Jelöléseket várnak
a díjra a kiírók

Tizenegy a
legjobbak között!

Külpiacokra
segítjük!

Kiss Lajos, a Fejér Megyei
Építőipari Nívódíjat életre
hívó ARÉV Baráti Kör új
elnöke minél több jelölést
szeretne látni.

Tizenegy Fejér megyei diák
a legjobbak között, a jó
szakemberek társadalmi
elismertségét népszerűsítő
országos versenyen.

Nemzetközi Üzletember
találkozó Bécsben a
fenntartható építkezés és
felújítás témakörében,
május 27-28-án.

13. oldal

16. oldal

15. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenő

Évfordulók

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE

korszakot hoz városunkban, megyénkben, országunkban és a Kárpát-medencében egyaránt. A
100 és 25 éves évforduló
is ezt a kötelezettséget
hordozza.
A nemzet egyesítés
megkezdődött, a magyarlakta Kárpát-medencei
gazdasági integrációjával
azonban még adósok vagyunk. Pedig ez a Trianonhoz vezető I. Világháború kitörésének, negyedszázaddal az új nemzetegyesítéshez vezető
Ellenzéki Kerekasztal
megalakulásának évfordulóján jogos, elvárható
és a mai körülmények között reális cél.
Vajon milyen lesz a következő negyedszázad?
Rajtunk is, vagyis csak rajtunk múlik.

2014. április 9., SZERDA – www.fmkik.hu

Jó szakmát választani
DÖNTÉS Ösztöndíj jár a hiányszakmákat tanuló diákoknak

A 2015/2016-os tanév hiányszakmáinak meghatározásánál megfigyelhető a gép- és
fémipari szakmák túlsúlya. A
megye gazdaságának szerkezete, valamint a munkaerő-piaci adatok is alátámasztják,
ezen szakmák prioritását.
A tanulószerződések ágazati megoszlása is tükrözi a
gépipari szakmák fontosságát, mivel az ilyen cégek már
felismerték a saját szakemberek kinevelésében rejlő lehe-

Fotó: Koppán Viktor

Fejér megye (GK) – A Fejér
Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság meghozta javaslatát a 2015/
2016-os tanév szakképzés
irányaira, beiskolázási
arányaira, a hiány-szakképesítésekre, szakközépiskolai ágazatokra és az
iskolarendszeren kívüli
képzésekre.

Megéri jó szakmát választani – Bíró Bálint és mestere, Nagypál János üzemvezető a fehérvári
Kántor Mechanika Kft-nél. A hiányszakmákban tükrözik a gépipari szaktudás fontosságát

tőségeket. A javaslat megtételekor fontos szempont volt a
lányok ösztönzése, hogy minél többen vegyenek részt a
szakképzésben.
Az MFKB minden év március 31-ig teszi meg javaslatát
a következő „üzleti év” szeptemberben kezdődő tanévének 10 hiányszakmájára. A
hiányszakmákat tanuló diákoknak tanulmányaik ideje
alatt ösztöndíj jár.
Az ösztöndíj mértéke az
első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként

Fotó: FMKIK

Szeretünk kerek számokban gondolkodni,
korszakot elnevezni. A
korszak kezdete, vége,
hossza és egy vezetőhöz
köthető elnevezése meghatározó. Történelmünk
számos példája bizonyítja
ezt. Reformkor, Bach-korszak, Kiegyezés kora, Kádár korszak, és az ezt követők.
2014. különleges évforduló. 100 éve tört ki a fejlődő magyar gazdaságot
(is) mozaikra törő I. Világháború, 25 évvel ezelőtt, tavasszal alakult meg
a magyar társadalmi gazdasági fejlődés új korszakát elindító Ellenzéki Kerekasztal.
Szeretném hinni, hogy
az új negyedszázad, a
konszolidált gazdaság
alapjain egy felívelő új

Brnoban üzleti tárgyalás – Enterprise Europe Network szervezés

Exportfejlesztés és
siker a kamarával
Bekapcsolódva a világ exportáramlatába
Székesfehérvár (gk) – Az
exportfejlesztés a gazdasági növekedés egyik záloga. Ám a külpiacra lépés a veszély lehetőségét
is magában hordja, ha információ, jól átgondolt
stratégia nélkül fog bele
egy vállalkozás.

A nemzetközi üzleti-kereskedelmi életbe való bekapcsolódás nem más, mint a nagyobb piacon, élesebb versenyben való helytállás, komoly erőfeszítések árán. Az
exportösztönzésről, nemzetköziesedésről, külföldi piacon
való helytállásról a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Net-

work irodavezetőjével, Buda
Csillával beszélgettünk.
Az EEN a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési
hálózata. Legfontosabb célunk, hogy megismertessük a
hazai vállalkozásokat a piaci
és szakágazati információkkal
és támogatást adjunk mindezek vállalkozói gyakorlatba
való átültetésére. Üzletfejlesztési szolgáltatásunk kapcsán számos rendezvényt
szervezünk. Legközelebb május 27-28-án várjuk az érdeklődőket, Bécsben, Nemzetközi üzletember találkozóra a
fenntartható építkezés és felújítás témakörében – mondta
a szakember.
(Interjú a 15. oldalon.)

http://www.fmkik.hu
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Alacsony A hozzájárulásról
kamatok A megfizetés határideje lejárt
Székesfehérvár (gk) – A jegy-

banki alapkamat csökkenése
és az állami támogatások következtében a Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói
minden eddiginél alacsonyabb kamatokkal, 2,1 százaléktól érhetők el a vállalkozások számára.
A hat hiteltermékről részletesen április 17-én, 10 órakor tart a FMKIK tájékoztató
fórumot. Meghívott előadók:
dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) elnöke és Krisán
László, a konstrukciókat forgalmazó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
és dr Simon László, a Kormányhivatal főigazgatója.
(www.fmkik.hu.)

