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Kamara ünnepi
nyitvatartása

Az ünnepek alatt megvál-
tozik az ügyfélfogadási
rend a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamará-
nál is. 2017. december 22-
én (mivel pénteken nincs
ügyfélfogadás) nem fogad-
nak ügyfeleket, a kamara a
két ünnep között zárva tart,
nyitás 2018. január 2-án.

Adókonferencia
a változásokról

A jövő évben életbe lépő
adóváltozásokról tartanak
előadást a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal illetékesei
2018. január 24-én a
Dunaújvárosi
Kereskedelmi és
Iparkamara székházában
megrendezésre kerülő
Adókonferencia 2018
rendezvényen. A pontos
időpontról, a részvételi
feltételekről a
későbbiekben ad a kamara
tájékoztatást a honlapon
(www.dkik.hu), illetve az
elektronikus hírlevélben.

Hiányszakmák
2018/19-ben
A Magyar Közlöny 199.
számában megjelent a Kor-
mány 353/2017 (XI. 29)
Kormányrendelete a 2018/
2019. tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntés-
ről és a 2018/2019. tanév-
ben a Szabóky Adolf Szak-
képzési Ösztöndíjra jogo-
sító szakképesítésekről.
A kamarák mellett műkö-
dő Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottságok min-
den évben javaslatot tesz-
nek a nemzetgazdasági-
miniszternek a gazdaság
igényeit és a munkaerő-pi-
aci kereslet adatait, vala-
mint az országos, regioná-
lis és megyei beiskolázást
figyelembe véve a szak-
képzés megyei szükség-
leteire, a szakképzésben
indított, állami költségve-
tési hozzájárulásban része-
síthető és a nem támoga-
tott szakképesítésekre,
szakközépiskolai ágaza-
tokra (a szakképzés iránya-
ira) és a megyékben indít-
ható szakképesítések keret-
számaira (beiskolázási ará-
nyaira). Továbbá a Szabó-
ky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szak-
képesítésekre és az iskola-
rendszeren kívül indítható
képzésekre. Ez alapján
született meg a kormány
közelmúltban, a Magyar
Közlönyben megjelent ren-
delete. Eszerint az ösztön-
díjra jogosító húsz hiány-
szakképesítés a 2018/19.
tanévben Fejér megyében:
ács; asztalos; autószerelő;
elektronikai technikus;
épület- és szerkezetlaka-
tos; férfiszabó; festő, má-
zoló, tapétázó; gépgyártás-
technológiai technikus; gé-
pi forgácsoló; gyakorló
ápoló; gyakorló csecsemő-
és gyermekápoló; hegesz-
tő; kistermelői élelmiszer-
előállító, falusi vendéglátó;
kőműves; központifűtés-
és gázhálózat rendszersze-
relő; mezőgazdasági gé-
pész; női szabó; pék; szo-
ciális gondozó és ápoló;
villanyszerelő.

Erősödik a helyi gazdaság
A szakemberhiány enyhítése érdekében szükséges az összefogás
A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara elnö-
kétől, Králik Gyulától az
idei év legfontosabb helyi
trendjeinek értéklését, a
gazdaság szereplőinek kö-
zeli jövőjét meghatározó
fejleményekhez igazodó
kamarai törekvések ismer-
tetését kértük.

A helyi gazdaság megerősö-
dött, ez derül ki a kamarai el-
nök szerint a megyei NAV, a
KSH és a megyei társkamara
által idén elkészített Gazdasá-
gi Körkép 2017 című kiad-
vány adatsoraiból, amelyek a
2016-os év gazdasági folya-
matait mutatják be, ezek kö-
zött a megye TOP 100+400
vállalkozásának adatait. A du-
naújvárosi és a városhoz köz-
vetlenül kapcsolódó környék-
beli vállalkozások az árbevé-
tel tekintetében hagyományo-
san nagy arányt képviselnek a
megye gazdaságában, mint-
egy 30 százalékot. És az
utóbbi években egyre örven-
detesebb, hogy a hagyomá-
nyos nagy ipari cégek mellett
mind több erős közepes cég is
megjelenik a listában (a kiad-
vány adatsorainak elemzésé-
ről bővebben lenti cikkünk-
ban olvashat!). Azonban az
egészségesebb helyi gazdasá-
gi egyensúly érdekében még
több magyar tulajdonú erős
középvállalkozásra lenne
szükség, hangsúlyozza Králik
Gyula. Céljuk az, hogy ehhez
a városi kamara saját eszkö-
zeivel minél hatékonyabban
hozzájáruljon.

