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Modern kapcsolódás
INFORMATIKA Fontos lépések a jövő vállalkozásai számára

Kőhalmi Kálmán

A Modern Vállalkozások
Programja keretében
megtartott Információs
Napon, október 4-én
tényleg azt érezhették a
jelenlévők, hogy gyakor-
lati útmutatókat kaptak
versenyképességük fej-
lesztéséhez.

A hazai vállalkozások, fő-
ként a kis- és közepes vállal-
kozások jelentős lemaradás-
ban vannak európai szinten az
üzleti informatikai megoldá-
sok alkalmazása terén. Pedig
már jelentős lépések tehetők
minimális költséggel, kis oda-
figyeléssel. És ezek a ráfordí-
tások nagyon hamar megté-
rülhetnek.

Köszöntő beszédében is er-
re hívta fel a figyelmet Králik
Gyula , a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara elnö-
ke. A reálgazdaság átalakul,
már egy negyedik ipari forra-
dalomról beszélnek, amely-
nek legfőbb jellemzője, hogy
a fizikai gépek, tár-
gyak kapcsolódnak
össze informatikai
megoldásokkal, egy új
intelligens rendszerbe
integrálódik egész
környezetünk, így a
reálgazdaság, az ipar,
a szolgáltatások, a lo-
gisztika is. Tehát aki kimarad
ebből az integrálódásból, az
már nem lemarad, hanem el-
vágja magát a létfeltételektől,
olyan, mintha nem is lenne a
piacon.

A megnyitót követően Di-
gitális Szemléletformálás -
Modern Vállalkozások Pro-
gramja! címmel beszélt Ben-
csik György , a Modern Vál-
lalkozások Programjának ve-
zető IKT tanácsadója a pro-
jekt tartalmáról, jelentőségé-

ről. A szakmai felvezetés ré-
szeként Máriás József , a Lo-
giNet Systems Kft. vezetője
Hogyan segíti az informatika
a vállalkozásokat? tartott elő-
adást. Az első blokk végén
Álomból valóság – Projekt-
menedzsment modern infor-
matikai eszközök támogatásá-
val címmel Járai Tamás , az
Enterprise Communications
Magyarország Kft. Industry
üzletágának vezetője elemez-
te egy projekt lehetséges lé-
péseit, az azok során alkal-
mazható, illetve az általuk al-
kalmazott, kínált informatikai
megoldásokat. Prezentációja
elején konkretizálta is a lehet-

séges projekt tárgyát, egy ro-
bot prototípusának megalko-
tását. Az előadás végén pedig
a virtuális projekt valósággá
vált, hiszen begördült a cég új
fejlesztése, MyArtoo, a Star
Wars Artujának mása.

A rendezvény második
blokkjában Digitális
szemléletformálás: Mi
az a CRM? címmel
Egerszegi Krisztián , a
MiniCRM Zrt. tulajdo-
nosa, vezetője szug-
gesztív, informatív,
gyakorlati példákkal
tűzdelt előadást tartott

az ügyfélkezelés hatékonysá-
gát nagyban növelő informa-
tikai kihívásokról, az arra ad-
ható válaszokról. Modern Iro-
dai megoldások – produktivi-
tás újraértelmezve című pre-
zentációjában Kuna Péter , a
Microsoft Magyarország Kft.
képviselője a felhőalapú rend-
szerek új lehetőségeit ismer-
tette egy közérthető, gondola-
tébresztő előadás keretében.
A Lenovo üzleti termékport-
foliójának bemutatását vállal-
ta magára az iTWise Kft. kép-
viseletében Virág Ferenc . E
feladat során megdöbbentő
gyakorlati teszteknek vetette
alá saját laptopját.

Aki kimarad, már nem
lemarad, hanem olyan,
mintha nem is létezne

Hétköznapi gondok,
megtalált megoldás
Szemléletformálás: hatékony a projekt

A MirMor Kft. vezetője,
Nagy István Vásárló és
ügyfélszerző megoldások
a 21. századi digitális vi-
lágunkban címmel tartott
előadást. A projekttel
kapcsolatos véleményét
több hasonló rendezvény
alapján fejthette ki.

