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2016. június 23. – brit 
EU-tagságról rendezett nép-
szavazás, 72 %-os részvétel, 
közel 52 % a kilépésre (Bre-
xit) voksolt

2017. június 19. – Brüsz-
szelben megkezdődtek a brit 
EU-tagság megszűnéséről 
szóló tárgyalások

Rendezvények, programok, 
üzleti kapcsolatépítés a 
Gazdaság Házában. Keres-
se az Önnek tetsző progra-
mot, az Enterprise Europe 
Network segítségével Ön is 
hasznos üzleti találkozó-
kon, fórumokon vehet részt 
2020 ban is.

Pályázati források, jogsza-
bályváltozások, képzések, 
információs napok, külföldi 
üzletépítés. Ezek és továb-
bi üzletfejlesztést támogató 
hasznos rendezvényeket ajánl 
a kamara Enterprise Europe 
Network hálózati irodája a 
régió vállalkozásainak – Vá-
lasszon Ön is a kínálatból és 
keresse a Gazdaság Házában 
az Enterprise Europe Net-
work iroda munkatársait.  

Programkínálatunk: nem-
zetközi építőipari kiállítás 
és üzletember találkozó, 

Tessék választani! - Információ első kézből

A Brexit kapcsán Fejér 
megyei vállalkozók nyilat-
koznak, fogalmazzák meg 
kérdéseiket.

Az Év Befektetője gálán „Év 
Beszállítója” címet vett át 
Simon István, a kőszárhegyi 
Simon Cég alapítója.

Rendezvények, programok, 
üzleti kapcsolatépítés a 
Gazdaság Házában. Várjuk a 
kkv-k jelentkezését!

Simon Cég:
Az Év Beszállítója

Brexit Fejér 
megyében

Információk
első kézből

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

pályázati források, adatvé-
delem, online marketing, 

2020. január 31. – Az Euró-
pai Unióból való brit kilépés

2020. december 31-ig – 
tizenegy hónapos átmeneti 
időszak: az EU és az Egye-
sült Királyság között ebben 
az időszakban a jelenlegi 
szabályok maradnak ér-
vényben

Az Egyesült Királyság 
2020. január 31-én kilépett 
az Európai Unióból, 2020. 
december 31-ig azonban a je-
lenlegi szabályok maradnak 
érvényben a kereskedelem-
ben ugyanúgy, mint a beuta-
zásra vonatkozóan. 

Most, a 2020. december 31-

ig tartó, 11 hónapos átmeneti 
időszakban, dőlhet el, hogy 
milyen kapcsolat lesz az 
Egyesült Királyság és az Eu-
rópai Unió között. 

A Brexit kapcsán felmerült, 
Fejér megyei vállalkozók kér-
dései a 2. oldalon olvashatók.

Folytatás a 2. oldalon.

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból

Ismeretbővítő programok, képzések, információs napok, üzleti lehetőségk a Gazdaság HázábanSimon István és gyermekei, Zulejka és Péter vették át a díjat

kommunikáció. Informá-
ciók a 3. oldalon, részletek 

Az Év Befektetője gálán „Év 
Beszállítója” címet vett át a 
kőszárhegyi Simon Cég, Si-
mon István és a cégvezetést 
átvett gyermekei, Simon Pé-
ter és Simon Zulejka.  

A HIPA Év Befektetője 2019. 
díjátadó gáláján nyolc kate-
góriában díjazták a 2019-es 
befektetéseket. Az „Év Be-
szállítója” címet a Simon 
Műanyagfeldolgozó érde-
melte ki, az elismerést Szij-
jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, valamint 
Ésik Róbert, a Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség (HIPA) 
elnöke adta át.  

A cég 1985-ben alakult, 
egyszemélyes vállalkozás-
ként, mely azóta folyamatos 

Az „Év Beszállítója” 
lett a Simon cég

Radetzky Jenő

Bővülő Európa?
Ha mérőszámmal jelle-
meznék az Európai Bizott-
ság egyes portfólióinak 
teljesítményét, akkor a 
bővítési terület indiká-
tora most: mínusz egy. 
Nagy-Britannia kiválásá-
val (Brexit) az unió törté-
netében először csökken 
a taglétszám, miközben a 
közösségi szándék a bő-
vítési folyamat kezelésé-
re nagybefolyású biztosi 
posztot hozott létre. Nyu-
gaton csökken, keleten és 
délen bővül..het az Euró-
pai Unió. A Magyarország 
által jelölt Biztos (Várhelyi 
Olivér) a Brexit miatt han-
dicap-pel indul, de ciklu-
son belül jó eséllyel ered-
ményes lehet. A Balkánon 