Fejér megye (GK) – A közfeladatok ellátására fizetik
az évi 5 ezer forint összegű kamarai hozzájárulást
a vállalkozások.

A vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek az 5000
forint összegű közfeladat ellátására szolgáló kamarai hozzájárulást évente kell befizetniük, a pénzügyi teljesítési
határidő: 2014. március 31.
volt. Jogszabályi alap: a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény 34/
A. § (3) bekezdése – nyilatkozza Sipos Éva a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.
Fejér megye településén
székhellyel rendelkező egyéni
vállalkozók és a cégbíróság-

nál bejegyzett társas gazdálkodók a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához
tartoznak.Az illetékességet –
mely kereskedelmi és iparkamara az illetékes a nyilvántartásba vételnél és hová kell befizetni az éves kamarai hozzájárulást – a gazdálkodók
székhelye határozza meg.
Fejér megye esetében fő
kivétel a dunaújvárosi székhellyel rendelkezők, és érdemes figyelni a további kivételekre is, arra, hogy az adott
gazdálkodó az agrárkamarához tartozik-e. A felesleges
ügyintézések elkerülése miatt
érdemes figyelni arra, hogy
kik esnek a kivételek közé –
emeli ki a kamarai főtitkár.
(Folytatás A kamarai...
címmel a 14. oldalon.)

10.000,-Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második
félévétől kezdődően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi
átlageredmény függvényében
változik, amelynek összege a
tanulmányi eredménytől függően 10-30 ezer forint között
van.
A 2011. évi szakképzésről
szóló CLXXXVII. törvény
alapján az MFKB javaslattevő, véleményező testület. A
javaslata alapján az illetékes
miniszter hoz döntést.
(Folytatás a 16. oldalon.)

Építőipari
Nívódíj
A Fejér Megyei Építőipari Nívódíj 2014 azon
épített alkotásoknak adható, amelyek megvalósítása 5 évnél régebben történt, s azóta igazolták a
várhatóan tartós, az eredeti célnak megfelelő
használat
lehetőségét.
Odaítélésben meghatározó az üzemeltetés gazdaságossága, a karbantartottság, a települést formáló, szépítő hatása.
Azon alkotásoknak adható, melyekre a szakma, a
lakosság, vagy civil szervezet tesz ajánlást. Pályázhat tervező, kivitelező vagy tulajdonos is.
A javaslatokat május
12-ig várja a díjbizottság.
További
információ:
www.fmkik.hu.
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Elkerülhető-e
a kassza használata?

A kamarai regisztrációról
HATÁRIDŐ A regisztráltaknak számos térítésmentes szolgáltatást nyújtunk

Fejér megye (GK) – A vállalkozás által végzett tevékenység TEÁOR- kódját
össze kell vetni a pénztárgép használatát meghatározó kormányrendelettel, ez alapján kiderül,
ki kötelezett pénztárgép
használatra.

Ha a TEÁOR- kód nem
szerepel a 48/2013. NGM
rendelet 1. sz. mellékletben, a
vállalkozás nem kötelezett
pénztárgép használatára. Hamégis, dönthet úgy is, hogy
minden termékértékesítéséről,
szolgáltatásnyújtásáról számlát állít ki. Ez esetben mentesül a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.
Amennyiben a vállalkozás
a számlakibocsátás mellett
dönt, minden ügyletéről
számlát
kell
kiállítania,
amelynek kötelezően tartalmaznia kell az eladó, illetve a
vevő nevét és címét. Ezek hiányában a vállalkozó nem
tesz eleget a bizonylat-kiállítási kötelezettségének. A
számlán csak valós adatok
szerepelhetnek. Magánszemélynek történő értékesítés
során problémaként felmerülhet, hogy a vevő nem kívánja
megadni az adatait; erre nem

is kötelezhető. Lehetőségként
felmerült, hogy a vállalkozás
az ilyen problémás vevőt nem
szolgálja ki, ugyanakkor ez a
megoldás fogyasztóvédelmi
szempontból aggályos lehet.
Tehát a számla kiállítása
meghiúsulhat a vevő közreműködésének hiányában. A
fentiek kiküszöbölése végett
érdemes meggondolni, hogy a
vállalkozó minden esetben
eleget tud-e tenni számla kibocsátási kötelezettségének,
vagy inkább érdemes a pénztárgép mellett döntenie.
Amennyiben a vállalkozás
úgy dönt, hogy a számlakibocsátást választja, döntéséről
bejelentési kötelezettséggel
tartozik a NAV felé. A bejelentést elektronikus úton, a
tevékenység megkezdését követő 5 napon belül a PTGSZLAB adatlapon kell pénzátvételi helyenként megtenni. Az
adatszolgáltatási kötelezettségnek a PTGSZLAA nyomtatványon kell eleget tenni
mindaddig, amíg a vállalkozás be nem üzemel egy online
pénztárgépet, vagy azt a tevékenységét, amelyre vonatkozóan bejelentette, hogy számlakibocsátással teljesíti bizonylatolási kötelezettségét,
meg nem szünteti.

Termékdíj bírság nélkül
A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan várjuk
tájékoztató előadásra az érdeklődőket május közepén a
Gazdaság Házába.
Az általános tájékoztatás mellett, az ellenőrzés folyamatát
és gyakorlatát is megismertetjük.
Szó lesz többek között a termékdíj fizetési kötelezettségről,
adminisztrációról, nyilvántartás vezetésről, nyilatkozatok
és átvállalási szerződések tartalmáról gyakorlati példákon
keresztül. Tájékozódhat, hogyan zajlik az ellenőrzés, mit
vizsgál a NAV, hogyan kerülheti el a bírságot? Részletek
hamarosan a kamara honlapján: www.fmkik.hu

A legújabb technikák
és eszközök vására
Németország, Kassel –
Szakmai út fuvarozó, szállítmányozó autómentő
vállalkozásoknak a németországi IFBA kiállításra!

