Online számla:
júliustól éles

Az oktatómunka
színvonala erősödik

Startupok az
EEN irodában

Júliustól már éles az online
számlázás – Menyhárt Róbert,
igazgató, NAV Fejér Megyei
Adó- és Vámigazgatósága.

A Garzon Bútor cégcsoport
tanteremberendezést adományozott az adai iskolának –
Imre Zita Enikő, ügyvezető.

A Gazdaság Házában működő
EEN iroda segíti az innovatív,
ötlettel rendelkező vállalkozni
vágyó ﬁatalokat is.

1-3. oldal

3. oldal

3. oldal

kalauz
GAZDASÁGI

Radetzky Jenó´

Szabad a mozgás...
Amit eddig csak tudtunk,
azt most már érezzük is!
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikke
biztosítja minden uniós
állampolgár Unión belüli
szabad munkavállalását. A
magyarok számára is.
Néhány évvel ezelőtt a
teljes tiltás, majd a kontingensekért való harc, a
munkaügyi hivatalokkal,
S o n d e r ko m m a n d ó k k a l
való küzdelem és perek
után ma megjelent a munkaerő csábítás bel- és külpiacon. Micsoda változás!
A foglalkoztatást sürgető
és támogató gazdaságpolitika átváltott a munkaerőt
pótló, fejlesztő innovációs
folyamattá.
Vannak azonban ágazatok, melyeknél nem nélkülözhető a munkaerő,
ahol nem lehet robotokkal
pótolni az emberi szolgáltatást. Ilyen a vendéglátás,
szállodaipar,
turizmus,

építőipar. Ezek az ágazatok
szenvedik meg legjobban
a magas bérszínvonalú országok elszívó hatását.
Elismerésnek is tekinthetnénk – de nem úgy éljük
meg –, hogy a mesterképzés
záró rendezvényéről a végzett szakácsok, pincérek,
ácsok és villanyszerelők
közvetlenül Angliába, Németországba vagy Ausztriába utaznak. Új iparág jött
létre. A munkaerőcsábítás.
A szabadpiac, az integráció
és a konjunktúra terméke. Nem maradhat válasz
nélkül. Gazdaságpolitikai
intézkedésekre van szükség, az üzleti környezetet
romboló etikátlan viselkedést pedig megbélyegző
közösségekre. A munkaerő
mozgása szabad, a verseny
megengedett, a munkaerő
csábítás ma gyakran alkalmazott formája pedig etikátlan. Kamarai közösségünk
ezt az álláspontot képviseli.
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A NYÁRI SZEZON KIHÍVÁSAI:
KEVÉS MUNKAERŐ, SOK VENDÉG

Online számla rendszer
– július 1-jétől már éles
2018. július 1-jétől kötelező a számlázó programok
online bekötése az adóhivatalhoz. A számlát kiállító
vállalkozónál az adatszolgáltatást a program automatikusan végzi el, ez a
vállalkozónak semmilyen
plusz munkát nem jelent.
„Az online számlázás a csalárd cégek kiszűrésével nemcsak a tisztességes vállalkozókat védi, hanem jelentősen
csökkenti a vállalkozások
adminisztrációs terheit is. Július 1-jétől a legalább 100 ezer
forintot elérő áfa összeget
tartalmazó számlákról adatot
kell szolgáltatni az adóhivatal
felé. A kézi számlák adatait is
továbbítani kell, de mivel ezt
a műveletet értelemszerűen
nem egy program végzi el,
érdemes az érintetteknek átállni a kézzel kiállított számla
helyett a számlázó program
használatára. Ha a kézi szám-

lában szereplő áfa összege
legalább félmillió forint, akkor legkésőbb a kiállítás utáni
napon, ha ennél kevesebb az
áfa összege, akkor pedig a
számla kiállításától számított
öt napon belül kell az adatokat rögzíteni az adózónak egy
erre a célra létrehozott weboldalon. A kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a
Nemzeti Adó és Vámhivatal
(NAV) saját fejlesztésű online
számlázó programját, amely
az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is
nyújt használóinak. A saját
fejlesztésű online számlázó
program egy olyan speciális
és egyedülálló szolgáltatás,
amelyet jellemzően a kis- és
középvállalkozások tudnak
majd használni.” – mondta
Menyhárt Róbert igazgató
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága).
Folytatás a 3. oldalon

