Nehezített
helyzetben

A koronavírus
margójára

Online üzleti szolgáltatások az EEN-nél

Napról-napra egyre szigorúbb
korlátok között tevékenykedünk - Nagy Ivonn, ügyvezető, A-SET Kft.

A Távol-Keleti diverzifikálás, Kínától való függetlenedés erősödni fog – Sinkó
Ottó, vezérigazgató, Videoton Holding Zrt.

Fókuszban virtuális üzletember-találkozók, online
információk és adatbázisok,
keres-kínál üzleti ajánlatok.

2. oldal

Radetzky Jenő

A globalizáció vírusa
A modern gazdaság integrált rendszere nemvárt
helyről kapott támadást.
Készültek már programok
a mindent összetartó digitális rendszerek védelmére,
az autópar szerkezetváltásából származó nehézségek kezelésére, az energiapiac és környezetvédelem
átalakítására – de kevesen
számítottak arra, hogy egy
nem gazdasági tényezőnek
tekinthető vírusmutáció a
globális világgazdaságon
léket verjen.
Megszólal a globalizáció
GPS-e: „Újratervezés”. A
globalizációt nem lehet
megállítani, de az biztos,
hogy a vírus által okozott
válság után nagy változások várhatók. Ezer kérdés
vár megválaszolásra közgazdászok, vállalatvezetők
részéről.

Lehet-e végtelen növekedés egy korlátozott erőforrásokkal rendelkező világban?
Koncentráció vagy diverzifikáció?
Just in time vagy/és készletezés?
Lokális, vagy globális
válságkezelés?
A humánerőforrás szerepe, helye, ára és aránya?
Ezernyi kérdés. Új diszciplínák, elméletek várhatók. A globalizáció vírusfertőzést kapott. A mostani
helyzetnek bizonyára lesznek vesztesei és nyertesei!
Hogy hova fogunk tartozni
az a gazdaság és a vállalkozások „immunrendszerétől”
és cselekvőképességünktől
függ. Mert most igazán aktuális a klasszikus definíció.
Gondolkodjunk,
elemezzünk globálisan, cselekedjünk hatékonyan, lokálisan.

A Gazdasági Kalauz várja
a felelősen és távlatosan gondolkodó
gazdasági szakemberek témával
kapcsolatos véleményét!

Életműdíjastól
búcsúzunk
Elhunyt dr. Krech Vilmos, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Etikai Bizottságának korábbi elnöke. Fájó szívvel
búcsúzunk az Életműdíjjal kitüntetett dr. Krech
Vilmostól, aki évtizedeken
keresztül kiemelkedő és
példaértékű szakmai és közösségi munkát végzett.
Dr. Krech Vilmos ügyvéd,
bankszakjogász neve a kamarai „mozgalomban” ös�szefonódott az Etikai Bizottság nevével.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának megalakulása óta, 1994-től tagja
volt a családi tulajdonban álló
Kft., a Krech Consulting Kft.
Az FMKIK alakuló küldött
közgyűlése az Etikai Bizottság tagjává, majd a bizottság
elnökévé választotta. 2000ben a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Etikai Bizottságának elnökévé választották. Mindkét tisztséget folyamatosan töltötte be 2016. évig.

A kamara megalakulásától
kezdve aktívan közreműködött a térség gazdaságának
fejlesztésében, és annak érdekében, hogy a vállalkozások működésük során a tisztességes üzleti magatartást
alkalmazzák. Szakértőként
meghatározó szakmai munkát végzett a magyar gazdaság számos szakterületén
bevezetésre ajánlott etikai
kódexek kidolgozásában.

Dr. Krech Vilmos az MKIK és az
FMKIK Etikai Bizottságának
korábbi elnöke
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koronavírus: az egyszerű hét-

köznapokkal is meg kell birkóznunk…
A globális vírus, a koronavírus gazdaságot sújtó hatását
ma még nem lehet konkrétan
felmérni, napról-napra, óráról-órára változik minden.
Az egész világ gazdasága,
a magyar gazdaság is bajba
kerül. A változáshoz képest
hoznak a lakosságra vonatkozó védekező intézkedést, a
közintézmények is kényszerintézkedéseket vezetnek be,
a vállalatok, cégek is alkalmazkodnak az állandó változáshoz. A szórakozóhelyek,
mozik bezártak, a kávézók,
éttermek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, a nyilvános
rendezvényeket betiltották,
Magyarország határait a személyforgalom elől lezárták.
Bezártak az iskolák, tantermen kívüli digitális munkarendet vezettek be.
Többpontos gazdasági intézkedéscsomagot dolgozott
ki a kormány, mely tartalmazza többek között a hitelfizetési kötelezettségek év
végéig történő felfüggesztését, mind magánszemélyekre, mind pedig vállalkozásokra vonatkozóan. A
helyzet mindenkit kihívások
elé állít, türelmet és összefo-