Az Információs Nap egyes
előadásai különböző szeg-
menseit fogták meg a kkv-k
napi működése szempontjá-
ból előrelépés, minőségi ug-
rás lehetőségét biztosító in-
formatikai megoldásoknak.
Nagy István ezek közül az
online üzleti kapcsolatépítés,
az ügyfél- és vásárlószerző
megoldások jelentőségét he-
lyezte fókuszba. Prezentáció-
ja elején ismertette azt, hogy
milyen jelentős mértékben
nőttek a vállalatok webes fej-
lesztésekre fordított kiadásai,
és ezek a beruházások több-
nyire milyen rövid megtérülé-

si idővel jellemezhetők. Eh-
hez természetesen hozzájárul
az, hogy az interneten zajló
kereskedelem is nagyságren-
dekkel nőtt az elmúlt évek-
ben, így 2015-ben a hazai kis-
kereskedelem 4,1 százalékát
tette ki, 319 milliárd forintot.

Előadását követően az on-
line marketing szakember ér-
deklődésünkre elmondta: na-
gyon jónak tartja a Modern

Vállalkozások Programja
szakmai törekvéseit, a ren-
dezvények programját, a köz-
vetlen kapcsolateremtésre le-
hetőséget biztosító kiállításo-
kat. Megítélése szerint lehető-
séget kellene biztosítani arra,
hogy minél több vállalkozást
elérhessen a program.

Nagy István természetesen
a saját példájukból kiindulva
tudja illusztrálni véleményét.
Ők – fejtette ki – olyan ter-
mékeket, szolgáltatásokat kí-
nálnak, amelyek esetében
„nagyon könnyű átélni prob-
léma-megoldásukat”. Tehát a
webáruházak, honlapok üze-
meltetői, tulajdonosai a gya-
korlati életben napi szinten
találkozhatnak olyan gondok-
kal, amelyekre a MirMor ter-
mékei hatékony megoldást kí-
nálhatnak. És a Modern Vál-
lalkozások Programjában
résztvevő minősített szállítók
is számos olyan fejlesztési le-
hetőséget javasolhatnak, ame-

lyeknek a bevezetése minősé-
gi ugrást hozhat a vállalkozás
működésében.

A program azért fontos,
mert a mindennapok rohaná-
sában, az üzleti kihívásoknak
megfelelve a cégek vezetői
nem veszik észre ezeket a
kedvező lehetőségeket, a Mo-
dern Vállalkozások Programja
ezen a téren egy nagyon jó
fórumot jelent.

A Modern Vállalkozások Programját, annak célját, tartalmát, elemeit Bencsik György vezető IKT tanácsadó mutatta be a résztvevőknek
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Új világról egy megújult honlapról

Jelentősen bővült a Mo-
dern Vállalkozások Pro-
gramjának honlapja
(www.vallalkozdigitali-
san.hu) a közelmúltban,
rengeteg hasznos infor-
mációt talál rajta a láto-

gató. Érdemes oda be-
nézni, és vissza-visszatér-
ni, hiszen bővülő tudás-
tár, bővülő minősített
szállítói lista, illetve az ál-
taluk nyújtott szolgáltatá-
sok várják.

Nagy István: hatékony a Modern Vállalkozások Programja
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Referenciaként
a csillagokból

Járai Tamás, az Enterprise
Communications
Magyarország Kft. Industy
üzletágának igazgatója, az
előadása végén
megjelent egy ikonikus
Star Wars robot klónja, ez
azonban nem volt öncélú
mutatvány.

A cég elsősorban komplex
informatikai megoldásokat
kínál cégek számára, nagyon
kiterjedt piaci kapcsolatokkal
rendelkeznek. A magyar tu-
lajdonú, számos üzletággal
rendelkező vállalkozás a hoz-
zá forduló üzleti érdeklődők-
nek annyiban tud többet kí-
nálni, mint a specializáltabb,

kisebb piaci körre fókuszáló
szállítók, hogy összetettebb
megoldásokat javasol szá-
mukra. Egy megrendelőnek
(és ez a Modern Vállalkozá-
sok Programjának célcsoport-
jába tartozó vállalkozások
esetében különösen igaz) ál-
talában nem jól körülhatárolt,
definiált problémái vannak, a
legjobb megoldások megtalá-
lásában egy szélesebb kite-
kintéssel rendelkező partner
nagy segítség lehet.

A MyArtoo elnevezésű ro-
botnak jelenleg a cégnél a
prototípus gyártmányfejlesz-
tése zajlik, tudtuk meg Járai
Tamástól, többféle elképzelé-
sük van vele kapcsolatban,

ezek azonban még nem publi-
kusak, hiszen tárgyalásban
vannak a licence szerződés
ügyében. A figyelemfelkeltő,
showelemen túl megjelenésé-
nek az előadást követően az
volt a szerepe (ahogy részben
az elkészítésének is), hogy bi-
zonyítsa: nem csak az elméle-
tet tudják, meg is tudják való-
sítani.

