KEM
KASZTERMENEDZSMENT
KFT.

Hírlevél
2 0 1 6 .

Cím:
2800 Tatabánya,
Réti út 160.
Telefon:
+3630/245-3416
E-mail:
info@kemekklaszter.hu

É V F O L Y A M

V I I I .

S Z Á M

A U G U S Z T U S

Új módon segítené az MNB a kis cégeket és a bankokat egymásra találni
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Új adatbázissal kívánja elősegíteni a Magyar
Nemzeti Bank, hogy a hitelintézetek bátrabban
merjék hitelezni a kis- és középvállalkozásokat.
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A BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. augusztus 31én elindítja a Központi Hitelinformációs Rendszert
(KHR) kiegészítő és opcionálisan igénybe vehető szolgáltatását. Ez a BISZ-szel szerződött több mint 450
hazai pénzügyi intézményt informálja arról, mi a valószínűsége annak, hogy a tőlük hitelt kérő, illetve már
finanszírozott kis- és középvállalkozások (kkv) nem
törlesztenek. A KHR-hez minden hitelezéssel foglalkozó vállalkozás csatlakozhat, ehhez a BISZ egyszemélyes keznek hasonló modellel, ellenőrizhetik, illetve kiegétulajdonosának, a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az szíthetik saját értékelésüket, illetve elemzésüket. Ettől
az MNB a hitelezési kockázatok csökkenését várja,
engedélye szükséges.
különösen azon intézményeknél, amelyeknek az erőAz új információs adatbázis révén azok a pénzintéze- forrása szűkös ahhoz, hogy felmérjék a rizikókat. A
tek, amelyek a hitelkockázat méréséhez már rendel- megalapozott hitelezési döntések pedig végső soron
hozzájárulhatnak az aktívabb hitelezéshez. Korábbi
közlése szerint az MNB a hitelezés 5 százalékos emelkedését szeretné elérni.

Nem keresettek a beruházási hitelek
Közel 1560 milliárd forint hitelt nyújtottak a hitelintézetek a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 2016 első felében –
tartalmazza az MNB tegnap közzétett
összesítése. Ez több mint egymillió hitelszerződést takar. A kihelyezett összegek
csaknem 45 százaléka a középvállalkozásokhoz került, 35 százaléka pedig kiscégekhez, a többi mikrovállalkozásokhoz. A
gazdasági növekedés szempontjából nem
szívderítő, hogy a folyósítások alig 11
százaléka beruházási célú, ezzel szemben
csaknem 60 százaléka folyószámlahitel.
Ennek megfelelően az éven belül és az
éven túl esedékes hitelek aránya nagyjából
egyharmad–kétharmad volt. Érdekes,
hogy a kkv-k az első fél évben több mint
346 milliárd forint értékben vettek fel
devizahitelt.

A szolgáltatást – a KHR keretrendszerén keresztül –
január 1-jéig minden szerződött partner díjmentesen
használhatja, azt követően pedig lekérdezésenként 99
forintot kell fizetniük. Az MNB a szolgáltatás alapjául
szolgáló hitelkockázati modellt a beérkező újabb adatok és tapasztalatok felhasználásával minden évben
frissíti. Emellett a BISZ további fejlesztéseket tervez
annak érdekében, hogy egyszerűsítse a felhasználást.
Az új szolgáltatás a harmadik eleme az MNB azon intézkedéseinek, amelyek a piaci hitelezés növelését
célozzák. Elsőként idén januárban a növekedéstámogató programot (NTP) indították el, amely a növekedési
hitelprogram (NHP) fokozatos kivezetése mellett az új
piaci hitelprogramból (PHP) áll. Ennek során az MNB a
kamatkockázat és likviditás kezelését segítő új jegybanki eszközöket vezetett be, amelyek igénybevételével a
bankok számszerű hitelezési vállalást tettek. A másodjára, idén májusban elindított rendszer pedig a tőkekövetelményeken keresztül ösztönzi a bankokat arra,
hogy növeljék kihelyezéseiket.
http://www.vg.hu/kkv/uj-modon-segitene-az-mnb-a-kiscegeket-es-a-bankokat-egymasra-talalni-474532
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Több ezer milliárdnyi EU-pénzt
bukhat Magyarország
Várhatóan a visszatérítendő
támogatások arányát növelve
alakítja át pályázati rendszerét az Európai Unió 2020
után. Ahhoz, hogy az uniós
támogatásokra jelentős mértékben támaszkodó magyar
kkv-szektor a jövőben is sikeresen fejlődhessen, a vállalkozásoknak már most meg kell
kezdeniük a felkészülést az új
rendszerre. Ennek hiányában
a 2020-tól kezdődő pályázati
időszakban akár több ezer
milliárd forintnyi pályázati
forrástól is eleshet a magyar
gazdaság, ami elérheti a jelenlegi GDP 4 százalékát –
hívja fel a figyelmet az uniós
pályázati rendszert jól ismerő
Goodwill Consulting Kft.

Az uniós pályázati támogatások
rendszerében a 2020-ig terjedő
időszakban a vállalkozások döntően vissza nem térítendő támogatásokra pályázhatnak. Ugyanakkor,
míg az Új Széchenyi Terv és az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
keretében 2008-2013 között
összesen megítélt 10326 milliárd
forintnyi támogatás alig 3 százaléka (303 milliárd forint) volt csak
visszatérítendő hitel, addig a 2016

HÍRLEVÉL

-2020 között elérhető Széchenyi
2020 program 8985 milliárd forintnyi keretösszegének már a
8,12 százaléka (729,39 milliárd
forint) visszatérítendő támogatás
keretében hívható le.
A fenti számokból látható, hogy
közel háromszorosára nőtt a
visszatérítendő támogatások aránya. Ezt a növekvő tendenciát és
az Európai Unió törekvéseit alapul
véve 2020 után jelentős mértékben, akár 20-30 százalékra is nőhet e pénzügyi eszközök mértéke,
amely pénzben kifejezve akár több
ezer milliárd forintot, vagy másképpen számolva a jelenlegi GDP
4 százalékát is elérheti.

sulting Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
A közel 1,7 millió vállalkozásból
álló magyar kkv-szektor teljesítőképességét figyelembe véve fontos, hogy a szektor 2020-ra gazdaságilag minél jobban megerősödjön, hogy a finanszírozás struktúrájának változásához megfelelően
alkalmazkodni tudjon.

