A vállalkozások
megerősítése

Példakép lett
a nagykövet

Megmaradás –
erős gazdasággal

Galambos Dénes
kormánymegbízott büszke,
hogy a megyéből elindult
kezdeményezés a Wekerle
Tervben teljesedett ki.

Belegrai Péter Enterprise
Europe Network
Nagykövetünk Példakép
pályázaton rangos
különdíjat kapott.

„Megmaradás – erős
gazdasággal a Kárpátmedencében!” III. Kárpátmedencei Gazdasági
Fórum – 2014. január 16.
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14. oldal

13-14. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenő

A Fórum megnyitója
Excellenciás Püspök Úr,
Miniszterelnök-helyettes
Úr!
A Fórumot megtisztelő
magas rangú vendégeink
és barátaink, nemzettársaink név szerinti köszöntése helyett engedjék
meg, hogy én azt a szellemiséget üdvözöljem,
ami a teremben kézzelfogható, amely idehívta
és hozta a Kárpát-medencei magyarság gazdasági
képviselőit, jelképesen
a karzaton a Kárpátok
gyűrűjében ülő külhoni
képviselőket, Mikó Imre,
Baross Gábor és Wekerle
Sándor munkásságának
példáit és az első sorba
ültette a jövőt jelképező
fiatal, kreatív vállalkozókat.
Engedjék meg nekem,
hogy Szent István városában a Szent István Emlékév még érezhető sodrában mai rendezvényünk
üzenetét – „A megmaradni erős gazdasággal
a Kárpát-medencében”
a Szent Istváni műből
eredeztessem.
Államalapítónk célja az
önálló és keresztény magyar állam megteremtése
volt. Önállóság nélkül
a szomszédhatalmak,
mindenekelőtt a német
birodalom beolvasztotta
volna a magyarságot, kereszténység nélkül pedig
nem lehetett volna az önállóságot megteremteni.
A trianoni csonkolás és
a mai gazdasági globalizáció egymást erősítő hatásai ismét az asszimilá-
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ció, a szétszóródás fenyegető árnyát veti a Kárpátmedencei magyarságra.
Húsbamaróan igaz az
a Kard és kasza művében
megfogalmazott Wass Albert-i gondolat, mely szerint nem elegendő karddal megszerezni a hazát,
de azt gondos, szívós
munkával, teljesítménnyel (kaszával) meg
is kell tartani!
Munkával, erős gazdasággal! Gazdasági integrációval.
A mai magyarság számára a XXI. században
a gazdasági integráció,
az üzleti racionalitás talaján álló, de nemzetpolitikai szempontokat figyelembe vevő gazdasági
együttműködés teremthet
alapot a megmaradáshoz,
az elvesztett pozíciók
visszaszerzéséhez. És ez
így tud erős támogatója
lenni a megindult nemzetegyesítő politikai folyamatnak. Talán kis túlzással az is állítható –
Gazdasági Fórum lévén,
talán ez is megengedhető
– hogy a jó és talán a legjobb nemzetiségi politika
egy hatékony, eredményes integrációs gazdaságpolitika.
2014-ben a Trianonhoz
vezető I. világháború kitörésének 100. évfordulóján nagy kihívás, de
egyben nagyszerű lehetőség a szilánkokra tört
földrajzi, kulturális, nemzeti és gazdasági egység
mozaikjainak összerakása. Ebből a mi felelősségünk, feladatunk és küldetésünk a gazdasági részek összerakására vonatkozik.
(Folytatás a 14. oldalon.)
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Híd épül a nemzetért
MEGMARADÁS Erős gazdasággal a Kárpát-medencében!

Fotó: Koppán Viktor

Radetzky Jenő FMKIK elnök a III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon
elhangzott megnyitója

A gazdasági fórumon 250 résztvevő volt a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Muravidékről
Székesfehérvár (GK) –
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network
Közép-dunántúli Irodája
a III. Kárpát-medencei
Gazdasági Fórumot a Fejér Megyei Kormányhivatal dísztermében tartotta
január 16-án.

Fotó: Koppán Viktor

Wekerle nyomdokain

Az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke és Radetzky Jenő FMKIK elnök adta át
Székesfehérvár (kl) – Jüllich

Ádám, a Jüllich Glas Holding
Zrt elnöke vehette át a III.
Kárpát-medencei Gazdasági
Fórumon a „Wekerle Sándor
Kárpát-medencei Gazdasági
Díj”-at.
Jüllich Ádám 30 éve alapította üvegipari cégét, amely
mára 16 céget számláló cég-

csoporttá nőtte ki magát, 400
embernek ad munkát.
A csoport ma az üvegipar
egyik fellegvárának tekinthető Közép-Kelet Európában,
a Jüllich Glas Holding Zrt.
1995 óta van jelen a Kárpátmedencében, ahol rendkívül
intenzív exporttevékenységet
folytat.

