
vagy nyújt szolgáltatást és er-
ről számlát állít ki, adatot kell 
szolgáltatnia a 2020. június 
30-a után kiállított számláiról. 

Csökken a szociális hoz-
zájárulási adó: az eddigi 
17,5 %-ról 15,5 %-ra.

A nyugdíjasokra kiterjesz-
tették a járulékmentességet, 
így csak 15% személyi jöve-
delemadót kell fi zetniük.

Az egyéni és társas vállal-
kozóknak megszűnik a mi-
nimálbér/garantált bérmini-
mum 150%-os alapja utáni 
kötelező egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci járulék 
fi zetési kötelezettség. A tár-
sadalombiztosítási járulékot 
a járulékalapot képező jöve-
delem, de legalább a minden-
kori minimálbér vagy garan-
tált bérminimum után kell 
megfi zetni.

Még több adóváltozás a 
NAV oldalán.
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A kialakult járványhelyzet 
miatt az éttermi és szál-
lodai szolgáltatók komoly 
gazdasági hátrányba ke-
rültek. Megsegítésükre az 
FMKIK „Közösségválla-
lási fi zetési ígérvény” fel-
hívást tett közzé. Várjuk 
olyan felajánló vállalko-
zók, vállalkozások jelent-
kezését, akik morálisan is 
jótékony céllal tennének a 
vendéglátás és a turizmus 
támogatásáért.

A felajánlók több, önkéntes 
kamarai tagsággal rendelkező 
cég számára tehetnek fi zetési 
ígérvényt, köztük az Agárdi 
Ínyenc Kft, Agárdi Pálin-
kafőzde Étterme számára. 

Az Agárdi Pálinkafőzde és 
Bisztró elkötelezett abban, 

A Széchenyi Kártya Prog-
ram új hitelkonstrukcióval 
bővül, amely szeptember-
től a turisztikai szektor-
ban tevékenykedő mikro-, 
kis- és közepes vállalkozá-
sok számára lesz elérhető. 
Igényelhető a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
maránál!

A Széchenyi Turisztikai 
Kártya segítségével a vállal-
kozások szabadfelhasználá-
sú, nulla százalékos kama-
tozású hitelhez jutnak. Az új 
konstrukció hitelkerete 100 
milliárd forint lesz, a vállal-

Nulla százalékos hitellehetőség a turizmusnak

Az Agárdi Bisztró terasza au-
gusztus 31-ig várja a vendége-
ket.  – Vértes Tibor, ügyvezető 
Agárdi Ínyenc Kft. 

Az elmúlt két évben több 
jogszabály módosítás történt. 
– Gilincsek Szabolcs, certifi ed 
GDPR Manager & CEO 

Heti rendszerességgel kíná-
lunk üzleti kapcsolatépítési 
programokat, képzéseket. 
Tekintse meg kínálatunkat! 

GDPR:
hol tartunk most?

Vállalkozói
közösségvállalás

Üzleti 
programok 

1-2. oldal 3. oldal 3. oldal

kozások maximum 250 mil-
lió forintot igényelhetnek.

A Széchenyi Turisztikai 
Kártya fi nanszírozásáról a 

hogy vendégei számára kiváló 
alapanyagokból készült étele-
ket és italokat szolgáljon fel. 

A Főzde tulajdonosai régóta 
tervezték a vendéglátás meg-
újítását, mely tervet a Co-
vid19 vírus okozta helyzet új 
irányba lendített. A kialakult 
helyzetre fi gyelemmel elő-
térbe állították az egészséges 
táplálkozás szempontjait, a 
szellősebb vendégfogadás 
érdekében pedig a meglévő 
teraszuk kibővítését hatá-
rozták el. Július középére 
elkészült az új, tágas kerthe-
lyiség. A korábbi vendéglőt 
átnevezték bisztrónak. 

Az Agárdi Bisztró kíná-
latában könnyű street food 
ételek szerepelnek. A három 
szendvicsük (hamburger, 
pulled pork és a házi kolbász) 

alapját a saját receptúra alap-
ján készülő, hosszú érlelésű, 
kovászos ciabatta képezi. 

Előételként színes kovászos 
kenyér kencékkel is választ-
ható. A kék kenyér színét az 
Agárdi Pálinkafőzde által ké-
szített Chameleon ginhez is 
használt pillangó borsó virág 
tea adja, a sárga kenyér színe-
zőanyaga pedig a kurkuma. 

A tulajdonosok azért fordul-
tak a kovászos termékek felé, 
mert ezek sokkal egészsége-
sebbek, mint élesztős társaik. 
A kovászban vadélesztők és 
tejsavbaktériumok vannak. 
A tejsavbaktériumok szerves 
savakat termelnek, amelyek 
savasítják a tésztát, a vadé-
lesztők termelik a szén-dioxi-
dot, amitől a kenyér könnyű 
és levegős lesz. 

A kovászos kenyér készí-
tése során a hosszú, lassú 
fermentáció során a tejsav-
baktériumok az enzimek 
segítségével előemésztik a 
gluténban lévő emészthe-
tetlen aminosavakat. Ez a 
magyarázata annak, hogy a 
kovászos kenyér fogyasztása 
után nem lépnek fel emésztő-
rendszeri problémák. 

