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Küldöttgyűlés és díjátadó a kamarában
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2020.
július 9-én tartotta évértékelő küldöttgyűlését. Pekó László a kamara
elnöke elmondta, hogy az elmúlt
időszak nagy megpróbáltatás elé
állította a megyei vállalkozásokat a
kialakult járványhelyzet miatt.
Kihangsúlyozta, hogy elsőként
a gazdaság helyreállítása van napirenden, ugyanis hatalmas krízist élt
meg az ország és a megye.
Kamaránk az elmúlt időszakban a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló kormányrendelet előírásait, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
iránymutatásait betartva szervezte
tevékenységét, szolgáltatásait és
ügyfélfogadási rendjét. A veszélyhelyzet kihirdetését követően született kormányrendeletek értelmezése és alkalmazása kapcsán nagyon
sok vállalkozó fordult kamaránkhoz
telefonon és elektronikus levél útján egyaránt, amely vállalkozások
megfelelő tájékoztatást kaptak
A küldöttgyűlés másik fontos
témája a kamara előző évi gazdálkodásának értékelése és a 2019. évi
pénzforgalmi terv elfogadása volt.
A kamara elnöke a számszaki
beszámolókhoz kapcsolódóan ismertette, hogy a kamara önkéntes
taglétszáma továbbra is stabil, az
igénybe vehető szolgáltatások köre
egyre szélesebb, alkalmazkodva a

kamarai tagok és a kötelező regisztrációnak eleget tevő vállalkozások
igényeihez. A szolgáltatások közül
egyre többen használják ki a belés külföldi üzleti partnerközvetítő
szolgáltatásokat, valamint a rendezvény- és pályázatfigyelő rendszert
is. Nagy a vállalkozói érdeklődés a
kamara által regisztrált szervezeteknek biztosított gazdasági, pénzügyi
jogi tanácsadásra, de a szakmai előadások, online konferenciák iránt is
nagy az érdeklődés.
A kamara szoros kapcsolatot tart
fenn a szakképző intézményekkel,
szakképzési centrumokkal, pálya-

orientációs tevékenységgel segíti az általános iskolák tanulóinak
pályaválasztását a kialakult helyzetben is. 2019-ben több mint 100
mesterlevet adhattak át azoknak a
szakembereknek, akik tanulók képzésével foglalkoznak, melyből 25-en
a Nemzetgazdasági Minisztérium
által finanszírozott mesterképzésen vehettek részt, valamint a többi
résztvevőnek a kamara biztosított
jelentős kedvezményt a képzéshez.
A kereskedelmi és iparkamara
fontos feladatának tekinti, hogy a
tanulóképzésben közvetlenül résztvevő szakemberek megfelelő, ala-

pos ismeret – elméleti, gyakorlati,
pedagógiai – birtokában adhassák
tovább a tudásukat a fiatal szakembereknek. Kiemelt feladatként
kezelik a gazdálkodó szervezetek
széleskörű bevonását a gyakorlati
képzésbe, szakmai tanácsadással
segítik a tanulók foglalkoztatásával
kapcsolatos gyakorlati feladatellátás megismertetését.
A kamarán belül működő szakmai
klubok és mester szakmai tagozatok, remek lehetőséget biztosítanak
az adott területen tevékenykedőknek, hogy egymás munkáját segítség a klubbon belül működő hasznos előadásokkal és témákkal.
A küldöttek a 2019. évi mérlegbeszámolót, valamint a 2020. költségvetési tervezetet elfogadták, mely
után az elmúlt évek szokásainak
megfelelően Pekó László kamarai
kitüntetéseket adott át az elismerésre érdemes vállalkozásoknak. Idén a
veszélyhelyzet miatt a kiváló tanuló
és gyakorlati oktatók díjátadása iskolai kereteken belül történt meg.
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Információs nap online
platformon 2020 júniusában
A koronavírus-járvány idején elrendelt veszélyhelyzetben
nem volt lehetőség a személyes
részvétellel szervezett rendezvényekre, ezért a GINOP-6.1.7-17
projekt keretében országosan tartott információs napok átalakult
formában, online platformon zajlottak le május-júniusban.
A kialakult helyzetben, megyénkben június 2-án került megrendezésre a konferencia, amelyen
szakértőink segítségével a felnőttképzés változásait, a szakképzés
rendszerének átalakulását vizsgáltuk. Szó volt még az új kötelezettségekről, a saját dolgozói képzések
lebonyolításának jövőbeli változá-

