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Jelentős kedvezményekkel igényelhetők az új Széchenyi Kártya termékek: Krisán László
vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.

A korábbi foglalások nyolcvan
százaléka lemondásra került
a járvány miatt: Möllmann
Günterné, Möllmann-Ház.

Webináriumok: német piacra
jutási lehetőségek, exportﬁnanszírozás, üzleti lehetőségek
Ausztriában. Jelentkezzen!
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Tervezzük a jövőt!
mottóval „virtuális teltházas” gazdasági fórumot
tartottunk, mely a vártnál
aktívabb,
informatívabb
volt. A „hagyományos”
tanácskozáshoz
szokott
ember számára a közvetlen szemkontaktus ugyan
hiányzott, melyet pótolt a
megszólaló,
biztonságot
jelentő munkahelyi környezete. A multinacionálisoknál már alkalmazott
tárgyalási kommunikációs
módszer az előre nem látott
külső körülmények hatására mára általánossá vált, bizonyítva a vállalatvezetők,
vállalkozók alkalmazkodóképességét, kreativitását.
A megszólalók üzenetei
is erről szóltak; a reálisan
értékelt jövőről, a piaci, társadalmi, kormányzati lehetőségek kihasználásáról. A
termelési szerkezet diverziﬁkálása, a távol-keleti beszállítói lánc bizonytalanságának minimalizálása,
ill. kiváltása a kvaliﬁkált

munkaerő megtartása szavakban, tervekben, tettekben bizonyítottan már jelen
vannak. És ez nagyon bíztató. A válságmentes évtized
azonban nem tart örökké.
A globalizáció térnyerése
nem csak előnyökkel jár,
nő a kiszolgáltatottság is. A
2008-as pénzügyi válság,
az autóipari túltermelés,
a COVID-19. bizonyosan
nem az utolsó recessziót kiváltó globális hatás.
A sikeres videókonferenciák rohamos terjedésével
együtt megszólalt a veszélytjelző szignál bennem. Vajon
milyen hatással lenne a globális életre, ha néhány napra,
vagy hetekre megszűnne az
internetes kapcsolat? Nem
leszünk-e túlságosan kiszolgáltatva a ma még alternatív,
megoldás nélküli folyamatnak? Az innovatív vállalkozások már bizonyára dolgoznak ennek a megoldásán,
mert erre is szükség van,
amikor tervezzük a jövőt.

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Már személyesen is
lehet ügyet intézni
2020. június 2-től a vállalkozók már személyesen is
felkereshetik ügyintézésre a
Gazdaság Házát.
A kamarai székházban a vállalkozók személyesen is megjelenhetnek Széchenyi Kártya
ügyintézésre, külkereskedelmi okmányok hitelesítésére,
szakképzéshez
kapcsolódó
ügyintézésre. A kamara által működtetett Fejér Megyei
Békéltető Testület júniusban
megkezdi a személyes meghallgatásokat, az eljáró tanács
üléseit a Gazdaság Házában
tartják. A kamara az ügyfeleket arra kéri, hogy elsősorban
elektronikus és postai úton vegyék fel a kapcsolatot a Fejér
Megyei Békéltető Testülettel,
de a fogyasztók hétfőn, kedden és szerdán 13.00 és 15.00
óra között személyesen is tehetnek panaszbejelentést.
A zökkenőmentes ügyintézés érdekében célszerű a
kamara munkatársaival elő-

zetesen időpontot egyeztetni,
amely megtehető email útján,
vagy telefonon, a 22 /510-310es központi számon.
Az ügyfeleknek a szájmaszk,
ill. orrot és szájat eltakaró kendő vagy sál viselése kötelező.
A kamara kéri az ügyfeleit,
hogy változatlanul szíveskedjenek betartani a járványügyi
hatóságok ajánlásait.
A Gazdaság Házában jelenleg
rendezvényeket nem tartunk,
de számos tájékoztatót, online
tanácsadást szervez a kamara,
elsősorban a Microsoft Teams
rendszerrel. Érdemes megtekinti a 4. oldalon található
programajánlót és bővebben tájékozódni az fmkik.hu oldalon.
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KÖZEL 0 %-OS HITELLEHETŐSÉGEK!
ÖN SE MARADJON LE!

