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Még mindig sok gond van a feketefoglalkoztatással, valamint a munkavédelmi szabályok hőség idején
való betartásával, ezért a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) idén nyáron is tart akciósorozatot.
A munkavédelmi felügyelőségek az év során fokozott
figyelmet fordítanak a különösen veszélyes ágazatok ellenőrzésére, mint például az építőipar, a mezőgazdaság, a
feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy - tudtuk
meg Gedeon Andrástól, az NMH munkavédelmi és munkaügyi sajtóreferensétől. Ennek megfelelően a hatóság
több célvizsgálatot is folytat, így nyáron is zajlik az építőipari kivitelezés biztonságának felmérése, de rendkívüli
időjárási körülmények - például hőségriasztás - esetén,
bárki számíthat a hideg-meleg munkahelyekre vonatkozó
előírások betartásának vizsgálatára, ahol többek közt azt
is vizsgálják, hogy áll-e megfelelő mennyiségű védőital a
dolgozók rendelkezésére.
A hatóság 2014 második felében az anyagmozgatási tevékenységek ellenőrzésére is figyel, de ugyanekkorra időzítik a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, valamint a
bányakapitányságokkal együtt a bányászati szektor munkaegészségügyi vizsgálatát is.

Még mindig trükköznek a bejelentésekkel
A munkaügyi felügyelőség tavaly legtöbbször a bejelentés
nélküli foglalkoztatással találkozott, de gyakori volt a
nyilvántartási kötelezettség megszegése, a munkaidőre
vonatkozó szabályok (napi, illetve heti munkaidő megengedett legmagasabb mértékének túllépése), továbbá a
munkabér védelmére vonatkozó szabályok be nem tartása is. Jellemző szabálytalanság volt, hogy a munkavállalók
teljes munkaidőben dolgoznak részmunkaidős bejelentés
mellett, illetve szórványosan előfordul a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás is. Ezen kívül a foglalkoztatók többször is megszegték a pótlékokra és a szabadság
kiadására vonatkozó szabályokat.

A nyári akciósorozatból a munkaügyi ellenőrzések sem
maradnak ki, így a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető
szabályokat is vizsgálják a hatóság felügyelői, míg az ősszel
a munkabérrel összefüggő rendelkezések betartását ellenőrzik.
Szinte már mindenki kap védőitalt hőségriadókor
A területi munkavédelmi felügyelőségek természetesen
tavaly is folytattak vizsgálatokat: bár a hőségriasztás idején az ellenőrzött munkavállalók 65 százaléka eleget tett
a munkavédelmi előírásoknak, a hatóság szakemberei így
is számos hiányosságot és szabálytalanságot találtak. Viszszatérő probléma a kedvezőtlen klimatikus viszonyokra
vonatkozó kockázatértékelés és munkavédelmi oktatás
elmulasztása, illetve a védőital elfogyasztásához szükséges
ivópohár hiánya.
Összességében egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a
hőségriasztással, illetve hőségriadóval járó időszakban a
szükséges munkavédelmi megelőző intézkedések elmulasztása (különösen a védőital biztosításának hiánya) a
jelentős közérzet- és teljesítőképesség-romlás mellett
ájulást, hőkimerülést, hőgutát okozhat a munkavállalók
számára, valamint a koncentrálóképesség csökkenése
hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek kialakulásához
is - mondta Gedeon.

