Csökkentek a
megrendelések

Gátolja a térség
fejlődését...

Keresse az EEN
régiós irodáját!

Simon István egyéni
vállalkozó szerint a
VW-botrány hatása nagy
valószínűséggel begyűrűzik
hozzánk is.

Cserta János , az Alba
Zöchling ügyvezetője nem
érti, hogy a 81-es úttal
kapcsolatos problémákkal
miért nem foglalkoznak.

Kis- és középvállalkozókat
várunk a Gazdaság Házába,
november 16-20. között,
vállalkozásfejlesztő, segítő
és támogató programokra.

14. oldal

13. oldal

15. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenő

A Bogár

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE

nálunk csak kiváltságosoknak jutott.
A mostani szoftveres
„stikli” más gyártónál talán egy egyszeri újsághír
lenne, némely tőzsdei következményekkel – a
Volkswagen-nél azonban
más. Több.
A német technikai,
gazdasági idol elleni támadás.
Egy szimbólum kapott
öv alatti ütést, az írásban
lefektetett minőségi garancia hajója léket. A globális gyártás következményeként azonban egy hajóban ülünk. Nekünk is
aggódni kell?

2015. október 14., SZERDA – www.fmkik.hu

Több lábra kell állni!

KIHÍVÁS Kevesebb rendelés, üzleti lehetőség a szervizeknek

Radetzky Jenő és Simon László: segíteni a gazdaság fejlődését!

Kisebb bürokráciát!
Székesfehérvár – Együttműködési megállapodást
írt alá Dr. Simon László
kormánymegbízott és Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke.

A szeptember 18-i esemény rangját az adja, hogy a
kormányhivatal – mint a kormány általános hatáskörű, területi államigazgatási szerve
– újítja meg partneri kapcsolatát a megyei kereskedelmi
és iparkamarával – mint köztestülettel, az önkormányzatiság elve alapján működő gazdasági kamarával – mondta
Simon László.
A megállapodás fő célja,
hogy a megyében tevékenykedő vállalkozások számára
hatékony, a gazdasági érdeke-

ket szem előtt tartó, a munkaerő-vonzó képességet javító
területi államigazgatás és gazdasági önkormányzat működjön együtt.
– Olyan közigazgatásra
van szükség, amely az embereket, a vállalkozások képviselőit ügyeik gyors, rugalmas
és egyszerű megoldásában segíti. A törvényhozás is kiemelt feladatnak tartja a bürokrácia csökkentését, 92 törvény módosítását tervezi a
kormány. Az ügyintézési határidők csökkennek, az eljárásrendeket is egyszerűsítik
majd az új jogszabályok. A
kormányhivatal az államreform bürokráciát csökkentő
lépéseihez várja a gazdaság
szereplőinek javaslatait is –
mondta Simon László.

A közbeszerzési törvényről
Legtöbb esetben szakemberek intézik a közbeszerzést, de
a beszerzések, pályázatok megvalósítóinak is rendelkezniük kell alapismeretekkel. Sok gazdálkodó és intézmény
illetékese már tanulmányozza az új közbeszerzési törvény változásait.
A 2015. november 1-től hatályos új közbeszerzési törvény egységes európai közbeszerzési dokumentumot vezet be. Változnak – többek között az eljárási határidők, az
igazolások rendszere, átalakul a nemzeti eljárásrend. A
ma 10.00 órakor kezdődő programra fogadjuk az érdeklődőket a Gazdaság Házában. Bővebben: www.fmkik.u.

A Gazdasági Kalauznak
megszólaló cégvezetők mindegyike több lábon áll, de nem
mindenki egyformán látja a
helyzetet – derült ki.
– Cégünk jelenleg nem beszállítója a VW-csoport egyik
tagjának sem, így minket közvetlenül nem érint a botrány.
A kérdés az, hogy milyen hatással lesz a német iparra,
lesz-e jelentős visszaesés export-tevékenységükben. Ettől
függetlenül általánosságban
azt tapasztaltuk, hogy a második és harmadik negyedévben a tavalyihoz képest 10-15
százalékkal csökkent a velünk
kapcsolatban lévő német cégek rendelésállománya. Ha e
folyamat tovább erősödik, s a
kínai gazdaság gyengülő tendenciát mutat az elkövetkező
időszakban, úgy gondok – rövidtávon – jelentkezhetnek.
Példaként említeném, hogy a
kínai vasútgyártás, amelyben
cégünk is érintett, drasztikusan visszaesett. A kieső állomány pótlására megtettük a
megfelelő intézkedéseket, így
hosszútávon pótolni fogjuk az
így elmaradt árbevételt. Idén
beindítottunk egy új technológiát, amely a jövőre nézve
stratégiai ága lesz a cégnek,
ez a rapid prototípusgyártás –
mondta Győri Imre , a bicskei
Magyarmet Kft. ügyvezetője.
– Első benyomásunk az,
hogy az ügyfelek különöseb-

Fotó: Illusztráció

Fejér megye (kl, bl, vv) – A
magyar gazdaság húzóágazata a gépgyártás és
az autóipar. Milyen hatással van a megyei cégekre
a VW-botrány? Érezneke bizonytalanságot a
beszállítás kapcsán?

