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Cégvezetőknek is fontos: 
a legfontosabb adóváltozások

a fejér megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági lapja
2020. január 22. szerda – www.fmkik.hu

Az adórendszert érintő leg-
fontosabb változások ösz-
szefoglalására kértük fel a 
NAV Fejér Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságot. Az Igaz-
gatóság Ügyfélkapcsolati 1. 
Osztályának osztályvezető-
je, Dr. Vas Judit által össze-
állított tájékoztatót ajánl-
juk az olvasók figyelmébe.

Az adórendszert érintő je-
lentős változásokat fogal-

2020. január 1-jei hatály-
lyal a Gazdaság Házában 
megkezdte működését az 
újonnan kinevezett Fejér 
Megyei Békéltető Testület. 

A Fejér Megyei Békéltető 
Testület 6 főre kapott kine-
vezést, ismét Dr. Vári Kovács 
József lett a békéltető testület 
elnöke. A békéltető testü-
let további tagjai: Dr. Csapó 
Csilla, Dr. Reichert Péter, Dr. 
Szabó László, Szabó Gábor és 
Varga Imre István. 

A békéltető testület hatás-
körébe a fogyasztók jogvitá-
ja tartozik, melyet így – ha a 
testülethez fordulnak – bíró-
sági eljáráson kívül rendezni 
tudnak. 

A békéltető testület elnökét 
és tagjait a fogyasztóvédele-
mért felelős miniszter (ITM, 
Innovációs és Technológi-
ai Miniszter) nevezte ki a 

Új békéltető testület alakult fejér megyében

Összefoglalja a NAV Fejér Me-
gyei Adó- és Vámigazgatósága 
Ügyfélkapcsolati 1. Osztály  
vezetője, Dr. Vas Judit.  

A 2020. január 1-jei hatállyal 
újonnan kinevezett Fejér Me-
gyei Békéltető Testület elnöke, 
Dr. Vári Kovács József. 

Az Enterprise Europe 
Network Iroda segítségével 
hasznos üzleti találkozókon, 
fórumokon vehet részt.

Új Békéltető
Testület

Változások az
adózásban

Várjuk a 
vállalkozókat

1-2. oldal 1. oldal 1-3. oldal

26/2019. (VIII.26.) ITM ren-
deletben foglalt pályáztatási 
eljárás szerint. 

A rendelet szerint a békél-
tető testületi elnöki és tagi 
pályáztatást a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
végezte, a döntéshozó szerv 
volt az illetékes szaktárca. 
A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara a hivatko-
zott rendelet 9. §-a alapján 
kezdeményezte az ITM-nél 
és Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamaránál, hogy bizto-
sítsanak lehetőséget a testü-
let bővítésére, mivel a 6 fős 
működést nagyon alacsony 
létszámúnak tartja. 

A fogyasztók személyesen 
a Gazdaság Házában (8000 
Székesfehérvár, Hosszúséta-
tér 4-6.) fordulhatnak pana-
szaikkal a testülethez. 

A fogyasztó kérelmében 
rögzíteni kell a felek ada-

mazott meg a jogalkotó a 
2020-ban életbe lépő jogsza-
bályokban. A rendelkezések 
főként a versenyképesség 
javítását, az adórendszer 
egyszerűsítését, az adóteher 
mérséklését, a beruházások 
ösztönzését és a gazdaság 
fehérítését célozzák. 

Új, személyijövedelem-
adó-alapot csökkentő ked-
vezmény lépett életbe 2020. 
január 1-jétől, melyet a négy 

vagy több gyermeket nevelő 
anyák vehetnek igénybe.

Egészségbiztosítási pénz-
beli ellátásként bevezették az 
szja-ban a bérnek minősülő 
örökbefogadói díjat, mellyel 
kiegészültek a kisadózó után 
fizetendő tételes adó alóli 
mentességet megalapozó kö-
rülmények.

Azok az egyéni vállalkozók, 
akik az adóév teljes időszaka 
alatt a kata vagy az eva hatá-

lya alá tartoztak, szerkesztés 
nélkül is elfogadhatják a 2019-
re elkészült személyijövede-
lemadó-bevallás tervezetüket.

Az Online Nyomtatvány-
kitöltő Alkalmazás (ONYA) 
használatával is megtehető az 
adóelőleg-nyilatkozat. Az így 
beküldött nyilatkozatot a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
automatikusan továbbítja a 
munkáltatónak, kifizetőnek.

Folytatás a 2. oldalon

Az adóváltozások többek között a versenyképesség javítását, az adóteher mérséklését, a beruházások ösztönzését célozzák

A békéltető testületek hatáskörébe a fogyasztók jogvitája tartozikA gazdaság szezonnyitó báljára január 24-én kerül sor

tait, a jogvita tárgyát, a fo-
gyasztó igényét és csatolni 
kell az üggyel kapcsolatos 
dokumentumokat (bővebben 
bekeltetesfejer.hu oldalon ta-
lálható információ).