sorban álló, csatlakozásra 
váró államok felkészí-
tése, elfogadása magyar 
szempontból különösen 
fontos. Az Európát – ezen 
belül a Magyar Királysá-
got hangsúlyosan – brit, 
francia közreműködéssel 
feldaraboló „Trianon” 100. 
évfordulóján a gazdasági 
érdek mellett a bővítésnek 
politikai súlya is jelentős. 
A szétdarabolás háborúkat 
eredményezett, a bővítés, 
integráció fejlődést hozhat, 
és tartós békére kényszerít-
heti a térséget. 

A magyar gazdaság érde-
ke a bővítés. Érdekünk te-
hát, hogy a bővítési terület 
indikátora pozitívvá váljon! 

fejlődés és fejlesztések révén 
közel 400 fővel dolgozik. A 
Simon Cégcsoport mára Ma-
gyarországon a Közép-du-
nántúli régió egyik legjelen-
tősebb műanyag alkatrész 
gyártójává vált. A vállal-
kozás az elmúlt több, mint 
harminc év alatt fejlődött a 
legmagasabb felkészültséget 
és technológiát megkövetelő 
autóipari beszállítói szintre, 
mégis sikerrel őrizték meg a 
családias hangulatot.

Fejér megyében, öt mentor-
cég irányításával, hamarosan 
kezdetét veszi az Országos 
Vállalkozói Mentorprogram, 
12 beszállítói és 12 külpiaci 
mentorált cég részvételével. A 
mentorcégek között szerepel 
a kőszárhegyi Simon cég is. 

honlapunkon: fmkik.hu
Folytatás a 3. oldalon  

facebook.com/kamarafejer
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Folytatás az 1. oldalról

Az Egyesült Királyság január 31-én ki-
lépett az Európai Unióból, 2020. decem-
ber 31-ig azonban a jelenlegi szabályok 
maradnak érvényben a kereskedelemben 
ugyanúgy, mint a beutazásra vonatkozóan. 
A Gazdasági Kalauz Fejér megyei vállal-
kozók Brexittel kapcsolatos kérdéseit, ész-
revételeit gyűjtötte össze. 

Arjo Ottevanger, ügyvezető igazgató
PCE Pelleting Consumables Europe Kft. 

Boris Johnson brit miniszterelnök elérte cél-
ját, 2020. január 31-én kivezette az Egyesült 
Királyságot az Európai Unióból. Ezzel egy 
átmeneti időszak kezdődött, az eddigi keres-
kedelmi szabályozás érvényben marad, de a 
britek februártól nem vesznek részt tovább az 
EU-s politikai intézmények munkájában. A 

londoni Parlament előtt megrendezett nagy-
szabású ünnepségen tartott beszédében a 
miniszterelnök elmondta, hogy a Brexit egy 
elképesztő siker lehetőségét hordozza magá-
ban, esély a nemzeti megújulásra és átalaku-
lásra.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy az az Eu-
rópai Unió fejlődési iránya már nem felelt 
meg Nagy-Britannia igényeinek, ezt erősítet-
te meg a 2016-os népszavazás, illetve decem-
beri parlamenti választás is.

Meg tudom érteni, hogy a brit választók 
egy része nem ért egyet az Európai Unió ösz-
szes szabályával, viszont azt sem szabadna 
elfelejteni, hogy az Unió milyen komoly elő-
nyöket nyújt a tagjainak. A nemzeti piacnál 
sokkal nagyobb felvevő piac, vámmentesség 
és egyéb könnyítések Európán belül. Közös 
egységes külkereskedelmi politika, mely erős 
hátteret biztosít számunkra a nagyhatalmi 
blokkokkal szemben, mint pl. az USA, Kína, 
India stb.

