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Német export:
adózási tudnivalók

Építési technológiával, építőanyagokkal, szaktudással a
hazai építőipar is bekapcsolódna az újjáépítési munkálatokba.
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A globalizáció fegyvere

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA

A társadalmi, gazdasági és
kulturális élet minden területét átfogja és egyre jobban befolyásolja a globalizáció, számtalan előnyével
és számos hátrányával.
Szabadkereskedelem, tőkemozgás, pénzügyi műveletek alkalmazása, kultúrák
terjedése, emberek mozgása – de a járványok intenzívebb terjedése és globális
háborúk is a diszciplínák
közé tartoznak. Most bővülni látszik ez a sor.
A globalizáció célzott korlátozása, egy háborús agresszor elszigetelése, soha
nem látott és alkalmazott
„fegyverarzenál” alkalmazására nyitott lehetőséget.
Az életellenes fegyverek
használatát mellőző, vagy
elutasító államok hatékony
fegyverei, önálló, vagy
szövetségi alkalmazásban!
Mindez globális térben. A
pénzügyi korlátozások, a
SWIFT rendszerből való
kizárás, légi-közlekedési
zárlatok, személyi szabadság korlátai, közösségi intézményekből való kizárás,
a világ sport- és kulturális
életében való részvétel tiltása – és ami bizonyára

legjobban hat és fáj, a kereskedelem, külkereskedelem számos területének
leállítása. A kettős felhasználású termékek és technológiák export-importjának
befagyasztása, vagy az
energia export-import kereskedelem korlátozása.
A szankciók globális alkalmazása lehet az új csodafegyver? A lakóházakat,
kórházakat, emberéleteket
követelő rakétatámadások,
bombázások hajnali hírei
mellett megjelennek a globális szankciók új eszközei
is. Ma reggel például az
orosz acél-import korlátozás bejelentése az Európai
Unióban. A háborúban a
győztes is vesztes. Munkahelyek megszűnése, források elapadása egyoldalon, gazdasági visszaesés
a másikon. Hiány itt és
ott. A külgazdaságra épülő
nyitott gazdaságok súlyos
döntések, megoldandó feladatok előtt állnak. Ránk
Magyarországra különösen
vonatkozik ez.
A globalizáció ma a geopolitika eszközévé vált.
Mert a globalizáció maga a
fegyver.

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

Gazdaságfejlesztési
víziók
Az Északnyugat-magyarországi régió fejlesztési lehetőségeiről szóló gondolatoké
volt a főszerep a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén.
Dr. Navracsics Tibor, az
Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna
komplex fejlesztéséért felelős
kormánybiztos a térségben
tapasztalható gazdasági versenyről adott áttekintést.
Dr. Navracsics Tibor előadásában megerősítette: a
régió gazdasági szereplői
Burgenlanddal, Béccsel és
Pozsonnyal
versenyeznek,
ezért speciális igényeik vannak az uniós és a hazai támogatásokat illetően. „Kevesebb szociálpolitika, több
versenyképesség.” – tájékoz-

tatott a szükséges finanszírozási irány filozófiájáról a
kormánybiztos. Hozzátette,
van reális esély arra, hogy az
Északnyugat-magyarországi
Gazdaságfejlesztési Zónához
tartozó vállalkozások felzárkózzanak burgenlandi társaik
gazdasági teljesítményéhez.
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kiemelte, hogy a kormány
és a minisztérium feladata,
hogy olyan hátteret biztosítson, amely alkalmassá teszi
a gazdaságot az előzésre. „A
következő uniós pénzügyi
ciklusban elsődleges cél a
gazdaság fejlesztése” – mondta, hozzátéve, hogy az összes
rendelkezésre álló EU-s támogatás mintegy 25 százalékát
szeretnék erre fordítani, ami
több mint 2100 milliárd forint
forrás biztosítását jelenti.
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BÁRMELY VÁLLALKOZÁS
LEHET SIKERES EXPORTŐR?
A fenti kérdésre adott
egyértelmű válasz: igen,
sőt, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) egy része
már most is az, csak nem
tud róla.
Úgy vélem, sok emberben
megvan a vágy a maradandó
megalkotására, valami olyan
cselekedetre, amivel szolgálja szűkebb értelemben
környezete, tágak perspektívában országa fejlődését. A
szerencsésebbek hivatásuknál fogva alkotnak maradandót, mások keresik ennek lehetőségét. Magyarországon
a rendszerváltás óta tetszetősen kifejlődött egy, az ország méreteihez és lehetőségeihez képest kellő mértékű,
szolid es szaturált gazdaság.
Az elért eredmények szignifikánsnak mondhatóak, de
a további fejlődéshez, a vágyott magasabb életszínvonal eléréséhez még nem sok
tartalékkal bírunk.
A magyar gazdaság a következő évtizedben két ponton képes fejlődni, melynek
egyik útja a külföldi piacokon történő sikeres helytállás. Ami pedig ennél fogva
még fontosabbá válik, az a
kitörési pontot jelentő kisés középvállalati szektor
fejlesztése. Ez nem új, vagy
reform gondolat, a fejlettségben előttünk járó országok is
hasonló utat jártak be. Nálunk az exportvolumen már
kiváló, az első lecke teljesítése után most a második fokozatba kell kapcsolnunk, a
tudatosabb és a jól tervezett