Ilyen helyzetre emberemlékezet óta nem volt példa, az egyszerű hétköznapokkal is meg kell birkóznunk
gást kíván az egész világtól.
Ilyen helyzetre emberemlékezet óta nem volt példa, az
egyszerű hétköznapokkal is
meg kell birkóznunk.
A Magyar Kormány az új
koronavírus elleni küzdelem
érdekében tájékoztató oldalt
hozott létre, a hatósági intézkedésekről hiteles és naprakész információkat közölve.
Internet: koronavirus.gov.hu

Székesfehérváron készenléti alapot hoztak létre, melynek célja, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést
támogassák. Az alapba – eddig – több cég is tett felajánlást: a Denso tízmillió forintot, a Videoton Holding Zrt.
szintén tízmilliós felajánlást
tett. Az ELME Automatika
Kft. 20 millió forintos, valamint a Hydro (volt Sapa)

Gazdasági mentőcsomag érkezett

10 millió forintos felajánlást
tett. A Hungrana Zrt. pedig
a fertőtlenítéshez szükséges
anyagot ajánlott fel. A készenléti alapról bővebben a
székesfehérvári önkormányzat honlapján tájékozódhat.
A koronavírus kapcsán
Fejér megyei vállalkozókat
kérdeztünk. A nyilatkozatok
a 2020. március 12-16. közötti állapotot tükrözik.
Folytatás a 2. oldalon

A legújabb koronavírussal
kapcsolatos kormányzati
döntéseket szerdán közölte
Magyarország miniszterelnöke. A többpontos gazdasági intézkedéscsomag tartalmazza többek között a
hitelfizetési kötelezettségek
év végéig történő felfüggesztését, mind magánszemélyekre, mind pedig vállalkozásokra vonatkozóan.
A gazdasági intézkedéscsomag szerint minden magánszemély, minden vállalkozás
szerda éjfélig megkötött hiteleinek tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeit az
év végéig felfüggesztik. A
fizetési moratórium minden
hitel- és kölcsönszerződésre,
pénzügyi lízingszerződésre
vonatkozik. A moratórium
szerint semmilyen (tőketörlesztés, kamat, hiteldíj) költséget nem kell fizetni a jelzett dátumig.

A moratórium szerint semmilyen költséget nem kell fizetni év végéig
A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig
meghosszabbításra
kerülnek. A csütörtöktől felvett
új fogyasztási hitelek teljes
hiteldíjmutatóját a jegybanki
alapkamat +5 százalékban
maximálják.
A turizmus, a vendéglátás,
a sport, a taxizás, a szórakoztatóipar és a kulturális
szolgáltatások területén elengedik a munkáltatók já-

rulékfizetési kötelezettségeit, jelentősen csökkentve a
munkavállalók járulékait is.
Nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken, a KATA szerint
adózó taxisok átalányadóját
elengedik június 30-ig. Ezekben az ágazatokban a helyiségbérleti szerződéseket nem
lehet felmondani, a bérleti
díjakat tilos emelni. Június

30-ig elengedik a turizmusfejlesztési hozzájárulást is.
Rugalmasabb munkavállalási szabályok jönnek.
A rendelet 2020. március
19-én megjelent a Magyar
Közlöny 2020. 47. számában:
A Kormány 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről.
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KORONAVÍRUS: az egyszerű hétköznapokkal is meg kell birkóznunk…
Folytatás az 1. oldalról
A Gazdasági Kalauz a koronavírus kapcsán kérdezett Fejér megyei vállalkozókat. Az alábbi kérdésekre vártuk a
megkérdezett cégvezetők válaszait: változott-e az alapanyag ellátásuk vagy a
felvevő piacuk a koronavírus hatására?
Tettek-e intézkedéseket? Amennyiben
igen, milyeneket? A cég külföldi partnerei, hogyan gondolkodnak a témában?
Rákérdeztünk arra is, amennyiben van
kínai importjuk, azt tudják-e pótolni?
Milyen forrásból szereznek információt
a koronavírussal kapcsolatban?
A vállalkozói nyilatkozatok a 2020. március 12-16. közötti állapotot tükrözik.
Fiers András, ügyvezető
Fiers Mechanika Kft.