A közel nulla százalékos kamatú hitelekről érdeklődjön a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál!
Hitelek közel nulla százalékos kamatra? Számla nélkül
forgóeszköz ﬁnanszírozás?
Már Önnek is elérhető! Érdeklődjön a kamaránál! Igényelhetőek azok az új Széchenyi Kártya termékek,
amelyekhez jelentős állami
kamat- és garanciadíj kedvezmények kapcsolódnak.
Krisán László, a KAVOSZ
Zrt. vezérigazgatója a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vendége volt a virtuális térben. A május 26-i online
konferencia keretében bemutatta a rendkívül kedvező,
új Széchenyi Kártya konstrukció termékeit, mint Agrár

Széchenyi Kártya PLUSZ,
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ, Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel,
Széchenyi Likviditási Hitel és
Széchenyi Beruházási Hitel
PLUSZ.
A Krisán László által ismertetett, kedvező hitelkonstrukciók közül a Széchenyi Beruházási Hitel
Plusz terméket részletezzük,
melyet a következőkben olvashatnak a vállalkozók.
A Széchenyi Beruházási
Hitel Plusz konstrukció széles körben felhasználható az
ügyfelek beruházási hitelcéljainak ﬁnanszírozására. A
hitel elősegíti a vállalkozások

fejlesztési
elképzeléseinek
megvalósítását, így különösen
a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének ﬁnanszírozását, az általános beruházási célok mellett a
konstrukció lehetőséget biztosít üzletrész (társasági részesedés) vásárlására is.
Az üzletrészvásárlási lehetőség, mint hitelcél Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
konstrukcióba építésével a
kkv-k számára lehetőség
nyílik a generációváltással
kapcsolatos ügyletek ﬁnanszírozására is, a lehető legszélesebb keretek között, a
termék alábbi peremfeltételein belül:

• a generációváltási célú hitelek felső összeghatára 1 Mrd Ft,
• 6 vagy kisebb hitelösszeg
esetén akár 10 éves futamidővel is,
• a kamatﬁzetésre 2020.
december 31-ig-, a tőke törlesztésére akár 24 hónapos
türelmi idő biztosításával
• 10 %-os saját erő követelménnyel,
• évi ﬁx nettó 0,5 %-os kamatozás mellett
• garanciaintézmény kezessége, magánszemély készﬁzető kezessége mellett előírható
a célvállalkozás készﬁzető
kezessége, üzletrészen alapított zálogjog bevonása.
Folytatás a 3. oldalon

#Maradjitthon! a hazai turizmus élénkítéséért
A turizmus és vendéglátás az egyik legnagyobb
vesztese a kialakult járványügyi
helyzetnek,
a határok – többnyire
– még zárva vannak, a
turisztikai célú légiközlekedés szinte megszűnt,
a turizmus áll. Ám lassan újraindul a szektor,
hazánkban kinyitottak a
vendéglátóhelyek, a szállodákba is várják a vendégeket. A Kormány ösztönzi a lakosságot, hogy idén
a #maradjitthon belföldi
utazást válassza kikapcsolódásképp.
Vidéken a vendéglátóhelyeken a belső, zárt részben is
megengedett a vendégek tar-

tózkodása. Péntekig, a fővárosban még csak a vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben,
teraszain
fogyaszthatnak
a vendégeknek. Elvárás
azonban a védőtávolság betartása, illetve a dolgozók
kötelesek a szájat és az orrot
eltakaró eszközt viselni.
A fővároson kívüli szálláshelyek már fogadhatnak
vendégeket.
Összeállításunkban
az
ágazatban
tevékenykedő,
Fejér megyei vállalkozók
meglátásait,
véleményét
gyűjtöttük össze. Mekkora
kárt okozott tevékenységükben az elmúlt időszak, hogyan tekintenek a jövőre, az
előttük álló szezonra?
Folytatás a 2. oldalon
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#Maradjitthon! a hazai turizmus élénkítéséért
Folytatás az 1. oldalról
Möllmann Günterné, ügyvezető
Fogadó az Öreg Préshez Kft.,
Möllmann-Ház
A vészhelyzet meghirdetése számunkra a
két éttermünk és szállodánk teljes bezárását
jelentette, így 100 százalékos bevételkiesés
történt. Teljes összegzés még nem történt. Ez
idő alatt részben történtek karbantartások, de
ezek a járványon kívül is tervezve voltak.
Éttermünk átállt az ételkiszállításra, de
a korábbi proﬁlunk teljesen más volt, így a
régi vendégeket az elvitel és a kiszállítás csak
hétvégén érintette, így a korábbi bevételek
töredékét sem sikerült ebben a formában biztosítani. Emellett az elviteles ételek ÁFA-ja
27% a korábbi helyben fogyasztott 5% és 4 %
turizmusfejlesztési hozzájáruláshoz képest.
A turizmus kapcsán bizakodóak vagyunk,
szerencsére pünkösdkor az egyik szállodánkat már sikerül újra nyitni, ahol sok vendégek várunk, a korlátozásokat persze szigorúan betartjuk. Természetesen jóval kisebb
vendégforgalomra számítunk. Valamint az
árbevétel szempontjából szinte a legerősebb
hónapjaink estek ki március, április, május
mind a szállás mind az éttermi rendezvények
tekintetében. Az év további részét is most
kezdjük el újra tölteni.
A korábbi foglalások 80%-a lemondásra
került a járvány miatt, de már elindultak a
visszafoglalások, kisebb növekedés látható,
de ez a korábbi, erős nyári foglaltságot még