fejlesztés irányába. Csak így
van esélyünk pozíciót nyerni
a világpiaci versenyben, Magyarországot előrébb sorolni
a jólét ranglistáján.
A HEPA vezetőjeként büszke vagyok arra, hogy csapatommal egy ilyen feladat végrehajtásában és alakításában
vehetek részt. Magyarországon szép számmal léteznek
olyan kkv-k, melyeknél csak a
kezdő lökés hiányzik – ugyanakkor a körültekintő tervezés
alapfeltétel -, bátran mondhatjuk, hogy a HEPA által nyújtott szolgáltatások kiemelt
szereppel bírnak az exportsikereik megvalósulásában.
Azt, hogy egy vállalkozás fejlődése éppen hol tart,
könnyebb kideríteni, mint elsőre gondolnánk: a nonprofit
formában működő HEPA
Magyar
Exportfejlesztési
Ügynökség exportérettségi
kérdőíve képes felmérni a
cégek állapotát, és különböző támogatásokat ajánl tevékenységükhöz mérten. Arra
a kérdésre, hogy egy hazai
cég alkalmas-e a külföldi jelenlétre, a válasz nagy részben attól függ, hogy adott
gazdasági környezetben képes-e olyan hatékonyan működni, mint hazai vizeken.
Ennek kiderítéséhez remek
kiinduló pont a HEPA akár
egyetlen kávészünet alatt kitölthető kérdőíve.
Ezután kezdődhet a marketing és pénzügyi előkészítés,
a piacelemzés, a kapcsolatkeresés és a kiajánlás. Ebben
az egyik legnagyobb segítséget a több mint 27 ország

Dr. Szabó Kristóf vezérigazgató, HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
piacára rálátást biztosító
partnerirodáink adják, de a
Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciai támogatásával a világ
szinte bármely országa elérhető. Az így térítésmentesen
beszerezhető
információk
nagyon értékesek, hiszen
egyébként csak komoly öszszegekért lehet ehhez a tudáshoz hozzájutni. Azonban
megjegyzendő, hogy sok
esetben – a HEPA szakmai
támogatása nélkül - még az
így megszerzett tudás birtokában sem állna mögöttünk

kellő tapasztalat a megvalósításhoz.
Elmondhatjuk, hogy az
irányt, a lehetőségeket és
az eszközöket mi biztosítjuk az exportpiacra törekvőknek. Már csak merni
kell nagyot álmodni, és kitartani, amíg a kiválasztott
célpiac meghódítása meg
nem történik! Emlékezzünk
Mohammed bin Rashid Al
Maktoumsejk, a modern Dubaj alapítójának mondására:
„Impossible is a word used
by some people who fear to
dream big”.

Építőipari szaktudást az újjáépítéshez
A harci események nyomán jelentős a köz-és lakóingatlanokban keletkezett
kár Ukrajnában. A háborút követően emberfeletti
erőfeszítést igényel majd
az ingatlanok, közművek
újjáépítése.
Az emberi és műszaki
erőforrásokon túl azonban
meghatározó a mélyreható
szakértelem fontossága is
a nehezen átlátható, költséghatékony épületmentési feladatok rekonstrukciójában.

Puska Józsefet, az FMKIK
Építőipari Tagozatának elnökét kérdeztük, hogy lát-e
lehetőséget arra, hogy a hazai építőipar bekapcsolódjon a helyreállítási munkálatokba.
- Sajnos jelenleg az építőipar valamennyi alapszakmájában szakmunkás- és
mérnökhiány van, évek óta
hazánkban is ez a tendencia.
A mai helyzetben a magyar
építőiparban tapasztalt gondok az ukrajnai menekültek

további
munkaerőpiacra
történő bevonásával mérsékelhető lenne. Az átmeneti
vagy tartós foglalkoztatás
a menekültek számára is
esélyt, komoly segítséget jelenthet a normális életvitelük kialakításához, folytatásához. Ebben számos hazai
építési vállalkozás érdekelt
partner.
Az ukrajnai munkavállalók eddig is markáns számmal jelen voltak az itthoni
építőipari munkaerőpiacon.
Jellemzően szakmunkás és

betanított munkás munkakörben foglalkoztatottak, az
élő munkaigényes építkezéseken vannak, voltak jelen.
Azonban a jelenleg tapasztalt háborús helyzet nem
várt szituációt teremthet;
jelenleg sokan – hadköteles
férfiak – hazamennek (haza
kell menniük) és nem lehet
tudni, később visszatérnek-e.
A cikk a 3. oldalon folytatódik, „Mérnöki szaktudást
az újjáépítéshez” címmel.
Folytatás a 3. oldalon
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TÁRSADALMI GLOBALIZÁCIÓ: HÁBORÚMEGÁLLÍTÓ ERŐ
Az oroszok által indított háború miatt kialakult helyzet a magyarországi kkv-kre is
hatást gyakorol. Az Ukrajnában kirobbant
konfliktus sokkhatásából még senki nem
tért magához teljesen, az instabil állapot
következtében veszélybe kerülhet import
és export egyaránt, a kialakult helyzet hatással lesz Magyarország gazdaságára is.
Fejér megyei vállalkozásokat kérdeztünk,
miképp értékelik a jelenlegi helyzetet, változott-e a vállalkozásvezetést illető stratégiájuk?