A Fiers Mechanika Kft. gyártását, ellátási
láncát egyelőre nem érintik a koronavírus
hatásai. Kínával semmilyen kereskedelmi kapcsolatunk nincsen. Jelenleg teljes
létszámban dolgozunk, teljesítjük a vevői
megrendeléseket.
A Megrendelőink (külföldi, belföldi) részéről érkeztek a koronavírust érintő szigorítások, például a szállításokat illetően,
amelyeket mi maximálisan betartunk.
A Fiers Mechanika Kft-nél is történtek intézkedések a koronavírussal kapcsolatban,
amelyek elsősorban a higiéniai előírásokra,
valamint a látogatók belépésének szigorítására vonatkoztak.

tóktól vásárolja, amely nem zárja ki, hogy
néhány alapanyag gyártása Kínában, vagy
esetleg Olaszországban történik, ami szintén rendkívül veszélyes zóna. A cégvezető
arra a kérdésre, hogy milyen forrásból szereznek információt a koronavírussal kapcsolatban, azt emelte ki, hogy a legfontosabb az, hogy hiteles legyen az információ,
ezért a Macher Zrt. a következő forrásokat
használja: GOV; Székesfehérvár Önkormányzata; FMKIK; MA-PI.
A cég Európa 6 országába szállít Magyarországon kívül, emeli ki az elnök-vezérigazgató. Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy
megrendelőink a termékeink átvételekor
és a dokumentumok kezelésekor vezettek
be intézkedéseket a munkatársaik egészségének védelme érdekében, valamint a
változásokról történő tájékoztatást várják
el tőlünk.
Azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tettünk a vállalkozás életében –
csak azt tudom elmondani, hogy a helyzet
óráról órára változik. Megrendelőink kiszolgálása fontos cél, de elsődleges szempont munkatársaink egészségének megőrzése. Az őszinteség, bizalom és pánik
elkerülése ma a legfontosabb.
Az elmúlt héten meghoztuk azokat az
óvintézkedéseket, amelyek a munkába járás, a munkavégzés alatt szükségesek a jelen helyzetben.
Elvégeztük a kockázatértékelést az életkor, a munkatársak gyermekeinek életkora
és esetlegesen fennálló tartós betegségek
figyelembe vételével.
Az újabb információk alapján „átterveztük” a következő hét termelését 03.15-én,
mert cégünknél sok gyermekes anya dolgozik, akinek óvodás és általános iskolás
gyermeke van.
03.16-án hétfőn minden munkatársunkkal
személyesen vagy telefonon egyeztettünk a
kockázatértékelés alapján.
A visszajelzések is azt mutatják a munkatársak részéről, hogy nagyra értékelték az
egyeztetéseket.
Ahol megoldható, ott az otthon végezhető feladatokat előtérbe helyeztük, valamint
felajánlottuk a rugalmas munkakezdést és
munkaidőt (napi 6-12 órás műszakot, heti
3-5 munkanap alatt).
Vevőink az ellátásuk biztonsága érdekében
folyamatos visszajelzést várnak cégünktől
és e két dolgot egyidejűleg kezeljük.
Nagy Ivonn, ügyvezető
A-SET KFt., Garzon Bútor Cégcsoport

tevékenykedünk (mai nappal a magyar határ is lezárásra kerül).
Fentiek szellemében cégcsoportunk az
alábbi intézkedéseket fogalmazta meg: a
cégcsoportnál operatív csoport létrehozására került sor, amely folyamatosan elemzi a kialakult helyzetet és döntéseket hoz;
munkáltatóként és munkavállalóként is a
felelős magatartás jegyében igyekszünk
cselekedni; folyamatosan tájékoztatjuk kollégáinkat (szóban és írásban) higiéniai és
munkavégzést érintő kérdésekben.
Két fontos cél került meghatározásra: dolgozóinkat és családtagjaikat lehetőleg ne
érje veszteség a koronavírus kapcsán, illetve tegyünk meg mindent annak érdekében,
hogy a cégcsoport a gazdaság lelassulása
vagy teljes leállása (ld. miniszterelnöki
bejelentés 2020.03.11-én) esetén is tovább
tudjon működni.
Feladat a kárenyhítés mellett a FIZETŐKÉPESSÉG fenntartása, vevők/szállítók
kezelése (a pár éve kapott ETIKAI díj szellemében), innovatív cselekvéssel a jelenlegi
piaci igények kielégítése.
Mit várunk a kormánytól?
A kormány az egészséget érintő, elkerülhetetlen intézkedéseket – reményeink szerint – időben meghozta.
Tekintettel arra, hogy az összes munkavállalót képtelenek vagyunk napi 8 órában
foglalkoztatni (időben változó helyzetre
kell felkészülni), a munkajogi kérdéseket a
VESZÉLYHELYZET-nek megfelelően kell
törvényileg szabályozni (pl. állásidő, karantén, gyereknevelési szabadság stb.) Ha a
vállalkozásoknak a mai szabályozás szerinti alapbért kell fizetniük állásidőre, akkor a
cégek nagy része – akár a Garzon is – bedől.
A krízishelyzet során feltétlenül számítunk adó- és járulékkedvezményekre, majd
a krízishelyzet elhárulását követően számítunk a piacélénkítő intézkedések megtételére, a vállalkozások megerősítésére (ami
világméretű feladat).
Mit várunk a bankoktól?
Lejáró hiteleink min. 6 hónappal történő
meghosszabbítására, az év során esedékes
törlesztések átütemezésére.
Mit várunk a kamarától?
Érdekképviseleti szervként támogasson
bennünket, KKV-kat feladataink végrehajtásában!
Simon Péter, gyárigazgató
Simon Plastics Kft.