Fotó: FMKIK

A világ útjait évtizedekig uraló, mintegy 22 millió VW Käfer, a Bug, a Bogár a német minőség, a
megbízhatóság szinonimájává vált. Amit az óragyártásban, a svájci Doxa
jelentett, azt az autóiparban a Volkswagen Bogár.
Azt adta amit ígért. 65
éven keresztül függetlenül attól, hogy a Wolfsburgban, vagy később
Mexikóban, Brazíliában
gyártották. A „német gazdasági csoda” szimbólumává váló üzembiztos
Bogárhátú sok magyar
autós álmai között szerepelt, mely „népautóként”

Gyártás a Videotonnál – a vállalatoknak az a feladata, hogy kövessék az eseményeket, ha kell,
gyorsan alkalmazkodjanak a helyzethez, egyes területeken szükség lehet átmeneti intézkedésekre

ben nem törődnek ezzel. Az
autóüzemeltetőt az érdekli,
hogy milyen erős az autója és
mennyit fogyaszt. Még sosem
jött be úgy vevő a céghez,
hogy a konkurenciánál jobb a

A konkurencia is
csak ugyanonnan
tud „főzni”
nitrogénoxid-kibocsátás, és
ezért inkább azt vásárolja.
Ügyfeleink közül többen
megjegyezték, hogy ezután is
Volkswagent vesznek. A konkurencia
is
ugyanonnan
„főz”, ugyanazok az adagolók, vezérlőegységek kerül-

nek be az autókba. Itt most
valamiért a Volkswagen van
célkeresztben. Szinte teljesíthetetlenek ezek a paraméterek, olyan magasra tolták a
mércét. A beszállítás kapcsán
nem érzünk bizonytalanságot.
Kérdések özönét kapjuk azzal
kapcsolatban, hogy most akkor mi van a Volkswagen körül? Annyit tudunk, hogy új
szoftvert kap a vezérlőegység,
ami körülbelül kétórás munkát jelent. Mi, mint üzemeltetők, fenntartók, örülünk annak, ha jobban bele kell nyúlni, mert azt garanciában fizeti
a gyár, ők adják az alkatrészt,
nekünk pedig munkát generál. A cég működését illetően
nincs félelmünk – nemcsak
ezen konszernen belüli már-

Halaszthatatlan lenne a bővítés
A 81-es út olyan a térség gazdasági életében, mint egy érszűkület
Fejér – Örök téma a 81es út ügye. Rengeteg baleset történik, az út az
autóipari beszállítók útvonala is.

A 81-es út tulajdonképpen
az egész fehérvári térséget, a
Közép-Dunántúlt összeköti a
nemzetközi kapcsolatokkal,
hiszen Nyugat- Európába,
ahova magyar cégek kivitele
vagy behozatala irányul, ezen
a főúton történik. Ez az út pedig gátolja a térség fejlődését.
Az ugyancsak fejlett móri térséget is megnyomorítja a
mindennapi munkájában. Na-

gyon sok munkavállaló jár
szintén a székesfehérvári ipari
körzetbe ebből a térségből, ők
mindennapi életveszélynek
vannak kitéve. A megye déli
részén kevésbé fejlett az ipar,
kevésbé települt oda működőtőke, éppen azért, mert a kapcsolattartás az érintett nyugati
célországokkal nehézkes –
mondta el a Gazdasági Kaluz
kérdésére Cserta János , az
Alba Zöchling ügyvezetője.
– Gépjárművezetőinket ennek az útnak a veszélyeire folyamatosan oktatjuk, felhívjuk a figyelmüket, hogy inkább időveszteséget szenved-

jenek el, válasszák a biztonságos közlekedést a pontos kiszolgálás rovására. A téli felkészítésre is nagy hangsúlyt
fektetünk, de a valódi megoldás egy normális gyorsforgalmú út megépítése lenne, ami
már évtizedek óta késik. Teljességgel érthetetlen, hogy a
81-es úttal kapcsolatos problémák megoldásával, fejlesztésével évtizedek óta nem
foglalkoznak. A döntéshozóknak mindent meg kellene tenniük annak érdekében, hogy
megkönnyítsék annak a gazdasági térségnek az életét,
amit képviselnek – mondta.

kákkal,
hanem
másfajta
autókkal is foglalkozunk,
igyekszünk több lábon állni –
fogalmazott Vadász István , a
Berta-Vadász Kft. ügyvezetője.
– A cég működését semmilyen módon nem befolyásolja
ez az ügy, nem érzünk bizonytalanságot a beszállítás
kapcsán sem. A beszállítói
körünkben elemzést végeztük, és semmilyen csökkenés
nincs kilátásban, a megrendelések mennyisége a következő
időszakra változatlan. Figyeljük az eseményeket, de a cég
szempontjából ez nem releváns számunkra – válaszolta
Palásti Károly , a Nehézfém
Zrt. vezérigazgatója.
(Folytatás a 14. oldalon.)