Belegrai Péter, ügyvezető
MOTE Kft.
Több bizonytalansági tényezővel (Ft/EUR
árfolyam változása, alapanyagárak újabb
drasztikus emelkedése stb.) kell már most
is szembenéznünk a konfliktus kezdete óta.
Az érintett országokból származó bizonytalanná vált árubehozatallal is kalkulálnunk
kell, mely rövidtávon alapanyaghiányhoz,
hosszabb távon áremelkedésekhez vezethet. Az Oroszország elleni szankciók hatásait vélhetően mi is meg fogjuk érezni
banki-pénzügyi vonalon, az alapanyagok
beszerzése vagy az exporttevékenységek terén, de akár a rezsiköltségek várható emelkedésével is.
A forintosítható gazdasági tényezőkön kívül mindenképpen foglalkoznunk kell a kollégáinkban és magunkban már a Covid-19
vírussal is jelentkező, a jelenlegi konfliktussal csak fokozódó stresszhelyzetek kezelésével, melyek sok bizonytalanságot hordoznak
magukban, illetve erősen kihathatnak az
egyének és ezáltal a vállalkozás teljesítményére is.
Megnőtt a jelentősége annak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük beszállító
partnereink megbízhatóságát és vevőink hitelképességét, mely körülmények már az elmúlt két évben is jelentősen megváltoztak,
átalakultak.
Reménykedünk a helyzet mielőbbi békés
rendezésében, mely újra stabilitást és kiszámíthatóbb mindennapokat hozhat.

kitartunk. Nem sok mindent tehetünk, bízni
kell a fejünk felett összecsapó hullámok csendesedésében.
A főbb Partnereinktől kapott előrejelzésekből arra következtetünk jelen állás szerint,
hogy rövidtávon nem kell jelentős visszaesésre számítanunk, viszont, ha a helyzet tovább
romlik, akkor nehéz helyzet áll elő.
Nincs az a diverzifi kált gazdaság, ami
energiaszolgáltatás nélkül működni tudna,
ezért hatalmas a felelősség a nemzetközi vezetőkön.”

Győri Imre, ügyvezető
MAGYARMET Finömöntöde Kft.
A jelen helyzettel sajnos újabb kihívás elé
nézünk, különös tekintettel arra, hogy a
pandémiában eltelt két év után közvetlenül
érkezett a kialakult háborús helyzet, ráadásul most a szomszédunkban, ahol az ott élő
magyar kisebbségért is nagyon aggódunk.
A háború kirobbanása óta gyakorlatilag
néhány nap telt el, de már annyi és olyan
szintű hatás éri a gazdaságot és a vállalatokat, amelyekre nem számítottunk, viszont
szinte azonnal képesnek kell lennünk azokra reagálni. Cégünk feltehetőleg ugyanazokkal a problémákkal szembesül, mint a
kkv szektor valamennyi tagja, a beszállítói
lánc részeként egyformán érintenek minket
a felmerülő gondok. Amit az elsők közötti
intézkedésként megtettünk, az a beszállítóink megkérdezése a háborús területeken
való érintettségüket illetően. Vevőinket
is kértük, hogy nyilatkozzanak a tekintetben, hogy a krízis érinti-e őket, illetve,
hogy befolyásolja-e a már felénk leadott
rendeléseiket. Harmadik fontos lépésként
újra terveztük készletgazdálkodásunkat,
főként az alapanyagok vonatkozásában. Ennek megfelelően a visszamaradt anyagokat
átolvasztjuk és újra hasznosítjuk, ezzel is
biztosítva az ötvözők minél hatékonyabb
felhasználását. Fontos látnunk azt, hogy az
alapanyagok elérhetősége, illetve árai hogyan befolyásolják szállítási képességünket, hogyan tudjuk a vevői igényeket a jövőben is zökkenőmentesen kiszolgálni. Az
egyéb nehezítő tényezőket, mint az energiaés üzemanyagárak rendkívüli emelkedését
még nem is említettem. De maradjunk optimisták, és bízzunk abban, hogy a béketárgyalások mielőbb és hosszú távon megnyugtató eredménnyel fognak zárulni.