Mit jelent ez a cégünk számára?
A PCE Pelleting Kft-nek számos vevője van 

az Egyesült Királyságban, természetesen ér-
dekeltek vagyunk abban, hogy ezek a több 
éves eredményes üzleti kapcsolatok a Brexit 
után továbbra is fennmaradjanak. Bízunk 
benne, hogy a politikusok ésszerű döntéseket 
hoznak, és a 11 hónapos átmeneti időszak le-
telte után szoros együttműködés alakul majd 
ki az Európai Unió és az Egyesült Királyság 
között, mely lehetővé teszi a külkereskedelmi 
ügyletek lehetőség szerint egyszerű és súrló-
dásmentes lebonyolítását. 

Emiatt izgatottan várjuk 2020 végét. 

Brexit Fejér megyében – kérdések, észrevételek helyi vállalkozóktól 

Dr. Lévai Nóra, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara jogi képviselője 

folyamatosan követem az átmeneti időszak 
történéseit. Figyelemmel kísérem, hogy az Eu 
és az Egyesült Királyság az elfogadott politi-
kai nyilatkozat alapján milyen új és méltányos 
jövőbeli partnerségről állapodik meg. Infor-
mációk alapján a brit kormány korábban már 
jelezte, hogy a Kanadával kötött uniós egyez-
ményhez hasonló szabadkereskedelmi megál-
lapodást törekszik megkötni az EU-val.

Cégünk több ügyféllel áll hosszútávú üzle-
ti kapcsolatban, akiket érint a kilépéssel járó 
változás ÁFA, vámeljárás, sőt jövedéki ter-
mékek területén is, mivel így megszűnik az 
EU jövedéki adóval kapcsolatos informatikai 
rendszereihez való hozzáférése.

Célunk az átmeneti időszak alatt felkészül-
ni az Egyesült Királysággal folytatott keres-
kedelem vámeljárásainak precíz bonyolításá-
ra. A 2019 –es évben megszereztük az AEO 
tanúsítványt, az idei évben pedig további 
egyszerűsítéseket engedélyeztetünk ügyfele-
ink gyors kiszolgálása érdekében.

Vitarendezés másképp

Március 1-től változás a környezet-
védelmi bevallásokban!

2020. január 1-jétől megszűntek a 
papír alapú egyéni vállalkozói 
igazolványok

2020. január 1-jei hatállyal a Gazdaság 
Házában megkezdte működését az újon-
nan kinevezett Fejér Megyei Békéltető 
Testület. Az újonnan kinevezett elnököt, 
Dr. Vári Kovács Józsefet kérdeztük arról, 
hogy mit kell tennie a fogyasztónak, ha a 
Békéltető Testülethez kíván panaszával 
fordulni?

„Mindenekelőtt tanulmányozza a fogyasz-
tóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
28. §-át, mely részletesen taglalja a panasz 
benyújtásának feltételeit. A panaszosnak töb-
bek között meg kell adnia saját elérhetőségeit 
és a vállalkozás elérhetőségét. Át kell tekinte-
nie az ügy folyamatát és benyújtás előtt meg 
kell kísérelnie a vállalkozással szemben a 

A környezetvédelmi bevallásokat 2020. 
évtől új módon, az OKIR kapun keresztül 
kell benyújtani. Határidő: 2020. március 1. 

2015. évtől a hulladékbevallást a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgálta-
tási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 
11.) Kormányrendelet alapján kell teljesíteni. 

vitás helyzet rendezését (fogyasztói kifogást 
kell benyújtania a vállalkozáshoz). Le kell 
írnia az ügy tényállását a Testület részére és 
pontosan meg kell jelölnie kérelmét. 

A fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló 
dokumentumokat szükséges csatolni a kére-
lemhez (számla, nyugta, egy okiratba foglalt 
szerződés vagy megrendelés és visszaigazo-
lás, jótállási jegy), valamint a vitás helyzet 
rendezésére tett kísérlet dokumentálását.

A panaszosnak arra szükséges ügyelnie, 
hogy a fogyasztói szerződés és az azzal kap-
csolatos vita írásbeli dokumentumai rendel-
kezésre álljanak. Felhívjuk a fi gyelmet, hogy 
a kérelem nem egyenlő például az ügyben 
keletkezett email váltások megküldésével.” – 
összegezte Dr. Vári Kovács József.

Az Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének ered-
ményeként, az OKIR adatszolgáltatási lehe-
tőségei, funkciói 2020. január 1-jétől megvál-
toztak. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK 
alapú bevallások kiváltásra kerülnek egy új on-
line űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerrel.

Bővebben: fmkik.hu

Noé Norbert, ügyvezető
Noé Vámiroda Kft.