Érdemes hozzájuk betérni, 
mert az Agárdi Bisztró tera-
sza augusztus 31-ig pénteken 
és szombaton 10-22 óráig 
fogadja a vendégeket. Agár-
di Pálinkafőzde és Bisztró 
2484 Agárd, Sreiner tanya. 
Bővebb információk: www.
agardi.hu

Folytatás a 2. oldalon, a 
Vállalkozói közösségválla-
lással

Az Agárdi Pálinkafőzde és Bisztró vendégei számára kiváló alapanyagokból készült ételeket és italokat szolgál fel

Tudta, hogy július 1-től 
kötelező áttérni az online 
számlázásra, emellett fon-
tos változások léptek életbe 
a járulékok és a szociális 
hozzájárulási adó terén is? 
Tudta, hogy a borravalót is 
érintik a július 1-gyel aktu-
ális adóváltozások?

A felszolgálási díj július 1-jé-
től járulékalapot képező jö-
vedelemnek minősül, amely 
után már nem a foglalkoztató 
fi zet 15%-os nyugdíjjárulékot, 
hanem a foglalkoztatott jöve-
delméből kell 18,5%-os mér-
tékű társadalombiztosítási já-
rulékot levonni és megfi zetni.

Július 1-től újabb adózói 
kör kötelezett online számla 
adatszolgáltatásra. Mindazon 
belföldi áfaalanynak, amely 
belföldön nyilvántartásba 
vett áfaalany részére, belföl-
dön teljesít termékértékesítést 

Ön tudta…? 
Adóváltozások július 1-től!

Szervezett formában ta-
lán a reformkori, 1844-
ben alapított Védegylet 
volt az első, amely ha-
zai, lokális termékek, 
szolgáltatások fogyasz-
tására való felhívást gaz-
daságfejlesztési eszköz-
ként használt. A szabad 
piacgazdaság és a pro-
tekcionista iparvédelem 
küzdelmében sok új for-
mában jelent meg leg-
újabb kori gazdaságtörté-
netünkben ez a szándék. 
Egyszer nemzeti, más-
szor fogyasztásösztönző 
hangsúllyal. A napjaink 
társadalmát és gazda-
ságát erősen befolyáso-
ló járványhelyzet egy 
ebbe a sorba illeszthető 
„védegyletet” teremtett. 
A „Közösségvállalás” a 
megyei éttermi és szállo-
da szolgáltatók átmeneti 
nehézségeinek enyhíté-
sére született. Ez annyi-
ban különbözik a hazai 
termék fogyasztására 
ösztönző mozgalmaktól, 
hogy új elemként meg-
jelenik a szolidaritás. 

A közösségvállalás szino-
nimája. Egy előre megfi -
nanszírozott szolgáltatás 
igénybevétele a segítség 
és bizalom jelképe. Ennek 
elfogadása a későbbi szol-
gáltatás garanciája pedig 
kötelezettség. Kötelezett-
ség a működés fenntartá-
sára. Egyben szövetség a 
nehézségek leküzdésére. 
Így lehet például ma egy 
építőipari szolgáltató a 
jövőbeni éttermi szol-
gáltatás igénybevevője 
és az éttermi szolgáltató 
megerősödve pedig egy 
jövőbeni fejlesztés meg-
rendelője. 

A közösségteremtés 
ezen új eszköze más ága-
zatok közötti együttmű-
ködés példája is lehet. A 
nemzeti öntudat, a lo-
kálpatriotizmus, a gaz-
dasági és egyéni érdek 
összhangja mindannyi-
unk érdeke. 

Nem kötelező, de közös-
ségünkhöz való tartozás 
alapján kötelezettségünk 
az új védegylet részévé 
válnunk! 

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Radetzky Jenő

Közösségvállalás

A Széchenyi Turisztikai Kártya 
tervezett feltételrendszere az alábbi:

szabad felhasználású,
1, 2 vagy 3 éves folyószámlahitel,

max. igényelhető hitelösszeg 250 MFt,
a turisztikai szektorban működő vállalkozások igényelhetik,

a hitelhez a Garantiqa vállal készfi zető kezességet,
a hitelhez a Kormányzat teljes hiteldíj támogatást biztosít.

Bővebben: fmkik.hu

Magyar Nemzeti Bank gon-
doskodik a Növekedési hi-
telprogram (Nhp) hajrá segít-
ségével.

Forrás: mti és kavosz
Folytatás a 3. oldalon, to-

vábbi Széchenyi Kártya ter-
mékekkel.



Ajánljon Ön is egy kiváló szakembert!

Küldöttválasztó tagozati ülések időpontja

Vállalkozói közösségvállalás Az FMKIK Választási Bizottság és 
Jelölő Bizottság közleménye

Morálisan is jótékony céllal a vendéglátás és a turizmus támogatásáért

2020. szeptember 30-ig vár javaslatokat az 
FMKIK a Kiváló Szakember Díj adomá-
nyozására, a példaértékű és kiváló szak-
mai tevékenység elismerésére. 