nem közelíti meg. Az emberek régóta vannak bezárva, az utazási kedv így biztosan
magasabb, de sokan még félnek a járványtól,
valamint a korlátozások miatt még várnak a
foglalással. Ettől függetlenül bízunk benne,
hogy több belföldi vendég itthon választ pihenési lehetőséget a külföld helyett, ezzel is
segítve a hazai turizmus fellendülését.
A szigorítások kevesebb vendég fogadására
nyújtanak lehetőséget, a higiéniai szabályok
pedig magasabb költséggel járnak, és több személyzetet igényelnek a korábbihoz képest. A
szájmaszk napi 8 órában történő viselése mindenképpen nagy terhet jelent a dolgozóknak, főként, akik egész nap vendég közelében vannak.
Molnár Enikő, értékesítési igazgató
Hotel Magyar Király****
A járvány okozta helyzet szinte minden szektort, de a turizmust kifejezetten érintette. A
foglalások, rendezvények időpontjának viszszamondása a Hotel Magyar Király****-t
sem kímélte, jelentős veszteségeket okozva
így a cégnek. Amíg nem voltak vendégek a
szállodában és rendezvényeket sem bonyolítottunk, a takarítási munkákat végeztünk el.
Nagyobb felújításra nem volt szükség, hiszen
arra év közben folyamatosan ﬁgyelünk.
A Hotel Magyar Király**** elsődleges vendégköre az üzletemberek, akiknek az érkezése egyelőre bizonytalan az utazási korlátozások miatt. Így most egy másik szegmenst - a
turistákat- is megcéloztunk, akik eddig nem
voltak a célközönségünk. De most kifejezet-

ten az ő számukra állítottunk össze csomagokat, programokat, a városi lehetőségeket
egybegyűjtve.
A szálloda újra üzemel, megnyitottuk a teraszt, éttermet is. A szálloda dolgozói betartják a higiéniai előírásokat, egyenmaszkot is
varrattunk a kollégáknak.
Lassan, de javuló tendenciát látunk a foglalásokban.
Madler László, ügyvezető
Lucullus 3 Kft., Diófa Vendéglő
és Kiskakas Étterem
Összegszerűen nem tudjuk meghatározni, mekkora kárt okozott a járványügyi korlátozás. Ami
tény, hogy éttermeinket majd1 2 hónapra be kellett zárnunk. A munkaerőt mintegy 20százalékkal le kellett, hogy építsük. Azt, hogy a jövőre
vetítve mekkora kárt okoz a kereslet visszaesése, most még nem lehet megjósolni.
A leállás alatt, kisebb szükséges karbantartási munkákat végeztettünk el üzleteinkben.
Az ételkiszállítás lehetőségét nem tekintettük alternatívának. Éttermeink 25-30 éves
működése során ezt az értékesítési formát
soha nem folytattuk. Teljesen más működést, munkaszervezést igényel. Illetve ezen
a területen a piaci szereplők sokan vannak,
valamint kisebb előállítási költségekkel működnek, ezáltal alacsonyabb árszínvonalon
tudnak értékesíteni, mint a mi vállalkozásunk. Ezzel nem tudtunk volna versenyezni.
A jövőt tekintve bizakodó vagyok. De azt
látni kell, hogy legalább 1-2 évnek el kell