ukrán népet. A történelem fogja megítélni,
hogy mi vezetett ehhez a szörnyű háborúhoz, amely – a Covid járvánnyal együtt –
alapvetően megváltoztatta eddigi életünket
és munkánkat.
A mi kis cégünk forgalmának jelentős részét az élelmiszeripari termékek exportja teszi ki. Működésünk 28 éve alatt több mint
10 országba szállítottunk hazai gyártású növényi konzerveket.
Oroszországi cégekkel nincs üzleti kapcsolatunk, ukrán cégekkel ellenben van
mindkét irányban.
A magyar konzervipar az üvegszükségletének igen jelentős részét külföldről, köztük
Ukrajnából szerzi be. Az elmúlt években mi
is importáltuk Ukrajnából nagy mennyiségben befőttesüvegeket, de a háború miatt
ez teljesen ellehetetlenült. A többszörösére
emelkedett gázár minden vállalkozást súlyosan érint, de pl. az üvegiparnak, konzerviparnak kiemelkedően magas az energiaszükséglete.
A nyersanyagtermelőktől kezdve a feldolgozókig és a kereskedelmi cégekig, mindenki elbizonytalanodott, nincs kiszámítható
jövőkép.
Lehetséges a nehézségeket az orosz- ukrán
háborúra fogni, de nem ez a teljes igazság.
Most sajnálhatjuk igazán, hogy az előző évtizedben Magyarország nem ragadta meg a
lehetőséget, hogy bevezesse az eurót. 20102020 között meg volt minden lehetőség erre,
de nem volt hozzá meg a politikai akarat.
Elvesztegettünk egy évtizedet! A jelen évtizedben erre már semmi esélyünk nincs,
sajnos. Az államadósság, a költségvetési hiány, a rendkívül gyenge forintárfolyam (400
HUF/EUR), a magas infláció (ami kétszámjegyű lesz!), a korrupció mértéke, az uniós
pénzek folyósításának elmaradása mindmind olyan tényező, melyek miatt erre nincs
reális lehetőség.
A munkaerő-problémák a mi cégünket
csupán közvetetten érintik, de kihat a tevékenységünkre.
Úgy gondolom, hogy a helyzet ezen a téren nem fog javulni, mivel a menekültek
nagyobb része nyugatra megy és az itthoni
magyar fiatalok is jelentős számban elvándorolnak. Lehet, hogy az enyémek is...
Exportunk Ukrajnába nem jelentős, forgalmunknak csupán néhány %-át teszi ki,
de nekünk minden piac fontos. Jelenleg
azon dolgozunk, hogy minél több élelmiszer-szállítmányunk eljusson Ukrajnába,
ahol igen nagy a hiány. Az első 22 t zöldborsó konzervszállítmányunk a háború 13.
napján megérkezett az országba és reméljük
a sikeres folytatást.

Minárovits János, stratégiai igazgató
ALBACOMP RI Kft.
Fiers András, ügyvezető
Fiers Mechanika Kft.
Az elmúlt hetekben volt szerencsém több
évindító gazdasági rendezvényen is részt
venni, ahol az előadók nagyívű infrastrukturális és gazdaságfejlesztési terveket fogalmaztak meg.
Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a jelen
események mekkora negatív hatással lesznek
saját iparágunkra és az országszerte beharangozott fejlesztési tervekre. A következő két
évre mi is komoly beruházást fogalmaztunk
meg, ami megvalósítása mellett egyelőre még

Hunorfi István, FMKIK elnökségi tag
Inter-Nett 2000 Kft, ügyvezető
Elborzasztó, ami szomszédunkban, Ukrajnában történik. Úgy gondolom, hogy minden téren segítenünk kell az orosz agreszszió áldozatait, a kárpátaljai magyarokat, az

Az immáron közel két éve tartó különböző intenzitású COVID hullámok elég nagy
kihívás elé állították a cégünket, de ezeket
többé-kevésbé tudtuk kezelni. Jelenleg is
problémát jelent egyes elektronikai alkatrészek beszerzése és extra mértékű áremelkedése, napelemes projektjeinknél pedig a
szállítási határidők és szállítási költségek
drágulása, illetve a réz, alumínium és acél
árának drasztikus emelkedése. Ugyanakkor elindult a fokozódó inflációval együtt a
banki hitelkamatok emelkedése is, amelynek egyelőre nem látjuk a végét. Erre az
egész folyamatra jött az ukrán-orosz háború, amely az egyébként is magas árak újabb

megugrását eredményezte, a HUF-EUR ill.
HUF-USD árfolyam eddig soha nem látott
szinteket döntöget, az energia- és üzemanyag árak emelkedése pedig szintén hátrányosan érint bennünket.
A felsorolt szállítási nehézségek és
áremelkedések a szomszédunkban zajló
konfliktussal újabb lendületet kaptak, és
ennek az új hullámnak a végét még becsülni
sem tudjuk. A kétéves munkával előkészített orosz üzletünknek az első megrendelése most indult, egyelőre ennek a szállításnak sem látjuk a megoldását. Ameddig az
ukrán-orosz háború vége és kimenetele teljesen bizonytalan, addig még megbecsülni
sem tudjuk a bennünket érintő további negatív hatásokat.
A magyar gazdaság szempontjából rendkívül fontos lenne a már régóta várt helyreállítási alap pénzeinek és az uniós forrásoknak a
gyors folyósítása. Emellett az unióval folytatott viták lezárása segíthet a gazdasági helyzet kezelésében.