Július 1-jétől minden
automatát lát a NAV
A kezelőszemélyzet nélküli étel- és italautomaták július 1-je
után csak automata felügyeleti egységgel (AFE) üzemeltethetők. Vasárnapig kell beszereltetniük az étel- és italautomatákat üzemeltető vállalkozásoknak az automata felügyeleti
egységet gépeikbe. Forrás: NAV, bővebben: www.fmkik.hu.

A nyári szezon kihívások elé állíthatja a turizmussal, vendéglátással foglalkozó cégeket
A meleggel együtt beköszöntött a nyári szezon is, mely
az iskolai szünet kezdetével
komoly kihívások elé állíthatja a turizmussal, vendéglátással foglalkozó cégeket.

Mind amellett, hogy ez az
időszak az egyik legjövedelmezőbb, a munkaerőhiány szinte minden vállalkozás esetében komoly
problémát jelent. Arról,

hogy miként készülnek és
mit várnak az idei nyártól,
milyen eszközökkel próbálják bevonzani a vendégeket
és hogyan boldogulnak a
munkavállalók, – vagy bi-

zonyos esetekben – képzett
munkaerő nélkül az idegenforgalommal, vendéglátással foglalkozó, helyi cégek
vezetőit kérdeztük meg.
Folytatás a 2. oldalon

Vállalkozói összefogással a Kárpát-medencei
szakképzés támogatásáért
3D nyomtatót adományozott a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az
adai Műszaki Iskolának.
A Garzon Bútor Cégcsoport jóvoltából pedig új
berendezés került a délvidéki intézmény egyik tantermébe.
Fejér megye vállalkozói
fontos küldetésnek tekintik
a Kárpát-medencei közösségi kapcsolatok fejlesztését, a térség gazdaságfejlesztését, a szakképzés
erősítését. A Kárpát-medencei szakképzés fejlesztéséért és támogatásáért
– FMKIK szervezésében –
még év elején szakképzési
konferenciára, azt követően
jótékonysági bálra került
sor, melynek keretében a
vállalkozók és partnerek
összefogásával 1,8 millió

forint adomány gyűlt öszsze. A pénzbeli adomány
mellett a jótékonysági vacsoraesten Kárpát-medencei borok árverésére is sor
került, neves borászatok és
vállalkozók termékfelajánlásával.
Az összefogásból 1,8 millió forint bevétel gyűlt öszsze, melyből a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 3D-s nyomtatót vásárolt
és adományozott a Műszaki
Iskola Ada számára.
– Azt szeretnénk, hogy a
Kárpát-medencében a magyar gazdaság az oktatás
támogatásával is jelen legyen, hiszen az egységes
gazdasági térhez egy magas
szintű oktatásra és tudásra
van szükség – hangsúlyozta
Radetzky Jenő, FMKIK elnök a délvidéki Adán 2018.
június 19-én, a 3D-s nyom-

3D-s nyomtatót adományozott FMKIK a Műszaki Iskola Ada részére
tató ünnepélyes átadásán.
A Műszaki Iskolának 360
tanulója van, műszaki kép-

zésük a térségben kiemelkedően magas színvonalú.
Folytatás a 3. oldalon
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A nyári szezon kihívásai: kevés munkaerő, sok vendég
Folytatás az 1. oldalról

Nagy Roland, ügyvezető

Möllmann Eszter

Madarász Viktor

Nagy Rol-And Kft., Gémeskút étterem (Sukoró)

Fogadó az Öreg Préshez, Hétkúti Wellnes, Mór

kereskedelmi igazgató, Korona Zrt.