telnie, hogy a vendéglátás-turizmus iránti
kereslet felfusson arra a szintre, ahol a járvány előtt volt. Az idei évben, ha a forgalom
eléri a tavalyi évi 60-70%-át, már úgy gondolom jónak mondható. A nehéz időszak a
vendéglátóipari vállalkozások számára még
csak most jön, hiszen az újranyitás sok költséget emészt fel, illetve az idei évre jelentős 30-50%-os forgalom csökkenés várható,
amit a működés kiadási oldalán meg kell
tudni ﬁ nanszírozni.
A kereslet a kezdeti újranyitáshoz képest
érezhetően erősödik. Az emberek bátrabban
mozdulnak ki. Milyen mértékű lesz a forgalom élénkülésen nehéz meghatározni. Függ
attól is, hogy a keresletben milyen mértékű
anyagi kárt eredményezett, illetve fognak
eredményezni a közeljövőben a járvány
okozta negatív gazdasági hatások.
Munkánkat az előírt óvintézkedési javaslatok maximális betartásával végezzük üzleteinkben. Kerthelyiségünket és éttermünket
úgy alakítottuk át, hogy az asztalok között
1,5 m távolságot hagytunk. Munkatársaink
maszkot és kesztyűt viselnek és kiemelten
ügyelnek a higiéniára. A szokásosnál gyakrabban mosnak kezet virocides kézmosószerrel. Virocid szerrel fertőtlenítjük minden
vendég után az asztalokat és rendszeresen
fertőtlenítjük az éttermi eszközöket, mosdókat, kilincseket, a konyhát stb. Vendégeink számára a kert bejáratánál, valamint a
mosdókban virocides kézmosó áll rendelkezésre. Ezen óvintézkedéseket a mindennapi
munkánkba be kellett építeni.

A Möllmann Ház elhivatott a környék turizmusáért

A Diófa étterem virágos teraszával is várja a vendégeket

Munkahelyteremtő bérköltség
támogatás

Pályázat vállalkozóknak

A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében
GINOP munkaerőpiaci programokból
munkahelyteremtő bérköltség nyújtható,
amely 6 havi 100%-os bérköltség támogatást és további 3 hónap foglalkoztatási
kötelezettséget jelent. A támogatás 2020.
május 18-tól nyújtható be.

mogatásra szóló hirdetmény megjelenésének
napját (2020.05.18) megelőzően került sor.
További részletek: fmkik.hu

A támogatás igényelhető a korábban elbocsátott munkavállalók visszavételéhez is,
amennyiben az adott munkavállalót érintő
létszámcsökkentésre a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormányrendelet hatályba
lépésének napjától (2020.03.11-től), de e tá-

Május 31. a határidő!
2020. május 31. az Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje. Megnyílt a
Nébih honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete.
A 2020-as bevallásokat 2020. május 31-ig kell benyújtania az élelmiszerlánc szereplők
többségének. Az országos járványhelyzetre tekintettel ugyanis – a Kormány rendelkezése
alapján – a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében
2020. szeptember 30-ra módosul a határidő.

Május 29-től elérhető a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása.
A felhívás célja a koronavírus gazdasági
hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások
munkavállalói létszámának megtartásával,
továbbá a támogatások révén megvalósuló
fejlesztéseken keresztül.
A pályázattal támogatható tevékenységek – többek között – új eszközök, gépek

beszerzése, új technológiai rendszerek,
kapacitások kialakítása, automatizált termelési rendszerek fejlesztése, gyártási
technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés
technológiák fejlesztése, robottechnológia intelligens gyártás megoldások beszerzése stb.
A pályázat beadása 2020.05.29-től lehetséges. Bővebb információ a támogatható tevékenységekről, kötelezettségekről, a pályázók
köréről honlapunkon: fmkik.hu

Használt autó kisokos
A békéltető testülethez az elmúlt pár évben
gyakran érkeztek és a mai napig érkeznek
használt gépjármű adásvételével kapcsolatos fogyasztói panaszok, ezért a témával
foglalkoznunk kell. A Fejér Megyei Békéltető Testület elnökét, Dr. Vári Kovács Józsefet kértük a téma kifejtésére.
Nem egy alkalommal a „lelkes” vásárló, még
az otthonáig sem tud eljutni „új” szerzeményével. Hogy ne váljon szenvedéstörténetté
egy használt autó megszerzése, próbáljunk
meg túllépni a „meglátni és megszeretni”
hozzáálláson. Amennyiben megtaláltuk a
megfelelőnek látszó gépjárművet, mindenek
előtt ellenőrizzük a hatósági nyilvántartások-