Nagy Ivonn
a Garzon Cégcsoport vezetője
Bebizonyosodott, hogy a korábbi évek
hosszú távú tervezése már a múlté. Ha fel
akarjuk venni a versenyt a folyamatosan
változó világgal, kénytelenek vagyunk a
mindenkori változáshoz a lehető legrugalmasabban alkalmazkodni. Stratégiailag
fontos a több lábon állás és az export további fokozása.
A Garzon Cégcsoportot mindig is a pozitív gondolkodás jellemezte, így mi minden
nehéz helyzetben igyekszünk a nehézségek
helyett és mellett a lehetőségeket keresni.
Persze nem mehetünk el amellett, hogy az
infláció rendkívül magas és fokozódó, amely
az alapanyag-, energiaárak tekintetében hatalmas teher és egy komoly növekedési potenciállal bíró KKV-nál a gyors ütemben
emelkedő kamatok a beruházási lehetőségeket is jelentősen korlátozhatják.
Jelenleg az orosz piacról érkező alapanyagok beszerzése ugyan nehézségekkel jár, de
piaci oldalról több olyan megkeresést kaptunk, amely lehetőség, mert az ukrán alvállalkozók kiváltását szolgálja.
2021. év során a már korábban létrehozott fémipari tevékenységünk kapacitását az egészségipar szolgálatában bővíteni
tudtuk, így saját, 100%-ban magyar intenzív-ágyunkkal és további egészségügyi fémipari termékeinkkel állunk megrendelőink
rendelkezésére.
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A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÜZLETFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Az Enterprise Europe Network az Európai Unió egyetlen és egyben a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata, mely valamennyi tagországban magas
színvonalú szolgáltatást kínál a helyi kkv-k növekedéséhez. A hálózat egyedülálló földrajzi lefedettséggel és tevékenységi körrel közel 600 európai üzletfejlesztéssel foglalkozó szervezetet fog össze, több mint 60 országban. A Gazdaság Házában működő Közép-dunántúli Regionális Iroda munkatársai
tapasztalatukkal, kiterjedt nemzetközi hálózati kapcsolataikkal a vállalkozások segítségére lehetnek! Az exportáló, külpiacra lépő cégeknek ajánljuk a
szolgáltatásokat, keresse munkatársainkat a megadott elérhetőségeken!

Exportfejlesztés, külpiacra lépési
lehetőség

Innovációs és pályázatfigyelési
szolgáltatás

Gazdaság- és exportfejlesztési, külpiacra
lépést támogató lehetőségek a Gazdaság
Házában vállalkozások számára.
Buda Csilla irodavezető várja a vállalkozások megkeresését!

Innovációs szolgáltatás, pályázatfigyelés
vállalkozások számára: gyors és sikeres
alkalmazkodás Tóth Milán innovációs tanácsadó segítségével!
Kérje kollégánk segítségét, hogy az Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionális Iroda segítségével vállalkozása innováció terén is versenyképes
legyen!

A Gazdaság Házában működő Enterprise
Europe Network Közép-dunántúli Regionális Iroda komplex szolgáltatási portfóliót kínál a térség vállalkozói számára a gazdaságés exportfejlesztés terén.
A vállalkozásokat kiterjedt nemzetközi kapcsolataink segítségével, összekötjük más országokban működő magyar exportot segítő szakemberekkel, attasékkal, vállalkozásokkal. Mindez
a cégek piacra lépését, a közvetlen kapcsolatfelvételt és az információszerzést támogatja.
Üzleti partnerkereső rendezvényeinkre a világ minden tájáról érkeznek vállalkozások, új

partnerek után kutatva. Partnerkereső adatbázist ajánlunk azoknak a cégeknek, akik
gazdasági-kereskedelmi partnereket keresnek, ebben az adatbázisban a világ több tízezer ajánlatából találhat üzleti lehetőségeket.
Hazai és külföldi szakemberek bevonásával
tájékoztató rendezvényeket szervezünk törvényi
szabályozásokról, cégalapításról, adózási kérdésekről, vámügyi tudnivalókról és további, a vállalkozások működését befolyásoló kérdésekről.
Szolgáltatásaink fókuszterületei olyan területeket is felölelnek, amelyek a járvány következtében előtérbe kerültek a vállalkozások
nagy százalékánál: digitalizáció elősegítése,
fenntarthatóság (társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi), alkalmazkodóképesség fejlesztése, sérült beszállítói láncok korrigálása.
Tevékenységünk alappillére a speciális, a
vállalkozói igények alakulását figyelembe
vevő támogatás, segítés. Szolgáltatásainkkal
igyekszünk azon lenni, hogy a cégek tudjanak innoválni és megvalósítsanak innovációs
folyamatokat, vagy az egységes belső piacon,
vagy akár más országokkal nemzetközi üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki.
een@fmkik.hu