Megújult és ráncfelvarráson esett át étlapunk, melynek összeállításakor odaﬁgyeltünk, hogy a glutén- és laktózérzékeny
vendégeink is megtalálják a megfelelő ételt.
Igyekszünk kedvezni a kisgyermekkel érkező vendégeink számára is, külön babakonyhával – ahol pelenkázási lehetőség is biztosított – várjuk őket. Amennyire energiánk
engedi, növeljük szolgáltatásunk színvonalát.
Terveink közt szerepel egy új, modern játszótér megvalósítása, ahol a gyermekek élvezhetik a szabadságot és a játék örömét.
A vendégcsalogatás terén én jobban hiszek
abban, ha egyik vendégünk a másiknak elmondja, mit és hogyan tapasztalt. Én úgy
gondolom, hogy érdekünk és ügyünk egy: a
„VENDÉG”. Vendégcsalogatásra a mostani
kornak megfelelő, különböző portálokon hirdetünk, étel fotókkal kedveskedünk vendégeinknek, de leginkább a szájhagyomány útján
terjedő „reklámozásban” hiszek.
Rendezvények-lakodalmak szervezésekor
kedvező csomagvariációkat kínálunk, számos étel- és italcsomaggal szolgálunk. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, legyen szó
kicsi, vagy nagy rendezvényről, vagy csak
álomról. Amit tudunk, megvalósítunk.
A munkaerőhiány számunkra is problémát
jelent, igény lenne szakképzett munkaerőre.
Jelenleg szinte minden pozícióba keresnénk
embert, egész éves munkára. Nem egyszerű
a csapatunkba bekerülni, a kollégáim elfogultak és jó csapatot alkotnak, kiállnak egymásért.

Sok akciós csomagajánlattal készülünk
mindkét szállodában, melyek színes programokat is tartalmaznak. Szeretnénk több
határon túli pihenős vendéget idén (osztrák, szlovák például). Emellett egyre több
az üzleti jellegű nagyobb rendezvényünk,
mely növekedésének nagyon örülünk, és reméljük, ez csak tovább gyarapodik a nyári
szezonban is.
Új marketingfogásunk, hogy a honlapon
és a közösségi médiában megjelentetünk
szezonális kisvideókat, 30 mp és 1 perc között, hiszen a tanulmányok is kimutatják,
hogy az ember egyre vizuálisabb. A nyári
szezonra például az ebben az időszakban
kihasználható előnyeinket forgattuk le a
ﬁlmben.
Öreg Prés Éttermünkben szezonális ajánlatokkal készülünk, és családi vagy egyéb
rendezvényekre személyesen értékesítjük a
kívánt menüajánlatot. Ez nagyon széles választékot kínál a vendégnek, mely minden
bizonnyal segíti az értékesítést.
A szakképzett munkaerő ebben az időszakban általában kritikus, sokan mennek
külföldre. A ﬂuktuáció megnő. A tanulókkal sikerül átvészelnünk ezt az időszakot, és
azért szerencsére akad még jól képzett, szakmaszerető ember, akit, ha nem is egyszerű
„levadászni”, végül sikerült alkalmazni, így
idén is a csapat teljes létszámmal indul neki a
turisztikai szezonnak.