A rendezvény fővédnöke
Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes volt.
„Megmaradás – erős gazdasággal a Kárpát-medencében!” 250 részvevő, vállalkozók, közgazdászok, történészek a térségből, a Kárpátmedencéből,
Felvidékről,
Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Muravidékről.
A gyorsan változó globális
gazdasági
környezetben

„Ismételten szeretném
megköszönni, hogy részesülhettem a megtisztelő díjazásban, és átvehettem a Wekerle Sándor
Kárpát-medencei Gazdasági Díjat.
Bízom benne, hogy
munkámmal a továbbiakban is erősíteni fogom azt
az integrációs folyamatot,
amely a Kárpát-medence
gazdasági felemelkedését
tűzte ki célul és hűen tükrözi Wekerle Sándor szellemiségét. Tisztelettel és
baráti üdvözlettel: Jüllich
Ádám.”

a nemzeti megmaradás egyik a nemzetrészek fejlesztési ter- a külhoni magyarság megmaalapfeltétele az innovatív, vein alapuló integrációval, radását és megerősödését,
erős
nemzeti
gazdaság. a fiatalok szülőföldön mara- a gazdaság bővülése révén
A Kárpát-medencében élő dásának kérdéseivel foglalko- a magyarországi magyarsámagyarság számára különös zott. Bemutatásra kerültek got, valamint gazdasági növekihívás – de lehetőség is – a vállalkozások külpiaci nö- kedést visz az egész Kárpátmedencébe – mondta
a korábban együtt
Semjén Zsolt miniszterfejlődő földrajzi egyelnök-helyettes.
ségek és gazdasági
A legjobb nemzetiségi
Kovács Árpád, a Maágazatok integrációpolitika az integrációs
gyar Közgazdasági Tárja, a szinergiák feltásaság elnöke úgy vélte:
rása.
gazdaságpolitika
hazánk a válságot köveCsak erős, együtttően, hosszú idő után
működő,
integrált
gazdaság képes munkahelyek vekedését támogató üzletfej- olyan pozícióba került, amely
teremtésével a szülőföldjükön lesztési hálózatok és eszköz- gazdasági eredményeket hozhat.
tartani a képzett, tanult fiata- rendszerek.
(Folytatás a 14. oldalon.)
– A Wekerle Terv segíti
lokat! Csak a sikeres vállalkozás példája ösztönözhet vállalkozás alapítására!
A III. Kárpát-medencei
Gazdasági Fórum a Kárpátmedencei nemzeti megmaraA FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA
dás gazdasági alapjaival,

http://www.fmkik.hu

Fiatalokat vár az Innovációs Klub
A tagok között tudhatjuk a legsikeresebb megyei vállalkozás képviselőit
Székesfehérvár(gk) – Idén
is folytatódnak a fiataloknak szóló innovációs rendezvények, tréningek.
A programokon való részvételhez várjuk a csatlakozó fiatalokat.

Mi vár a fiatal Innovációs
Klubtagokra a 2014-es évben? Még több izgalmas tréning, konferencia és vállalatlátogatás, folyamatos információ ellátás. Az Innovációs

Klub segíti a fiatalok támogatását és innovációs képességeinek fejlesztését, ötleteik
megvalósítását a kifejezetten
nekik szervezett programokon keresztül. A klubtagok
között tudhatjuk a legsikeresebb Fejér megyei vállalkozás
képviselőit, így további hasznos szakmai kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik.
A klub összejövetelein a tapasztalat találkozik a fiatalos
kreativitással és lendülettel.

A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztériumnak a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződése alapján nyújtott vissza
nem térítendő támogatásból
valósul meg. NGM_SZERZ/
102/1/2012/Fejér.
Szeretne Ön is részt venni
az Innovációs Klub életében?
Akkor
jelentkezzen
az
innovacio@fmkik.hu e-mail
címen. A tagság térítésmentes.
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„Megmaradás – erős gazdasággal a Kárpát-medencében!”

Híd épül a nemzetért
Fővédnök: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes

(Folytatás a 13. oldalról.)
Semjén Zsolt hangsúlyozta: Magyarország az élet minden területén támogatja a külhoni magyarságot. Támogatást kapnak a határ menti
együttműködésekben és gazdaságfejlesztésben is. A miniszterelnök-helyettes szerint
az Osztrák-Magyar Monarchia egykori területének természetes egységként kezelése
komoly gazdasági bővülést
hozhat.
A Wekerle Terv nemzetgazdasági stratégia, mely
a térség fejlesztésére irányul.
Az Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztési programjához
kapcsolódik, a Kárpát-medencei
gazdaságfejlesztési
övezet alprogrammal.
2011-ben, a Móron megrendezett I. Kárpát-medencei
Fórumon történt a névadás.
Matolcsy György akkori

A feltörekvő, ifjú generáció, a jövő sikeres vállalkozói – Fejérdy
Zsófia, Jancsó Péter és Belegrai Péter a Fórumon

III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum
résztvevőinek véleménye
Székesfehérvár (kl) – A III.
Kárpát-medencei Gazdasági Fórum résztvevői, az
üzleti élet során alkalmazható számos, hasznos
információval gazdagodtak.

