
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által alapított 
díjak közül az Életműdíj, a 
Fiatal Vállalkozói Díj, az 
Innovációs Díj, a Kamarai 
Munkáért Díj – Elismerő 
Oklevél, a Fejér megye gaz-
dasága védelméért – kama-
rai rendőrségi díj, a Kiss 
József Építőipari Nívódíj, 
valamint Iparos Mester Vál-
lalkozói Díj.

A küldöttgyűlésen sor kerül 
a küldöttgyűlési előterjeszté-
sek – 2019. évi üzleti terv tel-
jesítéséről szóló beszámoló, 
a 2019. évi mérlegbeszámoló 
és a 2020. évi üzleti terv – 
megtárgyalására, továbbá az 
Etikai Bizottság tájékoztató 
jellegű beszámolójára.
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A Magyar Nemzeti Bank 
az elmúlt hónapokban több 
célzott intézkedéssel segí-
tette a hazai vállalkozások 
kedvező forráshoz jutását

A Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) az elmúlt években az 
alapkamat jelentős csökken-
tése mellett különböző célzott 
eszközökkel is támogatta a 
vállalkozások forráshoz jutá-
sát. A 2013-ban indult Növe-
kedési Hitel-program (NHP) 
fontos szerepet játszott abban, 
hogy a legutóbbi válságot kö-
vetően növekedésbe forduljon 
a kkv-hitelezés tendenciája, és 
ezzel a gazdasági növekedés-
re, valamint a foglalkoztatásra 
is jelentős hatást gyakorolt. A 
program eddigi szakaszaiban 
az indulás óta mintegy 3400 
milliárd forintnyi kedvező 
forrás került közel 50 ezer 
vállalkozáshoz.

A koronavírus-járvány 
számos hazai vállalkozást 
hozott nehéz helyzetbe, új 
kihívások elé állítva őket. A 
járvány kedvezőtlen gazda-
sági hatásaira az elmúlt hó-
napokban az MNB koordinált 
lépéssorozattal reagált. Első 
lépésként az NHP keretében 
korábban létrejött hitelek ese-
tében rugalmas átütemezési 
lehetőséget és év végig tartó 
fi zetési moratóriumot hirde-
tett, majd következő fontos 
lépésként nagymértékben ki-
bővítette az NHP-t mind az 
elérhető hitelvolumen, mind 
a felhasználási lehetőségek 
tekintetében. 

2020. július 1. napjától 
hatályba lépő törvény-
módosítás alapján új te-
vékenységgel, új feladat-
tal bővül a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara szolgáltatási köre. 
A változás összefoglalá-
sára Dr. Lévai Nórát (Lé-
vai Ügyvédi Iroda) kér-
tük fel.

A jogszabály-módosítás a 
vállalkozói ügyintézéssel 
kapcsolatban közreműködő 
szervek között említi a gaz-
dasági kamarákat is. 

Változás az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló törvényben

Változás lép életbe az egyéni 
vállalkozóról és az egyéni 
cégről szóló törvényben – Dr. 
Lévai Nóra, ügyvéd.

2021. január 1-től változnak 
a jótállás szabályai – Dr. Vári 
Kovács József, elnök, Fejér 
Megyei Békéltető Testület. 

Találja meg Ön is üzleti, inno-
vációs partnerét az Enterprise 
Europe Network virtuális 
partnerkereső rendezvényein! 

Szavatosság és
jótállás

2020. július 1-től
törvényváltozás

Üzlet?
Virtuálisan!

1. oldal 2. oldal 3. oldal

Az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről szóló 2009. 
évi CXV. törvény 3/A. §. (4) 
bekezdése 2020. július 1-jétől 
hatályba lépő rendelkezéssel a 
gazdasági kamarákat tájékoz-
tatásnyújtási és információ 
szolgáltatási hatáskörrel ru-
házza fel. Ennek keretében az 
egyéni vállalkozói tevékeny-
ség folytatásához szükséges 
általános információkról, a 
tevékenységek folytatásáról, 
valamint a képesítéshez, ill. 
a hatósági engedélyhez vagy 
bejelentéshez kötött gazdasá-
gi tevékenységekről kérhető a 

