %. Vaj-
tán 1 % az adó mérték. A megyében 59 telepü-
lési önkormányzat a törvény által maximálisan 
kivethető 2 %-os helyi iparűzési adót állapított 
meg; a további önkormányzatok esetében jel-
lemző az 1,4 és az 1,9 % közötti adómérték. A 
melléklet a részletes adatokat mutatja. (Forrás: 
KSH, Államkincstár). 

Több települési önkormányzat a törvény 
39/C §. (2) és (3) bek. alapján mentességet és 
kedvezményeket is biztosított kisvállalko-
zók, továbbá orvosok és védőnők vállalkozá-
sai esetében. 

Székesfehérvár, mint megyei jogú város 
megyeszékhely, a megyei összesenből közel  
50 %-kal részesedett, 2019. évben 19,6 milli-
árd forint iparűzési adót fizettek be a vállalko-
zók. Székesfehérváron, ha a vállalkozási szin-
tű adóalap az 1,5 millió forintot nem haladja 
meg, akkor nem kell iparűzési adót fizetni. 

A HIPA bevezetését, valamint folyamatos 
emelését a törvényi határig, széleskörű vál-
lalkozói konzultáció kísérte. A Kamara szer-
vezésében tartott egyeztetések nyíltak, és 
sok esetben nem indulatmentesek voltak, de 
kompromisszumok születtek. Ennek eredmé-
nyeképpen kaptak a vállalkozók rendszeres 
tájékoztatást a fejlesztések céljairól, vala-
mint a felhasználás eredményeiről. Sőt Szé-
kesfehérvár esetében el lehetett érni, hogy a 
befizetett iparűzési adó 1 %-áról, ún. „cím-
kézési jogon” a befizető rendelkezhessen. 
Ez az intézmény hívta életre a jelentősebb 
adóbefizetők által létrehozott Mecénások 
Társaságát, mely segítette a kontrollált, való-
di egészségügyi, kulturális, szociálpolitikai, 
környezetvédelmi és sport célok támogatását. 
Alá nem támasztott uniós szabályra való hi-
vatkozással a Székesfehérvári Önkormányzat 
megszüntette ezt az intézményt, ami éppen 
a szubszidiaritásból származó döntési jogot 
vonta meg a befizetőktől. A Kamara többször 
javasolta az iparűzési adó címkézésének visz-
szaállítását, ezáltal a befizetett iparűzési adó 
részleges társadalmasítását, arra való hivat-
kozással, hogy nem bizonyult EU szabályel-
lenesnek az SZJA egy részéről való rendelke-
zés, vagy éppen az ország nagy költségvetési 
bevételét biztosító TAO címkézése sem. 

A Kormány gazdaságvédelmi akcióterv ke-
retében átmeneti rendelkezésként (lásd külön 
írás), a KKV-k részére 2021. évre adókedvez-
ményt biztosított. A szektorális kedvezmé-
nyek, valamint a térbeli, irracionális eltérések 
miatt a HIPA-ról szóló törvény korszerűsítése 
2021-ben valószínűleg elkerülhetetlen. Soroza-

tunk folytatásaként a vállalkozói észrevételek 
(akár egy nyílt, vagy a pandémia miatt online 
tartott konzultációval) összegzésével szeret-
nénk a Gazdasági Kalauz következő számában 

a várható és szükséges módosításokra javasla-
tot tenni, – fogadókészség esetén önkormány-
zati egyeztetéssel –, a szubszidiaritás elvének a 
messzemenő figyelembevételével.

Az iparűzési adóról – indulatok nélkül 
fejér megyei helyzetkép

Iparűzési adókedvezményt a 639/2020. (XII.22.) és a 
640/2020. (XII.22.) Korm.rendeletek szabályozzák

Kedvezményt KKV besorolású vállalkozók kaphatnak, akiknek február 25-ig 
a NAV felé elektronikus úton nyilatkozniuk kell a KKV besorolásukról

A helyi iparűzési adó mértéke 1 %, ha a 
2021. évben végződő adóévben alkalma-
zandó önkormányzati rendeletben megál-
lapított adómérték több, mint 1 %.

Az 1 %-os adómérték azon kis- és közép-
vállalkozásokra vonatkozik, amelyek árbe-
vétele a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv.
tv.) alapján legfeljebb 4 milliárd forint.

A beszámoló készítésre kötelezett vál-
lalkozó az utolsó elfogadott beszámolójá-
ban szereplő mérleg főösszeget, árbevé-

tel- és létszám adatot köteles figyelembe 
venni; a beszámoló készítésre nem köte-
lezett vállalkozó (pl. egyéni vállalkozó) a 
2020. évben végződő adóév árbevétel- és 
létszám adatait, a 2021. évben tevékeny-
séget kezdő vállalkozás esetén a becsült 
árbevétel és létszám adatokat kell figye-
lembe vennie.