Emellett a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó kilépő igazolások
kiállítása és kiadása, illetve az elszámolás körében is magas volt tavaly a jogsértő munkáltatók aránya - emelte ki
Gedeon. E jogsértések azért gyakoriak a panaszok között, mivel a jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolások hiányában a munkavállalók sem másik munkahelyen
nem tudnak elhelyezkedni, sem az illetékes munkaügyi
központban nem tudnak álláskeresési céllal regisztrálni,
valamint az utolsó bér elszámolásának és megfizetésének
hiánya jelentős anyagi nehézséget okoz számukra.
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/
bekemenyit_a_hatosag_mutatjuk_ki_szamithat_izzaszto_
ellenorzesekre.583098.html?
utm_source=Napi.hu_hirlevel&utm_medium=Hirlevel&u
tm_campaign=Napi.hu_hirlevel_kiemelt_cikkek
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Már szakemberhiányról beszélnek az építőcégek
Az építőipari teljesítmény növekedése az árbevétel-arányos jövedelmezőségen még nem látszik. A fizetési késedelmek és a tisztességtelen piaci magatartás miatt a cégek kénytelen külső forrásokat bevonni - derül ki az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége (ÉVOSZ)felméréséből, amelyet 400 magyar tulajdonú építőipari kkv bevonásával készített. A válaszadók közel fele
német és osztrák exportból szerzi árbevételét.
Az év első felére visszatekintve a válaszadók 80 százaléka a
szerződésállomány növekedéséről számolt be, ezzel párhuzamosan közel
kétharmaduknál az árbevétel is nőtt, de ennek az árbevételarányos
jövedelmezőség javulásában még nincs jele. A cégek több mint felénél még
mindig 3 százalék alatti, és az árbevétel arányos jövedelmezőség
várakozásaik szerint a második félévben sem fog jelentősen változni.
A vállalkozások megrendeléseinek mintegy fele közbeszerzésből, egyharmada hazai magánmegrendelésből,
a többi pedig export- és egyéb tevékenységből tevődik össze. Ezeken az arányokon a második félévben
sem kívánnak változtatni.
A cégek véleménye szerint a hatékony üzletmenetet leginkább a megrendelések hiánya fékezi. Ugyanakkor
e kevés megrendelés esetén is a megrendelő késedelmes fizetése vagy esetleges fizetőképtelensége, illetve
a piacon jelen lévő, gyakran tapasztalható tisztességtelen piaci magatartás teszi problémássá a működést.
Ebből adódóan a vállalkozások sokszor külső forrásokat kénytelenek bevonni.
A cégek negyede nem venne fel hitelt
Az elmúlt évben a cégek közel fele nyert el pályázaton vissza nem térítendő támogatást, de többségük a
bankok által nyújtott folyószámlahitelt vették igénybe. A válaszadók bíznak abban, hogy a közeljövőben
kevesebb külső forrásra szorulnak majd, hiszen a második félévre egynegyedük jelezte, hogy egyáltalán
nem kívánják igénybe venni a hitel, lízing, faktoring vagy más külső tőkefinanszírozás nyújtotta lehetőséget.
A megrendelések kismértékű növekedése és a késedelmes fizetés jelenlétének együttes hatására a cégek
kintlévőségük enyhe emelkedéséről számoltak be, de ennek behajthatóságát a korábbi időszakhoz képest
kedvezőbbnek, közel 90 százalékát behajthatónak ítélik meg. Ezzel párhuzamosan töretlenül bíznak a
lánctartozás csökkenésében.
Mit talált a NAV?
A vállalkozások több mint kétharmadánál volt NAV vagy munkaügyi ellenőrzés, melyek általában megállapítás nélkül zárultak. Az ellenőrzésekkel összefüggésben elmondták, hogy a cégek adminisztrációs
terheinek csökkenése eddig nem következett be, de a feketemunka területén enyhe javulást éreznek.
Az építőipar elmúlt szűk évei által elkendőzött szakmunkáshiány kezd a felszínre törni. A vállalkozások
immár fele számolt be szakemberhiányról, melyet részben saját munkavállalóik továbbképzéséből
próbálnak pótolni. A cégek működésével, fejlesztésével összefüggésben közel 50 százalékuk kíván
munkavállalóik, illetve menedzsmentjük számára képzést biztosítani a jövőben.
A foglalkoztatásban a szerződésállomány növekedésével együtt a vállalkozók mintegy 40 százalék a
létszám növelését irányozza elő. Az első félévben az egyébként alacsony bázisú béreket a válaszadók
kétharmada átlagosan 5 százalékkal emelte, melyet ez évben már nem változtatnak.
Állami lakásépítési, -felújítási programot sürgetnek
Az elmúlt fél évre visszatekintve a megkérdezett vállalkozások az út- és közműépítéseknél tapasztalható
növekedési trend alapján bizakodóak. Az ágazat mielőbbi talpra állását segíthetné az európai uniós pénzek
minél előbbi kiaknázása (kiemelve a középületek tekintetében az energiahatékonyságot szolgáló programokat), valamint a lakosság lakásfelújítási és lakásépítési finanszírozhatóságának bekapcsolása az MNB
gazdaságélénkítő hitelprogramjába. A lakásépítési ágazat élénkítésénél a városrész-rehabilitációs programok és az épületrekonstrukciós programok kiszélesítésére lenne szükség, így az energiatakarékosságot
szem előtt tartva hosszú távon, állami támogatással lehetne megteremteni egy új lakásépítési, -felújítási
program alapfeltételeit.
http://www.napi.hu/ingatlan/itt_a_fordulat_mar_szakemberhianyrol_beszelnek.584051.html?
utm_source=Napi.hu_hirlevel&utm_medium=Hirlevel&utm_campaign=Napi.hu_hirlevel_kepes_vezeto
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Egységesítették a fuvarozók büntetését
Ha a fuvarozás több szabályát is megszegi a fuvarozó,
illetve a gépkocsivezető, akkor az előbbi legfeljebb 2,2
millió, míg a járművezető maximum 800 ezer forintra
bírságolható - ez erről szóló kormányrendelet a pénteki
Magyar Közlönyben jelent meg.
Az új szabályt az augusztus 19. után elkövetett szabályszegésekre
kell alkalmazni. A 2009-ben hozott eredeti rendelet felsorolja a
közúti fuvarozás során elkövethető szabálysértéseket, ilyen például a fuvarozási engedély hiánya, a tachográf működésképtelensége, a pihenőidő be nem tartása. A rendelet melléklete a büntetési
tarifákat is közli, jelezve egyben, hogy a fuvarozó cégnek, vagy
pedig a járművezetőnek kell azt megfizetnie.
Miután előfordul, hogy ellenőrzéskor több szabálysértésre is fény
derül, rendezni kellett az ilyenkor fizetendő összeget, amely nem
azonos az egyes tételek összegével, hanem kevesebb annál.
A hatályos szabály többféle szabályszegési csoportot állít fel, és azokhoz rendeli a maximális bírság-összeget.
A mostani módosítás megszünteti a különbségtételt, és a legsúlyosabban büntetendő szabálysértésért járó bírság
háromszorosát, de legfeljebb 2,2 millió, illetve 800 ezer forintot határoz meg maximális bírságként.
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/egysegesitettek_a_fuvarozok_bunteteset.584133.html

