
Az adomány a szakképzési 
intézetben elkészült szoláris 
megújuló energiát előállí-
tó berendezések működését 
bemutató, kísérleti labora-
tórium kialakítását támogat-
ja, a szakiskola energetikai 
laborjának felszereléséhez 
szükséges eszközök beszer-
zésével.

Az összegyűlt adományt 
a Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara saját 
szervezésében, 2019. évben 
a Kárpát-medencei közös-
ségi kapcsolatok erősítése 
érdekében, a szakképzés 
támogatására rendezett jó-
tékonysági est bevételéből 
biztosítja. 

kalauzGAZDASÁGI

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA
2020. október 21. SZERDA – www.fmkik.hu

Az Alba-Zöchling, a régió 
meghatározó nemzetközi 
szállítmányozó és fuva-
rozó cége, október 2-án, 
ünnepélyes keretek között 
megnyitotta legújabb rak-
tárcsarnokát a Sóstói Ipari 
Parkban, a székesfehérvári 
logisztikai központban. 

Az eleinte osztrák-magyar 
vegyesvállalat, de mára 100 
százalékban magyar tulajdo-
nú cég, a kezdeti hét alkalma-
zottról, öt tehergépkocsiról és 
ezer négyzetméternyi raktár-
kapacitásról, valamivel több 
mint 30 év alatt 230 főre, 150 

Új raktárcsarnok az Alba-Zöchlingnél 

Letette új gyárának alapkövét 
a Howmet-Köfém Kft. – Katus 
István, vezérigazgató, How-
met-Köfém Kft.

Értékeink a stabilitás, a fej-
lődés és szakmaiság – Fiers 
András, ügyvezető, Fiers 
Mechanika Kft.

A következő időszakban szá-
mos díjmentes, online találko-
zót szervezünk a különböző 
iparágak képviselőinek.

Értéket
képviselnek

Alapkőletétel a
Köfémnél

Üzletember
találkozók

2. oldal 4. oldal 3. oldal

gépkocsira és – az újonnan 
átadott csarnokkal együtt – 
46 000 négyzetméternyi rak-
tárbázisra nőtte ki magát. 

Az Alba-Zöchling fennál-
lásának eddigi legnagyobb 
beruházása ez az épület. Az 
egymilliárd forintot meg-
haladó befektetés jelentős 
része önerőből, másik része 
pedig banki támogatással 
valósult meg. A raktár maga 
6600 négyzetméter, 8000 
raklap férőhelyes és fűthető 
résszel is rendelkezik. Nyolc 
rámpájának köszönhetően 
rendkívül hatékony műkö-
dést és gyors kiszolgálást 

Fejér megye vállalkozói a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Felsőfokú 
Szakképzési Intézete szá-
mára 1,8 millió Ft értékben 
jótékony célú támogatást 
adományoztak, a kárpátal-
jai szakképzés fejlesztésé-
ért.  Az adományt Radetzky 
Jenő, a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara el-
nöke adta át.

Az adományt igazoló díszok-
mány átadására a Tiszapéter-
falvi Képzési Központ okta-
tási épületének ünnepélyes 
avatóján, 2020. október 8-án, 
a kárpátaljai Tiszapéterfal-
ván került sor.

Adomány a kárpátaljai 
szakképzés fejlesztéséért 

Régi igazság, hogy az em-
beri természet kompen-
zál. A látássérült ember 
jobban hall, a hallássérült 
tágabbra nyitja a szemét. 
A Covid 19 az ízlelés és 
szaglás képesség csök-
kenését eredményezi (ál-
lítólag), a járvány pedig 
gazdasági nehézségeket 
(egészen biztos) okoz. 
Kompenzáljunk mi is! 

Legyen jobb a látásunk és 
a hallásunk. Vegyük észre 
a gazdasági folyamatokat, 
halljuk meg a vállalkozók 
problémáit. 

A szájmaszkos környe-
zetben megtartott tisztújító 
küldöttgyűlés üzenete is 
ez. Éberen kell fi gyelnünk 
a lokális és globális folya-
matokra, elemeznünk kell 
annak aktuális és várható 
hatásait. Bizton állíthat-
juk, hogy a Covid 19 és a 
kialakuló strukturális át-

alakulás – helyenként és 
ágazatonként válság – vi-
lágméretű átrendeződéshez 
vezet. A globális gyártás, 
beszerzés, logisztika, ter-
mékfejlesztés, munkaerő-
piac és sok egyéb termelési 
diszciplína újragondolása 
folyik ezekben a napokban. 
A nyertesek és vesztésre 
állók egymás melletti kö-
zösségének a feladata az is, 
hogy meghalljuk a tanács-
talan, bajbajutott vállalko-
zók problémáit. A kamara 
feladata, hogy az átala-
kulásból előnyöket ková-
csoló vállalatok hasznos 
tapasztalatait és a problé-
más ágazatok nehézségeit 
közvetítse a döntéshozók 
irányába. Ha kell, megol-
dási javaslattal, ha kell, 
kéréssel vagy határozott 
igénnyel. A szájmaszk 
nem szájzár! Ezzel most 
már együtt kell élnünk. 