A Németországban megrendezésre kerülő, járműipari,
autó- és kamionmentős, logisztikai szakma legújabb
technikai eszközeit bemutató
IFBA 2014 kiállításra szervez
szakmai utat, üzleti találkozót
a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara május 22-24.
között.
A több mint 50 éves múltra
visszatekintő kiállításon közel
100 európai és tengerentúli
cég mutatja be a legújabb járműveit, speciális berendezéseit, eszközeit, lehetőséget
adva szakmai konzultációkra
is. A legutóbbi kiállításra
Európa szinte valamennyi országából érkeztek látogatók.
A kiállítás tematikája: járműmentés, autószállítás, vontatás, mozgatódaruk, utánfutók, védőfelszerelések, kiegészítők, tartozékok, kapcsolódó iparágak és szolgáltatások,
legújabb technológiák a gyártás és a felhasználás területén.
Szakmai program: első nap
relációs és szakágazati tájékoztató, cégbemutatkozási lehetőség a Nürnbergi Kereske-

delmi és Iparkamarában. A
második napon az IFBA kiállítás megtekintése, kiállítói
standok látogatása, üzleti tárgyalások folytatása a VBA
EV szakmai szövetség partnerszervezésével. Kiállítást
kísérő szakmai programon
való részvétel a hazautazás
napján.
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!
A programon való részvétel feltételeiről, a jelentkezés
módjáról a www.fmkik.hu kamarai honlapról, illetve Csepcsányiné O. Tünde programkoordinátornál tájékozódhatnak:
22-510-336,
tunde.csepcsanyi@fmkik.hu
A program a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával valósul
meg: NGM_SZERZ/102/1/
2012-

Fotó: Koppán Viktor

Ki lehet állítani számlát, de jelenteni kell

Tanácsadással, tájékoztatókkal, képzésekkel várjuk az érdeklődőket a Gazdaság Házában

(Folytatás a 13 oldalról.)
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara arra törekszik, hogy a működő vállalkozások és gazdálkodók
bekerüljenek a „regisztrációs
nyilvántartásba”, és a közfeladatok ellátására az évi 5 ezer
Ft-os hozzájárulást befizessék. Az FMKIK még nem adta át a tartozók listáját a NAVnak, hanem folyamatosan felveszi a kapcsolatot az érintett
gazdálkodókkal.
Előfordulnak olyan esetek
is, amikor a gazdálkodó utalással teljesített, mégis felszólító értesítést kapott. Mire érdemes figyelni az átutalások

esetében? A közlemény rovatban legyen feltüntetve az adószám és érdemes ellenőrizni,
hogy ne legyen elírva. Ha ez

székhely szerint illetékes kamarának történjen a befizetés.
Ha több vállalkozása van egy
tulajdonosnak,
mindegyik

FMKIK esetében
a kamarai hozzájárulás számlaszáma:

10918001-00000008-21120105
évben befizetésre került a kamarai hozzájárulás, de előző
évekre tartozás volt, akkor a
kamarai nyilvántartási „rendszer” a korábbi évre könyvelte az idei befizetést. Fontos az
adatváltozás bejelentése. Érdemes arra figyelni, hogy a

vállalkozást be kell jelenteni
és megfizetni a kamarai hozzájárulást.
Az adatokat a kamarai regisztrációs rendszerben ellenőrizni és frissíteni lehet. A belépés az adószámmal és a regisztrációkor megadott jel-

Tanuljon más tapasztalataiból!
Vállalkozói fórum a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv képviselőjével
Székesfehérvár (gk) – Az
építőipari vállalkozások
vitás ügyeinek peren kívüli rendezését segíti a
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből
eredő, a törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező
vagy az alvállalkozó megbízására, szakértői véleményt

ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a
kifizetés nem történt meg. A
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv véleménye a szerződést
biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségéhez is
kérhető, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek között.
Milyen esetekben tanácsos
hozzájuk fordulni? Milyen tapasztalatokról számolnak be,
amiből mások is tanulhatnak?

Hallgassa meg Ön is április
24-én, 14. órakor a Gazdaság
Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).
Jelentkezés a programra a
kamarai honlapon és Csepcsányiné O. Tünde. programkoordinátornál a 22-510-336,
tunde.csepcsanyi@fmkik.hu
elérhetőségeken.

Az illetékes területi
kereskedelmi és iparkamarák adatszolgáltatása
alapján eszközölt NAV
behajtás számos komplikációt, kellemetlenséget
eredményezhet a mulasztóknak. A társaság felkerülhet a végrehajtás alatti
adózók web-es felületére,
feketelista.hu-ra.
A NAV internetes
honlapján is szerepeltethető a cég adósként és a
végrehajtási jog ténye a
cég történetében maradandó nyomot hagy, mivel a cégjegyzék megfelelő rovatában feltüntetésre kerül a végrehajtási
jog ténye.

szóval lehetséges. A jelszó elfelejtése esetén emlékeztető
kérhető.