Ennek egyik eszköze a ka-
marák részvételével működte-
tett Széchenyi Kártya Rend-
szer, amelyben idén 50-ről
100 millióra nőtt az elérhető
hitelkeret. És az is ismert,
hogy a 15 éve működő, 250
ezer átadott Széchenyi Kár-

tyánál járó rendszert ünneplő
rendezvényen részt vett a mi-
niszterelnök is, kiemelve a
program jelentőségét. Emel-
lett az elmúlt évben is tovább
javultak a felvehető hitelek
kondíciói, a kapcsolódó ked-
vezmények mértéke.

A helyi vállalkozások a vá-
rosi kamaránál minden évben
1 milliárd forint körüli
összegben indítanak (illetve
újítanak meg) Széchenyi Kár-
tya hitelt. Ezek döntő többsé-
ge folyószámlahitel, a beru-
házási hitelek aránya alig érte
el a 4-5 százalékot. A helyi
gazdaság, a középvállalkozá-
sok erősödése szempontjából
fontos lenne, hogy ezek ará-
nya növekedjen. És az is ag-
gasztó, további elemzést kö-
vetel, hogy 2016-hoz képest
idén 1,2 milliárdról 900 milli-
óra csökkent a városban a
Széchenyi Kártyával felvett
hitelek volumene.

Az országban és a megyé-
ben is jelentősen nőttek idén
a bérek. A Gazdasági Körkép
2017 kiadvány adatai szerint
2015-ről 2016-ra több mint 8
százalékos volt a növekedés,
idén ezt jóval meghaladó volt
a bérnövekedés. Ennek elle-
nére egyre nagyobb gondot
jelent a munkaerőhiány. A vá-
rosban és környékén is, pedig
Dunaújvárosban hagyomá-
nyosan erős a szakképzés,
amelyen tovább erősített a
Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum létrejötte. A kamarai
elnök szerint határozottan ér-
zékelhető az ott végzett kie-
melkedő munka eredménye, a
hatékonyabb koordináció, fi-
nanszírozás, a jobb eszköz- és
infrastrukturális ellátottság.

A városi kamara szakkép-
zés terén végzett tevékenysé-
ge során a tanulószerződés-
hez kapcsolódó, a tanulók ál-
tal megkapott pénzbeli jutta-

tások összértéke éves szinten
220 millióra tehető, a gyakor-
lati képzőhelyek által vissza-
igényelt normatív támogatá-
sok pedig mintegy 1 milliárd
forintott tettek ki.

Tehát jelentős támogatások
futnak be a helyi szakképzés-

ben részt vevő vállalkozások-
hoz, az ott tanulókhoz. A ka-
mara a megyei fejlesztési és
képzési bizottságokon keresz-
tül igyekszik a munkaerőpiac
igényeihez igazítani a képzési
szerkezetett, a támogatott
szakmákat. Egy-egy változta-
tás hatása azonban öt-hat év
múlva érzékelhető. A szakem-
berhiány pedig már most je-
lentős számos szakmában,
csak példákat sorolva: villa-
mos-elektronikai, építőipari,
informatikai szakmák. Pedig
ha egy fiatal ezeket választja,
ha hiányszakma, ösztöndíjban
részesül, és végezve előbb jut
jól fizető munkahelyhez.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara – fogal-
maz Králik Gyula – elkötele-
zett abban, hogy a pályavá-
lasztást, a pályaorientációt se-
gítő megoldások városi haté-
konyságának növelésében
szerepet vállaljon, ennek ér-
dekében a helyi szereplők
összefogására, az erőforrások
összevonására van szükség.

