KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
ELÉRHETŐSÉGEI
MESTERKÉPZÉS
A
színvonalas
szakmunkásképzésben
fontos,
felelősségteljes feladata van a tapasztalt, jól képzett
mestereknek, akik szakmai, gyakorlati tudásukat
megfelelő pedagógiai ismeretek birtokában adhatják
át a jövő nemzedékének. A mesterképzés kizárólag
kamarai jogosultság és feladatkör, amely az élethosszig
tartó tanulást, a szakmai karrier lehetőségét segíti
elő. Jelenleg több mint 70 mesterszakmában tehető
mestervizsga. A vizsgára felkészítéshez egységes
központi oktatási programok állnak rendelkezésre.

INGYENES JOGSZABÁLYKÜLDÉS
Amennyiben szüksége van bármely törvény,
rendelet
teljes
szövegére,
kérjük
küldjön
e-mailt a jogszabaly@kemkik.hu email címre
a jogszabály számának megjelölésével és ingyenesen
eljuttatjuk Önnek.

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 36.
Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
Telefonszám: 34/513-010
Fax: 34/316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
2500 ESZTERGOM, DEÁK F. U. 14.
Telefonszám: 33/523-100
Fax: 33/523-101
Email: egom@kemkik.hu
SZÉCHENYI KÁRTYA ÜGYINTÉZÉS:
Hétfőtől-csütörtökig: 8-15 óráig
Pénteken: 8-12 óráig
Telefon: 34/513-016, 34/513-023
SZAKKÉPZÉS:
Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig
Pénteken: 8-12.30 óráig
Telefon: 34/513-019
ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ:
Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig
Pénteken: 8-12.30 óráig
Telefon: 34/513-027
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET:
Hétfőn és csütörtökön: 13-15 óráig
Telefon: 34/513-027
www.facebook.com/kemkik
www.kemkik.hu

A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a
regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel
nem válnak automatikusan kamarai taggá!
Önkéntes tagok számára nyújtott szolgáltatásainkat
külön tájékoztató füzet tartalmazza.

Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
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KÖZJOGI FELADATOK
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Választott Bíróság
Békéltető Testület
Mesterképzés, vizsgáztatás
Gyakorlati képzőhely felügyelete
Szintvizsgák szervezése
Vizsgabizottsági tagok delegálása
Tanulószerződés kötés
Kötelező kamarai regisztráció
Okmányhitelesítés
ATA Carnet kibocsátás
Építőipari regisztráció és ellenőrzés

KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
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•
•
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Új vállalkozás indítása, cégalapítás
Kereskedelem, iparjogvédelem, külkereskedelem
Mesterképzés
Szakképzéshez kapcsolódó pályázatok,
tanuló foglalkoztatás feltételei, szakképzési
hozzájárulás felhasználása
Széchenyi 2020 vállalkozói pályázatai
Széchenyi Hitel Program konstrukciói
Adózási, gazdasági, pénzügyi kérdések
Üzleti partnerkeresés
Pályázat-és rendezvényfigyelő
Ingyenes jogszabályküldés

RENDEZVÉNYEK
• Vállalkozói Klub - a megye több
helyszínén rendszeres fórumok
• Szakma-specifikus illetve törvénymódosítással
összefüggő tájékoztató előadások

ÜZLETI PARTNERKERESÉS

PÁLYÁZAT- ÉS RENDEZVÉNYFIGYELŐ

A www.uzletahalon.hu oldalon a területi kamaráknál
regisztrált társas és egyéni vállalkozások tehetik fel
magyarul, illetve igény szerint angolul és németül
is, aktuális üzleti ajánlataikat, amelyek között
az érdeklődők szabadon válogathatnak.

A szolgáltatás szintén az Üzlet@Hálón felületről érhető
el – előre kiválasztott témákban – elektronikus hírlevél
kiküldésével értesíti a vállalkozásokat az újonnan
megjelenő uniós, közbeszerzési, önkormányzati és
egyéb forrásokból kiírt pályázatokról. Ugyanitt lehet
arra a hírlevélre feliratkozni, amely a kereskedelmi és
iparkamaráknál megrendezésre kerülő eseményekről
(konferencia,
üzletember-találkozó,
tanfolyam,
mesterképzés, stb.) értesíti az érdeklődőket. Mindkét
szolgáltatásunk „mobiltelefon barát”. A szolgáltatásokat
a kamarai regisztráció során megadott jelszóval tudják
használni. Ha valaki elfelejtette jelszavát, a regisztrációs
felületen a Nem tudom a jelszavam gombra kattintva,
e-mailt küld a rendszer a belépéshez.

Az ajánlatok három hónapig találhatók meg
az adatbázisban, ami egy alkalommal újabb három
hónapra meghosszabbítható, amennyiben azok még
nem vesztették el aktualitásukat.

Az üzleti partnerkeresés és a pályázatés
rendezvényfigyelő
szolgáltatásokkal
kapcsolatban bővebb információ kérhető az
info@kemkik.hu e-mail címen.

Kamarai regisztráció:
www.kamreg.hu
Minden év március 31-ig fizetendő
5000 Ft-os kamarai hozzájárulás
12028003-00255243-00500000