És ez már túl is mutat az
adott projekten: ha egy cég-
nek van egy ötlete, elképzelé-
se, valamilyen műszaki,
elektromechanikai berende-
zést, terméket szeretne létre-
hozni, de a saját mérete, ka-
pacitása, tudása, piaci ismere-
te erre nem elegendő, együtt-
működő partnert talál az En-
terprise-ban..

Járai Tamás (portrénk) és a robot a rendezvény kiállításán
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Gyakorlati segítség
Hasznos információkat adtak az előadások

Devecseriné Hegedüs Tü-
de korábban a banki
szektorban tevékenyke-
dett, fiókvezetőként, most
egy pénzügyi tanácsadó
mikrovállalkozást visz,
igen hasznosnak ítélte
a rendezvényt.

A pénzügyi tanácsadó sze-
rint nagyon jók voltak a gya-
korlati előadások, ráébresztet-
ték olyan feladatokra, amely-
ben fejlődnie kell, olyan hiá-
nyosságokra, amelyeket ki
kell küszöbölnie. Konkrét
példákat is említett: sokkal
többet kell tennie az adatbiz-
tonság terén, hogy ne vessze-
nek el a pótolhatatlan, vállal-
kozása működése szempont-
jából lényegi információk,
dokumentumok. Bár ismerte
már eddig is a felhőalapú in-
formatikai megoldások fogal-
mát, azonban ez a terület

most felkeltette az érdeklődé-
sét, mindenképpen tájékozód-
ni fog az ilyen módon meg-
nyíló lehetőségekről. Korábbi
munkája során alkalmaztak
CRM rendszert, így az nem
volt újdonság számára, min-
denképpen ajánlja bevezetését
azon vállalkozásoknak, akik-
nek segítheti működését.

Devecseriné Hegedüs Tünde
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Széchenyi kártya
Programmá bővült a sikeres folyószámlahitel

Az MKIK és a VOSZ által
létrehozott konstrukció
nagy siker a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
maránál is.

Óránként kilenc hitelszer-
ződés, naponta közel 465 mil-
lió forint hitelkihelyezés,
mellyel a Széchenyi Kártya
Program hozzájárul a magyar
gazdaság gerincét jelentő kkv
szektor fejlődéséhez. A Szé-
chenyi Kártya Program a kkv-
hitelezés jelképe lett. A Szé-
chenyi Kártya Folyószámlahi-
telből mára Széchenyi kártya

„klasszik” lett, egy hat elem-
ből álló komplex, államilag
támogatott kkv hitelezési
program egyik eleme, amely-
nek maximálisan igényelhető
hitelkerete a kezdeti 1 millió
forintról mára 50 millió fo-
rintra emelkedett.

Ráadásul a program ma
már nem csak a vállalkozások
átmeneti likviditását segíti
elő, hanem hozzájárul a beru-
házások, fejlesztések ösztön-
zéséhez, az uniós források ha-
tékony felhasználásához, mi
több, az agrárium finanszíro-
zásához is.

Lánctartozások ellen
Az építőipari lánctartozá-

sok megakadályozását célzó
jogszabálycsomag alapján
végzi tevékenységét a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
mellett független szervként
működő Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv (TSZSZ).

A Szakértői Szerv az építé-
szeti-műszaki tervezési, építé-
si, kivitelezési szerződés tel-
jesítéséből eredő, a megren-
delő, a tervező, a kivitelező

vagy az alvállalkozó (fél)
megbízására szakértői véle-
ményt ad, ha a teljesítésigazo-
lás kiadása nem történt meg, a
kiadása vitás, vagy a teljesíté-
sigazolás kiadásra került, de a
kifizetés nem történt meg.

A TSZSZ eljárása a Ma-
gyarországon történő építési
beruházásokra terjed ki. A
szakértői vélemény elkészíté-
sére a felek adhatnak megbí-
zást a Szakértői Szervnek.

Forintosított
tagi előnyök

A kamarai tagság előnyei-
nek egy jó része nem
számszerűsíthető, és egy
gazdasági önkormányzat
esetében nem is lehet ez
a hangsúlyos, azonban
bizonyos esetekben elég
jól kiszámolható.

