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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek a kamarákról szóló
legfrissebb híreket! Legyen naprakész híreinkkel!

FÓKUSZ

Kiválóan szerepeltek a magyar versenyzők a szakmák Európabajnokságán
A EuroSkills Budapest 2018-as verseny győzteseit egy ünnepélyes
záróceremónia keretében hirdették ki a Papp László Budapest Sportarénában.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett megmérettetésen a
magyar csapat 27 szakmában indult, ebből 17 versenyszakmában értek el
helyezést. A háromnapos eseményen 28 ország, közel 600 versenyzője 37
szakmában mutatta meg tudását, mintegy 100 ezer látogató előtt. A díjátadón
beszédet mondott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Parragh
László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke és Dita Traidas, a
WorldSkills Europe elnöke.
Parragh László, az MKIK
elnöke az MTI-nek elmondta,
hogy a kiváló magyar
szereplés azt mutatja, hogy
Magyarország megfelelő
szakemberekkel rendelkezik
a hagyományos, illetve a
legmodernebb tudást
igénylő, új szakmákban.
A teljes hír itt olvasható

Elindult a Szakmavilág országos roadshow
Október 13-án elindult turnéjára a
Szakmavilág roadshow hatalmas
kamionja, mely november 29-ig
minden egyes állomásán
izgalmas, kifejezetten a
tizenévesek érdeklődési körére
szabott aktivitásokkal támogatja a
diákokat abban, hogy minél több
szakmát ismerjenek meg, illetve a
helyszínen pályaválasztási
tanácsadók további hasznos információkkal és nyereményekkel várják a
fiatalokat. A roadshow célja, hogy megismertessük a fiatalokkal a széleskörű
továbbtanulási lehetőségeket, és azokat a szakmákat, amelyek érdeklődési
körükhöz közel állhatnak és tehetségesnek bizonyulhatnak benne.
A teljes hír itt olvasható

Átadták a Magyar Kézműves Remek elismeréseket
Az MKIK 2002-ben indította
útra a „Magyar Kézműves
Remek” pályázatot. A
magyar kézműves
hagyományok és
adottságaik jobb
hasznosítása érdekében
született kezdeményezés
keretében a kiemelkedő
kézműves termékek alkotói
a ”Magyar Kézműves
Remek” elismerő címben
részesülhetnek. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által meghirdetett pályázatra 123 pályamű
érkezett be, melyből 47 pályázó részesült elismerésben, valamint három
pályázó Elnöki Aranyérem kitüntetésben.
A teljes hír itt olvasható

GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET
A béren kívüli juttatások alkalmazása és a munkavállalói mobilitás
támogatása a magyar vállalkozások körében
Rövid elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a hazai vállalkozások körében
mennyire elterjedtek a béren kívüli juttatások különböző típusai, illetve milyen
mértékben és milyen eszközökkel ösztönzik a vállalatok a munkavállalói
mobilitást. Az elemzés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK
GVI) negyedéves vállalati konjunktúravizsgálatának 2018. júliusi hullámán
alapult, melynek keretében 400 cégvezetőt kérdeztünk meg. A negyedévről
negyedévre azonos szerkezetű minta 300 kis- és középvállalkozást (20–249 fő
között) és 100 nagyvállalkozást (250 fő felett) tartalmaz, melyek reprezentálják
a vállalatok gazdasági teljesítményét és ágazati megoszlását.
A teljes hír itt olvasható

NEMZETKÖZI

The Three Seas üzleti fórum
A Román KIK 2018. szeptember 17-én és
18-án tartotta Bukarestben a "The Three
Seas" elnevezésű üzleti fórumát, amelyen
Bódi László, az MKIK Nemzetközi
Kollégiumának alelnöke képviselte a
kamarát. A program során Bódi László
találkozott a román, az osztrák és a lengyel államelnökkel, valamint a horvát
államelnök asszonnyal. A fórum keretében a résztvevő országok kamaráinak
képviselői aláírták a 3 Tenger Kezdeményezéshez kapcsolódó együttműködési
megállapodást, melynek célja az aláíró országok kamarái és vállalkozásai közti
együttműködés erősítése. A fórum energia szekciójának ülésén ünnepélyes
keretek között megállapodást írtak alá az IPIP SA és a MOL leányvállalata, az
OT Industries képviselői is.

René Van Hell holland nagykövet bemutatkozó látogatása
René van Hell, a Holland Királyság magyarországi nagykövete szeptember 29én a EuroSkills Budapest 2018 rendezvényen tett látogatása alkalmával
találkozott Parragh Lászlóval, az MKIK elnökével. A bemutatkozó beszélgetés
során áttekintették a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, valamint a
nagykövetség és az MKIK együttműködésének lehetőségeit. A találkozón részt
vett Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és Szabó Éva a követség
külgazdasági tanácsosa is.