Fontos változás a cafeteriában szigorít a NAV
Visszaszorulhatnak a dolgozók és munkáltatók széles körét
érintő adómentes utalványok és szigorúbb NAV ellenőrzésekre lehet számítani ezen juttatási forma kapcsán – értékeli
a helyzetet Vizer József, az RSM DTM adómenedzsere
blogbejegyzésében.

hető utalványok sem juttathatóak adómentesen.Mindez azt jelenti,
hogy adómentes utalványok kapcsán számítani lehet arra, hogy a NAV
az ellenőrzések során ezentúl kiemelt figyelmet fordít eme juttatásokra.
Ahogyan az az NGM és a NAV közös tájékoztatójában is kiderül; adó
- és járulékköteles bérjövedelemnek minősül az utalvány juttatás,
amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján
arra lehet következtetni, hogy az utalvány kibocsátón, vagy vele szoros kapcsolatban álló más szervezeten keresztül lehetőség van az
adott utalvány készpénzre, vagy más utalványfajtára való beváltására.

A munkavállalói motiválás egyik fontos költséghatékony eszköze az
adómentes utalványok köre. Ezen célhoz kötött utalványok felhasználhatósága megkötött, ugyanakkor a juttatásforma révén a munkavállalók majdnem kétszer nagyobb "elkölthető" jövedelemre tehetnek
szert, mintha bruttó bérük növekedne, így a lehetőség iránt évrőlévre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott mind munkáltatói mind Ezt, az adókockázat elkerülése érdekében, mindenképpen figyelembe
munkavállalói oldalról.
kell venniük a béren kívüli juttatásban gondolkodó cégeknek! Bölcs
dolog e juttatási forma bevezetése előtt - de az önellenőrzés lehetőElsősorban a jövőre nézve - de a múltban kiadott ilyen típusú utalváségét kihasználandó, akár utólag is - tüzetesen áttanulmányozni az
nyok kapcsán is - óvatosságra int azonban, hogy az év elején törvényutalványra vonatkozó szerződési feltételeket, az utalvány kibocsátójámódosítás, a nyár folyamán pedig egy tájékoztató jelent meg a témának hirdetéseit, illetve minden, az adott utalvány gyakorlati használaban. Az év elejei szabálymódosítás a visszaváltható, pénzzé tehető
tával kapcsolatos információt - írja az RSM DTM adómedzsere.
utalványok körét kizárta mind az adómentes, mind pedig a kedvezményes adózási körből. Mindez pedig csak pontosításnak, nem pedig új
http://www.napi.hu/ado/
előírásnak tekintendő szögezte le a Nemzetgazdasági Minisztérium
fontos_valtozas_a_cafeteriaban_szigorit_a_nav.584289.html?
(NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), mivel a korábban
utm_source=Napi.hu_hirlevel&utm_medium=Hirlevel&utm_campaig
kialakult gyakorlat a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközik.
n=Napi.hu_hirlevel_kiemelt_cikkek
A nyár folyamán megjelent közös tájékoztatóban, pedig kiemelték,
hogy nem csupán a visszaváltható, hanem a más utalványra becserél-
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Megkezdődhet az elektronikus
adóellenőrzés július elsején
A cégeknek érdemes felkészülniük, mert az elektronikus adóellenőrzésnek is lehet bírság a
vége.
Az adóhatóság elektronikusan indíthat adóellenőrzéseket július elsejétől, ezért minden vállalatnak és
vállalkozásnak érdemes ellenőriznie, hogy a NAV számára adott nyilatkozata a cég elektronikus kapcsolattartására vonatkozóan mire terjed ki - hívja fel a figyelmet az RSM DTM Hungary Zrt.
Az adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató cég közleményében ismerteti: az
elektronikusan megindított eljárás adónem - azaz adófizetési kötelezettséget
keletkeztető - ellenőrzést vagy célellenőrzést, vagyis mulasztási bírságot
eredményező eljárást is jelenthet.
Ma már cégmérettől függetlenül szinte valamennyi adózó elektronikusan
köteles az adóbevallásait a NAV-nak benyújtani, hiszen akinek jogszabály
alapján havi adó- és járulékbevallást kell beadnia, az elektronikus bevallás
benyújtására kötelezett.
Az elektronikus kapcsolatot tartó személy azonban nem feltétlenül azonos
azzal, akinek fontos lenne értesülnie az adóhivatal által megindított adóellenőrzésről. Ezért a cégeknek saját érdekükben érdemes ellenőrizniük, milyen
személyekhez milyen jogosultságot rendeltek.
Július elsejétől ugyanis a megbízólevél és az értesítés külön érkezik majd, az előbbit meg lehet küldeni
elektronikusan, míg az utóbbi esetében erre nincs mód. Ez pedig azért fontos, mert a megbízólevél átvételéhez kötődik az önellenőrzésekre nyitva álló időkapu lezárása.
Az ellenőrzés alá vont adónem és időszak már nem önellenőrizhető, és az önellenőrzés csakis akkor
váltja ki a hozzá fűződő joghatást, ha az adóellenőrzés megkezdésének napját megelőzően már benyújtották. Így egy rossz ütemben átvett megbízólevél, amely az ellenőrzési eljárás megkezdésének napjaként
datálódik, "károkat" tud okozni a vállalat számára - figyelmeztet az RSM DTM.
http://www.napigazdasag.hu/cikk/16264/

