Magunknak kell
megtalálni az utat

A kamarák szerepe
a duális képzésben

Keresse az EEN
régiós irodáját!

Gabriel A. Brennauer, a
Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara
ügyvezetője: hasznosak a
német tapasztalatok.

Pásztor Krisztina , a
szabadkai Probitas Civil
Szervezet elnöke szerint
Szerbiában hiányzik a
kamara e körforgásból.

Bécsbe hívjuk építőipari
konferenciára a régió
vállalkozóit április 18-19-én.
Új technológiák és üzleti
kapcsolatok építése.

14. oldal

14. oldal

15. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenő

A szocialista tervgazdaság egyik legellentmondásosabb fogalmát
idézte a munkaerő-piac.
A képzett munkaerő hiánya – versus – felesleges,
kevésbé keresett szakmák
képzése. A tervgazdaságban a hiány nem keletkezett, hanem előállították. Azt termeltek (raktárra!), amit előírtak, illetve
amire kapacitás volt –
nem amire igény. A piacgazdaság már rendezte a
termék- és szolgáltatás
piaci viszonyait. Megszűntek kapacitások, újak jöttek létre, vállalatok átalakultak.
Most a képzésen a sor!
Ha fémipari megmunkálóra, folyamatszabályzó
mérnökre, vagy elemző
közgazdászra van szükség, akkor azt kell képezni. Sőt, már idejében irányítani, ösztönözni, motiválni! A piac, a gazdaság
feladata pedig az igények
egzakt meghatározása.
Erre szolgálnak a gyakorlatorientált szakmunkásképzés, a felsőokta-

tásban most induló duális
oktatási rendszer és az
ezeket segítő törvényi és
társadalmi intézmények.
A megyei fejlesztési és
képzési bizottságok (Fejérben MFKB), a társadalmi üzeneteket hordozó
kereteket kijelölő együttműködési megállapodások (kamarák, felsőfokú
intézmények, vállalatok
között), a szakképzéssel
összefüggő közösségi elismerések, díjak (gróf
Zichy Jenő Szakképzés
Díj, Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kamara
Szakképzési Díja stb.).
Hogy mindenki olyan
képzést kapjon, amit
hasznosítani tud, hogy
munkájában öröme és
sikere legyen. A gazdaságnak pedig igényeinek
megfelelő képzett munkaereje, az országnak növekvő gazdasága.
Mert gazdálkodni nem
a hiánnyal, hanem a rendelkezésre álló – de egyre kevesebb – humán
erővel kell. De azzal viszont jól!

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE
2016. március 9., SZERDA – www.fmkik.hu

Duális képzés

DUIHK
Szakképzési
FÓRUM A gyakorlati tudás átadása létkérdés DÍJ
Budapest – Három kate-

góriában adták át a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2016-os Szakképzési
Díját. 2004-ben az FMKIK
volt az egyik díjazott.

Fotó: FMKIK

Hiánygazdálkodás

A Gazdaság Házában régiós rekordot döntött az egy négyzetméterre jutó felsőoktatási vezetők
száma a „Duális Felsőfokú Képzés a gazdaság szolgálatában” című szakmai fórumon

Anita , a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. HR igazgatója is.
Dr. Tanárki Gábor , a Fejér
Megyei Kormányhivatal igazgató kiemelte: a kormányhivatal folyamatosan felméri a
foglalkoztatók igényeit, s azt,
A rendezvényen, ahol
hogy mely hiányszakmákban
együttműködési megállapokell munkaerő-piaci képzésedást írt alá a Fejér Meket tartani, amelyek
gyei Kereskedelmi és
elvégzésével a munIparkamara az Óbudai
kavállalók eredméSzorosan
együtt
kell
nyesen tudnak majd
Egyetemmel, több válműködnie a gazdaságnak elhelyezkedni. Mint
lalkozás is beszámolt a
felsőfokú duális képmondta, a munkaerőés a tanintézménynek
zésben szerzett tapaszpiaci képzés nem hetalatairól.
lyettesítheti a felsőfoHorváth Tamás , az Alcoa májuk van, nem mennek át a kú iskolarendszerű képzést,
Köfém Kft. vezérigazgató-he- vizsgán, hiszen akkor kollé- hiszen a munkaerő-piaci képlyettese például arról számolt gáik tudtak volna segíteni a zés már az iskolarendszerű
be, hogy nem találnak elég vizsgára való felkészülésben képzésből kikerülő fiatalokra,
illetve álláskeresőkre van
fiatalt e konstrukcióban, s az is.
együttműködés is döcög. A
A duális képzés iránt nagy kiírva.
cégnél például négy duális az igény – erről szólt Urbán
(Folytatás a 14. oldalon.)
Székesfehérvár (kl) – Százakat vonzott a kamara
februári duális felsőfokú
képzési fóruma. A fórumon a régió szinte összes
felsőfokú oktatási intézménye jelen volt.