sairól, az átmeneti szabályozásról. A résztvevőket foglalkoztató
aktuális kérdéseket (távoktatás,
vizsgáztatás) is feldolgoztuk konferencia-beszélgetés
keretében,
kiemelten foglalkoztunk: a felnőttképzés veszélyhelyzet alatti
szabályozásával, mely az alappályázatok kedvezményezettjeinek
feladatmegvalósítását is érintette.
Kérdések érkeztek az újfajta vizsgáztatással és formáival, a képzések bejelentésének mikéntjével,
és egyéb - a vállalkozásokat érintőtémákkal kapcsolatosan.
A képzést tervező cégek és képzőintézmények egyszerűbb kapcsolatfelvételét segítő új informa-

Ágazati munkacsoportok
a kamarában
A hazai szakképzés átalakításának eredményeként a kereskedelmi és iparkamarák szakképzési feladatai között új elemek is
megjelennek.
A jövőben a kamara feladata lesz
egy megyei munkaerő-piaci kerekasztal működtetése, ehhez kapcsolódóan pedig ágazati munkacsoportok létrehozása. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával megvalósuló program
célja, hogy a megyei kamarák gazdasági igények mentén elősegítsék a helyi gazdasági fejlődés irányainak megfelelő szakképzés és
felnőttképzés kialakítását. Ebben
a munkában a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák
a megye jelentősebb ágazataiban
működő vállalkozások bevonásával munkacsoportokat indítanak,
az együttműködésnek köszönhetően pedig a megye szakképzését
és felnőttképzését érintő szakmai
anyagok, javaslatok készülnek
majd el.
A kamarák a szakképzési törvényben leírtak alapján javaslatot
tesznek a szakképzésért felelős
miniszter számára a szakképző
intézménybe történő beiskolázás
irányaira, valamint véleményt

nyilvánítanak a szakképzési alapfeladat nem állami szakképző intézmény általi végzésének indokoltságára vonatkozóan.
A megyei munkaerő-piaci kerekasztal és az ágazati munkacsoportok mellett a jövőben ágazati
fórumokat is szervez majd a kamara, ahol a szakképzést érintő átfogó változások megismertetésére,
a megyei vonatkozású elemzések,
kutatások bemutatására, a munkacsoportok munkájának támogatására, az ezekkel kapcsolatos információk átadására lesz lehetőség.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a tavasz folyamán négy
ágazatban kezdődött el a munkacsoportok kialakítása, a Gépészet,
a Kereskedelem, a Turizmus-vendéglátás és a Vegyipar ágazati
munkacsoportok már el is kezdték
munkájukat.
S.Zs.

tikai rendszer (www.kepezz.hu)
bemutatása is napirendre került,
amelyet a képzési szakértőnk mutatott be.
Az információs napot nagy érdeklődés kísérte, több, mint hatvanan vettek részt és közreműködtek aktívan az eseményen.
Többektől pozitív visszajelzésként
érkezett az online platformos konferencia- szervezés.
Az előadások anyagait minden
résztvevő részére utólagosan megküldtük.
A kepezz.hu információs rendszer bemutatásával arra szerettük volna ösztönözni a cégeket,
hogy használják ki a fejlesztés

adta rendkívüli lehetőséget és regisztráljanak felhasználóként a
rendszerbe. Ez által a képző cégek díjmentesen tudják bemutatni képzéseiket, tanfolyamaikat,
a képzést tervezők pedig könnyített módon találhatnak megfelelő
partnert a terveik megvalósításához.
Az előadások anyaga és egyéb
információk a GINOP 6.1.7. ügyfélszolgálatánál elérhetők:
Fodorné Rácz Katalin
ügyfélszolgálati referens
Elek Zoltán
képzési tanácsadó
racz.katalin@mkik.hu
elek.zoltan@mkik.hu