Macher Endréné, elnök-vezérigazgató
Macher Zrt.

Az alapanyag ellátásban csúszások és bizonytalanságok megjelentek. A beszállítóinkkal az információ áramlást felgyorsítottuk, és a változások alapján a termelésünket
átszervezzük egyeztetve megrendelőinkkel. Munkatársaink összefogása és megoldások keresése jellemzi csapatunkat. A
Macher Zrt. a termékeihez az alapanyag
beszerzéseket alapvetően európai beszállí-

A cégcsoport jelenleg nehezített alapanyagellátási és vevőpiaci körülmények között
igyekszik megfelelni bel- és külpiaci vevőinek. Nehezíti helyzetünket, hogy folyamatban lévő gyártási- és szerelési feladataink
vannak az alábbi külpiacokon: Németország, Ausztria (több helyszín), Horvátország, Románia, Norvégia, Dánia, USA.
Magyarország Kormánya 2020. március
11-én veszélyhelyzetet hirdetett meg, később iskolák bezárására is sor került, napról-napra egyre szigorúbb korlátok között

Jelen pillanatban nem változott az alapanyag ellátásunk, felvevő piacunk. Van
kínai importunk, de egyelőre nem volt
szükség pótlásra, a kínai újév miatt bekész-

leteztünk, és nem okoztak egyelőre szállítási problémákat. A szállítóink nagy része
már vissza tudott indulni.
A koronavírussal kapcsolatban a www.
koronavirus.gov.hu oldalról szerzünk információt, valamint online összeköttetésben vagyunk vevőinkkel, és az önkormányzatokkal.
A koronavírus megjelenése óta naponta
3-szor takarítjuk és fertőtlenítjük az üzemet, vevők és beszállítók nem jöhetnek az
üzem területére, valamint megtiltottuk a
külföldi és belföldi utazásokat, valamint a
konferenciákra járást.
Sinkó Ottó, vezérigazgató
Videoton Holding Zrt.

Kína tekintetében az alapanyag ellátásunk,
illetve felvevő piacunk az alábbiak szerint
változott a koronavírus hatására: az általunk használtak túlnyomórészt elektronikus
alkatrészek. A kezdeti szakaszban a kínai
szállítmányok teljesen leálltak, illetve azok
érkeztek be hajóval, amik még a kirobbanás
előtt indultak. Információnk szerint a gyárak működése kezd visszaállni. A leállás
alatt a légi szállítás korlátozottan működött,
sok esetben ad-hoc alakult. Azok a hajós
szállítmányok, amiket a leállás alatt kellett
volna indítani Kínából, hiányoznak a láncból, ezek anyaghiányt okoznak majd. Kína
újraindulása óta hajós szállítmány még nem
érkezett be hozzánk, és tudomásunk szerint
máshoz sem. A Koperbe érkezett hajós szállítmányok kipakolása most van folyamatban.
A többi kikötőbe a beérkezés még 1-2 hét.
Olaszországból túlnyomórészt fém alkatrészeket szerzünk be. Tekintettel arra, hogy
az olasz ipar északon van, így a beszállítóink is. Március első felében az alkatrészellátásban nem volt fennakadás, az olasz gyárak
működtek.
Külföldi partnereiknél mindenhol szigorú intézkedések vannak – emeli ki Sinkó
Ottó vezérigazgató. Utazási korlátozások,
higiéniai korlátozások, gyárakban belépési
korlátozások, távmunka (home office) mindenhol általánossá vált.
Kérdésünkre, miszerint – ha van – kínai importjuk, tudják-e pótolni, az alábbi
választ adta Sinkó Ottó: alternatív helyi
források kiépítése legtöbb esetben hosszú
távú, nagyrészt iparpolitikai kérdés, mind
EU, mind régiós, mind helyi szinten. A Távol-Keleti diverzifikálás, Kínától való függetlenedés (pl. Vietnam) erősödni fog.
Természetesen itthon is tettek a fentiekhez
hasonló intézkedéseket, folyamatosan szigorítanak a koronavírus végett. A cégek példásan együttműködnek, best practice alapon.

A témával kapcsolatban felmerült kérdéseit
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
központi e-mail címére is elküldheti:
fmkik@fmkik.hu
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Leállások már az autóiparban is

Vállalkozói közösséget építünk

Több autógyárban is leállt a termelés a
koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán kialakult nemzetközi helyzet és az
alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság miatt.

