
A Jüllich Glas Holding Zrt. 
mára közel 20 céget szám-
láló cégcsoporttá nőtte ki 
magát, kb. 400 embernek ad 
munkát. A Jüllich cégcso-
port az üvegipar egész ver-
tikumában tevékenykedik. 
Piacvezetőnek számít Ma-
gyarországon és a környező 
országokban is meghatározó 
szereplő.

Nagyszerű és értékes ember-
től búcsúzunk, emlékét örök-
ké megőrizzük!
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A Magyar Közlöny 82. 
számában megjelent a ve-
szélyhelyzet idején történő 
csökkentett munkaidős fog-
lalkoztatás támogatására 
vonatkozó 105/2020. (IV. 
10.) Korm. rendelet módo-
sítása. A bértámogatás té-
makörében a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási, Munkaügyi és Mun-
kavédelmi Főosztály vezető-
jét, Buday Attilát kérdeztük.

Munkáltatóknak nyújtható tá-
mogatások a Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében. Kedvező 

A Kormány fi gyelembe 
véve a gazdasági helyzetet 
és a vállalkozások igényeit, 
folyamatosan jelenteti be a 
gazdaságvédelmi akcióterv 
intézkedéseit, melynek cél-
ja elsősorban a hazai kkv-k 
támogatása.  

A Gazdaságvédelmi Akció-
tervet három ütemben hajt-
ják végre, az első ütemében 
azonnali beavatkozást igény-
lő intézkedések történtek. A 
teljesség igénye nélkül: ki-
hirdették a lakossági és vál-
lalati hitelek törlesztési mo-
ratóriumát 2020. december 
31-ig, és ez idő alatt kamatos 
kamat nem számítható fel. 
Egyes szektorokban június 
30-ig elengedik a munkabér 
utáni közteherfi zetési kötele-
zettséget. Elengedték a turiz-
musfejlesztési hozzájárulást. 
Számos tevékenységi körben, 

Gazdasági akcióterv a hazai kkv-k támogatására

A bértámogatásról Buday 
Attila, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal főosztályvezetője 
nyilatkozik.

Online vállalkozói csoportos 
hiteltanácsadásra várjuk az 
érdeklődőket, Komendó Gi-
zella pénzügyi szakértővel.

Az ingyenes virtuális üzletem-
ber találkozók mellett, e-lear-
ning és online képzéseket is 
ajánlunk a piaci ár töredékért.

Online
hiteltanácsadás

Bértámogatás
igényelhető

E-learning
képzések

1-2. oldal 3. oldal 3. oldal

több mint 80 ezer KATA-s 
vállalkozás mentességet ka-
pott az átalányadó-fi zetési 
kötelezettség alól, és júniusig 
az egyes rendeletekben felso-
rolt tevékenységet ellátó adó-
zóknak a szocho kötelezettsé-
get sem kell teljesíteniük.

A gazdaságvédelmi akci-
óterv második fázisa öt fő 
területre, a munkahelymeg-
őrzésre, a munkahelyterem-
tésre, a kiemelt ágazatok 
megerősítésére, a vállalkozá-
sok fi nanszírozására, a csa-
ládok és nyugdíjasok védel-
mére koncentrál. Többek 
között: a munkák leállásá-
nak idejére a munkabért az 
állam 3 hónapig 70 száza-
lékban átvállalja; a csök-
kentett munkaidőben fog-
lalkoztatott munkavállalók 
a munkáltatókkal közösen 3 
hónapig tartó bérkiegészítő 
támogatást igényelhetnek. 

feltételeket kínál a Kormány 
által a Gazdaságvédelmi Ak-
cióterv keretében meghirdetett 
két támogatási konstrukció.

A Gazdaságvédelmi Akció-
terv egy átfogó kormányzati 
intézkedés, amelynek célja a 
munkahelyek megőrzése, új 
munkahelyek teremtése és az 
eddig elért kedvező gazdasá-
gi eredmények visszaesésé-
nek lehető legalacsonyabb 
mértékű minimalizálása.

Valamennyi kormányhiva-
tal, így a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal által is kezelt 
programok a koronavírus 

által nehéz helyzetbe került 
munkáltatókat segíti a foglal-
koztatott munkavállalói mun-
kahelyeinek megőrzésében.

Bizonyos, hogy nagyon sok 
munkáltató tájékozódott már 
ezeknek az intézkedéseknek 
a részleteiről, de most annak 
okán is kifejezetten lényeges 
ezekről a támogatásokról 
tájékoztatást nyújtani, mert 
a kutató-fejlesztő tevékeny-
séget végző munkavállalók 
veszélyhelyzet idején megva-
lósuló foglalkoztatásának a 
Gazdaságvédelmi Akcióterv 
keretében történő támogatá-

sáról szóló 103/2020. (IV. 10.) 
Korm. rendelet, valamint a 
veszélyhelyzet idején történő 
csökkentett munkaidős fog-
lalkoztatásnak a Gazdaság-
védelmi Akcióterv keretében 
történő támogatásáról szóló 
105/2020. (IV. 10.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 
141/2020 (IV. 21.) Korm. ren-
delet (továbbiakban 141/2020 
(IV. 21.) Korm. rendelet) 
értelmében az egyes támo-
gatások nyújthatósági felté-
teleiben kedvező irányú mó-
dosítások történtek.