A Kiváló Szakember Díj adományozásával 
a kamara példát kívánt állítani a fi atalok, 
szakmai közösségek és vállalati szakemberek 
számára, a példaértékű és kiváló szakmai te-
vékenység elismerésével. 

A tagozati ülések rövid, aktuális gazdasá-
gi információval indulnak. 

Ipari Tagozat   
2020. szeptember 3. (csütörtök) 9.00 óra
Szakmai téma: Közbeszerzésről cégveze-
tőknek
Felkért előadó: dr. Kothencz Éva, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 
közbeszerzési és társasági szakjogász

Kereskedelmi Tagozat 
2020. szeptember 3. (csütörtök) 13.00 óra
Szakmai téma: E-jótállás
Felkért előadó: dr. Vári Kovács József, a 
Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke

Kézműves Tagozat  
2020. szeptember 2. (szerda) 13,00 óra

Szakmai téma: KATA változások, gyakor-
lati tudnivalók
Felkért előadó: Némethné Kovács Szilvia 
főreferens, NAV Központi Irányítás, Ügy-
félkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, 
Közép-dunántúli Tájékoztatási Osztály

Szolgáltató Tagozat  
2020. szeptember 2. (szerda) 10.00 óra
Szakmai téma: A Széchenyi Kártya Prog-
ram új hitelkonstrukciói
Felkért előadó: Krisán László vezérigaz-
gató, KAVOSZ Zrt.

Helyszín: Gazdaság Háza, Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara – 8000 Szé-
kesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Bővebb információ: fmkik.hu
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Folytatás az 1. oldalról
A Közösségvállalási fi zetési ígérvény egy 
közvetlen pénzügyi segítségnyújtás, gaz-
dasági támogatási lehetőség az éttermi és 
szállodai szolgáltatók felé.

A felajánlók (vállalkozók, vállalkozások), 
akik idén éttermi/szállodai szolgáltatás igény-
bevételét tervezik, az erre szánt összeget elő-
zetesen, egy összegben kifi zetik a listában 
szereplő éttermek, szállodák egyike számára. 
Annak, ahol a céges összejövetelt, munkatársi, 
családi, baráti vacsorát, csapatépítő tréninget, 
üzleti partner elszállásolását, kitelepüléses 
vendéglátás biztosítását tervezik stb.  

Ezáltal a felajánló előzetes fi zetési ígér-
vényt tesz, azaz pénzügyi segítséget nyújt a 

Második szakaszánál tart a 2020. évi vá-
lasztási folyamat a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaránál, amelyet a Vá-
lasztási Bizottság felügyel. A Választási 
Névjegyzék és Tagjegyzék lezárásra került 
és a kamara Jelölő Bizottsága útjára indí-
totta az írásbeli jelöléseket.

A Választási Névjegyzék és Tagjegyzék a Gaz-
daság Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszú-
sétatér 4-6.) továbbra is hozzáférhető. A Jelölő 
Bizottság törvényi és Alapszabály előírásai 
szerint útjára indította a küldöttek, tisztségvi-
selők írásbeli jelölését. A www.fmkik.hu hon-
lapról „Kamarai választás 2020.” menüpontról 
ún. JELÖLŐLAPOK letölthetőek, melyek 
részletesen tartalmazzák a jelölés folyamatát. 
A jelölés írásban és szóban is történhet, a tiszt-
újító küldöttgyűlést megelőző időszakban. Fő 
szabály, hogy küldöttet és tisztségviselőt tago-
zaton belül lehet jelölni, mely történhet írásban 
és a tagozati jelölőülésen szóban. Választásra 
és jelölésre jogosult minden névjegyzékben 
szereplő gazdálkodó szervezet, a választható-
ság és így a jelölhetőség feltétele a Tagjegy-
zékben való szereplés. A jelöltnek nyilatkoznia 
kell a jelölés elfogadásáról, ehhez is közzététel-
re került egy nyilatkozat minta.

A választási eljárás során egy természetes 
személy legfeljebb kettő gazdálkodó szerve-
zet képviseletét láthatja el, azaz egy termé-
szetes személy legfeljebb kettő gazdálkodó 
szervezetet képviselhet a választójoga gya-
korlása során.

A Választási és Jelölő Bizottság ezúton 
közzéteszi a küldöttválasztó tagozati ülések 
időpontját. 

kiválasztott étterem/szálloda egyikének. A 
kedvezményezett (étterem/szálloda) ennek 
fejében vállalja, hogy 2020. december 31-ig 
szolgáltatást nyújt a felajánlónak. A felajánló 
vállalkozó az év végéig bármikor, akár több 
részletben is élhet a szolgáltatás igénybevéte-
lével, a befi zetett összeg erejéig.  

A szabályzatban címzettként csak az önkén-
tes kamarai tagsággal rendelkező vendéglátó 
cégek szerepelnek. A kamara csak közvetítői 
szerepet vállal, adminisztrációs segítséget 
nyújt, de a jogügylet a vállalkozások között 
jön létre.