Fogyasztónak minősül az 
önálló foglalkozásán és gaz-
dasági tevékenységén kívül 
eső célok érdekében eljáró 

Fejér megye fiatal vállalko-
zói a házigazdái a 2020. évi 
kamarai bálnak, melyre a 
Hotel Magyar Király kupo-
latermében kerül sor, 2020. 
január 24-én, pénteken, 
19.00 órától.

A gazdaság szereplőit, cég-
vezetőket és közélet szerep-
lőit, kamarai együttműködő 
partnereket hívja a gazda-
ság szezonnyitó báljára a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. Az üzleti 

bálozzunk együtt! 
Mi ott leszünk!

radetzky jenő

döntések
Alig 10 másodpercet hagy-
tak a szabályok, vagy a 
harag, vagy éppen a fele-
lőtlenség az iráni rakéták 
indítójának a 176 ember 
halálát okozó, a világot 
hajszál híján válságba sod-
ró döntésre. Ez a döntés 
ezernyi új döntést indított 
el, köztük a mi gazdasági 
életünket befolyásolókat is. 

Felgyorsult gazdasági 
életünkben felmérhetet-
len számú döntést hozunk 
mindennap, minden órá-
ban. Ahogy az ember min-
dennapi életét külső és bel-
ső döntések sora irányítja, 
vállalkozásaink sikerét, 
egyéni boldogulásunkat is, 
saját napi rövid és hosszú 
távú döntéseink determi-
nálják. Minél nagyobb a 
külső determináció, minél 
szűkebbnek látjuk a le-
hetőségeinket, annál na-
gyobb a jelentősége annak, 
hogy bizonyos területeken 
megtartsuk, vagy éppen 
visszaszerezzük magunk-
nak a döntés jogát. A dön-

tés a szabadság és önmeg-
valósítás élménye egyúttal. 

Ritkán tudjuk biztosan, 
hogy mi a jó, helyes, ered-
ményre vezető döntés. Ez 
azonban nem lehet gát ab-
ban, hogy tudásunk, terve-
ink, információnk alapján 
ne hozzunk felelősséggel 
döntést. Saját érdekünk 
mellett ezt várja el tőlünk 
a ránk bízott vagyon-, 
eszközök tulajdonosa, a 
gondjainkra bízott mun-
kavállalók és a mögöttük 
levő, eltartottak érdeke és a 
társadalom, amelynek mű-
ködéséhez, fenntartásához 
szükséges eszközöket a 
magyar gazdaság sok tíze-
zer döntéshozó vállalkozó-
ja teremt meg. 

2020. első üzenetében 
azt kívánom, hogy a mi 
döntéseinket ne hibás, 
helytelen szabályzatok, ne 
az indulat vagy harag és 
ne az egyéni felelőtlenség, 
hanem a megfontoltság, 
határozottság és sikeres-
ség jellemezze. 

kapcsolatok szorosabbá té-
telének szándékával meg-
hirdetett bál január 24-én, 
pénteken, 19,00 órától veszi 
kezdetét a Hotel Magyar Ki-
rály Kupolatermében. 

A bál a szórakozás mellett, 
a vállalkozói kapcsolatépítés 
lehetőségét is kínálja. Kivá-
ló tánczene és színvonalas 
műsor garantálja a kellemes 
hangulatot. 

Fókuszban a fiatal vállalko-
zók közössége, ismerjen meg 
új, lehetséges üzlettársakat!

természetes személy, civil 
szervezet, egyházi jogi sze-
mély, társasház, lakásszövet-
kezet, mikro-, kis- és közép-
vállalkozás. 

A februári Gazdasági Ka-
lauzban részletesen tájékoz-
tatjuk a lap olvasóit, mily 
módon kell a panaszügyeket 
dokumentáltan benyújtani. 
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Üzleti programok vállalkozásoknak

enterprise europe network hírek

Vegyen részt üzleti találkozókon, fórumo-
kon! Válasszon nemzetközi üzleti ajánlata-
ink közül és jelentkezzen minél előbb!

Tudáslétrehozás- és hasznosítás, innová-
ciós voucher lehetőség műhelybeszélgetés 
keretében, 2020. január 29-én, szerdán. 
Voucher rendszer keretében kkv-k pályáz-
hatnak Ipar 4.0 alkalmazások fejlesztésére az 
élelmiszeripar területén. A programhoz kap-
csolódóan műhelybeszélgetést tartunk. 

Január 30-án az EKAER-t érintő válto-
zások kapcsán tartunk előadást. Főbb pon-
tok: EKAER bejelentés tartalma, gyakorlati 
tudnivalók, ellenőrzési szempontok, 2020-tól 
életbe lépő változások. 

Már másfél éve, hogy mindenkire vonat-
kozóan kötelezően alkalmazni kell a GDPR 
előírásait Magyarországon is. De mire számít-
hatunk 2020-ban? Február 5-én, szerdán, az 
Adatvédelmi képzésünkön választ kaphat. 