Dr. Szabó Tibor
polgármester, Martonvásár

A Martonvásárra látogatók június végétől
már felfedezhetik a történeti kerttervezők
által újonnan kialakított 2 hektáros Brunszvik-kertet, amely a Brunszvik-kastély előtti
kertrészletből és a korábbi templomkertből
lett létrehozva. Ennek hatására mostantól
bárki ingyenesen megcsodálhatja a Brunszvik-kastélyt, ősszel pedig az egyedülálló
Agroverzum Tudományos Élményközpont is
megnyitja kapuit a kastélyparkban.
A nyári időszakban a Beethoven Emlékmúzeum és az Óvodamúzeum is a megszokott nyitvatartási rend szerint várja a
látogatókat. Mindkét tárlat jelentősen ki fog
bővülni 2019-es év folyamán.
Városunk egyik legjelentősebb visszatérő
eseményévé fejlődött Beethoven-emlékkoncert sorozat idén ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját. A kerek évforduló alkalmából a Nemzeti Filharmonikusok különleges
koncertsorozatot adnak a Brunszvik-kastélyparkban található tavacska közepén lévő
szigeten. A három hétvégét felölelő rendezvénysorozatot egy egész napos színes záró
esemény koronázza meg július 28-án, amelyen a Nemzeti Énekkar, a Grazioso Kamarazenekar és Kolonits Klára művésznő is muzsikálni fog az idilli környezetben.
Természetesen az oroszországi labdarúgó
világbajnokság egyetlen percéről sem maradnak le a városunkba látogatók, ugyanis a Postakocsi étterem hűs kerthelyiségében kivetítő
várja a foci szerelmeseit.
További érdekesség, hogy év eleje óta minden
hónap második szombat délelőttjén nemcsak
termelői vásárt, hanem bolhapiacozást is rendez önkormányzatunk Martonvásár főterén.
Az idei nyár martonvásári fő attrakciója
természetesen az V. Magyar Népdal Napja
hétvégéje lesz. Szeptember 14-én, pénteken,
a Magna Cum Laude zenekar fogja ráhangolni látogatóinkat a martonvásári minifesztiválra. Az idei családbarát rendezvényen a
szervezők a visegrádi négyek kulturális egységének bemutatását is célul tűzték ki, így a
neves magyar előadókon kívül (Palya Bea,
Berecz András, Harcsa Veronika stb.) többek között fellép még Iva Bittová világhírű
cseh-morva hegedűművész, a szlovákiai Michal Nova és zenekara, illetve a Teatr Klinika
Lalek lengyel óriásbábos utcaszínház is. Idén
is táncházakkal is készülnek, melyek garantáltan ideális mátkafogó helyszínek lesznek a
ﬁatalok számára. A zenén és a táncon kívül a
gasztronómia, a színház és a népi divatbemutatók világába is elkalauzoljuk majd a szeptember 15-16-án városunkba látogatókat.

A Korona Zrt. boltjai az idei nyáron a szokásosnál is több akcióval várják a vásárlókat. Érdemes ﬁgyelni üzleteink Facebook
oldalát, mivel bizonyos kuponos akcióink
elsősorban ezeken keresztül érhetők el. A
nyári szezonban mindig sok olyan ember
is eljut a belvárosba a méltán népszerű rendezvények miatt, akik amúgy ritkán járnak
erre, így igyekszünk őket is megszólítani,
vásárlásra buzdítani. Összességében a tavalyihoz hasonló, eseménydús és forgalmas
nyárra számítunk.
Kulcsár Szilvia, főigazgató

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Ring Ferenc

ügyvezető, Ring Catering Kft.
Lévai Ferenc, vezérigazgató

Aranyponty Zrt., Aranyponty Halász Csárda

Az idei évre is folyamatos fejlődéssel számolunk. Az új fejlesztéseink az alábbiakban
alakulnak: új gyermekjátszótér építése, szabadtéri fürdőmedence kialakítása, illetve
hétvégi svédasztalos menüztetés. Az idei
évben az esküvői foglalások száma növekedett, ajánlati csomagjaink őket vonzották
jobban a már bejáratott gyerektáborok és
céges rendezvények mellett.
Sajnos a szakképzett munkaerő ﬂuktuációja elég nagy, jelenleg is takarító munkakörbe keresünk dolgozókat.

A cégünk családi – feleségem és jómagam – vállalkozásként már harminc éve
üzemelteti a belvárosban, a Liszt Ferenc
utca 11. szám alatt a „Kapualj” fagylaltozót. Minden évben készülünk a turista szezonra, de a turisták nem jönnek.
Nem ismerem a statisztikai adatokat, de
a mi szintünkön úgy érzékeljük, hogy a
városunk nem kiemelt célpont a turisták
számára. A nyári hónapok kifejezetten
gyengék.
Munkaerő sincs, se szakképzett, se képzetlen. A feladatot a munkára jelentkező
diákokkal oldjuk meg.