Március 12-én a Gazdaság Házában került
sor az Országos Vállalkozói Mentorprogram első mentor-mentorált találkozójára.

Az intézkedés nem csupán térségünk gazdaságára lesz hatással, az egész világgazdaságot
érinti. A közlemény szerint a Volkswagen konszern legtöbb telephelyén felfüggeszti a termelést, ami érinti az Audi AG ingolstadti, neckarsulmi, brüsszeli, mexikói és győri telephelyeit is.
Leállt a székesfehérvári Denso is. Szincsák
Attila elmondta, hogy 4600 munkavállalót
érint a tíz munkanapos leállás. Hozzátette: tulajdonképpen a nyárra tervezett leállást hozták
előre, ezzel is hozzájárulva a vírus elleni véde-

kezéshez, munkavállalóik egészségének megőrzéséhez. Megjegyezte, hogy voltak az alkatrészellátásban fennakadások, de azok egyelőre
kezelhetőek voltak, az európai autógyárak leállása azonban megkönnyítette a döntést.
A Magyar Suzuki Zrt. vezetése is 2020.
március 23-tól április 3-ig az esztergomi
gyártás leállítása mellett döntött.
A szentgotthárdi Opel-motorgyár szintén
leáll egy időre, miután a Peugeot, Opel és
Vauxhall márkákat gyártó francia PSA közleménye szerint március 27-ig leállítja a teljes
európai termelést.
Ugyancsak a termelés felfüggesztéséről tett
bejelentést a Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler.
MTI

A program célja az volt, hogy a projektben
résztvevő vállalkozások képviselői közelebbről is megismerjék egymás tevékenységét, motivációit. A rendezvény házigazdájaként Sipos Éva főtitkár elmondta, a cél,
hogy egy hatékonyan prosperáló, valódi
közösséget hozzunk létre, amely a projekt
idején is túlmutat. Belegrai Péter az FMKIK
elnöksége nevében hangsúlyozta, a kamara elnöksége kiemelten kezeli a programot.
„A vállalkozások csak nyerni tudnak azzal,
hogy a program résztvevői lettek, mivel a
sok, tapasztalaton alapuló információ begyűjtésével rengeteg időt nyernek maguknak.”

A rendezvényen a 12 külpiaci alprojektben
részt vevő és a 12 beszállítói programhoz
csatlakozott Fejér megyei mentorált is röviden bemutatkozott: vállalkozásuk fő profiljának bemutatása mellett kifejtették, konkrétan
milyen eredményeket várnak a Mentorprogramtól, melyek azok a területek, ahol fejlődni
szeretnének. A programban önkéntes munkát
vállaló mentorok is megosztották gondolataikat a résztvevőkkel, kiemelve az élethos�szig tartó tanulás fontosságát, a gyakorlati
tapasztalatok átadásának lehetőségét és a
kapcsolatépítés jelentőségét, melyet ez a projekt nyújtani tud minden résztvevőnek: mentornak, mentoráltnak egyaránt. A rendezvény
zárásaként a mentorok saját patronáltjaikkal
kötetlen beszélgetés keretén belül tervezték
meg az előttük álló időszakot.

A 7-es asztal
Magyarországon is több autógyár döntött a leállás mellett

Aktualitások az építőiparban
Kivezették az általános építésügyi hatóságokat az építésügyi hatósági rendszerből 2020.
március 1. napjától, egyfokúvá váltak a közigazgatási hatósági ügyek is. Változások lépnek életbe április 1-jétől a közigazgatási és
munkaügyi perekben is.
A Hivatalos Értesítőben megjelentek a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatai, ebből tudható meg,
hogy az egyes ügyekkel a kormányhivatalokon
belül melyik osztály foglalkozik. A 2019. évi
CX. törvény rendelkezett arról, hogy a jegyzői
és kiemelt (járási) építésügyi hatóságok a kormányhivatalokban egyesülnek egy építésügyi
hatóságként. 2020. március 1-től, már kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatalok kerültek kijelölésre az építésügyi hatósági feladatok ellátására. Az építésügyi feladatok körében
ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét
érintő, a Hatásköri rendeletben és egyéb külön
jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatokat
Változások a közigazgatási és munkaügyi
perekben 2020. április 1-jétől
2020. március 31. napjával jogszabályi vál-

tozás folytán megszűnnek a közigazgatási és
munkaügyi bíróságok (KMB-k). A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi, Budapest
Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi,
Szegedi, és a Veszprémi Törvényszék) jár el
regionális illetékességgel. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak
majd azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl. a
vízum és hontalansági ügyek. A közigazgatási
bírósági ügyekben másodfokon fellebbezési,
illetve felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.
A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon
fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg
a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.
A munkavállalók számára kedvező új rendelkezés, hogy a munkáltató felperes a pert
kizárólag a munkavállaló (alperes) belföldi
lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja
meg. Munkaügyi perben továbbra sincs helye
illetékességi kikötésnek.
Forrás: epitesijog.hu; birosag.hu

Változások lépnek életbe április 1-jétől a közigazgatási és munkaügyi perekben is

A 7-es asztal társaság gondolatai
a vírusról és annak globális hatásairól

A 7-es asztal társaság gondolatait a vírusról és annak globális hatásairól Grósz
Ákos, a Grósz Coaching Kft., ügyvezetője, Innovációs Klub tag jegyezte le.