Mi a teendője, ha felajánlóként támogatni 
szeretne egy éttermet/szállodát? Keresse fel 
a kamarai honlapot, ahol részletes leírást ta-
lál: fmkik.hu 

Az Ipari Tagozat küldöttválasztó tagozati 
ülésére 2020. szeptember 3-án (csütörtökön) 
9.00 órai kezdettel kerül sor. A Kereskedelmi 
Tagozat küldöttválasztó tagozati ülésre 2020. 
szeptember 3-án (csütörtökön) 13,00 órai 
kezdettel kerül sor. A Kézműves Tagozat ülé-
sére 2020. szeptember 2-án (szerdán) 13,00 
órakor, míg a Szolgáltató Tagozat küldöttvá-
lasztó tagozati ülésére 2020. szeptember 2-án 
(szerdán) 10.00 órakor kerül sor.

A tagozati ülések helyszíne: Gazdaság Háza, 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A küldöttválasztó tagozati ülések kitűzött 
időpontját megelőző fél órával veszi kezde-
tét a regisztráció, ekkor a Mandátumvizsgáló 
Bizottság számba veszi a megjelenteket és el-
lenőrzi a képviseleti jogosultságukat. A tago-
zati ülések időpontjai közzétételre kerültek a 
www.fmkik.hu honlapon. A küldöttválasztó 
tagozati ülések kezdetekor különböző gazda-
sági témájú előadások hangzanak el, melyek 
tartama alatt a mandátumvizsgálat várható-
lag befejeződik.

A tisztújító küldöttgyűlés: 2020. szeptember 
15. (kedd) 10.00 órakor kerül összehívásra.

Helyszín: Gazdaság Háza, Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfe-
hérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Dr. Vári Kovács József s.k.  
Választási Bizottság elnöke

Puska József s.k.
Jelölő Bizottság elnöke

További információ: fmkik.hu

Díj az iparosoknak25 milliárd exportra
2020. szeptember 30-ig vár javaslatokat az 
FMKIK az Iparos Mester Vállalkozói Díj 
adományozására.

Ajánlás olyan Fejér megyei egyéni vállalko-
zókra tehető, akik évtizedek óta valamelyik 
klasszikus szakma képviselői, tevékenysé-
gükkel szakmai rangot, elismerést vívtak ki. 
A díj elnyerésének feltétele, hogy a javasolt 
személy múltbéli tevékenysége szakmailag 
helyeselhető, a köz érdekében végzett mun-
kája kiemelkedő legyen. A díj elnyerésének 
nem feltétele a mesteroklevél megléte.

A díjra javaslatokat 2020. szeptember 30-ig 
vár a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. Bővebben: www.fmkik.hu.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 
25 milliárd forint keretösszeggel Nemzeti 
Exportvédelmi Programot indított a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium a HEPA 
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közre-
működésével.

A program két támogatási konstrukción ke-
resztül valósul meg. Az egyik a „Külpiaci 
Növekedési Támogatás”, közel 23 milliárd Ft 
keretösszeggel, a kis-, közép- és nagyvállala-
tok által külföldön megvalósítandó termelő 
beruházásokat támogatja. A mintegy 23 mil-
liárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő 
támogatást kis-, közép- és nagyvállalatok igé-
nyelhetik, minimum 280 millió, maximum 3 
milliárd forint összegig. 

A felhívásra való jelentkezéshez először előze-
tes regisztrációra van szükség, amely megtehető 
augusztus 24., 12.00 óráig. A pályázatok benyúj-
tására 2020. augusztus 25-től nyílik lehetőség.

A másik a „Külpiacrajutási Támogatás”, 
amely közel 2 milliárd forint keretösszeggel a 
cégek külpiacra lépését kívánta elősegíteni, ám 
ezt a pályázati lehetőséget a várakozásokat fe-
lülmúló érdeklődés következtében az elektro-
nikus pályázati rendszer a további Támogatói 
döntésig felfüggesztette, új pályázat befogadá-
sára nincs lehetőség.

További információ: fmkik.hu, részletesen a 
hepa.hu-n

A felajánló vállalkozások, vállalkozók az alábbi, önkéntes kamarai tagsággal 
rendelkező cégek (akik a programban való részvételhez hozzájárulásukat adták) 
számára tehetnek fi zetési ígérvényt:

Agárdi Pálinkafőzde étterme – Agárd
Bányató Vendéglő – Székesfehérvár
Csutora étterem – Agárd
Fogadó az Öreg Préshez – Hétkúti  
Wellness Hotel – Möllmann Ház – Mór
Gémeskút Étterem – Sukoró

Kiskakas Étterem és Diófa Étterem – 
Székesfehérvár
Novotel – Székesfehérvár
Pokol Pince Étterem – Szabadbattyán
Vértes Vendéglő és Fogadó – Gánt
Elérhetőség: fmkik.hu

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Olyan – Fejér megyében tevékenykedő – 
szakmunkásokra várjuk a javaslatokat, akik 
kiváló szakmunkát végeznek, elismerésre 
méltó a tevékenységük, a szakmai hozzáér-
téssel végzett tevékenységük szakmai rangot, 
elismerést vív ki. 

A díjra javaslatokat 2020. szeptember 30-ig 
vár a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. Bővebben: www.fmkik.hu.