A 2020. április 20-án, 1500 
milliárd forintos keretösszeg-
gel elindított új NHP Hajrá 
konstrukció igazodik a válla-
latok megváltozott fi nanszí-
rozási igényeihez, és a koráb-
bi szakaszoknál is kedvezőbb 
feltételekkel biztosít forrást a 
kkv-knak, maximum 2,5 szá-
zalékos fi x kamat mellett. A 
beruházási hitelek és lízing-
ügyletek mellett lehetőség 
van forgóeszközhitel felvéte-
lére is a működési kiadások 
fedezésére, valamint EU-s 
támogatások előfi nanszírozá-
sa és a korábban felvett hite-
lek kiváltása is megengedett. 
A minimális hitelösszeg 1 
millió forintra csökkent, így 
a program továbbra is fontos 
szerepet kap a mikrovállal-
kozások forráshoz jutásában. 
A maximális hitelösszeg 20 
milliárd forintra emelése a 
kkv szektor nagyobb szerep-
lői stabilitásának megőrzését 
és a nagy beruházások meg-
valósulását segíti elő. A vál-
lalkozások minél gyorsabb 
forráshoz jutása érdekében 
a bankoknak a hitelbírálati 
döntést két héten belül kell 
meghozniuk.

Az MNB a 2019 júliusában 
elindított Növekedési Köt-
vényprogramjának (NKP) 
feltételein is változtatott idén 
áprilisban annak érdekében, 
hogy nagyobb mértékben se-
gítse elő a vállalatok forrás-
bevonását. A program a ma-
gyar vállalati szektor széles 
körének ad lehetőséget egy 
új, hiteltől eltérő fi nanszíro-

zási mód igénybevételére. A 
program során eddig 23 vál-
lalat – köztük Fejér megyei 
is –  bocsátott ki kötvényt, 
amivel összesen 430 milliárd 
forrást vontak be.

Már több millió adós dön-
tött úgy, hogy él az MNB 
által kezdeményezett hi-
teltörlesztési moratórium 
igénybevételével, aminek kö-
szönhetően közel 2000 mil-
liárd forint maradt a csalá-
doknál és a vállalatoknál. A 
moratóriumnak köszönhető-
en sem a vállalatoknak, sem 
a családoknak nem kellett a 
megtakarításaikhoz nyúlnia, 
s az ügyfelek – a törlesztések 
helyett azonnal felhasználha-

tó pénz révén – jelentős ösz-
szegekhez jutottak hozzá.

Összességében az MNB 
célzott intézkedései, vala-
mint a hiteltörlesztési mo-
ratórium már az elmúlt hó-
napokban is nagy segítséget 
jelentettek a koronavírus-jár-
vány következtében nehéz 
helyzetbe került gazdasági 
szerepelőknek. Az NHP és 
az NKP a következő idő-
szakban is kiemelt szerepet 
játszhat a hazai vállalatok 
forráshoz jutásában, újbóli 
megerősödésében. 

Dr. Matolcsy György
Magyar Nemzeti Bank 

Elnöke

Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

jövőben felvilágosítás közvet-
lenül a gazdasági kamaráktól; 
ekként a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarától. 

Korábban az ezekre vo-
natkozó tájékoztatások a 
Kormányablakoknál voltak 
elérhetők, azonban a tör-
vénymódosítás hatálybalépé-
sét követően a kereskedelmi 
és iparkamarák feladat- és 
hatáskörébe tartozik a szük-
séges információnyújtás. 

Kamaránk a Gazdaság Há-
zában (8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4-6. szám alatt) 
az illetékes munkatársak út-

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a 
járványügyi veszélyhelyzet 
miatt elhalasztott XLVIII. 
Küldöttgyűlését 2020. jú-
nius 30-án (kedden) 10.30 
órakor tartja a Gazdaság 
Házában. 

Díszvendég: Dr. Semjén 
Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes.

A küldöttgyűlés első ré-
szében ünnepélyes keretek 
között átadásra kerülnek a 

Kamarai küldöttgyűlés
a Gazdaság Házában

Radetzky Jenő

A címet és a formát a ma-
gyar gazdasági életet dön-
tően meghatározó, sokunk 
számára ismert könyv cím-
lapjáról vettem. 

Széchenyit idézni, a Ma-
gyar Nemzeti Bank El-
nökének írását közölni 
felemelő és hiteles eszköz 
egy közösségi-gazdasági 
periodika számára. Kü-
lönösen akkor, amikor a 
gazdasági dinamika hely-
reállítása, vagy éppen a 
növelése a cél. Most ez a 
helyzet!

Megtorpant, de potenci-
ális képességekkel rendel-
kező gazdaságunknak kell 
Hitet – Széchenyivel – és 
Hitelt az MNB-vel – adni. 

Széchenyi a hitel igényé-
vel lépett fel, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke a 
megoldást nyújtja. Gyor-
san álltak össze a csoma-
gok. Banki, kormányzati 

és EU-s források állnak 
minden hitelképes gaz-
dasági szereplő részére 
rendelkezésre. Legyen az 
kicsi, vagy nagyvállalko-
zó, ipari, vagy szolgáltató 
szektorban működő min-
denki számára van elérhe-
tő, – és ami fontos, kigaz-
dálkodható forrás. 