Radetzky Jenő

Szájmaszk

biztosít. Az építőmunkálatok 
kevesebb mint 4 hónap alatt 
végbementek és a cég veze-

tőinek terve alapján a raktár 
teljes kapacitását már az év 
végéig ki fogják használni.

TARTÓS GAZDASÁGI HATÁSOKKAL 
KELL SZEMBENÉZNI
Jelenleg vegyes a munka-
erő-piaci helyzet, míg a 
járvány érintette szekto-
rokban munkaerőtöbblet, 
addig a feldolgozóiparban 
újra munkaerőhiány van 
– mondta a Gazdasági Ka-
lauz kérdésére Sinkó Ottó, 
a Videoton Holding Zrt. ve-
zérigazgatója.  

Miként látja a munkaerő 
kérdését? 

Jelenleg vegyes képet mu-
tat a munkaerő-piaci helyzet. 
Míg a COVID 19 járvány ál-
tal jelentősen érintett szekto-
rokban, mint pl. vendéglátás, 
idegenforgalom munkaerő-
többlet, addig a feldolgozó-
iparban újra munkaerőhiány 
van – hívja fel a fi gyelmet 
Sinkó Ottó.

A járvány első hullámában, 
a gazdaság egyes szektoraiban 
történt részleges vagy teljes 
leállás, rendkívüli munkaerő-
felesleget generált. Napjainkra 
az iparban jellemzően helyre-
állt a termelés, az exportra ter-
melő ipari cégeknél ismételten 
megjelent a munkaerőhiány. 
A feldolgozóiparban – a jár-
vány első hullámában – csök-
kent a foglalkoztatás, mára 
már ez az ágazat is növekvő 
tendenciát mutat. A Videoton 
esetében, július és szeptember 
között kétszáz fővel növeltük 
a létszámunkat, de ebben a 
pillanatban további száz fő 
foglalkoztatását is biztosítani 
tudnánk. 

Pótolható a munkaerőhiány?
Majdnem ugyanolyan nehéz 

pótolni, mint 2019 év végén.  

A magyarországi cégek több-
sége – a járvány első hullámá-
ban reagálva a visszaesésre – 
a külföldi munkaerőt küldte 
haza, lecsökkentve ezáltal a 
Magyarországon lévő mun-
kaerőbázist. 

Nálunk – a külföldiek kö-
zül – csak ukrán munka-
vállalók dolgoztak, az első 
hullám idején sem küldtük 
őket haza, így sokan megma-
radtak, aminek most nagyon 
örülünk, hisz’ nagy szükség 
van a munkájukra.

A munkaerőhiány várhatóan 
gondot okoz a termelésben? 

A munkaerőhiány ebben a 
pillanatban is problémát okoz. 

Nehéz megmondani, hogy a 
piacon tapasztalható erősödés 
átmeneti piaci igény, amely-
nek oka az első hullámban 
kiesett termelés pótlása, vagy 
pedig tartós piaci tendencia, 
ami kitart 2021-ben is.                                    

A magyar export – melynek 
része a feldolgozóipari ter-
melés is – bizonyára tetsze-
tős eredményt produkál az 
utolsó negyedévben. Azon-

ban attól tartok, hogy ez a 
tendencia nem lesz jellemző 
a következő esztendőre – 
hívja fel a fi gyelmet Sinkó 
Ottó. Jövő év elején bizonyá-
ra sok területen megszűnik 
az átmeneti igény, feltöltődik 
a teljes beszállítói lánc, így a 

végtermék gyártók már csak 
az aktuális piaci igényeknek 
megfelelően rendelnek majd.

Milyen következményei 
lesznek a járványnak hosz-
szútávon a gazdaságra?

A válság az életünkben 
tartós és maradandó nyomot 
hagy.  A tartós hatásokat fel 
kell ismerni és a foglalkoz-

tatás szempontjából is át kell 
gondolni – hívja fel a fi gyel-
met Sinkó Ottó. Érzékelhető, 
hogy mostanra a lakossági 
vásárlói szokások változtak, 
ma már sokkal többen vásá-
rolnak interneten, így a nagy 
bevásárlóközpontok forgal-
ma tartósan és strukturálisan 
csökkenni fog.

Folytatás a 2. oldalon!

Sinkó Ottó, vezérigazgató, Videoton Holding Zrt.