A kamarai elnök szerint
idén az előrevivő folyamatok
domináltak, bízik benne,
hogy így lesz ez a jövő évben
is! Ennek jegyében kíván a
munkavállalóknak, cégveze-
tőknek, családjaiknak békés
karácsonyt és sikeres új évet!

Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Fotó: Ady Géza

Még több
helyi, magyar

tulajdonú,
közepes cégre
lenne szükség

Fejér megye gazdasága: 2016-os adatok
Megjelent a megyei kereskedelmi és iparkamara Gazdasági Körkép 2017 című kiadványa
A Fejér megye gazdasági
értéktára alcímet viselő ki-
advánnyal ugyan még nem
találkoztunk nyomtatott
formában, azonban min-
denki megtekintheti, letölt-
heti a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
honlapját meglátogatva.
A kiadvány adatsoraiból
szemezgettünk.

Előbb nézzük a TOP
100+400 cégadatokból a vá-
ros és közvetlen térsége vál-
lalkozásait jellemző számo-
kat! Az ötszáz megyei cég kö-
zött 57 ilyen található, és a
korábbi évekkel összehason-
lítva feltűnik, hogy ugyan to-
vábbra is jelentős a nagyobb
cégek dominanciája (például
az első 50 cégben 9 dunaújvá-
rosi található, az első 100-ban
19), az adatsorok további ol-
dalain is (többnyire) szép
egyenletesen elosztva jelen-
nek meg dunaújvárosi, vagy a
városhoz közeli, ide kapcso-
lódó vállalkozások. A legna-
gyobb árbevételű ötszáz cég
közé bejutott helyi vállalko-
zások árbevétele (az ISD Du-
naferr nélkül) 536 milliárd fo-

rint. Az adózás előtti ered-
ményt számolva ezen cégek
összességében 82,5 milliárd
forintot értek el 2016-ban.

A megyei összesített adat
(minden vállalkozásból csak a
nyereséges vállalkozások,
amíg a fenti adatban a veszte-
ségesek is szerepelnek) 315
milliárd forint adózás előtti
nyereség. A legnagyobb árbe-
vételű ötszázas listára bejutott
helyi cégek közül csak mint-
egy tíz százalék volt vesztesé-
ges, amíg a megyei átlag har-
minc százalék.

A legmarkánsabb változá-
sok a megyei listán az első
száz adózó körében mentek
végbe, ugyanis négytizeddel
növelték nyereségüket, mi-
közben veszteségüket közel
felére szorították vissza, ami-

nek eredményeként az előző
évi 127,8 milliárd forinttal
szemben 213,6 milliárd forint
adózás előtti eredményt mu-
tattak ki. Az első százba beju-
tott helyi vállalkozások adó-
zás előtti eredménye összesít-
ve meghaladta a 81 milliárd
forintot.

Érdemes még azt is meg-
nézni, hogy a TOP 500-as lis-
tára bejutott helyi vállalkozá-
sok hány főt foglalkoztatnak
(ahol megadtak ilyen adatot,
és itt is hiányzik az ISD Du-
naferr adata), ez több mint
9600 főt jelent. A megyei

adatokat nézve: a foglalkozta-
tottak átlagos állományi lét-
száma Fejér megyében – a ré-
giós szintű minimális bővü-
léssel szemben – másfél szá-
zalékkal csökkent. Az 500
legnagyobb árbevételt elérő
társaság esetében kismértékű
bővülésről is beszélhetünk,
61 ezer fő munkavállalójuk
volt e cégeknek, 0,2 százalék-
kal több az egy évvel korábbi-
nál.

Az éves átlagbérek mind a
Közép-Dunántúlon, mind a
megyében, mind pedig a TOP
körökben emelkedtek, az

összege és mértéke azonban
eltért egymástól. A 100 legna-
gyobb árbevételű társaságnál
voltak a legmagasabbak a
2016-os átlagbérek 3488 ezer
forinttal, 22 százalékkal ha-
ladták meg a megyei, és több
mint egynegyedével a régiós
átlagot. Ugyanakkor a növe-
kedés mértéke itt volt a „lega-
lacsonyabb” 8,1 százalékkal.
Az éves átlagbérek 2015-ről
2016-ra Fejér megyében 2624
ezerről 2850 ezerre nőttek,
8,6 százalékkal. Ez a növeke-
dés idén a korábbi duplája kö-
rül alakul, tesszük hozzá.