Folytatás a 2. oldalon

Már kétórás foglalkoztatás után is igényelhető a bértámogatás

63 éves korában elhunyt 
Jüllich Ádám

A munkavállalóikat megtar-
tó, fejlesztő cégek számára 
technológiafejlesztésre, kör-
nyezetvédelmi és energia-
hatékonysági beruházásra 
összesen több százmilliárd 
forintnyi keretösszeggel je-
lennek meg pályázatok. A 
köztartozásmentes gazda-
sági szereplőknek verseny-
képesség-növelő támogatást 
biztosít 50 milliárd forintos 
kerettel.  Exporttámogatásra 
az Eximbank három új ká-
renyhítő pénzügyi eszközt 
indít el, rendelkezésre áll 
majd – többek között - ked-
vezményes hitellehetőség, 
forgóeszközhitel is. További 
információ: https://exim.hu.

Az éves beszámolók benyúj-
tási határideje 2020. szeptem-
ber 30-ig meghosszabbodik. 
Az adózók 5 milliós adótar-
tozásig kérhetnek részletfi -
zetést, halasztást vagy adó-

Jüllich Ádám, a Jüllich Glas 
Holding Zrt. alapítója 63 
éves korában elhunyt.  Fájó 
szívvel búcsúzunk a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Wekerle Sán-
dor Kárpát-medencei Gaz-
dasági Díjával kitüntetett 
Jüllich Ádámtól, aki évtize-
deken keresztül kiemelkedő 
és példaértékű szakmai és 
közösségi munkát végzett.

Jüllich Ádám 1984-ben egy 
családi ház garázsában in-
dította vállalkozását, amely 
mára a magyar üvegipar 
meghatározó cégévé nőtte ki 
magát, nemzetközi sikereivel 
is példát mutatva az iparág 
többi szereplőjének. Munkás-
ságát számos díj, kitüntetés 
fémjelzi, melyek jól tükrö-
zik szakmai elhivatottságát. 
Vállalkozását családi cég-
ként fejlesztette a keresztény 
értékrendet követve. Üzleti 
sikerei mellett számos fontos 
társadalmi szerepet vállalt. 
Családja mellett sok időt szen-
telt arra, hogy barátaival és 
partnereivel személyesen is 
találkozzon.

Wekerle-díjas, kiváló 
embertől búcsúzunk

Radetzky Jenő

Ókori bölcsesség, 
21. századi valóság…
Herakleitosz sokszor idé-
zett gondolata: „Egyetlen 
ember sem léphet kétszer 
ugyanabba a folyóba, mert 
az már nem ugyanaz a fo-
lyó és ő már nem ugyan-
az az ember.” Valóban 21. 
századi valóság az, hogy 
most egy szemmel nem lát-
ható „kicsi” óriás ellenség 
változtatja meg az emberi-
séget, az embert és termé-
szetesen a világgazdaságot, 
nemzetgazdaságokat, a 
napi életet. Mert ami most 
kezdődik, az nem egyenes 
folytatása az előzőnek, mi 
pedig mentálisan, de talán 
fi zikailag sem vagyunk 
ugyanazok az emberek, 
akiket a járvány megállás-
ra, gondolkodásra, alkal-
mazkodásra, változtatásra 
kényszerített.

Az általunk működtetett 
gazdaság sem lesz ugyan-
olyan, mint amit néhány 
hónappal ezelőtt hibernál-
tunk. Prioritások változ-
nak, iparágak átalakulnak. 
Pozíciókeresés és pozíció-
foglalás indul a világ- és 
a nemzetgazdaságokban. 
Foglalkozások, munkahe-

lyek megmentésére közös-
ségi - állami - támogatások 
születtek, tervek és politikai 
szándék van alakulóban új 
diszciplínák, álláshelyek lét-
rehozására a megszűnő és a 
változtatásra ítéltek helyett.

Mi most az első fázisban 
vagyunk. Ismertek a Kor-
mányzati intézkedések a 
pillanatnyi helyzet kezelé-
sére, de megindult a köz-
gazdasági gondolkodás és 
kutatótevékenység a jövő 
gazdaságának a „folyó” új 
formájának, tartalmának 
meghatározására. Nem le-
hetnek azonban tétlenek 
a gazdaság szereplői sem. 
Proaktív alakítói kell hogy 
legyenek a folyamatoknak!

A Kamara a vállalkozói 
közösségek képviseleté-
ben aktív szerepet vállalt a 
helyzet kezeléséhez szük-
séges országos és lokális 
javaslataival, de alakítója 
kíván lenni a járvány utáni 
időszak gazdasági életének 
is. Online és print kommu-
nikációs eszközeinkkel tá-
jékoztatunk, konzultálunk, 
mert ezt várja el tőlünk a 
megváltozott „folyó”.

mérséklést. 2021-től 12%-ról 
11%-ra csökken a kisvállalati 
adó (KIVA) kulcsa. A szo-
ciális hozzájárulási adó kul-
csa 17,5-ről 15,5 százalékra 
csökken 2020. július 1-től. A 
Kormány döntött az MFB Vis 
Maior Garanciaprogram (50 
milliárd) és a Garantiqa Krízis 
Garanciaprogram (500 milli-
árd), valamint az MFB Krízis 
Hitelprogram (180 milliárd 
forint) és az MFB Verseny-
képességi Hitelprogramot 
(150 milliárd) indításáról. A 
MNB a koronavírus-járvány 
miatt nehéz helyzetbe került 
hazai vállalatok támogatása 
érdekében elindította NHP 
Hajrá! néven növekedési hi-
telprogramját. Megjelentették 
az új Agrár Széchenyi Kártya 
konstrukciót, és további négy 
kedvezményes kamatú SZK 
hitelkonstrukció érhető el má-
jus 15-től.