Fejér megyei vállalkozók adománya a kárpátaljai szakképzés fejlesztéséért Az Alba-Zöchling megnyitotta legújabb raktárcsarnokát

Egyszerre van jelen 
a munkaerőtöbblet 
és a munkaerőhiány

A VIDEOTON Vállalatcsoport 2020-ban is 
elnyerte a MagyarBrands díjat „Kiváló Üzleti 
Márka” kategóriában. A díjat a magyar üzleti 
szektor legmegbízhatóbb és legeredményesebb 

magyar márkái kapják

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

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA



László Istvántól búcsúzunk

Változott a társasági adó

Online számlázás – kkv-k fi gyelmébe

László István, a Lászlóvill Kft. alapítója

Újabb kedvezmények vehetők igénybe ingatlanszerzéskor

Gyakorlatorientált képzések a kamarában, az online számlázás kapcsán

Elhunyt László István, a LÁSZLÓVILL 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Életműdíjjal kitüntetett vállalkozója,  
mestervizsga bizottság elnöke, vizsga-
bizottsági szakértője, egykori küldötte, 
az FMKIK Építőipari Szakmai Tagozat 
alapító tagja.

A vállalkozások akkor számolhatják el költ-
ségként a kifi zetett felnőttképzés oktatási 
költségeit a vállalkozási tevékenység érde-
kében felmerülő költségnek, ha az oktatás, 
vizsgáztatás szervezőjének alapfeladata az 
oktatás, vizsgáztatás, illetve azt felnőttkép-
zési tevékenység keretében szervezi. 

Az elszámolhatóság további feltétele a 
képzés szervezője által kiállított és a kifi -
zető rendelkezésére bocsátott nyilatkozat, 

Az online számlázás 2021-ben válik teljes-
sé, a magánszemélyek részére is kell szám-
lát kiállítani, s ekkor már minden szám-
lát lát majd az adóhivatal. Kamaránk a 
NAV-val együttműködve online gyakorlati 
tájékoztatókat szervez a témában vállalko-
zások számára, térítésmentes részvétellel: 
2020. november 24-én és december 3-án. 

2021. január 1-től az összes számla adat-
szolgáltatás alá fog tartozni, a magánszemé-
lyeknek kiállított számlákról is adatot kell 
szolgáltatni.  A teljeskörű adatszolgáltatás 
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Letette új gyárának alapkövét a 
Howmet-Köfém Kft.

Tartós gazdasági hatásokkal kell 
szembenézni

Újra itt az 5%-os lakásáfa

A világ legmodernebb keréktárcsa gyártó 
üzeme 9 milliárd forintból valósul meg, 
melyhez a magyar állam 3,2 milliárdos tá-
mogatást biztosított. 

Egy 2018-ban elindított és nemrégiben áta-
dott, 40 milliárd forintból létrejött csarnok 
bővítése valósul meg, ahol szintén világszín-
vonalú csúcstechnológia lesz, így a jelenlegi 
1,8 millió darabos keréktárcsa kapacitás 2,3 
millióra nő.

A Howmet-Köfém Kft. a beruházással 550 
munkahelyet véd meg, valamint kilencven 
újat is létrehoz. 

Katus István, a Howmet-Köfém Kft. vezér-
igazgatója elmondta, a piac leginnovatívabb 
technológiáját telepítik bele, a világ legmo-
dernebb keréktárcsa gyára fog elkészülni. A 
manapság oly’ divatos Ipar 4.0, Mesterséges 
Intelligencia, Smart manufacturing szavak 
ebben a gyárban nem pusztán szlogenek, 
hanem valóság. Valóság, mert hisszük, hogy 

Novák Katalin családtámogatási prog-
ramjának egyik első hangsúlyos elemeként 
újra bevezetik az 5 százalékos újlakás-épí-
tési áfát 2022-ig, de ehhez hasonló, nagy 
horderejű javaslatok is vannak még az asz-
talon, melyekről később születik döntés.  
A döntés kapcsán Puska József – FMKIK 
alelnök, Eudeal Plusz Kft. ügyvezető – 
állásfoglalását kértük.

– Novák Katalin Családokért felelős tárca 
nélküli miniszter 2020. október 11-én jelen-
tette be a tervezett áfacsökkentést. Aki 2021. 
január elseje után új építésű ingatlant vásárol 
vagy épít, építtet – ami lakás esetén nem ha-
ladja meg a 150, háznál a 300 négyzetméteres 
alapterületet –, akkor a mostani 27 százalékos 
áfa helyett csak 5 százalékot kell fi zetnie. Egy 
30 millió forintos ingatlan vásárlásakor ez 6,5 
millió forintos áfamegtakarítást jelenthet, egy 
50 millió forintosnál pedig 11 milliót. Azok, 
akik a csokot is igénybe veszik az új építésű 
ingatlan vásárlásához vagy építéséhez, janu-
ártól az 5 százaléknyi áfatartalmat is vissza-
igényelhetik. Ez egy 30 milliós lakásnál a 6,5 
milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós 
visszaigénylést jelent, az 50 milliósnál pedig 
a 11 milliós megtakarítás mellett további 2,5 
milliót. – mondta Puska József.

a leginnovatívabb technológiák alkalmazá-
sával tudjuk biztosítani az elkövetkező évek 
sikeres működését és ezáltal kollégáink biz-
tos munkahelyét is. Dolgozóink hozzáállá-
sát és elköteleződését jól mutatja, hogy a 
nemrégiben megtartott törzsgárda ünnepsé-
günkön a résztvevők 35 %-a több mint húsz 
éve dolgozik vállalatunknál. Kevés ilyen 
vállalat van Magyarországon.