Jelentkezzen támogatott
mestervizsgára!
Augusztus végéig lehet jelentkezni támogatott mestervizsgára a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az önköltséges forma mellett idén 20 szakember képzését támogatja az állam.
Tervezett mestervizsgák: autószerelő, autóelektronikai műszerész;
épület és szerkezetlakatos; festő, díszítő, mázoló és tapétázó; fodrász;
gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, karosszérialakatos; kézápoló és műkörömépítő; kozmetikus;
kőműves; lábápoló; szakács; villanyszerelő.
A mestercím megszerzése nem
csak presztízst jelent, de egyes szakmáknál a tevékenység önálló gyakorlásának (vállalkozóként történő
végzésének), illetve adott munkahelyeken a szakmai tevékenység irányításának feltétele is.
A mesteri cím a szakma magas szintű gyakorlati művelésének hivatalos
elismerése. 2020-ban az önköltséges
forma mellett, korlátozott számban
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 80%-ban támogatott
mesterképzésen is részt lehet venni,
az alábbiak figyelembevételével:
A TÁMOGATÁS CÉLJA: az iskolai
rendszerű képzés keretében külső

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint a kamarai
gyakorlati oktatói tanúsítványt szerzett oktatók mesterképzésbe történő
továbblépésének biztosítása
A TÁMOGATOTT MESTERKÉPZÉSBE BEVONHATÓK KÖRE: együttműködési megállapodás és/vagy
tanulószerződés keretében az iskolai
rendszerű szakképzésben gazdálkodó szervezet, mint a gyakorlati képzés
szervezője.
Azon leendő gyakorlati oktatók is
bevonhatók a támogatott mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói
tevékenységüket a mestervizsga letételét követően megkezdik.
Ebben az évben 20 fő támogatására
van lehetősége a kamarának. Amenynyiben a jelentkező nem nyeri el a
támogatást, vagy nem kíván élni a támogatás lehetőségével, önköltséges
formában csatlakozhat a mesterképzéshez és mestervizsgához.
A mestervizsgára 2020. augusztus
31-ig lehet jelentkezni a kereskedelmi
és iparkamaránál.
További részletek: szabkam.hu; +36
30 79 19 021

A program megvalósítását az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/19 sz. támogatási
szerződés alapján az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
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Pályaorientációs táborozás
Idén is négy héten keresztül
– július 6-31. között – lesz lehetősége a pályaválasztás előtt álló
tanulóknak részt venni a kamarai pályaorientációs tábor programjaiban, a Kis Vakond Táborral
együttműködve.
Minden héten játékos foglalkozások keretében ismertetjük meg
a gyerekekkel több szakma tevékenységét, eszközeit, és szépségeit, népszerűsítve a kétkezi szakmákat, illetve a szakmatanulást. A
hét legjobban várt programja a tanulók körében az üzemlátogatás.
Az első héten egy vendéglátóipari szakmával, a cukrász mesterséggel ismerkedhettek meg
közelebbről a táborozó fiatalok,

a Mokka Cukrászdában tett céglátogatáson. Betekintést nyerhettünk a cukrászüzem minden

napos munkálataiba, láthattuk a
sütemény- és tortakészítés egyes
fázisait. Majd mindenki próbára

tehette kézügyességét, kreativitását, ugyanis a tanulók saját kezűleg készíthették el süteményeiket.
Az elkövetkező hetekben még
megismerkedhetnek a diákok a
kereskedelmi szakmákkal, amelyben a nyíregyházi Tesco Áruház
lesz segítségünkre, majd Újfehértóra látogatunk el a Pa-Comp Kft.
csomagoló- és logisztikai üzemébe, amely meghatározó beszállítója a gasztroszektornak, valamint
kukoricaextrudátumok gyártásával foglalkozik. Végül az autóipar
szépségeivel találkozhatunk a
Magisz Kft. jóvoltából a nyíregyházi BMW szalonban, ahol további
izgalmas program, vetélkedő várja
a táborozó fiatalokat.
Sz.N.A.