Tovább csökkent az építőipari megrende-
lések állománya, 2020. január 1. és április 
22. között az építési-beruházási célú köz-
beszerzéseknél éves összevetésben az eljá-
rások száma 1321-rol 895-re csökkent, ér-
tékük 415 milliárd forintra mérséklődött. 
(Forrás: Közbeszerzési Hatóság) 

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is 
adott, az ágazat mintegy 335 000 embert fog-
lalkoztat teljes munkaidőben. Ugyanakkor a 
külföldi munkaerő nagy többsége hazautazott, 
így problémát jelent, hogy a munkaellátottság 
csökkenésével arányosan romlik a vállalko-
zások likviditási helyzete. Az Építési Vállal-
kozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 
– a kormány gazdaságvédelmi intézkedései 
kapcsán – pozitívumnak tekinti, hogy a rozs-
daövezetekben megvalósuló lakásépítéseknél 
fennmarad az új építésű lakásoknál a kedvez-
ményes, 5 százalékos áfa alkalmazása. 

Az építőipar jelenlegi helyzetéről, s az 5 
százalékos áfáról kérdeztük Puska Józsefet, 
az Eudeal Plusz Kft. ügyvezetőjét.

- Több új projekt előkészítése lelassult. Az 
építési-beruházási célú közbeszerzéseknél 
egyre több olyan eljárás van, ahol nem hir-
detnek eredményt, a magán megrendelői kör-
ben pedig vannak előkészített projektek, amit 
egyelőre nem indítanak el, bizonytalan ideig 
felfüggesztenek. Az építőipar megrendelésál-

Folytatás az 1. oldalról
A Kormány folyamatosan egyeztetett a 
kamarákkal és érdekképviseleti szerve-
zetekkel. A gazdaságvédelmi akcióterv-
be beépítette a területi kereskedelmi és 
iparkamarák javaslatait és fi gyelembe 
vette a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) felmérésében a vállalko-
zók javaslatait. 

A gazdaságvédelmi akciótervén kidolgozása-
kor fi gyelembe vették az MKIK felmérésében 
összesített vállalkozói javaslatokat, beépítésre 
kerültek a területi kereskedelmi és iparkama-
rák ajánlásai is. Az MKIK 18 oldalas javaslat-
csomagot nyújtott át az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium közreműködésével a 
Kormánynak, melyről rövid összefoglalót a 
kamarai honlapon is elhelyeztünk. Javasoltuk, 
hogy a vállalkozások méretére és ágazatokra 
önálló támogatási programot kell megalkot-
ni, a különböző súlyú és méretű ágazatokat, 
mikro-, és multinacionális cégeket nem sza-
bad összemosni. A kamara felhívta a fi gyel-
met, hogy a családi vállalkozások, a mikro 
és a KKV-k támogatása kiemelt jelentőséggel 
bírnak. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-

lománya jelentős kormányzati/önkormány-
zati megrendelések nélkül zuhanásszerűen 
csökkenhet. Tovább romlott a vállalkozások 
likviditási helyzete.  A kereskedelmi bankok 
óvatosabbá váltak, hosszabbodik a fi nanszíro-
zási- és a hitel kérelmek elbírálási ideje, vagy 
egyáltalán nem is fi nanszíroznak egyelőre. 

Az 5%-os áfa kapcsán kiemelte, az építési 
szakma fontosnak tartja, hogy meghatáro-
zott körben fennmaradhasson az új építésű 
lakásoknál a kedvezményes, 5%-kos áfa al-
kalmazása. A települések fejlesztési- és sza-
bályozási terveiben barnaövezetek vannak 
jogszerűen feltüntetve, ezen belül léteznek 
– a szakirodalomban és a szakmai nyelvezet-
ben használt – úgynevezett rozsdaövezetek. 
Az egyértelműség érdekében a rozsdaövezet 
építésügyi jogszabályi defi niálására szükség 
van a kedvezményes ÁFA alkalmazásához. 
Mint mondta, mivel a rozsdaövezetben lévő 
területek nagy többségénél telekalakítási el-
járásra, övezeti átsorolásra, környezetvédel-
mi kármentesítésekre van szükség, hosszas 
előkészítő folyamatok várható. Ezeket a fo-
lyamatokat a lakásépítés lendületben tartása 
és a biztos megrendelések érdekében, úgy 
lehet lerövidíteni, ha a szokásos ügyintézés 
rendjéből kiemelésre kerül, s gyorsított eljá-
rás kerül kidolgozásra és bevezetésre.

Forrás: MTI, ÉVOSZ

kamara is számos javaslatot továbbított. A tel-
jesség igénye nélkül: kezdeményeztük, hogy 
a szerződéssel igazolt, legyártott termékek 
ellenértékét a beszállító vállalkozásnak fi nan-
szírozza meg egy pénzügyi szervezet. Ez meg 
is valósult, az Eximbank három új kárenyhítő 
pénzügyi eszközt indít el.

Javasoltuk, hogy azoknak a településeknek 
az esetében, ahol idén vezették be az épít-
ményadót, tekintsenek el a 2020. évi besze-
désétől. Továbbá jeleztük, hogy nagy segítség 
lenne a termelő vállalatoknak, a KKV-knak, 
hogy a 2020. évben érvényesített építményadó 
növelés 2020 évben ne legyen érvényesíthe-
tő, hanem csak a következő gazdasági idő-
szakban. Továbbá az iparűzési adó 2020. évi 
adóévre vonatkozó adómérték csökkentését 
javasoltuk, minden vállalkozás részére, hiszen 
a járványügyi helyzet globálisan valamennyi 
vállalkozást egyaránt sújt. A válság okán elő-
állt gazdasági nehézségeknek időbeli eltérései 
lehetnek, de előbb-utóbb valamennyi vállal-
kozás részére nehézséget okoz az adóteher. 
A kamarai javaslatcsomag és az MKIK által 
folyamatosan frissített, vállalkozóknak szóló 
„Üzleti Túlélőcsomag” www.fmkik.hu olda-
lon elérhető.