A kamarai székház jól fel-
szerelt (kivetítő, laptop, han-
gosítás, légkondicionálás)
konferenciaterme és tárgyaló-
ja kedvelt helyszíne rendezvé-
nyeknek. Bérleti díjuknak a
kamarai tagok a felét fizetik,
ahogy az egyes fizetős ren-
dezvények, utazások díjának
is. A Széchenyi Hitelkártya 17
ezer forintos regisztrációs dí-
jától mentesülnek tagjaink.
Ingyenes számukra a jogi ta-
nácsadás, és sok exportáló
cégnek jelent komoly megta-
karítást a származási bizonyít-
vány kiállításánál nyújtott
kedvezmény.
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Az utánpótlásért
Fontos feladat a szakképzés szervezése

A kormánnyal kötött
megállapodás alapján
vált e terület a kamarai
rendszer egyik legfon-
tosabb feladatává: a
gazdaság igényeihez
igazítani a szakmai
képzéseket.

A területi kamarák – így
a dunaújvárosi is –
hosszabb ideje végez a
szakképzéshez kapcsolódó
feladatokat. Ezek nagyság-
rendje, fontossága az el-
múlt időszakban jelentősen
megnőtt. Ebben az összeg-
zésben csak utalni tudunk
rájuk: szintvizsgák szerve-
zése, vizsgabizottsági ta-
gok, elnökök delegálása,
pályázatok kezelése, adat-
bázisaik feltöltése, tovább-
képzések szervezése.

A helyi kamara jelentős
eredményeket ért el a tanu-
lószerződések terén, ez
fontos előrelépést jelent az
itt szakmát tanulók számá-
ra. A gyakorlati képzőhe-
lyek ellenőrzése is a kama-
ra hatáskörébe tartozik. Ez
a terület bővült ki a kama-
rai garanciavállalás intéz-
ményével.

A kamara delegáltja
részt vesz a megyei fej-
lesztési és képzési bizott-
ság munkájában is. Emel-
lett munkatársaink szerepet
kapnak az országos szak-
mai versenyek szervezésé-
ben, és az országban ta-
pasztalható munkaerőhi-
ány miatt egyre nagyobb
jelentőséget kap a pálya-
orientációs tevékenysége is
a kamarának.

A regisztrációról
Nyilvántartásba vétel és a hozzájárulás

A gazdasági kamarák-
ról szóló 1999. évi CX-
XI. törvény módosítása
tartalmazza a kötelező
kamarai regisztrációval
kapcsolatos tudnivaló-
kat.

2012. január 1-én élet-
belépett rendelkezések
alapján a gazdálkodó szer-
vezetek kötelesek kamarai
nyilvántartásba vételüket
kezdeményezni, a kamarai
közfeladatok ellátásához
évente 5.000 Ft kamarai
hozzájárulást fizetni tárgy
év március 31-ig (a hozzá-
járulás összege önkéntes
kamarai tagok esetén le-
vonható a tagdíjból), a ka-
mara pedig köteles részük-
re a törvényben meghatáro-
zott szolgáltatásokat térí-
tésmentesen nyújtani.

Az egyéni és társas vál-
lalkozások a bejegyzésüket

követő 5 munkanapon be-
lül kötelesek a székhely
szerinti területi kereskedel-
mi és iparkamaránál az el-
őbbieket megtenni. A meg
nem fizetett kamarai hoz-
zájárulás köztartozás, ame-
lyet az állami adóhatóság
adók módjára hajt be.

A vállalkozások online
a www.kamreg.hu oldalon
vagy papír alapon is elvé-
gezhetik a regisztrációt.

Emellett fontos kiemel-
ni az építőipari cégek köte-
lező regisztrációját is: min-
den építőipari kivitelezői
tevékenységet folytatni kí-
vánó vállalkozás és egyéni
vállalkozó köteles az erre
irányuló szándékát a vállal-
kozó kivitelezői névjegyzé-
ket vezető Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarához
öt napon belül bejelenteni,
a névjegyzékbe történő fel-
vételét kezdeményezni.

Okmányhitelesítés
A kereskedelmi és iparka-

marák, mint gazdasági kama-
rák, az üzleti forgalom bizton-
ságának és a piaci magatartás
tisztességének megteremtése,
megőrzése és fokozása érde-
kében az 1999. évi CXXI. tör-
vény (gazdasági kamarákról
szóló törvény) 10. § (1) be-
kezdésének a) pontja értelmé-
ben végeznek okmányhitelesí-
tési tevékenységet.