Változóan vélekednek az IT szerepéről a KKV-szektor szereplői
Különböző módon vélekednek az IT szerepéről a kkv-szektor képviselői. Egyesek szerint az
informatikára fordított összeg kevés, egy töredékük viszont úgy látja, hogy túlméretezettek az ezzel kapcsolatos kiadások.
Az IT kiadások jelenleg nem érik el a kívánt szintet - legalábbis azon kkv-vállalatok jó részénél, amelyet a Microsoft
kutatásában megkérdeztek. Ugyanakkor egy harmaduk szerint az IT kiadások szintje éppen megfelelő. Csak
öt százalék gondolja azt, hogy az IT kiadások túlméretezettek - fogalmazott Vas Gábor, a Microsoft Magyarország
vállalati és partnerkapcsolati üzletágának igazgatója.
A válaszadók negyede szerint a vállalatuk a jövőben az ITre elkülönített pénzek nagyobb hányadát fogja felhő megoldásokra fordítani. Mindazonáltal, több mint a felük szerint
ez valószínűtlen.
Ha az új IT technológiák kerülnek szóba, rendszerint a Big Datát, és a közösségi hálózatokat tartják a
legfontosabb befektetési célterületeknek – ha egy olyan listáról kell választaniuk, amely a mobil technológiákat és a felhő szolgáltatásokat is tartalmazza.
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Csak a válaszadók kevesebb mint a fele tartja fontosnak befektetni a Big Data technológiákba, habár a válaszadók némileg megosztottak ebben a kérdésben, hiszen ötből ketten éppen ellentétes véleményen vannak. A közösségi hálózatok esetében ugyanilyen kiegyenlített arányban állnak szemben egymással az álláspontok: a válaszadók csaknem fele szerint érdemes erre költeni,
míg ötből kettő szerint nem. A cloud computing ugyancsak megosztja a kkv-kat: ötből két válaszadó fontosnak tartja, míg szintén körülbelül ötből kettő nem. A kkv-k valamivel nagyobb arányban gondolják azt, hogy a mobil technológiákba nem fontos
befektetni, mint hogy fontos.

A kutatást Ausztriában,
Csehországban, Finnországban, Franciaországban,
Németországban, Görögországban, MagyarorszáNégyből körülbelül minden harmadik kkv alkalmazott szerint a vállalati hatékonyság növelése, a költségcsökkentés, és az adatbiz- gon, Litvániában, Lengyeltonság lesznek a legfontosabb szempontok a befektetési döntésekben az elkövetkező években. Más prioritásokkal összehasonlít- országban, Portugáliában,
va a nagyobb ismeretanyag biztosítása a döntésekhez kapta a legalacsonyabb értékelést, hiszen a válaszadóknak csak kevesebb Romániában, Spanyolországban és Ukrajnában
mint a fele tartja ezt fontosnak.
végezték el.
Azt gondolom, hogy a mobil szolgáltatásokba nem befektetni, hibás döntés.
http://www.napigazdasag.hu/cikk/16343/
Ebben a felgyorsult világban, amikor azonnal kell döntéseket hozni, a megfelelő
információnak mindig rendelkezésre kell állnia - mondta az egyik "érintett",
Fekete Szilárd, a KISS Cégcsoport informatikai vezetője.

Kezdődik a milliárdos pénzosztás
Bár egy hónap múlva megjelennek az első uniós
pályázatok a 2014-2020-as időszakból, az első
kifizetésekre minden bizonnyal a jövő év elejéig
várni kell. Az ingyen milliók megszerzéséről azoknak sem kell lemondaniuk, akik most kezdenék el
a felkészülést.