Széchenyi Kártya a kamaránál

Kálmán Judit, hitelmenedzser Komendó Gizella, banki-pénzügyi szakértő

Az új Széchenyi Kártya hiteltermékek a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ránál igényelhetők. Várjuk az érdeklődő 
vállalkozókat személyesen, a Gazdaság Há-
zában, hétköznaponként 8 és 16.00 óra kö-
zött, vagy az 22-510-310-es telefonszámon 
fogadjuk érdeklődését. Online, egyéni hi-
teltanácsadáson is kérdezhet a részletekről.

Kedvező kondíciókkal, közel 0%-os hitelka-
mattal és kedvező feltétellel igényelhetik a 
vállalkozások a Széchenyi Kártya hiteltermé-
keket. A termékpaletta minden élethelyzetre 
tud fi nanszírozási lehetőséget biztosítani, 
minden vállalkozás részére tudunk megol-
dást kínálni. 

Ön fuvarozó és már több éve tervezi kami-
onjai megújítását? Most 0,5%-os kamattal, 
- akár kevés kilométer futott- használt szerel-
vényeket is vásárolhat a Széchenyi Beruhá-
zási Hitel Plusz segítségével.

Taxizik? Itt a lehetőség, hogy lecserélje ta-
xiját, akár egy gazdaságos, elektromos autó-
ra, így -az adókedvezményen kívül- még ka-
mat és egyéb díjtámogatásban is részesülhet.

Orvosként, magánrendelőt tart fenn? Itt az 
alkalom, hogy megvegye azokat a műszere-
ket, gépeket, amelyekkel betegeit minőségi 
kiszolgálásban részesítheti.

Étterme van? Kiszállítással foglalkozik? 
Közel 0%-os kölcsönből ehhez most tud sze-
mélygépjárműveket vásárolni.

Autókereskedést tart fenn? Most fl ottát is 
tud vásárolni a 0,5 %-os Széchenyi beruhá-
zási hitellel.

Korábban felvett hiteleinek díjai magas pia-

ci kamatozásúak? Most itt a lehetőség ezeket 
lecserélni.

Egy cégfelvásárlással ügyfelei számát to-
vább tudja bővíteni? A Széchenyi Program, 
most ezt is támogatja.

Ha felújítást vagy ingatlan vásárlást tervez, 
jusson eszébe, hogy akár két évig tőkét sem 
kell törlesztenie.

Ha a hitelből anyagot, készletet vásárol, ak-
kor 9 hónap is rendelkezésére állhat a tőke-
törlesztés megkezdésére.

Két évre bérköltséget is tud fi nanszíroztatni.
0,1%-os hitelkamattal, rendelkezésre tartási 

díj nélkül juthat folyószámlahitelhez.
Úgy gondolja, hogy akár ősszel vagy télen 

magasabb áron tudja mezőgazdasági termé-
nyeit/termékeit értékesíteni? Az Agrár Szé-
chenyi kártya 0%-os kamattal és az induló 
költségek állami támogatásával az átmeneti 
időre díjmentesen tudja vállalkozása pénzel-
látását biztosítani.

Turizmusban érintett? Szeptembertől elér-
hető a 0 %-os szabad felhasználású hitel tu-
risztikai vállalkozásoknak.

Vállalkozása pékárut, süteményeket, tész-
tát, sajtot gyárt vagy fagylaltot készít? A 
teljesen díjmentes Agrár Széchenyi Kártya 
Önnek is megoldást jelenthet!

Ha felkeltettük érdeklődését, keressen min-
ket bátran! Tanácsadással, gyors ügyintézés-
sel és kimagasló szakmai tudással várjuk! 

Várja a vállalkozók megkeresését Kálmán 
Judit, hitelmenedzser, Széchenyi kártya ügy-
intéző és vállalkozói tanácsadó és Komendó 
Gizella banki-pénzügyi szakértő. 

Bővebben: fmkik.hu.
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A fi atal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Grósz Ákos, ügyvezető 
és Buza Marianna, Business 
Coach Grósz Coaching Kft.

A koronavírus következtében kialakult 
gazdasági állapotokban, a vállalkozá-
soknak sosem volt fontosabb legalább két 
területtel foglalkozni, a túlélés és a fejlő-
dés érdekében. Az egyik egyértelműen a 
megújulás. Az alkalmazkodás az új piaci 
igényekhez, a szolgáltatások átformálá-
sa, esetleg a technológia integrálása, a 
belső rendszerek átalakítása. Ezeknek a 
változtatásoknak, a vírus által kikény-
szerített innovációknak a szükségességé-
vel mindenki tisztában van. 

Van egy másik terület, amivel kevés-
bé foglalkozunk, ám alapvető gyökere 
az új irányok meghatározásának. Ez 
pedig az ember, az önfejlesztés te-
rülete. Régen volt egy mondás – ami 
szerintünk – ma halmozottan igaz. A 
céged úgy fejlődik, ahogy a személyi-
séged. Ahogy képes vagy lebontani a 
korlátaidat, úgy bontod le a vállalko-
zásod korlátait. Ez alapvető fi lozófi -
ánkká vált. 