A program megvalósítását az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Ingyenes hozzáférés az Európai
Bizottság gépi fordítási eszközéhez,
az eTranslation szolgáltatáshoz
Ezúton szeretnénk felhívni a
vállalkozások figyelmét az Európai Bizottság ingyenes online
fordító szolgáltatására.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz gépi fordítási szolgáltatása, az eTranslation ingyenesen elérhető Európa 21 millió
kis- és középvállalkozása (kkv-k)
számára.
A kkv-k mostantól használhatják az eTranslation-t bármely
szöveg vagy dokumentum az EU
bármely hivatalos nyelve, valamint az izlandi, norvég, orosz
és hamarosan további nyelvek

közötti nagyon pontos gépi fordítására.
Akár a forrásszöveg témája
(például egészségügy vagy igazságszolgáltatás) is kiválasztható
az ágazat nyelvi sajátosságainak
figyelembevétele érdekében. Az
eTranslation a fájlok szövegét a
formázás vagy a képek módosítása
nélkül fordítja le, és letöltés után
az összes lefordított adat törölhető
a rendszerből a titoktartás garantálása érdekében.
Az eTranslation ingyenes, könynyen használható és biztonságos.
Bővebb információ: www.szabkam.hu

Az Avalon Parkban
jártak a cukrászok
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara keretei között működő
Cukrász Mester Szakmai Tagozat tagjai 2020. június 24-én az
Avalon Parkban egy lenyűgöző szakmai napon vettek részt
Miskolctapolcán.
Az Avalon Resort & Spa két
fantasztikus kulináris élvezetett kínáló vendéglátó egységgel rendelkezik, mely helyszínek bemutatásában két neves
cukrász Lazányi János és Nagy
Csaba volt a tagozat kísérője.

Lazányi János a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség mestercukrásza, míg Nagy Csaba Közép-Európa bajnoki címet szerzett cukrász, aki az aranyérmes
magyar cukrász válogatott stabil, kirobbanthatatlan játékosa.
E két híres cukrász betekintést
engedett a látványdesszertjeik
megálmodásának és készítésének a világába. A tagozat tagjai
nem csak szakmai tapasztalatot
tudtak cserélni, de ezeket a fantasztikus
látványdesszerteket
meg is kóstolták.
DBA
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelm
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaráért” díj

Quick 2000 Kft.
A QUICK 2000 Kft. 1991-ben alakult.
A családi tulajdonban lévő cég 27 év
óta tartó folyamatos fejlődésének köszönhetően több mint 100 alkalmazottat
foglalkoztató közepes méretű vállalattá
fejlődött, korszerű műhelyekkel, minden
igényt kielégítő gépparkkal rendelkezik.
Az „Év Kereskedelmi
Vállalkozása” díj

Dankó László egyéni vállalkozó
A kilencvenes évek eleje óta tevékenykedik a vendéglátás területén, és mint ezen
ágazat kiváló ismerője és szolgáltatója,
szakértelmével számos kamarai esemény sikeréhez járult és járul hozzá a
mai napig is. A vállalkozás hosszú évek
óta vesz részt következetesen és lelkiismeretesen a pincér és szakács tanulók
képzésében, magas színvonalon végzi a
szakmai utánpótlás nevelését.
Az „Év Vállalkozása” díj

Marso Kft.
A MARSO Kft. 1990-ben alakult meg
családi vállalkozásként és ma már a
gumiabroncs kereskedő cégek közül a
legmagasabb árbevétellel rendelkezik.
A magyar anyacég mellett Romániában
és Szerbiában is van leányvállalata. A
kereskedelmi tevékenység mellett mára
az ország 10 pontján minden igényt
kielégítő márka független autószerviz
szolgáltatást is végez.

Nyír-Márvány Kft.
A Nyír-Márvány Kft. több mint harminc
éve működik és van élen a kőszakmában. A cég fő tevékenységei a sírkövek
készítése; külső-belső burkolatok biztosítása; művészi kőfaragványok; márvány, gránit fényezés és méretre vágás.
Logisztikai bázisuknak köszönhetően
nem csak a helyi, de országos igényeket
is ki tudnak elégíteni.
Az „Év Kézműves
Vállalkozása” díj

Az „Év Szolgáltató
Vállalkozása” díj

„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szakképzéséért” díj

Az „Év Ipari Vállalkozása” díj

Topjánszki Irén
Topjánszki Irén vállalkozói tevékenységét – fodrász szakmában – a kezdetektől a mai napig lokál patriótaként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végezte
és végzi. Szakmai elismertségét számos
kitüntetése is alátámasztja – úgy, mint
ezüst- és aranykoszorús mester; Magyar Kézművességért díj bronz, ezüst és
arany fokozat; IPOSZ díj; MKIK Elnöki
Aranyérem.