BÉRTÁMOGATÁS: már kétórás foglalkoztatás után is igényelhető

Csökkent az építőipari megrendelések állománya

A gazdaságvédelmi akcióterv célja elsősorban a hazai kkv-k támogatása

Építkezünk a gazdasági válságban?Gazdasági akcióterv a hazai kkv-k 
támogatására

Ezekből változásokból a legfőbb momentu-
mokat érdemes kiemelni.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 
meghirdetett egyik program a veszélyhelyzet 
idején csökkentett munkaidős foglalkoztatás-
nak a támogatása.

Ez a támogatás alapvetően azt célozza, hogy 
a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon 
belül kérelmezett támogatással a munkavállaló 
átmeneti gazdasági nehézség miatt veszélyez-
tetett munkahelye megőrzése valósulhasson 
meg- a munkaideje csökkentésével létrejövő, de 
anyagilag részben kompenzált- rövidített mun-
kaidős foglalkoztatással. Ennek megvalósulá-
sában egyaránt közreműködik mind az állam, 
mind a munkaadó és mind a munkavállaló.

A fentebb hivatkozott kormányrendelet 
kedvezően módosította a csökkentett mun-
kaidő fogalmát is, mert szélesebb százalékos 
spektrumban terjesztette ki az e fogalom alá 
tartozó részmunkaidőt.  A módosítással a 
veszélyhelyzet kihirdetését követően módo-
sításra kerülő munkaszerződés szerint há-
romhavi átlagban legalább a módosítás előtti 
munkaszerződés szerinti 25%-át elérő, de a 
85%-át meg nem haladó részmunkaidő is le-
hetséges, az ugyanezen feltétel alapján eddigi 
50%-át elérő, de legfeljebb 70%-ot meg nem 
haladó részmunkaidő helyett.

A támogatás céljából kitűnik, hogy csak 
olyan esetben alkalmazható segítő eszköz, 
amelynél a munkaadó az átmeneti gazdasági 
nehézség időszakát rövidített munkaidős fog-
lalkoztatással kívánja áthidalni, és a munka-
vállaló munkaideje jól meghatározható.

Sok munkáltató érdeklődött azzal kapcso-
latban is, hogy a csökkentet munkaidős fog-
lalkoztatás alatt lehet-e érteni a távmunkát 
és az otthoni munkavégzést is. A módosított 
kormányrendelet ezt is deklarálta és belefog-
lalta a kormányrendelet egyik passzusába.

A munkáltatók számára ugyancsak jelentős 
érdemi változást tartalmaz a jogszabály arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás mértékének 
alapjául az alapbér szolgál, annak fi gyelem-
bevételével, hogy a támogatás mértéke az 
alapbér általános szabályok szerint megál-
lapított személyi jövedelemadó-előleggel, 
járulékokkal csökkentett összegének a kieső 
munkaidőre járó arányos részének 70%-a.

A rendelet hatályba lépésétől - amely a ki-
hirdetését (IV. 21.) követő 8. nap - kezdődően 
változik a munkáltató létszámmegtartási kö-
telezettsége is úgy, hogy csak a kérelmezett 
munkavállaló tekintetében kell létszámfenn-
tartást vállalnia és nem a kérelem benyújtá-
sának napján meglévő statisztikai állományi 
létszám fenntartására.

Bizonyos, hogy több pozitívumot is ki lehe-
tett volna emelni, de a csökkentett munkaidős 
támogatással összességében elmondható és ér-
zékelhető, hogy azáltal, hogy az állam a mun-
kavállalónak a veszélyhelyzettel összefüggő 
gazdasági okból nyújtott támogatással részben 
kompenzálja a munkavállaló csökkentett mun-
kaidő miatt kieső keresetét, az állam mérsékel-
heti a foglalkoztatás visszaesését, ezáltal hosz-
szabb távon megőrizheti a versenyképességét is.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 
nyújtott másik támogatás a kutató-fejlesztő tevé-
kenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet 

idején megvalósuló foglalkoztatására irányul.
A támogatás célja a magasan képzett, KFI 

szektorban, KFI munkakörben dolgozó 
munkavállalók munkahelyének védelme, a 
támogatással a szektorban és munkakörben 
dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI 
szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása a 
munkaerőpiacon.

Lényeges megvilágítani, hogy e szektorból 
is kik azok, akik igényelhetnek támogatást. A 
támogatás a nem költségvetési szerv munkál-
tatókra terjed ki, akik pl. kutatást vagy kísérleti 
fejlesztést végeznek. A kutatóintézetek, ameny-
nyiben költségvetési forrásból fi nanszírozód-
nak nem képezhetik a támogatás célcsoportját.

Kedvező változás valósul meg a 141/2020 
(IV. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésével 
abban a tekintetben, hogy a munkáltató nem 
kötelezett a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban meglévő átlagos statisztikai ál-
lományi létszám megtartására, tekintettel, 
hogy ez a jogszabály hatálybalépésével kike-
rül a módosított rendelet szerint, ugyanakkor 
a támogatott munkavállalót legalább a támo-
gatás időtartamával megegyező időtartamig 
tovább kell foglakoztatni a munkáltatónak.