Régen volt már válság… sőt gyanúsan
régen volt már. Egy kicsit olyan ez,
mint amikor azt gondoljuk, régen állított már meg rendőr, régen történt ez, s
amaz az életemben. Ez egy önbeteljesítő jóslat. Ilyenkor általában „összejön”
az, amitől félünk.
A koronavírus kapcsán azt látjuk,
hogy közel ért hozzánk, itt van Olaszországban. Ha Kínában lenne még mindig, vagy akár kicsit távolabb, például
Spanyolországban, akkor máshogy néznénk a helyzetet…Látjuk, halljuk a híreket, ezért sokan elkezdtek félni.
Amikor valaki megijed és elkezd rohanni kifelé egy tömegből, akkor a szociológiai kutatások alapján lesz 1-2 ember (ők a korai adaptálók), akik késztetést
éreznek a futásra szintén, nincs oka, inkább ösztön…és amikor ez megtörténik,
akkor a következő hullám, aki reagál,
már egy nagyobb létszám lesz és rövid
idő alatt tömegek kezdenek el rohanni.
Így van ez most a gazdasággal is, sajnos
belekerült egy ilyen spirálba. Ezzel a vírussal szerintem a legnagyobb probléma,
hogy első körben mentálisan blokkolja
az embereket a félelem, majd szépen fizikailag is, hisz a tömeghatásnak köszönhetően pánik tör ki és mindenki „futni”
akar…Azt gondolom ez az, amit el kell
kerülni, ebben kell tudatosnak lennünk.

Mi a 7-es asztal fiatal vállalkozói is
összeültünk a témával kapcsolatban beszélgetni kicsit. A kihívásokat a nyersanyagok/alapanyagok beszerzésében,
illetve az egyes külföldi tárgyalások
lebonyolításában, illetve a munkatársak
motiválásában látta a többség. Általában
minden vezető jobban odafigyel a cégnél
a higiéniára, mint előtte, azt fontos megjegyezni, ahogy el is hangzott a beszélgetésen, hogy ez nem félelem, sokkal
inkább tudatosság. A kollégák megfelelő
támogatása ebben a helyzetben igen fontos, hisz sokan nem kezelik megfelelően
a szituációt. Abban is egyetértett a többség, hogy a jelenlegi helyzetnek hatása
lesz a gazdaságra, hisz az ellátási láncok sérülnek a legjobban. Volt olyanra
is példa, aki csak 1-2 év múlva érzi meg
ennek a hatását. Rejlenek itt lehetőségek
is, hisz az ellátási láncok, ha változnak,
új lehetőségek nyílhatnak meg, de ez inkább a jövő zenéje. A jelenlegi bizonytalanság a helyzettel kapcsolatban a legnagyobb kihívás, hisz így nehéz feladat
előre tervezni.
Összefoglalva, úgy gondolom, hogy
kiemelten fontos, hogy mindenki annak
lássa a dolgot, ami, és ne többnek, de ne
is kevesebbnek. Reális, tényszerű információk beszerzése több hiteles forrásból, segítheti a tisztánlátást!

gazdasági kaluz
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Digitális
munkarend az oktatásban
Szolgáltatás
A koronavírus hazánkban
történő megjelenése óta,
minden ember folyamatosan
figyelemmel kíséri az eseményeket, egyrészt egészségügyi, másrészt már most,
nagyon komoly gazdasági
hatása van, melynek eredményeként rövid és hosszútávon gazdaságélénkítő segítségnyújtásra lesz szükség.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hatásköri és illetékességi területén
több száz gazdálkodó végez
duális gyakorlati képzési tevékenységet, a kamara fontosnak tartja, hogy a szükséges információt megkapják.
A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény
51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Innovációs
és Technológiai Miniszter
meghatározta a szakképzési
alapfeladat-ellátás rendjét.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendeletre, valamint
„A koronavírus miatti új
munkarend bevezetéséről a
köznevelési és szakképzési intézményekben” című
1102/2020 (III. 14.) Korm.
határozatra hivatkozva 2020.
03. 16-tól az intézményekben
bevezetésre került a digitális
munkarend.
A szakképzés rendszerében
szintvizsgát minden szakközépiskolai tanulónak kötelező tenni szakmai tanulmányai első évében, a vizsga
sikeres teljesítése után a diákok a duális képzés keretein