Szintén február 5-én, Budapesten kerül 
sor a SIRHA élelmiszeripari üzleti ta-
lálkozóra, mely a HORECA szakkiállítás 
rendezvényeként mutatkozik be. Az érintett 
szektorok: élelmiszerek, alapanyagok, italok, 
konyhai felszerelés, új technológiák, higiénia 
termékek, élelmiszeripari gépek, berendezé-
sek, bio és „Free-from” termékek. 

Az egyszerűsítés jegyében hoznak válto-
zást a közbeszerzési módosítások, ám nem 

Voucher rendszer keretében kkv-k pá-
lyázhatnak Ipar 4.0 alkalmazások fej-
lesztésére az élelmiszeripar területén. A 
programhoz kapcsolódóan az FMKIK 
közösen az Innoskart klaszterrel tájé-
koztató műhelybeszélgetést tart 2020. 
január 29-én.

Európai vállalkozói régió díj - 2021 
Az Európai vállalkozói régió (EVR) díjat 

azok az uniós régiók kaphatják meg, ame-
lyek kiemelkedő és innovatív vállalkozáspo-
litikai stratégiával rendelkeznek. A díjat az 
Eurochambres, az SME United, az EURADA 
és a Social Economy Europe hozta létre az 
Európai Bizottsággal közösen. A díjra a leg-
hitelesebb, legelőremutatóbb és legígéretesebb 
cselekvési tervet kidolgozó régiók pályázhat-
nak. A régiók mérete nem számít, az a fontos, 
hogy politikai hatáskörrel rendelkezzenek a 
vállalkozáspolitika területén. Pályázati hatá-
ridő: 2020. március 31.

Horvátország az EU soros elnöke
Horvátország vette át az Európai Unió soros 

elnökségét. A horvát kormány Finnországtól 
vette át a tisztséget, és Németországnak adja 
majd tovább 2020 júliusában. 2013-as uniós 
csatlakozása óta az ország először látja el ezt 
a fél évre szóló, rotációs alapon működő tiszt-
séget. Legfontosabb feladata lesz, hogy az el-
nökségi időszak alatt mielőbbi megállapodást 
érjen el az EU a következő hosszútávú költ-
ségvetéssel kapcsolatban. Külön kihívás lesz a 
számára, hogy az Egyesült Királyság unióból 
való kiválásának folyamata a horvát elnökség 
alatt veszi kezdetét. 

árt tisztában lenni a sarokpontokkal. Ehhez 
nyújt segítséget február 11-i – konzultáci-
óval egybekötött – tájékoztatónk, ahol is a 
Kbt. módosításai, a 2020-tól esedékes vál-
tozások, hazai és uniós joggyakorlat, nemze-
ti eljárásrend kerül terítékre, közbeszerzési 
szakértő közreműködésével. 

Munkavédelmi képviselő továbbképzés – 
2020 február 19., szerda, 9.00 óra

Államilag engedélyezett munkavédelmi kép-
viselő továbbképzésünket azon szakértőknek 
ajánljuk figyelmébe, akik éves továbbképzési 
kötelezettségüknek szeretnének eleget tenni.

A cégek és vállalkozások 90 százaléka hasz-
nálja az internetet ügyintézésre, kapcsolattar-
tásra, információszerzésre. Az üzleti életben 
elvárt a világhálón való korszerű megjelenés, 
hiszen ez egy megtérülő befektetés a vállal-
kozás számára. 

Vállalkozók részére Facebook, Instagram, 
Google Ads, SEO 2 napos képzést tartunk 
március 10-11-én (kedd-szerda). A képzé-
sen – szakértő segítségével – vállalkozói fa-
cebook oldalt létesítünk, szó lesz Instagram 
jelenlétről és aktivitásról, Google hirdetések-
ről, kampányok indításáról, gondozásáról, 
keresőoptimalizálásról. 

Találja meg az önnek kedvező üzleti prog-
ramot!

Részletes programajánló, további informá-
ció honlapunkon: www.fmkik.hu

Csökkent a határokon átnyúló fizetések díja
A határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó új 

uniós szabályoknak köszönhetően a fogyasz-
tók és a vállalkozások pénzt takarítanak meg. 
Mostantól az euróövezeten kívüli tagállamok-
ban a fogyasztók és vállalkozások számára ala-
csonyabb lesz az euróban történő, határokon 
átnyúló fizetések díja. Az új uniós szabályok 
biztosítják, hogy az euróövezeten kívüli tag-
államokban – Bulgáriában, Horvátországban, 
Csehországban, Dániában, Magyarországon, 
Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, 
Lengyelországban, Romániában, Svédország-
ban és az Egyesült Királyságban* – az euróban 
történő, határokon átnyúló fizetések díja meg-
egyezzen a belföldi fizetések díjával. 