Területi kamarák hatáskö-
rébe tartozik: az árukísérő ok-
mányok (számla, fuvarlevél,
rakományjegyzék, minőségi
bizonyítvány, növény- és ál-
lategészségügyi bizonyítvány,
stb.) láttamozása; általános

származási bizonyítványok,
A.T.A. és C.P.D. igazolvá-
nyok hitelesítése, a belföldön
készült és külföldön felhasz-
nálásra kerülő, nagykövetségi,
minisztériumi felülhitelesítést
nem igénylő, nem árukísérő
okmányok láttamozása.

Az áruk eredetét igazoló,
általános (nem-preferenciális)
származási bizonyítványokat
a nemzetközi kereskedelem-
ben, főként harmadik ország-
ban történő import vámkeze-
lés során használják fel. A
származási bizonyítványokat
a területi kereskedelmi és
iparkamarák állítják ki, így a
dunaújvárosi kamara is.

RÖVIDEN

Online kasszák:
változások
A NAV Bács-Kiskun
Megyei Adó- és Vámi-
gazgatóságának munka-
társa, Szabó Gábor tart
előadást a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium
(NGM) számos válto-
zást tartalmazó online
pénztárgép rendeletéről,
mely többek között azt
is tartalmazza, hogy
mely tevékenységi kö-
rökre terjesztik ki az on-
line pénztárgépek köte-
lező használatát. Idő-
pont: 2016. október 11-
én, kedden délelőtt 10
órától, helyszín: Duna-
újvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara székháza
(Dunaújváros, Latino-
vits Zoltán u. 10.) Belé-
pés díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött, a
dkik@dkik.hu e-mail cí-
men jelentkezhet.

Az elektronikus
építési naplóról
Két építőiparban tevé-
kenykedő cégeket érintő
előadást tartanak no-
vember 9-én, szerdán 13
órától a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara székházában. Elő-
ször a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv aktuális
információiról hallhat-
nak tájékoztatást a jelen-
lévők. Ezt követően az
elektronikus építési nap-
lóval kapcsolatos, közel-
múltban hatályba lépett
jogszabályi változások-
ról tart előadást Kozári
Mihály , a Fejér Megyei
Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi
Hivatala szakértője.

Az Év Felelős
Foglalkoztatója
Az Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonp-
rofit Kft. meghirdette az
„Év Felelős Foglalkoz-
tatója 2016” című pályá-
zatot. Az MKIK együtt-
működő partnerként
kapcsolódik be a pro-
jektbe. A pályázatuk
alapján kiválasztott har-
minc pályázó lehetősé-
get kap a Felelős foglal-
koztató vagyok elneve-
zésű, 2016. november
24-én megrendezésre
kerülő konferencián va-
ló kiállításra, valamint a
nevezéssel pályáznak is
egyben „Az Év Felelős
Foglalkoztatója” ván-
dordíjra. A leadás határi-
deje már igen közeli:
október 11.

Az innováció,
mint lehetőség
A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara konferen-
ciát szervez a mikro-,
kis- és középvállalkozá-
sok innovációs képessé-
geik fejlesztése, ösztön-
zése céljából „Az inno-
váció, mint kitörési le-
hetőség” címmel. Az
eseményre Budapesten
kerül sor november 24-
én, a rendezvényen való
részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz
kötött. Bővebb informá-
ció honlapunkon
(www.dkik.hu).

Kamaránk szolgáltatásai
VÁLLALKOZÁSOKÉRT Önkéntes tagjainknak előnyök és kedvezmények

Országos rendszer
Kibővített, egységes szolgáltatások a hazai kamaráknál

A kamarai nyilvántartásba
bejegyzett gazdálkodó
szervezetek jogosultak a
kamarai törvényben fel-
sorolt alapszolgáltatások
térítésmentes igénybevé-
telére, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara
(MKIK) és a területi ka-
marák együttműködése
nyomán ezek további ele-
mekkel bővültek.

A kamarai törvényben fel-
sorolt alapszolgáltatások: ta-
nácsadás gazdasági, pénzü-
gyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben, üzleti partnerke-
resés, pályázatfigyelés. Az
ezek mellett bevezetésre ke-
rült szolgáltatások részben a
MKIK finanszírozásában és
koordinációjával valósultak
meg, részben a területi kama-
ráknál a helyi gazdaság jel-
legzetességeihez, a tagság el-
várásaihoz igazodva.

ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS
Ez a szolgáltatás a területi

kamarák sajátosságainak
megfelelően valósul meg, a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamaránál részben kül-
sős szakemberek igénybevé-
telével (gazdasági, pénzügyi,
adózási), részben munkatársa-
ink közreműködésével (hitel-
hez jutás).