„A felkért előadókon keresztül teljes körű képet kaptam arról, hogy a Kárpát-medencében milyen gazdasági

fejlesztési tervek vannak folyamatban.” – Kárpáti Zoltán.
„Köszönet Radetzky Jenőnek, hogy szívügye a Kárpátmedence.” – fogalmazott
a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság.
„A fórum segítséget nyújtott a vállalkozások leglényegesebb igényeinek középpontjában álló kapcsolatépí-

nemzetgazdasági
miniszter
a Wekerle Emlékév egyik rangos eseményeként megrendezett Kárpát-medencei közgazdász-találkozón jelentette be.
Galambos Dénes, a megyei
kormányhivatal kormánymegbízottja büszkeségüknek nevezte, hogy 2011-ben Fejérből, Mórról indult el az a kezdeményezés, amely a kormány által elfogadott Wekerle-tervben bontakozott ki.
A terv fő céljának a magyar
kis- és középvállalkozások
megerősítését, a munkahelyteremtést és az exportképesség növelését nevezte. Képessé kell tenni ezeket a cégeket
a külpiacokon való megjelenésre és helytállásra – mindezt kiemelten fontosnak tartom.
Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára kiemete, szervezetük

tésben, azok fenntartásában,
valamint a finanszírozásban.”
– Dr. Szabó Kálmán.
„Cégünk ki szeretné használni azon lehetőségeket, segítségeket, amelyeket a fórum
bemutatkozó
szervezetei
ajánlottak.” – Horváth Rezső.
„Jó és hasznos előadások,
ötletek az export növelés támogatásához.” – Majoros Gábor.

Az Év Példaképe pályázat elismeréseit Orbán
Viktor miniszterelnök adta át január 17-én.
Külön büszkék lehetünk, hogy Enterprise Europe Network Nagyköveteink közül dr. Letoha Tamás a Dél-alföldi Régió
nagykövete az Év Példaképe, Belegrai Péter
a Közép-dunántúli Régió
nagykövete az Export
Mentor különdíjat vette
át.
A pályázatot a Példakép Alapítvány hirdette
meg.
Belegrai Péter, a MOTE Kft. ügyvezető-tulajdonosa mindig okosan és
megfontoltan építette fel
alumíniumipari vállalkozását, a kis családi cégből
Székesfehérvár
egyik
meghatározó
gyártója
lett.

Fotó: Koppán Viktor

III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum a Kormányhivatalban

Úgy vélte: 2014 lehet az első
olyan év, amikor az új gazdasági szerkezet hatásaként
megjelennek azok az adottságok, amelyek „a termőre fordulást hozzák”.
Hazánk együtt mozog
a szomszédos országokkal, és
„nem igaz a leszakadási effektus a tények ismeretében”,
a befektetések és a hitelezési
aktivitás alapján változtatni
kell a magyarországi versenyképességi feltételrendszeren,
mert Magyarország potenciális növekedése 2-3 százalék
maradhat, míg a környező országoké 3-4 százalék lehet –
fogalmazott. Kovács Árpád
hangsúlyozta: 2014-ben az
üzleti bizalom mérsékelt ja-

A népes közönség párbeszéde a Fórum szünetében

Törő Gábor párhuzamot vont
Wekerle Sándor időszakával

mány is „a szakadék széléről
rántotta vissza” a magyar
gazdaságot, amely Magyarországon kívül is példa lehet –
hangsúlyozta.
Kovács Árpád, a Magyar
Közgazdasági Társaság elnöke előadásában kifejtette,
hogy hazánk a válságot követően, hosszú idő után olyan
pozícióba került, amely gazdasági eredményeket hozhat.

vulása várható, miközben
mintegy 100 milliárd forinttal
csökken a finanszírozási költség, az államadósság pedig
szerény mértékben csökken.
A jelentősen javuló növekedési kilátások mellett stabil
forint és lassú javulás várható
a tőkekivonás területén – tette
hozzá.
Sipos Éva FMKIK főtitkár
hozzászólásában hangsúlyozta, a vállalkozások versenyképességének növelését támogatják az üzletfejlesztési, vállalkozásfejlesztési hálózatok.
Gyorsan, a legtöbb esetben
egyablakos rendszerben juthatnak a kis- és középvállalkozások piaci információhoz,
kapnak lehetőséget az adott
térség üzleti környezetének
megismerésére. A Kárpát-medence ideális térség, ahol
a földrajzi távolság, kulturális
különbözőségek nem számottevőek és szinte minden esetben megtalálható a magyar
nyelvet beszélő üzleti partner
vagy közvetítő.