Nyírség-Szerviz Kft.
A Nyírség-Szarviz Kft. 2003-ban alakult. Az elmúlt közel két évtized alatt
magas minőséggel, nagyfokú szakértelemmel elégítette ki megrendelői
igényeit. Teljes körű szolgáltatásokat
kínál javítás, szervizelés és műszaki
vizsgára való felkészítés terén nemcsak
személygépkocsikra, hanem kishaszon
gépjárművekre és tehergépkocsikra vonatkozóan.

Gazda Sándor Mihály
Gazda Sándor Mihály 1983-tól része a
megye szakképzési életének. A 110. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek – mai
nevén Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma – kezdetben kollégiumi nevelője, majd 1985-től tanára, 1999-től
pedig igazgatójaként végezte és végzi
ma is lelkiismeretes szakmai tevékenységét.
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mi és Iparkamara 2020. évi kamarai kitüntetettjei

Ifj. Komlós Attila
Komlósautó Kft.

Kovács Józsefné
kereskedő mester
„Kiváló Tanuló” díj

Groska Dávid Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Műszaki Középiskola
Kiss Máté Nyíregyházi SZC
Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Kósa Ákos Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Műszaki Középiskola
„Kiváló Gyakorlati
Képzőhely” díj

„Kiváló Gyakorlati Oktató” díj

Lipták Viktória Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma
Molnár Dániel Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma

Somogyvári Jánosné (posthumus)
Somogyvári Jánosné elkötelezettsége az
építészet iránt már nagyon korán megmutatkozott, hiszem már középiskolai
tanulmányait is a debreceni Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában végezte. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére aktívan részt vett a
kőműves szakképesítés duális-modulrendszerű szakmai és vizsgakövetelmény
és a központi program felülvizsgálatában és kidolgozásában. Kiváló szakmai
kapcsolatot ápolt a kamarával is annak
érdekében, hogy minél magasabb színvonalon valósuljon meg az építészeti
szakmák oktatása a megyében.

Pásztor Andrea Nyíregyházi SZC
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma
Vári-Vill Kft.
A cég 1998-ban kezdte meg működését.
Fiatal, energikus csapat révén a vállalkozás folyamatosan, dinamikusan fejlődik.
A megfelelő szakértőgárda és géppark
segítségével bármely villamossági, illetve
gépészeti feladat megoldására fel vannak
készülve. 2013 óta foglalkoznak tanulószerződéses gyakorlati oktatással villanyszerelő és mechatronikai technikus szakmákban. Jelenleg 12 fő tanulószerződéses
tanulójuk van, minden évben foglalkoztatnak még legalább ennyi tanulót együttműködési megállapodás keretében.

Blonszki Csaba
Autopress Kft.

Pristyák László Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Szabó Emese Kisvárdai SZC Kandó
Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma
és Dr. Béres József Kollégiuma
Szilágyi Krisztina Nyíregyházi SZC
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma

Fülep Ferenc
villanyszerelő mester

Vass Zsolt Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Műszaki Középiskola
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Új Széchenyi Kártya Program
A Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a COVID-19
járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére 2020. május
15-től négy új hitelkonstrukció
került bevezetésre.
Az új, kiemelt mértékű állami
támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus
járvány hatására kedvezőtlen
helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok kedvezményes feltételek mellett, gyorsan és könynyen elérhető forráshoz jussanak,
segítve ezzel is a munkahelyek
megőrzését és a normál üzletmenet visszaállítását.
A Széchenyi Kártya Program
új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal,
rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton érhetőek el a
vállalkozások számára.
1. Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plusz
Két éves futamidejű, max. 100
MFt összegben igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel, a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására.
A hitel fix évi 0,1% nettó kamat
mellett érhető el.
Önállóan igényelhető mikroés kisvállalkozások számára (0-