Két évvel ezelőtt, amikor 2018-ban elkezd-
tük a gyárnak az építését, sokan azon ag-
gódtak, hogy honnan lesz munkaerőnk. Mi 
nem aggódtunk mert tudtuk, hogy az üzem 
magas fokon automatizált lesz, és tudtuk azt 
is, hogy azzal a belső képzési rendszerrel, 
amit meghonosítottunk a vállalatnál, rendel-
kezésre fog állni a szükséges létszámú kép-
zett munkaerő. Alkalmazkodtunk ahhoz, 
hogy a piacon már nem volt könnyű felvenni 
azokat az embereket, akikre nekünk szük-
ség volt.” – tette hozzá. 

(Forrás részben: mti)

A szakmát azonban megosztja ez a mostani 
hír, a bejelentés idejének okán. Olyan idő-
pontban jött ez a bejelentés, amikor a járvány 
második hulláma közbeni kereslet felfutóban 
van. Sokan már most, a részletek ismerete 
nélkül is arra kérik az építési vállalkozókat, 
hogy állítsák le a folyamatban lévő kivitelezé-
seket, szerződéskötéseket, és majd az új, ked-
vezményes áfa szabályok szerint folytassák. 
Ez azonban jellemzően fékezi az idei évre az 
új lakások, házak, építések volumenét. 

Közben tovább bővültek a fenti családsegítő 
támogatások. Otthonfelújítási támogatást in-
dít a kormány január 1-jétől – egészítette ki 
Puska József.  Eszerint a legalább egy gyer-
meket nevelő családok otthonának felújítási 
költségeinek felét átvállalja az állam, maxi-
mum hárommillió forintig. A részletszabá-
lyozások pontosítás alatt vannak.

László István, a Lászlóvill Kft. alapítója 
1983. szeptember 30-án váltotta ki a kisipari 
működési engedélyt. Akkor még főállásban 
az Árpád Szakképző Iskola tanáraként dol-
gozott, a tanítási időn kívül szerelt villanyt 
családi házaknál. 1997-re nőtte ki magát a 
vállalkozás annyira, hogy megalapítsa a 
Lászlóvill Kft-t. 

László István fi a, László Zoltán 2008. ok-
tóber 31-én, villamosmérnöki diplomával 
a zsebében vette át az ügyvezető igazgatói 
posztot édesapjától, aki azonban nem vonult 
vissza teljesen. – A fi am, Zoltán, 1993-tól, 
14 éves kora óta járt velem dolgozni hétvé-
genként. Ekkor kezdte a középiskolát erősá-
ramú berendezés-szerelő szakon. Sokan azt 
gondolják, egy kész céget átvenni a szülőktől 
megkönnyíti egy fi atal helyzetét, az öröklés-
nek azonban nemcsak pozitív hozománya 
van. – mondta anno László István. 

Tevékenysége mindvégig példaértékű volt, 
a környezete által elismert szakember, aki az 
oktatási szférán kívül a gazdasági területen is 
helyt állt és példát mutatott. Elhivatottságot ér-
zett a jövő utánpótlásának nevelésében. 

A VOSZ Fejér Megyei Szervezetének egy-
kori elnöke 2017-ben Pro Civitate Díjat ve-
hetett át Székesfehérvár polgármesterétől. 
Fejér megye vállalkozói, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselői 
és munkatársai együttérzésüket fejezik ki a 
családnak.

mely tanúsítja, hogy a szervező a jogsza-
bályban előírt adatszolgáltatási kötelezett-
ségét teljesítette.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a fel-
nőttképzést szervező a FAR felületen teheti 
meg. FAR: Felnőttképzés Adatszolgáltatási 
Rendszer ld. https://far.nive.hu . 

A társasági adóról és az osztalékadóról szó-
ló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Tao. tv. 8§ (1) d.) 3. számú melléklet B) 
rész 14. pontja alapján.

lehetőséget nyújt elektronikus számlázásra 
is, mivel a szállító feltölti, a vevő pedig le 
tudja tölteni a számla-adatokat az adóhivatal 
rendszeréből. Ha online pénztárgépe van egy 
cégnek, az automatikusan adatot szolgáltat a 
NAV felé. Az online pénztárgép mellé, köte-
lező lesz a banki terminál.

2021. március 31-ig a NAV szankciómen-
tes időszakot biztosít, így április 1-től válik 
teljessé Magyarországon a számlaadat szol-
gáltatás.  

Az online tájékoztatókról bővebb informá-
ció, jelentkezés: www.fmkik.hu

Otthonfelújítási programot indít 
a kormány január 1-jétől; 

a legalább egy gyermeket nevelő 
családok otthonuk felújítási 

költségeinek a felét átvállalja 
az állam, legfeljebb három 

millió forintig.