„A hazai kkv-k jelentős mértékben támaszkodnak az uniós forrásokra: leginkább akkor fejlesztenek, ha a finanszírozáshoz találnak
megfelelő pályázatot, és elsősorban azokon a területeken invesztálnak, amelyekre támogatást
tudnak igényelni. A 2020 utáni
„Hosszútávon azok a vállalkozá- időszakra prognosztizált vissza
nem térítendő támogatások arányának csökkenéséhez és a támogatott hitelkonstrukciók növekvő
térnyeréséhez időben fel kell
készülni a hazai vállalkozásoknak.
A cégek finanszírozási struktúráját
tervezetten úgy kell átalakítani,
hogy alkalmas legyen a visszatérítendő pályázati támogatások felvételére, például az önálló likviditás
növelésével, illetve a megfelelő
EBITDA pénzügyi mutató kialakításával” – hangsúlyozta Harsányi
Gábor.
A visszatérítendő támogatások
pozitívuma, hogy az elnyert és
visszafizetett hitelt a vállalkozások
újabb pályázat keretében ismét
felvehetik; ennek pedig a teljes
gazdaságra nézve multiplikátor
hatása lesz. Emellett, mivel csak a
valóban versenyképes, megtérülő
beruházásokra érdemes igénybe
venni, a visszatérítendő támogatás
„tisztíthatja” is a piacot, ezzel
pedig hosszú távon a teljes magyar
gazdaság versenyképességét erősíti.

sok pályázhatnak sikerrel 2020
után is, amelyek már most elkezdenek felkészülni arra, hogy az
igényelhető támogatásokat vissza
kell fizetniük. Ehhez növelniük kell
a hitelképességüket, és érdemes
hosszútávú pénzügyi stratégiát
felállítani a hitelvisszafizetések http://www.vg.hu/kkv/tobb-ezerbiztosításához is, hiszen a fejlesz- m illi ardn yi -eu-penzt -bu kh at tések jelentős része nem azonnal magyarorszag-474120
megtérülő beruházás” – emeli ki
Harsányi Gábor, a Goodwill Con-
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Szakállas gondok
A következő húsz évben nagyot nőhet az idős munkavállalók
aránya az eurózónában, ami visszaveti a termelékenységet.
Egyre komolyabb problémát fog okozni az eurózóna gazdaságának az
elöregedés a következő évtizedekben – állapítják meg a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) szakértői tanulmányukban. A munkaképes korú lakosság
egyre csak öregszik, ez pedig azt jelenti, hogy az országok vezetői még
egy súlyos problémával nézhetnek szembe a magas munkanélküliség és a
nagy adóssághegyek mellett.
A következő néhány évtizedben a nyugdíjasok aránya sokkal nagyobb lesz
a munkaképes korú (15 és 64 év közötti) lakkossághoz képest az
eurózövezetben a mostaninál, de talán ennél is nagyobb probléma, hogy
az idősebb (55 és 64 év közötti) munkavállalók aránya a jelenlegi 15
százalékról 20-ra emelkedhet a következő két évtizedben.
Mindez azért is fontos a növekedési kilátások kapcsán, mert a termelékenység a kor függvényében változik. Egyrészt, a kor előrehaladtával egyre több tapasztalatot szereznek az emberek, így az idősebb dolgozóknak emiatt
nagyobb a termelékenységük. Másrészt viszont az idősebb munkavállalóknak több egészségügyi problémájuk lesz,
és elavul a szaktudásuk is. Az IMF úgy becsli, hogy 40-50 éves korig nőhet a termelékenység, után viszont csökken.
Ez alapján sem sok jóra számíthatnak az eurózóövezeti országok, ahol éppen a legidősebb munkaképes korú lakosság aránya fog növekedni. Az 55–64 éves korosztály 5 százalékpontos emelkedése a Nemzetközi Valutaalap becslése szerint 3 százalékponttal veti vissza a munka termelékenységét. A gazdaság potenciális növekedését a tőke, a
munka és a teljes tényezőtermelékenység határozza meg, amelyek közül utóbbira is negatív hatással van az elöregedés. Az eurózóna teljes tényezőtermelékenysége a következő két évtizedben évente 0,8 százalékkal növekedhet.
Ez magasabb is lehetne az IMF szerint, ha az elöregedés hatását kivennénk a modellből. Az Egyesült Államokat ez a
veszély nem fenyegeti, hiszen ott nem jellemző a lakosság elöregedése, sőt enyhe fiatalodás várható – jegyzi meg a
Nemzetközi Valutaalap.
Az is problémát jelent az eurózónában, hogy éppen azokban az országokban várható a leggyorsabb elöregedés,
amelyek már most is óriási adóssághelyeken ülnek, és a kormányzatoknak szűk a mozgásterük. Leginkább Görögország, Spanyolország és Olaszország termelékenységét vetheti vissza az elöregedés, de Portugália sincs sokkal
jobb helyzetben. Ezeknek az országoknak meg kellene oldaniuk versenyképességi lemaradásukat és a magas munkanélküliséget.
Az egészségügyi ellátás javítása segíthet megőrizni az idősebb munkavállalók termelékenységét, de legalábbis lassítja
a romlási folyamatot. Az IMF szerint a dolgozók képzésére és átképzésére nagyobb figyelmet kellene fordítani,
ezzel ugyanis új technológiákat ismernének meg, nem avulna el a tudásuk, vagyis jobban megfelelnének a
munkaerőpiaci elvárásoknak, ami csökkentheti az elöregedés hatását. A kutatás-fejlesztésbe való befektetés szintén
segítene.
http://www.vg.hu/gazdasag/szakallas-gondok-474522