49 fő foglalkoztatotti létszám),
középvállalkozások (50-250 fő
foglalkoztatotti létszám) esetén
csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombinálva, 1:1
arányban vehető fel.
A hitel fő biztosíték a Garantiqa
Zrt. 90%-os kezességvállalása, ill.
a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
2. Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel
Két éves futamidejű, max. 750
MFt összegű forgóeszközhitel. A
hitel a munkahelyek megtartását
segíti azáltal, hogy a vállalkozás
számára maximum 24 havi bérköltségükkel megegyező hitelöszszeget biztosít.
A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat
mellett érhető el. Önállóan is igényelhető. A hitel törlesztésének
megkezdésére a 9 hónapos türelmi időt követően kerül sor.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa
Zrt. 90%-os kezességvállalása, ill.
a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
3. Széchenyi Likviditási Hitel
Három éves futamidejű, max. 250
MFt összegű szabad felhasználású

forgóeszközhitel
(a hitel
összege
számla
nélkül is
lehívható). Forgóeszközök
beszerzése, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozása mellett
fennálló forgóeszközhitelek kiváltására is használható.
A Széchenyi Likviditási Hitel
fix évi 0,2% nettó kamat mellett
érhető el.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa
Zrt. 90%-os kezességvállalása, ill.
a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
4. Széchenyi
Beruházási Hitel Plusz
A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
akár 1000 millió Ft összegű beruházási hitel igénylését is lehetővé
teszi a teljes futamidő alatt fix évi
0,5% nettó kamat mellett. A maximális futamidő akár 10 év is lehet.
A széles körű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel
fennálló, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitelek kiváltására

i s
használható
meghatározott
feltételek mellett. A
hitel maximum 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlásra is igénybe vehető.
A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is
igényelhető.
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa
Zrt. kezességvállalása, a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása és tárgyi
biztosíték.
Az új konstrukciók 2020. május
15-től igényelhetők a Széchenyi
Kártya Program eddigi hiteleihez
hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a
területi kereskedelmi és iparkamarák, és a KAVOSZ Zrt. regisztráló
irodáiban.

Így változnak a kata szabályai
2021-től – példa a büntetőadóra
Jelentősen átszabja a katásokra
vonatkozó szabályokat a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló, T/10856. számon benyújtott
törvényjavaslathoz a törvényalkotási bizottság által csütörtökön
benyújtott összegző módosító
javaslat.
A módosító indítvány mindenekelőtt szigorítást tartalmaz a
kisadózói bejelentések terén. E
szerint 2021 január 1-jétől egy adott
magánszemély, csakis egyetlen
jogviszonyban jelenthető be kisadózóként. Az adóhatóság ennek

megfelelően vissza fogja utasítani
az adott magánszemély kisadózói
bejelentését, ha a nyilvántartásában
ezen magánszemély már szerepel
kisadózóként. A jogalkotó ezen rendelkezést azzal indokolja, hogy a
kataalanyiságból származó előny a
továbbiakban ne többszöröződjön.
E tekintetben a tervezet kötelező
erővel hívja fel a már 2021. január
1. előtt nyilvántartásba vett kisadózókat arra, hogy 2021. január 1-jéig
meg kell felelniük annak a rendelkezésnek, hogy csakis egyetlen jogviszonyban lehetnek kisadózóként
nyilvántartva. Ha ezt a kisadózók
nem teszik meg, akkor az adóható-

ság 2021. január 1-jével visszamenőleg határozatban törli a kisadózói
státuszt a legkorábban kezdődött
kisadózói jogviszony kivételével.
További korlátozó rendelkezésként a javaslat előírja, hogy ha
a bevételt juttató szervezet és a
kisadózó vállalkozás egymással
kapcsolt vállalkozási viszonyban
állnak, akkor a kifizetett összeg 40
százalékát kiegészítő adóként kell a
kifizetőnek lerónia, a bevétel juttatását követő hónap 12-ig napjáig. A
kifizető kapcsolt vállalkozás ezzel
egyidejűleg havi adatszolgáltatásra
is kötelezett, melyben a bevételben
részesülő kisadózó vállalkozás ne-

vét, címét és adószámát tünteti fel.
Kapcsolt vállalkozás fogalmánál ez
esetben is a társaságiadó-törvény
szerinti meghatározott vállalkozásokat kell érteni.
Ha a kisadózó külföldi személynek minősülő kapcsolt vállalkozástól szerez bevételt, akkor a 40
százalékos mértékű kiegészítő adót
neki magának kell megfizetnie a bevétel megszerzését követő hónap
12. napjáig.
https://adozona.hu/
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Pályaorientációs
táborozás
HITELEK VÁLLALKOZÁSOKNAK