ban elérhető adatait. Megvásárlás előtt nem
árt utánanézni a használt gépkocsi katalógus szerinti árának, de ami a legfontosabb,
ha nem rendelkezünk a szükséges szakértelemmel, vizsgáltassuk meg általunk ismert
megbízható szakemberrel és próbáljuk ki forgalmi körülmények között is (a telephelyen
tett pár száz méteres forduló nem tekinthető
ilyennek). Szerződéskötéskor ügyeljünk arra,
hogy megkapjunk minden tartozékot és a
második kulcsot is, s az aláírt okmányokból
(szerződésből és mellékleteiből) tartsunk meg
legalább egy eredeti példányt. Ne fogadjuk el
a kereskedő „majd” szóval kezdődő ígéretét.
Sajnos az sem kizárt, hogy mindezek ellenére
is meglepetés ér bennünket…
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Exportra fel – a jövőt tervezni kell! Kárenyhítő Programcsomagot
indított az EXIM
Exportfejlesztés, kétoldalú nemzetközi
gazdasági kapcsolatok erősítése, külpiacra jutás segítése áll a fókuszában annak az
online előadássorozatnak, melyet kamaránk Enterprise Europe Network irodája
indít, június 4-én, 11-én és 18-án.
Az első programra 2020. június 4-én 10.00
órától kerül sor, melynek fókuszában Németország gazdasága, a német piacra-jutás
lehetőségei kerülnek középpontban. Szó
lesz a német gazdaság helyzetéről és kilátásairól a korona válság után, majd előadást
hallhatnak a magyar vállalkozások esélyeiről a német piacon az újraindulás után. A
résztvevők az információk mellett konkrét
magyar üzleti partnereket kereső ajánlatokat kapnak az Enterprise Europe Network üzleti adatbázisából. A webináriumot
együttműködő partnerünkkel, a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarával
szervezzük.

A programsorozat második webináriumán
2020. június 11-én, csütörtökön az exportﬁnanszírozás lehetőségei kerülnek górcső alá. A koronavírus-járvány világszerte rendkívüli gazdasági helyzetet teremtett. A negatív hatások
ellensúlyozására és a hazai gazdasági szereplők kárenyhítése céljából az EXIM Kárenyhítő
Programcsomagot indított az exportáló, a nekik
beszállító, továbbá az exportra készülő vállalkozások számára. Főbb témakörök a workshopon: milyen támogatások érhetők el, kik vehetik
igénybe, meddig igényelhetők a támogatások.
A 2020. június 18. csütörtöki, harmadik online workshop témája: Ausztria gazdasága,
üzleti lehetőségei.
Ezeken a webináriumokon a gazdálkodók
lényeges piaci információkhoz jutnak adott
térséggel kapcsolatban, konkrét üzleti partnerkeresési lehetőségekről kapnak tájékoztatást, valamint egyéb hasznos gyakorlati tanácsokról, „praktikákról” lesz szó.
További részletek: fmkik.hu oldalon.

A programok átfogó ismertetésére Sashalmi Gábort, az EXIM Kelet-Dunántúl régió
képviseletvezetőjét kértük meg. A programról további részletek a 2020. június
11-én, csütörtökön, 10.00 órától szervezett
webináriumon hallhatók, melyet a kamara
Enterprise Europe Network irodája és az
EXIM közösen szervez.
A koronavírus-járvány világszerte rendkívüli
gazdasági helyzetet teremtett. A negatív hatások ellensúlyozására és a hazai gazdasági
szereplők kárenyhítése céljából az EXIM Kárenyhítő Programcsomagot indított az exportáló, a nekik beszállító, továbbá az exportra
készülő vállalkozások számára. – mondta a
képviseletvezető
A Külgazdasági és Külügyminisztérium
exporttámogatási csomagjának részeként
azoknak a cégeknek tudunk segíteni, akik
a koronavírus-járvány miatt nehézségekkel
szembesülnek, cégmérettől függetlenül. Kamattámogatott ﬁnanszírozásról, a forrásbevonást segítő hitelfedezeti programról és exportvevő-biztosításról van szó, tehát forrást,
fedezetet és vevőbiztosítást egyaránt képesek
vagyunk nyújtani – hangsúlyozta Sashalmi
Gábor.
A programcsomag egyik pillére a Kárenyhítő Hitelprogram, amely forgóeszköz-, beruházási és befektetési célú ﬁnanszírozási
konstrukciót is elérhetővé tesz, akár 6 éves
futamidőre, mindvégig kedvezményes és ﬁx
kamatozással. Éven belüli forinthitel vagy 3
éven belüli, maximum 720 millió forintnak
megfelelő euró hitel esetén kkv-k részére ﬁx

Sashalmi Gábor
0,1%-os kamatot tudunk biztosítani. A Hitelfedezeti Program szintén díjtámogatott,
illetve a koronavírus-járvány miatt enyhített
Európai Uniós szabályozással összehangban
került kialakításra. Ez gyakorlatilag egy államilag garantált készﬁzető kezesség, amelyet
kereskedelmi banki hitelfelvételek mögé tudunk nyújtani hitelfedezetként.
A csomag harmadik pillére egy exportvevő- biztosítási program, amely halasztott
ﬁzetésű, export vevőkövetelések kockázatának biztosítására szolgál, megvédve ezzel a
magyar exportőröket a külföldi vevő nemﬁzetési kockázatától. Erre jelenleg minden exportrelációban, tehát az EU tagországokban
is lehetőséget tudunk biztosítani.

