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

AKTUÁLIS

Elindult az Országos Vállalkozói Mentorprogram!
Alapos szakmai előkészítés után 2019. február 6-án elindult az Országos
Vállalkozói Mentorprogram. A projekt célja a kis- és közepes vállalkozások (kkv)
versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató
eszközök, mint például személyes mentorálás, szakmai mentorálás, pénzügyi és
vállalkozói szemléletformálás országos bevezetése. A Széchenyi 2020 program
keretében 3,3 Mrd Ft európai uniós támogatás segítségével 2020 végéig
megvalósuló projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal, illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben valósítja meg.
A teljes hír ide kattintva olvasható

Országos innovációs konzultációsorozat indul
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal összesen 25 helyszínen szervez Országos
Innovációs Fórumot 2019. február 5. és március 6. között, melyre a kutatásfejlesztésben és innovációban érintett minden helyi és térségi szereplőt várnak. A
rendezvénysorozat kiemelt szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy a kutatások eredményeinek a piacon is meg kell
jelenniük. Az új innovációs intézményrendszer pedig esélyt ad arra, hogy a
reálgazdaság erőteljesebben megjelenjen ebben a folyamatban.
A teljes hír ide kattintva olvasható

Képzési Különdíjban részesült a Bosch
Az OFA Nonprofit Kft. immáron harmadik alkalommal hirdette meg „Az Év Felelős
Foglalkoztatója” elnevezésű pályázatot, amelyre 73 cégtől összesen 90 pályázat
érkezett. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2018-ban is Képzési Különdíjban részesítette a képzés, szakképzés területén
legkiemelkedőbb pályázatot. Az elismerést a Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft. és a Robert Bosch Power Tool Kft. vehette át közösen benyújtott
pályázatával.
A teljes hír ide kattintva olvasható

GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET

Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzetére vonatkozó
előrejelzések
Az alábbiakban azt vázoljuk fel, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint milyen
gazdasági tendenciákra számíthatunk 2019-ben. Összefoglaljuk az Európai
Bizottság és egyes vezető gazdaságkutató szervezetek, valamint hitelminősítő
intézetek előrejelzéseit mind az EU és az eurózóna, mind pedig Magyarország
gazdaságára vonatkozóan.
A teljes hír ide kattintva olvasható

GAZDASÁG

Közlekedési és Logisztikai Kollégium ülése
Az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiuma szűkített ülést tartott 2019. január
29-én, ahol fő témaként az MKFE (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete) által
összeállított és az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM) részére átadott
szakmai munkaanyagról volt szó, amely a közlekedési ágazatot érintő átfogó

problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat tartalmazta. Az ITM a felvetett
témák széleskörű megvitatását javasolta, és ehhez létrehozott 16
munkabizottságot, melyekben a szakmai érdekképviseletek mellett a kamarai
képviselők megfigyelői státuszban (véleményt alkothatnak, hozzászólhatnak) is
helyet kapnak.

A Kézműipari Kollégium 2019. évi első ülése
A Kézműipari Kollégium 2019. január 31-én tartotta első ülését. Az eseményen
köszöntőt mondott Fekete Balázs, a Kézműipari Kollégium elnöke, aki a Magyar
Kézműves Remek (MKR) helyszínválasztásával kapcsolatban tartott tájékoztatást.
Két opcionális helyszín merült fel: a patinás Vajdahunyad vára és a Hungexpo,
ami nagyobb nyilvánosságot és jövőbeli potenciális értékesítési lehetőséget
teremt az alkotók számára. A végleges helyszín a háttérinformációk beszerzését
követően a kollégium márciusi ülésén dől el. Ezt követően röviden ismertetették az
MKR adatlap aktualizálásával kapcsolatos információkat. Majd a mestervizsga
jelenlegi kérdéseiről Mezi Melinda, az Oktatási és Képzési Igazgatóság
mestervizsga referense tartott előadást, melyben kiemelte a megújuló
vizsgarendszer fontosságát.
Az MKIK ismét meghirdeti a „Kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében”
című szép hagyományú rendezvényt, melyre azon területi kamarák jelentkezését
várjuk, akik idén otthont adnának a többnapos rendezvénynek.

NEMZETKÖZI

A Magyar-Vietnami Üzleti Tanács ülése
Január 29-én tartotta a Magyar-Vietnami Üzleti Tanács 2019. évi első taggyűlését.
A rendezvényen köszöntőt mondott Forintos Róbert elnök, majd Joó István export
növeléséért felelős helyettes államtitkár a magyar-vietnami politikai és üzleti
kapcsolatokról beszélt. Nguyen Tien Thuc Vietnam magyarországi nagykövete
vietnami szempontból értékelte a bilaterális kapcsolatok fejlődését. Ezt követően
Zúgó Liliána, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének elemzője az
EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás hátteréről, várható hatásairól
tartott előadást. Végül Bundik Csaba, a Central and Eastern European Chamber
of Commerce (CEEC) in Vietnam szolgáltatásait mutatta be. Az előadásokat
követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt kerekasztal-megbeszélést folytatni az
előadókkal.

Az Afrika Tagozat elnökségi ülése, az eritreai külügyminiszter
fogadása
Az MKIK Afrika Tagozatának elnöksége Dr. Kiss Zoltán, a Tagozat elnökének
vezetésével megbeszélést folytatott Oszmán Száleh eritreai külügyminiszterrel és
kíséretével. A találkozón a külügyminiszter, Yemane Gebreab Eritrea Állam
elnökének tanácsadója és Haile Tesfay Eritrea Állam magyarországi tiszteletbeli

konzulja részletesen beszámoltak az ország új politikai és gazdasági
irányvonaláról, és felvázolták azokat a területeket, ahol magyar cégek számára
bekapcsolódási lehetőséget látnak. Ezt követően élénk párbeszéd alakult ki az
ülésen az eritreai vendégek és a magyar résztvevők között. A látogatást követően
az elnökségi ülés keretében Babák Péter referens ismertette az éves tagozati
programtervet a jelenlévőknek.