A pályaválasztók körében igen népszerűek
a vendéglátáshoz kapcsolódó szakmák, ezt
a jelentkezők létszáma is tükrözi. A tanulókat nemcsak a szakma szeretete, hanem az is
vonzza, hogy egyre nagyobb a munkaerőpiaci kereslet ezeken a területeken.
A Székesfehérvári Szakképzési Centrumban a vendéglátáshoz kapcsolódó képzések
területén a végzett tanulók létszáma az alábbiak szerint alakult: a 2016/2017-es tanévben
22 cukrász, 16 szakács, 13 pincér és 17 vendéglátásszervező-vendéglős tanuló végzett.
A 2017/2018-as tanévben 11 cukrász, 15 szakács, 18 pincér, 8 vendéglátó eladó, 19 vendéglátásszervező-vendéglős és 18 vendéglátásszervező diák került ki az iskola padjaiból.
A 2018/2019-es tanévre a vendéglátás szakirányra 489 tanuló jelentkezett, ebből 200
cukrász, 89 pincér, 83 szakács és 117 fő vendéglátásszervező.
A szakmában maradók, illetve a szakmát
elhagyók arányára vonatkozóan jelenleg
nem rendelkezünk hiteles információkkal.
Folyamatban van annak a rendszernek a kidolgozása, amellyel pontosan nyomon tudjuk
követni végzős tanulóink további életútját.

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA
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Vállalkozói összefogással a Kárpátmedencei szakképzés támogatásáért
Folytatás az 1. oldalról
A vállalkozói összefogás
példaértékű volt. A székesfehérvári Garzon Bútor Cégcsoport az intézmény számára
tanterem berendezést ajánlott
fel. A szakiskola tanulói körében nagy örömet okoztak, a
diákok az ünnepélyes átadáson nem csak bemutatták az
iskolában folyó képzést, a közösségi életét, hanem jelképesen műsorral is megköszön-

ték az adományt. A Garzon
Cégcsoport részéről Imre Zita
Enikő ügyvezető képviselte a
céget Adán.
– A támogatásnak köszönhetően az intézményünkben
folyó oktatómunka színvonala kiemelkedően erősödik
mindhárom szakterületen,
az új berendezésnek hasznát
vesszük gépészet és fémmegmunkálás, elektrotechnika, valamint a földmérés-

tan és építészet szakon is.
Tanulóinknak lehetőségük
lesz megismerni a 21. század egyik legnagyobb vívmányát,
háromdimenziós
tárgyakat alkotni digitális
modellekből, és ezt a megszerzett tudást később kamatoztatni tudják majd a felsőfokú tanulmányaik során,
illetve a munkahelyükön.” –
mondta Gilice Hilda, a Műszaki Iskola igazgatója.

Az induló startup vállalkozások a Gazdaság Házában teret kapnak ötleteik megvalósításához
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeres startup vállalkozókkal
összefogva a jövőben teret
biztosít az innovatív, ötlettel rendelkező, vállalkozni
vágyó ﬁataloknak. A Gazdaság Házában sikeres ﬁatal vállalkozók, Macher
Péter és Sohajda Júlia elindítanak egy startup támogató mentorprogramot. Az
első összejövetelre június
28-án kerül sor.
Fejér megyében, illetve
tágabb régiónkban a Közép-Dunántúl gazdaságilag
meghatározó vállalkozásai
működnek valamennyi ága-

zatban, legyen az magyar
tulajdonú vállalat, kis- és
középvállalkozás vagy multinacionális vállalat.
A kamara fontosnak tartja, hogy a nagymúltú cégek
mellett esélyt és lehetőséget
kapjanak az induló startup
vállalkozások is, ezért biztosít számukra teret ötleteik
megvalósításához a Gazdaság Házában. A Vespucci
Ventures elnevezésű startup
akcelerátor program helyi
indításának a Gazdaság Házában kialakított közösségi
irodatér ad otthont.
A Vespucci Ventures program célja, hogy a városba
és a térségbe vonzza a vál-

lalkozás indításban gondolkozó ﬁatal, innovatív ötletgazdákat, akik szakmai
támogatást kapnak egy jól
felépített mentorhálózaton
és részletesen kidolgozott
szakmai programon keresztül. A program lehetőséget
biztosít, hogy a térség vállalkozásai is proﬁtáljanak
a startupokban rejlő üzleti,
innovációs és szakmai lehetőségekből.
A program szakmai felelősei Sohajda Júlia és Macher
Péter a Safeskin termék fejlesztésért idén Innovációs
díjjal elismert Traqle Zrt.
ﬁatal tagjai, sikeres startup
vállalkozók.