A 7-es asztal
Exportfejlesztési webináriumok június 4-én, 11-én és 18-án

Közel 0 %-os hitellehetőségek!
Ön se maradjon le!
Folytatás az 1. oldalról
A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz konstrukció alapesetben
• nem fordítható kapcsolt vállalkozástól,
ill. a hiteligénylő vállalkozás közvetett vagy
közvetlen tulajdonosaitól és ezen személyek
közeli hozzátartozóitól történő eszközvásárlásra,
• a hitelügylet biztosítékaként legalább egy
dologi biztosíték („kötelező dologi biztosíték”) kötelezően bevonandó,
ezen korlátok alól az üzletrész, tulajdonrész
vásárlásra irányuló hitelügyletek mentesülhetnek, annak érdekében, hogy a generációváltásra sor kerülhessen.

A generációváltási célú hitelek keretében
a Széchenyi Kártya Beruházási Hitel Plusz
konstrukció széles kereteket biztosít a programhoz csatlakozó hitelintézetek számára az
ügyletek lebonyolításában, a hitekkel kapcsolatos döntéshozatal – a peremfeltételeken
belül – az Ügyfél által választott Bankban
történik meg.
Már a Gazdaság Házában is fogadjuk ügyfeleinket, de továbbra is várjuk telefonos és
online igénylésüket is. A konstrukciókról
és egyéb lehetőségekről többet megtudhat
a Fejér Megyei és Kereskedelmi Iparkamaránál. Hívja a 22/510-310-es számot.

Hitelek közel 0%-os kamatra! Érdeklődjön a Gazdaság Házában

Kepka György
Beruházási üzletág vezető
Get-Energy Solutions Kft.

Küldetésünk
Az energiahatékonyság fokozásával, a
megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználásával megtakarításokat elérni ügyfeleinknél, ezzel is
hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.
2012 óta több mint 6.000 vállalati- és
intézményi ügyfelünknek segítettünk
az energetikai problémáik megoldásában. Ezzel több milliárdos pénzügyi
megtakarítást értünk el ügyfeleink számára, és hozzájárultunk a szén-dioxid
kibocsátás csökkenéséhez, a fenntarthatósághoz.
Az ügyfeleink számát, az eddig elért
megtakarításokat és a szolgáltatási portfóliónk méretét tekintve is piacvezetők
vagyunk; ezt a szerepünket segíti innovatív látásmódunk, több energetikai
szolgáltatás hazai bevezetése is a nevünkhöz fűződik.
Energiahatékonysági
adókedvezmény, mely 3 éve a pályázatokból kizárt
nagyvállalatok számára is elérhető.
Az elmúlt 3 évben több, mint 480 db
igazolást készítettünk, mellyel több, mint
8,5 milliárd forintnyi energetikai beruházás megvalósulását tudtuk támogatni.
A szabályozó hatóságokkal és a legna-

gyobb adótanácsadó cégekkel folyamatosan egyeztetve kiemelkedő szakértelmet értünk el az energiahatékonysági
beruházásoknál igénybe vehető társasági
adókedvezmények igazolásában.
Digitális energetikus – Teljeskörű
megoldást nyújt az iNTENS
Megtakarítást csak azon érhetünk el,
amit mérni tudunk. Sok ötlet kiindulópontja ez a mondat.
A mérési adat és az információ fontos,
de nem minden, a döntéseket továbbra is
emberek hozzák.
A piacon a legtöbb megoldás szoftverfejlesztő cégeknél születik mérnöki
támogatással, addig az iNTENS esetében fordított a helyzet: az energetikai szaktudás volt a szoftverfejlesztés
mozgatója, a szándék pedig, hogy olyan
komplex, mélyreható megoldást nyújtson az ügyfeleinek, hogy az iNTENS
szoftveren kívül ne legyen szükségük
más energetikai rendszerre. A funkciókat folyamatosan tökéletesítik, fő teljesítménymutatókat, benchmark adatokat
szolgáltatnak, különböző számítások és
kimutatások elvégzését teszik lehetővé,
a visszajelzések és a saját tapasztalataik
alapján pedig mindig újabb irányokban
fejlesztik tovább az alkalmazásokat.