belül, gyakorlati tanulmányaikat egy vállalkozásnál
folytathatják. A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell
halasztani, iskolai javaslat
alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a
tanulók szintvizsga nélkül is
tanulószerződést köthetnek.
A gazdálkodónak a tanulóval
történt egyeztetést követően
a szakképző iskolát tájékoztatni kell arról, hogy milyen
formában történik a gyakorlati képzés. A duális képzésben, amennyiben a gazdálkodó szervezet tudja fogadni
a tanulót, és a tanuló képzése
biztonságosan megoldható, a
gyakorlatra járni szükséges.
Amennyiben a duális partner
nem tudja fogadni a tanulót,
oktatása biztonságosan nem
megvalósítható, a gyakorlatot digitális munkarendben,
vagy egyéni felkészüléssel,
projektfeladat
előírásával
kell teljesíteni.

A fogyasztóknak arra szükséges figyelniük, hogy akitől
vásárolnak, milyen referenciával rendelkezik a világhálón, továbbá van-e az online
webshopnak magyarországi
elérhetősége, megvan-e a
közvetlen jogérvényesítés lehetősége jogvita esetén.
Előfordulhat, hogy nem
kap megfelelő tájékoztatást a termékről a vásárló,
más az elképzelése és más
az áru tényleges minősége.
Megeshet, hogy hiányosan
kapja meg a terméket. Gyakori példa a Fejér Megyei
Békéltető Testület előtt, hogy
a fogyasztóknak nincs lehetőségük kifogásukat jelezni a webshopok felé, mert
nem találnak elérhetőséget a
kapcsolatfelvételre. További
nehézség, hogy a fogyasztó nem tud minden esetben
meggyőződni az eladó személyéről, hogy ki áll pontosan a webshop mögött.
Természetesen az online vásárlóknak is vannak jogaik.

intézmény felé. A tanulók,
amennyiben a tanulószerződés keretében tudják teljesíteni (digitális munkarend,
projektfeladat) a gyakorlati
kötelezettségüket, pénzbeli
juttatásra jogosultak. Bízunk
benne, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a szakképzés szereplői rugalmasan és
együttműködően járnak el,
körültekintően tájékoztatva
az érintett feleket.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre, valamint
„A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020
(III. 14.) Korm. határozatra
hivatkozva 2020. 03. 16-tól az
intézményekben bevezetésre került a tantermen kívüli,
digitális munkarend. Az új
munkarenddel minden tanuló
számára biztosított tanulmányaik folytatása és a tanév teljesítésének lehetősége.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara közleménye a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) Korm.
rendelet kapcsán
A Gazdaság Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székhelye) a személyes ügyfélfogadás 2020. március 18.
napjától szünetel.
Ez alól kivételt képez a külkereskedelmi okmányok
hitelesítése, melyre a Gazdaság Házában az alábbiakban megadott eljárásrend szerint biztosítjuk a személyes
ügyfélfogadást, a fokozott higiéniai etikett betartása
mellett. A potenciális ügyfeleket csak elektronikus úton
történt egyeztetést követően fogadjuk, így a vállalkozásoknak kötelező az előzetes bejelentkezés az fmkik@
fmkik.hu címen.
A külkereskedelmi okmányok hitelesítésére az előzetes elektronikus egyeztetést követően a Gazdaság Házát személyesen az az ügyfél keresheti fel majd, aki a
közelmúltban járványhelyzettel érintett országban nem
járt, illetve a külföldi látogatásától számított legalább 14
nap eltelt, illetve nem áll hatósági karantén hatálya alatt.
A fogyasztóvédelmi ügyekben is elektronikus ügyintézésre van lehetőség. A kérelmeket a bekeltetes@fmkik.
hu email címen fogadja a kamara illetékes munkatársa.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Fejér Megyei Békéltető Testület elektronikus
és telefonos ügyintézéssel áll a hozzájuk fordulók rendelkezésére, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlásait figyelembe véve.
A Széchenyi Kártya ügyintézés kapcsán is elsősorban
elektronikus ügyintézést folytatunk.
A kamara honlapján fmkik.hu folyamatos tájékoztatást
adunk Tisztelt Ügyfeleinknek és Partnereinknek.

fmkik.hu
fmkik@fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer

Minden tanuló számára biztosított tanulmányaik folytatása és a tanév teljesítésének lehetősége

Online vásárlás: az előnyök
mellett buktatókat is rejthet
Az internetes vásárlás nagyon könnyű és egyszerű,
mégis rejthet buktatókat.
Mire érdemes figyelniük az
online vásárlóknak? A témában a Fejér Megyei Békéltető Testület elnökét, Dr. Vári
Kovács Józsefet kérdeztük.