szer és megjelenjenek az új tenderek, mivel a
banki források már kevésbé vonzóak, de a finanszírozási nehézségeken az sem segít, hogy a támasztott feltételek miatt a jegybank által indított
növekedési hitelprogram (nhp) sokak számára
nem elérhető. Ennek következtében mindenki
Várhatóan az eredetileg tervezettnél korábban, inkább megvárja a beruházásokkal, hogy vissza
egy hónapon belül kiírják a 2014-2020 közötti új nem térítendő támogatásokhoz juthasson - vélte
uniós fejlesztési időszak első pályázatait - mondta Kiss.
kedden Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Mi- Mindezek ellenére a szakember nem számít arra,
nisztérium (NGM) uniós források felhasználásáért hogy a kormány tömegével jelentetné meg az új
felelős államtitkára Kossuth Rádió 180 perc című pályázatokat: a Varga Mihály által nemrég bejelenműsorában.
tett kiigazítások nem arról árulkodnak, hogy a
Az MTI által közölt interjúból túl sok minden nem költségvetésben túl sok forrás állna rendelkezésre
derült ki, de azt már lehet tudni, hogy az első erre a célra, illetve még az sem világos, hogy a
tenderek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs kormánynak sikerült-e közelebb jutnia a megállaOperatív Program (GINOP) keretében jelennek podáshoz az EU-val. Ennek megfelelően a pályázameg és a mikro-, kis- és középvállalkozások beru- ti dömpinget akkortól várja Kiss, amikortól megházásainak fejlesztését célozzák. Rákossy szavai van a megegyezés az uniós szervezetekkel - ám
szerint a kormány a nagy hagyományokkal rendel- ennek időpontja egyelőre megjósolhatatlan.
kező és magas hozzáadott értéket képviselő
iparágakat kívánja fejleszteni, mint a járműipar, az
élelmiszeripar, az elektronika, a logisztika, vagy a
turizmus, de beszélt arról is, hogy a fejlesztéspolitika egyik alappillére, hogy a felzárkóztatást szolgálja, így előtérbe kerül a kis-, és középvállalkozások fejlesztése, a munkahelyteremtés, és az újraiparosítás is.

A politikus szerint emlékeztetett, hogy a pályázatok jogi keretét biztosító partnerségi megállapodás és az operatív programok tárgyalásai még
nem zárultak le az Európai Bizottsággal, ezért a
kormány a "költségvetési kockázat terhére" vállalja a pályázatok kiírását. Eszerint, ha sikeresen
lezáródnak a tárgyalások, akkor a tendereket
utólag is lehet uniós forrásból finanszírozni - ha
nem, akkor az államnak kell fizetnie. Túl nagy
kockázatot azonban várhatóan nem vállal a kormányzat, így várhatóan olyan pályázati kiírások
lesznek az elsők között, melyek szinte biztosan
megfelelnek az uniós céloknak is - ilyen például a
kisvállalkozások támogatása. Rákossy ugyanakkor
kiemelte, hogy az unióval folytatott viták nagyobb
része technikai jellegű, ami "tárgyalásokkal rövid
úton orvosolható".
Az érdeklődés hatalmas lesz
Uborkaszezon van a forráspiacon, így az új kiírások várhatóan nagy érdeklődésre számíthatnak véli Kiss János József, a Glósz és Társa Kft. tanácsadója. Szerinte ugyanis mindenki arra vár,
hogy felálljon az új, pályázatokat bonyolító rend-

igazolni. Érdemes ezen kívül cégjogi oldalról rendbe tenni a vállalkozást, de nem árt az sem, ha
regisztráljuk magunkat a köztartozásmentes adózói adatbázisba, mivel ez később nagyban megkönnyíti a majdani kifizetéseket - magyarázta a
Vanessia Magyarország Kft. ügyvezetője.
Eltérő támogatási arányok

Amennyiben új tevékenységet kezd el egy vállalkozás, vagy új helyen szeretné tevékenységét
folytatni, érdemes az új regionális térképet tanulmányozni, mely elméleti maximumokat határoz
meg (persze az egyes pályázati felhívások ettől
alacsonyabb mértéket is meghatározhatnak) az
egyes régiókban, területeken - hangsúlyozta
Sturcz. Négy régióban (Észak- Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl) nem
lesz változás, továbbra is 50 százalékos mértékű
támogatás érvényesíthető. A Közép-Dunántúli
régióban ugyanakkor 40 százalékról 35 százalékra,
a Nyugat-Dunántúl régióban 30 százalékról 25
Van idő a felkészülésre
százalékra csökken a fejlesztési támogatás intenziBár a pályázatok az államtitkár szavai szerint akár tásának aránya.
egy hónapon belül megjelenhetnek, Kiss szerint A kis- és középvállalkozások által megvalósított
nem biztos, hogy le kell mondania a forrásokról beruházásokat továbbra is külön ösztönzi a progazoknak, akik eddig ellazsálták a felkészülést. ram, így a támogatási mértékek kisvállalatok
"Amennyiben a korábbi GOP-ra jellemző kiírások esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékjelennek meg, úgy nem kell komoly előkészítés, ponttal növelhetők. Különösen fontos lehet ez a
elég ha jól zárta a vállalkozás az előző évet, illetve, Közép-Magyarország régió ún. nem támogatott
ha hitelképes mérleggel rendelkezik. Más a hely- területén, hiszen itt a most benyújtott képviselői
zet egy innovációs pályázatnál, ott elképzelhető, indítvány alapján az induló beruházások is részehogy kell 1-2 hónapnyi előkészítés. Ugyanakkor, sülhetnek - még ha korlátozott mértékben is ha valaki komolyan elszánja magát, akkor elég adókedvezményben. A legjelentősebb a változás
lehet ennyi idő is a felkészülésre" - vélte a Glósz egyébként a pont ebben a régióban lesz, ahol a
és Társa Kft. tanácsadója.
négy kategóriába sorolt településeken megvalósuUgyancsak hatalmas érdeklődést prognosztizált, ló kkv fejlesztések 10-55 százalékos támogatási
de elegendőnek látja a felkészülési időt Sturcz arány között mozognak.
Annamária, a Vanessia Magyarország Kft. ügyvezetője is. Szerinte ugyanis az eddigi tervek szerint
hosszabb ciklusokról szóltak, tehát egy-egy konstrukció hosszabb ideig lesz nyitva, de a kiszámíthatóságot növeli az is, hogy "előre programozott,
tervezhető pályázati menetrendről olvashatunk a
rendelkezésre álló dokumentumokban".
Vannak azonban feladatok, amelyeknek érdemes
még most nekilátni - emelte ki Sturcz. Ilyen az,
hogy amennyiben infrastuktúra-fejlesztést tervezünk - főképp engedélyhez kötött tevékenységeknél -, ott legalább a tervezési koncepcióig jusson
el a pályázó, hiszen miközben a pályázat megjelenését követően az engedélyes tervek elkészítésére elegendő idő marad, addig a pályázatokhoz az
engedélyezési eljárás folyamatát is elegendő volt