Kétszázezer cég adatait összesíti az MNB
Elkészítették a mikro-, kis- és közép- kor a vállalati sokaság információi alapján le
vállalati szektor hitelkockázatának tud vonni bizonyos következtetéseket, így
becslésére alkalmas modellt.
például ha valamely vállalat árbevétele három éven keresztül csökken, nagyobb a
Mintegy 200 ezer vállalat adatainak felhasz- csőd valószínűsége. Erről pedig informálni
nálásával készítette el a Magyar Nemzeti tudja a bankokat a BISZ Központi HitelinBank a mikro-, kis- és középvállalati szektor formációs Zrt.-n keresztül.
hitelkockázatának becslésére alkalmas modellt - mondta Banai Ádám, az MNB főosz- A főosztályvezető szerint a modell segítsétályvezetője.
gével a bankok sokkal több információt
A jegybank anonim adatokat kap, ugyanak- láthatnak az adott vállalatról, pontosabban

fel tudja mérni a hitelezés kockázatát, ezáltal
jó döntést tud hozni.
A szolgáltatás augusztus 31-től indul, 2016
végéig minden szerződött partner díjmentesen használhatja, jövő év elejétől pedig
lekérdezésenként 99 forintot kell fizetniük
az igénybevevő pénzügyi intézményeknek.
http://www.vg.hu/kkv/ketszazezer-cegadatait-osszesiti-az-mnb-474625

OLDAL 4

Szeptembertől
jöhet a járulékcsökkentés?
Őszre ígérte a munkaerőhiány problémáját megoldó kormányzati stratégiát Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter a tegnapi kormányinfón. Nem mondta ki, de valószínűleg arról az őszi gazdaságélénkítő csomagról lehet szó, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is beharangozott már korábban. Ebben felmerült,
hogy járulékcsökkentés mellett a költözések segítésével lehetne ösztönözni, hogy a munkaügyi kereslet és kínálat
egymásra találjon. Lázár mindazonáltal azt is leszögezte, hogy nem lesz kormányzati költekezés, pontosabban
hangsúlyozta, hogy a 2016-os költségvetést nem módosítják. Megismételte, hogy a 270 milliárdos földárverési
bevételt az adósság csökkentésére fordítanák (ez segíthet abban, hogy valóban nominálisan is kisebb legyen a
tartozásállomány a tavalyinál, ahogyan azt a kormányfő kívánalomként megfogalmazta az év elején).
Lázár János közölte azt is, hogy biztosan nem indul el idén a 3-as metró felújítása. A Miniszterelnökséget vezető
miniszter ezt azzal indokolta, hogy még a közbeszerzést sem írták ki. Ami a dugódíjat illeti, a miniszter szerint
lehetséges, hogy meg tudnak egyezni Brüsszellel. A kormány nem szeretné, hogy dugódíjat kelljen bevezetni –
mondta Lázár, aki szerint a kérdést legkésőbb jövő nyárig kell rendezni. (Dugódíj nélkül Budapestnek büntetést
kell fizetnie.)
A kancelláriaminiszter bejelentése szerint zajlik a Magyar Államkincstár átalakítása is, a cél az, hogy jövő nyártól
az államnak egy központi kifizetőhelye legyen – így megszűnik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal is. Így az állampolgárok minden juttatásukat egy helyről kapják majd a
miniszter közlése szerint. Lázár ezenkívül bejelentette azt is, hogy az új uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre álló 8900 milliárdos keret 70 százalékára már meghirdették a pályázatokat.
http://www.vg.hu/gazdasag/szeptembertol-johet-ajarulekcsokkentes-474586

Keményebben lép fel
az adókerülés ellen az EU
Fel kell készülni a magyar adójogszabályok jelentősebb átalakítására is, miután az Európai
Unió július 12-én elfogadott adóelkerülés elleni irányelve a korábbiaknál szigorúbb szabályokat
állít fel a transzferárakkal kapcsolatos gyakorlatra – hívta fel a
figyelmet a Mazars.
Az uniós irányelv például az EBITDA
30 százalékában állapítja meg a levonható nettó kamat maximális mértékét,
kiemelve azt is, hogy a meghatározott
korláton belül a transzferárakhoz
kapcsolódó szokásos piaci ár elvének
is érvényesülnie kell, továbbá, hogy a
szabály nem csak a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozik.

célja a kizárólag adóelkerülést szolgáló káros struktúrák feltérképezése és
ellehetetlenítése. Az uniós dokumentum öt témakörben határoz meg
közös iránymutatást (a kamat levonhatóságán túl tőkekivonás megadóztatása, a visszaélés elleni általános szabály, az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályok és a hibrid
struktúrák jelennek meg). A végrehajtást nemzeti hatáskörbe utalták: a
tagállamoknak az új szabályok közül
legalább négyet kell 2018 végéig bevezetniük. A szabályozás szerint szigorúbbak lehetnek, engedékenyebbek
azonban nem. Így az adótanácsadó cég
szerint a közeljövőben számos magyar
jogszabályi változás is várható, melyekre érdemes időben felkészülni.

Az Európai Tanács az OECD BEPS
akciótervének során kialakult közös
álláspontból kiindulva fogadta el az
irányelvet, amelynek legfontosabb

http://www.vg.hu/gazdasag/
Az EU becslése szerint 50-70 milliárd kemenyebben-lep-fel-azadokeruleseuró adóbevételtől esnek el az uniós ellen-az-eu-474468
tagországok központi költségvetései a
nemzetközi nagyvállalatok kreatív

HÍRLEVÉL

adóalap-csökkentő gyakorlata miatt.
A káros struktúrák jelentős része
olyan mesterségesen létrehozott
csoporton belüli ügyleteken alapul,
amelyek valós gazdasági tartalommal
nem bírnak. (Például értékkel nem
bíró védjegyekért jogdíjat fizet a cégcsoport egyik vállalata a másiknak,
még az adózás előtt kivonva ezzel a
jövedelmet, egyik országból átcsoportosítva a másikba.)
Nagy Gabriella, a Mazars
transzferárcsoportjának vezetője
szerint a szerteágazó, világszerte
ismert problémára az irányelv nem
nyújt teljes körű megoldást, ezért az
EU további lépéseket is tervez.

2016.

ÉVFOLYAM VIII.