Fejlesztés
önerőből
Székesfehérvár – Szep-

tember végén letették az
alapkövét annak az új,
mintegy 500 négyzetméteres üzemcsarnoknak, amelyet a Linardics Kft. építtet a Sóstói
Ipari Parkban.
Az immáron két évtizede Székesfehérváron
működő családi vállalkozás saját erőből, hitelfelvétel nélkül biztosítja
a beruházás 69 millió
forintos költségét.
(Folytatás a 14. oldalon.)
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Gyorsan kell alkalmazkodni

KIHÍVÁS Visszaeshet a megrendelés, de a munkaerő-hiány sokkal nagyobb gond

Széchenyi kártya hitellehetőség és további szolgáltatások vehetők igénybe a kamarában.
Jogi, gazdasági, pénzügyi,
adózási, hitelhez jutási kérdésekben is információt ad a kamara, üzleti partnerkereséssel
és pályázatfigyelési szolgáltatással is várja a vállalkozókat
a Gazdaság Házában (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).
Az Üzlet@hálón szolgáltatás kitűnő lehetőséget nyújt a
regisztrált vállalkozások számára az interneten való megjelenéshez, céginformációk,
üzleti ajánlatok az adatbázisban.
A kamarai szolgáltatásokról bővebben: www.fmkik.hu,
22/510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu.
Hirdetés

Az autóiparban
jelentős a magyar
beszállítói hányad

A Simon műanyag-feldolgozóban fejlesztéssel és új projektekkel kompenzálnák a kiesést

– Jelenleg nincs érezhető
hatás, az értékesítési volumen
a megszokottnak mondható.
Ehhez hozzájárul, hogy a
Volkswagen Csoport jó autókat gyárt, és valamennyi, az
EU6-szabvány szerint készült,
most forgalmazott modell
minden piac esetében megfelel az érvényes normáknak.
Beszállítási bizonytalanság
nem érezhető, vállalási határidőn belül ki tudjuk elégíteni a
vásárlói igényeket. A cégcsoport több lábon áll, a Procar
Kft.-n belül a rentábilis gaz-

dálkodás a gépjármű kereskedelem-, és márkaszerviz tevékenységgel, valamint a közvetlen érdekeltségbe tartozó
flottakezelési szolgáltatásunkkal hosszútávon biztosított –
közölte Tuba László , a cég
ügyvezetője.
A kínai gazdaság visszaesése, a multi cégek ebből fakadó óvatossága, tetézve a
migráns-válsággal az, ami elsősorban érinti az európai autóiparral kapcsolatban álló
magyarországi kis- és középvállalkozásokat – mondta Si-

mon István egyéni vállalkozó,
a Simon műanyag-feldolgozó
tulajdonosa. A Volkswagenválság közvetlenül és közvetve is érinti a magyar autóipari
beszállítókat. Napról napra
változik a helyzet, de a botrány hatása nagy valószínűséggel begyűrűzik hozzánk, s
óhatatlanul gyártáscsökkenést
generál. A Simon cég is tapasztalta már a megrendelések csökkenését, de úgy vélik, hogy a nagy tételű sorozatgyártás-kiesést – a fejlesztések révén – az új projektek

lalatoknak, így a Videotonnak
az a feladata, hogy kövesse az
eseményeket, és ha kell, gyorsan alkalmazkodjanak a helyzethez, egyes területeken
szükségesek lehetnek átmeneti intézkedések. A csoport
által gyártott termékek nem
kapcsolódnak a dízel technológiához, elsősorban elektronikai jellegűek. Az autókban
alkalmazott elektronika részaránya évek óta növekszik, az
elektronika térhódítását e krízis még elő is segítheti. A magyar
gazdaság
lassulása
egyébként már a VW-botrányt
megelőzően megkezdődött,
leginkább az általuk is tapasztalt munkaerőhiány következtében, amit elsősorban a kivándorlás gerjeszt – hangsúlyozta.

Pályakezdők támogatása
Megjelent a Magyar Közlönyben a vállalkozók részére
kiírt Gyakornoki program pályázat megjelenésének várható ideje, amely szerint a GINOP-5.2.4-Gyakornoki prog-

ram pályakezdőknek támogatására című pályázat kiírás
megjelenése 2015 novembere. A támogatási keret 10 milliárd forintról 15 milliárd forintra emelkedett.
Fotó: Linardics

Székesfehérvár – Várjuk a
vállalkozókat a Gazdaság
Házába, több száz rendezvény, csoportos és
egyéni tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások, pályázatok.

létrejöttével kompenzálni tudják.
– A magyar gazdaság számára a legnagyobb kihívás a
munkaerőhiány, nem az autóipar magas részarányából
adódó kiszolgáltatottság – közölte Sinkó Ottó , a Videoton
vezérigazgatója. Mint azt elmondta, autóipari megrendelésük ugyanannyi, mint a botrány előtt volt. A magyar vál-