A pénz viszont csak jövőre jön

Arra azonban ne nagyon számítsanak az érintettek, hogy még az idén pénzhez jutnak, mivel a
pályázat megjelenése után legalább egy hónapot
kell várni arra, hogy benyújtsák az érintettek
tendereket, újabb 30 nap mehet el a döntésre,
amit az elszámolás követ, így a számlák kifizetésére várhatóan így is 2015-ig kell várni. Egyetértett
vele Sturcz is, aki szerint optimális esetben jövő
év első negyedévében érkezhetnek meg az első
forintok. Ugyanakkor a vezető kiemelte, hogy jó
hír, hogy mind a Partnerségi Megállapodástervezetében, mind az egyes Operatív Programokban egyszerűsítést, gyorsítást terveznek a
projekt-kiválasztási szakaszra.
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Kiküldetés, kirendelés, üzleti út - Adóreggeli a
Leitner&Leitner Szakértőivel
Dátum időpont: 2014.08.27. (szerda) , 9-12.15-ig, regisztráció 8.30 órától!
Helyszín: Radisson BLU Béke Hotel**** (1067 Budapest, Teréz krt. 43.)
TÉMAKÖRÖK:
Kiküldetésekre, üzleti utakra vonatkozó magyar jogszabályi háttér ▪ Szja-köteles jövedelem kiszámítására, a
felmerülő költségek elszámolására, megtérítésére vonatkozó rendelkezések ▪ Cégautó, saját gépjárműhasználat
szabályozása ▪ Nemzetközi kiküldetések – szja, tb szabályok, adminisztratív teendők ▪ Kiküldetés során vizsgálandó egyéb adójogi kérdések ▪ Munkajogi szabályozás ▪ Konzultáció
Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa / fő
http://systemmedia.hu/index.php/konferencia/3663/949/kikuldetes-kirendeles-uzleti-ut-adoreggeli-a-leitnerleitner-szakertoivel

Gazdasági és pénzügyi
továbbképzések
Időbeli elhatárolások, illetmény elszámolások
Időpont: 2014. 08. 29. (péntek) 10.00 óra
Helyszín: Volán Egyesülés
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Az államháztartási begyakorló sorozatunk témakörei:
Időbeli elhatárolások
Aktív, passzív
- bevételekhez kapcsolódó
- költség, ráfordításhoz kapcsolódó
- elhalasztott
- stb…
Illetmény elszámolás
- illetmény előleg
- havi illetmény feladás
- közterhek átutalása
- sajátos decemberi munkabér elszámolása
A gyakorlatot vezető előadó: Szentirmainé Holi Gabriella
A sorozat további témái:
5. alkalom: Minden, ami kimaradt, vagy amit még szeretnének (Szeptember 5.)
Az egyes témák kifejtésének részletességében az előadó igyekszik kapcsolódni a jelenlévők érdeklődéséhez, jártasságához.
(Amennyire ez lehetséges.)
Részvételi díj: alkalmanként 10 000 Ft + áfa.
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/18323-id-beli-elhat-rol-sok-illetm-ny-elsz-mol-sok
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Építőipari továbbképzések
Elérési út

Témakör

Időpontok

2014/139

XIX. Országos Főépítészi
Konferencia

2014-08-27

2014/81

BETON ÉS VASBETON
SZERKEZETEK ÉPÍTÉSE

2014-08-06

2014/79

IPARI PADLÓK

2014-08-26

2014/76

Helyszín

Pont érték

Szentgotthárd Színház - Széll
K. tér 7.