Az ügyfeleket személyesen
is fogadjuk a Gazdaság Házában.
Telefon: +36-22-510-310, email:
ugyfelszolgalat@fmkik.hu. Kamarai regisztráció:
http://www. kamreg.hu. Szolgáltatások és tanácsadások: a
megyeszékhelyen és további településeken jogi, gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben tanácsadásokat, különböző szakmai ágazatoknak tájékoztató programokat
szervez az FMKIK. Információ: www.fmkik.hu

Jogszerű
kezesség
Az új Ptk. előírásai szerinti
szerződést biztosító mellékkötelezettségekről tájékozódhat május 22-én 14 órától a
Gazdaság Házában. Témák:
zálogjog, kezesség, szavatosság. Előadó: Dr. Vári-Kovács
József ügyvéd. Információ a
kamarai honlapon.

http://www.fmkik.hu
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Kkv-kat hozunk
nyerő helyzetbe

Tegyen Ön is most
lakóháza érdekében!

Exportösztönző külgazdasági képzéssorozat

A Tóvárosi lakótelep beruházásait nézik meg

Székesfehérvár (gk) – Tematikus export-képzési
programsorozatot szervez
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kisés középvállalkozások vezetői, középvezetői, szakterületi felelősei számára,
április-június között, 4 alkalommal.

Aktív értékesítéssel a vevőkör bővítéséért – 2014. április 23. szerda 9.00-15.00 óra
között. További képzési napok: vállalkozói hatékonyság
növelése: május 7-én, üzleti
kommunikáció és tárgyalástechnika: május 21-én, innovatív prezentációs technikák
– nemzetközi szinten: június
4-én. A képzés résztvevői növelhetik személyes hatékonyságukat, eredményes beszerzési vagy értékesítési tárgya-

lásokat folytathatnak. Elsajátítják továbbá a sikeres nyilvános szereplés titkait, a hatásos üzleti kommunikáció és
tárgyalástechnika attitűdjét,
képesek lesznek a marketing
szemléletű gondolkodás szerinti cselekvésre, nemzetközi
jó gyakorlatok alkalmazására,
innovatív prezentáció készítésére és bemutatására, tudatos
piacválasztásra.
A programon való részvétel feltételeiről, a jelentkezés
módjáról a www.fmkik.hu kamarai honlapról tájékozódhatnak, valamint Erdősné Sz.
Zsuzsa programmenedzsernél:
06 (22) 510-314, zsuzsa.erdos@fmkik.hu. A program a
Nemzetgazdasági Minisztérium és Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara támogatásával
valósul meg: NGM_SZERZ/
102/1/2012.

Székesfehérvár (gk) – A
társasházak környezettudatos üzemeltetése, korszerű energetikai átalakítása témájában hívjuk
képzésre a társasházi közös képviselőket, a téma
iránt fogékony érdeklődőket.

Folytatódik képzéssorozatunk, április 15-én, kedden
várjuk ismét az érdeklődőket,
ezúttal a Székesfehérvár energiastratégiája és a hozzá kapcsolódó akciótervek tárgykörében, Szauter Ákos, a Széphő
Zrt. mb. vezérigazgatója előadásában. A témához kapcsolódva székesfehérvári fejlesztési területeken helyszínbejáráson is részt vehetnek az érdeklődők: a Tóvárosi Lakónegyed fenntarthatóság és környezettudatosság
jegyében

tett beruházásait tekinthetik
meg. Az oktatáson tanultakkal járjon élen a társasházak
energetikai korszerűsítésében,
tegye környezetbaráttá lakóházát! Legyen ön a követendő
példa, szolgáljon anyagi megtérülést is eredményező megoldásokkal: tegyen lakóháza
és a lakóközösség érdekében.
A programsorozat az FMKIK „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében”
KEOP–6.2.0/B/11-2011-0022
projektjének keretében valósul meg.
A képzésen való részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Információ,
regisztráció:
gazdasaghaza.hu, facebook.com/ gazdasaghaza, e-mail: keop@fmkik.hu, gazdasaghaza@ fmkik.hu, tel.: 22/510-310.

GAZDASÁGI KALAUZ

2014. ÁPRILIS 9., SZERDA

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 15
●

Exportfejlesztés,
siker a kamarával
Látogatók az Unicompnál: balról Dóra Sebestyén és Pintér András mutatja be a céget

Verseny határok nélkül
Székesfehérvár (kl) – Nyugaton a kockázattól való
túlzott félelem nem lehet
akadálya az innovációnak,
ezt a nézetet vallja az
Unicomp Kft. vezetősége
is. A vállalkozásnál minden negyedik dolgozó fejlesztéssel foglalkozik.

Egy olyan kreatív vállalkozás életében, mint az Unicomp Kft. az innováció elsősorban a játékot és a lehetőséget jelenti egy kis kockázattal
fűszerezve, amellyel a vállalkozás versenyelőnyre tehet
szert itthon és külföldön.
Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy-egy
prototípus és a piaci bevezetésre alkalmas megoldás fejlesztése, mennyi kockázattal,
továbbá pénzügyi-, és humánerőforrás lekötéssel jár. A
kockázattal szembeni túlzott

félelem nem lehet akadálya a
fejlődésnek, legalább is nyugaton nem.
Az Unicompnál, mint a
legtöbb kreatív vállalkozásnál
a termékek mögött a legfontosabb tényező az emberi kreativitás és a fejlesztési vágy,
amellyel az ott dolgozók minden reggel munkába indulnak, amelytől a termék szerethetővé és felhasználó baráttá válik. A vállalkozásnál
jelenleg 52 fő dolgozik, melyből 12 fő fejlesztőmérnök,
hogy a vállalkozás K+F üzletágában újabb és újabb nem
csak a hazaira, de a nemzetközi piacokra is versenyképes
termékek szülessenek. 2014.
április 1-jén a vállalkozás saját fejlesztésű termékével a
XXI. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon a
„Magyar Növénytermesztésért Termékdíj 2014” pályá-

zatán Technika-Technológia
kategóriában I. helyezést ért
el.
Dóra Sebestyén cégvezető
szerint egy jól működő, innovatív vállalkozáshoz a bizalmon alapuló együttműködés
és a közvetlen környezetünkön kívülálló a nemzetközi
piacokon dolgozó versenytársakkal való lépés tartása elengedhetetlen. Ha Ön is szeretne többet tudni az innovációsszellemi eszköz menedzsmentről, innovációs pályázatokról, csatlakozzon az Innovációs Klubba vagy keresse
innovációs tanácsadónkat az
anett.szabo@fmkik.hu címen.
A projekt az NGM a
MKIK-val kötött támogatási
szerződés alapján nyújtott
vissza nem térítendő támogatásból
valósult
meg.
NGM_SZERZ/102/1/2012/
Fejér