Amikor iparágak nullázódnak le egyik 
pillanatról a másikra, akkor sok cégve-
zetőnek komoly kérdéseket kell felten-
nie önmagának, olyat is, amire lehet, 
hogy álmában sem gondolt.

Szeretnénk ezeket a felismeréseket a 
vállalkozások vezetőivel megismertet-
ni, hogy a megújulás és az önismeret 

útján, tulajdonképpen kapcsolódni, új-
rakapcsolódni tanuljanak. Kapcsolódni 
önmagukhoz pl. coaching folyamatokon 
keresztül, önrefl ektíven, más nézőpon-
tokat meglátva. Kapcsolódni a környe-
zetéhez team coaching alkalmakon, soft 
skill eszközeit fejlesztve. A fejlődés és 
a változás elkerülhetetlen. Az evolúció 
szabálya itt is igaz, nem a legnagyobbak 
és legerősebbek, hanem a legrugalma-
sabbak a változásra-alkalmazkodásra 
leginkább készek lesznek a válság és az 
Ipar 4.0 nyertesei. 

Mivel segíthetjük vezetőket a business 
coaching folyamaton keresztül a jelen-
legi helyzetben? 

Bár a KKV szektorban nincs akko-
ra hagyománya a coachingnak, mint a 
multik világában, mégis ebben a szituá-
cióban felszínre hozza a vezetőben lévő 
rejtett megoldásokat, ami a cég jövője 
szempontjából kulcsfontosságú lehet. 

Végezetül, hadd indítsunk el az alábbi 
négy kérdéssel egy fejlesztő folyamatot:

1. Mit jelent számomra a jelenlegi 
helyzet?

2. Milyen működésre van szükségem a 
jelenlegi helyzetben?

3. Miért ezt a működést választom?
4. Mi lesz a következő lépésem?

A 7-es asztal

Üzleti kapcsolatépítés, fejlesztés, 
képzések – válasszon kínálatunkból!

Adatvédelem versus valós üzleti 
működés

Heti rendszerességgel egy-egy gazdasági 
térség országainak gazdaságát és piacra 
jutási lehetőségeit mutatjuk be online ex-
portfejlesztési programsorozatunkon. Fó-
kuszban az exportpiacra kerülés, az üzleti 
információ, a speciális helyi piaci ismeretek 
biztosítása, a kapcsolati tőke elsősorban az 
online térben. Tekintse meg programkíná-
latunkat! További információ: fmkik.hu.

Hétről hétre üzlet - Exportfejlesztési 
programsorozat - Év végéig minden héten!

Exportfejlesztés, kétoldalú nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok erősítése, külpiacra jutás 
segítése áll a fókuszában annak az online 
előadássorozatnak, melyet kamaránk Enter-
prise Europe Network irodája indított útjára 
tavasszal. Ezeken a webináriumokon a gazdál-
kodók lényeges piaci információkhoz jutnak 
adott térséggel kapcsolatban, konkrét üzleti 
partnerkeresési lehetőségekről kapnak tájé-
koztatást, valamint egyéb hasznos gyakorlati 
tanácsokról, „praktikákról” hallhatnak.

Online osztrák piaci előadássorozat
Az osztrák piac mindig vonzó volt a magyar 

vállalkozók számára, a földrajzi közelség és a két 
ország vállalkozói közötti évszázados együttmű-
ködés sajátos komplementaritást alakított ki. 

Időpontok és témák:
Az osztrák vállalkozói környezet és a hatá-

ron átnyúló szolgáltatások feltételei – 2020. 
szeptember 24.

A marketingesek kriptonitja, a munka-
ügyekkel foglalkozók életének torpedója, 
az információs szupersztráda stoptáblája, a 
rendszergazdák Barbarossa terve, az ügyve-
zetés Damoklész kardja. Ezekkel a kifejezé-
sekkel illethető az új egységes adatvédelmi 
rendelet. Ilyen hasonlatokkal lehet összefog-
lalni a több, mint két éve bevezetett GDPR-t.

Összességében elmondható, hogy a legtöbb 
cég valamilyen formában felkészült a szabá-
lyozásra. Jelenleg jellemzően a megtett lépé-
sek kerülnek validálásra alapvetően kétféle 
módon: vagy a szervezetek partnerei és al-
kalmazottai kíváncsiak a meglévő szabályza-
tok megfelelőségére, vagy pedig egy hatósági 
megkeresés révén veszik górcső alá a Hatóság 
(NAIH) munkatársai. Ezek mellett egyre több 
adatvédelmi incidens lát napvilágot, főként 

Cégalapítás Ausztriában – 2020. október 8.
Az osztrák kereskedelmi ügynöki rendszer 

működése – 2020. október 20.
Közbeszerzés Ausztriában – 2020. novem-

ber 10.

Virtuális nemzetközi üzletember-találkozók

Autonóm, önvezető járművek virtuális 
találkozója - autóipari csúcstalálkozó - 
2020. szeptember 18.

Fő témakörök: önjáró autók tesztelése, biz-
tonság, számítógépes biztonság, design, töl-
tés, automata és mechatronikus rendszerrel 
kapcsolatos technológiák. 