HÉA –egyszerűsített szabályok kkv-knak
Az új szabályok célja, hogy csökkentsék 

a kisvállalkozások adminisztratív terheit és 
megfelelési költségeit, illetve, hogy olyan 
adózási környezet kialakítását segítsék elő, 
amely támogatja a kisvállalkozások növeke-
dését és határokon átnyúló kereskedelmük ha-
tékonyabbá tételét. A kisvállalkozások akkor 
alkalmazhatják majd az egyszerűsített szabá-
lyokat, ha éves árbevételük az érintett tagál-
lam által megállapított értékhatár alatt marad, 
ami nem lehet magasabb 85 000 EUR-nál.

Folytatás az 1. oldalról

Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. ja-
nuár 1-jén érvénytelenné váltak, azokat 2020. 
március 1-ig kell leadni a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-
vatalánál.

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kap-
csolatos bejelentésben közreműködő, nyilván-
tartást vezető szervként a Kormány 2020. július 
1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelöli ki, 
míg a családi gazdaság nyilvántartásba vételé-
vel összefüggő feladatokat 2020. január 1-jétől 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara látja el.

Az adózók társaságiadó-előlegük 80 száza-
lékáig tehetnek kedvezményezett célra fela-
jánlást, és csökkent a fejlesztési adókedvez-
mény korlátja.

A kisvállalati adó kulcsa 2020. január 1-jé-
től 13-ról 12 százalékra változott.

Az egyszerűsített vállalkozói adó, közis-
mertebb nevén az eva 2020. január 1-jén meg-
szűnt. A vállalkozások 2019. december 31-ig 
élhettek adózási módra vonatkozó választási 
jogukkal. Akik ezt év végéig nem tették meg, 
egyéni vállalkozóként a vállalkozói személyi 
jövedelemadó, társas vállalkozásként a tár-
sasági adó szabályai alá kerültek. Az alanyi 
áfamentességet 2020. január 15-éig választ-
hatták, nyilatkozat hiányában az adózókra az 
általános szabályok vonatkoznak.

2020. július 1-jétől az áfatörvényben előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed min-
den, belföldi adóalanynak, belföldön teljesített 
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról 
kibocsátott számlára. Tovább bővül az adat-
szolgáltatási kötelezettség 2021. január 1-jétől, 
ugyanis ettől az időponttól valamennyi olyan 
számlát jelenteni kell majd, amelyre a magyar 

Január 22-től hatályos az új Országos Tűz-
védelmi Szabályzat. Fel kell készülni azok-
ra a változásokra is, melyeket a jegyzői 
építésügyi hatóságok megszüntetése, vala-
mint a fellebbezés lehetőségének kivezeté-
se eredményez. 

2020 a korábbi évek legjelentősebb változá-
sait hozza az építőipar szereplőinek életébe. 
Már az egyszerű bejelentés új követelményeit 
kell alkalmazni, és emellett szinte új Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzattal (OTSZ) kell a 
szakembereknek megismerkedniük. Fel kell 
készülni azokra a változásokra is, melyeket 
a jegyzői építésügyi hatóságok megszünte-
tése, valamint a fellebbezés lehetőségének 
kivezetése eredményez. Az építésügyi ható-
sági rendszerből 2020. március 1. napjától ki-
vezetik az általános építésügyi hatóságokat, 
valamint a közigazgatási hatósági ügyek is 

számlázási szabályokat kell alkalmazni. A ve-
vői oldalon is szélesedik az adatszolgáltatási 
kötelezettség, és a számla kötelező tartalma 
is változik. A számlakibocsátás határideje 
15 napról 8 napra csökken, valamint bővül a 
számlaadásra kötelezettek köre.

A kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás áfája 
5 százalékra csökkent január 1-jével, ugyan-
akkor ezen szolgáltatások után 4 százalék tu-
rizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

Újrafogalmazták a vevői készlettel kapcso-
latos szabályozást.

Ha az áfatörvényben megfogalmazott fel-
tételek fennállnak, a behajthatatlan köve-
telésekre jutó, különös adó-visszatérítés 
keretében az előzetesen felszámított áfa is 
visszaigényelhető.

Az új lakóingatlanok értékesítése 2020. ja-
nuár 1-jétől 27 százalékos kulcs alá esik.

A NAV a helyi iparűzési adóról szóló beval-
lást az önkormányzati adóhatóságnak akkor 
továbbítja, ha az hibátlan és ellentmondást 
nem tartalmaz.

2020. március 1-je utáni bejelentéseknél, az 
EKÁER-szám lezárása után a bejelentés mó-
dosítható.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék ösz-
szege 2020. január 1-jétől havi 7710 forint. 
A kötelezettség egy napra számított összege 
257 forint lett. 2020. július 1-jén új társada-
lombiztosítási törvény lép hatályba. Átalakul 
az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés 
rendszere, egy járulékkulcs váltja fel a jelen-
legi egyéni járulékokat.