SZÁM

OLDAL 5

Ez oldhatja meg a munkaerőhiányt
Varga Mihály arról is beszélt, hogy 12
százalékos munkanélküliségi rátával vették át a kormányzást, most viszont az 5
százalékot közelíti. Dávid Ferenc azonban úgy véli, hogy ha nem lenne több
mint 200 ezer közfoglalkoztatott – akik
egyáltalán nem végeznek produktív munkát –, akkor két számjegyű munkanélküliAz égető munkaerőhiányra a járulékok ségi rátát látnánk ma is.
csökkentésével válaszolhat a kormány,
bár a munkaadók szerint ez még nem „Félmillióan elmentek az országból, kár
oldaná meg Magyarország problémá- lenne azzal hitegetni magunkat, hogy
it. Varga Mihálynemzetgazdasági minisz- visszatérnek, mert nem fognak” – hangter a Magyar Időknek azt mondta, a súlyozta a VOSZ főtitkára. Rámutatott,
járulékok fokozatos csökkentése meg- hogy van egy másik, legalább félmilliós
oldhatná a hazai foglalkoztatási nehézsé- tartalék, hiszen a 200 ezer közmunkás
gek bizonyos részét. Ezért vizsgálják, mellett 250 ezer munkanélküli van, és
hogy mikor és milyen arányban mérsé- további 100 ezren nem dolgoznak, de
semmilyen nyilvántartásban nincsenek
kelhetnék ezt a közterhet.
már benne. „Ezek az emberek alacsony
„Krónikus munkaerőhiány alakult ki
Magyarországon” – mondta a Világgazdaságnak Dávid Ferenc , a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének
(VOSZ) a főtitkáta. Először az egészségügyben, majd a kereskedelemben és az
iparban is megjelent a munkaerőhiány,
ami mára a gazdaság egészére jellemző.
Az idei első negyedévben 50 ezer állás
volt betöltetlen, 36 ezer a vállalati szférában, ami évtizedes csúcs. Ennél sokkal
nagyobb a probléma, hiszen a statisztikában csak azok az állások látszanak, amelyeket bejelentenek a cégek.
A munkaerőhiányra a járulékok
csökkentése és a közfoglalkoztatottak és munkanélküliek képzése
lenne a megoldás a munkaadók
szerint. A járulékcsökkentés két
számjegyű béremelést tenne lehetővé.

Dávid Ferenc hangsúlyozta, hogy a munkaadói szövetség szerint az élőmunka
terheinek magas volta bénítja a munkaerőpiacot. Idézte az OECD adatait, amelyek szerint Magyarországon a bruttó
bérek a rájuk rakódó terhekkel együtt
drágák a cégeknek, miközben a nettó
keresetek nagyon alacsonyak. A járulékcsökkentés ez utóbbin is segíthetne.
„Minden kifizetett nettó forint után egy
forintot be kell fizetni a költségvetésbe”
– emelte ki.
A munkaerőhiány tovább fog növekedni,
már csak a demográfiai meghatározottság
miatt is, hiszen évente 40-50 ezer fővel
csökken a munkaerő-kínálat – mondta a
Világgazdaságnak Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke. A szervezet javaslata szerint komplex megoldásra
van szükség, amelynek egyik eleme a
bérnövelés és a járulékcsökkentés.

végzettségűek, és nem jeleskednek munkakultúrában sem, így az ő képzésükre
kellene koncentrálni” – mondta Dávid
Ferenc. „Sokuk digitális analfabéta, s
rájuk nem mondhatjuk, hogy csak kihúzzák a nyugdíjig, hiszen 40-50 éves emberekről van szó” – tette hozzá.

érzékelhető segítséget minimum 5 százalékpontos járulékcsökkentés jelentene a
cégeknek, így akár két számjegyű béremelésre is lehetőség lenne a legtöbb
vállalatnál.
A munkaerőhiány kezelésére a javasolt
intézkedéscsomagunk minden elemét
meg kell valósítani, ebbe beletartozik a
munkaerő importálása is – hangsúlyozta
Rolek Ferenc. Vannak ugyanis olyan
szakmák, területek, például az informatika és a feldolgozóiparban a szakmunkák,
ahol akkora a munkaerő hiánya, hogy rá
fogunk szorulni a szakképzett, külföldi,
kulturálisan jól beilleszthető munkások
alkalmazására. A térségben ezt az összes
hasonló fejlettségű ország alkalmazza –
mutatott rá, hozzátéve, hogy szerinte is a
magyar munkavállalókat kell előtérbe

helyezni. „Ott kell importálni, ahol nem
tudunk magyarokkal dolgoztatni” – zárta
szavait.
Dávid Ferenc szerint, nem ördögtől való,
ha egy-egy vállalat külföldről hoz munkavállalót magának, de ha „van félmillió
ember, akinek nem tudunk értelmes
munkát adni”, akkor azon kell törnünk a
fejünket, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Annyi biztos, hogy már a kormány
is ezen töri a fejét, hiszen Varga Mihály
többször is megígérte: egyeztetni fognak
a gazdasági érdekképviseletekkel a munkaerőhiány problémájának megoldásáról.

Dávid Ferenc azt mondta, olyan mértékű
járulékcsökkentésre lenne szükség, amelyet a költségvetés is elbír, de ehhez
hozzá kell nyúlni a kiadási oldalhoz is.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez három-öt éves folyamat, különösen hogy a
jövő évre már elfogadott költségvetés és
adótörvény van. Rolek Ferenc is örül
annak, hogy a kormány meghallgatta a http://www.vg.hu/gazdasag/ez-oldhatjajavaslatokat, hiszen a béremelés csök- meg-a-munkaerohianyt-474143
kentheti vagy meg is állíthatja a nyugateurópába irányuló kivándorlást. Szerinte
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Jól járhat, aki autóval járja az
országot munka miatt
A fuvarozók, illetve
azok számára, akik
gépkocsival dolgoznak
országszerte,
jelent ős
kedvezményt tartalmaz az
adótörvényben
a
kiküldetés fogalmána k
módosít ása ,
amely augusztus elsejétől hatályos - mondta Honyek Péter, a
PwC Magyarország
adótanácsadója
az
M1-en.
Az új meghatározás
szerint a munkába utazáson kívül minden üzleti
utazás kiküldetésnek
minősül a jövőben. En-

nek egyik következménye, hogy a munkáltató
adómentesen fizethet a
munkavállalónak napi 3
ezer forintot napidíjként.