Széchenyi a nevével 20 
éve hitelesíti a KAVOSZ 
hitelkonstrukcióját, a növe-
kedéspárti Magyar Nem-
zeti Bank NHP Programja 
pedig a Nemzeti Banki 
elkötelezettséget szimboli-
zálja.

A Gazdasági Kalauz leg-
utóbbi számában az Új Szé-
chenyi Kártya termékeket 
mutattuk be. Most szeret-
nénk felhívni a fi gyelmet 
az „NHP Hajrá” nyújtotta 
lehetőségekre. 

Keresse hiteltanácsadóin-
kat. „Hajrá” 

ján áll valamennyi érdeklődő 
szíves rendelkezésére felvilá-
gosítással, információkkal az 
egyéni vállalkozás keretében 
folytatott tevékenységek és a 
hatósági bejelentések, enge-
délyek kapcsán. 

Folytatás a 2. oldalon

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer
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A kamarai 
elismeréseknek
rangja van



A világjárvánnyal szembeni eredményes 
védekezés érdekében bevezetett rendkívüli 
jogrend végeztével változnak a határátlé-
pésre vonatkozó szabályok is. 
A cikk a 2020. június 19-i állapotot tükrözi. 

2020. június 17. éjféltől az Európai Unió tag-
államainak állampolgárai, valamint a szerb, a 
svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi 
állampolgárok szabadon beléphetnek Ma-
gyarország területére. Ezzel párhuzamosan a 
magyar állampolgárok mentesülnek a karan-

Vállalkozói Piacteret alakított ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ajánlatot 
szeretne közzétenni? Jelentkezzen be! Ha még nem regisztrált, kezdje meg a regiszt-
rációt!

A Vállalkozói Piactér célja, hogy segítse a vállalkozások működését, valamint élénkítse és 
támogassa a cégek közötti üzleti kapcsolatokat. A Vállalkozói Piactér ingyenes lehetősé-
get biztosít a vállalkozások számára szabad kapacitásaik, illetve termékeik, szolgáltatásaik 
megjelenítésére, ezzel is segítve üzleti tevékenységük működését a megváltozott gazdasági 
helyzetben is.
Tekintse meg a kedvezményes ajánlatokat, felajánlásokat: fmkik.hu

ténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Euró-
pai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, 
Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izland-
ról térnek haza.

A határátlépéssel, beutazási szabályokkal 
kapcsolatban a konzuliszolgalat.kormany.hu 
oldalon mindig aktuális adatok találhatók. 
Ajánljuk továbbá szíves fi gyelmébe a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi hír-
levelét, amely a koronavírussal kapcsolatos 
aktuális, frissített nemzetközi gazdasági hí-
reket tartalmazza.

A jótállási szabályok változásairól Az egyéni vállalkozók a NAV-nál 
intézhetik ügyeiket július 1-jétől

Utazás előtt tájékozódjon az aktuális beutazási szabályokról

2021. január 1-től változnak a jótállás szabályai

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket július 1-től a NAV-nál kell intézni

Hova utazhatunk a járvány után?

Vállalkozói piactér

2023-ig haladék a fúrt és ásott 
talajvíz-kutakra
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2021. január 1-jétől változnak a jótállás 
szabályai, melyről dr. Vári Kovács József, 
a Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke 
számol be.

A jótállást alapvetően a 2014. március 15. 
óta hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény szabályozza. 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonat-
kozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet lassan már emberi lép-
tékkel is nagykorú lesz, ezért a jelenleg mó-
dosítás – fi gyelembe véve a fogyasztóvédelmi 
jogviták és ellenőrzések tapasztalatait – igen 
aktuális volt. Ugyancsak módosult a fogyasz-
tó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 
jótállási igények intézésének eljárási szabálya-
iról szóló 19/2014. (IV. 19) NGM rendelet is 

A jogszabály módosítás az eddigi egy éves 
általános kötelező jótállási idő helyett a ter-
mék fogyasztói árához igazodó, sávos, 1-2-3 
éves jótállási időtartamokat vezet be.

• A 10-100 ezer forint értékű termékek köte-
lező jótállása egy év marad,

Folytatás az 1. oldalról
Július 1-jétől az egyéni vállalkozói tevé-
kenységgel kapcsolatos ügyeket a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell intézni 
– hívta fel a fi gyelmet az adóhatóság.