Jelenleg az Innovation Health Check, nemzetközileg elismert módszertan szerinti
felmérést biztosítjuk a hozzánk forduló,
érdeklődő vállalkozásoknak, mellyel a cégek pontos képet kaphatnak vállalkozásuk
innovációs szintjéről, az esetlegesen fejlesztésre szoruló területekről. Azt látjuk,
tapasztaljuk, hogy az innováció elengedhetetlen az üzleti növekedéshez, hiszen az új
termékek és eljárások, vagy üzleti modellek
bevezetése olyan piaci előnyökhöz juttatják
a vállalkozásokat, amelyek az árbevételt és
a hatékonyságot is növelik.
Pályázatfigyelő szolgáltatást is nyújtunk,
melynek keretében – a fejlesztési elképzelésekhez és tevékenységi körökhöz illeszke-

dően – információt adunk az aktuális vállalkozói pályázati felhívásokról, az elérhető
lehetőségekről.
A nyújtott szolgáltatásokkal személyre
szabottan segítjük a hozzánk forduló ügyfeleket. A vállalkozást nyitó beszélgetés keretében ismerjük meg, és a cég képviselőivel
közösen vesszük számba, térképezzük fel
azokat a lehetőségeket, amelyek jövőbeni
fejlődésükhöz szükségesek. A világban zajló események egy vállalkozás működésére
azonnal hatással vannak. Szolgáltatásinkkal
a változásokhoz való gyors és sikeres alkalmazkodásban kívánunk támogatást nyújtani
rugalmas módon, naprakész információk figyelembevételével.
Bővebb információért keresse kollégánkat: milan.toth@fmkik.hu

Külpiacra lépés? Exportpiaci tervek?
Innováció? Pályázatok?
Keresse kollégáinkat a Gazdaság Házában!
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
+36 22-510-310 – een@fmkik.hu – milan.toth@fmkik.hu – fmkik.hu
Buda Csilla: een@fmkik.hu

Tóth Milán: milan.toth@fmkik.hu

Külföldön megfizetett áfa visszaigénylése

Mérnöki szaktudást
az újjáépítéshez

Külföldi partnerekkel való együttműködés vetületeként gyakran merül fel kérdésként a kimenő és beérkező számlák
áfatartalmának kezelése. Bacsa Szilvia,
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara (DUIHK) referense ad betekintést a külföldi áfa visszatérítésének eljárásába.
A magyar vállalkozások jellemzően a külföldi üzleti utak alkalmával találkoznak
első alkalommal külföldi áfával. A szállás vagy az étkezés költsége rögtön az első
körben felveti a magyar áfabevallásba nem
beépíthető külföldi forgalmi adó problémáját, majd ez folytatódik az esetleges egyéb,
külföldi beszerzések, igénybe vett szolgáltatások áfatartalmával kapcsolatos kérdésekkel. Nem feledkezhetünk meg továbbá a
magyar vállalkozások külföldi partnernek

kiállított, magyar áfát tartalmazó számláiról sem. A számla kiállításával a történet ugyanis nem ér véget, hiszen az uniós
tagállamok helyenként eltérő szabályozásai
miatt a számla vevője megkérdőjelezheti az
áfatartalom jogosságát vagy tanácstalan a
visszatérítés módját illetően.
A külföldi, tehát az áfabevallásban nem
érvényesíthető áfa kérelemmel történő
visszaigénylésének lehetősége már több évtizede fennáll, elektronikus formában pedig 2010 óta van lehetőség a kérelmek benyújtására. Az eljárás minden esetben két
részből áll. Maga a benyújtás a kérelmező
székhelye szerinti ország adóhivatalához
történik, majd ez az adóhivatal továbbküldi a kérelmet az elbírálás országa szerinti
adóhivatalhoz. A felmerülő kérdéseket
minden tagország adóhivatala hiánypótlás
formájában teszi fel és a benyújtandó do-

kumentumok köre a szerződésektől, megrendelésektől egészen a részletes, magát a
gazdasági ügyletet több szempontból leíró
nyilatkozatig terjedhet.
Az eljárás maga több hónapig is eltarthat
és a technikai keretfeltételek is megnehezítik néha az eljárás menetét, de csakúgy,
mint egy áfabevallás esetén, a beküldés
előtti alapos előkészítés megkönnyíti az eljárást. Az előkészítés során figyelembe kell
venni a számlakiálltó országában érvényes
szabályozásokat is, hiszen egyes termékek,
szolgáltatások visszatéríthetősége eltérhet a
magyar szabályoktól.
A DUIHK rendkívül széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik úgy a német, mint a
magyar adóhatóság áfa-visszaigénylési eljárásával kapcsolatban, így hathatós segítséget tudunk nyújtani az eljáráshoz mind a
magyar, mint a német vállalkozásoknak.

Német adózási tudnivalók
– vegyen részt programunkon!

