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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön kérelem beadása
2021. február 4-i MKIK Gazdasági Évnyitóján jelentették be a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt. A nulla
százalékos kamatú hitel 10 éves futamidővel, önerő nélkül és három év türelmi idővel igényelhető az MFB
Pontokon. A kölcsönt olyan vállalkozások vehetik igénybe, akiknek a működését a járványhelyzet miatt
bevezetett kényszerintézkedések ellehetetlenítették és már a tartalékaik is teljesen kimerültek. A felvett
összeget a vállalkozások bér, járulék, rezsi, működési költség, valamint készlet finanszírozására fordíthatják.
>>>

EV otthonfelújítási támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiadásával kapcsolatos tájékoztatás
IDE kattintva olvasható az egyéni vállalkozók otthonfelújítási támogatás igényléséhez szükséges igazolás
kiadásával kapcsolatos tájékoztató levél.
„A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról” szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet
szakképzéssel kapcsolatos intézkedések kivonatos tájékoztatója

2021.03.08. - SZFHÁT/36453/2021-ITM egyedi miniszteri határozat 17/2021. (III.5.) EMMI határozat
A szakképzésben 2021. március 8. napjától előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai elméleti,
valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag on-line módon, digitális munkarendben kell megszervezni.
>>>

Gyakorlati oktatók képzése

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott
szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az
iskolai rendszerű szakképzésben.
Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes
problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb
színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.
A képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készülhetnek fel a gyakorlati oktatók, amely
ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.
>>>

Április 15-éig kérhető az szja-bevallási tervezetek postázása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallási tervezeteket március 15-étől elektronikusan elérhetővé
teszi az eSZJA felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja, az április 15-éig kérheti a tervezetek postázását. Senkinek
nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszolgálaton, hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.
>>>

Uniós szabadkereskedelmi megállapodások a külkereskedelem szolgálatában

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén négy online konferenciát valósít meg fontos európai uniós témákról
az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságával együttműködésben.
A konferenciák témái és várható időpontjai a következők:
1. szabadkereskedelmi megállapodások – 2021. március
2. fenntarthatóság, klímapolitika – 2021. június
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3. megújuló energiák, energiapolitika – 2021. szeptember
4. közlekedéspolitika – 2021. november
Az első online konferenciát 2021. március 18-án, csütörtökön, 14.00 órai kezdettel, az Európai Unió által már
megkötött szabadkereskedelmi megállapodásokról, illetve a még tárgyalás alatt álló megállapodásokról, ezek
fontosságáról és hasznáról a kereskedő, exportáló kis- és középvállalkozások számára.
A rendezvények ingyenesek, a részvétel feltétele az előzetes online regisztráció.
>>>

Márciustól az üzletekben is ki kell helyezni az új energiacímkéket

2021. március elsejétől az energiahatékonysági címkék kihelyezése kötelező a boltokban és a webshopokban. A
címkék kihelyezése megkönnyíti a fogyasztó számára a háztartási nagygépek, fényforrások és elektronikus
kijelzők összehasonlítását. A fogyasztóvédelmi hatóság már tavasszal ellenőrzi a címkék megfelelőségét a
hagyományos és online kereskedelemben is.
>>>

A paksi projekt öt-tíz évig felhajtóerő

Tolna mutatóit kevésbé rontotta a válság, mint más megyékét, de több ágazat is a mielőbbi újranyitásban
reménykedik – mondta Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
>>>

Országos Fluktuáció Benchmark Kutatás

A HR-Evolution Kft. idén 3. alkalommal készíti el Országos Fluktuáció Benchmark Kutatását és már csak pár
megyében nincs elegendő kitöltés - országosan viszont 100 ezer fő fölött van a jelenleg már résztvevő cégek
foglalkoztatotti létszáma.
Céljuk, hogy tanulmányuk minél magasabb kitöltési szám alapján készüljön el, annak érdekében, hogy az iparági
bontás mellett, megyei szinten is vissza tudják adni az eredményeket, mely adatok ismerete a résztvevők
számára is előnyös.
>>>

Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján

Ajánljuk figyelmébe a KSH HETI MONITOR című interaktív ábragyűjteményét, amely napi/heti/havi frissítésű
előzetes adatokon keresztül világít rá a vírushelyzet időszakának gazdasági és társadalmi hatásaira.
>>>