Folytatás az első oldalról:
Mostanra a vírus hatásairól már többet tu-
dunk. Egyetértek azzal, hogy a gazdaság – 
megfelelő piaci kapcsolatokkal és megrende-
lésekkel rendelkező – piacképes szereplőinek 
kell teret adni, működését támogatni. 

Kellő megrendelői igény hiányában a gaz-
daság bizonyos szegmensei – idegenforga-
lom, utazás szervezés stb. – nehézségekkel 
küzdenek, amely várhatóan tartós lesz. Elő-
fordulhat az is, hogy ezen szektorok a CO-
VID után sem állnak vissza a válság előtti 

működésükre és ez hatással lesz a foglalkoz-
tatásra. Az érintett szektorokat nem kell mér-
téktelen gazdasági források felhasználásával 
a válság előtti szinten tartani, szükségük 
van egy bizonyos szintű állami támogatásra, 
amely nem egy lehetetlen és céltalan fenntar-
tást eredményez. 

Az említett ágazatokat hozzá kell segíteni 
ahhoz, hogy átalakulással megtalálják helyü-
ket a válság utáni gazdaság realitásai köze-
pette, legjobban illeszkedve saját képessége-
ikhez és a piaci igényekhez.



Klímatörvény

Tudnivalók a Brexitről
Karbonsemleges EU?

Lapozzon bele a Brexit tájékoztató kiadványba, elérhető honlapunkon!

Segítség a turizmusnak és a személyszállítással foglalkozó vállalkozásoknak

Regisztráljon a virtuális B2B találkozókra! Az Európai Parlament elfogadta a klíma-
törvényt, ami az unió nagy környezetvé-
delmi projektjének, a Green Dealnek fon-
tos állomása. A fő cél továbbra is az, hogy 
2050-re már nettó karbonsemleges legyen 

2020. december 31. napját követően véget 
ér az átmeneti időszak és az EU jog alkal-
mazása az Egyesült Királyságban, ezért a 
gazdasági élet szereplőinek fel kell készül-
niük a változásokra.

A témáról szakértő készített összeállítást, 

az EU. 2030-ra már el kellene érni az 1990-
es szint kibocsátásának 60 százalékos mér-
séklését. 
Az új törvényt még a nemzeti parlamen-
teknek is el kell fogadniuk.

amely hasznos igazodási pontot jelenthet 
az érintett vállalatok számára és elősegít-
heti a hazai üzleti szféra felkészülését az 
átmeneti időszak végére.

A tájékoztató kiadványt érdemes elolvas-
ni, keresse honlapunkon: fmkik.hu
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A fi atal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Minárovits Márton
ügyvezető 
Albacomp RI Kft.

Az Albacomp és az érdekeltségünkben 
lévő vállalkozások működésének két 
fő területe az informatika, valamint 
naperőmű beruházások megvalósítása. 
Az IT-n belül elsősorban a saját fejlesz-
tésű és gyártású, GSM alapú keskeny 
sávú adatátvitelre (NbIoT) épülő okos 
megoldásokra fókuszálunk; az elsők 
között vagyunk a piacon NbIoT okos 
mérő szenzor (víz-, gáz-, villany-), 
okos kuka, személy- és tárgy követés, 
okos parkolás és -világítás területen. 
Több száz darabos okos mérő pilot 
projektjeink futnak az országban köz-
mű cégeknél, nemrég pedig sikerült 
egy 1850 db-os vízérzékelő tendert 
nyernünk. Ezekhez a megoldásokhoz 
szorosan kapcsolódik folyamatos szol-
gáltatás is, melyet az ügyfél igények-
hez igazítva alakítunk ki. A technoló-
gia robbanásszerű elterjedése várható 
a közeljövőben.

A COVID-19 koronavírus járvány 
természetesen a mi életünket is meg-
nehezítette, több nézőpontból: beszál-
lítói oldalról a gyártók leállása és a 
szállítási határidők meghosszabbodá-
sa, vevői oldalról a projektek halasz-
tása, a források felfüggesztése okozott 
számos problémát.

Másik fő működési területünkön, 
a napenergia beruházások piacán a 

pandémia következtében meglátásunk 
szerint kettős hatás fi gyelhető meg. 
Kezdetben lelassultak a döntési folya-
matok (beruházó, ill. pénzintézet, mint 
fi nanszírozó részéről kivárás volt ta-
pasztalható), és ezzel megtört az inten-
zív növekedés, másrészt számos olyan 
új befektető megjelenését is eredmé-
nyezte, akik felismerték, hogy az ilyen 
típusú befektetés hozamait nem befo-
lyásolja egy járvány és a következmé-
nyeként fellépő gazdasági recesszió 
– szemben más típusú befektetésekkel.