Exportfinanszírozási konzultáció
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az EXIM-mel együttműködve
Exportfinanszírozási konzultáció címmel 2018. október 2-án rendezvényt
szervezett a kamarában. Az esemény célja, hogy hasznos és gyakorlati
tudnivalókkal szolgáljon az exportáló vállalatok számára a külpiaci értékesítést
elősegítő, a vevő számára ajánlható finanszírozási formákról. Az EXIM előadói
tájékoztatást adtak a finanszírozási formák előnyeiről, működéséről,
feltételrendszeréről, illetve lebonyolításáról. A rendezvény végén a résztvevő
cégek személyesen konzultálhattak az EXIM szakértőivel.

A Nepal-Hungary Chamber of Commerce
látogatása
Október 3-án a Nepal-Hungary Chamber of
Commerce képviseletében Shanta Kumar
Shrestha főtitkár és Rudra Lal Poudyal titkár
látogatást tettek az MKIK-ba, ahol Rév András, az
MKIK Nemzetközi Kollégiumának alelnöke és
Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató fogadták őket, hogy a Nepál és
Magyarország közötti üzleti kapcsolatokról és a szervezeteink közötti
együttműködési lehetőségekről tárgyaljanak. A megbeszélésen részt vett Béres
László területért felelős referens is.

A Német Logisztikai Szövetség
delegációjának látogatása
Az MKIK a Német Logisztikai Szövetség (LAG)
delegációjának látogatása alkalmából október 4-én
kerekasztal-megbeszélést szervezett a kamarában.
A 13 fős delegációt Steffen Bilger közlekedésért és
digitális infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes
vezette, melynek tagjai német logisztikai cégek képviselői voltak. A
megbeszélésen részt vettek az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának,
illetve a Logisztikai Egyeztető Fórum tagjai. A konferencián köszöntő beszédet
mondott Parragh László, az MKIK elnöke, majd rövid ismertetőt tartott a
kamaráról. A LAG bemutatkozása után a két elnök a magyar és német cégek
közötti gazdasági kapcsolatokról, valamint a két szervezet közötti
együttműködési lehetőségekről tárgyaltak fókuszban az autóiparral, Ipar 4.0-val
és a digitalizációval. Ezt követően konzultáció következett sor a magyar
résztvevők és a delegáció tagjai között.

Az Indo-American Business Chamber elnökének látogatása
Dr. Ajai Prakash Misra, az Indo-American Business Chamber of SME elnöke
október 4-én látogatást tett az MKIK-ba. Tényiné Stark Mária nemzetközi
igazgató és Béres László, a relációért felelős referens fogadta az elnököt, és a

két szervezet közötti jövőbeni partnerség lehetőségeiről tárgyaltak a találkozó
során.

ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportjának őszi ülését
október 4-én rendhagyó módon az EXIM-ben tartotta. Az értekezlet első felében
az okmányos ügyletekkel és garanciákkal kapcsolatos aktualitásokat beszélték
át a tagok, és osztották meg egymással tapasztalataikat. Ezt követően az MKIK
ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) munkacsoportja
által kezdeményezett, az uniós vámkódex-szel összefüggő „fordítási
anomáliákat” tárgyalták meg a jelenlévők Nietsch Tamással, a VKT
munkacsoport-vezetőjével közösen.

GAZDASÁG

Közlekedési és Logisztikai Kollégium ülése
Az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiuma október 10-én tartotta a soron
következő ülését. Dr. Szeri István, a kollégium elnökének köszöntőjét követően
Reich László EU eljárásrendi szakértő az „Integrált Közlekedési Operatív
Program projektek az ötlettől a megvalósításig” címmel mutatta be
prezentációját. Kiemelte, hogy egy projekt megvalósítása során a 1303/2013
EU rendeletben, valamint a 272/2014 Korm. rendeletben foglaltakat kell
figyelembe venni, illetve betartani. A továbbiakban Ács Balázs, a Központi
Közlekedésszervező Iroda vezetője ismertette az integrált
közlekedésszervezési lehetőségeket Budapesten és az agglomerációban.
Felhívta a figyelmet, hogy a 2015-ben elkészült Budapesti Közlekedési
Fejlesztési Terv már kiemelt helyen kezeli a vasút bekötését a
tömegközlekedésbe, és a Budapest környéki vasutak fejlesztése is felívelő
szakaszban van.
Az előadásokat konzultáció követte, majd a kollégium elnöke aktuális témákról
tájékoztatta a résztvevőket, valamint bejelentette, hogy november 22-23. között
a hagyományokhoz híven megrendezik a Nemzetközi Közlekedési Konferenciát
Szegeden.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének rendezvénye
A nyári szünetet követő első MUISZ rendezvényt 2018. szeptember 17-én
tartották a Hard Rock Cafe Budapest étteremben. Horváth Vilmos, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős alelnöke előadásának
bevezetőjében elmondta a kamara kialakulásának történelmi múltját, vázolta a
jelenlegi kamarai rendszert felépítését. A kamara számos módon működik
együtt a szakmai szervezetekkel, elsősorban az elnökség mellett működő
kollégiumokon és munkabizottságokon keresztül, amelynek tagjai a területi
kamarák által delegált vállalkozások képviselői.
A teljes hír itt olvasható