Online számla rendszer – júliustól
már éles!
Folytatás az 1. oldalról
Menyhárt Róbert hozzátette,
a NAV programjának elmaradhatatlan kelléke a szakszerű segítségnyújtás, amely
a program használata mellett
a számlázási szabályokra
vonatkozó tájékoztatásra is
kiterjed. Az online számlázás bevezetése a bürokrá-

cia-csökkentésben is jelentős
előrelépést jelent. A számla
kiállítójánál ugyanis kiváltja az értékesítésekről szóló
belföldi összesítő jelentést,
sőt a vállalkozások adatszolgáltatással érintett számlái
is lekérdezhetőek lesznek.
Az online számlázás teremti
meg az áfa bevallások adóhi-

vatali kiajánlásának a jövőbeni lehetőségét.
A megfelelő adatszolgáltatás
részleteiről minden információ fellelhető a NAV Online
Számla aloldalán. Részletek,
tesztelési lehetőség, műszaki
leírások magyarul, angolul és
németül: https:// onlineszámla-test.nav.gov.hu.

2018. július 1-jétől kötelező a számlázó programok online bekötése az adóhivatalhoz.

Az adai iskola tanulói örömmel fogadták a nyomtatót és a tanteremberendezést

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában Madarász Viktor jelentkezik.

Madarász Viktor
Korona Zrt., kereskedelmi igazgató
Innovációs Klub tag
Madarász Viktor vagyok, a Korona Zrt.
kereskedelmi igazgatója. A cég neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen
1989 óta működik már ezen a néven, a
jogelőd Fejér Megyei Iparcikk Vállalat
pedig 1951-es alapítású.
A Korona Zrt.-nek a 90-es évek eleje
óta rengeteg változáson kellett átesnie
ahhoz, hogy versenyben tudjon maradni a kereskedelem területén. A feladat
nehézségét jól mutatja, hogy az egykori
19 megyei iparcikk vállalatból rajtunk
kívül csak egy-két cég maradt még életben, a többi hasonló vállalat vagy darabjaira hullott, vagy csődbe ment az
évek során.
A kamarával, és a többi kamarai taggal kialakított jó kapcsolat sokat segített
cégünknek abban, hogy a fejlődéshez és
a túléléshez szükséges innovációt véghez vigye.
Jelenleg tíz saját üzletet és egy balatonvilágosi panziót üzemeltetünk, száztizenegy üzlethelyiséget adunk bérbe
és új projektként egy tizenegy lakásos
társasházat is építünk Korona lakópark

néven a Móri úton. Talán cégünk jó hírnevének is köszönhető, hogy nagy az érdeklődés a projekt iránt: bár még zajlik
az építkezés, de a lakásoknak már több
mint felét eladtuk.
A kereskedelem terén az elmúlt években jelentős informatikai fejlesztéseket vittünk véghez, így mára minden
boltunkban cikkelemes nyilvántartási
rendszert használunk, és naprakész
forgalmi és készletkimutatásokat. Nem
állunk azonban itt meg, szándékunkban
áll egy új törzsvásárlói rendszer és egy
webshop kialakítása is a közeljövőben.
Az ezek megvalósításához használható
pályázat elkészítésében a kamara IKT
tanácsadója László Csaba is hathatós
segítséget nyújtott számunkra.
Az innovációs fórum programjain való
részvételt nagyon inspirálónak tartom,
a céglátogatások és workshopok során
rengeteg hasznos gondolattal gazdagodtam. Minden ﬁatal vállalkozónak és
menedzsernek ajánlom, hogy ha teheti
vegyen részt hasonló fórumokon, hiszen
a legtöbbet egymástól tudjuk tanulni.
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Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.
hu e-mail és www.fmkik.
hu honlap.
Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla:
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondozása, gyakorlati képzőhelyek minősítése, szintvizsgák, Szakma Kiváló
Tanulója verseny, pályaorientáció, vizsgadelegálás,
MFKB működtetése,
felnőttképzési tanácsadás,
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.
Jogi tanácsadás
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás
tagjainknak minden
kedden 13 és 16 óra között: dr. Lévai Nóra.
Széchenyi-kártya
2., mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ, időpontegyeztetés: 06 (22) 510-310,
eva.papszt@fmkik.hu
Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére. Infó: Buda Csilla,
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