A nyilatkozat kizárólag a NAV elektro-
nikus útján (Abev) keresztül tehető meg 
formanyomtatványon.



Iparűzési adóbevételek

%
2015. év 2019. év

ezer Ft ezer Ft

Magyarország 575 863 747 777 374 264

Budapest 212 775 743 294 249 437

Fejér megye 28 884 744 40 032 977

Bicskei járás 1 436 352 2 745 197
Alcsútdoboz 2 34 257 58 273
Bicske 2 893 559 1 377 304
Bodmér 0,4 4 223 6 557
Csabdi 1,5 11 560 7 458
Csákvár 1,8 77 891 128 091
Etyek 1,6 92 534 161 444
Felcsút 1,4 162 124 733 528
Gánt 2 52 052 91 928
Mány 2 21 161 37 702
Óbarok 1,5 26 944 34 642
Szár 1,9 19 492 29 330
Tabajd 1,7 6 838 24 074
Újbarok 1,8 2 680 9 371
Vértesacsa 2 21 445 21 810
Vértesboglár 1,9 9 592 23 685
Dunaújvárosi járás 7 887 547 10 415 779
Adony 1,5 128 275 164 396
Baracs 2 88 403 116 743
Beloiannisz 2 12 345 10 914
Besnyő 1,5 55 912 58 152
Daruszentmiklós 2 32 814 32 325
Dunaújváros 2 4 595 961 6 675 149
Előszállás 2 31 624 31 136
Iváncsa 1,5 61 630 95 840
Kisapostag 1,8 29 830 188 189
Kulcs 2 56 649 89 638
Mezőfalva 1,8 65 970 102 145
Nagykarácsony 1,7 13 689 14 311
Nagyvenyim 1,8 65 229 81 756
Perkáta 2 38 452 58 419
Pusztaszabolcs 2 96 359 194 902
Rácalmás 2 2 514 405 2 501 764
Enyingi járás 486 773 583 170
Dég 2 29 309 51 766
Enying 2 171 731 166 359
Kisláng 1,5 17 094 23 583
Lajoskomárom 2 45 498 73 481
Lepsény 2 73 738 119 839
Mátyásdomb 2 58 374 60 886
Mezőkomárom 2 7 074 19 427
Mezőszentgyörgy 2 22 162 26 641
Szabadhídvég 2 61 793 41 188
Gárdonyi járás 1 221 906 1 481 834
Gárdony 2 235 413 332 906
Kápolnásnyék 2 139 877 221 638
Nadap 0 0 0
Pákozd 1,4 34 620 122 165
Pázmánd 2 30 259 41 424
Sukoró 2 30 959 32 548
Szabadegyháza 2 605 727 479 521
Velence 2 121 069 219 936
Vereb 2 9 424 17 936
Zichyújfalu 1,9 14 558 13 760

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, statinfo.ksh.hu, Magyar Államkincstár, allamkincstar.gov.hu
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, melyek a KSH adatállományából, illetve a Magyar Államkincstár nyilvános adatbázisából nyert számokon alapulnak.
A táblázat az önkormányzati adókedvezményeket nem tartalmazza.

%
2015. év 2019. év

ezer Ft ezer Ft
Martonvásári járás 972 821 1 089 467
Baracska 1,8 83 112 84 891
Ercsi 2 562 448 564 995
Gyúró 2 15 823 22 475
Kajászó 2 34 676 33 802
Martonvásár 2 131 354 185 531
Ráckeresztúr 2 93 904 109 592
Tordas 2 26 976 43 524
Vál 2 24 528 44 657
Móri járás 2 654 276 2 217 175
Bakonycsernye 2 28 568 28 053
Balinka 2 9 228 10 090
Bodajk 2 52 347 85 132
Csákberény 1,7 20 634 22 693
Csókakő 2 10 193 33 541
Fehérvárcsurgó 2 65 148 82 478
Isztimér 1,8 9 044 21 012
Kincsesbánya 1,8 61 391 63 322