piaci szférában így egy
évig olcsóbban foglalkoztathatók a közszférából
távozók, vagyis várhatóan több embert fog
felszívni a közszférából a
Az augusztus elsejei magánszféra - mondta
adóváltozások közül a Honyek Péter.
szakértő szólt még a
Karrier Híd program
visszatéréséről. Ennek
keretében a munkáltatók
szociális hozzájárulási
adókedvezményt igényelhetnek a közszférából
távozók foglalkoztatása
estén, maximum a minimál bér kétszereséig
13,5 százalékot, vagyis
maximum mintegy 30
ezer forintot havonta. A

http://www.vg.hu/
gazdasag/adozas/joljarhat-aki-autoval-jarja-az
-orszagot-munka-miatt473554

Így csúsznak a magyar cégek a
számlákkal
Minimálisan ugyan, de tovább növekedett a
határidőben kifizetett számlák aránya a piacon, de a késedelmek is nőnek - derül ki a
Bisnode Magyarország Kft. elemzéséből.

Míg 2014 és 2015 első két negyedévében 26,5 nap
körül mozgott az utólag rendezett számlák átlagos
fizetési határideje, addig a mostani érték már a 28
napot közelíti - derül ki a Bisnode elemzéséből.
Annak ellenére, hogy a hitelező vállalatok átlagosan
1,2 nappal növelték a visszafizetési határidőket, a
fizetési késedelmek terén is emelkedést tapasztalhattunk. A Bisnode legfrissebb adatai szerint az
átlagos késedelem meghaladja a 18 napot, míg 2015ben 15,7, 2014-ben pedig 15,3 napot kellett a késve
fizetett számlákra várniuk a hitelezőknek.
A legnagyobb késedelem Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében várható, ugyanis az elmúlt 12 hónap alatt
átlagosan több mint 30 nappal növekedtek itt a
fizetési késések. Pest, Fejér és Csongrád megye
cégeinél ugyancsak nagyobb – 20-23 napos – elmaradással kell számolnunk. A legalacsonyabb – mindössze 10 napos – átlagos késéssel Somogy megye
cégei büszkélkedhetnek. Őket 11 nappal GyőrMoson-Sopron, Zala és Nógrád megye vállalkozásai
követik.
/ Folyt. a köv oldalon
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Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Vas, Fejér
és Jász-Nagykun-Szolnok megye cégei kapják a
leghosszabb fizetési határidőt üzletfeleiktől
számláikra. Esetükben a Bisnode adatai alapján
a számla kiállítása és lejárata között átlagosan
több mint 30 nap telik el. A legkisebb – 24 nap
körüli – átlagos számlafizetési határidőkkel
Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád
megye vállalkozásainak kell számolniuk.
A legnagyobb fizetési határidővel – átlagosan 32
nappal – Borsod-Abaúj-Zemplén megye cégei
számolhatnak, de Hajdú-Bihar, Vas, Fejér és
Jász-Nagykun-Szolnok megye vállalkozásainak
sincs okuk panaszra 30 nap feletti átlagos fizetési határidejükkel. A legszigorúbb számlakiegyenlítési feltételekkel Tolna, SzabolcsSzatmár-Bereg, Csongrád, Nógrád és BácsKiskun megye cégeinek kell számolniuk, náluk
ugyanis az átlagos fizetési határidő nem éri el a
26 napot.
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vegyiparban, a gépiparban illetve a számítógép,
elektronikai, optikai termékeket gyártó cégek
körében lehet kalkulálni, ahol eléri a 40 napot a
számlák kiegyenlítésének átlagos határideje. A
legrövidebb terminusban részesülő ágazatok az
oktatás, a közigazgatás védelem és a kötelező
társadalombiztosítás területén működő cégek
12 illetve 13 nappal. A legkisebb – maximum 11
napos – késedelemmel az egyéb szolgáltatók (9
nap), az ipari gép javítással foglalkozó vállalatok
(10 nap), valamint a kiskereskedelmi, élelmiszeripari vagy textilipari cégek (11 nap) fizetnek. Egyes ágazatokban viszont akár 30 nap
feletti átlagos késedelem is előfordulhat, ilyen a
gépjármű-kereskedelem átlagosan 55 nappal,
vagy a humán-egészségügy vagy a művészet,
szórakozás, szabadidős tevékenységgel foglalkozó vállalkozások 32, illetve 30 nappal.
http://www.vg.hu/vallalatok/igy-csusznak-amagyar-cegek-a-szamlakkal-474368

A legnagyobb fizetési határidővel továbbra is a

Állami iparipark-hálózat épül
kijelölt ingatlanokat fejleszti, üzemelteti,
az újak esetében a NIPÜF dolga az infrastruktúra kiépítése is. A tulajdonában
vagy kezelésében lévő ipari parkokat
bérbeadással hasznosítja, de el is adhatja
Gyors egymásutánban négy leánycéget – áll a cég beszámolójában.
alapított az utóbbi két hétben a NIPÜF
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fej- A tavaly decemberben alapított NIPÜF
lesztő Zrt. Mindegyiket 3 millió forint Zrt.-t 1,055 milliárd forint alaptőkével
törzstőkével jegyezték be, és ügyvezető- jegyezték be, amiből egymilliárd volt a
jük az anyacég vezérigazgatója, nemzetkö- pénzbeli, 55 millió a nem vagyoni hozzájázi logisztikai cégekből – mint a Prologis rulás. Az idevágó kormányhatározat az
vagy a Parkridge – ismert Török Zsom- alapításhoz 10 milliárd forintnyi forrást
bor. A NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. és a irányzott elő, amit a költségvetés állami
NIPÜF Páty Ipari Park mellett két klónt vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadájegyzett be a cégbíróság, azok nevében az sok fejezetén belül átcsoportosítással
Alfa és a Béta megkülönböztetés szere- teremtett elő. A különbözet, 9,495 millipel. A sor folytatódik, ha a Magyar Nem- árd tőketartalékba került. A NIPÜF
zeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított előtársasági mérlegéből nem derül ki, mi
központi ipari park társaság végrehajtja a a nem vagyoni hozzájárulás tárgya, csak
annyi, hogy a társaságba apportáltak az év
kormány által rá szabott feladatokat.
elején egy marcali ingatlant. A VilággazdaA társaság az új, központosított rendszer ság értesülése szerint ez egy barnamezős
motorja kell hogy legyen, amelyik felméri terület, a korábban is állami tulajdonban
és nyilvántartja az országban működő álló, mintegy 30 hektáros volt honvédségi
ipari parkokat, illetve az erre a célra ingatlan, amely kármentesítésre szorul. A
potenciálisan alkalmas területeket, a má- marcali ingatlant apportok egész sorának
sik oldalról pedig felméri a befektetői kell követnie, legalábbis a NIPÜF létesíigényeket. Mindezek alapján országos és téskor arról rendelkezett a kormányhatáhelyi iparipark-koncepciókat készít, meg- rozat, hogy az ipari területek fejlesztésére
veszi, vagy ha ezt a jogszabályok lehetővé alkalmas állami ingatlanokat apportálják az
teszik, kisajátítja az ipari parkokhoz szük- állami üzemeltetőbe.
séges ingatlanokat. Az ipari park céljára
Cégalapításba fogott az országos
iparipark-hálózat létrehozásával
megbízott Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