A Gazdasági Körkép 2017
emellett még számos hasznos
információt tartalmaz, termé-
szetesen itt nem tudunk min-
den területre kitérni, érdemes
tehát akár elektronikus, akár
nyomtatott formában hozzá-
jutni, és forgatni. A kiadvány
több mint felét megyei vállal-
kozások bemutatkozásai fog-
lalják el, köztük találjuk a
Momert Zrt.-t is. Azok is szá-
mos érdekes információt szol-
gáltatnak a megye gazdasága,
az itt tevékenykedő cégek, az
általuk képviselt ágazatok
iránt érdeklődőknek.

Listára jutott
helyi cégek:
csak minden

tizedik volt
veszteséges

Továbbra is a nagy ipari cégek dominálnak a helyi gazdaságban
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Digitális felzárkózásért
A kkv-k számára nagy kivívást jelent: növekvő piaci hátrányt okozhat
A Google Magyarország
társadalmi szerepvállalása
jegyében indította útjára
2017-ben a Digital Work-
shop országos programot,
amely december 13-án is-
mét Dunaújvárosba láto-
gatott. A projekt célja a
magyarországi kis- és kö-
zepes vállalkozások digi-
tális felzárkóztatása.

Az, hogy a magyarországi
kkv-k hazai és nemzetközi pi-
acképességének megőrzése,
javítása a digitális kompeten-
ciák erősítésével, az infokom-
munikációs technológiák el-
terjedésével alapozható meg,
már a legmagasabb szinten
preferált alapelv.

Ezt igazolja az Informati-
kai fejlesztések európai uniós
forrásból – a Modern Vállal-
kozások Prog-ramja (GINOP
3.2.1.) projekt, amely a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara koordinációjával zajlik
(erről részletesebben lenti
cikkünkben írunk). Azonban
számos, piaci alapon szerve-
zett konferencia, workshop is
folyamatosan foglalkozik a
témával, és társadalmi szerep-
vállalás keretében is több cég
kapcsolódott be a szemlélet-
formálásba, tájékoztatásba.
Ezen utóbbiak közül is kie-
melkedőnek mondható a Go-
ogle Magyarország által idén
útjára indított Digital Work-
shop országos program,
amely a héten ismét Dunaúj-
városba látogatott.

A multinacionális vállalko-
zás hazai képviselete nevében

Koniorczyk Zita elmondta, az
országos tájékoztató előadás-
sorozatuk jövőre más formát
ölt (az itteni volt az utolsó
előadás), azonban számos ele-
me megmarad a programnak,
így a sokrétű tájékozódást se-
gítő, személyre szabott téma-
köröket kínáló digitális tana-
nyag is elérhető marad, amely
a projekt weboldalán jövőre
is fent marad. Érdemes tehát
rákeresni: Digital Workshop.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara számos
hasonló, az infotechnológiák-
kal foglalkozó előadást szer-
vezett az elmúlt időszakban,
hiszen a közeli jövő is több
olyan kihívással szolgál majd
(elsősorban a jövőre életbe lé-
pő GDPR – az Európai Unió
adatvédelmi rendelete említ-
hető itt, de akár a Cégkapu
bevezetése is idesorolható),
amelyek egyre magasabb
szintű digitális kompetenciá-
kat várnak el a vállalkozások-
tól. És a megszerzett info-
kommunikációs tudást a vál-
lalkozások természetesen a
piaci helyzetük, eredményes-
ségük javítására is hatéko-
nyan használhatnák fel.