Összeállította a NAV Fejér Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály 1.

Cégvezetőknek is fontos: 
az adórendszert érintő jelen-
tős változások

Új év, új változások 
az építőiparban

A gazdasági Értéktár elérhető: fmkik.hu

Január 22-től hatályos az új Országos Tűzvédelmi szabályzat

A programokról részletesen a kamarai honlapon olvashat: fmkik.hu

kkv-k pályázhatnak ipar 4.0 alkalmazások fejlesztésére 

innovációs voucher lehetőség

a 7-es asztal

A fiatal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában jelentkezik: 
Gulyás Szabolcs 
vezérigazgató 
prodHost Zrt.  

A társaságunk, a prodHost Zrt. egy 
újonnan alapított start-up vállalkozás, 
amiben a kockázati tőkét az MKB ban-
kot képviselő Solus Capital biztosítja 
a számunkra.  Nem kisebb feladatot 
tűztűnk ki magunk elé mint, hogy elér-
hetővé tegyük azokat a professzionális 
vállalatirányítási megoldásokat a mikró 
és kis cégek számára, amelyek eleddig 
csak közepes és nagyvállalatok enged-
hettek meg maguknak. 

A gyártóvállalatok nap mint nap ta-
lálkoznak azzal a kihívással, hogy egy-
részt a munkaerő piaci helyzet miatt, 
másrészt a versenyképességük megőr-
zésének esetleges növelésének érdeké-
ben a hatékonyságukat kell növelniük. 
Azaz a meglévő erőforrásaikat kell job-
ban kihasználniuk, mert már csak igy 
érhető el valóban jelentős -akár 10-20 
százalékos – kapacitásnövekedés is.

Már a kis cégek is találkoznak a más 
partnerektől érkező digitalizációs kény-
szerrel és az IPAR4.0 fogalmával. A 
helyzet valójában az, hogy nagyon sok 
vállalat van, akik még az IPAR3.0-ás 
megoldásokat sem használják teljeskö-
rűen, ami részben a piaci körülménye-
ikből adódik. Hiszen a vállalatirányítási 
rendszerek – különösen a gyártó vál-
lalatok számára is alkalmasak – hatal-
mas beruházást igényelnek mind anyagi 
mind pedig munkaerőráfordítási szem-
pontból vizsgálva. A legegyszerűbb 
rendszer bevezetése is minimum 10 mil-
lió forintos beruházás, de KKV-szinten 
sem ritka az 50 milliós projekt méret, a 
nagyvállatok esetben pedig biztosan 9 
számjegyű a teljes költség. Tehát hiá-

ba van meg a változtatáshoz az elvárás 
és a tenni akarás is, ha lehetőség nem 
adott… Mit lehet tenni? Azt, hogy el-
érhetővé kell tenni a kisebb vállalatok 
számára is a világszínvonalú digitali-
zációt!  A prodHost célja, hogy a támo-
gatást nyújtson a digitális tudatosság 
útjára lépő vagy azon haladó cégeknek, 
mint amelyek például az Innovációs Fó-
rum-ot is alkotják.

Hisz ma már nem kell megfizetni egy 
szoftver sokmilliós licensz díját elő-
re anélkül, hogy tudnánk beválik-e az 
majd a későbbiekben. Mert lehet felhős 
megoldásokat is alkalmazni, amelyek a 
havidíjat használat alapon számolják a 
korábbi beruházási költségek pár szá-
zalékáért. De ma már nem kell drága 
tanácsadói szolgáltatást sem igénybe 
venni, amely akár 160 ezer forintos na-
pidíjas költséggel jár, hiszen virtuális 
tanácsadó, e-learning és videós anyagok 
állnak rendelkezésre az implementáció 
támogatására. Ma már nem kell drága 
szoftverkövetési díjat sem fizetni, hi-
szen azt is tartalmazza a felhős havidíj. 
Sőt elérhető lesz majd olyan megoldás 
is, ahol a testreszabás is megvalósítható 
„házon belül”. 

Ma már egyetlen vállalat sem kerül-
heti el a digitalizációt, amit a jövőbe 
vezető egyetlen biztos útnak látok. Va-
lamint arra biztatok mindenkit, hogy 
keresse a területének legmegfelelőbb 
támogató megoldásokat és azt a kö-
zeget, ahol lehet egymástól tanulni, 
tapasztalatot cserélni, tovább fejlődni. 
Számomra ilyen inspiráló közeg az In-
novációs Fórum.

A program keretében kkv-k pályázhat-
nak Ipar 4.0 alkalmazások fejlesztésére 
az élelmiszeriparhoz kapcsolódóan. Az 
elnyerhető támogatás cégenként 60 000 
euró. Konzorciumban nagyobb projek-
tötletek is benyújthatók. A felhívások 
hamarosan a www.s3food.eu weboldalon 
lesznek megtalálhatók.