A BREXIT-tel bekövetkezett helyzet renge-
teg kérdést vet fel az átmeneti időszak során, 
párat kiemelnék, amelyek minket, mint vá-
miroda, foglalkoztatnak:

Kit milyen kötelezettség terhel az átmeneti 
időszakban?

Az Egyesült Királyság köthet – e új megál-
lapodásokat más harmadik országokkal?

Esetlegesen meghosszabbítható –e az átme-
neti időszak?

Hogyan zárulnak az átmeneti időszakban 
indult, de azt követő árumozgások?

Vámügyi szabályozások hogyan érintik 
majd Észak – Írországot? 

A NOÉ Vámiroda Kft. szeretné a jelenlegi 
és a jövőbeni ügyfeleit kiszolgálni az Egyesült 
Királyságból érkező és oda induló szállítmá-
nyok vámeljárásai során. Ezért vezetőként 

2020. januártól megszűnt az egyéni vál-
lalkozói igazolvány, a még forgalomban 
lévő papírok pedig automatikusan hatá-
lyukat vesztik 2020. március 1. napjával. 
Az érvénytelen igazolványokat legkésőbb 
2020. március 01-ig, a járási hivatalok 
kormányablakaiban kell leadni. Az egyé-
ni vállalkozások működését az igazolvá-
nyok megszűnése nem érinti. 

A vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében elfogadott törvény-
módosítás értelmében 2020. január 1-jével 
megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány, 
és ezt követően már új okmányt sem lehet 
kiváltani. A változás az egyéni vállalkozói 
tevékenységet nem érinti. Az érvénytelen 
okmányokat az egyéni vállalkozók kötelesek 
leadni – személyesen vagy postai úton – leg-
később 2020. március 1-jéig a székhelyük 
szerinti kormányablakokban. 

Amennyiben ez nem történik meg, az ille-
tékes járási hivatal határozat útján gondosko-
dik a visszavonásról.

Mit jelent az, hogy „érvénytelen az egyéni 
vállalkozói igazolvány”, illetve „az egyéni 
vállalkozás ilyenkor ettől függetlenül meg-
marad-e?” - számos egyéni vállalkozó fordult 
a kamara jogi képviselőjéhez, Dr. Lévai Nóra 
ügyvédhez ezzel a kérdéssel.

Válasz: Az egyéni vállalkozás adatai vál-
tozatlanok, a vállalkozás továbbra is a beje-
lentett adatokkal szerepel a nyilvántartásban; 
csupán a papír alapú, vagy kártyán előállított 
igazolványokra nincs már szükség. 

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos fel-
adatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja 
ellátni a jövőben.

Az egyéni vállalkozások 
működését az igazolványok 

megszűnése nem érinti. 

Kamarai hozzájárulás: 
március 31-ig fi zetendő

2020. március 31-ig kell az ötezer forintos kamarai hozzájárulást megfi zetni az FM-
KIK-nál nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezeteknek. A törvényi előírás szerint 
ezzel a közfeladatok ellátásához járulnak hozzá.

A Fejér megyei székhellyel rendelkező, cégjegyzésre kötelezett vállalkozásoknak és egyé-
ni vállalkozóknak regisztrálniuk kell a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyil-
vántartásába, továbbá kötelezettek az ötezer forintos kamarai hozzájárulás megfi zetésére 
minden év március 31-ig. Kivételek: agrártevékenységet végzők, dunaújvárosi székhelyű 
vállalkozások (további kivételek).

A kamarai hozzájárulást az újonnan és a már korábban nyilvántartásba vett vállalko-
zásoknak is meg kell fi zetni: személyesen, a Gazdaság Házában (8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4-6.), vagy átutalással, a 10918001-00000008–21120105 számlaszámra. A 
közlemény rovatban a kérelmező nevét, adószámát és a „kamarai hozzájárulás” jogcímet 
kell feltüntetni. 

További információ: fmkik.hu

facebook.com/kamarafejer
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Tessék választani! – Információ első 
kézből

Folytatás az 1. oldalról
Rendezvényeink egyik súlypontja a nem-
zetközi piacra lépést, illetve a külföldi 
piaci jelenlét bővítését segítik – kezdve az 
értékesítési partnerek keresésétől, a cé-
galapításon át, egészen a vásárokon való 
részvételig.  Ezen túlmenően átfogó infor-
mációs és képzési programjaink a vállal-
kozások működését támogatják.