Hirdetés

Érdeklik a környezettudatos energetikai beruházások? Megnézné közelrôl, de eddig még
nem volt lehetôsége? Vegyen részt helyszínbejárásainkon, tapasztaljon, informálódjon, a
Gazdaság Háza költség- és környezetkímélô átalakítása során megvalósuló munkafázisok
segítségével.
Folyamatosan várja helyszínbejárásokra a kamara a Fejér megyei cégeket, beruházókat, a
szakképzési intézményekben tanuló diákokat, valamint a közös képviselôket. A következô
bejárásra április 15-én, kedden kerül sor, a világításkorszerûsítés és energiatakarékos izzók
témáját fókuszba állítva.
„A Gazdaság Háza környezettudatos energetikai átalakítása során megvalósuló munkafázisokat kívánjuk a Fejér megyei lakosság számára bemutatni, tematikus helyszínbejárások által.
A fontosabb munkafázisok szakmai és gyakorlati hátterét, kézzelfogható eredményeit szemléltetjük a résztvevôknek, ezáltal népszerûsítve a projektcélt, vagyis a fenntartható életmódot
és környezettudatosságot. A Gazdaság Háza a kommunikációs mintaprojektünk egyfajta eszköze, hiszen az épület átalakítása során megvalósuló bemutató terek, látvány-beépítések és
technológiai megoldások a pályázati cél elérését szolgálják.” – tájékoztatott Sipos Éva, FMKIK
fôtitkár, projektmenedzser.
Számos, érdekes témával találkozhatnak a résztvevôk a helyszínbejárások során. A következô, áprilisi programon a világításkorszerûsítésrôl lesz szó, májusban pedig igazán érdekes
téma kerül terítékre: napelem és napkollektor telepítés.
„A mindennapi életben is alkalmazható, a tudatos energiafelhasználást népszerûsítô intézkedésekkel ismertetjük meg a résztvevôket a helyszínbejárások által. A társasházak energetikai
korszerûsítésére, vagy akár családi házak környezettudatos és energiahatékony felépítéséhez is kínálunk alternatívákat.” – tette hozzá a projektmenedzser.
A helyszínbejárások minden esetben szakértô kíséretében történnek, így az érdeklôdôk szakavatott válaszokat kapnak a felmerülô kérdésekre.
A helyszínbejárások év végéig folyamatosak. A programon való részvétel ingyenes, de elôzetes regisztrációhoz kötött. Bôvebb információ a www.gazdasaghaza.hu projekt honlapon,
vagy a Facebookon: www.facebook.com/gazdasaghaza. E-mail: keop@fmkik.hu, gazdasaghaza@fmkik.hu. Telefon: 22-510-310.
A „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” megnevezésû és KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 azonosítószámú projekt az Új Széchenyi Terv keretein
belül, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
mintaprojekt Fejér megyében
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail: keop@fmkik.hu
www.fmkik.hu
www.gazdasaghaza.hu

– A vállalkozások külpiacra lépése, versenyképességük
megteremtése kiemelten fontos feladat, a kkv-k nagyobb
szerepvállalása az exportban
több szempontból is kedvező
a magyar gazdaságnak. Szeretnénk azon kkv-k számát
növelni, amelyek határokon
átívelő üzleti tevékenységet
végeznek. Több szervezet támogatja e vállalkozói kör külföldi terjeszkedését és sikerességét az exportpiacon. A
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara területi kamaráival és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal kiemelt szerepet
játszanak a kereskedelemfejlesztési programok szervezésében, a piaci információk
nyújtásában. A Nemzeti Kereskedőház felkutatja, tömöríti azokat a hazai vállalkozásokat, melyek termékei, szolgáltatásai a külföldi piacokon is
versenyképesek lehetnek. A
Kárpát-medencei gazdasági
övezet üzleti köreivel való
kapcsolatépítést a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodái támogatják. Az EEN, amely a
világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata, szintén
számtalan lehetőséget kínál.
– A kamara miben és hogyan tud segíteni a vállalkozásoknak?

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022

Napelem telepítés? Jöjjön, nézze meg!
Fejlôdôképesség a környezettudatos mûködéssel

– Milyen eszközökkel segítik a vállalkozások nemzetközi piacokon való térnyerését?

Buda Csilla, az Enterprise Europe Network irodavezetője

– A külpiacra lépésben, a
nemzetközivé válásban segítjük a vállalkozásokat, hogy
például a külpiacról szóló információk, külkapcsolatok hiánya ne akadályozza őket a
terjeszkedésben. Kapcsolataink és szakértelmünk révén
összegyűjtjük és strukturáljuk
a vállalkozások fejlesztését
szolgáló információkat. Legfontosabb célunk, hogy megismertessük a hazai vállalkozásokat a piaci és szakágazati
információkkal és támogatást
adjunk mindezek vállalkozói
gyakorlatba való átültetésére.
Üzletfejlesztési szolgáltatásunk kapcsán számos rendezvényt szervezünk. A különböző témákat feldolgozó előadások, szakmai konferenciák,
vállalkozásfejlesztési rendezvények, információs napok
alkalmanként más és más célcsoport számára lehetnek
hasznosak.
– Milyen szolgáltatásokkal egészíti ki fentieket az
Enterprise Europe Network?