Fotó: Koppán Viktor

a Jüllich Holding Zrt., Karsai Holding Zrt., Magyarmet Finomöntöde Bt., KEVIÉP és a cégnevek mögött a személyek. És vannak példaképeink. Európai, világ-élvonalbeli gazdasági szakemberek.
Gyümölcspárlat készítésben Európa Díjas Vértes Tibor, vagy a gyógyszeriparban Szent István
Díjas Dr. Béres József, akit
külön is nagy tisztelettel
köszöntök körünkben.
És vannak példaképeink a múltból, akik az
erős Kárpát-medencei
magyar gazdasági eredményekben sikeresek voltak: Wekerle Sándor, Baross Gábor és még sokan
mások. És vannak, akiknek munkásságát neves
elődeink nevét viselő díjakkal ismeri el a társadalom. Ma itt a Wekerle
Sándor Kárpát-medencei
Gazdasági Díjat fogjuk átadni. És van hit és akarat!
A széttört mozaikok
összerakására, összeforrasztására, amire lehet és
kell is építeni a nagy rombolás után. És van egy
nagyszerű kamarai közösség a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, amely össze tudja illeszteni a nemzeti, érzelmi és racionális gazdasági
érdekeket, és a mai modern eszközökkel dolgozik ennek a céloknak
a megvalósításán. Ezért
ajánlom figyelmükbe
a záróelőadást, amely ennek a mai rendezvénynek
a keretét adja.
És ma már van erős
társadalmi támogatottsága, elismertsége ennek
az ügynek. Az „Építeni és
nem rombolni, hinni és
nem csüggedni” közismert Wekerle Sándori
gondolat így lesz alkotóerő, és ha a mai fórum
ebben megerősít minket,
akkor érdemes volt részt
venni.
(Radetzky Jenő)

Fotó: Koppán Viktor

(Folytatás a 13. oldalról.)
Ahogy a DUNA TV
nagyszerű sorozata a Hazajáró tanítja és sulykolja
a történelmi, földrajzi és
városneveket, nagynevű
elődeink, példaképeinek
alkotásait, síremlékeit
mutatja be, úgy kell
a gazdasági országjárás
során a vállalkozásainkat
megismertetni a Mezőség, Bodrogköz, Szerémség, Kárpátalja elnevezéseivel. Tudatosítani a magyar elnevezéseket, bemutatni az üzleti lehetőséget, támogatni a kapcsolatok visszaállítását,
létrehozni újakat, értéket
megőrizni és értéket teremteni. Keresni a helyi
csodákat, a pozitív áttöréseket és ismét a világ
élvonalába emelni Magyarországot.
Mai rendezvényünk
célja bemutatni és demonstrálni az alapgondolat megfogalmazása
mellett, hogy van Kárpátmedencei magyar gazdaságpolitika (Széchenyi
Terv, Wekerle Terv). Van
és készülnek a külső magyarországi térségi, regionális fejlesztési tervek.
Van intézményi rendszer,
mely minden területen
segíti és támogatja ezt
a folyamatot (Kamarák,
HITA, Kereskedőház,
EXIM, Corvinus, KRÜH).
Van kreatív fiatalság és
tenni akaró vállalkozók.
Magyar vállalkozók, akik
családi alapon, hosszú távon ebben a térségben
akarnak dolgozni, a globális világ rendszerével
szemben hosszú távú jelenlétben gondolkodnak,
és ezek a magyar Kárpátmedencei gazdaságpolitika sziklái. Ismét Wass
Albert gondolatát idézve:
„A víz halad, de a kő marad. A kő marad.” Nem
konténerben dolgoznak,
hanem tartós magyar jelenlétben, családi, gazdasági alapra építenek. Mint

Fotó: Koppán Viktor

A Fórum megnyitója

Fotó: Koppán Viktor

JEGYZET

többféleképpen igyekszik elősegíteni a hazai vállalkozások
külhoni sikereit. Segítik a vállalkozások külpiacra jutását,
a Kárpát-medencei országokban területi kamarákat és vegyes kamarai rendszert működtetnek, és két éve működik a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, amelyet a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal közösen
hoztak létre.
Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy a Kárpátmedencei gazdaságfejlesztési
program névadója, Wekerle
Sándor munkássága megteremtette az erős magyar forint
alapjait, és gazdasági növekedést hozott. A jelenlegi kor-