Az egyéni vállalkozók továbbra is a webes 
ügysegéden jelenthetik be a NAV-nak a te-
vékenységükkel kapcsolatos eseményeket, 
a tevékenység megkezdését, az adatváltozás 
bejelentését, a szünetelést, illetve a szüne-
telés utáni folytatást és a tevékenység meg-
szüntetését. Ugyancsak a webes ügysegéden 
nyújthatók be az egyéni vállalkozók nyilván-

• a 100-250 ezer forint értékűeké két év,
• a drágábbaké három év lesz 2021-től.
Hozzányúltak a kormányrendelet mellékle-

téhez, hiszen a jogszabály megszületése óta 
számos új technikai eszköz jelent meg, pl. a 
napkollektor rendszerek, napelemek és dró-
nok, így ezekkel is bővül a kötelező jótállás 
hatálya alá eső termékkör.

Pontosították a jótállás kezdő időpontját a 
beszerelést igénylő termékeknél: olyan ter-
mékeknél, ahol beszerelés szükséges: ha az 
üzembehelyezést a fogyasztó a vásárlást kö-
vető hat hónapon túl teszi meg, akkor a jó-
tállás kezdő időpontja a termék átadásának 
(a vásárlásnak) a napja lesz (Korm. rendelet); 
Lényeges változás, hogy ezentúl lehetséges 
lesz az e-jótállási jegy alkalmazása.

Sok probléma volt a javítással kapcsolatos 
jogszabályokkal, itt is történtek módosítások. 

A jogszabályváltozások a bővítik a fogyasz-
tóvédelmi hatóság ellenőrzési jogkörét is.  

A jogszabályváltozások 2021. január 1. nap-
jával lépnek hatályba és a hatálybalépését 
követően létrejött fogyasztói szerződések te-
kintetében kell őket alkalmazni.

tartásában kezelt adatok igazolására szolgáló 
hatósági bizonyítvány iránti kérelmek.

A tevékenység megkezdése és megszünte-
tése személyesen is bejelenthető a NAV ügy-
félszolgálatain.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő adatok – a nyilvántartási szám és 
adószám alapján – továbbra is lekérdezhetők 
a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ol-
dalon. További információ telefonon a NAV 
Infóvonalán a 1819-es számon vagy szemé-
lyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető – 
közölte az adóhatóság. 

Forrás: MTI hír

A 2020. évi 125. sz. Magyar Közlönyben 
megjelent törvénymódosítás szerint men-
tesül a vízgazdálkodási bírság kiszabása 
alól az, aki 2023. december 31-ig kezde-
ményezi az engedély nélkül létesített kút 
fennmaradási engedélyezési eljárását. A 
módosítás július elsejétől lép hatályba.

A módosító paragrafus szerint: „A Vgtv. [a víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény] 29. 
§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfi zetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, 
aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonsá-
gát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatályba-

lépését megelőzően engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2023. december 31-ig kérelmezi.”Online adatszolgáltatás július 1-től

2020. július 1-től az online adatszolgálta-
tási kötelezettség kiterjed minden olyan 
számlára, amelyet belföldi adóalany részé-
re, belföldön teljesített termékértékesítés-
ről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 10. számú mellékletének 
szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. 
A jelenleg érvényben lévő szabályozás sze-

rint adatszolgáltatási kötelezettség terheli 
az adóalanyt a legalább 100 ezer forint át-
hárított általános forgalmi adót tartalmazó, 
belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított 
számláiról. 2020. július 1-jétől az értékhatár 
megszűnik. Az adatszolgáltatási kötelezett-
ség kiterjed minden olyan számlára, amelyet 
belföldi adóalany részére, belföldön teljesí-
tett termékértékesítésről, szolgáltatásnyúj-
tásról bocsátanak ki.

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer
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Magyar exportőrök külpiaci 
biztonságban 

Üzlet várja a virtuális térben!

A kamaránál igényelhetők 
az új Széchenyi Kártya termékek

Németországba csomagolt 
terméket szállítók fi gyelmébe!

Az osztrák gazdaság a vírus után
Sashalmi Gábor, székesfehérvári képviseletvezető

Találja meg Ön is üzleti, innovációs partnerét a virtuális partnerkereső rendezvényeken!

Számos cégmentő forráslehetőség, fi nan-
szírozási program, hitelfajta, pályázat, 
támogatási forma áll a vállalkozások ren-
delkezésre a jelen gazdasági helyzetben a 
veszteségek megállítására, a cég beindítá-
sára, a vállalati szféra megsegítésére. Az 
igénybe vehető pénzügyi és támogatási le-
hetőségekről lesz szó holnap, 2020. június 
25-én, csütörtökön, a 10.00 órakor kezdő-
dő online workshopon.