A vírus a fentiekkel összhangban 
minket is szervezeti, működésbeli vál-
toztatásokra késztetett. Az első és leg-
fontosabb szempont a munkavállalóink 
egészsége, ennek megóvása érdekében 
előnyben részesítjük a home offi  ce-t, 
használjuk az online kapcsolattartási 
felületeket és törekszünk a távolság-
tartási, higiéniai előírások betartására.

A szolgáltató szektor azon szereplői, 
melyek hozzánk képest sokkal inkább 
a személyes „élményen” alapulnak (pl. 
turizmus, vendéglátás), hatványozot-
tan megszenvedik a járvány hatásait. 
Jelenlegi tudásunk szerint a fennálló 
helyzettel még legalább 1 évig számol-
ni kell. Nagy kérdés, hogy a szolgál-
tatóiparból hányan lesznek képesek 
átvészelni ezt az időszakot!

A 7-es asztal

Új hitellehetőség a turisztikai 
szektornak

Online üzletember találkozók

A Széchenyi Kártya Program új hitel-
konstrukcióval, a rendkívül kedvezmé-
nyes, szabad felhasználású Turisztikai 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel 
bővült. A termék 2020. december 31-ig, 
illetve a források kimerüléséig igényel-
hető a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaránál.

A kiemelt mértékű állami támogatás révén a 
vállalkozások kamat- és kezelési költségmen-
tesen juthatnak hitelhez. A konstrukció kere-
tében 250 millió forint szabad felhasználású 
hitel igényelhető. A hitelkeret összege: min. 

A virtuális B2B találkozók megjelenése 
forradalmasíthatja a korábbi üzletfejlesz-
tési gyakorlatot. A felek ily módon történő 
egymásra találásának segítésében az Enter-
prise Europe Network iroda is részt vesz. A 
következő hetekben, hónapokban számos 
online és egyben díjmentes találkozót szer-
vez a különböző iparágak képviselőinek.

2020. november 25-26. – FUTURE FRAME 
2020 – Asztalos- és építőipari online üzlet-
építési lehetőség  

2020. november 26. – Francia szervezésű üz-
letember találkozó a gépipari szereplők számára 

1 millió, max. 250 millió forint, futamidő 1, 
2 vagy 3 év.

Az igénylők köre – várhatóan – október 22-től 
kibővül a taxis, valamint mikrobusz személy-
szállítással foglalkozó vállalkozásokkal is.

Banki szakértő közreműködésével online 
élő hiteltanácsadást végzünk a Széchenyi 
Kártya hiteltermékekről, melynek keretében 
a résztvevők feltehetik kérdéseiket is, sze-
mélyre szabottan konzultálhatnak a tanács-
adóval, mielőtt kiválasztják a hitelcéljuknak 
leginkább megfelelő pénzügyi terméket.

A jogosult tevékenységi körökről bővebben 
honlapunkon: fmkik.hu

2020. november 18-19. – Construction 
2020 – építőipari virtuális üzletember talál-
kozó

2020. november 18-20. – SMM 2020 – on-
line találkozó okos gyártási technológiák és 
ipar 4.0 témakörökben

2020. december 2. – Technology Forum 
2020 – online üzletépítés IKT témakörben

2020. december 10-11. – ITAPA 2020 – 
Üzleti partnerkeresés az IKT szektor vállal-
kozásai körében

Részvételi feltételek, további részletek 
és jelentkezés: Tóth Milán, 22/510-318, 
milan.toth@fmkik.hu, www.fmkik.hu
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A jó szakembernek becsülete van 

Szakmai 
gyakorlat a 
pandémiás 
helyzetben

Változás! Már bejelentésköteles a 
munka- és tűzvédelmi oktatás is

Iparkodjunk, gyerekek! 

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

ONLINE PROGRAMOK:

Banki szakértővel online hiteltanácsadás Széchenyi 
hiteltermékekről: 
Keddenként 14,00-15,00 óra között, csütörtöki napokon 
12,30-14,30 között, előzetes időpontfoglalással.  

A felnőttképzés változásai, szakképzés átalakulásá-
nak kérdései – 2020. október 29., csütörtök, 10,00 óra

Ismerje meg Bosznia, Észak-Macedónia, Monteneg-
ro gazdaságát, üzleti lehetőségeit! – 2020. november 
3., kedd, 10,00 óra

TB, munkaügy, járulékfi zetés gyakori kérdései, aktu-
alitások – 2020. november 5. (csütörtök), 10,00-11,30 óra

Felnőttképzési törvény változásai – Bertalan Tamás 
felnőttképzési szakértővel – 2020. november 5. (csütör-
tök) és november 24. (kedd) 14,00 óra 

Ügynökök, kereskedelmi képviselet Ausztriában – 
2020. november 10. (kedd) 10,00 óra

KKV-mentő hitelek, pályázatok – Piac és Profi t videó 
konferencia – 2020. november 12., csütörtök, 9,30 óra

Építőipari fórum: aktualitások, 5 %-os ÁFA, épí-
tőipari ellenőrzések – 2020. november 18. (szerda) 
14,00 óra

Cégfelvásárlás – 2020. november 19. (csütörtök) 10,00 óra

ADÓKLUB – Online számla adatszolgáltatás 2021. 
január 1-től – 2020. november 24. (kedd) 9,00-11,00 óra

Csehország, Lengyelország gazdasági környezete, 
üzleti lehetőségei – 2020. november 26. (csütörtök) 
10.00 óra 

ONLINE ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓK:

THE RIOJA ICT VIRTUAL TRADE MISSION 
2020 – Online üzletember találkozó – az IKT szektor 
vállalkozásainak – 2020. október 26-30.