Fotó: A szerző

Több száz
program

(Folytatás a 13. oldalról.)
– A VW-csoport beszállítóin túl számos más autóipari
beszállítóval állunk üzleti
kapcsolatban, ez más szemszögből közelíti a több lábon
állás stratégiáját. Ahogy azt a
vállalatcsoport szlogenje is
mondja, „one stop – all services”, azaz az egyedi vevői
igények alapján a tervezéstől
a kivitelezésig vállaljuk projektek teljes körű kivitelezését. A rendelkezésre álló megrendelés-állomány hosszú távon biztosítja vállalatunk stabil működésének alapjait. A
megnövekedett vevői igényekhez igazodva további
gyártócsarnok, kísérleti kutatásfejlesztési központ és kísérleti tesztcsarnok építését
tervezzük a 2016-2018-as
időszakban.
Folyamatosan
keresünk projektvezető, értékesítő, szerviz technikus és
gépi forgácsoló kollégákat. A
Frimo-csoport nem közvetlenül profitál az értékesített darabszámokból, sokkal inkább
a modellek sokféleségéből és
az alkalmazott technológiákból, melyeket a gépjárművek
belső burkolati elemeinek a
gyártása során alkalmaznak.
Szinte valamennyi tervezett
modell gyártása megvalósult,
az alacsony darabszámban
gyártott modellekkel a piaci
volumen tovább növekedik –
válaszolta Stéger Tamás , a
Frimo Hungary Kft. gazdasági vezetője.

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület felhívja a testület
illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó fogyasztóvédelmi egyesületeket, hogy a Fejér Megyei Hírlap melléklete: Gazdasági Kalauzban megjelenő hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül
a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján tegyék
meg jelöléseiket!
A fogyasztóvédelmi egyesületek részéről a testületbe jelölhető személyek száma összesen tíz (10) fő, ezen belül
a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok száma minimálisan négy (4) fő; jelölésük során figyelemmel kell
lenni arra, hogy legfeljebb két (2) fő lehet olyan személy,
aki az általános öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte (A
békéltető testületi tagnak jelölt személy az életkorát hatósági igazolvánnyal igazolja. (Fgytv. 53. §)).
A jelölésre vonatkozó javaslatokat postai úton, írásban
kell benyújtani a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület elnökéhez – Sipos Éva főtitkár útján. (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6., Sipos Éva főtitkár elérhetősége: 06
(22) 510-339, e-mail: fmkik@fmkik.hu). Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára
adott javaslat, illetve a kijelölés is.
A jelölésre vonatkozó javaslatokhoz csatolni kell a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/
2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és mellékleteket. Elkésett javaslat nem fogadható be és hiánypótlásra nincs
lehetőség. A hirdetmény közzétételének napja a Fejér
Megyei Hírlap Gazdasági Kalauzban; 2015. október 14.
(szerda). A hirdetmény közzétételre kerül: a Fejér Megyei
Békéltető Testület honlapján www.bekeltetesfejer.hu, továbbá www.bekeltetes.hu, az www.fmkik.hu és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján. A hirdetményt közzétette a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke.

Linardics Iván

Bővítés és
munkahelyek
(Folytatás a 13. oldalról.)
A Linardics Kft. Osztrák
utcai telephelyén egy XXI.
századi technológiával bíró,
korszerű, minimális emberi
beavatkozást igénylő, nagy
kapacitású automata festőüzem épül fel év végéig.
Az új üzemcsarnok 49 millió forintból, a hozzá tartozó
gépészet további 20 millió forintból valósul meg. Az acél
és alumínium munkadarabok
porszórására alkalmas berendezéshez pályázaton nyertek
támogatást. E berendezés teljes költsége 178 millió forint,
melynek 50 százalékát a pályázat, a fennmaradó 50 százalékot a cég biztosítja.
A társaság fő tevékenységi
területei a CNC lemezmegmunkálás, valamint a porfestés. A családi vállalkozás innováció és folyamatos fejlesztés iránt elkötelezett vezetősége úgy döntött, a piaci
igényeknek megfelelően, a
komplex, nagyszériás munkák vállalása miatt szükségessé vált a festő technológia
korszerűsítése, céljuk, hogy
meglévő partnereik mellett új
kapcsolatokat építsenek ki itthon és külföldön egyaránt.
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Önnek is hatalmas lehetőség
KKV HÉT Egyszerre, egy időben 10 ország üzletemberei a Gazdaság Házában

Szektorok: Jármű-, gép-,
és műanyagipar, ICT-elektronika és megújuló energia
iparág. Az üzleti partnerek
megtalálásához érdemes mielőbb regisztrálni.
10 európai ország vállalkozásainak meghívásával mini
kiállítással egybekötött nemzetközi üzletember-találkozót
és céglátogatásokat szervez
november 19-én, a megyei
kamara Enterprise Europe
Network regionális irodája
Székesfehérváron a Gazdaság
Házában.
Az üzletember-találkozó fő
ágazatai: Jármű- és gépipar,
elektronika, ICT, műanyagipar, megújuló energia ipar.
A program célja, hogy
konkrét üzleti lehetőségeket
kapjanak a magyar vállalkozások közvetlen tárgyalások
és bemutatkozások alkalmával.
Miért érdemes részt venni?