– A kis- és középvállalkozások nemzetközi kapcsolatépítésére hozta létre az Euró-

pai Bizottság az Enterprise
Europe Network-öt. Adatbázisok, közvetlenül Brüsszelből jövő információk segítik a
munkát, és ennek eredményeképpen hatékony, gyakorlati
segítséget tudunk adni a vállalkozásoknak. Üzleti adatbázisa egész Európát és Európán kívüli országokat is lefedő hálózatából érkező üzleti
lehetőségeket
tartalmazza.
Mindazon cégek ajánlatait és
igényeit, melyek a legkülönfélébb ágazatokban nemzetközi üzleti partnereket keresnek. Ez az adatbázis több
százezer vállalkozás együttműködés szándékát tömöríti,
azzal, hogy számos országban
elérhető, ily módon nagyobb
eséllyel találhatják meg a cégek potenciális üzletfeleiket.
Az iroda számos magas szintű szolgáltatásait ismerjék
meg és vegyék igénybe. Legközelebb május 27-28-án várjuk az érdeklődőket, Bécsben,
Nemzetközi üzletember találkozóra a fenntartható építkezés és felújítás témakörében.
Várjuk a vállalkozások érdeklődéseit, keressék irodánkat a
Gazdaság Házában.

95312-i

A gazdaság zöldre vált

Az exportösztönzésről,
nemzetköziesedésről, külföldi piacon való helytállásról a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Enterprise Europe Network irodavezetőjével,
Buda Csillával beszélgettünk.

Fotó: FMKIK

Fotó: FMKIK

HÁLÓZAT Bekapcsolódva a világ exportáramlatába

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HÍREK
Régiós fejlesztési
támogatások
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014 és
2020 közötti időszakra szóló
regionális támogatási térképét. Az iránymutatás azokat a
feltételeket határozza meg,
amelyek alapján a tagállamok
regionális fejlesztési célú támogatásokat nyújthatnak a
vállalkozásoknak, és megállapítja a támogatásra jogosult
régiókban működő vállalkozásoknak nyújtható támogatás
maximális szintjét (a „támogatási intenzitásokat”). A térkép 2014. július 1. és 2020.
december 31. között lesz hatályban. A nagyvállalkozások
részére nyújtott támogatások
területtől függően legfeljebb a
teljes beruházási költség
20–50 százalékát érhetik el.

E-számlázás lesz
a közbeszerzésben
Az Európai Parlament felelős bizottsága megszavazta
az uniós közbeszerzésre vonatkozó új uniós e-számlázási
szabályokat, ami az Európai
Parlament plenáris szavazása
és a Tanács jóváhagyása után
várhatóan 2015-től lép hatályba a tagállamokban. Az irány-

elv célja a nemzeti szintű eszámlázási rendszerek biztosítása. Az Európai Bizottság
becslései szerint az e-számlázás közbeszerzésben való bevezetésével uniós szinten akár
2,3 milliárd euró megtakarítást is el lehetne érni.

Javuló innovációs
tevékenység
Az éves rendszerességgel
összeállított kutatási és innovációs eredménytábla az EUtagállamok innovációs teljesítményének fejlődését méri
25 kritérium alapján. Az idei
jelentés megállapítja, hogy
Európa csökkentette lemaradását az Egyesült Államokhoz és Japánhoz képest, és továbbra is megelőzi Ausztráliát, Kanadát és a legfontosabb
feltörekvő gazdaságokat. Az
innováció fellendülése részben annak köszönhető, hogy
emelkedett az EU összes országában egységes oltalmat
biztosító védjegy (az ún. közösségi védjegy) lajstromozására irányuló kérelmek száma, részben pedig annak,
hogy az EU-n kívüli országokból sok doktorandusz jött
az Unióba tanulmányokat
folytatni. Az Európai Unión
belül továbbra is Svédország,
Dánia, Németország és Finn-

ország alkotja az éllovasok
csoportját.

Oktatás, képzés,
ifjúság és sport
Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ pályázati
útmutatóját. Az Erasmus+
program magába olvasztja az
összes jelenlegi uniós oktatás, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az
„Egész életen át tartó tanulás”
programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt
nemzetközi együttműködési
programot (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink és az
iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom,
hogy a program keretében a
sport támogatására is lehetőség nyílik.
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Információ: 06 (22)
510-310, ugyfelszolgalat@ fmkik.hu e-mail és
www.fmkik.hu honlap.

Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla, telefon: 06 (22) 510316, csilla.buda@fmkik.hu.

Képzési
tanácsadás
Tanulószerződések gondozása, gyakorlati képzőhelyek
minősítése,
szintvizsgák, Szakma
Kiváló Tanulója verseny, pályaorientáció,
vizsgadelegálás, MFKB
működtetése,
felnőttképzési tanácsadás,
info: 06 (22) 510-310,
e-mail:
szakkepzes@fmkik.hu.

Jogi tanácsadás
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás
tagjainknak
minden
kedden 13 és 16 óra között: dr. Lévai Nóra.

Etikai bizottság
Üzleti erkölcsöt, tisztességet megjelenítő magatartás támogatása. Elnök: dr. Krech Vilmos.
Bejelentkezés: Péterffy
Ildikó 06 (22) 510-339,
fmkik@fmkik.hu.

Széchenyi-kártya
2., mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 óráig valamint
13-15.30-ig. Információ, időpont-egyeztetés:
06 (22) 510-310, gyongyi.szabados
@fmkik.hu.