2020-ban is számos értékes, informatív ren-
dezvénnyel várjuk a vállalkozásokat. 

Tanúsítványt adó ismeretbővítő programja-
ink között elérhető lesz 2 napos tanúsítványt 
adó adatvédelmi tisztviselő, valamint szám-
lázási ügyintéző képzés. 

Információs napot szervezünk pályázati 
forrásokhoz kapcsolódóan a hazai és nemzet-
közi lehetőségekről. 

Képzéseink a vállalkozások munkatársi 
kompetenciájának fejlesztését célozzák. Idén 

KKV-k fejlesztéseinek támogatása a Hori-
zon 2020 program keretében 

A kkv-eszköz pályázat keretében a nagy 
kockázatú, nagy potenciállal rendelkező 
kkv-k támogatása valósul meg, olyan új 
termékek, szolgáltatások és üzleti model-
lek kifejlesztése és piaci bevezetése érde-
kében, amelyek elősegíthetik a gazdasági 
növekedést. A kiválasztott cégek üzleti 
coaching és mentoring szolgáltatásban is 
részesülnek.

Hiába nő az európai K+F – elmarad a vi-
lágátlagtól 

Az USA és Kína is gyorsabban növeli ipa-
ri kutatás-fejlesztési kiadásait, mint Európa. 
Európa a második, az élen pedig az USA, 
ahol 769 nagyvállalat a világ K+F forrásainak 
38 százalékát hasznosítja. A harmadik helyen 
Japán, a szigetország után pedig Kína áll.

Egységes banki átutalási díj – külföldre és 
országon belül 

December közepén hatályba lépett egy 
új uniós szabály mely biztosítja, hogy az 

A Gazdaság Háza vendége dr. György 
László, gazdaságstratégiáért és szabá-
lyozásért felelős államtitkár és Paulovits 
Ádám Márton, a Budapesti Értéktőzsde 
igazgatója. 

A kis- és középvállalkozások számára meg-
hirdetett programra 2020. február 25-én, 
kedden, 10.00 órakor kerül sor a Gazdaság 
Házában (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
4-6.). Téma: pályázati források, vállalkozás- 

is számos képzés várja az érdeklődőket haté-
kony vezetői kommunikáció, innovatív prob-
lémamegoldás és ügyfélkezelés témában. To-
vábbá brüsszeli pályázatiíró képzés.

Online marketing képzések: Facebook, Ins-
tagram, Google AdWords.

Adózás témakörben tájékoztatók, konzultá-
ciók. Adóév zárás, bevallás összeállítás, gya-
korlati útmutatás a mérleg sorainak kitöltésé-
hez, az összefüggések értelmezéséhez.

Jogszabályváltozások terén számos kamarai 
rendezvény, építőipart érintő és munkaügyi 
előírások.

Nemzetközi üzleti lehetőségeket kínálunk 
az Enterprise Europe Network iroda prog-
ramjai, a Cseh és Belorusz Nagykövetséggel 
szorosabbra fűződő kapcsolat révén, kiuta-
zást szervezünk építőipari üzletember-talál-
kozóra Lengyelországba.

Érdemes fi gyelemmel kísérni a kamarai 
honlapot: www.fmkik.hu

és gazdaságfejlesztés. Dr. György László 
államtitkár (ITM) a magyar Multi Progra-
mot és egyéb pályázati forrásokat ajánlja a 
KKV-k fi gyelmébe. Paulovits Ádám Már-
ton a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) igazga-
tója a Budapesti Értéktőzsde programjain 
keresztül mutatja be a vállalatfejlesztési 
lehetőségeket. 

A programon való részvétel feltétele az elő-
zetes regisztráció. Bővebb információ: www.
fmkik.hu; csilla.buda@fmkik.hu 

Keresse a kamarai honlapon elérhető programjainkat: fmkik.hu

Pályázati források, vállalkozásfejlesztés: 2020. február 25., 10.00 óra, Gazdaság Háza

Hírek az Európai Unióból

A 7-es asztal

A fi atal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában Belegrai Péter jelentkezik

Belegrai Péter
ügyvezető, tulajdonos, MOTE Kft., 
Innovációs Fórum alapító tag

Két évvel ezelőtt egy jótékonysági 
borárveréssel egybekötött vacsoraest 
nagyszerű bállá alakult. A hajnalig 
kitartó fi atal vállalkozók az akkor 
háttérben meghúzódó 7-es asztal kö-
rül pihentek meg a rövid szünetek-
ben. Nagy kör alakult ki. Mindenki 
odahúzta a székét. Közösség szüle-
tett! A kamarát magukénak tudó fi a-
tal vállalkozók közössége. 