Idén is négy héten keresztül
– július 6-31. között – lesz lehetősége a pályaválasztás előtt álló
tanulóknak részt venni a kamarai pályaorientációs tábor programjaiban, a Kis Vakond Táborral
együttműködve.
Minden héten játékos foglalkozások keretében ismertetjük meg
a gyerekekkel több szakma tevékenységét, eszközeit, és szépségeit, népszerűsítve a kétkezi szakmákat, illetve a szakmatanulást. A
hét legjobban várt programja a tanulók körében az üzemlátogatás.
Az első héten egy vendéglátóipari szakmával, a cukrász mesterséggel ismerkedhettek meg
közelebbről a táborozó fiatalok,

a Mokka Cukrászdában tett céglátogatáson. Betekintést nyerhettünk a cukrászüzem minden

napos munkálataiba, láthattuk a
sütemény- és tortakészítés egyes
fázisait. Majd mindenki próbára

tehette kézügyességét, kreativitását, ugyanis a tanulók saját kezűleg készíthették el süteményeiket.
Az elkövetkező hetekben még
megismerkedhetnek a diákok a
kereskedelmi szakmákkal, amelyben a nyíregyházi Tesco Áruház
lesz segítségünkre, majd Újfehértóra látogatunk el a Pa-Comp Kft.
csomagoló- és logisztikai üzemébe, amely meghatározó beszállítója a gasztroszektornak, valamint
kukoricaextrudátumok gyártásával foglalkozik. Végül az autóipar
szépségeivel találkozhatunk a
Magisz Kft. jóvoltából a nyíregyházi BMW szalonban, ahol további
izgalmas program, vetélkedő várja
a táborozó fiatalokat.
Sz.N.A.

A program megvalósítását az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Ingyenes hozzáférés az Európai
Bizottság gépi fordítási eszközéhez,
az eTranslation szolgáltatáshoz
Ezúton szeretnénk felhívni a
vállalkozások figyelmét az Európai Bizottság ingyenes online
fordító szolgáltatására.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz gépi fordítási szolgáltatása, az eTranslation ingyenesen elérhető Európa 21 millió
kis- és középvállalkozása (kkv-k)
számára.
A kkv-k mostantól használhatják az eTranslation-t bármely
szöveg vagy dokumentum az EU
bármely hivatalos nyelve, valamint az izlandi, norvég, orosz
és hamarosan további nyelvek

közötti nagyon pontos gépi fordítására.
Akár a forrásszöveg témája
(például egészségügy vagy igazságszolgáltatás) is kiválasztható
az ágazat nyelvi sajátosságainak
figyelembevétele érdekében. Az
eTranslation a fájlok szövegét a
formázás vagy a képek módosítása
nélkül fordítja le, és letöltés után
az összes lefordított adat törölhető
a rendszerből a titoktartás garantálása érdekében.
Az eTranslation ingyenes, könynyen használható és biztonságos.
Bővebb információ: www.szabkam.hu

Az Avalon Parkban
jártak a cukrászok

A SZÉCHENYI KÁRTYA
PROGRAM MeA Szabolcs-Szatmár-Bereg

gyei Kereskedelmi és Iparkamara keretei között működő
Cukrász Mester Szakmai Tagozat tagjai 2020. június 24-én az
Avalon Parkban egy lenyűgöző szakmai napon vettek részt
Miskolctapolcán.
Az Avalon Resort & Spa két
PLUSZ
fantasztikus kulináris
élvezetett kínáló vendéglátó egységgel rendelkezik, mely helyszínek bemutatásában két neves
cukrász Lazányi János és Nagy
WWW.KAVOSZ.HU
Csaba volt a tagozat kísérője.