A duális képzőhelynek kiemelt figyelmet kell fordítani
a járványügyi szempontok
betartására abban az esetben, ha a tanulóknak tudják
biztosítani a gyakorlati képzőhelyen a szakmai oktatást.
Az oktatók a helyszínen
gondoskodjanak arról, hogy a
tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket és az étkezőt.
A gyakorlati munka során
gondoskodjanak arról, hogy
1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
Amennyiben a szülő úgy
dönt, hogy nem küldi el a
tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
A termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az
előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
A higiéniai szempontok betartásáról a duális képzőhelynek nyilatkoznia kell a képző

2020. március 20. PÉNTEK

A fogyasztónak az általános
szavatossági és garanciális
jogokon túl adott az extra elállás joga, amelyet alapvetően
a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhat. Ebben az esetben nem
szükséges indokolni a termék
rendeltetésszerű használatának alkalmatlanságát vagy
hibás voltát. Az elállási jog
egy abszolút jogosultsága a
fogyasztónak. Ha a futár jelenlétében észleljük, hogy
a termék sérült, hibás vagy
nem a megrendelt termék érkezik, akkor nem vagyunk
kötelesek átvenni a terméket.
Egy internetes bolt megbízhatósága is ellenőrizhető. Az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium több weboldalon ad tájékoztatást a különböző webáruházak és online
szolgáltatást nyújtó vállalkozások megítéléséről (pl.:
www.jogsertowebaruhazak.
kormany.hu, www.fogyasztovedelem.hu)
Tájékoztatjuk az ügyfeleket,
hogy a járványügyi helyzetre
tekintettel a Testület elnöke a
kitűzött meghallgatások elhalasztásáról döntött. További
intézkedésig a személyes és telefonos ügyfélfogadás szünetel. A kérelmeket, kérdéseket
kizárólag elektronikus úton fogadjuk: bekeltetes@fmkik.hu

Elmarad a Szakma Sztár
A 2020. április 20-22re meghirdetett Szakma
Sztár Fesztivál, illetve a
fesztiválon megrendezésre
kerülő SZKTV és OSZTV
döntők elmaradnak – ezúton tájékoztatjuk a tanulókat, szülőket és a képző
intézményeket.
A döntést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az
egészségügyi kockázatokat
és a hatóságok ajánlásait
mérlegelve hozta meg.
A 2020. április 20-22-re
meghirdetett Szakma Sztár
Fesztivál, illetve a fesztiválon megrendezésre kerülő
SZKTV és OSZTV döntők
elmaradnak – ezúton tájékoztatjuk a tanulókat, szülőket
és a képző intézményeket. A
döntést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az egészségügyi kockázatokat és a hatóságok ajánlásait mérlegelve
hozta meg.
Az SZKTV/OSZTV szakmai verseny, már lebonyolított válogatóinak eredménye a

www.szakmasztar.hu oldalon
olvasható. A szakképzésben
részt vevő tanulók számára a
verseny szakmai megmérettetés, életszerű, gyakorlatorientált feladatokkal mérik a
versenyzők tudását.
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézményeiből a Szakma Sztár
Fesztivál döntőjébe az alábbi
versenyzők jutottak: a Váci
Mihály Ipari Szakgimnázium tanulója, Takács Gábor
Karosszérialakatos, felkészítő tanár: Haás Gyula, Lene
Kft. gyakorlati képzőhely
oktató: Lencsés Zoltán. Magasépítő technikus szakmában Varga Márk a Székesfehérvári SZC Jáky József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskola tanulója, felkészítő
tanár: Vajnai Endréné
A 2020. április 20-22re tervezett Szakma Sztár
Fesztivál döntője a kialakult
helyzetre tekintettel nem
kerül megrendezésre. Támogatási szerződés: NFA-KAITM-16/2019/TK/07

Fejér Megyei Békéltető
Testület közleménye
A járványügyi helyzetre tekintettel a Fejér Megyei
Békéltető Testület elnöke a kitűzött meghallgatások
elhalasztásáról döntött. A kérelem tárgyától függően a Testület elnöke kezdeményezi az írásbeli eljárás
lefolytatását az 1997. évi CLV. törvény 29. § (7) bekezdése alapján, amelyhez mindkét fél hozzájárulása
szükséges. Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
további intézkedésig a személyes ügyfélfogadás szünetel. A kérelmeket, kérdéseket elektronikus úton fogadjuk: bekeltetes@fmkik.hu.
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy
a törvényi határidők a különleges jogrend bevezetése és a veszélyhelyzet miatt vélhetően nem minden
esetben lesznek tarthatóak. Fenti intézkedéseket
mindenekelőtt az emberi élet és egészség megóvása,
a rendkívüli jogrend szabályai és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium ajánlása tették indokolttá.
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