ITAPA 2020 – IT-szektorhoz kapcsolódó online üz-
letember találkozó – 2020. november 12-13. 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

„Édesapámnak küldetése 
volt a fi atalokkal megsze-
rettetni ezt a szakmát és 
ezt az értékrendet viszem 
én is tovább. Szeretném, ha 
látnák a tanulóink, hogy 
a jó szakembernek értéke 
és becsülete van.” – Fiers 
András, ügyvezető, Fiers 
Mechanika Kft.

A szabadbattyáni Fiers Me-
chanika Kft. már a nyolc-
vanas években is fogadott 
szakmunkás tanulókat, az 
elmúlt tíz év alatt pedig több, 
mint száz tanuló fordult meg 
a cégnél. 

Fiers Andrással beszélget-
tünk a duális képzésről. – A 
duális képzés jó lehetőséget 
teremt arra, hogy rendezett 
keretek között tudjanak a 
gyakorlati képzőhelyek diá-
kokat fogadni és számukra 
a szakmájuknak megfelelő 
képzést nyújtani. A duális 
képzés egy remek lehetőség 
számunkra is, hogy biztosít-
suk a szakképzett munkaerő 
utánpótlását. – kezdte Fiers 
András. Mint mondta, cégük 
már a 80-as években fogadott 
szakmunkás tanulókat. 

Az elmúlt 10 évben több, 
mint 100 tanuló fordult meg 
a cégnél.  Jelenleg hét olyan 
munkavállalójuk van, aki 
egykor tanulójuk volt, most 
pedig, teljes értékű munka-

Az ITM ágazati ajánlást 
adott ki a járványügyi ké-
szültség bevezetéséről 
szóló 283/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendeletben kihir-
detett egészségügyi vál-
sághelyzetre tekintettel a 
2020/2021-es tanév megkez-
déséhez, lebonyolításához, 
mely tartalmazza a szakmai 
gyakorlat lebonyolítására 
vonatkozó ajánlást. Az aján-
lás elsődleges szempontként 
a szakképzésben részt vevő 
személyek élet-, egészség-, 
személyi, vagyon- és jog-
biztonságának védelmét, 
a szakképzés folyamatos-
ságának és az intézményi 
működés stabilitásának ga-
rantálását, a koronavírus 
továbbterjedésének meg-
előzését veszi fi gyelembe. 
Részletes ajánlás: fmkik.hu

Szeptember 1-től megújult 
a felnőttképzési rendszer. 
Változott az adatszolgálta-
tás, kibővült a felnőttképzé-
si tevékenységnek minősülő 
oktatások, képzések köre. 
Szélesebb tevékenységi kör 
kerül bele a „felnőttképzési 
tevékenység” halmazába és 
válik bejelentésre kötele-
zetté. Ilyen a munkavédel-
mi és tűzvédelmi oktatás is. 

Szeptember 1-től az elindított 
képzések esetében az új Fel-
nőttképzés Adatszolgáltatási 
Rendszerébe (FAR) kell a 
képzőknek online adatot szol-
gáltatniuk. Nem a képzéseket, 
hanem a képző adatait, képzé-
si szándékot kell bejelenteni. 

További újítás a felnőtt-
képzés rendszerében a fel-

Ismét népszerű és sikeres 
volt a tanulók körében a 
Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara he-
tedik alkalommal meg-
hirdetett, többfordulós 
VII. „Iparkodjunk, Gye-
rekek” szakmaismereti 
vetélkedője. 

A legjobb teljesítményt ez-
úttal a Tóvárosi Általános 
Iskola, Asszisztensek nevű 
csapata nyújtotta Balogh 
Zsuzsanna, Boros Fanni, 
Beke Regina, Szabó Lujzi 
csapattagokkal. 

Bejelentésre kötelezett a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás is

Fiers Mechanika: a duális képzés meghatározó szereplője

társ. Mindegyikük üzemi 
munkát végez, ez a teljes 
fi zikai dolgozói létszámban 
20%-os arányt jelent. 

A sikeres képzési szerep-
vállalásuk ellenére, az idei 
évben azonban egyetlen 
tanuló sem jelentkezett a 
céghez. 

