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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
A szakképzési hozzájárulás 2021
Az információs füzet letöltéséhez kattintson IDE!
Szakképzési együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó elszámolások
A dokumentum IDE kattintva letölthető!
Szkr.-módosítás - összehasonlítás
2021. június 30-án megjelent a Magyar Közlöny 123. számában az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló
380/2021. kormányrendelet:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6d408ec9c88221276266e0b2ed05caea8e79df7a/megtekintes
A továbbiakban található a 12/2020-as kormányrendelet eddig hatályos szövegének és 2021.06.30-án megjelent módosításainak a szöveges
összehasonlítása: >>>
Építőipart érintő intézkedések
A kormány több olyan rendeletet is kiadott a közelmúltban, amelyek jelentős hatást gyakorolnak mind az építőiparra, mind az építési alapanyagokat
kitermelői ágazatra. A bevezetett intézkedések hatással lehetnek a már hatályban lévő szerződések teljesítésére, illetve a futó projektek kivitelezésére
is. >>>
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jogszabály módosítás
A Magyar Közlöny 149. számában megjelent a Kormány 464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek
tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról. >>>
MNB konjunktúra felmérés
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladatának tekinti, hogy megismerje és folyamatosan nyomon kövesse a magyar vállalati szektor gazdasági
helyzetét és kilátásait. Ennek kapcsán az MNB rendszeres konjunktúra felmérést végez a hazai vállalatok körében azzal a céllal, hogy a jegybank hiteles
képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról. >>>
Tájékoztatás a Data Act nyilvános konzultációjáról
Megjelent a Európai Bizottság 2020 február 19-i adatstratégiájában szereplő „Data Act” előzetes hatástanulmányának koncepciója. A „Data Act” célja az
adatgazdaság fejlődésének elősegítése azáltal, hogy hozzáférést biztosít a gazdasági szereplők egymás közötti és kormányzati szektor felé történő
adattovábbításokra. Emellett felülvizsgálja az adatbázisokra vonatkozó szerzői jogi szabályokat annak érdekében, hogy egyensúlyt teremt a hozzáférési
jogosultságok és az ezzel kapcsolatos gazdasági érdekek között. >>>
Távmunka
Figyelmébe ajánljuk a 2021. július 3-a óta hatályos 393/2021. (VII. 2.) Kormány rendeletet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok
alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítását. >>>
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
#EENCanHelp!
Ebben a rovatban a több mint 60 országban jelenlévő Enterprise Europe Network üzleti, technológiai és kutatás-fejlesztési és innovációs partnerkereső
profiljaiból és üzletember találkozóiból válogatunk az egyes ágazatok szereplői számára.
Német cég beszállítói vagy gyártási megállapodás alapján keres orvosi cannabis-termék beszállítókat. https://bit.ly/3s1PQle
Litván bio és hagyományos kenderből készült élelmiszertermékeket gyártó cég kereskedelmi képviseleti megállapodás kertében keres partnereket.
https://bit.ly/3ywc7Ks
Német start-up ökológiai laminálófólia beszállítót keres. https://bit.ly/3io4Czp
Rendezvény
Torino Fashion Match 2021 – online üzletember találkozó https://bit.ly/3jI6GmU
2021.november 15-18., Online, díjmentes regisztráció. Divat, ruha-, és kiegészítők gyártása, forgalmazása, divattervezés, dizájn.
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