Két év elteltével a fi atal vállalkozók 
közössége házigazdája lett a kamarai 
báli eseménynek.  

Megtiszteltetés volt ez a szerep.

A kamarai bál megnyitója:

„Tisztelt Kormánymegbízott Úr, El-
nök Urak, Vezérigazgató Úr, kedves 
Vállalkozó Társak, tisztelt Hölgyek, 
Urak! 

Két évvel ezelőtt egy jótékonysági 
borárveréssel egybekötött vacsoraest 
nagyszerű bállá alakult. A hajnalig 
kitartó fi atal vállalkozók az akkor 
háttérben meghúzódó 7-es asztal kö-
rül pihentek meg a rövid szünetek-
ben. Nagy kör alakult ki. Mindenki 
odahúzta a székét. Közösség szüle-
tett! A kamarát magukénak tudó fi a-
tal vállalkozók közössége! 

Ma már 6 db 7-es asztalunk van. És 
a kamara Elnökségének bizalmából 
mi vagyunk a szervezői ennek az est-
nek. A „7-es asztaltársaság cimkét” 
Radetzky Elnök úrtól kaptuk, aki jó 
házigazda lévén kitartott velünk a 
7-es asztal körül.  Azóta a Gazdasági 
Kalauzban saját rovatunk van, ahol 
bemutatkozhatunk, elmondhatjuk 
gondolatainkat, véleményünket. 

Az iparosok, kereskedők, vállalko-
zók, a virilisták farsangi bálja évszá-
zados hagyomány. A Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara is meg-
alakulásától kezdve igyekezett ennek 
eleget tenni. A Szent István terem, a 
Novotel Szálló, majd az utóbbi idő-
ben a Magyar Király Szálló sok kel-
lemes, emlékezetes közösségi estnek 
volt a tanúja. A legutóbbi két évben 
a kamarai bált nemzetpolitikai céllal 
a külhoni magyarság támogatásával 
kötöttük össze. Szép, emlékezetes es-
ték voltak!

Most mi, a fi atalabb generáció kap-
tuk meg a rendezés jogát. Ígérjük, 
hogy megőrizzük a hagyományt! 
Nem kívánjuk kisajátítani. Ahogy 
együtt tudunk dolgozni a tapasztal-
tabb generációval, úgy a közös szóra-
kozás is örömünkre szolgál.”

euróövezeten kívüli tagállamokban az eu-
róban teljesített, határokon átnyúló fi zeté-
sek díja megegyezzen a belföldi fi zetések 
díjával. 

Szigorodnak az ÁFA-szabályok az e-keres-
kedelemben

Az EU-ban 550 milliárd eurót tesz ki az 
interneten eladott áruk összértéke. Az ága-
zatban évente mintegy 5 milliárd eurónyi áfa 
„tűnik el”, ezért több uniós rendelet is előké-
születben van, hogy megnehezítse az áfával 
kapcsolatos visszaéléseket. 

Európai minimálbér a láthatáron?
Január közepétől várható, hogy az Eu-

rópai Bizottság konzultációba kezd arról, 
milyen feltételekkel lehetne irányelvben 
meghatározni minden tagállam számára 
minimálbér bevezetését. A jelenlegi szabá-
lyok nem teszik lehetővé Brüsszel számá-
ra, hogy minimálbér bevezetését írja elő, 
de ha születne egy irányelv a minimálbér 
meghatározásának kereteiről, akkor vál-
tozna a helyzet.

Kkv-k fi gyelmébe: pályázati források



A Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézményeiből 
az alábbi tanulók jutottak a válogatóba

Gratulálunk a továbbjutó diákoknak!

A hegesztő, a karosszérialakatos és a járműfényező továbbjutó versenyzők a Székesfe-
hérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégium, míg a 
magasépítő technikus versenyző a Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanulója.