Ünnepélyes keretek
között adjuk a díjainkat
Székesfehérvár – Kamarai
díjak adományozása, a
múlt évi számadás és az
idei üzleti terv szerepel
az FMKIK küldöttgyűlési
tárgysorozatai között.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016.
április 12-én, kedden 10.00
órai kezdettel tartja küldöttgyűlését a Gazdaság Házában
(8000
Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.).
A program első részében
kerül sor a kamara által alapított díjak adományozására.
Az ünnepélyes részt követően a kamara küldöttei meg-

tárgyalják az FMKIK 2015.
évi munkaterv és a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját, az FMKIK 2015. évi
mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását, a 2016. évi
üzleti tervét, amely szakmai

A kamarai
elismeréseknek
rangja van
és költségvetési előterjesztéseket tartalmaz, valamint a
kamara Alapszabályának módosítását.

http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Védje meg
magát, cégét!
Vállalkozóknak kínálunk lehetőséget a gazdasági
bűncselekményekkel
kapcsolatos
bűnmegelőzési ismeretek megszerzésére a
március 22-i (kedd) fórumon, a Gazdaság Házában. Még lehet jelentkezni. Dr. Varga Péter
rendőr dandártábornok,
megyei rendőrfőkapitány a meghívott vendég
a 14 órakor kezdődő fórumon. (Részletek a 14.
oldalon.)

képzésben résztvevő egyetemi hallgatójuk közül hárman
félévkor megbuktak; így a duális képzésük is abbamaradt.
Említette, hogy ezek a hallgatók nagyon elkötelezettek
voltak, ezért örültek volna, ha
év közben tudomást szereznek arról, hogy a hallgatóknak milyen komoly problé-

A Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara 2013ban hívta életre a Szakképzési
Díjat, amely sikeres kezdeményezés, a szakmunkás pálya társadalmi megbecsülését
és Magyarországon a duális
szakképzés erősítését szolgálja.
Az idén harmadik alkalommal átadott díjjal a DUIHK ismételten azoknak a tevékenységét ismerte el, akik
Magyarországon a korszerű
szakképzésért küzdenek, jelentős mértékben és példaértékű módon segítik elő a gyakorlatorientált szakképzést. A
díjjal a DUIHK ösztönözni
kívánja a vállalkozásokat,
hogy vállaljanak nagyobb
szerepet a magyarországi
gyakorlatorientált
duális
szakképzési rendszerben.
Idén Innováció kategóriában szakképzési díjban részesült a győri Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. Kooperáció
kategóriában szakképzési díjat nyert a győri Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter. Motiváció kategóriában
szakképzési díjat kapott a pécsi Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Különdíjat kapott a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
önismereti tréning, mint a
szakképzésbe irányítás kiemelt eszköze pályázata.
A díjazottakat hét független, a szakképzés területén tevékenykedő szakemberekből
álló szakmai zsűri választja
ki. (Folytatás a 14. oldalon.)

Gazdasági évnyitó a kamaránál
Székesfehérvár (bkl) – A
területfejlesztés, a TOP
források felhasználása
volt a témája a Gazdasági
évnyitó fórumnak.

Az FMKIK Gazdasági évnyitó fórumát Radetzky Jenő
elnök nyitotta meg, aki külön
köszöntötte azokat a polgármestereket, akik – a gazdasági élet szereplői mellett –
szintén részt vettek a rendezvényen.
Radetzky Jenő utalt arra,
hogy az uniós források 60
százalékát a 2014-2020 közötti időszakban a gazdaság

fejlesztésére kell fordítani. Ez
pedig a területfejlesztési pénzek esetében nem képzelhető
el széleskörű összefogás nélkül.
A kormányhivatal a hatósági munka eszközeivel ösztönzi az uniós források minél
intenzívebb felhasználását –
hangsúlyozta felszólalásában
Simon László kormánymegbízott.
Varga Gábor országgyűlési képviselő, fejlesztési miniszteri biztos kitért arra,
hogy Fejérben 57 milliárd forintnyi TOP forrás áll rendelkezésre. Eme összeg fölött a

megyei közgyűlés és a két
megyei jogú város diszponál.
Ezek ugyan területfejlesztésre
szánt források, belőlük azonban a vállalkozások is profitálhatnak. A kormányzat stratégia partnernek tekinti a kamarát – fogalmazott, s szólt
arról is, hogy az enyingi és
sárbogárdi járás 21 települését szabad vállalkozási zónává nyilvánították.
Zárszavában Radetzky Jenő pozitív diszkriminációt
szorgalmazott: a Fejér megyei
beruházásoknál Fejér megyei
beszállítók kapjanak megbízást!