Magyaralmás 1,9 30 678 47 086
Mór 2 2 318 069 1 773 111
Nagyveleg 0,5 1 562 988
Pusztavám 2 44 717 42 345
Söréd 1,25 2 697 7 324
Sárbogárdi járás 384 653 665 676
Alap 1,5 16 066 17 000
Alsószentiván 1,5 5 815 8 011
Cece 1,5 22 832 38 917
Hantos 2 24 007 32 138
Igar 1,5 9 744 15 339
Mezőszilas 2 32 552 41 208
Nagylók 2 7 905 13 996
Sárbogárd 2 243 075 456 064
Sáregres 1,8 7 678 8 583
Sárkeresztúr 2 9 723 10 192
Sárszentágota 1,5 0 17 691
Vajta 1 5 256 6 537
Székesfehérvári járás 13 840 416 20 834 679
Aba 1,8 78 586 99 092
Bakonykúti 1,5 1 970 3 104
Csór 1,4 16 623 32 776
Csősz 2 5 618 14 010
Füle 1,8 16 069 16 615
Iszkaszentgyörgy 2 76 344 134 333
Jenő 1,4 0 6 036
Káloz 2 15 462 27 144
Kőszárhegy 2 63 914 123 604
Lovasberény 1,6 34 856 66 210
Moha 2 16 543 10 842
Nádasdladány 1,8 9 427 16 090
Pátka 1,7 16 944 10 838
Polgárdi 2 195 007 176 146
Sárkeresztes 2 29 568 30 985
Sárkeszi 1,4 0 10 214
Sárosd 2 29 030 48 294
Sárszentmihály 0 0 0
Seregélyes 2 163 057 185 310
Soponya 1,6 31 421 36 315
Szabadbattyán 1,6 77 977 83 655
Székesfehérvár 2 12 865 192 19 582 544
Tác 1,5 54 022 36 288
Úrhida 1,2 0 50 275
Zámoly 2 42 786 33 959
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ALAPELVEINK
az echo Network alapelve, hogy a helyi igényekhez 
leginkább igazodó, fenntartható szolgáltatásokon, 
hosszabb projekteken és eseti akcióprogramokon 
keresztül, felkészült hazai és nemzetközi munkatár-
sakkal érje el alapítói céljait.

az echo Network a társadalmi és gazdasági szol-
gáltatások mellett sokszínű, ágazatközi projekteket 
is megvalósít, egy-egy probléma köré összegyűjt-
ve több terület szakembereit, akik együtt innovatív 
szemléletmóddal újszerű válaszokat tudnak adni 
megoldandó problémákra.

az echo Network lehetőséget teremt fiatal, pá-
lyakezdő szakembereknek arra, hogy gyakorlatot 
szerezzenek konkrét projektekben dolgozva. en-
nek érdekében a cégcsoport saját ösztöndíjprogra-
mot működtet, pályakezdőket mentorál és gyakor-
lati helyként vesz részt a duális képzésekben.

az echo Network olyan szolgáltató cégcsoport, 
mely az igényekre valós helyzetképen alapuló 
komplex programokkal reagál egy modellértékű 
kutatási, fejlesztési és innovációs hálózat nemzet-
közileg is elismert tagjaként.

Lehetőség 
a változásra 

ECHO NONPROFIT 
NETWORK

NONPROFIT
NETWORK

AZ ECHO NETWORK 
CéGCSOPORT TAGjAI
–  magyar Városkutató intézet kft.
–  enigma 2001 kiadó és médiaszolgáltató kft.
–  Titkok Háza Tudományos élményközpont kft.
–  fehérvári Civil központ Nkft.
–  kaptár Országos ifjúsági szolgáltató központ Nkft.
–  Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befekte-
 tésösztönző Nkft.
–  Több mint tenisz sportiskola és szabadidőszer-
 vező Nkft.

Az Echo Network Koordinációs, Beruházó és Finanszírozó Zrt. által fenntartott, több önál-
ló cégből és központból álló holding fejlesztő programjain és szolgáltatásain keresztül 20 
éve segíti a társadalmi és gazdasági problémák kezelését. A cégcsoport általános és célzott 
fejlesztési koncepciók, stratégiai tervek kidolgozásával, kutatási programokkal, képzési 
projektekkel és innovatív szolgáltatások szervezésével áll a megrendelők rendelkezésére.

domokos Tamás vezérigazgató

Magyar Városkutató
Intézet

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

KAPTÁR
Társadalmi Vállalkozásfejlesztési
és Befektetésösztönző NKft.

WWW.ECHONETWORK.Hu

SIKERüNK TITKA
	saját kezdeményezésű, fenntartható célokat 
szolgáló programjainkban szerves egységet alkot a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció.

	programjainkhoz további együttműködő part-
nereket vonunk be az egyetemi, önkormányzati, 
állami és vállalati szektorból. 

	a feltárt problémáknak, kutatási eredményeinknek, 
fejlesztéseknek és innovatív megoldásoknak a legna-
gyobb célirányos nyilvánosságot tudjuk biztosítani. 

	Tematikus konferenciákat, szakmai műhelyeket 
szervezünk, újságot, szakmai folyóiratot, módszer-
tani útmutatókat adunk ki. 

	az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat érdeké-
ben szolgáltató irodákat, központokat, intézeteket 
működtetünk. 