Lazányi János a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség mestercukrásza, míg Nagy Csaba Közép-Európa bajnoki címet szerzett cukrász, aki az aranyérmes
magyar cukrász válogatott stabil, kirobbanthatatlan játékosa.
E két híres cukrász betekintést
engedett a látványdesszertjeik
megálmodásának és készítésének a világába. A tagozat tagjai
nem csak szakmai tapasztalatot
tudtak cserélni, de ezeket a fantasztikus
látványdesszerteket
meg is kóstolták.
DBA

ÚJ HITELKONSTRUKCIÓI MÁR ELÉRHETŐEK

TOVÁBBI RÉSZLETEK:
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Új kamarai együttműködés a határmenti
munkaerő-piac élénkítésére
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– együttműködésben a Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipar- és
Agrárkamarával, valamint a szatmárnémeti Kisiparosok Kamarája Egyesülettel – vezető partnerként vesz részt az Enhancing
co-operation between chambers
to improve employment in Satu
Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg
county (ENCOCH) című projektben.
A projekt általános célja, hogy
erősítse a helyi munkaerő piaci

szereplők és a kamarák együttműködését a munkaerő piaci igények
minél jobb kielégítése érdekében az
érintett határmenti területeken.
A program keretén belül a munkaerő piaci igényeket elemezve kialakításra kerül egy fejlesztési stratégia, akció tervek, valamint egy
online munkaerő piaci adatbázis.
Ezek mellett olyan közös rendezvények kerülnek megszervezésre,
mint pl: határmenti állásbörze,
munkaerő piaci fórumok, pályaorientációs rendezvények, valamint
közös szervezésű tréningek (vállal-

kozói tréningek, gyakornoki program, szakmai tréningek).
A projekt tervezett időtartama: 2 év
A
projekt
megvalósítása:
2020.02.01 – 2022.01.31.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam
társfinanszírozásával valósult meg.
www.interreg-rohu.eu

Külgazdasági
hírlevél
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást nyújt
a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontosabb országok aktuális gazdasági helyzetéről,
az országokat érintő, legfontosabb
intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról.
Folyamatosan frissülő hírmegfigyelést készítenek a témában, beszámolnak a legfontosabb gazdasági
kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az MKIK aktuális külgazdasági
hírlevelei kamránk honlapján megtalálhatóak, a www.szabkam.hu oldalon.

Online
vállalkozói
piactér

A kamarák informálják
az egyéni vállalkozókat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja új, praktikus
funkcióval bővült. A kialakított
„Vállalkozói Piactér” célja a vállalkozások működésének segítése,
piaci lehetőségeik támogatása.
Az új platformmal a kamara lehetőséget kíván biztosítani a vállalkozások számára új üzleti kapcsolatok kialakítására, a meglévő élénkítésére
és támogatására, valamint partnerkereséseiket is szeretné megkönnyíteni. A felület lehetőséget biztosít a
vállalkozásoknak a szabad kapacitásai megjelenítésére és a felkínált
ajánlatok közötti keresésre. Egy ingyenes, országos megjelenésű webes hirdetési lehetőség.
Az Online Vállalkozói Piactér felülete az alábbi linken keresztül érhető
el: https://mkik.hu/piacter

2020. július elsejétől hatályba lép az egyéni vállalkozóról és
az egyéni cégről szóló 2009.évi
CXV. törvény ( a továbbiakban:
Evectv.) 3/A § (4) bekezdése, mely
új közfeladattal bővíti a gazdasági
kamara feladatát:
- a gazdasági kamarák fognak
tájékoztatást nyújtani az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról,
az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.
2020. július 1-jétől a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell
bejelenteni az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdését, illetve
az ezzel kapcsolatos változásokat
is.
Az egyéni vállalkozók továbbra
is a webes ügysegéden jelenthetik
be a NAV-nak a tevékenységükkel
kapcsolatos eseményeket, a tevékenység megkezdését, az adatváltozás bejelentését, a szünetelést,
illetve a szünetelés utáni folytatást
és a tevékenység megszüntetését. Továbbá a webes ügysegéden

nyújthatók be az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági
bizonyítvány iránti kérelmek.
A tevékenység megkezdése és
megszüntetése személyesen is
bejelenthető a NAV ügyfélszolgálatain.
Az egyéni vállalkozók nyilván-

tartásában szereplő adatok – a
nyilvántartási szám és adószám
alapján – továbbra is lekérdezhetők a www.nyilvantarto.hu/evnylekerdezo/oldalon.
Információk
telefonon a NAV Infóvonalán, a
1819-es számon, vagy személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérhetők – közölte az adóhatóság.
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