STOM 2020 – virtuális fém és gépipari 
találkozó – 2020. szeptember 23.

Fő témakörök: a fém és gépipar teljes ágaza-
ta, valamint méréstechnika, ipari lézertech-
nológia, hegesztés-technológia.

Élelmiszeripari csomagolóanyag gyártók 
nemzetközi találkozója – 2020. szeptember 25.

Fő témakörök: Élelmiszeripari csomagoló 
anyagok, környezetbarát csomagoló 

Contact Contract online – 2020. október 5.
Fő témakörök: lemezmegmunkálás, 

gépipar, járműipar, kohászat, öntészet

Információ: Buda Csilla irodavezető 0622-
510-316, csilla.buda@fmkik.hu 

amiatt, mert a szervezetek az elkészített jogi 
és informatikai szabályzatait nem vezették be 
a mindennapokba, így olyan hibákat követnek 
el, amit kénytelenek bejelenteni. És hát nem ti-
tok, hogy a NAIH az egyik legaktívabb Euró-
pán belül, sok vizsgálat (és egyre több bünte-
tés) nehezíti meg az érintett szervezetek életét, 
akik tartanak az ellenőrzéstől, illetve napraké-
szen is kívánják tartani a meglévő anyagokat. 
Az elmúlt két évben ugyanis több jogszabály 
módosítás is történt, amit a szabályzatoknak le 
kell követni. Sok tapasztalat és hatósági irány-
mutatás révén egyre hatékonyabban tudunk 
segíteni a cégeknek, fi gyelembe véve azt a ki-
kötést, hogy semmiképpen nem akarjuk meg-
bénítani a mindennapi üzleti működést.

Az összefoglalót készítette:Gilincsek Sza-
bolcs Certifi ed GDPR Manager & CEO Tech-
netic Services; gdpr.info.hu
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Fontos dátumok a felnőttképzésben

Sikeresen 
vizsgáztak 

Folyamatban a szakképzés átalakítása

Válassz a keresett szakmák közül!

Magyar Kézműves Remek pályázat Hangsúlyos szerepben a 
pályaorientáció

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

ONLINE PROGRAMOK:

Széchenyi Kártya csoportos ONLINE hiteltanácsadás: 
előzetes bejelentkezés alapján kedd és csütörtök 14.00 – 
15.00 

Osztrák vállalkozói környezet és a határon átnyúló 
szolgáltatások – információs nap konzultációs lehetőség-
gel – 2020. szeptember 24. csütörtök 10.00 óra

Innovációs pályázaton indulók fi gyelmébe! Hogyan le-
het sikeres innovációs pályázatokon – projektelemzés 
EU-s pályázati bírálókkal – 2020.  szeptember 29. kedd, 
10.00 óra

Oroszország, Ukrajna, Belaruszia gazdasága, üzleti 
lehetőségek workshop kereskedelmi-kooperációs lehető-
ségekről, az adott országok piacainak bemutatása - 2020. 
október 1., csütörtök, 10.00 óra

Cégalapítás, vállalkozási formák Ausztriában – infor-
mációs nap konzultációval – 2020. október 8., csütörtök, 
10.00 óra

Szlovákia, Csehország, Lengyelország gazdasága, üz-
leti lehetőségek – workshop kereskedelmi-kooperációs 
lehetőségekről, az adott országok piacainak bemutatása – 
2020. október 15., csütörtök, 10.00 óra

Közbeszerzés Ausztriában – konzultációval egybekötött 
workshop – 2020. október 20., kedd, 10.00 óra

VIRTUÁLIS NEMZETKÖZI ÜZLETEMBER-
TALÁLKOZÓK

Önvezető/önjáró autók gyártásához kapcsolódó nem-
zetközi üzletember- találkozó – 2020. szeptember 18.

Nemzetközi gépipari üzletember-találkozó virtuálisan 
– a jól ismert brnoi gépipari kiállítás kísérő rendezvénye – 
2020. október 5. 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

A Felnőttképzési Adatszol-
gáltatási Rendszer 2020. jú-
lius 1-től működik, az online 
felületen a bejelentési és en-
gedélyezési kérelmek elekt-
ronikusan nyújthatók be.

 
A felnőttképzők a felnőttkép-
zés adatszolgáltatási rend-
szerében kezdeményezhetik 
az Fktv. szerinti felnőttkép-
zési tevékenység bejelentését 
és engedélyezését.

Eredményesen zárult a kamara 
által szervezett gyakorlati ok-
tató képzés, 24 fő tett sikeres 
vizsgát, a résztvevők minőségi 
és azonnal alkalmazható tudás-
ra tettek szert. 

A képzés fejlődési lehetősé-
get biztosít a duális gyakorlati 
képzőhelyen az oktatóknak a 
tanulókkal való egyes problé-
más szituációk kezelésében, a 
kor követelményeinek megfelelő 
ismeretekre készültek fel a gya-
korlati oktatók, amely ismerete-
ket a mindennapi munka során 
hasznosítani tudnak. 

A képzés az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 tsz. kereté-
ben valósult meg.