	Támogatjuk az echo céljaival megegyező, ahhoz 
kapcsolódó más szervezetek, intézmények, tevé-
kenységét, programjait. 

	Tudásbázist hoztunk létre a folyamatos megúju-
lás elősegítésére, szakkönyvtárat és képző közpon-
tot is működtetünk, az együttműködésekbe bevont 
szakemberek tudására is építünk.

https://www.echonetwork.hu/
https://www.echonetwork.hu/


üzleti, vállalkozásfejlesztési online 
programok vállalkozásoknak

2021. január 1-től hatályos jogszabályváltozásokra is figyelnie kell a vállalkozóknak

Vegyen részt online üzleti találkozókon, 
fórumokon! Válasszon nemzetközi üzleti 
ajánlataink közül és jelentkezzen minél 
előbb!

Kiemelt programok

„Minden héten üzlet!” programsorozat 
Az osztrák ügynöki rendszer működése, 

kereskedelmi képviselet Ausztriában – 
Egyes iparágakban nagy segítséget jelent, 
ha kereskedelmi ügynökre bízza az adott 
magyar vállalkozás az osztrák piacra való 
belépést. Tematika: Az ügynöki rendszer 
Ausztriában, az ügynökök és képviselők 
szerepe, díjazása, kapcsolatrendszerük, az 
ügynöki szerződésről. Időpont: 2021. janu-
ár 21. csütörtök 10.00 óra

Vámügyi Információs Nap
Vám témakörben szervezünk online 

programot az aktuális jogszabályválto-
zásokról. BREXIT, jövedéki jogszabály-

változások, EKAER, környezetvédelmi 
termékdíj változásai, modernizált vámel-
járási lehetőségek. Időpont: 2021. február 
10. szerda 9.00 óra

Ismerje meg Lengyelország gazdaságát, 
üzleti lehetőségeit – Fő témakörök: a len-
gyel gazdaság aktuális helyzete, annak 
jövőbeli kilátásai, a koronavírus által gya-
korolt hatásokról, az üzleti lehetőségekről 
magyar vállalatok számára. Időpont: 2021. 
február 25. csütörtök 10.00 óra

Magyar-osztrák virtuális beszállítói üz-
letember-találkozó – Kooperációs börze 

Tematika: fém és gépipar, elektrotechnika, 
élelmiszeripar, textilipar.

Időpont: 2021. március 2. kedd 

Találja meg az önnek kedvező üzleti prog-
ramot. 

Részletes programajánló, további informá-
ció honlapunkon: www.fmkik.hu
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A fiatal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Gulyás Szabolcs 
vezérigazgató
prodHost Zrt.
www.prodhost.com

Az ipari digitalizáció

A magasabb termelékenység és az egy-
re rövidebb termék-életciklus iránti 
igény, a tömeges testreszabás irányába 
mutató tendencia, mind-mind komoly 
kihívások elé állítják az ipari szerep-
lőket, melyek középtávon mélyreható 
szerkezeti változásokkal járnak majd a 
teljes iparban. Ahhoz, hogy egy gyártó 
vállalat versenyképes maradhasson egy 
ilyen gyorsulóan változó környezetben 
költséghatékony és fenntartható módon, 
szüksége van egy korszerű megoldá-
sok által működtetett ökoszisztémára:  
a vállalatoknak digitális átalakításra 
van szükségük.

Ez a technológia új szintre emeli az 
ipari folyamatokat: javítja a kommuni-
kációt, kompatibilitást és az együttmű-
ködést, rugalmasabbá, termelékenyebbé 
és hatékonyabbá téve a gyártást, mint 
valaha. Ennek előfeltétele az eszközök, 
gépek, anyagok és dolgozók adatainak 
integrálása a folyamatok mentén. Ez te-
remti meg a kapcsolatot a valós fizikai 
világ és a digitális világ között. 

A cél az, hogy megkönnyítse az em-
berek munkáját, ne pedig feleslegessé 
tegye őket. Éppen ellenkezőleg, mert 
az autonóm rendszerek unalmas, ve-
szélyes vagy kimerítő feladatokat lát-
nak el, és olyan területeken döntenek, 
ahol nincs feltétlenül szükség emberi 
beavatkozásra. 

Az automatizálás kiváló minőségű 
munkahelyeket teremthet az emberek 
számára. Ahhoz azonban, hogy jobban 
fel tudjunk készülni a holnap munkahe-
lyeire, az oktatási és képzési koncepció-
kat is szükséges újragondolni. 

A prodHost Zrt. készül erre a jövőre: 
A digitális eszközök oktatásával és az 
adaptációt megkönnyítő „szoft” képzé-
sekkel támogatja a „digitális munkahe-
lyi környezetek” létrehozását.