GAZDASÁGI KALAUZ
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Csak ez lehet sikeres!

Díj a duális
képzésért
(Folytatás a 13. oldalról.)
A Szakképzési Díj szakmai támogatói a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
Német Ipari és Kereskedelmi
Kamarák Szövetsége. Célja,
hogy a versenyen való részvétel, s a benyújtott pályázatok
népszerűsítése révén emelje a
gyakorlatorientált, korszerű
ismereteket nyújtó szakképzés társadalmi megbecsülését
és szakmai színvonalát Magyarországon. Forrás: mti és
www.ahkungarn.hu.

KÉPZÉS A felsőoktatásnak is a duális irányba kell elmozdulnia

A Gazdasági Kalauz Gabriel A. Brennauert, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető elnökét kérdezte
a duális képzésről.
– Hogy ítéli meg a DUIHK
a magyar kezdeményezést,
amely a középszintű duális
szakképzéshez hasonlóan a
felsőfokú képzésben is bevezeti a gyakorlatorientált
képzést?

– Mind a magyarországi
vállalkozások, mind az egész
ország
versenyképessége
szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a gyakorlatorientált
szakképzés
mellett, a magas színvonalú
felsőoktatás és a folyamatos
továbbképzési rendszer is
működjön. Ebben az összefüggésben a duális tanulmányok bevezetése megfelelő
válasz a vállalatok igényeire,
egyben a hagyományos felsőoktatás ésszerű kibővítése.
– Hasonlít-e ez az eljárás
a Baden-Württembergi vagy
a bajor gyakorlathoz?

– A duális felsőoktatásról
beszélve, fontos előre leszögeznünk, hogy a vállalatoknál
folyó képzési szakaszok esetében nem a hagyományos értelemben vett gyakorlati időről van szó. Ezek sokkal inkább a strukturált és módszeres gyakorlati tudásátadás
időszakai, amelyeket az elmélet-alapú főiskolai szakaszokkal közvetlenül egyeztetve
kell kialakítani. Ez az alapvető elem, azaz hogy a duális
tanulmányok során a vállalat
és a főiskola a legszorosabban összekapcsolódnak a tudás- és tapasztalatátadásban,
megtalálható valamennyi, az
egyes szövetségi tartományok
által választott eljárásban.
Történelmileg nézve, BadenWürttemberg az 1970-es évek
óta éllovas szerepet vállalt, és
jelenleg Bachelor diplomát
nyújt. Bajorország egy másik
utat választott, amely összeköti a duális felsőoktatást és a
szakképesítéssel záruló szakképzést.
– Tudomása szerint Németország tervezi-e egységes szabályozás bevezetését?

– A Németországban meglévő különféle duális tanulmányi formák a szövetségi
tartományoknak az oktatás és
a felsőoktatás területén meglévő illetékességéből adódnak. És bár, mint minden más
területen, itt is lesznek majd
törekvések a túl jelentős különbségek és eltérések csökkentésére, de ettől függetlenül
a Szövetségi Köztársaság tartományi felépítése miatt belátható időn belül nem valószínű egy teljesen egységes
rendszer létrejötte. Meglátásunk szerint Magyarországnak a duális felsőoktatásban,
a duális szakképzés mintájára, a sokféle németországi tapasztalat figyelembe vételével
kell meghatároznia a saját
maga számára leginkább járható utat.

A 2014. évi „Szakképzési Díj”-at Motiváció kategóriában a Fejér
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara nyerte,
kiemelkedő pályaorientációs tevékenysége elismeréséül. Pályamunkája „A jövőnket építjük
– A kétkezi szakmák bemutatása és népszerűsítése” címet viselte.

Százakat vonzott a kamara duális felsőfokú képzési fóruma.
A régió gazdasági szereplői, a
duális képzésben résztvevő
egyetemek, főiskolák és vállalkozások vettek részt. – dr. Györök György (egyetemi docens,
dékán, Óbudai Egyetem) és
Radetzky Jenő (FMKIK elnök)
együttműködési megállapodást
írt alá

VOSZ:
új elnök

Fotó: FMKIK

si és egyetemi folyamatokban
fel kell térképezni a külhoni

állapotokat, mérlegelni kell a
szülőföldön maradás és szü-

lőföldre
visszaszármazás
ügyét – tette hozzá.