Kovács Árpád és Kiss József konzultálnak
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Fontos változás – amit a kamarai
regisztrációról most tudni kell!
ÚJDONSÁG Több tevékenységi körhöz tartozó vállalkozás is „visszakerült” a kereskedelmi és iparkamarához
Székesfehérvár, Fejér (GK)
– Január 1-jétől változott
a törvény. A virágosok,
a zöldterület-kezelők,
a cukrászok, a kürtőskalácsosok a kereskedelmi
és iparkamaránál regisztrálnak ismét.

ni vállalkozó, ha tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a kamarának bejelenti.
Az ötezer forint kamarai
hozzájárulás évente fizetendő,
határidő március 31. Teljesíthető utalással, FMKIK számlaszám: 10918001-0000000821120105, vagy készpénzben
a Gazdaság Házában (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).
Utalásnál a közlemény rovatba a kérelmező nevét, adószámát és a „kamarai hozzájárulás” jogcímét kell feltüntetni.
A
regisztrációnak
a www.kamreg.hu honlapon
lehet on-line módon eleget
tenni, mely a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
www.fmkik.hu honlapjáról,
„a gazdálkodók kamarai nyilvántartásba vétele” menüpont
alatt is elérhető. A gazdálkodóknak az adatváltozást is be
kell jelenteni, de ez díjmentes.
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás,
amelyet az állami adóhatóság
adók módjára hajt be.
További
információ:
www.fmkik.hu!

Fotó: Koppán Viktor

Az ez év január 1-jétől hatályos jogszabály szerint
a koszorúalap-készítés, koszorú- és virágkötés, pattogatott kukorica-készítés, friss
cukrásztermékek, kürtőskalács készítése, mezőgazdasági
eszköz kiskereskedelme, állatgyógyászati
készítmény
kiskereskedelme, virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem, hobbiállat-eledel- és
takarmány-kiskereskedelem,
zöldterület-kezelés tevékenységi körű vállalkozóknak
2014. január 1-jétől ismét A regisztrált gazdálkodóknak számos üzletfejlesztési lehetőség biztosít
a kereskedelmi és iparkamarához kell regisztrálniuk és
A gazdasági kamarákról ba vételét. Ennek keretében a megalakulástól számított 5
a kamarai hozzájárulást meg- szóló 1999. évi CXXI. tör- az egyéni és társas vállalkozá- munkanapon belül. Nyugdífizetniük.
vény (a továbbiakban Gktv.) sok kötelesek kamarai nyil- jas, gyes-en, gyed-en lévő
vántartásba vételüket vállalkozónak is kell regisztA
regisztrációt
a cégbejegyzésre kötekezdeményezni
és ráltatnia magát, és meg kell
évente
5.000
Ft
kamafizetnie a kamarai hozzájárulezett gazdálkodó szerFigyelem: évente kell
vezetnek vagy egyéni
rai hozzájárulást fizet- lást. Nem köteles kamarai
a kamarai hozzájárulást
ni. A regisztrációt hozzájárulást fizetni az egyévállalkozónak székhelye szerint illetékes tea cégbejegyzésre kötemegfizetni!
lezett gazdálkodó szerrületi kereskedelmi és
iparkamaránál kell elvezet vagy egyéni válvégezni, a megalakulástól 2012. január 1-jétől írja elő lalkozó székhelye szerint illeszámított 5 munkanapon be- a gazdálkodó szervezetek kö- tékes területi kereskedelmi és
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA
telező kamarai nyilvántartás- iparkamaránál kell elvégezni,
lül.

http://www.fmkik.hu

Pályaorientáció a kamarában

Hirdetés

Fejér (kl) – Tavaly 800 gyer-

mek részvételével, 30 üzemlátogatás és számos osztályfőnöki óra keretében adott pályaválasztási tanácsot Szabó
Mária kamarai munkatárs.
Szakmák jövője, pályaválasztási klub, szakmák napja –
pályaválasztási börze, „Ipar-

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022

„A gazdaság zöldre vált”

Székesfehérvár (kl) – Számos, köztük állami támogatású hitellehetőséget
kínálnak munkatársaink
a gazdaság Házában.

A FMKIK térítésmentesen
fogadja az autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos útdíj finanszírozását
szolgáló Útdíj hitelkérelmeket. Útdíj köteles gépjárművenként 1 millió forintig igényelhető állami garanciavállalással. A kamattámogatás
mértéke évi 4%, a nettó kamat aktuálisan évi 4,5% körül
alakul. Kezdő vállalkozások
is kérhetik.
Egyszerűen igényelhető és
használható
pénzeszköz
a Széchenyi Kártya 2. szabad
felhasználású folyószámlahitel. A felhasználást nem kell
számlával igazolni, biztosan
nincsen ingatlanfedezet, 10
millió forintig automatikus az
állami támogatás két formája,
futamideje évente megújítható.
Széchenyi Kártya Forgóeszközhitel igényelhető egy
lezárt év beszámolójával, forgalmazói bankok. Új Széchenyi Forgóeszköz mikrohitel
rugalmas feltételekkel elérhető kezdő és működő vállalkozások számára, akár 2,99%
forintkamattól.
A Széchenyi Kártya fejlesztési hitelek kamattámogatása 5%. Elnyert pályázatának
előfinanszírozását akár egyedileg támogatjuk. A vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó beruházási hitelcélok finanszírozására automatikus
állami támogatásokkal Széchenyi Kártya fejlesztési hitelek (SZKB, SZÖK, SZTM)
igényelhetők a Gazdaság Házában.
További információ: gyongyi.szabados@fmkik.hu, (22)
510 310.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HÍREK