Külkereskedelmi
okmány-hitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére. Infó: Buda Csilla, 06
(22) 510-316, csilla.buda@ fmkik.hu és Erdősné Sz. Zsuzsa 06 (22)
510-314, zsuzsa.erdos
@fmkik.hu.

Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden kedden, szerdán
13-15, pénteken 9-11
óra között. Információ
Szaller Csilla, 06 (22)
510-323, e-mail: csilla.szaller@fmkik. hu.

SIKEREK VII. Szakma Sztár Fesztivál – a jövő mesterei

Az új Polgári Törvénykönyvről
Április 10., csütörtök, 14 óra. Kártérítés, közelebbről a
szerződéses és szerződésen kívüli károkozás, valamint az
igényérvényesítés és elévülés új szabályai. Helyszín:
Gazdaság Háza, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Budapest, Fejér (gk) – Tizenegy fejér megyei diák
jutott az ország legjobbjai
közé. Nyolc szakmában
van esélyünk arra, hogy
az ország legjobb ifjú
szakembere megyénkből
kerüljön ki.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel
(OSZTV), melyek országos
döntője „VII. Szakma Sztár
Fesztivál” elnevezéssel április
14-16. között Budapesten, a
Hungexpo Vásárközpont G és
F pavilonjában zajlik majd.
Az „egy szakma felér egy
diplomával” szlogen jegyében
a verseny célkitűzései között
szerepel a fizikai munka becsületének, a jó szakemberek
társadalmi elismertségének
növelése. 38 szakma képviselői küzdenek két napon keresztül.
A verseny elődöntőit országosan a területi kamarák
szervezték és bonyolították
le. Fejér megyében 255 tanuló jelentkezett a januárban
kezdődött versenyekre, közülük húsz diák került az előválogatónak nevezett második
fordulóba. A tizenegy döntős
öt megyei szakképző iskolából került ki. A sikeres versenyzők nyolc szakmát képviselnek.
Izgulhatunk Nagy Ádám
János bútorasztalosért, a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola tanulójáért, aki a
szakma mesterfogásait Sárvári Józseftől sajátította el. Vörösmartys a burkoló Dezső
Dávid is, akinek szakoktatója
Hartl István. Édes Kristóf és
Szelei Krisztián a központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő szakma legjobbjai között küzd majd. Kristóf tarsolyát Pill Antal, Krisztiánét
Sántha Károly töltötte meg a
tudással. Iskolai felkészülésü-

Széchenyi Kártya Program
Április 17., csütörtök, 10 óra. Hat hiteltermék minden
eddiginél alacsonyabb kamattal. Tájékoztató a Fejér Megyei Kormányhivatal dísztermében. Meghívott előadók:
Dr. Parragh László, MKIK elnök, Krisán László, KAVOSZ Zrt. vezérigazgató.

Elektronikus építési napló

Fotó: Koppán Viktor

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

PROGRAMAJÁNLÓ

Sok megyei fiatal mérte meg magát a szakmai vizsgákon

ket Spindler István és Vámosi
Lászlótanárok alapozták meg.
Négy diák képviseli az Árpád Szakképző Iskolát , ahonnan Rózsahegyi Kinga, Máté
Alexandra és Major Kinga
között dől majd el, hogy ki
lesz az ország legjobb férfiszabója. Ők az iskolai tanműhelyben tettek szert tudásuk-

A fesztivál
mindenkit vár, a
belépés ingyenes
ra, ami Balogh Judit oktatói
tevékenységét is dicséri. Az
iskola hírnevét öregbítheti
Szakács András kárpitos tanuló is, aki a szakma alapjait
Dombor Krisztián oktatónál
sajátította el, a mesterfogásokra a Bútor 2001 Kft-ben,
Szilágyi Miklós értő irányításával tett szert.
Döntőbe jutott Ádám Richárd géplakatos tanuló a móri Perczel Mór Szakképző Iskolából. Oktatója Vincze Sán-

Döntés a szakmákról
Fejér megye (kl) – A Fejér
Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság döntése a szakképesítések tekintetében 246 szakmát
érint, a szakközépiskolai
ágazatok száma 35.

A javaslatok megyei szinten, azonos szempontrendszer
alapján kerültek összeállításra. Szakiskolák esetében
szakmánként szakközépiskolák esetében ágazatonként,
megyei szinten és nem iskolánként elosztva. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Vidékfejlesztési Minisztérium tesz javaslatot a
megyén, illetve a fővároson
belüli, fenntartók közötti keretszám-elosztásra 2014. április 30-ig – tájékoztatott Dávid
Lajos, a bizottság elnöke, az
FMKIK alelnöke.
A FMFKB a 2015/2016-os
tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntési javaslatát
igen széleskörű, sokoldalú
szakmai és társadalmi előkészítés, felmérés, kutatás és
konzultáció előzte meg. A
nem állami fenntartók április
elejétől jelezhetik majd a korlátozottan támogatott szakképesítések tekintetében képzési
szándékukat, amelynek pontos formájáról a NMH SZFI
honlapján értesülhetnek.