5 pont

1 pont
Budaörs Sport u.2. Jelentkezni szükséges:
oktatas@mapei.hu

1 pont

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEK, VAKOLATREND- 2014-08-19
SZEREK

Budaörs Sport u.2. 9-13
óráig. Jelentekezés: oktatas@mapei.hu

1 pont

2013/414

Szabad szemmel: Törökkörút

2014-08-25

Külföld találkozó: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2. terminál

3 pont

2013/401

Porták között: Egy hídmester
2014-08-16
élete

Budapest I. kerület Találkozó: Clark Ádám tér - 0. kő

0,5 pont

2013/396

Porták között: Titkos kertek
2014-08-30
és terek a belvárosban

Budapest V. kerület Találkozó: Kammermayer K. tér

0,5 pont

2013/394

A fal adja a másikat... – avagy
a pesti épületdíszek titkos
2014-08-23
nyelve

Budapest IX. kerület Találkozó: Iparművészeti Múzeum Üllői út

0,5 pont

2013/341

AutoCAD 2D-s számítástechnikai program oktatása

2014-08-25

Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.

5 pont

2013/340

TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő
Program

2014-08-13

Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.

3 pont

2013/339

TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő
Program

2014-08-12

Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.

1,5 pont

2013/338

TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő
Program

2014-08-11

Budapest XIV. kerület Pillangó park 9.

1,5 pont

2013/219

Jövőnk öröksége – Örökségünk jövője 2013-2014 prog- 2014-08-12
ramsorozat

Győr

I. Nyitókonferencia: 2,5
pont, II. Kapcsolódó konferenciák, kiállítások: 1 pont,
III. Zárókonferencia: 4 pont,
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Egyéb továbbképzések
Adatvédelmi felelős - Kétnapos szakmai
képzés dr. Kulcsár Zoltánnal
Dátum időpont: 2014.06.23-24. (h-k) , 10-16-ig, regisztráció 8:30-tól!
Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.)
AJÁNLÓ:
Egyre nagyobb hangsúlyt kap egy cégen belül a belső adatvédelmi felelősök szerepe. A törvény komoly szankciókat helyez kilátásba, ha az adatkezelő törvényt sért. Fontossá válik, hogy a szervezetnél
legyen legalább egy személy, aki az adatvédelmi jogszabályok és azok gyakorlati alkalmazásuk terén
naprakész információkkal rendelkezik, és segítse az üzleti döntési és végrehajtási folyamatokat.
Adatvédelmi felelőst minden nagyobb adatkezelőnél ajánlott kinevezni, de kötelező:







pénzügyi szervezetek,
hírközlési szolgáltatók,
közüzemi szolgáltatók,
20 főnél több főt foglalkoztató egészségügyi intézmények,
országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők

A felsorolt adatkezelők esetében adatvédelmi felelős az lehet, akinek





jogi,
informatikai,
közigazgatási vagy ezeknek megfelelő felsőfokú végzettsége van

Cégünk belső adatvédelmi felelős képzésén elmélyült, gyakorlatias adatvédelmi tudást
kap a résztvevő. A kis csoportos képzési forma (maximum 15 fő) ugyanis lehetővé teszi,
hogy mindkét képzési nap gyakorlatilag egy folyamatos konzultációs lehetőség legyen
előadónkkal. A résztvevők képzés után vizsgát tehetnek, arról igazolást állítunk ki!
TÉMAKÖRÖK:
Általános bevezető, a szabályozás indoka ▪ Az új adatvédelmi törvény ▪ A közérdekű adatok nyilvánossága – kivételek ▪ Közérdekű adatok közzététele, elektronikus információszabadság ▪ A személyes adatok védelme – alapfogalmak ▪ Az adatkezelés feltételei ▪ Egy adatkezelési tájékoztató felépítése ▪ Belső adatvédelmi felelősök feladata ▪ Az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek
▪ Adatkezelés az interneten ▪ Munkahelyi privacy ▪ Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése ▪ Direkt
markering (e-mail, SMS, MMS, fax, bluetooth, telefon, postai levél) szabályok ▪ Cookie szabályozás ▪
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ▪ A hatóság eljárásai ▪ A jogellenes adatkezelés következményei ▪ Más hatóságok eljárásai ▪ Adatvédelmi auditálás ▪ Folyamatos konzultáció
Részvételi díj: 80 000 Ft + Áfa / fő
Előadónkról:
Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő, jogász-informatikus mérnök. Hét éve kizárólag a személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozik, olyan vállalatoknál, mint a
Díjbeszedő Zrt., a Drogerie Markt, az Ikea, a MÁV-Start, vagy éppen a Neckermann. Rendszeresen
tart előadást bankok, biztosítók, direkt marketing cégek illetve egészségügyi, hírközlési szervezetek
részére.
http://www.systemmedia.hu/index.php/konferencia/3667/951/adatvedelmi-felelos-ketnapos-szakmai-kepzesdr-kulcsar-zoltannal
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Pályázati lehetőségek
Telephelyfejlesztési pályázat
A konstrukciókra csak KKV-k pályázhatnak, és a pályázat beadását megelőző évben legalább 1 fő foglalkoztatottal kell rendelkezniük. A pályázat benyújtására csak a Dél-Alföldi, Észak-Magyarországi, NyugatDunántúli és Közép-Magyarországi Régiókban van lehetőség.
A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és
bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság
megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.
FONTOS: a támogatást csak jól működő, több embert jelenleg is foglalkoztató cégek kaphatják
meg minimum 2-20 új munkahely létesítési kötelezettséggel. Nem egy általános mindenki által
viszonylag könnyen elnyerhető támogatásról van szó!
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
1.
2.
3.