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG EGYETEMES ÉRDEK
MINTAPROJEKT FEJÉR MEGYÉBEN

Előnyös jogszabály
a kkv-k számára

150 917 080 forint támogatást nyert a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a
„Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” című
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 azonosító számú projektjének megvalósítására az Új
Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretéből. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával megvalósuló projekt nyitórendezvényére 2014. február 11-én kedden 15 órai
kezdettel kerül sor a Gazdaság Házában.

Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a kis értékű követelésekre vonatkozó,
határokon átnyúló jogvitákban érintett fogyasztók és kisvállalkozások helyzetének javítására. Hat év tapasztalatával a háta mögött az Európai
Bizottság most még egyszerűbbé és olcsóbbá teszi az eljárást a fogyasztók és kisvállalkozások számára. A legfőbb változtatás az lenne,
hogy a jelenlegi 2000 euró
helyett a jövőben 10 000 euró
értékig lesz alkalmazható az
eljárás. A módosítás nagy
nyertesei a kisvállalkozások,
jelenleg ugyanis csak követeléseik 20%-a esik a 2000 eurós küszöbérték alá.

Célunk a fenntartható életmódot és a környezettudatos gondolkodásmódot népszerűsítő,
komplex mintaprojekt megvalósítása.
A projekt fontos eleme a környezettudatos szemléletmód, az energiafelhasználással
kapcsolatos pozitív irányú gondolatébresztő kommunikáció. Számtalan, a projekt során
megvalósuló programmal várjuk a tanulni, fejlődni vágyó és a megújuló energiák iránt érdeklődőket. „A Gazdaság Háza egyfajta oktató helyszínként is jelen kíván lenni a megye
életében. Célunk, minél több résztvevő számára egyértelművé tenni: a környezettudatosság, a megújuló energiák alkalmazása mindenki egyetemes érdeke.” – tette hozzá Sipos
Éva főtitkár.
Energetikai és a környezettudatos szemléletmódot bemutató mintaház lesz a Gazdaság
Háza. Az épület külső- és tetőtér hőszigetelést kap, kicseréljük a külső nyílászárókat, sor
kerül az ablakok fény-és hővédő fóliázására is. Szintén az energiahasznosítás jegyében
kiépítjük a hővisszanyerő szellőzési rendszert, a meleg víz előállításához napkollektort
telepítünk, az elektromos áram napelem segítségével termelődik majd. Korszerűsítjük a
világítást, energiatakarékos izzókat alkalmazunk, megoldjuk az eső-és szürkevíz hasznosítást, és a szelektív hulladékgyűjtést is - számolt be a kamarai főtitkár, aki egyben a projekt menedzsere is.

Uniós
vállalatok
K+F beruházásai

71153-he

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

kodjunk gyerekek” szakmaismereti vetélkedő programok
2014-ben is folytatódnak.
A legközelebbi programra,
a pályaválasztási klub soron
következő ülésére februárban
várják a hatodik és hetedik
osztályos osztályfőnököket és
pályaválasztási felelősöket.

Hitelhez
segítjük
jutni!

Az uniós székhelyű cégek
(527 vállalat) összességében
6,3%-kal növelték a kutatásifejlesztési beruházások mértékét. Az elmúlt évhez hasonlóan azonban idén is elmaradtak az amerikai vállalatoktól
(+8,2%). A gépjárművek és
gépjármű-alkatrészek ágaza-

tában az uniós székhelyű vállalatok erőteljes növekedést
mutattak (+14,4% az amerikai vállalatok –2,6%-os mutatójával szemben). Az eu-s vállalatok jobban teljesítettek az
amerikaiaknál az ipari technika (EU: +12,3%, USA:
+9,4%), a repüléstechnika és
a honvédelem (EU: +9,5%,
USA: –1,3%) kategóriában is.

Megállapodás
a költségvetésről

Négy millió fiatalt
támogatnak

Az Európai Tanács és az
Európai Parlament megállapodott a 2014-es uniós költségvetésről. A 2014-es uniós
költségvetés kifizetési előirányzatainak teljes összege
135,50 milliárd euró, a kötelezettségvállalási előirányzatok összege pedig 142,64 milliárd euró lesz. Ez a 2013-as
uniós költségvetéshez képest
a kifizetéseket tekintve 6,5%os, a kötelezettségvállalásokat
tekintve pedig 6,2%-os csökkenést jelent. Mindkét intézmény egyetértett abban, hogy
a 2014-es uniós költségvetésnek befektetési költségvetésnek kell lennie, amely elősegíti a növekedést, az innovációt és a foglalkoztatást, különösen a fiatalok munkához
jutását.

