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

AKTUÁLIS

Az Országházban fogadták a EuroSkills magyar versenyzőit
2018. december 6-án az Országházban fogadták a EuroSkills magyar versenyzőit
és felkészítőit. A magyar csapat tiszteletére rendezett eseményen részt vett Kövér
László, az Országgyűlés elnöke, Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter, Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára és Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. A fogadáson Palkovics
László miniszter átadta a versenyzőknek az Innovációs és Technológiai
Minisztérium emléklapját.
A teljes hír ide kattintva olvasható

GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET
Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2019-re
2018 szeptember-október során került sor a Pénzügyminisztérium és az MKIK
Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) „Rövidtávú munkaerőpiaci
prognózis” című kutatásának 2018. évi adatfelvételére, amelynek során a megyei
kormányhivatalok és az MKIK GVI munkatársai 6781 cég vezetőjét kérdezték meg
a munkaerő iránti jelenlegi és várható keresletükről. Az eredmények
reprezentatívnak tekinthetőek a vállalatok földrajzi elhelyezkedése és gazdasági
águk együttes eloszlása és ezen belül létszámuk szerint.
A teljes hír ide kattintva olvasható

A GVI 2018. októberi negyedéves konjunktúrafelvételének
eredményei
Az MKIK GVI negyedéves vállalati konjunktúra-felmérésében 400 cégvezető
véleményét kérdezzük a cégük üzleti helyzetéről és kilátásairól. A teljes mintára
vonatkozóan – amely 300 kis- és középvállalkozást (20–249 fő között) és 100
nagyvállalkozást (250 fő felett) tartalmaz – a Negyedéves Konjunktúramutatót és a
Negyedéves Bizonytalansági Mutatót közöljük. A megkérdezett kis- és
középvállalkozások esetében pedig a KKV Körkép Konjunktúramutatót és a KKV
Körkép Bizonytalansági Mutatót számítjuk ki.
A teljes hír ide kattintva olvasható

GAZDASÁG

Közlekedési és Logisztikai Kollégium ülése
Gyárlátogatással egybekötött, kihelyezett ülést tartott az MKIK Közlekedési és
Logisztikai Kollégiuma december 14-én, Kecskeméten. Dr. Szeri István, a
kollégium elnökének köszöntőjét követően az ülésen Dorner Lajos, a Városi és
Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke két témában tartott előadást.
A teljes hír ide kattintva olvasható

NEMZETKÖZI

Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének közgyűlése
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálásában működő Dunamenti
Kereskedelmi Kamarák Szövetsége újvidéki közgyűlésén Rév Andrást, a BKIK
Nemzetközi és Külgazdasági Kollégiumának elnökét, az MKIK Nemzetközi
Kollégiumának alelnökét választották meg a szövetség elnökévé. A kamarai
szövetség az Európai Unió által létrehozott Duna Régió regionális és határon
átnyúló gazdasági, és üzleti együttműködését segíti elő, amely kiemelt figyelmet
fordít a Duna Régió vállalkozásainak érdekképviseletére, a működésük és az
üzleti kapcsolataik erősítésére. A kamarai szövetség a határon átnyúló és
regionális gazdasági együttműködés érdekében keret-megállapodást kötött az
Adriai-Jón-tengeri Gazdasági Kamarák Fórumával, amely a két régió közös uniós
pályázatainak kialakítását, előkészítését segíti elő a jelenlegi és a következő
Európai Uniós programozási időszakban. A megállapodást Rév András a
Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének elnöke és Mirjana Cagaj az
Adriai-Jón-tengeri Gazdasági Kamarák Fórumának elnök asszonya látta el
kézjegyével. A Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetsége a jövőben
délnémet – bajor és baden württembergi – kamarákkal, valamint al-dunai
kamarákkal tovább erősíti a tagságát.

Együttműködési megállapodás
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata és a ChinaCham,
Magyar-Kínai Gazdasági Kamara együttműködési megállapodást kötött. A
Magyar-Kínai Tagozat részéről Nádasi Tamás, a tagozat elnöke, a ChinaCham
oldaláról Pető Ernő, a szervezet elnöke írták alá a megállapodást. Az aláírással
erősödik a két szervezet közötti együttműködés, melynek értelmében előre
tájékoztatják egymást az általuk fogadott delegációk érkezéséről, lehetőséget
biztosítanak egymásnak a delegációkkal való közvetlen kapcsolatfelvételre,
továbbá lehetőséget biztosítanak tagvállalataiknak az általuk szervezett
konferenciákon való részvételre. A két szervezet elnöksége évi 1 alkalommal
közös elnökségi ülést tart, ahol egyeztetik munkatervüket.

KEK Üzleti Fórum
A Horvát Gazdasági Kamara által 2018. december 4-én, Zágrábban
megszervezett KEK Üzleti Fórumon Fasimon Sándor, az MKIK alelnöke, a
Nemzetközi Kollégium elnöke képviselte az MKIK-t.

MKIK Afrika Tagozat elnökségi ülés
Az elnökségi ülésen (2018.12.05.) elfogadásra került a 2018-as tagozati
beszámoló, Horváth Márk KKM Afrika Főosztályának vezetője beszámolt 2018
második félévének, a KKM által szervezett rendezvényeiről és látogatásairól,
valamint ismertette a 2019-es terveket. Rév András, az MKIK Külgazdasági

kollégiumának alelnöke Horváth Márkkal tájékoztatott Go Afrika isztambuli üzleti
fórum előkészítésének állásáról.

Hongkong üzleti szeminárium
A Hong Kong Economic and Trade Office és az Invest Hong Kong a Magyar-Kínai
Tagozattal együttműködve üzleti szemináriumot szervezett 2018. december 5-én
,,Hong Kong as a gateway to China'' címmel. Tényiné Stark Mária köszöntőjét
követően Bill Li, a HKETO berlini igazgatója a hongkongi üzleti környezetet
mutatta be, majd Dr. Nikodémus Antal, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium osztályvezetője az innovációs együttműködési lehetőségekről
beszélt. Dr. Wing-hin Chung, az Invest Hong Kong képviselője bemutatta a
befektetési lehetőségeket, végül a Bay Zoltán Kutatóintézettől Fazekas Esztella
bemutatta a kutatóintézet tevékenységét. Az előadásokat követően a
résztvevőknek lehetőségük nyílt konzultációra az előadókkal.