Név Szakképesítés Gyakorlati képzőhely

Bozsányi Csaba Hegesztő IK Szereléstechnika Kft.
Gyakorlati szakoktató: Varjú István

Gaál Szilárd Ferenc Hegesztő Inox Technology Kft.
Gyakorlati szakoktató: Márkus Gábor

Takács Gábor Karosszérialakatos Lene Kft.
Gyakorlati szakoktató: Lencsés Zoltán

Gáspár Máté Járműfényező BMG Autó Kft.
Gyakorlati szakoktató: Borsos Zoltán

Varga Márk Magasépítő 
technikus

Iskolai tanműhely
Gyakorlati szakoktató:

Vajnai Endréné
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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.

Szakképzési tanácsadás
Duális képzési tanácsadás,
pályaorientáció, gyakorlati 
képzőhelyek minősítése, 
mesterképzés, gyakorlati 
oktató képzés, szintvizs-
gák, szakmai versenyek,
vizsgadelegálás, felnőtt-
képzési tanácsadás.
Info: 06 (22) 510-310
szakkepzes@fmkik.hu
palyaorientacio@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

Találkozzunk a Szakma Sztáron!

Megjelent a szakképzési tör-
vény végrehajtási rendelete

Gyere velünk üzem- és tanműhelylátogatásokra!

Fejér megyéből öt diák ju-
tott be a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny (SZKTV), 
valamint az Országos Szak-
mai Tanulmányi Verseny 
(OSZTV) válogatójába. A 
verseny döntőjére 2020. ápri-
lis 20-22. között, a budapesti 
HUNGEXPO-n kerül sor. 

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara idén is 
utaztat diákokat a Szakma 
Sztár Fesztiválra, négyszáz-
nál is több általános- és kö-
zépiskolás diák vehet részt a 
nagyszabású rendezvényen a 
kamara jóvoltából. Azon isko-
lák tanulói nyerték el az uta-
zás lehetőségét, akik aktívan 
bekapcsolódtak a kamara pá-

Megjelent a tavaly december-
ben elfogadott szakképzési 
törvény végrehajtási rende-
lete; a szakképzési rendszer 
átalakításának és fejleszté-
sének „fontos állomása” a 
2020. szeptembertől érvényes 
változásokat tartalmazza. 
Megjelent a Magyar Közlöny 
2020. évi 020. számában.

2020. szeptember 1-jétől fel-
menő rendszerben vezetik be 
az új szakképzési rendszert, 
az iskolában jelenleg tanuló 
diákok kifutó rendszerben, a 
korábbi szabályok szerint fe-
jezik be a tanulmányaikat. Az 
új szakképzési rendszerben 
az Országos Képzési Jegyzék 
(OKJ) helyét a Szakmajegy-
zék váltja fel, amelyben 25 
ágazathoz tartozó 174 alap-
szakma szerepel. 

A végrehajtási rendeletben 
meghatározták, hogy március 
végéig megjelenik a szakkép-

Tavasszal közel 50 idő-
pontban várjuk a diákokat 
üzem-és tanműhelyláto-
gatásokra, belekóstolva a 
szakképző intézmények és 
a munka világába. 

Az első félévben 32 gazdál-
kodó biztosít lehetőséget 10 

lyaorientációs és szakképzési 
programjaiba, illetve eredmé-
nyesen képviseltették magu-
kat korábbi versenyeken. 

A verseny döntőjére 2020. 
április 20-22. között, a buda-
pesti HUNGEXPO-n kerül 
sor. A kiemelkedő eredményt 
elérő versenyzők meghí-
vást kapnak a WordSkills és 
EuroSkills nemzetközi válo-
gató versenyekre.

Az SZKTV/OSZTV elő-
döntőit, a területi kereske-
delmi és iparkamarák bo-
nyolították. A Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett elődöntőben 
28 szakmában, 260 tanuló 
mérte össze tudását. 

Az SZKTV/OSZTV ver-

PROGRAMAJÁNLÓ
GDPR újratöltés - tapasztalatok, működtetés, feladatok 
– 2020. február 20. csütörtök 9.00 óra
Virtuális belső audit: GDPR kötelezettségek, teendők, válto-
zások, általános tapasztalatok, jelentősebb NAIH állásfog-
lalások. 

Pályázati források és vállalkozásfejlesztés – 2020. febru-
ár 25. kedd, 10.00 óra
Fókuszban az aktuális vállalkozói pályázatok, fejlesztési 
lehetőségek kkv-knak. Magyar Multi Program, Mintaüzem 
projekt.