A koronavírus-járvány rendkívüli gazda-
sági helyzetet teremtett, ezért a felmérhető 
negatív hatások enyhítése és a gazdaság sze-
replőinek kárenyhítése céljából az EXIM 3 
programot indított. A programcsomag célja, 
hogy a hazai vállalkozások olyan pénzügyi 
eszközökhöz jussanak, amelyek segítik őket 
visszatérni piacaikra és a krízis előtti növe-
kedési pályára, valamint biztonságban tudni 
külpiaci partnerkapcsolataikat. Kiemelten 
fontos, hogy az exportőrük részére garantálni 
tudjuk exportszállításaik pénzügyi biztonsá-
gát a világ bármely desztinációjában, amely-
re Kárenyhítő Hitelbiztosításunk jelent meg-
oldást – emelte ki Sashalmi Gábor, az EXIM 
székesfehérvári képviseletvezetője. 

Az Európai Bizottság – a COVID-19-re re-
agálva – lehetővé tette, hogy az exportőrök 
állami hátterű hitelbiztosítók közreműködésé-
vel biztosítsák külkereskedelmi ügyleteiket az 
Európai Unió tagállamaiban működő vevőkkel 
szembeni halasztott követelések esetében is. 

Találja meg Ön is üzleti, innovációs partne-
rét az Enterprise Europe Network virtuális 
partnerkereső rendezvényein! A szervezett 
virtuális B2B találkozókon online tárgyalás-
foglalás segítségével előre megismerheti üz-
leti partnere tevékenységét, együttműködési 
szándékát és egyeztetett tárgyalásokat foly-
tathat. További információk: een@fmkik.hu

Technológiai és Üzleti Kooperációs Napok 
A HANNOVER MESSE 2020 hivatalos el-

halasztásával és a jelenlegi gazdasági helyzetre 
való tekintettel a kiállítás kísérő rendezvényét 
a „Technológiai és Üzleti Együttműködési Na-
pok” rendezvényt online felületen a virtuális 
térben rendezik meg. A tárgyalások július 13-
16. között ütemezhetők.  A programra jelenleg 
32 országból 364 üzletember jelentkezett. 

EUREKA – Projektpartner-kereső nem-
zetközi találkozó

Az EUREKA GlobalStars-Singapore második 
pályázati felhívásához kapcsolódóan virtuális 

Az új Széchenyi Kártya hiteltermékek 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál igényelhetők. Várjuk az ér-
deklődő vállalkozókat személyesen, a 
Gazdaság Házában, hétköznaponként 8 
és 16.00 óra között, vagy az 22-510-310-
es telefonszámon.

Hetente több alkalommal, banki-pénzügyi 
szakértő közreműködésével online vállal-
kozói hiteltanácsadást tartunk, melyre vár-
juk a jelentkezéseket.  Bővebben: fmkik.hu

A Kormány a veszélyhelyzet gazdasági 
hatásainak mérséklése érdekében a hazai 
mikro-, kis- és középvállalkozások likvidi-
tási nehézségeinek enyhítése, valamint be-
ruházásaik megvalósítása érdekében a Szé-

Új jogszabály lépett életbe Németországba, 
mely a termékek csomagolására vonatkozik. 

A jogszabály számos kötelezettséget jelent 
azon gyártók és kereskedők számára, akik 
csomagolt termékeiket Németországban for-
galomba hozzák. A forgalmazás megkezdése 
előtt regisztrálniuk kell a központi hatóság-
nál és szerződést kell kötniük egy hasznosító 
szervezettel. 

A tudnivalókról webináriumot szervezünk 
2020. június 24-én szerdán 10.00 órától.

A webinar legfontosabb témái: kötelezettek 
és kötelezettségek meghatározása, hasznosí-
tó szervezetek feladata, a csomagolás fajtái, 

Exportfejlesztési programsorozatot indí-
tott kamaránk Enterprise Europe Net-
work irodája. A sorozat következő webi-
náriumára 2020. július 2-án, csütörtökön, 
10.00 órától kerül sor, téma az osztrák gaz-
daság, osztrák üzleti lehetőségek.

Fő témakörök:az osztrák gazdaság aktuális 
helyzetéről, annak jövőbeli kilátásairól; a ko-

Az EXIM Kárenyhítő Hitelbiztosítási Prog-
ramja rövid lejáratú, maximum 360 napos 
vevőkövetelések kockázatainak biztosítását 
kínálja, akár 95%-ban vállalva át azt az ügy-
féltől.  A biztosítási kötvény forint, euró és 
dollár devizanemben nyilvántartott vevőkö-
vetelésekre is köthető. Hozzátette: „a biztosí-
tási szerződés 2020.12.31-i lejárattal köthető 
meg, azonban e határidő tekintetében a ki-
szállítás időpontja a mérvadó”.  