Az előadásokon való rész-
vétel, az érdeklődők köre
mégis sajátos képet mutat.
Persze a kkv-k vezetőinek
pénzt kell keresniük, ügyeket
intézni, üzletet kötni. A pénz
abból van. Ahogy azonban az
sem elég, ha a könyvelő tisz-
tában van az adótörvények
változásával, az sem elég, ha
valamilyen külső céget, ro-
kont megbízunk egy weboldal
elkészítésével, egy online ér-
tékesítési felület beüzemelé-
sével. Ahogy az „offline” vi-
lágban az üzleti sikerhez,
ezen a téren is cégvezetői el-
kötelezettség, marketingdön-
tések kellenek.

Egyébként az EU-tól le-
szakadó hazai gazdasági sze-
replők körét gyarapíthatjuk: a
magyar kkv-k 56 százaléká-
nak weboldala sincs, 29 szá-
zalékuk pedig nem kalkulál
marketingköltséget. Ha ez
utóbbit nézzük, az internet, a
közösségi oldalak, blogok stb.
megjelenése (utóbbiak össze-

foglalva Web 2.0) nagyon ha-
tékony marketing-, értékesíté-
si eszközöket adott a cégek,
és az egészen kis, akár induló
cégek kezébe is.

A Google hazai képvisele-
tének héten megtartott előa-
dását, az azt követő konzultá-
ciót értékelve elmondható: a
nemzetközi nagy cég számos

olyan eszközt kínál, amelyek
nagymértékben javíthatják
egy-egy kisvállalkozás mar-
ketingstratégiájának (ha van
ilyen) hatékonyságát. Az elő-
adás azonban korántsem csak
a Google termékei által kínált
előnyökről szólt (tudják: tár-
sadalmi szerepvállalás). Az
volt a célja, hogy az internet,
a közösségi média által kínált
lehetőségeket (ha a kimaradás
lehetőségét a konkurencia-
harc viszonylatában nézzük:
veszélyét) minél szélesebb
kontextusban bemutassa. Ez a
világ, a digitális, egyre in-
kább virtuális, mesterséges
intelligenciát alkalmazó világ
sajátos felkészülést, stratégiát
igényel, és ez a tagoltabb fel-
építésű nagyvállalkozások ki-
vételével nem oldható meg a
vezető tisztségviselők megfe-
lelő informálódása nélkül.
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Ismét innovációs
nagydíj
A Magyar Innovációs Szö-
vetség keresi azokat a gaz-
dasági társaságokat, ame-
lyek 2017-ben jelentős in-
novációs tevékenységet
folytattak. A díjakra 2018.
február 14-ig lehet jelent-
kezni. A Magyar Innováci-
ós Szövetség 26. alkalom-
mal hirdette meg a Magyar
Innovációs Nagydíjat. A
pályázaton azok a Magyar-
országon bejegyzett vállal-
kozások vehetnek részt,
amelyek a 2017. évben ki-
emelkedő műszaki, gazda-
sági innovációs teljesít-
ménnyel (új termékek, új
eljárások, új szolgáltatások
értékesítése) jelentős üzleti
hasznot értek el. Az idei
pályázaton a 2017 legje-
lentősebb innovációs telje-
sítményét elismerő Ma-
gyar Innovációs Nagydíj
mellett a kiemelkedő inno-
vációs teljesítmények to-
vábbi hat kategóriában
kaphatnak díjat. Az ünne-
pélyes átadásra 2018. már-
cius végén kerül sor az Or-
szágházban. Az elbírálás
során a bírálóbizottság a
2017-ben elért többletered-
mény/többletárbevétel, és
egyéb műszaki, gazdasági
előnyök mellett az innová-
ció eredetiségét, újszerűsé-
gét, illetve társadalmi
hasznosságát, valamint a
pályázat kidolgozottságá-
nak színvonalát is értékeli.
A pályázatot először 1992-
ben hirdették meg, azóta
1157 pályázat érkezett, s a
997 mérhető innovációs
teljesítmény közül 196
kapott innovációs díjat. A
pályázati felhívás meg-
található a Magyar Innová-
ciós Szövetség honlapján:
www.innovacio.hu.