Védje meg magát!

Haladék a kft-knek

(Folytatás a 13. oldalról.)
A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság és az FMKIK
között folyamatos az együttműködés, ezt több mint 10
éve írásos megállapodás is
rögzíti. A gazdasági bűnözés
is komoly problémát jelent a
vállalatok, szervezetek szá-

2017. március 15-ig meghosszabbították a kft-k kötelező törzstőke 3 millió forintra emelésének határidejét. Az
eredeti törvény szerint a 3
millió forintnál alacsonyabb
törzstőkével működő korlátolt
felelősségű
társaságoknak
2016. március 15-ig kellett

mára. Felmérésekből kiderül,
hogy minden negyedik magyar vállalat tapasztalt már
gazdasági visszaélést. A részvétel regisztrációhoz kötött.
Jelentkezést a www.fmkik.hu
honlapon fogadja a kamara,
vagy
e-mailben
az
fmkik@fmkik.hu címre.

volna a törzstőkéjüket megemelni, vagy átalakulni olyan
más gazdasági társasággá,
amely követelményeinek meg
tudnak felelni. A módosítás
szerint a határidő kitolódik
egy évvel, a törzstőke kötelező módosítását 2017. március
15-ig kell elvégezni.

Közel a befizetési határidő
2016. március 31-ig kell
befizetni az 5000 forintos
kamarai hozzájárulást a
vállalkozóknak, gazdálkodóknak. A törvényi előírás
szerint ezzel a közfeladatok ellátásához járulnak
hozzá.

A regisztrációs kötelezettségnek már eleget tevő és a
nyilvántartásban
szereplő
gazdálkodóknak is évente, azaz minden év március 31-ig
pénzügyileg teljesítenie kell
az évi 5 ezer forint összegű
kamarai hozzájárulást. Ez
minden gazdálkodó szervezetet, vállalkozást érint, akik
nem tartoznak a kivételek közé. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékességébe tartozó és a megyében
székhellyel rendelkező kezdő
vállalkozóknak a működés
megkezdését követő 5 napon
belül kell a kamarai nyilvántartásba vételt kezdeményezni. Jogszabályi alap: 1999.
évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról.

Teljesíthető banki átutalással: FMKIK esetében számlaszám: 10918001-0000000821120105, vagy készpénzben
a Gazdaság Házában (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.).
Az illetékességet – mely
kereskedelmi és iparkamara
az illetékes a nyilvántartásba
vételnél – a gazdálkodók
székhelye határozza meg. Fejér megye településén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók és a cégbíróságon
bejegyzett társas gazdálkodók
a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarához tartoznak.
Itt kell a nyilvántartásba vételt kezdeményezni és évente
a kamarai hozzájárulást befizetni. Fejér esetében a dunaújvárosi székhellyel rendelkezők, valamint az agrárkamarához tartozó vállalkozók a fő
kivételek. A felesleges ügyintézések elkerülése miatt érdemes figyelni arra, hogy kik
esnek a kivételek közé. Információ: ugyfelszolgálat@fmkik.hu, 22/510-310, személyesen a Gazdaság Házában.

A kamarai hozzájárulás befizethető
az alábbi módokon

Banki átutalással:
FMKIK számlaszám: 10918001-00000008-21120105
Készpénzben
Gazdaság Háza (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)

Fotó: Alcoa

Duális
képzés

(Folytatás az 13. oldalról.)
– E munkaerő-piaci képzés
csak úgy lehet sikeres, ha a
magyar oktatási rendszer, iskolarendszer reformja megtörténik, és ha a felsőoktatás
is a duális képzés irányába
mozdul el, hiszen a nemzetközi és magyar példákat is
látva, ez igen eredményes –
tette hozzá Tanárki Gábor.
Pásztor Krisztina , a szabadkai Probitas civil szervezet elnöke, külhoni példát hozott. – Szerbiában a kamara
nagyon hiányzik a duális képzés folyamatából, pedig átjátszó szerepet tudna betölteni –
fogalmazott. A kamarákat ott
fel kellene készíteni a duális
képzés támogatására, főleg a
szerepfelfogást kellene megváltoztatni. A szerbiai felsőfokú duális képzést illetően
érdemes kiemelni – szögezte
le –, hogy jó pár egyetem van,
amely kihelyezett képzést tart
magyarul; a műszaki szakfőiskolán lehet tanulni, az Óbudai Egyetemmel is van
együttműködés – osztotta
meg a jó hírt.
– Ma a harc a tanulókért
folyik, szakmunkás és egyetemi képzés szinten is – mondta
Radetzky Jenő. Miután a képzés és az anyanyelv között
szoros korelláció van, nem
hagyhatjuk ki a Kárpát-medencei gazdasági integráció
ügyét sem ebből a kérdésből,
a jelenlegi magyar szakképzé-

A díjat eddig még keveseknek sikerült kiérdemelniük

Díjat kapott az Alba Zöchling
Elismerést kifejező díjat
kapott az Alba Zöchling
Kft., a logisztikai szolgáltatók értékelésének eredményeként.