A voucher rendszer eleme egy ún. tra-
vel voucher, melyben egy vállalkozás 
650 euró támogatást nyerhet a webolda-
lon meghirdetett tanulmányutakra, mat-
ch-making rendezvényekre. Az első ilyen 
rendezvény 2020. február 18-19-én lesz 
Spanyolországban.

A lehetőségről szóló tájékoztató mű-
helybeszélgetésre 2020. január 29-én 
(szerda) kerül sor Székesfehérváron, a 
Gazdaság Házában. A programon részt-
vevők megismerhetik a támogatási lehe-
tőség igénybevételének feltételeit és lehe-
tőség nyílik közvetlen kapcsolatépítésre 
az ipari automatizálás, gép- és szenzor-
gyártás valamint az élelmiszeripar sze-
replői között.

2020. évi munkaszüneti napok 
– munkarend –

fejér megye a gazdaságban
Megjelent a „Gazdasági Körkép 2019” 
címet viselő értéktár, mely egyfajta össze-
foglaló a 2018. évi megyei gazdasági folya-
matokról. Arcok, termékek, üzenetek - a 
teljesség igénye nélkül.

Az Értéktár tartalmazza az értékesítés nettó 
árbevétele alapján összeállított 500-as céglis-
tát Fejér megyéből, az ezen adatok felhasz-
nálásával készült NAV elemzést, valamint a 
megye gazdaságát vizsgáló KSH elemzést. 
A kiadványban cégismertető is helyet kapott, 
közel ötven kkv mutatkozik be az olvasóknak.  

Az alábbi, Fejér megyét érintő elemzés a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Gaz-

Április 10., péntek Nagypéntek Ünnepnap

Április 13., hétfő Húsvéthétfő Ünnepnap

Május 1., péntek Munka ünnepe Ünnepnap

Június 1., hétfő Pünkösdhétfő Ünnepnap

Augusztus 20., csütörtök Államalapítás ünnepe Ünnepnap

Augusztus 21., péntek Pihenőnap Pihenőnap

Augusztus 29., szombat Munkanap (aug.21. helyett) Plusz munkanap

Október 23., péntek 1956-os forradalom Nemzeti ünnep

December 12., szombat Munkanap (dec. 24. helyett) Plusz Munkanap

December 24., csütörtök Pihenőnap Pihenőnap

December 25., péntek Karácsony első napja Karácsony

dasági Körkép 2019. – Fejér megye gazdasági 
értéktára” c. magazinhoz készült.

- A legfrissebb adatok alapján Fejér megye 
gazdaságát továbbra is kedvező folyamatok 
jellemzik, Fejér az ország egyik legjobb hely-
zetében lévő megyéje. Az itt megtermelt GDP 
egyre nő és az egy főre jutó értéke országos 
összehasonlításban is magasnak számít.

Fejér megyében 2017-ben piaci beszerzési 
áron 1674 milliárd forint bruttó hazai termé-
ket, az országos GDP 4,4%-át állítottak elő. 
A nemzetközi összehasonlításban haszná-
latos vásárlóerő-paritáson számolva az egy 
lakosra jutó GDP Fejér megyében az EU-28 
átlagának 70%-át érte el 2017-ben.

2017-ben Fejér megyei székhellyel 376 köz-
vetlen külfölditőke-befektetéssel rendelkező 
vállalkozás működött, ezek külföldi tőkéje az 
év végén együttesen 1343 milliárd forint volt, 
ami az országos 5,7%-át tette ki.

A Gazdasági Körkép 2019. Fejér megye 
Gazdasági Értéktára c. magazin elérhető a 
kamara honlapján, valamint nyomtatott for-
mában a Gazdaság Házában.

egyfokúvá válnak. Valamennyi közigazgatá-
si hatósági ügy, valamennyi ügyfelét érinti, 
hogy 2020. március 1. napját követően indult 
ügyekben – főszabály szerint – már nem le-
het fellebbezést előterjeszteni a döntésekkel 
szemben, kizárólag közigazgatási peres eljá-
rást lehet kezdeményezni. 

Változnak az energetikai követelmények is. 
2021. január 1-től minden új épület esetén mini-
mum 25% megújuló energia részarányt kell biz-
tosítani, ami sok esetben kihívás a tervezőknek. 

A Magyar Közlöny 129. számában (2019. júli-
us 26.) jelent meg az OTSZ módosításáról szóló 
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely 2020. 
január 22-én lép hatályba. Forrás: epitesijog.hu

A témában tájékoztató térítésmentes ren-
dezvényt tartunk 2020. február 13-án, 
csütörtökön, 14,00 órai kezdettel a Gazda-
ság Házában. Részletek és jelentkezés az  
fmkik.hu honlapon.

A pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete szabályozza a 2020. évi munkaszü-
neti napok körüli munkarendet. 

Idén csak két munkanap-áthelyezéssel kell tervezni, az első hosszú hétvégével pedig 
húsvétkor számolhatunk. Összesen hat hosszú hétvége, valamint két áthelyezett mun-
kanap lesz az idei évben. 