A termelékenységi és nyereségessé-
gi mutatók növekedésén túl a digitális 
átalakulás olyan hosszútávú fejlődési 
célokat is szolgál, mint a fenntartható 
iparosodás megteremtése vagy az inno-
váció támogatása.

A 7-es asztal

Erre is figyeljenek a vállalkozások! uniós pályázat nyílt szellemitulaj-
don-jogok érvényesítésére

Belépés az Egyesült Királyságba: 
csak negatív COVID-19 teszttel

EKAER, BREXIT, jövedéki szabályok, 
BIREG. Az adószakmai változásokon kí-
vül – a teljesség igénye nélkül – néhány 
más, 2021. január 1-től hatályos jogsza-
bályváltozásra hívjuk fel a vállalkozások 
figyelmét. Szepesi Sándort, a Vám, Jöve-
déki és Adóügyi Szolgáltató Szövetségének 
(VJASZSZ) főtitkárát kértük tájékozta-
tásra a témában.

EKAER: Az EKAER szabályrendszere ko-
moly kihívást jelent. Életbe lépése óta számos 
esetben módosították a szabályokat, legutóbb 
a 2020. december 23-án a Magyar Közlöny 
288. számában megjelenő 13/2020. (XII. 23.) 
PM rendelettel. Ez az EKAER rendelet jelen-
tős mértékben csökkenti az a gazdálkodók 
adminisztrációs terheit. Az új szabályozás 
értelmében ugyanis csak a kockázatos termé-
kek eseténben – az ott meghatározott érték és 
súlyhatárok figyelembevételével – áll fenn az 
EKAER bejelentési kötelezettség. A kockázati 
biztosíték nyújtási kötelezettség ezen termékek 
körében ugyan továbbra is fennáll, de számos 
lehetőség van arra, hogy az érintett cégek men-
tesüljenek a kockázati biztosíték nyújtása alól, 
melyekkel érdemes élni, illetve megteremteni 
ezek feltételeket. – hangsúlyozta a főtitkár.

Jövedéki szabályok: Módosultak a jövedéki 
szabályok is, mely elsősorban a kereskedelmi 
gázolaj visszaigénylését érinti. Meghatározás-
ra került a töltőfolyadék, új dohánytermék-ka-
tegóriák, dohányzást helyettesítő nikotin-
tartalmú termék, füst nélküli dohánytermék 
öntapadós zárjegye. Érdemes a NAV honlap-
ján a jövedéki témákban közzétett információs 
füzeteket áttekinteni, ahol részletes szabályo-

A 2021 januárjában elindult Ideas Powe-
red for Business KKV-alap egy 20 millió 
eurós támogatási program, amelyet az 
Európai Unióban működő kis- és közép-
vállalkozások (KKV-k) szellemitulaj-
don-jogaik érvényesítésére hoztak létre. 

Az Európai Bizottság és az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni Hivatala által támoga-
tott KKV-alap azoknak a vállalkozásoknak 
szól, amelyek szellemitulajdon-jogi straté-
giájukat kívánják fejleszteni, és szeretnék 
megvédeni szellemitulajdon-jogaikat nem-
zeti, vagy uniós szinten. A támogatást 2021 
folyamán öt szakaszban ítélik oda, egy-egy 

2021. január 18-án 04.00 órától az Egye-
sült Királyságba történő belépéshez ne-
gatív COVID-19 teszt bemutatására lesz 
szükség.

Az előzetes tesztelés bemutatására vonatkozó 
kötelezettség az Egyesült Királyságban már 
január 15-én 04.00 órától hatályba lép, de a 
szabályozás tartalmaz egy átmeneti idősza-
kot, hogy nem vonatkozik még azokra, akik 
2021. január 18. hétfő 04.00 óra előtt fognak 
belépni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
mivel a szabályozás már péntektől hatályba 
lép, lesz egy moratórium a hétvége alatt és 
a beutazók hétfő 04.00-ig még nem lesznek 
jogilag kötelezve a negatív tesztek bemutatá-
sára.2021. január 18-án 04.00 órától viszont 
azok, akik negatív COVID-19 teszt nélkül kí-
vánnak belépni bírságolhatók is lesznek.

zást olvashatunk az egyes témakörökre vonat-
kozóan – emelte ki Szepesi Sándor. 

BREXIT: A vámjogszabályt érintően ta-
lán az egyik legfontosabb változás a BRE-
XIT. Az utolsó pillanatban sikerült megköt-
nie az Európai Uniónak, Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságával a 
szabadkereskedelmi megállapodást, mely lé-
nyegesen megkönnyíti a felek egymás között 
kereskedelmét – jegyezte meg a főtitkár.