Németország a magyar üzletemberek számára magasan a legfontosabb kereskedelmi partnernek számít, tradicionálisan vezető szerepet tölt be Magyarország exportpiacai sorában. A német exportban érdekelt vállalkozások számára kínálunk programot adózás témakörben 2022. április 5-én kedden, 10,00
órától a Gazdaság Házában. Várjuk jelentkezését!
A témában szervezett programunk alkalmával bemutatjuk a legfontosabb
német adótípusokat, tájékoztatást adunk arról, hogy a magyar vállalkozások
hogyan kérhetik vissza a Németországban megfizetett áfát és hasznos gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, mire kell figyelni a határon átnyúló
ügyletek esetében.
Bővebb információ és jelentkezés honlapunkon: fmkik.hu

Folytatás az 1. oldalról
A háborút követően emberfeletti erőfeszítést
igényel majd az ukrajnai ingatlanok újjáépítése. Puska József beszélt lapunknak arról,
hogy milyen lehetőséget lát arra, hogy a hazai építőipar bekapcsolódjon a helyreállítási
munkálatokba.
Hiszen Ukrajna fizikailag is lerombolt életviteli és gazdasági infrastruktúrájának kétkezi, szószerinti újjáépítése az ő feladatuk lesz!
Azonban ehhez komoly segítségre lesz szükségük. A lebombázott létesítmények, házak,
épületek újraépítéséhez, az élet újraindításához közös, globális összefogással, magyar
segítséggel.
Hazánk humán munkaerőt korlátozottan,
de építési technológiát, építőanyagokat,
mérnöki szaktudást tud adni a gyors újjáépítéshez az orosz agresszió – remélve mielőbbi – lezárását követő új élethez.
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Szolgáltatás Az alkotás vágya elengedhetetlen
Nyilvántartásba vétel,
regisztráció:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu,
web: fmkik.hu
Vállalkozói
hiteltanácsadás,
Széchenyi Kártya
ügyintézés
Kálmán Judit
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

Az AIKSZ Zrt. 1960 óta
foglalkozik tanulóképzéssel
bútorasztalos szakmában,
több évtizede működtetnek
önálló tanműhelyt, főállású
szakoktató felügyeletével.
Jól felszerelt tanműhelyükben képzik az asztalos tanulókat, akik üzemi körülmények között sajátítják el az
egyedi bútorgyártás mesterfogásait.
Kotsis Péter, az AIKSZ
Zrt. ügyvezetője a duális
képzés fontosságáról beszélt
lapunknak.
- Korszerű SCM gépekkel
felszerelt üzemünkben munkatársaink a kézműves tradíciókra épülő modern technológia segítségével valósítják
meg a megrendelőink speciális igényei szerint tervezett
berendezéseket. Neves belsőépítész tervezők bevonásával
érjük el célkitűzésünket, hogy
ne csupán használati értékű
bútorokat állítsunk elő, hanem
azok magas minősége az esztétikai értéket is magában hordozza és ezáltal a lakás valódi
otthonná váljék – ismertette a
cég munkáját Kotsis Péter.
Mint mondta, a gyakorlati
képzés rendkívüli kihívásokkal küzd napjainkban. Egy
óriási demográfiai gödör aljáról próbálják felküzdeni
magukat. A gyerek kevés, a
szakmunkás utánpótlás még
kevesebb. A szakma, a kétke-

SZEMÉLYES ÉS ONLINE
RÉSZVÉTEL IS LEHETSÉGES
Elektronika a fókuszban - Nemzetközi üzletember-találkozó – 2022. március 28-29, Budapest
SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ
PROGRAMOK
Fuvarozók figyelmébe: májustól engedélykötelezettség a 2,5 tonnás kishaszongépjárművekre is – 2022.
március 31. csütörtök, 9,00 óra
Adózási kérdések a német exporthoz kapcsolódóan –
esettanulmányok az autóipari beszállítók világából –
2022. április 5. kedd, 10,00 óra
Nemzetközi fenntartható energia konferencia és üzletember találkozó – Graz, 2022. április 5.
Az AIKSZ Zrt-nél az egyedi bútorgyártás mesterfogásait sajátíthatják el a
tanulók
zi munka becsülete az elmúlt között folyó oktatás pedig jó
években ismét erősödésnek in- szakembereket képes kineveldult. Kezdi visszanyerni méltó ni – tette hozzá Kotsis Péter.
helyét az emberek szemében,
Az AIKSZ Zrt-nél várják az
és ez a pályaválasztás során is asztalos tanulókat. Az ügyveremélhetőleg a szakgimnáziu- zető kiemelte, a bútorasztalos
mok és szakiskolák felé tereli szakmához fontos a jó kéza pályaválasztó gyerekek és ügyesség, a biztos általános
szüleik figyelmét.
iskolai alaptudás, a kétkezi
A gyakorlati képzés kapcsán munka iránti érdeklődés. - Az
elmondta, hogy jól képzett alkotás vágya elengedhetetlen
szakember csak jó tárgyi tu- ahhoz, hogy jó szakembert
dású gyermekekből válhat. - tudjunk képezni tanulóinkból.
Hiszem, hogy az új rendszerű És azt gondolom, ez minden
szakképzési munkaszerződés- szakmánál
elengedhetetlen
sel együtt járó juttatások sok feltételrendszer – összegezte.
pályaválasztót a szakképzés
A cikk teljes terjedelméfelé orientálnak. A duális, ben honlapunkon olvasható:
valódi műhelykörülmények fmkik.hu

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

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a
gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati
képzőhelyen
foglalkoznak
tanulóval az iskolai rendszerű
szakképzésben.
Az elmeléti képzési napokra
2022. április 28., 29. és 30-án,
míg a tréning napokra május
4., 5., 6-án kerül sor. A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet és