PÁLYÁZATOK,
RENDEZVÉNYEK

A MKIK által megvalósí-
tott szolgáltatás az Üz-

let@Hálón (www.uzletaha-
lon.hu) weboldal részeként
jött létre, a honlap a kereske-
delmi és iparkamarák üzleti
adatbázisaként emellett elér-
hetővé tesz üzleti ajánlatokat,
valamint a regisztrált vállal-
kozások és az építőipari vál-
lalkozások adatbázisát. A Ka-
marai Pályázat- és Rendez-
vényfigyelő Rendszer célja az
érdeklődési köröknek megfe-
lelően szűrt, elektronikus-hír-
leveles értesítést nyújtani az
online megjelenő pályázati
kiírásokról, továbbá a területi
kamarák és a MKIK rendez-
vényeiről, kiállításairól, a
meghirdetett tanfolyamokról,
oktatásokról.

A rendszerbe a vállalkozás
adószámával és a kamarai re-
gisztrációnál megadott jelsza-
vával léphet be. Egységes
irányelv, hogy a kamarai
rendszereket a vállalkozás
ezen azonosító adatokkal ve-
hesse igénybe.

ÜZLETI
PARTNERKÖZVETÍTÉS

Az Üzlet@Hálón a keres-
kedelmi és iparkamarák b2b
platformja, egy e-piactér a ka-
marai regisztrált cégek, az ön-
kéntes kamarai tagok és part-
nereik számára, ahol cégin-
formációk, termékek és szol-
gáltatások részletes leírása,
üzleti ajánlatok, üzleti hírek
találhatók. Lehetőség van
részletes keresésre is.

Az Üzlet@Hálón kitűnő
lehetőséget nyújt a kamaránál

regisztrált vállalkozások szá-
mára az interneten való meg-
jelenéshez: bármikor frissít-
hetik, módosíthatják, bővíthe-
tik vállalkozásuk ajánlatait. A
portált a felmérések alapján
sok külföldi (elsősorban ro-
mán, német, szlovák) vállal-
kozás is előszeretettel hasz-
nálja, ha magyarországi part-
nert keres. Arányuk a látoga-
tók mintegy 20 százaléka.

A külföldi partnerkeresés-
ben nagy segítséget nyújt az
Export Directory (http://ex-
portdirectory.mkik.hu), a Ma-
gyar Exportőr Adatbázis. A
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) egyik
alapvető feladatának tekinti a
magyar vállalkozások külpia-
ci tevékenységének támogatá-
sát. E törekvés jegyében az
MKIK lehetőséget biztosít a
kamarai regisztrációt teljesítő
vállalkozások számára, hogy
térítésmentesen bekerülhesse-
nek az online működő ma-
gyar exportőr adatbázisba.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
KÖZÉRTHETŐEN

A MKIK által kifejlesztett
„Vállalkozásokat érintő jog-
szabály változások, illetve
azok magyarázatai” című
szolgáltatás különböző téma-
körök szerint gyűjti össze
közérthető formában az egyes
jogszabályváltozásokat, az
azokhoz kapcsolódó tudniva-
lókat. A felület a MKIK-hon-
lap „Hasznos információk
vállalkozóknak” menüpontja
alatt érhető el (e menüpont-
ban még számos hasznos in-
formáció található, így példá-
ul különböző kiadványok, a
GVI felmérései, a hazai vásá-
rok és kiállítások adatbázisa).
A szakszerűen frissülő online
felület az elmúlt időszak alatt
látogatott, kedvelt informáci-
ós bázissá vált. Emellett ter-
mészetesen a kamarai rendez-
vények témái között is gyak-
ran szerepelnek a vállalkozá-
sokat szélesebb körben érintő
jogszabályi változások.

Elérhető információk több forrásból

Összegzésünkben átfogó
képet kívántunk adni a
kamarai szolgáltatásokról,
így csak a leglényegesebb
információkra koncent-
rálhattunk. Honlapunkon
napra kész képet kaphat
szolgáltatásainkról, elér-
hetőségeinkről, munka-

társainkról. És persze sok
másról: rendezvényeink-
ről, a térség és a világ
gazdasági híreiről. Ha
naprakész kíván lenni, ol-
vassa hírleveleinket, kiad-
ványainkat, és persze a
hírlapban megjelenő Gaz-
dasági Tükröt!