Ennek a támogatásnak a keretében a mun-
kaadó részére a Korm. rendeletben meghatá-
rozott, a KFI szektorban KFI munkakörben 
dolgozó személy foglalkoztatásához a KFI 
szektorban foglalkoztatott átlagos bruttó 
munkabér (ebben a szektorban ez 670.000 Ft/
hó/fő) szuperbruttó összegének 40 %-os mér-
tékéig nyújtható támogatás, vagyis legfeljebb 
318.920 Ft/hó/fő összegű támogatás nyújtha-
tó 3 hónapos időtartamra.

Arra mindenképpen fel kell, hogy hívjam a 
fi gyelmet, hogy a kérelmek benyújtási helye 
eltér a két támogatás vonatkozásában.

Míg a kutató-fejlesztő tevékenységet végző 
munkavállalók veszélyhelyzet idején megva-
lósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédel-
mi Akcióterv keretében történő támogatásá-
ról szóló 103/2020 (IV. 10.) Korm. rendeletben 
érintett munkáltatók a támogatás iránti kérel-
met a munkáltató a székhelye vagy telephe-
lye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell, 
hogy benyújtsa a veszélyhelyzet időtartama 
alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését 
követő egy hónapon belül, addig a veszély-
helyzet idején történő csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akci-
óterv keretében történő támogatásáról szóló 
105/2020 (IV. 10.) Korm. rendeletben érintett 
foglalkoztatók a támogatás iránti kérelmet a 
munkavállaló foglalkoztatási helye szerint 
illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszte-
ni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több 
foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás 
iránti kérelmet a munkaadó választása sze-
rinti telephelynek megfelelő illetékes kor-
mányhivatalnál kell benyújtania.

A támogatás iránti kérelmeket a munkáltató 
Cégkapujáról kell beküldeni az e-ügyintézés 
szabályai szerint.

Részletes felvilágosítást a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály kollégái nyújtanak 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén (22/505-
225/175, 22/505-225/172; 22/505-225/184) 
vagy kérdéseiket intézhetik az alábbi e-mail 
címre is: foglalkoztatas@fejer.gov.hu.
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E-learning és online képzésekre 
várjuk a vállalkozókat 

Online vállalkozói hiteltanácsadás – 
tapasztalt bankszakértővel

Home offi  ce – de mivel?
Gyakorlatorientált e-learning és online képzéseket ajánlunk Hetente három alkalommal várjuk a vállalkozókat online hiteltanácsadásra

A home offi  ce felveti a videokonferencia megoldás bevezetésének gondolatát

Adózás, adatvédelem és üzleti tréningek 
– vegyen részt e-learning és online képzé-
seken, a piaci ár töredékéért. Jelentkezzen 
május 21-ig, kedvezményes áron!

Gyakorlatorientált e-learning és online kép-
zéseket ajánlunk a piaci ár töredékért, adat-
védelem, adózás, EKÁER, adatkezelés, adat-
védelmi tisztviselő, számviteli aktualitások, 
elektronikus számlázás, házipénztár kezelése, 
környezetvédelmi termékdíj stb. témakörök-
ben. Közkedvelt előadóink, már több száz vál-
lalkozónak adták át tudásukat. Az elkövetke-
zendő időszakban online képzés formájában, a 
megszokott színvonalon várják a résztvevőket.

Az e-learning képzéseket 60 napig áll mód-
jában a jelentkezőknek megtekinteni, bármi-

Banki-pénzügyi szakértő közreműködé-
sével online vállalkozói csoportos hitel-
tanácsadásra várjuk a jelentkezőket, a 
Microsoft Teams rendszeren keresztül. A 
tanácsadásokra minden héten, kedden, 
szerdán és csütörtökön, 14.00 és 15.00 óra 
között kerül sor.  

Komendó Gizella banki-és pénzügyi szakértő 
az online, élő hiteltanácsadás alkalmával bemu-
tatja a gazdasági válság kezeléséhez kapcsoló-
dó, most megjelent, kiemelt támogatású Agrár 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt, valamint 
a Növekedési Hitelprogram Hajrá konstrukciót. 

A résztvevőknek lehetőséget biztosítunk 
egyéni online konzultációra is, a témával 
kapcsolatos kérdéseiket előre feltehetik.

A kialakult járványügyi helyzet végett 
számos munkavállaló home offi  ce munka-
végzésben látja el a feladatát. A kapcso-
lattartás videókonferenciával történik, az 
elérhető programok tekintetében széles a 
paletta. Az Albacomp RI Kft. szakértő-
jét, Karácsony Sándort kérdeztük, milyen 
megoldásban érdemes gondolkodni.

Az otthonról dolgozás sok esetben felveti a vi-
deokonferencia megoldás bevezetésének gon-
dolatát. Melyik megoldás lehet a célszerű? Ezt 
érdemes több szempontból megvizsgálni:

Ki és milyen gyakran használná? Cégve-
zetői igehirdetés havonta, dolgozók egymás 
között is naponta többször, vevők, szállítók is 
napi rendszerességgel bekapcsolódnak, azo-
nosított vagy anonim felhasználók.

Csak videokonferencia, vagy az otthonról 
dolgozók részére csoport munkatámogatást 
is biztosítson-e a rendszer? Chat funkció; 
közös dokumentum tárhely, közös dokumen-
tum szerkesztés; projektek, feladatok, hatá-
ridők kezelése; jelenlétérzékelés.