GAZDASÁGI KALUZ
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Szolgáltatás Mindenkit máshogy, de érint a válság
Nyilvántartásba vétel,
regisztráció:
06(22)510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu,
fmkik.hu
Vállalkozói hiteltanácsadás távkonferencia
Komendó Gizella
06(22)510-310,
fmkik@fmkik.hu
Kedd, szerda, csütörtök,
14.00 órától
Szakképzés, Pályaorientáció
06(22)510-310,
fmkik@fmkik.hu
szakkepzes@fmkik.hu,
palyaorientacio@fmkik.hu
Iparjogvédelmi tanácsadás
Buda Csilla:
06(22)510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
Külkereskedelmi okmányhitelesítés
Buda Csilla,
06(22)510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
Erdősné Sz. Zsuzsa
06(22)510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu
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 Szakértői Szerv. Építőipari tervezési, építési és kivitelezési
szerződések teljesítéséből
fakadó vitarendezés
Bata Balázs
06(22)510-337,
balazs.bata@fmkik.hu
www.tszsz.hu

A szakképzésben tanulók
részére az összefüggő gyakorlat során a gyakorlati
képzőnek pénzbeli juttatást és egyéb juttatásokat,

ÉLŐ ONLINE TANÁCSADÁSOK:

A szakértők mellett, részt
vett 20 gazdálkodó szervezet is, öt megyei húzóágazatból: gépészet, specializált gép-és járműgyártás,
építőipari, elektronika és
elektrotechnikai, turizmus
és vendéglátás.
A gazdálkodók ismertették
vállalkozásuk jelenlegi helyzetét, vegyes képet festve a
kialakult körülményről. Az
autóiparban tevékenykedő
cégek részéről – bár érezhető volt az ipar leállása – van,
akiknek továbbra is sok a
munkájuk, nem került sor
elbocsátásra. Egy szerszámgyártó cég humán vezetője elmondta, szerencsésen
alakult náluk a termelés, a
folyamatosságot mindvégig
megtartva.
Az egyik multi cég arról
számolt be, hogy nagy erőfe-

A német gazdaság a koronavírus után – gazdasági kilátások és piacra jutási lehetőségek: 2020. június 4. 10.00 óra

A szakképzésről szóló törvény, a JEF/36644/2020-ITM
egyedi miniszteri határozat,
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai állásfoglalásai
és ajánlásai alapján, a kiala-

Széchenyi Kártya csoportos hiteltanácsadás: 2020. május 28, június 2, 4, 9, 11 napokon, 14.00-15.00 óra között
Bértámogatás igénybevétele csoportos tanácsadás:
2020. június 3 és 9 napokon, 10.00-11.00 óra között
ÉLŐ ONLINE KONFERENCIÁK:
Közel 0 %-os új Széchenyi Kártya hiteltermékek! Videokonferencia Krisán László KAVOSZ vezérigazgató részvételével: 2020. május 26. 10.00-11.00 óra

Exportﬁnanszírozás – 2020. június 11. 10.00 óra
szítéseket tettek a védekezésre, ám jó pár cégüknél kellett
megválniuk munkaerőtől.
Egy másik megyei cég arról
számolt be, hogy a nagyszámú, csoportos létszámleépítéseket el tudta kerülni, de
rövid- és középtávon alacsonyabb szintű kibocsátás
melletti működésre kell berendezkedniük.
A vendéglátásban tevékenykedő cégek vezetői
szerint a turizmus és vendéglátás rettenetesen megszenvedte ezt az időszakot.
Egy szálloda igazgatóhelyettese hotelük bezárásáról
számolt be, az alkalmazottakkal szerződést bontottak. Céljuk a visszafoglal-

koztatás és a június végi
újranyitás.
A felnőttképzési szakértő kiemelte, fontos, hogy a
gazdálkodó szervezetek fogalmazzák meg, milyen képzésekre van szükségük az
újraindításhoz, hisz’ ennek
ismeretében tudják a felnőttképző cégeket felkészíteni
a struktúraváltó, piaci-gazdálkodói képzési igényekre.
Elhangzott, az Ágazati Készségtanácsok célja a munkaerőpiaci igények felmérése és
összehangolása a szakképzés
képzési rendszerével.
A szakmai fórum megvalósulását az az NFA-KAITM-16/2019/TK/07 tsz. biztosította.

Mi leszel, ha nagy leszel?
Mi szeretnél lenni? – halljátok a kérdést egyre gyakrabban. Nem könnyű a
válasz. A kamara szakmabemutató kisﬁlmekkel segíti a pályaválasztást.
Érdekel, hogyan dolgozik a
villanyszerelő? Mit csinál a
szociális gondozó és ápoló?
A kamara honlapján digitális
szakmabemutató kisﬁlmek
segítségével megismerkedhetsz a választható szakmákkal. Bővebben: https://fmkik.
hu/szakkepzes.
A tájékoztatást az NFAK A-ITM-16/2019/TK /07
tsz. biztosította.

a szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény 68.
§ (1) szerint kell biztosítani.
Az együttműködési megállapodás esetében a tanulói juttatás mértéke a 2020.
évi minimálbér 19,5%-a. A
tájékoztatást az NFA-KAITM-16/2019/TK/07 tsz. biztosította. További információ: szakkepzes@fmkik.hu.