– Nem értjük, mert hosszú 
évek óta bizony ez az első 
olyan tanév, amikor nem je-
lentkezett hozzánk tanuló. 
Sok összetevője lehet ennek. 
Biztosan közrejátszik a ví-
rushelyzet, valamint a cég 
elhelyezkedése is. A kft.  te-
lephelye nem Székesfehérvá-
ron van, bizonyára a diákok 
nem akarnak sokat utazni, 
talán az iskolák sem tudják 
most olyan egyszerűen a diá-
kokat kiküldeni a gyakorlati 
helyekre. – összegezte Fiers 
András. Hozzátette, kiváló 
a kapcsolatuk a Fejér Megye 
Kereskedelmi és Iparkama-

rával és a szakképző intéz-
ményekkel, folyamatosan 
egyeztetnek a lehetőségek-
ről. – Igyekszünk jelen lenni 
az iskolák életében. Többször 
szorgalmaztuk már, hogy a 
gépész szakon az osztályok 
látogassanak el hozzánk.  Bí-
zunk benne, hogy kérésünk 
meghallgatásra talál, és le-
hetőségünk lesz a középisko-
lásokkal megismertetni cé-
günket. Azt gondolom, hogy 
maximális az elköteleződé-
sünk a tanulók gyakorlati 
képzésében. Édesapámnak 
küldetése volt a fi atalokkal 
megszerettetni ezt a szakmát 
és ezt az értékrendet viszem 
én is tovább. Szeretném, ha 
látnák a tanulóink, hogy a jó 
szakembernek értéke és be-
csülete van.

A Fiers Mechanika Kft. tör-
ténetéről, működéséről, szel-
lemiségéről bővebben olvas-
hat honlapunkon: fmkik.hu

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

Vállalkozói 
hiteltanácsadás, 
Széchenyi Kártya 
ügyintézés
Kálmán Judit 
és Komendó Gizella 
06 (22) 510-310, 
tanacsadas@fmkik.hu

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

Békéltető Testület 
Szabó Brigitta 
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

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

– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. 

Telefon: + 36 22 510-310
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nőttképzésről szóló 2013. 
évi LXXVII. törvény hatá-
lyának módosítása, misze-
rint a törvény hatálya kiter-
jed a szervezett célirányos 
kompetenciakialakításra és 
kompetencia-fejlesz tésre 
irányuló, szervezetten meg-
valósuló oktatásra és kép-
zésre is. 

A munkavédelmi és tűzvé-
delmi célú oktatások és kép-
zések végzése felnőttképzési 
tevékenységnek minősül és 
bejelentés alapján végezhető. 
Belső (munkaadói) képzések 
esetén, amennyiben nincs a 
képzésbe bevonva külön kép-
zőcég, a felnőttképző maga a 
munkáltató. Alapvetően az a 
felnőttképző, aki a képzést 
megszervezi, és a felnőttkép-
zési jogviszonyt létrehozza 

A második helyen a Tóvá-
rosi Általános Iskola Sellők 
csapata végzett, Hegyi Luca, 
Csizmadia Nikolett, Szakáll 
Sára, Varga Fanni tanulókkal. 

Harmadik helyen végzett, a 
Kálozi Szent István Általános 
Iskola Kálozi Kalózok elne-
vezésű csapata, Král Emese, 
Szajkó Rozi, Szántó Hanna, 
Kovács Máté tanulókkal. 

Szívből gratulálunk a díja-
zottaknak és a versenyzők-
nek! A vetélkedő az NFA-
K A-ITM-16/2019/TK /07 
számú támogatási szerződés 
keretében valósult meg.

a képzésben résztvevővel, 
vagyis aki a képzés szer-
vezettségéért, a képzési cél 
teljesüléséért szerződéses fe-
lelősséget vállal. Belső kép-
zés esetén tehát, ha a mun-
kaadó alkalmaz egy külsős 
oktatót, de minden másért a 
munkaadó a felelős, akkor 
a munkaadó a felnőttképző. 
Ha azonban a munkaadó egy 
külső képzési szolgáltatót 
vesz igénybe, és létrehozza a 
résztvevővel a felnőttképzés 
jogviszonyt, akkor a munka-
adó nem felnőttképző, nem 
terheli felelősség a képzési 
tevékenységért. 

A felnőttképzési rendszer 
változásait részletesen bemu-
tató tájékoztató dokumen-
tum honlapunkon elérhető: 
fmkik.hu

Az FMKIK jogszabály-
módosítási javaslatot nyúj-
tott be, annak érdekében, 
hogy a felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. 
törvény tárgyi hatálya 
felsorolásánál kivételként 
kerüljön említésre „a 
munkáltatóknál szerve-
zett olyan belső képzés, 
mely a munkavédelmi és 
tűzvédelmi ismeretek el-
sajátítását célozza.”

Szeptember 1-től megújult 
a felnőttképzési rendszer. 
A megújult szabályozás-
ról, annak alkalmazásáról 
online tájékoztató rendez-
vényeket tartunk 2020. no-
vember 5-én és 24-én, 14.00 
órától, Bertalan Tamás 
felnőttképzési szakértővel. 
Jelentkezés: fmkik.hu
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