Milyen irodai alkalmazásokat használ a 
cég? Mi illeszkedik ezekhez? G Suite  
Hangouts Meet, Microsoft Offi  ce  Teams

A felhasználók melyik rendszerrel találkoz-
tak már? Iskolai távoktatás - Teams, Class-
room; Facebook - Messenger

kor, akár több alkalommal is. 
Rendkívül kedvezményes árú, ún. vállalko-

zói csomag is rendelkezésre áll, mely tartal-
mazza mind a 11 online tananyagot. 

Élő, online üzleti képzésekre is várjuk a 
vállalkozókat, vezetőket, a ZOOM alkalma-
záson keresztül. Tekintse meg online képzési 
kínálatunkat és jelentkezzen, kedvezményes 
áron! Témakörök: A XXI. század vezetője, 
Network Sales stb. 

A kedvezményes részvétel feltétele: 
FMKIK regisztráció, éves hozzájárulás befi -
zetés rendezettsége.

A képzésekről bővebben www.fmkik.hu ol-
dalon találnak információt.

Válasszon képzési palettánkról, jelentkezé-
seiket május 21-ig várjuk!

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállal-
kozások részére a koronavírus járvány miatt 
kialakult veszélyhelyzet kezelése és a kedve-
zőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében 
új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hi-
telösszegű, kiemelt állami kamat,- kezességi 
díj- és költségtámogatásban részesített Agrár 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel került be-
vezetésre. A hitelkérelem 2020.04.28-tól már 
benyújtható az FMKIK Gazdaság Házába.

A Széchenyi Kártya Programon (SZKP) belül 
további négy új támogatott hiteltermékkel bővül. 
Jellemzően alacsony nettó kamatszint, 90 %-os 
állami garancia kapcsolódik majd a hitelekhez. 

Bővebb információ: Papsztné Czin-
kán Éva telefon: 22/510-317, 30/650-6462, 
eva.papszt@fmkik.hu elérhetőségeken.

Céges bevezetés, központi felhasználó me-
nedzsmenttel, vagy dolgozók egyéni termék 
választása saját regisztrációval, felhasználók 
menedzselése káosz kezeléssel? 

Milyen információ biztonsági előírásoknak 
kell a vállalkozásnak megfelelnie. (pl.: sze-
mélyes adatok tárolása csak EU-n belül)

Felhős szolgáltatás, vagy ragaszkodás a 
saját szerver infrastruktúrához? Azonnali 
használatba vétel, vagy hosszadalmas be-
szerzési, bevezetési projekt.

Van-e ingyenes változat? Ha „rendeződik a vi-
lág” mennyibe kerül majd a rendszer használat?

A lehetséges megoldások: Bluejeans; Class-
room; Discord; GoToMeeting; Hangouts 
Meet; Messenger; Openmeetings; Polycom; 
Skype; Teams; Teamspeak; Webex; Zoom…

A Microsoft Teams a legtöbb esetben jó vá-
lasztás lehet. 6 hónapos próbaidőszak, ked-
vező díjazás a továbbiakban, nagy előadás és 
csoport megbeszélések, 1-2 napos bevezetés, 
központi adminisztráció, csoport és szemé-
lyes felhő tárhelyek, csoportmunka támoga-
tás, integráció levelezéssel, adatközpont az 
EU-ban, több 100 millió felhasználó, renge-
teg magyar referencia – iskolák jelentős része 
ezt használja. 

Microsoft felajánlásához kapcsolódva, a 
Teams bevezetést az Albacomp (info@alba-
comp.hu) ingyenesen segíti.
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Göbölös Krisztián
Concrate Style Kft.
Ügyvezető

Január eleje óta vagyunk az FMKIK 
tagja és örömmel tölt el bennünket, 
hogy felvételt nyertünk a fi atal vállal-
kozók klubjába. 

Vállalkozásunk, a Concrate Style 
Kft., manufaktúraszerűen működik. 

Egyedi dizájn beton bútorokat gyár-
tunk kültérre és lakásba, illetve iro-
dán belülre egyaránt. Virágládák, pa-
dok, mosdók, konyhapultok, irodák 
recepciós pultjai is szerepelnek gyár-
tási portfóliónkban. 

Ami az előnyünk egyben a hátrá-
nyunk is. Kevesen vagyunk, egyedi 
terméket gyártunk, de az egyediség 
és a tökéletes kivitelezés, időigényes 
gyártást eredményez. 

Mostani telephelyünk területi és 
műszaki adottságai mellett, elértük 
termelési kapacitásunk maximumát. 
Ars poeticank része, hogy fejleszte-
ni kell és szükséges is. Szeretnénk 
megőrizni a manufaktúra jelleget, de 
mindenképpen technológiai fejlesztés 
szükséges a gyártás kapacitás növe-
léséhez. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kollégák 
szakmai továbbképzése is folyamatos 
legyen. 

Kis szervezetünk nem igényel szer-
vezetfejlesztést, mert „mindenki tud-
ja a dolgát”. A gondolkodásmódunkat 
jól jellemzi, hogy egy felsőoktatási 
intézménnyel együttműködési meg-
állapodást szeretnénk kötni.

Lokálpatrióták vagyunk.
Az innovációs fórumot kiváló lehe-

tőségnek gondoljuk, hogy a megye fi -
atal vállalkozóival megbeszéljük ter-
veinket, elképzeléseinket, tanácsokat 
adjunk egymásnak, illetve amennyi-
ben lehetséges, együtt dolgozzunk.