További részletek az online programon jú-
nius holnap.

felület nyílt, mely elősegíti a megfelelő konzor-
ciumi partnerek egymásra találását. Erős piaci 
potenciállal rendelkező innovatív termékek és 
alkalmazások kutatására és fejlesztésére pályá-
zati lehetőség nyílt szingapúri szervezetekkel 
közös EUREKA projektek megvalósítására. 

A pályázat beadási határideje: 2020. október 15.
A magyar partnerek fi nanszírozását biztosító 

hazai EUREKA pályázat beadási határideje: 
2020. október 29.

A megfelelő partnerek megtalálásának előse-
gítésére, projekt ötletek megvitatására virtuális 
üzleti felület nyílt az Enterprise Europe Net-
work támogatásával. Regisztrálni 2020. október 
15-ig lehet. További információ: een@fmkik.hu 

Intelligens gyártási technológiai üzletem-
ber-találkozó

A virtuális üzleti találkozó egyedülálló le-
hetőséget kínál az intelligens gyártás és az 
ipar 4.0 területén dolgozó szakembereknek, 
kutatóknak és cégvezetőknek a kapcsolatte-
remtésre. Időpont: 2020. november 18-22.

chenyi Kártya Program keretében az alábbi, 
kedvezményes, új konstrukciókat indította: 

Folyószámlahitel Plusz (Szabad felhasz-
nálású folyószámlahitel, 1-100 millió Ft 
hitelösszeg), 

Munkahelymegtartó Hitel (Munkabér 
megelőlegezésre, személyi jellegű ráfordí-
tásokra, 1-750 millió Ft hitelösszeg), 

Likviditási Hitel (Szabad felhasználású 
forgóeszközhitel forgóeszköz beszerzésre, 
1-250 millió Ft hitelösszeg), 

Beruházási Hitel Plusz (klasszikus be-
ruházási hitelcélokra, 1-1000 millió Ft hi-
telösszeg), 

Agrár Széchenyi Kártya Plusz (szabad 
felhasználású folyószámlahitel, 1-200 mil-
lió hitelösszeg).

módjai, regisztráció a központi hatóságnál, 
szerződéskötés a hasznosító szervezetekkel.

További információ: www.fmkik.hu 

ronavírus által gyakorolt hatásokról; az üzle-
ti lehetőségekről magyar vállalatok számára 
Ausztriában. Előadó: Dr. Tefner Nóra Borbá-
la, külgazdasági attasé, Magyarország Bécsi 
Nagykövetsége. A webináriumra várjuk mind-
azon vállalkozások jelentkezését, akik érdek-
lődnek az osztrák piaci és piacra-jutási lehető-
ségek iránt.

További információ: www.fmkik.hu
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Belegrai Péter
Ügyvezető
MOTE Kft.

Export a koronavírus után – a válság 
nem ismer határokat

A kialakult járványügyi helyzet hatásá-
ra sok minden megváltozott gazdasági 
környezetünkben. Minden válságnak 
vannak nyertesei, de sokkal többen van-
nak azok, akik kisebb-nagyobb vesz-
teséget kénytelenek elkönyvelni. Az 
egyik legfontosabb feladat, hogy min-
den cégvezetőnek el kell gondolkodnia 
vállalkozásának jövőbe mutató stratégi-
áján, valamint mielőbb tudja értékesíte-
ni termékeit, szolgáltatásait.

Átalakult a belföldi piac mind a ke-
resleti, mind a kínálati oldalon. Az már 
látható, hogy most azok tudnak érvé-
nyesülni, akik gyorsan és rugalmasan 
tudnak reagálni a felmerülő vevői igé-
nyekre.

A magyar vállalkozások többsége 
nagyban függ a hazánkba települt mul-
tinacionális cégek beszállítói igényeitől, 
megrendeléseitől. Ezek a multik sta-
bilnak mondhatók, de iparáguk függ-
vényében különböző mértékben ők is 
megérezték a válságot. Vannak olyan 
cégek, amelyeknek rögtön a válság-
helyzet bejelentését követően csökkent 
a megrendelési állománya és termelése, 

és vannak olyan vállalkozások, akiknél 
csak később jelentkezhet a visszaesés.

A cégek egy része a belföldi bevételki-
esést erőteljesebb külpiaci megjelenés-
sel, külföldi vevőkörének növelésével 
próbálja pótolni. Ennek egyik formája 
a termékpalettabővítés a már meglévő 
export vevőkapcsolatoknál, a másik le-
hetőség az új külföldi vevők felkutatása.