Jogi személyiségű vállalkozás
Jogi személyiség nélküli vállalkozás
Egyéb vállalat

Támogatható
Projekt előkészítésekor:
Kiviteli, engedélyezési dokumentumok díja
Projekt megvalósítása esetén:
1. Épület átalakítása, bővítése esetén,
2. Alapvető infrastrukturális beruházások költségei
3. Eszközbeszerzés
A költségek megoszlása a projekten belül %-os arányban maximált:
a. Projekt-előkészítés költsége
5%
b. Eszközbeszerzés költsége
30 %
c. Alap infrastrukturális beruházások 40 %
A pályázat keretében az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás öszszege: minimum 10 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft.
A támogatás mértéke maximum az
összes elszámolható költség 30%70%-a.
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Komárom-Esztergom megyei hírek

Esztergomnak 12, Tatabányának 9 milliárddal segített Állam bácsi
A Költségvetési Felelősségi Intézet közérdekű adatigénylés keretében kikérte a Nemzetgazdasági Minisztériumból a februári önkormányzati adósságkonszolidáció adatait. Megyénkből Esztergom és Tatabánya került fel a konszolidált települések "top 10-es" listájára.
Idén februárban zárult az önkormányzati konszolidáció, az utolsó a lépéssel összesen 471,79 milliárd forintnyi adósságot vett át közvetlenül
az állam a településektől. Az első lépésben 684,3 milliárd már tavaly átkerült az önkormányzatoktól, így két lépésben 1156,1 milliárd forint
értékben nőtt a központi költségvetés és ugyanennyivel csökkent a helyhatóságok adóssága.
A Napi.hu számolt be róla először, hogy Költségvetési Felelősségi Intézet (KFIB) közérdekű adatigénylés keretében kikérte a Nemzetgazdasági Minisztériumból (NGM) a legutolsó, tehát a februári konszolidáció adatait. Ebből kiderül: 513 település
illetve kistérség részesült az adósságelvonásban összesen 471,79 milliárd forint értékben. A legnagyobb megA TOP 10
könnyebbülésen a főváros esett át: Budapest összesen 105,1 milliárd forinttól szabadult meg, ez adta az utolsó
KONSZOLIDÁLT
körös rendezés 22,3 százalékát.
TELEPÜLÉS
(MILLIÁRD FORINT)
Az élmezőnybe azok a vidéki nagyvárosok (Pécs , Szeged, Miskolc és Debrecen) kerültek, amelyek adóssága 1. Fővárosi önkormányzat 105,1
tízmilliárd forintra rúgott, így adósságuk a népességet tekintve arányos a fővárosi adóssággal. Ugyanakkor a
2. Pécs 16,5
top-10 bekerült Esztergom (12,8 milliárd, 3. hely) és Tatabánya (9 milliárd, 7. hely) is.
3. Esztergom 12,8
4. Szeged 11,0
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/esztergomnak-12-tatabanyanak-9-milliarddal-segitett5. Miskolc 10,5
allam-bacsi-565470
6. Debrecen 10,1
7. Tatabánya 9,0
8. Budapest XVIII. kerület 8,1
9. Kecskemét 7,6
10. Szolnok 7,1

Új vasas cég költözött a tatabányai ipari parkba
A színesfém félgyártmányok, ipari műanyagok és nemesacélok forgalmazásával foglalkozó Vas-Színesfém Kft. 107 millió
forintos, sajáterős beruházással átadta a tatabányai ipari parkban új telephelyét - tájékoztatta a társaság tulajdonosa az
MTI-t.
Brenda János elmondta, a tízezer négyzetméteres telken 790 négyzetméteres raktárat, valamint 130 négyzetméter alapterületű irodát alakítottak ki. A 2014-ben 20 éves vállalkozás eddig bérelt telephelyen működött.
Az új létesítményben az áruraktározás mellett a vevők igényeinek megfelelően elvégzik az általuk forgalmazott anyagok méretre darabolását, valamint négy tehergépkocsival a termékek házhoz szállítását is vállalják.
A Vas-Színesfém Kft. jelentősebb vevői között a győri, a móri, a mosonmagyaróvári, a székesfehérvári és a tatabányai ipari park cégei találhatók meg. A vállalkozás 2009-ben nyitott webáruházat, amely az utóbbi években dinamikus fejlődésnek indult, mára innen származik a cég
bevételének 20 százaléka.
A társaság éves árbevétele 2013-ban 457 millió forint volt. A bővítéssel a vállalkozás az árbevétel 10-20 százalékos növekedésére számít mondta el a tulajdonos.
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/gazdasag/uj-vasas-ceg-koltozott-a-tatabanyai-ipari-parkba-563176#p2