Hogyan látjuk a jövőt? 5-10 év múlva 
mik lesznek a trendek? Rendkívül ne-
héz kérdések, melyekre a válasz is na-
gyon nehéz. Hisszük, hogy fel kell ké-
szülni mind szakmailag, mind pedig 
technológiai oldalról, hogy a jövőben 
alkalmazkodni tudjunk az állandóan 
változó üzleti környezet elvárásaihoz.

Ehhez kitűnő lehetőség számunkra 
is az innovációs klub által biztosított 
fórum.

A 7-es asztal
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Digitális munkarend a szakképzésben

Akadémiai díj Karsai Bélának

Rendkívüli szabályok a 
komplex szakmai vizsgán

Megkezdődtek az érettségi
vizsgák

Továbbra is számíthat 
a kamarára

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 
E-LEARNING KÉPZÉSEK: 
Munkahelyi adatkezelés - A munkavállalók megfi -
gyelése legálisan 

Munkáltatói és munkavállalói jogok, valamint kötele-
zettségek.  
Kamerás megfi gyelőrendszerek adatvédelme, legális 
használata 

Adatkezelés, hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt be-
mutatása a gyakorlatban, GDPR.
Adatvédelmi online képzés csomag 

Munkahelyi adatkezelés és a kamerás megfi gyelő 
rendszerek egy csomagban. 
Adózás 2020: ÁFA, ART, SZJA, KATA, TAO 

2020. évtől hatályos változások. 
Számviteli aktualitások 2020 

A számviteli törvény változásai, üzemi eredmény tar-
talma, követelések-kötelezettségek. 
Elektronikus számlázás, online számla adatszolgál-
tatás 2020-ban

Online számlakiállítás, adatszolgáltatás, számlázási 
feladatok 2020. július 1-től. 
A házipénztár kezelése és a készpénz kifi zetés adózá-
si és számviteli szabályai 2020-ban

Aktuális szabályozás, házipénztárt érintő bevételek és 
kiadások nyilvántartása. 
Környezetvédelmi termékdíj 2020 

Kötelezettségek, feladatok, belső nyilvántartás, vámta-
rifa szám meghatározás.
Kérdések a munkaügyben járványveszély idején 

Munkaszerződés módosítása, a munkaidő, a munka-
időkeret.  
Tudnivalók a számlázásról július 01-től kkv-knak

Új számlázási kötelezettségek, hol és hogyan kell ele-
get tenni az előírásoknak. 
Adózási kedvezmények, mentességek, Tb. ellátásokat 
érintő intézkedések vészhelyzetben 

Új rendelkezések, a munkavállalók részére adható jut-
tatások. 
EKAER 2020- Jelentős változások, gyakorlat, elle-
nőrzés 

Bejelentés, módosítás, önellenőrzés, adóellenőrzés, 
bírság. 

ÉLŐ ONLINE KÉPZÉSEK: 
2020. május 11-14. DPO (Adatvédelmi tisztviselő) 
képzés

16*45 perces képzés, államilag elismert tanúsítvány-
nyal, online vizsgával. 
2020. május 11. – LEADERSHIFT, a XXI. század ve-
zetője - 4 órás élő képzés 

Hogyan tegyük át a célokról a fejlődésre a hangsúlyt, 
megsokszorozva eredményt? 
ADÓKLUB: 2019 év zárlati teendői és a 2020. év nyi-
tása – 2020. május 14., csütörtök 10,00-11,00 óra

A vagyonelemek értékelése, átsorolások, projektek el-
számolása az új szabályok szerint. 
ADÓKLUB: A járványügyi veszélyhelyzet miatti 
kényszerintézkedések számviteli hatása – 2020. má-
jus 21., csütörtök, 10,00 – 11,00 óra 

A számviteli szabályok alapján, hogyan értelmezzük a 
teendőket és milyen módon alkalmazzuk a gyakorlatban? 
2020. május 29. – Networker sales - 8 órás élő képzés

Ismerje meg a módszert, ami a vásárlás élményére épít! 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

Márciusban bevezetésre 
került a digitális munka-
rend, mely a szakképzés-
ben tanuló diákok szakmai 
gyakorlatát is érintette, a 
képzőhelyek több mint 50 
%-a választotta.

A duális gyakorlati képzők 
visszajelzései alapján április-
ban a duális képzőhelyek 35 % 
-a továbbra is „hagyományos” 
módon biztosította a tanulók 

Akadémiai díjat kapott a 
Bolyai János alkotói díj ala-
pítója, dr. Karsai Béla.

Az Akadémia Vezetői Kollé-
giuma 2020-ban Wahrmann 
Mór-érmet adományoz dr. 
Karsai Bélának, a Karsai Hol-
ding Zrt. tulajdonosának és 
elnökének, a Bolyai János al-
kotói díj alapítójának a nem-
zetközi szinten végzett kiváló 
tudományos kutatómunka tá-
mogatásáért, a fejlesztésben, 
a műanyag-feldolgozásban 
és a gyógyszeripari csoma-
golóanyag-gyártásban elért 
rendkívüli eredményei és ki-
magasló innovatív, valamint 
sikeres vállalkozói tevékeny-
sége elismeréseként.

Szigorú óvintézkedések 
mellett megkezdődtek a 
szakmai vizsgák a szakkép-
ző intézményekben. 