2020. évben 3 alkalommal lesz 3 napos hosszú hétvége (má-
jus 1-2-3.; május 30-31-június 1.; október 23-24-25.). Három 
alkalommal lesz 4 napos hosszú hétvége (április 10-11-12-13., 
augusztus 20-21-22-23. és december 24-25-26-27.).  
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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, Nagy istván, puska józsef, 
sipos éva, Vathy szonja

szerkesztő: Vathy szonja
felelős szerkesztő: sipos éva

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

issN 2560-242X

kalauzgazdasági

szolgáltatás
Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:  
06 (22) 510-310,  
ugyfelszolgalat@fmkik.hu 
e-mail és www.fmkik.hu 
honlap.

Iparjogvédelmi 
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ:  
Buda Csilla:  
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondo-
zása, gyakorlati képzőhe-
lyek minősítése, szint-
vizsgák, Szakma Kiváló 
Tanulója verseny, pálya-
orientáció, vizsgadelegá-
lás, MFKB működtetése, 
felnőttképzési tanácsadás, 
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.

Jogi tanácsadás 
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás tag-
jainknak minden kedden 
13 és 16 óra között:  
dr. Lévai Nóra.

Széchenyi-kártya 2, 
mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ, időpontegyez-
tetés: 06 (22) 510-310,
eva.papszt@fmkik.hu

Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére. 
Infó: Buda Csilla,
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314, 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden hétfőn, kedden
és szerdán 13-15 óra 
között. Információ:  
dr. Jakab Mariann 
06 (22) 510-323,
bekeltetes@fmkik.hu.

Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakér-
tői Szerv. Építőipari terve-
zési, építési és kivitelezési 
szerződések teljesítéséből 
fakadó vitarendezés  
Információ: Bata Balázs 
06 (22) 510-337,  
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu

szerezzen mesteroklevelet!

gazdasági kalauz megjelenések 

Pályaválasztás? segítünk!

változás a tanulói juttatásban

Újabb törvényi változások 
a szakképzésben

Legyen szakmája mestere, 
jelentkezzen mesterképzé-
sünkre! Szakemberek jelent-
kezését várjuk mestervizsga 
felkészítő tanfolyamunkra 
és mestervizsgára. 

A mestervizsga célja, hogy 
a szakemberek számára 
biztosítsa a szakmai fejlő-
dés és az egzisztenciális 

2020. júniusáig az alábbi 
időpontokban jelenik meg 
a Gazdasági Kalauz.

Január hónapban 22-én, szer-
dán jelenik meg az újság. 
Ezt követően február 19-én, 
szintén szerdán érhető el a 
friss lapszám. Márciusban – 
rendhagyó módon – a hónap 
negyedik szerdáján, március 

Változik a tanulói juttatás 
összege 2020. január 1-től. 
Mértékét a szakképzési tör-
vényben meghatározottak 
szerint kell kiszámítani.

A duális képzésben részt 
vevő diákok a gazdálkodó 

Változik a szakképzési 
rendszer 2020. szeptember 
1-től. Magyar közlöny 191 
számában megjelent 2019. 
november 28., 2019. évi 
LXXX. törvény a szakkép-
zésről.

Fontos kiemelni, hogy a 
jelenleg szakképzésben ta-
nulmányokat folytató ta-
nulókra az új szakképzési 
törvény átmeneti rendelke-
zései irányadók, tehát ki-
futó rendszerben végzik 
tanulmányaikat. Az első és 
a legfontosabb változtatás 
az iskolarendszerű képzés 
intézményeinek teljes körű 

életpályamodell, karrier 
kialakításának lehetőségét, 
valamint a tanulóképzés-
hez és vállalkozásvezetés-
hez szükséges ismeretek 
elsajátítását. A mesterkép-
zés során a szakemberek 
megszerzik a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges 
szakmai, gazdasági, pénz-
ügyi, vezetési, munkaügyi 

PRogRaMaJánló
Innovációs voucher lehetőség műhelybeszélgetés – 2020. 
január 29. szerda, 9,30 óra

EKAER 2020: jelentős változások, gyakorlat, ellenőrzés 
– 2020. január 30., csütörtök, 9.00 óra

Adatvédelem 2020 – az adatvédelem alkalmazásának 
gyakorlata – 2020 február 5., szerda, 9.00 óra

SIRHA - élelmiszeripari üzleti találkozó – 2020 február 
5., szerda, 13.00 óra, Budapest

Közbeszerzési változások – tájékoztató és konzultáció – 
2020. február 11. kedd, 10,00 óra 

Munkavédelmi képviselő továbbképzés – 2020 február 
19., szerda, 9.00 óra

Tájékoztató az Országos Tűzvédelmi Szabályzat válto-
zásairól - 2020. február 13., csütörtök, 14.00 óra: 
Január 22-től hatályos az új Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat, mely a korábbiakhoz képest 106 ponton változott. Érinti 
az építőipart, az épületüzemeltetőket, de minden olyan vál-
lalkozást, aki termelésben érintett, csarnokot üzemeltet. 