25 óra (3 napos) tréning. Az
elméleti képzés pedagógiai,
szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki.
A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára
történő jelentkezés feltétele a
megfelelő, szakirányú szakmai végzettség és legalább 5
éves szakmai gyakorlatban
eltöltött idő, melynek hivatalos dokumentumokkal történő igazolása szükséges.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga a GFAK A-ITM-12/2021/TK /07,
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
támogatási
szerződés keretében valósul
meg. Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000243.
Részvételi szándékukat a
szakoktatokepzes@fmkik.hu
e-mail címen jelezzék.

szféra
rendezvényei

Gyakorlati oktató képzés Döntőbe jutottak
24 fő gyakorlati oktató képzésére kerül sor tavasszal.
A képzésre és vizsgára egy
időben kell jelentkezni levélben vagy személyesen az
FMKIK-nál, a jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük,
hogy legkésőbb 2022. március 31-ig jelezzék részvételi
szándékukat.

üzleti

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékességi területéről két
diák is bejutott az SZKTV/
OSZTV verseny döntőjébe.
Pruzsina Balázs asztalos,
valamint Balogh Gábor
faipari technikus versenyzők a Székesfehérvári SZC
Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola
tanulói.
A Szakma Sztár Fesztivál honlapján megjelent a

SZKTV/OSZTV
verseny
döntőjébe jutottak névsora,
amelynek feltöltése folyamatos.
Gratulálunk a döntőbe jutott diákoknak és felkészítő
tanáraiknak!
További információ: www.
szakmasztar.hu/szakmai-versenyek-dontojebe-jutottak-2/
A verseny és a kapcsolódó feladatok a GFA-KAITM-12/2021/TK/07 számú
támogatási szerződés keretében valósulnak meg.

Ágazati fórumok
Az áprilisra tervezett Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztal ülésen a grémium a járványhelyzet, az
orosz-ukrán háborús helyzet, az infláció munkaerőpiacra, illetve a szakképzésre
gyakorolt hatását elemzi.
Április közepén kerül sor
ágazati fórumra, az öt Fejér
megyei húzóágazatban: specializált gép-és járműgyártás,
építőipar, turizmus-vendéglátás, gépészet, elektronikai és
elektrotechnika.
A tavaszi fórum alkalmával
ismét aktuális témák kerülnek megvitatásra, úgymint
a duális képzőhelyek nyil-

vántartásba vétele és ellenőrzése, a felnőttképzés, a
mesterképzés és vizsgáztatás
aktualitásai.
A kerekasztal és a fórumok
megtartásáról az érintetteknek meghívót és tájékoztatást
küldünk. Érdemes figyelni a
kamarai honlapot, számos
pályaorientációt, duális képzést érintő programmal várjuk a szakképzésben érdekelteket. Kísérje figyelemmel
honlapunkat: fmkik.hu
A programok a GFA-KAITM-12/2021/TK/07,
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
támogatási
szerződés keretében valósulnak meg.

ONLINE PROGRAMOK
Kereskedők, webshopok figyelmébe! Jogszabályváltozás májusban – 2022. március 22. kedd, 10,00 óra
Minden héten üzlet! Ismerje meg Szlovénia, Írország
gazdaságát és üzleti lehetőségeit! – 2022. március 23.
szerda, 10,00 óra
Minden héten üzlet! Ismerje meg Szaúd-Arábia,
Egyiptom gazdaságát és üzleti lehetőségeit! – 2022.
április 27. szerda, 10,00 óra
Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

DUIHK Szakképzési Díj
– átadták az idei díjakat
Március 10-én került sor
a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi
Kamara
(DUIHK) által alapított
Szakképzési Díj átadására.
Motiváció kategóriában a
Győri SZC Lukács Sándor
Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Ki(d)s Mérnök Tábor
– Pályaorientációs célú, élményalapú tábor 5-6. osztályosoknak c. projektért vehetett át elismerést.
Kooperáció kategóriában az
MVM Energetikai Ágazati
Képzőközpont Nonprofit Kft-t
„Az MVM Ágazati Képzőközpont megalapítása és duális szakképzéseinek elindítása” c. projektért díjazták.
Az AUDI HUNGARIA
Zrt. „Kötelező? Oktatás? – A
gamifikáció nyújtotta módszertani lehetőségek kiaknázása a szemléletformáló

oktatások c. projektje” Innováció kategóriában nyert.
A különdíjat az Alapítvány
a Mórahalmi Szakképzésért
projektje nyerte.
A DUIHK 2013-ban hozta
létre a Szakképzési Díjat azzal
a céllal, hogy elismerje azon
kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket, melyek jelentős mértékben és példamutató
módon segítik elő a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon. A díjra magyarországi székhelyű vállalatok,
közintézmények, iskolák, civil
szervezetek, vagy akár magánszemélyek is pályázhatnak.
2014-ben a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Motiváció kategóriában
Szakképzési Díjazott lett, pályaorientációs tevékenysége
elismeréséül. Pályamunkája
„A jövőnket építjük – A kétkezi szakmák bemutatása és
népszerűsítése”
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