A vizsgaidőszakban kizárólag 
az írásbeli vizsgatevékenység, 
valamint a gyakorlati vizsga-
tevékenység kerül megtartás-
ra. Jelentős könnyítés, hogy 
érettségi nélkül is lehet jelent-
kezni a technikumok kétéves 
képzéseire. Igazoltnak tekin-

A kialakult veszélyhelyzet-
re tekintettel megváltozott 
szabályokat vezetett be a 
119/2020. (IV. 16.) Kor-
mányrendelet az idei érett-
ségi vonatkozásában. 

Az írásbeli érettségi vizsgák 
május 4-én megkezdődtek, 
magyar nyelv és irodalom, 
matematika és történelem 
tárgyakból már számot ad-

A képzőhelyek 35 % -a továbbra is „hagyományos” módon biztosította a gyakorlati képzést

számára a gyakorlati képzést, 
amennyiben ebben a tanuló 
együttműködik. A képzőhe-
lyek több mint 50 %-a válasz-
totta a digitális módon történő 
szakmai gyakorlat biztosítását 
egyéni felkészülés, projektfel-
adat formájában. A Digitális 
Tudástár tartalma a digitális 
szakmai gyakorlati képzés-
hez nyújtott segítséget és 
támogatta az iskolákkal tör-
ténő szoros együttműködést. 

A hagyományok szerint 
idén is a közgyűlés első nap-
ján adták volna át az akadé-
miai díjakat és elismeréseket, 
erre azonban a járványhely-
zet miatt nem kerülhetett 
sor. Az MTA Elnökségének 

A kamara nyilvántartásában 
szereplő gyakorlati képzőhe-
lyek a szakmai gyakorlatot a 
tanulók részére biztosították, 
rugalmas módon alkalmaz-
kodtak az újonnan kialakult 
helyzethez. A képzőhelyek 
arra törekedtek, hogy min-
den tanuló sikeresen tudja 
teljesíteni a tanulmányi évet. 
A tájékoztatást az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támoga-
tási szerződés biztosította. 

határozata szerint azonban 
a díjazottak nevét az Akadé-
mia május 4-én – a közgyűlés 
tervezett eredeti időpontjában 
– honlapján közzétette. 

Forrás: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia

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

Vállalkozói hiteltanács-
adás távkonferencia
Komendó Gizella 
06(22)510-310, 
fmkik@fmkik.hu
Kedd, szerda, csütörtök, 
14.00 órától

Szakképzés, Pályaori-
entáció
06(22)510-310, 
fmkik@fmkik.hu 
szakkepzes@fmkik.hu, 
palyaorientacio@fmkik.hu

Iparjogvédelmi tanácsadás
Buda Csilla: 
06(22)510-316, 
csilla.buda@fmkik.hu

Külkereskedelmi ok-
mányhitelesítés 
Buda Csilla, 
06(22)510-316, 
csilla.buda@fmkik.hu 
Erdősné Sz. Zsuzsa 
06(22)510-314, 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu

Széchenyi-kártya
06(22)510-310, 
eva.papszt@fmkik.hu

Békéltető Testület 
dr. Jakab Mariann 
06(22)510-310, 
bekeltetes@fmkik.hu

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

tik annak a tanulónak a hiány-
zását, aki a veszélyhelyzetre 
tekintettel valamely vizsgate-
vékenységen nem vesz részt, 
és számára a 2020/2021. tanév 
október-novemberi vizsgaidő-
szakában kötelező vizsgalehe-
tőséget biztosítani, amely nem 
tekintendő javító- vagy pótló-
vizsgának. A tájékoztatást 
az NFA-KA-ITM-16/2019/
TK/07 támogatási szerződés 
biztosította. 

tak tudásukról a diákok. A 
2020. május-júniusi érettségi 
vizsgák esetében, az érett-
ségi vizsgatárgyak szóbeli 
és gyakorlati vizsgarészei 
főszabályként nem kerül-
nek megszervezésre. Azok 
a végzős diákok, akik nem 
érettségiznek most, ősszel is 
megtehetik, hiszen teljes körű 
érettségi vizsgákat szervez-
nek akkor is. 

Ha tanácsadásra van 
szüksége, kérdése van, 
vagy kamarai szolgál-
tatást szeretne igénybe 
venni, forduljon hozzánk 
továbbra is bizalommal, 
az fmkik@fmkik.hu 
e-mail címen fogadjuk 
érdeklődését.

A vállalkozók, ügyfeleink 
egészségének megóvása ér-
dekében a személyes ügy-
félfogadást minimálisra 
korlátoztuk, ezzel egyide-
jűleg feladatainkat folya-
matosan ellátjuk, online 
ügyintézést biztosítunk.  
Forduljon hozzánk tovább-
ra is bizalommal, az fm-
kik@fmkik.hu e-mail cím-
re fogadjuk érdeklődését.

A Fejér Megyei Békéltető 
Testület tanácsa nem tart 
személyes meghallgatáso-
kat. Kérdéseiket telefonon: 
22 510-310 és elektronikus 
úton tehetik fel: bekelte-
tes@fmkik.hu, a kérelme-

ket is elektronikus úton 
fogadjuk, illetve a beadvá-
nyokat előzetes időponte-
gyeztetést követően lead-
hatják a Gazdaság Háza 
ügyfélterében is. 

Zavartalanul működik az 
okmányhitelesítés is. Az 
ügyfélfogadási ügyeletet 
hétfőtől péntekig (mun-
kanapokon) 10,00-12,00 
óra között biztosítjuk, ki-
zárólag előzetes bejelent-
kezésre, melyet az érin-
tett vállalkozás jelezhet 
telefonon, ill. e-mailben: 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu; 
csi l la .buda@f m kik .hu; 
fmkik@fmkik.hu. 
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