Idén júniusban új fazont kapott a projekt,
országos iparipark-koncepcióról döntött
a kabinet, amelynek végeredményeként
országos hálózatot hoznak létre. A határozat szerint a terv végrehajtása a Modern Városok programban részt vevő
megyei jogú városokkal kezdődik. A miniszterelnök országos roadshow-ján több
megyeszékhelyen tett ígéretet az ipari
parkok fejlesztésére. Lázár János kancelláriaminiszter pedig grandiózus
fejlesztéseket említett, így például Miskolc
és Pécs esetében ezerhektáros bővítést
és a területvásárlásokhoz nyújtott forrást.

http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/epul-aziparipark-halozat-474247
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Kedvelik a rugalmas munkaidőt a
magyar cégek
A magyarországi mikro- és kisvállalkozások
50, illetve 45 százaléka alkalmazza a rugalmas
munkaidőt az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák közül, a részmunkaidős megoldás a kisvállalkozások 61 százalékánál fordul
elő, a mikrovállalkozásoknak pedig a 22 százaléka él ezzel a lehetőséggel - derül ki a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. megbízásából a
KutatóPont által készült kutatásból.

kisvállalkozások körében, ennek a foglalkoztatási
formának az aránya mindössze 8, illetve 7 százalékot
ér el.
A mikrovállalkozások szinte egyáltalán nem szoktak
munkaerőt kölcsönözni, a kisvállalkozásoknak mintegy hatoda alkalmazza ezt. Jelentős azoknak a vállalkozásoknak a tábora, amelyek egyáltalán nem tartják
hasznosnak a munkaerő-kölcsönzést: a
mikrovállalkozásoknál 56 százalék, a kisvállalkozásoknál pedig 48 százalék ennek az aránya.
A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a
garanciacég készfizető kezességvállalásával javul a
társaságok hitelhez jutása, a finanszírozott fejlesztések saját forrásokat szabadítanak fel, így a bérek
racionális fejlesztésére nyílhat lehetőség. A fejlesztések nemcsak forrásokat, hanem új ismeretek, kompetenciák bevonását teszik szükségessé. A mikro- és
kisvállalkozások méretükből fakadóan nyitottak a
rugalmas foglalkoztatásra, számukra sok esetben a
lényeg a friss ismeretek megfizethető alkalmazása,
amely megalapozza a további fejlődésüket - derül ki a
kutatásból.

A magyar vállalkozások hitelhez jutását kezességvállalási konstrukciókkal segítő Garantiqa Zrt. szolgáltatásai iránt egyre nagyobb a kereslet. A társaság tavaly
14 százalékkal 366 milliárd forintra növelte a kezesA felmérés alapján - amely 500 mikro-, kis- és közép- ségvállalási portfólióját és az idén is kétszámjegyű
vállalkozás részvételével készült - a megkérdezett növekedésre számítanak - közölték.
mikro- és kisvállalkozásoknak a 78, illetve 63 százaléka tartja hasznosnak a rugalmas munkaidőt. Az ott- http://www.vg.hu/kkv/kedvelik-a-rugalmas-munkaidot
honról végezhető munka nem terjedt el a mikro- és -a-magyar-cegek-474902