BIREG: AZ EKAER szabályozás változá-
sával párhuzamosan megjelent az előzetes 
elektronikus engedélyregisztrációs rendszer 
(BIREG). A vonatkozó jogszabály a Magyar 
Közlöny 298. számában jelent meg (261/2011. 
(XII. 7.) Korm. rendelet módosítása), mely 
többek között a közúti személy- és áruszállító 
vállalkozásoknak, illetve a feladó és címzett 
gazdálkodók részére regisztrációs és ellenőr-
zési kötelezettséget ír elő az említett rend-
szerben. A regisztrációra 2021. január 1 – ja-
nuár 31. közötti időszakban van lehetőség, a 
szankciómentes időszak is eddig tart.

Jelenleg azonban a szakmai egyeztetések 
zajlanak, a rendszer sajnos még nem érhető 
el, így az érintett vállalkozások az új kötele-
zettségüknek még nem tudnak eleget tenni. 
– hangsúlyozta a főtitkár. 

Itt szeretném jelezni, amint a rendszer lét-
rejön, a Fejér megyei kamarával meglévő 
szoros kapcsolatnak köszönhetően, a kamara 
felkérésére azonnal tartunk online works-
hopokat a témában, ha igény van rá több al-
kalommal is – zárta összefoglalóját Szepesi 
Sándor, a VJASZSZ főtitkára.

KKV legfeljebb 1500 Euro összegű vissza-
térítést kaphat.

A program a szellemi tulajdonhoz kapcso-
lódó előzetes diagnosztikai szolgáltatások-
kal és/vagy védjegyek vagy formatervezési 
minták bejelentéseivel nyújt segítséget az 
érdekelt vállalkozások megerősödéséhez.

Ha azonban a vállalkozás nem biztos ab-
ban, hogy mire és hol nyújtsa be a bejelen-
tést, a fentebb bemutatott szellemi tulaj-
donhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai 
szolgáltatás segíthet az útmutatásban, illet-
ve érdemes felvenni a kapcsolatot a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalával is az pontos 
eligazodás érdekében.

http://www.prodhost.com
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Miért érdemes duális képzésben 
tanulni?

Kikerült a munka- és tűzvédelmi 
oktatás a felnőttképzési törvény 
hatálya alól

Duális gyakorlati képzés 
szakképzési munkaszerződéssel

Elment a kosárfonó

VIRTuÁLIS PROGRAMAjÁNLÓ 

ONLINE PROGRAMOK:

Minden héten üzlet – Kereskedelmi ügynöki rendszer 
Ausztriában – 2021. január 21. (csütörtök), 10,00 óra

DigiLean webinar – 2021. január 29. (péntek), 10,00 óra
Fókuszban a gyártási folyamatok elemzése és modelle-
zése. Témák: Legyen a folyamat (át)látható! Folyamat-
fejlesztés és gyártásoptimalizálás ipari környezetben 

Vámügyi információs nap – 2021. február 10. (szerda), 
10,00 óra
Fő témakörök: jogszabályváltozások január 1-től: szár-
mazás igazolása, jövedéki jogszabályváltozások, EKA-
ER és környezetvédelmi termékdíj, modernizált vámel-
járási lehetőségek.

Magyar-osztrák online Kooperációs Börze és B2B 
találkozó – 2021. március 2., kedd, 9.00 óra
Az online rendezvényen olyan osztrák iparvállalatok mu-
tatkoznak be, amelyek magyarországi gyártókapacitás iránt 
érdeklődnek, illetve beszállítói partnereket keresnek. Szek-
torok, melyben magyar üzleti partnereket keresnek: fémipar, 
gépgyártás, elektromos készülékek, villamos berendezések 
gyártása, gépkocsi és jármű részegységeinek gyártása stb.

Programelőzetes: webshop indítás – workshop sorozat, 
tájékoztató a felnőttképzési törvényről, folyamat automa-
tizálás workshop, online marketing workshop-sorozat.

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

A kamara folytatva az előző 
évek pályaorientációs tevé-
kenységét, az idei évben is 
megszervezi pályaválasztá-
si programjait. Célja, hogy 
a pályaválasztás előtt álló 
általános iskolás tanulók, 
szüleik és a pedagógusok 
minél szélesebb betekintést 
nyerjenek az új szakképzési 
rendszerbe. Az „Iparkod-
junk, gyerekek” elnevezésű 
vetélkedőt a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
minden évben meghirdeti, 
azzal a céllal, hogy a pálya-
választás előtt álló diákokat 
mozgósítsa az egyes szak-
mák és a környékükön élő 
szakemberek, mesterembe-
rek munkájának megisme-
résére. Különös hangsúlyt 
helyez arra, hogy saját élmé-
nyeket szerezzen a tanuló, 
személyesen, testközelből 
tapasztalhassa meg az egyes 

Január 1-jétől a munkálta-
tó által a munkavállalók-
nak kötelezően biztosítan-
dó munka- és tűzvédelmi 
oktatás kikerült a felnőtt-
képzési törvény hatálya 
alól (Magyar Közlöny 280.) 