Az Erasmus+ egy csokorba fogja a Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci és a Grundtvig
programokat, és most először
a sportot is magába foglalja.
A 14,7 milliárd euró összköltségvetésű Erasmus+ a 13-30
év közöttieknek segít a külföldi tanulásban, a mesterképzésben részt vevők számára új hitelgarancia-mechanizmust kínál. Az Erasmus+
a képzőközpontok és a vállalatok közti együttműködést is
támogatja. Az úgynevezett tudás- és szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja,
hogy a diákok valós munkakörülmények között, új tantervek szerint a munka világának igényeihez igazodva
tanuljanak.

GAZDASÁGI KALAUZ
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Megmérettetés

PROGRAMAJÁNLÓ
Megújuló energiával az új
munkahelyekért

SZKTV Kiváló jelöltek küzdenek a feladatokkal

Január 28. kedd 14 óra. A megújuló energia nemcsak az
energia ellátásban kap kiemelt szerepet, hanem a gazdaság másik fontos kérdésében a munkahely teremtésben is
kiemelt területté válhat a következő programozási időszakban. A résztvevők a gyakorlat oldaláról is jó példákat
ismernek meg a már megvalósult projektekből.

SZOLGÁLTATÁS

Adókonferencia

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

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.

A kamara épületében megszervezett női- és férfiszabó versenyen minden résztvevő izgult
Fejér megye (kl) – A jövő
szakmunkásai versengenek az idén hetedik alkalommal meghirdetett
Szakma Kiváló Tanulója
Verseny elődöntőiben.

„A jó szakma felér egy
diplomával” – ez a szlogen
vezérli a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megrendezé-

vendékei számára a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezi: az elődöntőknek január 6. és január 22.
között a Gazdaság Háza ad
otthont. A Szakma Sztár
Fesztivál döntőjének megmérettetésére, 2014. április 14től 16-ig kerül sor, melynek

és Rózsahegyi Kinga komoly
reményekkel érkezett.
A férfiszabónak készülő
Alexandra nagyon izgult, de
fontos esélynek tartja a vizsgát – mondta el. Mindketten
abban bíztak, hogy jó eredményt érnek el. Kinga abban
reménykedik, hogy ismertté

A jelentkező
fiatalok esélyt
látnak benne
sét. A versenyt kiírók célja
a kétkezi szakmák tanulásának népszerűsítése, a kvalifikált, minőségi munkát végezni tudó szakemberek presztízsének, társadalmi megbecsültségének, elismertségének
növelése. Fejér megyéből 25
szakmában több mint 250 fiatal szakmunkás méri össze tudását az elődöntők során.
A verseny elődöntőit a Fejér
megyei szakképző iskolák nö-

Pénz, de honnan?
Január 30. csütörtök, 9.30 óra a Gazdaság Házában.
A nagy sikerű Piac és Profit Konferencia idén is várja
a kkv-kat. A rendezvény ismét átfogó áttekintést ad
a kkv-k rendelkezésére álló, kedvező feltételekkel igénybe vehető pénzforrásokról. Exkluzív információkkal
szolgál a 2014-ben induló, új európai uniós operatív
programokról is. Az idei roadshow a piacbővítésről is
szól. A hazai kkv-k legnagyobb problémája a piacszerzés. Kereskedjünk külpiacokon, terjesszük ki hatókörünket a határokon túlra. Erre is támpontot ad a rendezvény.

Mit kell tudni a kockázati
tőkebefektetésről?
Február 4., kedd, 10 óra – Gazdaság Háza. Kérdések,
amire választ kapnak: Kinek érdemes kockázati tőkét bevonni? Hogyan működik a kockázati tőke? Mit kell tudnunk ahhoz, hogy jó projektet generáljunk?

Nyitókonferencia
Fotó: Tósoki Attila

Iparjogvédelmi
tanácsadás

Fotó: Tósoki Attila

Információ: 06 (22)
510-310, ugyfelszolgalat@ fmkik.hu e-mail és
www.fmkik.hu honlap.

Január 28. kedd, 9-15 óra. A 2014. évi adótörvény-változásokról egész napos Adókonferenciát tartunk a Gazdaság Házában. Részvételi díj 8.225.-Ft (6.500.-Ft +
27% ÁFA). Ki vehet részt térítésmentesen? Részletek
a kamara honlapján, www.fmkik.hu

Lerich Alexandra és Rózsahegyi Kinga reményekkel érkezett

helyszíne: budapesti Hungexpo.
Január 21-én, kedden
a női- és férfiszabó tanulók
vizsgáztak. Lerich Alexandra

válhat majd választott szakmájában, s minél jobb helyre.
A két fiatal hölgy mindegyike
szeretne
továbbjutni
az
SZKTV-re.