Sárvári Ágnes dekoratőr,
kirakatrendező képviseli
Fejér megyét a szeptemberi
EuroSkills Budapest 2018
versenyen, mely Európa
legjobb ﬁatal szakembereinek megmérettetése.
Az EuroSkills a WorldSkills
világversenynek, a „szakmák olimpiájának” az európai változata, melyet most
első ízben rendeznek meg
Közép-Kelet-Európában. De,
ami ennél is nagyobb elismerés, hogy a régió országai
közül Magyarország lehet az
első, aki helyet biztosít az
EuroSkillsnek.
A tíz éves múlttal bíró
rendezvényen a ﬁatal szakemberek legjobbjai mérik
össze tudásukat. A verseny
presztízsét növeli, hogy egy
szakember csak egyetlen
egyszer indulhat ezen a versenyen, tehát nagyon meg
kell fontolni a nevezést. Az
EuroSkills a ﬁatalok megmérettetése, a versenyre
való jelentkezés korhatára 25 év. A rendezvény az
egészen ﬁatalokhoz is szól,
hiszen a kísérő programok

PROGRAMAJÁNLÓ
Széchenyi Kártya, mikrohitel csoportos tanácsadás –
2018. június 28. (csütörtök), 14,00 óra
Egyedülálló ﬁnanszírozás kkv-k számára. Aktualitásokról, változásokról csoportos tanácsadás keretében
kínálunk hasznos információkat.
GDPR adatvédelmi tisztviselő képzés – 2018. július 4-5.
Tanúsítványt adó 2 napos képzés a Gazdaság Házában,
adatvédelmi szakjogász vezetésével.

2018. szeptember 26-28. között, Budapesten kerül sor a szakmák Európa-bajnokságára
alkalmával a diákok kipróbálhatják a szakmákat és
látványos bemutatók tanúi
lehetnek, melyek inspirálhatják őket a pályaválasztás
során. Az EuroSkills mindemellett az európai vállalkozásoknak is sok lehetőséget kínál: a háromnapos
verseny mellett kiállításokra, konferenciaprogramokra
és egyéb szakmai rendezvényekre is sor kerül, melyek
alkalmat teremtenek a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére. A szeptember 26
és 28-a között megrendezett
EuroSkills Budapest 2018
versenyen előreláthatólag

28 ország közel 600 versenyzője méri össze a tudását, közel 40 szakmában.
Sárvári Ágnes lesz az egyikük, aki Fejér Megyéből jelentkezett a megmérettetésre dekoratőr, kirakatrendező
kategóriában.
Ágnes a híres Sárvári asztalosdinasztia tagja, akinek
testvére Sárvári Ádám 2012ben belgiumban faipari technológiák csapatversenyében
és a faipari gépkezelő egyéni
versenyben első helyet szerzett, 2013-ban a WorldSkills
megmérettetésen pedig kiérdemelte a Kiválósági érmet
és a Nemzet legjobbja címet.

Pályázzon: az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. ismét meghirdette az „Év Felelős
Foglalkoztatója
2018”
című pályázatot.
Az ország azon munkáltatóit keresik, akik az emberi
erőforrást vállalatuk legfontosabb értékeként kezelik,
ezért megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében
erőfeszítéseket is tesznek.
A pályázatra magyarországi
telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. Öt kategóriában díjaznak: kisvállalkozások, középvállalkozások,
nagyvállalatok (két kategóriá-