Facebook, Instagram, Google Ads, SEO: 2 napos képzés 
– 2020. március 10-11. (kedd-szerda) 9,00-16,00 óra
Vállalkozói Facebook és Instagram oldalak kezelése, biz-
tonsági beállítások.  

ADÓKLUB – 2019. év zárása, éves beszámoló készítés– 
2020. március 25. szerda, 9,00-12,00 óra
A hatályos számviteli törvény alapján sorra vesszük az éves 
zárással kapcsolatos teendőket, a bevallás sorait, kapcsolt 
felek témakörét. Konzultációs lehetőség. 

Programelőzetes: 
Számlázási ügyintéző képzés: 2020. március 17-18.
DPO – adatvédelmi tisztviselő képzés: 2020. március 26-27.

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

seny írásbeli elődöntőinek 
eredményét, a szakmai ver-
seny továbbjutott tanulóinak 
névsora a www.szakmasztar.
hu oldalon olvasható. A szak-
képzésben részt vevő tanulók 
számára a verseny szakmai 
megmérettetés, életszerű, 
gyakorlatorientált feladatok-
kal mérik a tanulók tudását.

Szívből gratulálunk a tovább-
jutó versenyzőknek, felkészítő 
tanáraiknak és a gyakorlati ok-
tatóiknak! Sikeres felkészülést 
kívánunk a szakmai verseny 
válogatójára és döntőjére!
A program az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támoga-
tási szerződés alapján, annak 
forrásfelhasználásával való-
sult meg.

szakmacsoportban, illetve az 
iskolák tanműhelyei is nyitva 
állnak majd a tanulók előtt, 
az intézmények és az okta-
tók megismerésére. Ezúton 
tisztelettel meghívjuk isko-
lája 6-7-8. osztályos tanulóit, 
tanárait és szüleit a képzések 
megismerésére. Várjuk az 

facebook.com/palyavalasztasfejer

http://www.fmkik.hu

zés tartalmi követelménye, a 
projektvizsgán számon kérhető 
tudás, majd ezt követően kez-
dődik a tanárok felkészítése az 
új szakképzési rendszerre. 

Az új szakképzési rend-
szerben új szemléletű okta-
tást vezetnek be. A szakisko-
lákban az első évben ágazati 
alapozó ismeretet tanulnak a 
diákok, majd erre építve kö-
vetkezik a kétéves szakmai 
képzés. Szeptemberben min-
den ágazatban elindul a tech-
nikusi képzés is, itt két évig 
ágazati alapozó ismereteket, 
három évig pedig szakmai 
tananyagot oktatnak. 

A felnőtt szakképzésben rö-
vidített képzési időt vezetnek 
be az iskolák, például beszá-
mítják a már megszerzett tu-
dást, erősítik az új oktatási 
formákat, például e-learning 
lehetőségét.

(forrás: MTI)
Bővebben: fmkik.hu

Az üzem- és tanműhelylátogatások időpontjai elérhető honlapunkon: fmkik.hu

MI LEGYEK, HOGY NAGY LEGYEK?
A projekt az NFA-
KA-ITM-16/2019/
TK/07 támogatási 
szerződés alapján 

valósul meg.

2 0 2 0  T A V A S Z

iskolák jelentkezését a követ-
kező elérhetőségeken: Tor-
zsa Erika Pályaorientációs 
tanácsadó 22/510-320 e-ma-
il: palyaorientacio@fmkik.
hu A program az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 tsz. alap-
ján, annak forrásfelhasználá-
sával valósul meg.

Munkatársakat keresünk
Professzionális angol nyelv-
tudással projektkoordiná-
tor, vállalati kapcsolattartó 
innovációs tanácsadó, vala-
mint vállalkozói tanácsadást 
végző, hitelezésben jártas 
ügyfélkapcsolati munkatárs 
jelentkezését várjuk.

Brüsszeli hálózati munka-
társként részt venne vál-
lalkozásfejlesztési projek-
tekben? Kapcsolattartóként 
támogatná a cégek innováci-
ós tevékenységét, pályázato-
kon való részvételét?

Ha ügyfélszolgálati munka-

társként szívesen végezne 
vállalkozói tanácsadást, hi-
telügyintézést, jelentkezzen 
Széchenyi kártya ügyinté-
ző, ügyfélkapcsolati koor-
dinátornak.

Kiírások: fmkik.hu
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