Egyszerre, egy időben lesz
jelen Ausztria, Németország,
Csehország, Lengyelország,
Olaszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Románia,
Horvátország üzletemberei.
5-7 előre egyeztetett tárgyaló
partner biztosított lesz a bejelentkező vállalkozásoknak.
Újdonság az üzleti program szervezésében, hogy korszerű technika segítségével,
egy úgynevezett b2b szoftverrel tudják elkészíteni saját
cégprofiljukat a jelentkező
vállalkozások, valamint ezen
keresztül választhatnak tárgyaló partnert is.

Konkrét üzleti
lehetőségeket
kaphatnak
Egy héten keresztül fókuszban a kis- és középvállalkozások!
Ha úgy érzi, hogy vállalkozása csak a jól megszokott
köröket futja, ne hagyja ki
programjainkat!
Kis- és középvállalkozókat
várunk a Gazdaság Házába,
2015. november 16-20. között, vállalkozásukat fejlesztő,

Fotó: FMKIK

Fejér megye – Korszerű
b2b szoftveren jelentkezhet és választhat tárgyaló
partnert minden résztvevő azon a nemzetközi üzletember-találkozón, melyet november 19-én
szervez a kamara a Gazdaság Házában.

Buda Csilla irodavezető és Kész Ákos Tamás innovációs tanácsadó a jármű-, gép-, műanyagipar,
ICT-elektronika és megújuló energia iparág vállalkozóinak figyelmébe ajánlja a november
19-én, csütörtökön a Gazdaság Házába szervezett nemzetközi üzletember-találkozót

segítő és támogató programokra. Nem minden nap nyílik lehetősége egyedülálló,
személyre szabott segítséggel
fejlesztenie vállalkozását. Találkozzon Önhöz hasonló
cégvezetőkkel, színes és változatos tájékoztatókon, előa-

dásokon, klubbeszélgetéseken. Válassza ki az ön profiljának, érdeklődési területének
leginkább rokonszenves programot. Lehetőséget adunk
részt venni fenntarthatósági
előadásokon, női vállalkozók
napján, pénzügyi napon,

Banki forrásokhoz segítjük,keressen minket!
Gyorsan, olcsón, kevés adminisztrációval kellene pénz? – Igénylés a Gazdaság Házában
Fejér megye – A bankok
forrásellátottsága megfelelő – Széchenyi Kártya
Program 500 ezertől 150
millió forintig, személyes
tanácsadással.

Automatikus az 1-5 százalék kamattámogatás minden
Széchenyi Kártya terméknél,
valamint az állami garancia-

vállalás 50 százalékos díjtámogatása.
A legismertebb Széchenyi
Kártya 2. szabad felhasználású folyószámla hitelkeret minimum 500 ezer forinttól 1
millió forintonként emelkedő
összeggel. Biztosan nincs ingatlanfedezet 10 millió forintig. E felett is a bankok egyedi döntése jelzálogigényük. A

Széchenyi Kártya (évi 5,15
százalék) és az Agrár Széchenyi Kártya (évi 2,15 százalék)
azonos újdonságai: 25 millió
forintról 50 millió forintra
emelkedett a maximálisan
igényelhető hitelkeret. Egy
lezárt naptári év gazdálkodási
eredményei alapján akár 24
millió forint igényelhető. 2550 millió forint kérelméhez

elvárt a kettő év működési
múlt.
A futamidő évente meghosszabbítható, lehetővé vált
hosszabbításkor a bankváltás.
További információ: gyongyi.szabados@fmkik.hu, 06
(22) 510 310. www.fmkik.hu,
vagy személyesen a Gazdaság
Házában:
Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.

nemzetközi üzletember találkozón, vagy a német relációt
érintő üzletfejlesztési programokon.
Találkozzunk a kkv héten,
2015. november 16. és 20.
között a Gazdaság Házában!
Bővebben: www.fmkik.hu

A cég
sikere
A cafeteria rendszerben adható, adómentes,
új egészségbiztosítási
lehetőség a csoportos
vállalati egészségbiztosítás, amely munkahelyi egészségfejlesztés
egyik formája lehet. Az
egészséges munkavállaló jelentős gazdasági
érték. A munkaadók,
vállalkozások érdeke,
hogy a munkahelyi
egészségfejlesztés, a jó
közérzetű, egészséges
dolgozók javára lépéseket tegyenek, éljenek az
egészségmegőrzésre
irányuló kezdeményezésekkel.
Mit kell tudni a cafeterián belül a vállalati
egészségbiztosításról? –
szakmai és adózási tájékoztató, konzultációval a Gazdaság Házában, október 27-én,
kedden, 10.00 órakor. A
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és
a Life Egészségcentrum
közös
rendezvényére
vállalkozók, cégvezetők, HR vezetők és a téma iránt érdeklődők jelentkezését fogadjuk.
Bővebb
információ:
www.fmkik.hu.