2018. június 27. SZERDA

Széchenyi Kártya, mikrohitel csoportos tanácsadás –
2018. július 12. (csütörtök), 14,00 óra
Tájékozódjon a program hiteltermékeiről, a 0%-os kamaton elérhető fejlesztési forrásokról, a forgóeszköz
ﬁnanszírozás hitelfelvételi lehetőségeiről. Agrár Széchenyi Kártya: a kárt szenvedett gazdáknak idén is
100%-os ﬁnanszírozási költségtámogatás.
Programelőzetes:
Közösségi média konferencia – 2018. szeptember 12.
GDPR - kamera, GPS használat – A megﬁgyelés adatvédelmi szabályai – Kamerarendszerek, belső megﬁgyelések legálisan – workshop 2018. szeptember 19.
Folytatódik a Modern Vállalkozások Programja – 2018.
októbertől
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu

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

Nyári szakmai gyakorlat:
nem árt tudni
A szakképzésben a gyakorlatigényes szakon tanuló diákoknak nyári
összefüggő gyakorlattal
zárul a tanév, melynek
teljesítését külső gyakorlati képzőhelyeken tehetik meg, együttműködési
megállapodással.
ban), közszféra szervezetei.
A pályázás díjmentes. A
pályázat benyújtásának ha-

tárideje: 2018. október 10.
(szerda). Bővebben: www.
ofa.hu, www.fmkik.hu

Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden kedden, szerdán
13-15, pénteken 9-11
óra között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06(22)510-323,
bekeltetes@fmkik.hu

Negyven év munka után kezdődik az élet

Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Építőiparon
belüli pénzügyi, minőségi,
teljesítésigazolási segítségnyújtás, tanácsadás.
Információ:
Bata Balázs
06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu

Manapság – amikor felemészti a gazdaságot a
munkaerőhiány – nehéz a
szakmájához értő és munkahelyéhez lojális munkavállalót találni. Még ritkább
az olyan munkaerő, aki több
éven, évtizeden át megbízható tagja egy munkahelyi közösségnek.
Emmerné Bencze Gizella
negyven évvel ezelőtt lett
aktív tagja a munkaerőpiacnak, ebből a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál húsz évet dolgozott,
személyügyi és pénzügyi
koordinátorként.
A megbízható, szakmailag
és emberileg is kiváló kolléga nyugdíjba vonul, a szorgos
mindennapok központjába
– a számok, bérszámfejtések

Kamaránk
személyügyi
és pénzügyi koordinátora,
Emmerné Bencze Gizella
negyven év munkaviszony
után nyugdíjba vonult. Az
FMKIK-nál húsz esztendőt
dolgozott.

Az összefüggő nyári gyakorlatra: június 16. – augusztus 31. között kerülhet
sor. Az összefüggő nyári
gyakorlat időtartamára az
egyéb juttatásokon kívül
minden esetben pénzbeli
juttatást is kell biztosítani a
nappali munkarendben tanuló diákoknak.
Minden megkezdett hét
teljes hétnek számít tanu-

lói juttatás kiﬁzetés szempontjából. A tanulónak járó
juttatás az utolsó gyakorlati
napot követően kell kiﬁzetni. A ﬁ zetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott
napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol
maradt.
A tanulói juttatás mértéke
2018 évi minimálbér 19,5%,
4 heti időszakra, azaz 6.728
Ft/ hét.
(A szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése
szerint.)
Információ:
22-510-310,
sza k kepzes@f m k i k.hu.
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Emmerné Bencze Gizella húsz évet dolgozott a kamaránál
és humán feladatok helyett –
a család és unoka kerül.
„Húsz évet töltöttem a kamarában, az eddigi életem
harmadát. Mindannyiótokkal
más és más köt össze, szép
emlékekkel búcsúzom. Az
elmúlt két évtizedben több
lettem a kollégák, a feladatok
által, és bízom benne, hogy

én is értékes tapasztalatokkal
gazdagítottam másokat.
A megszerzett tudás mellett élményeket, feledhetetlen impulzusokat kaptam:
részese lehettem a kamarai
közösségnek. Kerek évforduló: itt az ideje továbblépni.” –
emlékezett vissza Emmerné
Bencze Gizella.
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