A felnőttképzési rendszer 
bevezetésekor több szervezet 
részéről fogalmazódott meg, 
hogy a munka és tűzvédelmi 
oktatásához kapcsolódóan az 
érintettek köre széles, ezért 
részükre a bejelentési kötele-
zettség jelentős adminisztrá-
ciós terhet jelent. A jogalkotó 
az észrevételeket figyelembe 
véve a decemberi módosítá-
sában a munka és tűzvédel-
mi oktatásokat kivette a fel-
nőttképzési törvény hatálya 
alól, azokat, melyeket a mun-
káltatónak kell biztosítani 
munkavállalói számára. Ez 
azt jelenti, hogy amennyiben 
a munkavállalók csak ilyen 
típusú oktatásokat szervez-
nek (más felnőttképzési te-
vékenységet nem), ebben az 
esetben nem tartoznak a tör-
vény hatálya alá, bejelentési 
kötelezettségük sincs. 

Az új szakképzési intézmény-
rendszer jelentős változást 
hozott a szakmai gyakorlatos 
diákok foglalkoztatásában. 
Az eddigi tanulószerződést 
szakképzési munkaszerződés 
váltja fel, és változnak a hoz-
zá kapcsolódó adó- és járu-
lékszabályok is. Az iskolában 
jelenleg kifutó rendszerben 
tanuló diákok a korábbi sza-
bályok szerint, tanulószerző-
déssel fejezik be tanulmánya-
ikat. Az ágazati alapoktatást 
követően, a sikeres ágazati 
alapvizsga után a tanuló a 
szakirányú oktatásban szak-
képzési munkaszerződéssel 
vehet részt a duális képzés-
ben. Az a duális képzőhely 

Életének 66. évében elhunyt 
Tolvaj Csaba kosárfonó népi 
iparművész, a Fejér Megyei 
Művelődési Központ Kosár-
fonó szakkörének vezetője, 
a Fehérvári Kézművesek 
Egyesületének tagja. 

Tolvaj Csaba kosárfonás irán-
ti szenvedélye gyerekkorából 
eredt: szülőfalujában, Ispán-
kon kötötte az első kosarakat 
– aztán más pályát választott, 
szoftverfejlesztőként dolgo-
zott, az egyik fehérvári in-
formatikai cég igazgatójaként 
ment nyugdíjba három évvel 
ezelőtt. Felnőtt fejjel, felesé-

Fontos, hogy a diák megismerje a szakemberek munkáját

szakmák mindennapjait.  
Üzem-, és tanműhely látoga-
tások, interaktív foglalkozá-
sok keretében ismerteti meg 
a szakmákat a tanulókkal. A 
gyermekek mellett a szülők 
és pedagógusok tájékoz-
tatására is nagy hangsúlyt 
helyezünk, ezért szülői ér-

tekezleteket tartunk és Pá-
lyaválasztási Klubot, ahol a 
kamara kínálta programokat 
ismertetjük. 

Elérhetőség: 
palyaorientacio@fmkik.hu; 
www.fmkik.hu 
https://www.facebook.com/
palyavalasztasfejer   

Januártól a 2013. évi LXX-
VII. törvény a felnőttkép-
zésről jelentősen változott. 
A változtatások azt a célt 
szolgálják, hogy a felnőtt-
képzők adminisztrációs ter-
hei csökkenjenek. A törvény 
egyértelműsíti, mely esetek 
minősülnek felnőttképzé-
si tevékenységnek. A belső 
képzések időtartama ponto-
sításra került, csak a hat órá-
nál hosszabb képzéseket kell 
bejelenteni, illetve a rövi-
debb képzést abban az eset-
ben, amennyiben a képző 
jogszabály alapján folytatja 
képzését. Belső képzés ese-
tén az adatszolgáltatási kö-
telezettség a korábbi három 
napról, annak a negyedév-
nek utolsó napjára helyező-
dik át, amelyikbe a befejezés 
időpontja esik. Az adatszol-
gáltatási kötelezettség a jö-
vőben nem terjed ki minden 
szervre (rendvédelmi szer-
vek, honvédség, nemzetbiz-
tonsági szolgálatok). Az idei 
évtől a felnőttképzők adat-
nyilvántartásukban keve-
sebb adatot kezelnek majd, 
ez a változás az adatszolgál-

ge biztatására tért vissza újra 
a kosárfonáshoz: elvégezte a 
Nagy Kálmán által vezetett 
tanfolyamot a Fejér Megyei 
Művelődési Központban, 
olyan sikerrel, hogy mestere 
halála után, 2004-ben ő vette 
át a tanfolyam tagjaiból ala-
kult szakkör vezetését. Az ősi 
tudást, az alkotás örömét adta 
a kézművesség, a kosárfonás 
iránt vonzódó generációknak. 