A vírus okozta gazdasági válság nem 
ismer határokat. Nem csak belföldön, 
hanem külföldön is sújtotta a cégeket. 
Az eddig jól prosperáló nyugat-európai 
cégek is kerülhettek most nehéz hely-
zetbe, viszont ezeket a változásokat jó-
val nehezebb itthonról ellenőrizni, nyo-
mon követni.

Mindenképpen javasolt egy hitelbizto-
sító társasággal bevizsgáltatni nem csak 
az új, hanem a már meglévő régebbi 
partnereket is.

Jobb ma egy kisebb költséget erre for-
dítani, mint később a kiszállított termé-
kek ellenértékét eredménytelenül köve-
telni és veszteségként elkönyvelni.

A jövőépítés stratégiájában sok szem-
pontot kell fi gyelembe venni. A biztos 
alapokra nagy hangsúlyt kell fektetni, 
ehhez pedig elengedhetetlen az ellenőr-
zött, stabil vevőkör.

A 7-es asztal
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Jelentkezzen ön is mesterképzésre!

Ágazati Munkacsoportok alakultak

Nyári gyakorlat 

Kérdőív a szakképzésről

Átmeneti szabályok 
a felnőttképzésben

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

ÉLŐ ONLINE TANÁCSADÁSOK:

Széchenyi Kártya hiteltanácsadás: Igényeljen Széche-
nyi hitelterméket a kamaránál! 
Banki-pénzügyi szakértő közreműködésével online vál-
lalkozói hiteltanácsadásra várjuk a jelentkezőket, keddi és 
csütörtöki napokon, 14,00-15,00 óra között, előzetes beje-
lentkezéssel. 

ÉLŐ ONLINE KONFERENCIÁK:

Források és támogatások – 2020. június 25. (csütörtök) 
10,00 óra
Számos cégmentő forráslehetőség, fi nanszírozási program, 
hitelfajta, pályázat áll a vállalkozások rendelkezésére. 

Az osztrák gazdaság a koronavírus után – 2020. július 
2. (csütörtök) 10,00 óra
Webinárium: gazdasági kilátások és piacra jutási lehetősé-
gek Ausztriában. 

Mindent a digitális pénzügyi megoldásokról, az on-
line számlázásról! – 2020. július 7. (kedd) 13,00 óra
Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! 
webinárium. 
ADÓKLUB – online számlaadatszolgáltatás – 2020. 
július 16. (csütörtök) 10,00 óra
Gyakorlati tájékoztató tartunk a NAV szakértőnek közre-
működésével.

E-LEARNING KÉPZÉSEK (jelentkezés folyamatos): 

Munkahelyi adatkezelés – A munkavállalók megfi gye-
lése legálisan 
Kamerás megfi gyelőrendszerek adatvédelme, legális 
használata 
Adatvédelmi online képzés csomag 
Adózás 2020: ÁFA, ART, SZJA, KATA, TAO 
Számviteli aktualitások 2020 
Elektronikus számlázás, online számla adatszolgáltatás 
2020-ban
A házipénztár kezelése és a készpénz kifi zetés adózási 
és számviteli szabályai 2020-ban
Környezetvédelmi termékdíj 2020 
Kérdések a munkaügyben járványveszély idején 
Tudnivalók a számlázásról július 01-től kkv-knak
Adózási kedvezmények, mentességek, Tb. ellátásokat 
érintő intézkedések vészhelyzetben 
EKAER 2020 – Jelentős változások, gyakorlat, ellenőrzés 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu

Várjuk a szakemberek je-
lentkezését mesterképzésre 
és mestervizsgára, kiemel-
ten az autószerelő, villany-
szerelő, szerszámkészítő, 
gépi forgácsoló, kozmetikus 
és fodrász szakmákban. 

A mestervizsga felkészí-
tő képzés és a mester-
vizsgáztatás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 számú 
támogatási szerződés kereté-
ben valósul meg, mely alap-
ján 20% önrész vállalásával 
államilag támogatott képzés-
re várjuk a jelentkezőket.

A képzés elindulásának 
várható időpontja: 2020. 
szeptember További informá-
ciókért az alábbi elérhetősé-
gen állunk rendelkezésükre: 

E-mail: mesterkepzes@
fmkik.hu

Várjuk jelentkezését!

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara az Ope-
ratív Egyeztető Szakértői 
Fórum szakmai támogatá-
sával létrehozta a megyei 
igényeket megfogalmazó és 
érvényesítő Megyei Mun-
kaerőpiaci Kerekasztalt, 
melybe beletartoznak az 
Ágazati Munkacsoportok 
tagjai, a megye húzóágaza-
tainak szereplői. 