Tanuljon kommunikálni!
Elsajátíthat egy-két ötletet,
amivel sikeresebb lehet az értékesítésben, megtanulhatja,
hogyan kerülje el, hogy üzenete a spam mappába kerüljön, megmutatjuk, hogyan legyen hatékony a blogolásban,
felfedezheti a mobilmarketing
kiaknázatlan
lehetőségeit.
Mindezekről 2015. október
28-án, 9.00 órától a Gazdaság
Házában, az FMKIK és a
DIMSZ közös rendezvényén.
Elismert előadók tolmácsolá-

sában direktkommunikációs,
személyre szabott kommunikációs lehetőségek a Gazdaság Házában, a vállalkozások
számára hirdetett rendezvényen.
A kommunikációs tartalmak mellett jogászok az EUban érvényes új adatvédelmi
szabályokról, újszerű és kreatív vissza nem térítendő forrásokról, pályázatokról tartanak
előadást. Részletek: www.fmkik.hu.

Első lépés a sikeres pályázathoz
A pályázás sikere szempontjából minden vállalkozásnak fontos mérlegelnie,
hogyan teremtik elő a pályázati önrész összegét. A hiányzó összeget hitelből is előteremthetik.
Az OTP Business a piacon
egyedülállóan sokoldalú és
rugalmas hitelfelvételi lehetőségeket kínál a magyarországi
kis- és középvállalkozások

számára. Az OTP Business
250 Vállalati Hitelprogram az
évi 250 millió forintnál nagyobb árbevételű vállalkozások juthatnak hozzá olyan hiteltermékhez, amelyet a pályázati önrészhez is felhasználhatnak. A vállalkozások az
OTP-nél magas színvonalú
szakmai segítséget kaphatnak
a pályázatírásban is. Bővebben: www.fmkik.hu.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Kihasználatlanok az elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségek, továbbra sem
kellően fejlett a piac a határon
átnyúló e-kereskedelemben.
Az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet közzétette honlapján a 2016. évi
„Food KIC” és „Manufacturing KIC” pályázati kiírásokhoz kapcsolódó legfontosabb
határidőket.
*
Az európai gazdaság élénkítését segítő „Gyorsított innováció” innovatív vállalkozások és szervezetek részére
nyújt támogatást, hogy végső
lökést adjon a kiváló ötletek
piacra jutásához.
*
Az európai területi együttműködés (ETE) 2007 óta az

Hirdetés

ÚJ OBERBANK FIÓK NYITÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON
Az ausztriai Oberbank AG. 2015. szeptemberében Székesfehérvár központjában,
a Rákóczi út 1. (Rákóczi út Várkörút sarok) szám alatt nyitotta meg legújabb, sorban
a nyolcadik hazai fiókját, továbbfolytatva ezzel a sikeres magyarországi terjeszkedést.
A 146 éves Oberbankot, mely napjaink egyik legsikeresebb működésű, regionális bankja,
1869-ben alapították felső Ausztria tartomány székhelyén, Linz városában. Az Oberbank teljesen független, a bécsi tőzsdére bevezetett, nincsenek nagyrészvényesei. Jelenleg összesen 153 bankfiókkal van jelen Ausztriában, Németországban (Bajorországban),
Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.
A Magyarországon fióktelepként működő Oberbank AG. mérlegfőösszege a magyarországi legnagyobb kereskedelmi bankokéhoz mérhető, mellyel az osztrák tartományi bank
függetlenségének, stabilitásának valamint hosszú távú üzleti stratégiájának köszönhetően
tavaly - egymást követően már az ötödik alkalommal - eddigi sikertörténetének legjobb
eredményét érte el.
A hitelek és a betétek vonatkozásában egyaránt további növekedés a cél, mely a rövid hitelek vagy a hosszabb futamidejű,
különféle devizanemű, beruházási, export és egyéb — akár lízing (Oberlízing)- finanszírozással, illetve a bankban elhelyezett
és az osztrák betétbiztosítási alap hatálya alá tartozó, mind vállalati mind pedig lakossági Forint és Euró betétek formájában
valósulhat meg.

EU regionális politikájának
egyik fő célkitűzését képezi.
Ennek keretében a tagállamok
határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak
ki.
Információ:
interreg-danube.eu/.
*
Bővebben a www.fmkik.hu
oldalon.

„Mint professzionális és megbízható, stabil pénzügyi partner az Oberbank a termelő és szolgáltató vállalkozások, a kis- és
közepes illetve nagy iparvállalatok valamint a lakosság szolgálatában áll” — emelte ki Hamburger Pál a bank székesfehérvári
fiókjának vezetője.
„Az Oberbank szolgáltatásai lefedik a teljes körű és az egyedi banki igényeket egyaránt, beleértve a lízinget is, melyet jól képzett és tapasztalt kollégáinkkal biztosítunk most már Székesfehérvár városában is.”