Kulturális és közművelő-
dési szakemberek, kollégák, 
barátok és ismerősök bú-
csúznak a sokak által tisztelt 
és nagyra becsült mestertől. 
Emlékét szeretettel őrizzük.

tatást is érinti. A felnőttkép-
zőnek már nem kell adatot 
szolgáltatni az Országos 
Statisztikai Adatszolgálta-
tási Programba, ez jelentős 
könnyítés a felnőttképzők 
számára. Korábban a képző-
nek tájékoztatási kötelezett-
sége volt a képzésben részt 
vevő felé, hogy megtilthatja 
az adatai továbbítását, ez a 
rendelkezés megszűnt, így 
a továbbiakban nincs tájé-
koztatási kötelezettsége a 
képzőnek.

Az adatvédelemhez kap-
csolódóan is történtek pon-
tosítások, megjelentek a 
személyes adatok védel-
mére vonatkozó szabályok. 
A bejelentés és engedély 
alapján folytatott képzések 
adatszolgáltatásainak tekin-
tetében nincs már különb-
ség. A rendelkezések 2021. 
január 1-től hatályosak, a 
képzőknek a változásoknak 
megfelelően kell a folyama-
taikat és a dokumentumokat 
módosítani. Összességében 
a rendszer egyszerűsödött, a 
jogalkotó korrigálta az adat-
védelmi rendelkezéseket.

fogadhat munkaszerződéssel 
tanulót, amelyet a területileg 
illetékes gazdasági kamara 
duális képzőhelyek nyilván-
tartásba vételének és hatósági 
ellenőrzésének eljárásrendje 
alapján megfelel. Ez azt jelen-
ti, hogy azok a képzőhelyek, 
akik eddig tanulószerződés-
sel fogadtak tanulókat, az új 
eljárásrend alapján kérniük 
kell a nyilvántartásba vételt. 
Szakképzési munkaszerződés 
a szakirányú oktatás kezdő 
napjával a szakirányú oktatás 
egészére kiterjedő határozott 
időtartamra köthető, a tanuló 
és a duális képzőhely között 
munkaviszony jön létre. A 
szakképzési munkaszerződés 

alapján kifizetett munkabér 
havi mértékének összege 
a tárgyév első hónapjának 
első napján érvényes kötele-
ző legkisebb havi munkabér 
legalább hatvan százaléka, 
de legfeljebb a tárgyév első 
hónapjának első napján ér-
vényes kötelező legkisebb 
havi munkabér összege. A 
szakképzési munkaszerződés 
megkötésére – eltérő rendel-
kezések hiányában – a Munka 
Törvénykönyvének a munka-
szerződésre vonatkozó ren-
delkezéseit kell alkalmazni. 
További információk elérhe-
tők a honlapon: www.fmkik.
hu/szakkepzes; E-mail cím: 
szakkepzes@fmkik.hu 

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, puska józsef, 
sipos éva, szabó zsuzsanna, Vathy szonja

szerkesztő: Vathy szonja
felelős szerkesztő: sipos éva

Nyomtatás: extra média Nyomda kft.
8000 székesfehérvár, fecskepart 4054/1

issN 2560-242X

kalauzgazdasági

Legyen 
szakmája 
mestere!
A kamara várja a szakmák 
mestereit. A mestervizsga 
célja, hogy a szakemberek 
számára biztosítsa a szakmai 
fejlődés és az egzisztenciális 
életpályamodell, karrier ki-
alakításának lehetőségét, va-
lamint a tanulóképzéshez és 
vállalkozásvezetéshez szüksé-
ges ismeretek elsajátítását. A 
mesterképzés során szakmai, 
gazdasági, pénzügyi, vezetési, 
munkaügyi és jogi ismereteket 
szereznek a képzésben részt-
vevők a vállalkozások sikeres 
működtetéséhez. 

További információ: e-mail: 
mesterkepzes@fmkik.hu; tel.: 
22/510-310

Szolgáltatás
Nyilvántartásba vétel, 
regisztráció: 
06 (22) 510-310, 
ugyfelszolgalat@fmkik.hu, 
fmkik.hu 

Vállalkozói 
hiteltanácsadás, 
Széchenyi Kártya 
ügyintézés
Kálmán Judit 
06 (22) 510-310, 
tanacsadas@fmkik.hu

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

Békéltető Testület 
Szabó Brigitta 
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