Mindenki másnál olcsóbban építene autópályát a Közgép
A közbeszerzési pályázatoknál kegyvesztetté vált Közgép a konkurenciánál 25 milliárd forinttal olcsóbban építené meg az M4-es újabb szakaszát, a visszatéréshez egy erős olasz nagyvállalattal társult.
Versenytársaihoz képest egyharmaddal kevesebbért építené meg az M4-es autópályának a magyar–román
országhatártól Berettyóújfaluig tartó 27 kilométeres szakaszát és az arra eső műtárgyakat a Közgép és partnere, az olasz Itinera cég. A Világgazdaság birtokába került adatok szerint ugyanis a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Közgép és az Itinera párosának ajánlata 58 milliárd forintról szólt, és itt ketté is
szakadnak a pályázatok. A következő legalacsonyabb árat az utóbbi idők legtöbb beruházását elvivő, HódútDuna Aszfalt-A-Híd konzorcium tette, a magyar hármas csaknem 83 milliárd forintért vállalná a munkát, a
francia tulajdonú Colas Hugária és a Colas Közlekedés Építő 84 milliárdért, a szlovák és a cseh cégekkel
(Doprostav, Subterra) együtt pályázó út- és vasútépítéssel is foglalkozó lábatlani Dömper Kft. pedig 87 milliárd forintért építené meg az M4-es autópálya keleti végét.
/ Folyt. a köv. oldalon
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Közgép egy nagy olaszországi céggel szövetkezett: az ingatlanfejlesztéssel és építőipari szolgáltatásokat foglalkozó Itinera
2900 főt foglalkoztat, tavalyi árbevétel pedig 719 millió euró
volt. A társaság referenciái között közút-, vasút- és
vasútialagút-, valamint gátépítés is szerepel, de az utóbbi
időben a magasépítésben is megjelent.
A Itinera az Olaszország második legnagyobb autópályaüzemeltetőjének számító Gruppo Gavio része. A Rómában
és Torinóban is székhellyel rendelkező csoport Olaszországban 1460 kilométer autópályát üzemeltet – ez a teljes olaszországi sztrádahálózat 18 százaléka –, Brazíliában pedig 1860
kilométert. Emellett a Gruppo Gavio például a genovai és a
trieszti kikötő üzemeltetője is. A közúti, vasúti, illetve kikötői
infrastruktúra-fejlesztésen túl a cég az energiaszektorban is
érdekelt. Az összesen 5600 főt foglalkoztató társaság tavalyi
bevétele 3,4 milliárd euró volt. Az olasz cég a régióban például Romániában is jelen van, ahol a kartellvizsgálattal is megregulázott útépítési piacon több beruházásban is részt vett.
Az ajánlati ár alapján tehát a Közgép–Itinera-páros lenne a nyerő, a nemrég módosított
közbeszerzési törvény szerint azonban nem feltétlenül a legjobb árajánlatot benyújtót kell
kihozni nyertesként, hanem az összességében legjobb ajánlattevőt. A Közgép–Itinera azonban a második legnagyobb súllyal szereplő környezetterhelési értékben is a legjobb ajánlatot tette. Ennél a szempontnál kell az ajánlattevőnek kifejteni, hogy a beruházás helyszínéhez képest hol helyezkedik el az aszfaltkeverő, de az egyéb szén-monoxid-terhelést –
például a szállító járművek környezetterhelését – is itt kell a pályázóknak bemutatniuk.
Ahogyan az ajánlati árnál, úgy ennél a szempontnál is a Hódút-Duna Aszfalt-A-Híd követte
a Közgép–Itinera párost. A további szakmai elvárások az előbbieknél lényegesen kisebb
súlyt képviselnek az elbírálás során, és ezekre a cégek hasonló pontokat szereztek, ahogyan a szakemberek mellett a hátrányos helyzetű munkavállalókat is mindegyik cég ki tudná állítani.
A zászló tehát az összpontszámok alapján is a Közgép–Itinera párosnak áll, körülbelül
egyötöddel előzve a legfőbb konkurenseket.
Az sem a közbeszerzési pályázat felhívásából, sem később nem derült ki, hogy az állam
mekkorára becsüli a beruházás összegét, ezt az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nem kívánta megadni. Az viszont az ajánlattételi felhívásban is szerepel, hogy az
építkezést uniós alapokból (IKOP) kívánja finanszírozni. A forrás hiányára is nehezen hivatkozhatnak a későbbiekben a pályázatot bírálók. Arra azonban volt már példa, hogy a pályázaton vesztesek irreálisan alacsony árajánlat miatt kezdeményeztek eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Tekintettel arra, hogy az M4 említett szakasza teljesen sík terepen
halad, a Közgép–Itinera kilométerenként 2,1 milliárd forintos ajánlata nehezebben volna
ilyennek tekinthető.
Az viszont tény, hogy a Közgép épített már ennél drágábban is, például az M4-es félbemaradt Abony–Fegyvernek közötti szakaszát kilométerenként 3,79 milliárd forintért vállalta.
Igaz, hogy ezért a pénzért már egy új Tisza-hidat is felépítettek volna, hogy az autópálya
átszelhesse a folyót és árterét. A beruházás költsége kapcsán két évvel ezelőtt kialakult
vitában Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elismerte, hogy a 2004-ben és
2009-ben is 2,1 milliárdos autópálya-építési átlagár 2013-ra 2,3 milliárdra nőtt. Az elmúlt
években pedig az alacsony infláció nem nagyon dobhatott az árakon.
http://www.vg.hu/gazdasag/simicska-biztosra-megy-mindenki-masnal-olcsobban-epiteneautopalyat-a-kozgep-474909
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Pályázati lehetőségek

GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Beadási határidő: 2017.07.10.
Maximum igényelhető összeg: 500.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: nincs megadva
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.07.09.
Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4471

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Beadási határidő: 2017.07.10.
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: nincs megadva
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.07.09.
Támogatás minimum összege: 5.000.000 Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4470

GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Beadási határidő: 2017.06.22.
Maximum igényelhető összeg: 20.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.06.22.
Támogatás minimum összege: 1.500.000 Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4463

GINOP-1.3.2-15 - Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának
támogatása
Beadási határidő: 2018.02.01.
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 75%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.02.01.
Támogatás minimum összege: 5.000.000 Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/node/57163

GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Beadási határidő: 2017.09.29.
Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: nincs megadva
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.09.30.
Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4500
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Gazdasági-pénzügyi
továbbképzések
A munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi
perek
Hotel Arena **** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
2016. szeptember 15. (csütörtök), 10-15-ig, regisztráció 9 órától!
24 900 Ft + Áfa / fő
Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése
során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A
munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb
bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a
joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk továbbá a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.
http://systemmedia.hu/rendezvenyek/a-munkaviszony-letesitese-megszuntetese-munkaugyi-perekjogi-kepzes-az-fkmb-biroival/

Ingatlannal kapcsolatos ÁFA szabályok – Értékesítés –
Bérbeadás – Levonási szabályok – Adóreggeli a NAV
szakértőjével
Hotel Hungaria City Center**** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
2016. szeptember 26. (hétfő), 10-13-ig, regisztráció 9-tól!
19 900 Ft + Áfa / fő
Az általános forgalmi adó rendszerében talán az egyik legkomplexebb az ingatlanokra vonatkozó
szabályozás. Igen színes mind az ingatlanok beszerzését terhelő adó elszámolása, mind az ingatlanok felhasználása során felmerülő egyes adókötelezettségek, mind pedig az ingatlanok értékesítése
esetében.
http://systemmedia.hu/rendezvenyek/ingatlannal-kapcsolatos-afa-szabalyok-ertekesites-berbeadaslevonasi-szabalyok-adoreggeli-a-nav-szakertojevel/