Felhívás: EUREKA
pályázat
Az Osztrák Kutatásösztön-
zési Társaság szervezésé-
ben és lebonyolításában
2017. december 1. és
2018. március 28. között
ismét elérhető az EURE-
KA Danube Region legú-
jabb pályázati köre. Az
EUREKA öt Duna menti
ország: Ausztria, Csehor-
szág, Horvátország, Ma-
gyarország és Románia
vállalatainak teszi lehető-
vé, hogy ezen országokból
származó egyéb partnerek-
kel közösen határon átnyú-
ló kutatási és fejlesztési
projektek megvalósításá-
nak támogatására pályáz-
zanak. A pályázat során a
magyar cégek a projekt-
költségek legfeljebb 50
százalékára tarthatnak
igényt. Kutatóintézetek is
részesei lehetnek egy ilyen
konzorciumnak, ezúttal
azonban csak alvállalkozó-
ként. A kiírás nem tartal-
maz semmilyen tematikus
korlátozást, bármilyen te-
rület képviselői jelentkez-
hetnek. A pályázati feltéte-
leknek való megfelelést a
projektgazda az adott or-
szág fejlesztési ügynöksé-
gével, azaz Magyarország
esetében a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innová-
ciós Hivatallal egyetértés-
ben ellenőrzi, majd dönt a
támogatás odaítéléséről. A
további tájékozódásban se-
gít a városi kamara honlap-
ja (www.dkik.hu).

ÚJ UNIÓS ADATVÉDELMI RENDELET
Óriási meglepetés érheti azokat a
vállalatokat, amelyek félvállról ve-
szik a hamarosan hatályba lépő új
uniós adatvédelmi változásokat,
amelyek jelentős jogi és technikai
feltételeket is támasztanak. A már
hatályba lépett európai uniós adat-
védelmi rendeletet (General Data
Protection Regulation, GDPR),
amely egységesíti a 28 tagállam
adatvédelmi rendelkezéseit és
felülírja a nemzeti jogszabályokat

2018. május 25-étől kell alkalmaz-
ni. Az uniós rendelet meghatározza
a személyes adatok védelmének
szabályait minden EU-tagállam szá-
mára. Adatkezelőként vagy adatfel-
dolgozóként minden cég, vállalko-
zás is köteles megfelelni az előírá-
soknak. Az új általános adatvédelmi
rendelet a belső adatvédelmi tiszt-
viselő kinevezését a jelenlegi sza-
bályoknál szélesebb adatkezelői
körben teszi kötelezővé.

Az oldalt megrendelte és készíttette: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Felelős: Hegyiné Tóth Noémi titkár

Tananyag is
segíti az

informálódást

Koniorczyk Zita a Google Digital Workshop rendezvényén tartott előadást a helyi kamara székházában
Fotó: DKIK

Informatikai felkészülés útján
A Modern Vállalkozások Programja: szemléletformálás, tudásbővítés
A Modern Vállalkozások
Programjának első szaka-
sza július végén lezárult. A
második szakaszban a pro-
jekt egyik új fókusza a má-
sodlagos szektor; azaz az
ipar, az ipari beszállítók és
Ipar 4.0-val kapcsolatos
vállalkozói tudásbővítés.

A Modern Vállalkozások
Programja – Vállalkozz digi-
tálisan! az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara,
az Informatika a Társadalo-
mért Egyesület és a Kor-
mányzati Informatikai Fej-
lesztési Ügynökség megbízá-
sából jött létre. A GINOP
3.2.1. azonosítóval ellátott
projekt hivatalos neve „Info-
kommunikációs motivációs,
szemléletformáló és kompe-
tenciafejlesztő program kkv-
knak”. Az első időszakban az
volt a cél, hogy minél több
vállalkozást bevonjanak a
programba: országszerte szá-
mos ingyenes, egész napos,
színvonalasan megszervezett
rendezvényt (információs na-
pot) tartottak, Dunaújváros-
ban is kettőt a helyi kamara
közreműködésével.

Emellett az országos ta-
nácsadói hálózat képviselői

keresték fel a vállalkozásokat,
felmérték digitális kompeten-
ciáikat, tanácsokat adtak az
előrelépéshez, amennyiben
bizonyos feltételeknek meg-
feleltek, megadták számukra
a Digitálisan Felkészült Vál-
lalkozás minősítést.