Szabályok végzősökre
Mi történik a végzős tanulóval, ha a tanulmányi követelményeket a szorgalmi
időszak végéig sikeresen teljesítette és részt vesz a szakmai vizsgán? Mi történik, ha
a veszélyhelyzetre tekintettel
nem vesz részt a vizsgán?

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

Az FMKIK gazdálkodók részvételével tartott
virtuális ágazati munkaerőpiaci egyeztetést, mely
lehetőséget biztosít a vállalati igények szakképzésben
történő megjelenésére, s
befolyásolhatja a szakképzés és felnőttképzés oktatási tartalmának fejlesztését
és korszerűsítését.

Nyári szakmai gyakorlat
A duális képzésben résztvevő
tanulók június 15. után nyári
összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt vállalkozásoknál, intézményeknél.

2020. május 27. SZERDA

kult járványügyi helyzetre tekintettel foglaltuk össze, hogy
milyen szabályok vonatkoznak
a végzős tanulókra. Bővebben:
https://fmkik.hu/szakkepzes
A tájékoztatást az NFA-KAITM-16/2019/TK/07 támogatási szerződés biztosította.

E-LEARNING KÉPZÉSEK:
Munkahelyi adatkezelés - A munkavállalók megﬁgyelése legálisan
Munkáltatói és munkavállalói jogok, valamint kötelezettségek.
Kamerás megﬁgyelőrendszerek adatvédelme, legális
használata
Adatkezelés, hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt bemutatása a gyakorlatban, GDPR.
Adatvédelmi online képzés csomag
Munkahelyi adatkezelés és a kamerás megﬁgyelő rendszerek egy csomagban.
Adózás 2020: ÁFA, ART, SZJA, KATA, TAO
2020. évtől hatályos változások.
Számviteli aktualitások 2020
A számviteli törvény változásai, üzemi eredmény tartalma, követelések-kötelezettségek.
Elektronikus számlázás, online számla adatszolgáltatás 2020-ban
Online számlakiállítás, adatszolgáltatás, számlázási feladatok 2020. július 1-től.
A házipénztár kezelése és a készpénz kiﬁ zetés adózási és számviteli szabályai 2020-ban
Aktuális szabályozás, házipénztárt érintő bevételek és
kiadások nyilvántartása.
Környezetvédelmi termékdíj 2020
Kötelezettségek, feladatok, belső nyilvántartás, vámtarifa szám meghatározás.
Kérdések a munkaügyben járványveszély idején
Munkaszerződés módosítása, a munkaidő, a munkaidőkeret.
Tudnivalók a számlázásról július 01-től kkv-knak
Új számlázási kötelezettségek, hol és hogyan kell eleget
tenni az előírásoknak.

Szakmabemutató kisfilmek érhetők el: fmkik.hu

Asztali védőplexit
ajándékozott a Garzon
2020. június 2-től a kamara
a megszokott ügyfélfogadási időben, már személyesen
is várja a vállalkozókat a
Gazdaság Házában.
Ügyfeleink és munkatársaink
egészsége kiemelt fontossággal bír. A Gazdaság Házába
belépő ügyfeleknek maszk viselése kötelező. Egészségünk
közös megőrzése érdekében
az ügyfélterekbe védőplexiket szerelünk fel, melyeket a
Garzon Bútor Zrt. biztosított
kamaránk számára.

A Garzon Bútor Cégcsoport
szívügyének tekinti a járvány
terjedésének lassítását, a fertőzésveszély csökkentését.
A plexi asztali pajzsokból a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára
négy darabot ajánlott fel a
cégcsoport, hogy a fertőzésveszélynek fokozottan kitett
dolgozók munkáját segítsék.
A könnyen, fúrás nélkül rögzíthető asztali pajzsok a cégcsoport Tamásiban található
fémmegmunkáló üzemében
készültek.

Adózási kedvezmények, mentességek, Tb. ellátásokat
érintő intézkedések vészhelyzetben
Új rendelkezések, a munkavállalók részére adható juttatások.
EKAER 2020- Jelentős változások, gyakorlat, ellenőrzés
Bejelentés, módosítás, önellenőrzés, adóellenőrzés, bírság.
Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés:
fmkik.hu
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