Nemzetközi adótervezés, adóoptimalizálás – “Panama
Papers” – Banktitok megszűnése – A legújabb adótervezési trendek
Hotel Hungaria City Center**** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
2016. szeptember 19. (hétfő), 10-13:15-ig, regisztráció 9-tól!
24 900 Ft + Áfa / fő
Az OECD és G20 égisze alatt a világ számos országában 2016-tól és 2017-től bevezetik a banki
adatok automatikus cseréjét. A rendszer lényege, hogy csatlakozó országokban működő pénzügyi
intézmények egységes ügyfél-átvilágítási procedúra keretében kötelesek azonosítani a céges, az
alapítványi és a trustee számla esetén is a tényleges tulajdonost, megnézik, melyik ország adózója
az illető, majd az adatait elküldik az adott állam adóhatóságának. Hosszú a lista, hogy manapság
milyen szabályokat nem vesznek figyelembe a nemzetközi konstrukciók kialakítása során, de az
egyik legklasszikusabb hiba, amikor a banki adatok automatikus cseréje miatt a meglévő céges
struktúrát nem igazítják hozzá a tényleges tulajdonos országának adójogi szabályaihoz.
http://systemmedia.hu/rendezvenyek/nemzetkozi-adotervezes-adooptimalizalas-panama-papersbanktitok-megszunese-a-legujabb-adotervezesi-trendek/
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Építőipari
továbbképzések
Elérési út

Témakör

Időpontok

Helyszín

Pont érték

2016/148

Szakmai kirándulás Bécsbe továbbképzéssel

2016-09-14

Külföld

2 pont

2016/143

Családi ház ma, és 2020-ban

2016-09-29

Miskolc

1 pont

2016/139

Felkészülés a 2020. utáni előírásokra

2016-09-20

Dorog, Baumit út 1. oktatóterem

1 pont

2016/120

Szakmai utazások

2016-09-14

Külföld Belgium, Zele,
Zevensterrestraat 21

2 pont alkalmanként

2016/109

ÉMSZ Regionális Szakmai Napok rendezvénysorozat

2016-09-29

Debrecen, Kölcsey Központ, Bethlen utca

3 pont

2016/64

"Biztonság mindenek felett" - tetőrendszerek

2016-09-26

Debrecen, Hajdú-Bihar
Megyei Építész Kamara

1 pont

2016/53

ENERGIATUDATOS KOMFORT

2016-09-21

Törökbálint, Tó Park 6.

0,5 pont

2016/52

Korszerű épületszerkezeti megoldások gyakorlati alkalmazása

2016-09-13

Budapest XII. kerület

2 pont alkalmanként

2016/23

"Kisvárosi arculat alakításának eszközei"

2016-09-13

Gödöllő Városmajor u. 8.
(Gödöllői Profil Kft. irodaháza)

1 pont alkalmanként

2016/16

A FUGA Építészeti Központban megnyíló
Építészeti Szakmai kiállítások előadásai

2016-09-12,
2016-09-17,
2016-09-19,
2016-09-19,
2016-09-21

Budapest V. kerület Petőfi
Sándor utca 5.

0,5 pont (0,5-1h),
1 pont (1-2h),
1,5 pont (2-3h),
2 pont (3-6h)

2016/12

METSZET Építész Tervezői Napok 2016
Konferenciasorozat

2016-09-22

Budapest XI. kerület, Hegyalja út 34-36.

2 pont alkalmanként

2016/3

Napelem és építészet

2016-09-07

Budapest V. kerület, Markó
utca 18-20.

1 pont

Nemzetközi Minősített Passzívháztervező
képzés

2016-09-23,
2016-09-24

Budapest IX. kerület
Canada Hotel - Soroksári
út 132/B.

1,5 pont modulonként

2015/295

Vásárok, kiállítások
17. Nyelvparádé

2016. szeptember 9-11.
Millenáris Park
Nyelvet tanulnál, és keresed a Neked legmegfelelőbb módszert? Nyelvvizsgára készülsz? Az egzotikus nyelvek érdekelnek? Naprakész szótárt, segédanyagokat szeretnél? Külföldi munkát keresel? Külföldi vagy, akit érdekel a
magyar nyelv? Tudod, mi az a blended learning? Távoktatásra, távmunkára
lenne szükséged?

Nyelvtanár vagy, akinek fontos, hogy ismerje a legújabb trendeket? Neked szól a Nyelvparádé - a nyelvtanulási lehetőségek vására, ahol minden kérdésedre választ kaphatsz. Szeptember második hétvégéjén a szakma legjava várja - immár 16. éve -, hogy hozzájáruljon sikereidhez.
http://www.esemenymenedzser.hu/vasarok-kiallitasok/item/19092-17-nyelvparade-2016-szeptember-9-11.html

63. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

Innováció és trendek az
elektrotechnikában
Innovatív utakon
2016. szeptember 14-16. Szeged
63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye: 2016. szeptember 14-16. között.
A Hunguest Hotel Forrás gyógy- és wellness szálloda Újszegeden, a Tisza partján csodálatos kertvárosi zöldövezetben, ad otthont
Vándorgyűlésünknek, mely a villamos ipar legnagyobb éves seregszemléje, legjelentősebb hazai eseménye. Hasonlóan a korábbi
évekhez, az idei konferenciára is nagy érdeklődés mutatkozik.

A Vándorgyűlés mottója: Innovatív utakon
Fő témája: Innováció és trendek az elektrotechnikában
Tavalyi évben közel 170 cégtől regisztrált 760 résztvevővel, majdnem 100 előadással és 35 kiállító céggel büszkélkedhettünk.
A három napos konferencián idén is rengeteg érdekfeszítő szakmai előadás hangzik majd el a plenáris üléseken és a párhuzamos szekciókban. Az előadók között olyan neves szakemberekre számítunk, akik meghatározó szereplői az iparágnak.
E rendezvény szakmai programok mellett lehetőséget ad a régi ismerősök, kollégák és barátok találkozására, akik ma az üzleti életben akár lehetnek
versenytársak is, de itt kötetlenül beszélgethetnek a múlt és jelen dolgairól.
http://vandorgyules.mee.hu/?gclid=COqIi_7Iu80CFUJmGwodKF8GkQ