Az új szakképzési törvény 
és a végrehajtási rendele-
tének megjelenésével kez-
detét vette a szakképzési 
intézményrendszer moder-
nizálása.

A szakképzés új keretrend-
szerében a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara to-
vábbra is kiemelt feladatként 
látja el a duális képzőhelyek 
nyilvántartásba vételét, 
emellett a képzőhelyre vo-
natkozó minőségi feltételek 
kidolgozását és a duális kép-
zőhelyek szakirányú oktatási 
tevékenységének minősítését 
és ellenőrzését. A kamarai 
határozattal rendelkező duá-
lis gyakorlati képzőhelyeken, 

Kreatív vagy, empatikus 
s érdekel a gasztronómia? 
Válassz a megyében legin-
kább keresett húzóágaza-
tokból, légy’ pincér, sza-
kács vagy cukrász! 

Kiváló lehetőség ezeket a 
szakmákat választani azon 
diákok számára, akiket érde-
kel a gasztronómia és szívesen 
foglalkoznak emberekkel. 
A következő kompetenciák 

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) 
kétfordulós pályázatot 
hirdet a Magyar Kézmű-
ves Remek elismerő cím 
elnyerésére. A pályázat le-
adásának határideje: 2020. 
augusztus 31-ig.

A kamara pályaorientációs 
tevékenységével segítséget 
nyújt a továbbtanulás előtt 
álló diákoknak, szüleiknek 
és a pedagógusoknak. 

A szakképzés átalakítása kö-
vetkeztében az új iskolatípu-
sok és a Szakmajegyzékben 
szereplő szakmák megis-
mertetése is fontos hangsúlyt 
kap az őszi programok so-
rán. A kamara online for-
mában, egyrészt a honlapon, 
másrészt a facebook pálya-
orientációs oldalán nyújt 

Folyamatosan tájékoztatunk az átalakításról 

Számos határidőt kell fi gyelembe venni a felnőttképzési tevékenységben

2020. szeptember 1-jétől 
kezdhető meg a bejelentés 
és engedély alapján végez-
hető felnőttképzési tevé-
kenység, amelyről a felnőtt-
képzők adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, - beleért-
ve a statisztikai adatszolgál-
tatási kötelezettségüket is - a 
felnőttképzés adatszolgálta-
tási rendszeren keresztül 
teljesíthetik. A szabadpiaci 
képzéseket 2020. szeptember 

1-ig lehet végezni, ettől kez-
dődően azonban már minden 
képzés csak bejelentés, vagy 
engedély alapján végezhető. 
2020. december 31-ig indít-
hatóak az OKJ-s képzések 
és 2022. december 31-ig a 
jelenlegi jogszabály alapján 
engedélyezett képzéseket be 
kell fejezni, ezután vizsga 
sem szervezhető már.

Információ:
https://far.nive.hu/

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

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

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

Iparjogvédelmi tanácsadás
Buda Csilla: 
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Erdősné Sz. Zsuzsa 
06(22)510-314, 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu
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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
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szükségek: empátia, krea-
tivitás, problémamegoldó 
képesség és együttműködő 
képesség. 

A pincér, szakács és cuk-
rász szakma a turizmus-ven-
déglátás ágazat része, az új 
Szakmajegyzékben a három-
éves képzés keretében a sza-
kács és cukrász szakma meg-
nevezés nem változik, míg a 
pincér már pincér-vendégtéri 
szakemberre módosul. 

A pályázat célja – többek kö-
zött – a magyar kézművesség 
értékeinek és mestereinek 
elismerése, a minőségi kéz-
műipari termékek bemu-
tatása, a hazai és külföldi 
fogyasztók orientálása, a 
magyar termékek jó hírének 
öregbítése/javítása.

Az öt éves képzés kere-
tében cukrász, szakács és 
vendégtéri szaktechnikuso-
kat képeznek. Minden tevé-
kenységet olyan munkakör-
nyezetben kell végezni, ami 
megfelel a higiéniai és az 
élelmiszerbiztonsági előírá-
soknak. 

A tájékoztatás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 számú 
támogatási szerződés kereté-
ben valósul meg.

folyamatos tájékoztatást a 
megújuló szakképzésről. A 
tájékoztatás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 számú 
támogatási szerződés kereté-
ben valósul meg. 

a tanulók a szakmai gyakor-
latot szakképzési munka-
szerződéssel végezhetik, a 
tanulók havonta közvetlenül 
nyújtott pénzbeli juttatásként 
a Kormány rendeletében 
meghatározott [a szakkép-
zési törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet 253. § (1)} mértékű] 
munkabérre jogosult. A ta-
nulóval kötött munkaszer-
ződést a duális képzőhely 
feltölti a regisztrációs és ta-

nulmányi rendszerbe.
A kamara 2020-ban szak-

képzési fórum rendezvények 
keretében folyamatosan tájé-
koztatja a gazdálkodókat az 
új rendszer tartalmi eleme-
iről, illetve a duális képzési 
tanácsadók képzőhely láto-
gatás keretében adnak fel-
világosítást a változásokról. 
A tájékoztatás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 számú 
támogatási szerződés kereté-
ben valósul meg.
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