Február 11., kedd, 15 óra. „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – Mintaprojekt Fejér megyében” nyitókonferencia KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 projekt
Részletek a kamara honlapján, www.fmkik.hu

Hiteltanácsadások
Egyéni hiteltanácsadás keddenként: Vállalkozásuk finanszírozásához forrást keresők egyéni konzultációt igényelhetnek térítésmentesen. Minden kedden a Gazdaság
Házában. Tel. (22) 510 310. Csoportos hiteltanácsadás
csütörtökönként 14,00-kor a Gazdaság Házában.
Információ a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján: www.fmkik.hu

Vállalkozzunk, mi, nők! Adókonferencia a Gazdaság Házában
Vállalkozás indításához szükséges ismeretek
Fejér megye (kl) – Nők számára indít programot
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Vállalkozásra való felkészítés” címmel.

Az – elsősorban munkanélküli – nőknek szóló térítésmentes program január 31én indul a Gazdaság Házában, és száz órában készíti fel
a résztvevőket a sikeres vállalkozás indítására. Fő témakörök: vállalkozás alapítása,
üzleti tervezés, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, minőségügy, munkajog,
pályázati források, adók, adózás rendjéről szóló törvény.
A képzést két éven át tartó
foglalkoztatási projekt keretében a FMKIK, valamint konzorciumi partnerei, a Fehér-

vári Civil Központ Nonprofit
Kft., a Fejér Megyei Roma
Reintegrációs Információs és
Tanácsadó Egyesület, és Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata valósítják meg
pályázati támogatással. Azonosító szám: TÁMOP-1.4.5.12/1-2012-0002.
További információ: Jenei
Bernadett, tamop@fmkik.hu,
www.fmkik.hu.

Szakiskolai tanulók szintvizsgái
Fejér megye (kl) – A Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében elindult a 2014. évi
szintvizsgák előkészítése.

A kamara ebbe a munkába
12 szakképző iskolát vont be.
Az iskolák által leadott előzetes jelentkezések alapján a tavalyi évhez hasonlóan közel

1100 tanuló, 31 szakmában
tesz szintvizsgát 2014. február 1. és április 30. között.
A korábbi évekhez hasonlóan az prognosztizálható,
hogy az előzetesen leadott
létszám negatív irányba jelentősen változik, ennek oka,
hogy többen a tanév második félévében elhagyják az iskolát.

Számviteli szakemberek, cégvezetők figyelmébe
Fejér megye (kl) – Az adókonferencián díjmentesen részt vehetnek azok
a gazdálkodók, akik
a 2014. évi kamarai hozzájárulást január 24-ig befizetik.

A 2014. évi adótörvényváltozásokról lesz szó a Gazdaság Házában január 28-án
az adókonferencia keretében,
9 órától, várhatóan 15 óráig.
Közreműködő
szakértők:
NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság.
Részvételi díj 8225 forint

Munkatársat
keresünk!
Székesfehérvár (gk) – A FM-

KIK „Információs és Ügyfélkapcsolati koordinátor” munkakör betöltését hirdeti meg 2
fő részére. A pályázóktól elvárás a következő dokumentumok megküldése: motivációs levél; fényképpel ellátott
önéletrajz és bizonyítvány
másolatok; továbbá a jövendőbeli munkaköri feladatokra
vonatkozó szakmai koncepció. A beadási határidő: február 7., péntek. További információ, feladatok, pályázati
feltételek a www.fmkik.hu
honlapon találhatók.

(6500.-Ft + áfa). A részvételi
díjat a rendezvény előtt, legkésőbb 2014. január 24-ig beérkezőleg, utalással kérjük kiegyenlíteni (UniCredit Bank
10970007-0000000821120002 számú bankszámlájára). A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött. Készpénzfizetés is lehetséges. Lemondást a rendezvény előtti
3. munkanapig írásban fogadunk el.
Kedvezmény az FMKIKhoz regisztrált gazdálkodóknak jár. Térítésmentesen vehetnek részt a programon

azok a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, akik regisztrációs kötelezettségüknek a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál eleget
tettek, és a 2014. évi ötezer
forint éves díjú kamarai hozzájárulást január 24-ig megfizetik, és a korábbi évekre is
rendezett a befizetésük.
A kamarai regisztrációt
a munkatársaink ellenőrzik,
s a https://www.kamreg.hu/
mkkir/kereso.html is megtekinthető. A regisztrációs díj
a
10918001-0000000821120105 számlára utalandó.

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