Vállalkozóknak: Facebook, Instagram, Google Ads, 
SEO: 2 napos képzés – 2020. március 10-11. (kedd-szer-
da) 9,00-16,00 óra

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

Várjuk szakemberek jelentkezését mestervizsga felkészítő tanfolyamunkra

A tanulói juttatás a megemelkedett minimálbér alapján számítandó 

és jogi ismereteket. A beér-
kezett jelentkezések alapján 
kerül meghatározásra azon 
szakmák sora, melyekben 
mestervizsga felkészítő és 
mestervizsga indul. 

Várjuk a jelentkezéseket! 
Információ: 
Sulyokné Kemény Katalin, 
mesterkepzes@fmkik.hu; 
22/510-332

szervezetnél töltött gyakor-
latukért juttatást kapnak, 
melyre azok szakképzés-
ben tanulók a jogosultak, 
akik szakgimnáziumi vagy 
szakközépiskolai képzésben 
vesznek részt, nappali vagy 
esti (vagy levelező) tagozatos 

átalakítása. A szeptember-
ben kezdődő tanévtől a há-
roméves szakképző iskola 
és az öt éves technikum 
közül választhatnak majd 
a diákok. Mindkét intéz-
ménytípusban alapozó kép-
zéssel indul az oktatás, ez 
a szakképző iskolában egy 
év, a technikumban két év 
lesz. Ezt követi a szakmai 
képzés, mely a szakképző 
iskolában két, a technikum-
ban három év. A szakképző 
iskolában további két év esti 
tagozatos képzés után lehe-
tőség van érettségit tenni, 
a technikumban az öt éves 
képzés után érettségi tehető, 

25-én várható a megjelenés. 
Áprilisban a szokásos har-
madik szerdán, április 15-én, 
csakúgy, mint május hónap-
ban, 20-án. Az idei év júni-
usában pedig 17-én veheti 
kézbe az olvasó a Gazdasági 
Kalauzt.
A Gazdasági Kalauz lapszá-
mok elérhetők a kamara hon-
lapján: fmkik.hu

tanulói jogviszonnyal és ta-
nulószerződéssel rendelkez-
nek. A tanulói juttatás mérté-
két a szakképzési törvényben 
meghatározottak szerint kell 
kiszámítani. 

A minimálbér a 2020. évben 
bruttó 161.000 Ft-ra emel-
kedett, a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a 
garantált bérminimum 2020. 
évi megállapításáról szóló 
367/2019. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben rögzítettek sze-
rint. A tanulói juttatás ösz-
szegét 2020 januári hónapra 
a megemelkedett minimálbér 
alapján kell megállapítani. 
Ezt követően a 2020. februá-
ri juttatásnál figyelembe kell 
venni a tanulószerződés 11. 
pontjában megadott szem-
pontrendszert és újabb eme-
lést kell megállapítani a tanu-
lószerződésben foglaltaknak 
megfelelően. Információ:  
szakkepzes@fmkik.hu; 
06 22/510-310 

a technikumi vizsga pedig 
emelt szintű érettséginek 
felel meg. A gyakorlatszer-
zés módja is megváltozik, a 
korábbi tanulói szerződéses 
státusz helyett szakképzé-
si munkaszerződéssel lesz 
foglalkoztatható a tanuló. 
A szakképzés keretrend-
szerében a területi kamara 
továbbra is kiemelt feladat-
ként látja el a duális képző-
helyek nyilvántartásba véte-
lét, emellett a képzőhelyre 
vonatkozó minőségi felté-
telek kidolgozását és a duá-
lis képzőhelyek szakirányú 
oktatási tevékenységének 
minősítését és ellenőrzését.

A kamara a 2020-as tan-
évben is pályaorientációs 
programokon keresztül 
nyújt segítséget a pályavá-
lasztás előtt állók részére. 

Várjuk diákok, pedagógu-
sok jelentkezését pálya-
választást támogató prog-
ramunkra, az üzem- és 
tanműhelylátogatásokra. A 
program célja, hogy segítse 
a diákok továbbtanulását, 
bemutassa a szakmákat üze-
mi környezetben. A diákok 
közelebbről is megismer-

hetik az egyes mestersége-
ket, elleshetik a „kulissza-
titkokat”, kipróbálhatják a 
munkafázisokat. Az iskolák 
pályaválasztási felelősei, pe-
dagógusai Pályaválasztási 
Klub ülés keretében ismer-
kedhetnek meg a kamara 
pályaorientációs tevékeny-
ségével.  

Információ: Torzsa Erika – 
palyaorientacio@fmkik.hu, 
22/510-320 

A program állami forrás 
felhasználásával valósul meg 
(ITM/MKIK).