Látogasson el hozzánk!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.
Telefon: +36-22-518-100

Nyitva tartás:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8:30- 16:00
8:30- 16:00
12:00- 17:00
8:30- 13:00
8:30- 15:00
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PROGRAMAJÁNLÓ
Változik a közbeszerzési törvény
2015. október 14. szerda 10.00 óra. Új közbeszerzési törvény november 1-től: EU irányelvek alapján új, egységes
közbeszerzési dokumentum kerül bevezetésre. Az új kbt
enyhíti a vállalkozások adminisztrációs terheit, gyorsabb eljárást eredményez, s fokozott hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi, szociális megfontolások, az innovációt ösztönző
megoldások is. Tájékoztató előadás és szakértői konzultáció
a Gazdaság Házában.

SZOLGÁLTATÁS

Odafigyelünk az igényére

Iparjogvédelmi
tanácsadás
Személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla: 06 (22) 510-316,
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,
szakkepzes@fmkik.hu.

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

Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
Információ: Buda Csilla, 06 (22) 510-316,
csilla.buda@ fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314, zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

Békéltető testület
Ügyfélfogadás: minden
kedd, szerda 13-15, péntek 9-11 óra között. Információ: Jakab Mariann, 06 (22) 510-323, email:
mariann.
jakab@fmkik.hu. Honlap:
www.bekeltetesfejer.hu.

Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv
Építőiparon belüli pénzügyi, minőségi, teljesítésigazolási segítségnyújtás, tanácsadás. Bata
Balázs 06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu.

A mestervizsgázók hosszú és fáradtságos utat tettek meg – a „remekek” bizonyítják érdemeiket

Mesterségük címere a rang
Székesfehérvár – Rangos,
presztízsértékű mesteroklevelet vehet át több mint
hatvan mesterjelölt 2015.
november 5-én, mesteroklevél átadó díszünnepség keretében.

Az FMKIK büszke arra,
hogy szakmájukra büszke
mesterjelöltek felkészítésében
és vizsgáztatásában közremű-

ködött és korszerű ismeretekkel rendelkező leendő mestereket köszönthet. Autószerelő, cukrász, gépi forgácsoló,
járműfényező, karosszérialakatos, kozmetikus, pincér,
szakács, szerszámkészítő és
villanyszerelő szakmák kiválóságai ünnepélyes keretek
között vehetik át mesterokleveleiket 2015. november 5én, csütörtökön, 14 órai kez-

dettel. A mesteri cím tudást és
profizmust jelent birtokosának, rangot és presztízst ad,
és kizárólag mester oklevéllel
rendelkező szakember oktathat szakmunkás tanulókat a
gyakorlati képzőhelyeken.
A program megvalósítása
az
NFA-KA-NGM-1/
2014.TK/07. számú támogatási szerződés keretében zajlik.

gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj
Az FMKIK Elnöksége
2011-ben dr. Gelencsér József
közigazgatási és néprajzi
szakembert kérte fel a Szakképzés Díj alapítását megelőzően tanulmány készítésére,
összefoglalva a megyei szakképzés történelmi előzményeit, a céhek históriájától a duális szakképzésig. A 2011-ben
alapított gróf Zichy Jenő
Szakképzés Díjat az FMKIK
évente
egy
alkalommal,

Madlerné Kiss Ágnes ügyvezető Lucullus 3 Kft.
Köpf Jenő elnök-vezérigazgató AIKSZ Zrt.
Sárvári József ügyvezető Sárvári Kft.
Kovács István osztályvezető Alba Volán Zrt.
Szarka Gyula szakoktató Árpád SZKI
Dávid Lajos
FMKIK alelnök

az ipartanuló-képzésben jelentős
szerepet
vállaló

Fókuszban a
festőszakma

A rendezvényen Ausztria,
Belgium, Csehország, Litvánia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország képviseltette magát. Az Erasmus +
stratégiai partnerségek a szakképzésért projekt célja egy
olyan szakmai partnerség kialakítása, amely az Európai

Keresse a kamarát
az interneten!
www.fmkik.hu

Hirdetés

KÖRNYEZETVÉDELEM

MUNKAVÉDELEM
Vállalati és hatósági ügyintézések,
szakértések, vizsgálatok, felmérések

MÛSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
Tel.: +36-30/235-1692, +36-88/590-050
Fax: +36-88/590-059

BLAUTECH Kft.

www.blautech.hu • titkarsag@blautech.hu

120515-TI

(légszennyezés, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)

2015. október 27. kedd 10.00 óra. Vállalkozókat, cégvezetőket, HR vezetőket érint a cafeteria rendszerben adható, adómentes, új egészségbiztosítási lehetőség. Mit kell tudni a cafeterián belül a vállalati egészségbiztosításról – szakmai és
adózási tájékoztató, konzultációval a Gazdaság Házában.