A húzóágazatok kiválasz-
tásának szempontjai között 
szerepelt, a GDP arány, a 
működő vállalkozások szá-
ma és a foglalkoztatottak 
száma, valamint hangsúlyos 
szerepet kapott a szakterület 
meghatározásakor, hogy az 
adott ágazatban mennyien 
tanulnak a szakképzés rend-
szerében. 

Fejér megyében az alábbi 
öt húzóágazat került kivá-
lasztásra, specializált gép-és 
járműgyártás, építőipar, tu-
rizmus-vendéglátás, gépé-
szet, elektronika és elektro-
technika.

A szakképzésről szóló 2011. 
évi CLXXXVII. törvény és a 
nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alap-
ján a szakképzésben tanul-
mányaikat folytató tanulók-
nak, a szorgalmi időszakot 
követően összefüggő nyári 
szakmai gyakorlatot kell tel-
jesíteniük, vállalkozásoknál 
vagy intézményeknél. 

Az adott évfolyam sikeres 
teljesítését követően a követ-
kező évfolyam megkezdésé-
nek feltétele az összefüggő 
szakmai gyakorlat elvégzése. 
A szakmai gyakorlat anyagát 
és az elvégzendő feladatokat 
a kerettantervi leírások tartal-
mazzák. A gyakorlat teljesít-

Kérjük, töltse ki kérdőívünket az új szakképzési rendszer-
ről a koronavírus járvány hatásainak tükrében.

A koronavírus járvány hatásairól és az új szakképzési rend-
szerről végez kutatást az FMKIK a megyei vállalkozások, 
felnőttképző szervezetek és a lakosság körében. 

A kérdőívek az alábbi linkeken érhetők el: 
https://www.surveymonkey.com/r/fmkik_lakossagi
https://www.surveymonkey.com/r/fmkik_kkv
https://www.surveymonkey.com/r/fmkik_felnottkepzok

A Magyar Közlöny 144. 
számában megjelent a ve-
szélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti sza-
bályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. 
évi LVIII. törvény. 

A folyamatban lévő, felnőtt-
képzésként megszervezett 
képzés 2020. augusztus 31-
ig megszervezhető távol-
léti oktatásban, távoktatás 

Várjuk a szakemberek jelentkezését mesterképzésre

A folyamatban lévő felnőttképzések augusztus 31-ig megszervezhetők 
távoktatásban is

Az Ágazati munkacsoport a megyei munkaerőpiaci igényeket közvetíti

Az Ágazati Munkacsopor-
tok tagjai a gazdaságfejlesz-
tési irányok mentén javas-
latot tehetnek, elemzéseket 
készíthetnek a gazdálkodói 
igények szakképzésben tör-
ténő közvetlenebb megje-
lenésére, a szakképzés és 
felnőttképzés oktatási tar-
talmának fejlesztésére és 
korszerűsítésére. Az Ágazati 
Munkacsoportok a Megyei 
Munkaerőpiaci Kerekasztal 
és az Ágazati Készségta-
nácsok részére közvetítik a 
megyei munkaerő piaci igé-

nyeket a területi fejlesztések 
tükrében. 

A járványügyi korlátozá-
sokra tekintettel az Ágazati 
Munkacsoportok ülése a vir-
tuális térben kezdődött meg, a 
veszélyhelyzet feloldásával az 
ülésekre ismét a Gazdaság Há-
zában kerül megszervezésre.

A Megyei Munkaerőpiaci 
Kerekasztal kialakítása és 
működtetése a feladatok-
hoz tartozóan az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támo-
gatási szerződés alapján 
biztosított.

Szolgáltatás

hető tanulószerződéssel vagy 
együttműködési megállapo-
dással, a dokumentumok a 
kamara ellenjegyzésével vál-
nak hatályossá. A duális kép-
zőhelynek a szakmai gyakor-
lat során foglalkozási naplót 
és jelenlétí ívet kell vezetni. 
A tájékoztatást az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támoga-
tási szerződés biztosította. 

formájában vagy digitális 
módon, ha azt jogszabály, 
támogatói okirat, támoga-
tási szerződés, felnőttkép-
zési szerződés vagy képzé-
si program egyébként nem 
teszi lehetővé. A törvény 
rögzíti a szakmai vizsga, 
felnőttképzés keretében 
történő megszervezését. A 
tájékoztatást az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támo-
gatási szerződés biztosítja.

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, csütörtök, 14.00 
órától

Szakképzés, Pályaori-
entáció
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fmkik@fmkik.hu 
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csilla.buda@fmkik.hu
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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, 
tanacsadas@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

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. 

Telefon: + 36 22 510-310
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Radetzky Jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és 

Belegrai Péter, Macher Judit, Nagy István, Puska József, 
Sipos Éva, Szabó Zsuzsanna, Vathy Szonja
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