Fotó: Koppán Viktor

SZOLGÁLTATÁS

Sztárok a szakmájukban

Dávid Lajos

A jogszabály most először
az iskolarendszeren kívüli
szakképesítések támogathatóságának meghatározásáért is a
fejlesztési és képzési bizottságok hatáskörébe utalta. A bizottság 149 szakképesítést a
központi forrásból támogatott, 365 képzést a nem támogatott kategóriába sorolt be az
érintett szakértők bevonásával. Esetükben e besorolás és
javaslat a június 1-jétől 2015.
május 31. között egyéves időszakra szól.
– Megjelent a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési
alaprész decentralizált kerete
terhére kiírt pályázat eredménye. Fejér megyében 55 pályázó összesen 253 635 666
forint támogatást nyert el. A
nyertesek nevét és a megítélt
támogatás összegét a nive.hu
oldalon megtekinthetik.

dor, a gyakorlati képzést a
FRIMO Hungary Kft.-ben végezte.
Szurkolhatunk Halász Dóráért, a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Szakiskola ruházati eladó tanulójáért, aki az iskolában
Páyerné Balatoni Mártától, illetve a Korona Zrt Gombház
üzletében Horváth Erzsébettől leste el a fogásokat.
A magasépítő technikusok
között Horváth Dániel, a Belvárosi I. István Középiskola
Jáky József Tagintézményének tanulója vívta ki a lehetőséget, hogy szakmájában dobogóra állhasson.
A siker küszöbén álló diákokat a megyéből 440 társuk
a helyszínen is bíztathatja
majd, mivel a kamara a korábbi hagyományoknak megfelelően általános- és középiskolai diákokat utaztat a verseny megtekintésére. A rendezvény ugyanis jó alkalmat
kínál a pályaválasztás előtt álló diákok számára, hogy közelebbről megismerkedjenek
az egyes szakmákkal.

Április 29., Az építési beruházások dokumentálására kötelező elektronikus építési naplót vezetni. Gyakorlati
képzés a Gazdaság Házában, regisztrált gazdálkodóknak,
rendezett kamarai regisztráció esetén térítésmentesen.

Aktív értékesítés, bővülő vevőkör
Április 23., szerda 9-15 óra. Üzletági környezet megismerése, nemzetközi piacok és szegmensek meghatározása, export stratégia, termék- és árpolitikai döntések, termék/piacnövekedési utak, tudatos nemzetközi vevőkörkezelés, marketing eszközök. Részvétel térítésmentes. Információ: 06 (22) 510-310. A képzéssorozat további időpontjai: 2014. május 7., 21., június 7.

Tanulni a TSZSZ tapasztalataiból!
Április 24., csütörtök, 14 óra. Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez beérkezett építőipari ügyek tanulságai; miben segít a TSZSZ; vitás kérdésekben megegyezés, vagy
gyorsított peres eljárás? – építőipari vállalkozói fórum.

Vállalkozói hatékonyság növelése
Május 7., szerda, 9-15 óra. Vezetői hatékonyság, a leghatékonyabb menedzsment módszerek – nemzetközi best
practice-ek átültetése a magyar gyakorlatba; hogyan
csökkentsük veszteségeinket és növeljük nyereségünket;
megfelelő ember a megfelelő helyre, vállalati önértékelés, munkatársak „bemozdítása”, minőség.

Építőipari Vállalkozások Szakmai Nap
Május 30., péntek és május 31., szombat – Gazdaság
Háza. Szakmai konferencia és építőipari programok, a
gyakorlatban is alkalmazható megoldások a megújuló
energia témájában. Információ: 06 (22) 510-310.

Tanácsadások
Egyéni hiteltanácsadás keddenként, csoportos tanácsadás
csütörtökönként a Gazdaság Házában.
Vállalkozás-finanszírozás, forráskeresés, térítésmentes
konzultációk.
Információ a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján: www.fmkik.hu

Találkozó,
konferencia,
Lányok Napja – fiús szakmák?
céglátogatások
Bécs (gk) – A bécsi konferencia és üzleti találkozó
célja a témában érintett
szakemberek meghívása
a legújabb technológiák
és tapasztalatok, projektötletek megosztására és
közös üzleti lehetőségek
feltárására.

Az üzleti programot május
27-28-án szervezzük Bécsben
Fenntartható építkezés és felújítás témakörben.
Miért érdemes a programon részt venni? Azért, mert
lehetőség nyílik a legújabb
technológiák és képviselőik
megismerésére. Tudás és új
piacok szerzése, új projektek
bemutatása, megvitatása és
fejlesztése kerül középpontba.
Nemzetközi kapcsolatépítésre, üzleti-kereskedelmi lehetőségek, kétoldalú üzleti tárgyalásokra kerül sor.
A rendezvény nyelve: angol, illetve német. A programon való részvétel teljesen
térítésmentes, feltétele azonban a regisztráció.
Bővebb információ és jelentkezés: Buda Csilla irodavezető 06 (22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu, www.fmkik.hu.

Budapest, Fejér (kl) – A Nők a

Tudományban Egyesület (NaTE) idén április 24-én, harmadik alkalommal rendezi
meg a Lányok Napja című
programsorozatot. Az interaktív nyílt napra április 24-én,
csütörtökön kerül sor, melyre
április 14-ig jelentkezhetnek a
középiskolás lányok.
A program kiemelt célja,
hogy a pályaválasztás előtt álló lányokkal megismertessék

a műszaki, informatikai pályákat és felkeltsék érdeklődésüket a közvélemény szerint „férfiasnak” hitt szakmák
iránt. A nyílt napon a középiskolás lányok bepillanthatnak egy-egy vállalat, cég,
egyetemi laboratórium életébe, A rendezvényre a Lányok
Napja honlapján lehet jelentkezni március 18. és április
14. között, a résztvevő intézmények is ott tekinthető meg.

Megjelenik havonta a Fejér Megyei Hírlap
mellékleteként
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megbízásából kiadja a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
Felelős kiadó:
Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós
ügyvezető igazgatók
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Dávid Lajos, Nagy István, Puska József,
Klecska Ernő
A szerkesztőbizottság elnöke:
Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke
Szerkesztőség: 06 (22) 542-723. Hirdetés: 06 (22) 316-590
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. Postafiók: 357.
Telefon: 06 (22) 510-310, fax: 06 (22) 510-312.
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