Ennek, ahogy az akkor lét-
rehozott voucher rendszernek
(kedvezményt adó, minősített
szállítók) is a Ginop 3.2.2
Vállalati komplex infokom-
munikációs és mobilfejleszté-
sek, felhőalapú online üzleti
szolgáltatások terjesztésének
támogatása pályázat során
szerezhető előnyök adták meg
az igazi értelmét.

A program még 2019 júli-
usáig segíti a kkv-kat, ha be

szeretne kapcsolódni, kérdése
van, keresse a Fejér megyei
területi tanácsadót, László
Csabát (laszlo.csaba@ginop-
mkik.hu, +36 30 773-2177).

Érdemes a program hon-
lapját (www.vallalkozzdigita-
lisan.hu) is böngészni, akár a
minősített szállítók ajánlatait
felmérve, akár a tudástárban,
a szemléletformáló tartalmak-
ban elmerülve. A Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara honlapján is rendre
megtalálhatók az újonnan
megjelenő szemléletformáló
videók. Ismerkedjen ezekkel,
kapcsolódjon be a programba,
készüljön fel a már jelenünket
meghatározó jövőre! Vállal-
kozzon digitálisan!

A Modern Vállalkozások Programja információs napja a városban
év elején, jobbra László Csaba területi tanácsadó Fotó: DKIK

Megújul az év elején
a választottbíróság
A törvény új szervezeti struktúrát alakít ki
Az Országgyűlés idén má-
jusban fogadta el az új
választottbírósági törvényt,
amely a korábbinál részle-
tesebben és átfogóbban
szabályozza újra a válasz-
tottbírósági eljárást és
az állandó választottbíró-
ságok szervezeti rendsze-
rében komoly átalakításo-
kat irányoz elő.

A magyarországi állandó vá-
lasztottbíróságok közül 2017.
december 31-i hatállyal meg-
szűnik a Pénz- és Tőkepiaci
Állandó Választottbíróság és
az Energetikai Állandó Vá-
lasztottbíróság, amelyek tevé-
kenységét 2018. január 1-jétől
az MKIK mellett működő Ál-
landó Választottbíróság veszi
át. Az új szervezeti struktúra
egy héttagú elnökség vezeté-
sével működik tovább. Az el-
nökségbe az elnököt és két ta-
got az MKIK, egy-egy tagot
pedig a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hiva-
tal, a Budapesti Értéktőzsde
Zrt., a Magyar Bankszövet-
ség, valamint a Magyar Ügy-
védi Kamara delegál. A Sport
Állandó Választottbíróság és
a Nemzeti Agrárkamara mel-
lett működő Állandó Válasz-

tottbíróság továbbra is az
MKIK-tól függetlenül folytat-
ja tevékenységét.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett
Állandó Választottbíróság
2009-ben ünnepelte folyama-
tos működésének 60 éves év-
fordulóját. Az intézmény te-
vékenységében ötvöződik a
tradíció, a szakszerűség és a
tapasztalat a napjainkra jel-
lemző tendenciák követésére
való törekvéssel. E sajátos vi-
tarendező fórum előtt min-
denféle olyan, a gazdaság
szerkezetét teljességgel tükrö-
ző ügy előfordul, amely az
üzleti világ mindennapjaiban
fellelhető. Napjainkban külö-
nösen sok a beruházási-építé-
si, az ingatlan-adásvételi, in-
gatlanfejlesztési, ingatlanbér-
leti szerződésekkel, a lízing-
szerződésekkel, a társasági
szerződésekkel, a nemzetközi
adásvételi és ügynöki szerző-
désekkel kapcsolatos jogvita.
A Választottbíróság általában
évi három-négyszáz ügyben
hoz határozatot, ami jelzi,
hogy fontos szerepet tölt be
az üzleti jogviták eldöntésé-
ben. Ez a választottbíróság jo-
gosult Magyarországon nem-
zetközi ügyekben is eljárni.