Energetika a középpontban, tájékoztató nap
2015. november 12., csütörtök, 10.00 óra. Mire érdemes figyelni napelemek telepítésekor? Hatékonyabbá tenné alkalmazottai munkavégzését megfelelőbb világítással? Érdekli,
hogyan élvezhetné zavartalanul az e-autózás előnyeit? Megmutatjuk, készüljünk fel együtt a határidőre! Hogyan mentesülhetnek a négyévente kötelező energetikai auditok alól a
cégek? Érdekli, melyek az aktuális vállalkozói pályázatok,
és mi várható még 2015-ben? Válaszok és információk! (A
rendezvényt az FMKIK Enterprise Europe Network Irodája,
Építőipari Tagozata és Energiaklubja az EON Energiakereskedelmi Kft. támogatásával és együttműködésével szervezi.)

Megyei vállalkozásfejlesztési fórumok ősszel

vállalkozásoknak, illetve azok
vezetőinek adományozza.

Fehérvár – Tíz ország képviselői találkoztak a Vörösmarty Szakképző Iskolában. A cél a festő szakma képzési anyagának,
oktatási módszereinek
harmonizálása.

Cafeteria – munkahelyi egészségbiztosítás
az adózás szemszögéből is

2015. november 19. – Székesfehérvár, Gazdaság Háza. Harmadik alkalommal szervezi meg az FMKIK Enterprise irodája a nemzetközi üzletember-találkozót, melyen 10 ország
vállalkozói vesznek részt, konkrét üzleti kapcsolatot ajánlva.
Találja meg Ön is üzleti partnerét!

gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj díjazottai
2011.
2011.
2012.
2013.
2013.
2014.

2015. október 15. és 22. csütörtök, 14.00 óra. A Széchenyi
Kártya Program több termékkel áll a vállalkozások rendelkezésére, állami támogatások mellett. Csoportos hiteltanácsadásunkon bemutatjuk ezeket a pénzeszközöket, válaszolunk személyes kérdésére.

Nemzetközi üzletember találkozó

Pályázatok, kedvező külső források címmel fórumokat tartunk az alábbi témakörökben: Aktuális GINOP és mezőgazdasági vállalkozói pályázatok, hasznos pályázati tanácsok.
Széchenyi Kártya Program – Agrár Széchenyi Kártya. MNB
Növekedési Hitelprogram, Versenyképességi hitel, Banki saját forrású hitelek. Mikor melyik forrásból finanszírozzuk
hitelcélunkat? Banki tanácsok hitelkérelem benyújtása előtt.
2015. november 6. (péntek) Martonvásár
2015. november 13. (péntek) Mór
2015. november 20. (péntek) Bicske
2015. november 27. (péntek) Gárdony.

A programokról részletesen, részvételi feltételek és
jelentkezés: www.fmkik.hu

Fotó: FMKIK

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

Fotó: FMKIK

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

A partnerség küzd a fiatalok munkanélkülisége ellen is

Unión belül a festő szakma
képzési anyagát, oktatási
módszereit és értékelési rendszerét kívánja harmonizálni.
Küzd a fiatalok munkanélkü-

lisége ellen és képviseli a
szakképzés fontosságát.
A programot – többek között – Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke nyitotta meg.

Munkatársakat
keres a kamara!
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sürgősen
munkatársakat keres pályaorientációs tanácsadó, valamint
képzési tanácsadó munkakörbe.

Jelentkezési
határidő:
2015. október 26. (hétfő). A
részletes pályázati kiírás és a
jelentkezési feltételek a kamara honlapján megtalálhatók: www.fmkik.hu.

Magyar hagyományok őrzői
Fejér megye – Két Fejér me-

gyei pályázó munkáját is díjazták a Magyar Kézműves
Remek pályázaton.
Fekete Ildikó és Kecskeméti
Róbert magas színvonalon elkészített művei száztíz pályamunka közül kerültek ki
győztesként.
Az megye egész kézművességét dicséri, hogy a Magyar Kézműves Remek címet
nyert két Fejér megyei pályázó. Az alcsútdobozi hímestojás-festő Fekete Ildikó „Hagyományos sárközi hímes tojások és feldolgozásaik” c.
pályamunkájával, míg a sárszentmihályi Kecskeméti Ró-

bert „Galambdúcos citerák”
c. alkotásával nyerte el a címet.
A rendezvény fővédnöke,
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a díjátadó ünnepségen kiemelte: a valódi
kreativitást díjazták, azt a
munkát, amelyben együtt él a
hagyományőrzés az új alkotással. A kézművesek a hagyományokat úgy örökítik át,
hogy közben hozzájárulnak a
gazdasági fejlődéshez is.
A Gazdasági Kalauz 2015.
novemberi 11-i számában
részletesen bemutatjuk a két
sikeres Fejér megyei pályázót.

Megjelenik havonta a Fejér Megyei Hírlap
mellékleteként
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megbízásából kiadja a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
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