Az Alcoa európai központja a székesfehérvári gyárában,
az Alcoa-Köfém Kft.-ben is
értékelte beszállítóit, a logisztikai szolgáltatókat a 2014. és
2015. évi munkáik alapján.
Elismerésként díjakat adott át
a legjobb szolgáltatóinak. Az
Alcoa-Köfém Kft. 2014. évben legjobb eredményt elérő
partnere az Alba-Zöchling
Kft. lett, akik kiemelkedő
szerepet játszanak Fehérvár

és Fejér gazdasági életében.
Az Alba-Zöchling Kft. részéről az elismerést kifejező
díjat Cserta János ügyvezető
igazgató vette át. Az AlbaZöchling Kft. több száz megbízója között az Alca-Köfém
Kft. a harmadik legnagyobb,
2014-ben közel 1000 fuvarfeladatot teljesítettek megbízásukból.
Az ünnepségen jelen volt
az Alcoa alelnöke: Randall
Schep s, aki egyben az AlcoaKöfém Kft. általános igazgatója, Johan Alessandri logisztikai igazgató, Daria
Kremenskaia logisztikai koordinátor.

Fejér – Új elnök került a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) megyei Szervezet élére az ismert
vállalkozó, László
István, a Lászlóvill
Kft. alapító tulajdonosa személyében.

A VOSZ megyei
szervezete
küldöttválasztó gyűlést tartott,
amelyen a megyei küldöttek mellett új elnököt
is választottak. László
István , a Lászlóvill Kft.
alapító tulajdonosa került a VOSZ Fejér Megyei Szervezet élére.
A vállalkozó öt évig
irányítja majd a VOSZ
helyi munkáját, a vállalkozások tevékenységét
segítve.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) mindig is
érdekelt volt abban,
hogy a különböző szakmai kamarák, érdekképviseleti
szervezetek
együttműködő partnere
legyen. A Gazdaság Háza nyitott, évek óta jó
kapcsolatot ápol, folyamatosan együttműködik
a VOSZ megyei szervezetével. A kamarához
hasonlóan a VOSZ is
foglalkozik Széchenyi
Kártya ügyintézéssel,
segíti a vállalkozókat a
hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek
javítására
létrehozott
Széchenyi Kártya Program termékeivel.
László István 2009ben Életműdíjat kapott a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától.
A vállalkozó példaértékű tevékenységével,
az évtizedeken át kifejtett áldozatos és magas
színvonalú munkájával
elősegítette vállalata, és
ezen keresztül Fejér megye gazdaságának elismertségét, fejlődését.
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Ez már a jövő
SZEMLE Szolgáltatások, technológia

Már több mint 30 ország,
230 építőipari vállalkozása jelentkezett be a 2016. április
18-19-re Bécsben szervezett
nemzetközi konferenciára és
üzletember-találkozóra.
Az Európai Unió valamennyi országának vállalkozóin kívül jelen lesznek többek között Kína, BoszniaHercegovina, Macedónia, Kazahsztán, Brazília, Japán üzletemberei is.
A program első napja a
„Future of Building” című
angol nyelvű konferenciával
indul, majd délután nemzetközi üzletember találkozóra
kerül sor. Az üzletember-találkozón a cégek saját maguk
választhatják ki tárgyalópartnereiket egy külön regisztrációs felületen, ahol a találkozóra bejelentkezettekről bővebb bemutatkozó leírás is ta-

lálható. Így célzottabb az üzleti partnerkeresés.
A program második napján
3 projektet tekinthetnek meg
a résztvevők. Az első projekt
a legújabb építőipari megoldásokat vonultatja fel, a második projektben felújítási újdonságokat, míg a harmadikban az épületek életciklusának bemutatására fókuszál.
A rendezvény célja, hogy
az építészek, építőipari vállal-

Így célzottabb
lehet az üzleti
partnerkeresés
kozások és a kapcsolódó
szakterületek
vállalkozói
megismerjék az új technológiákat, az új perspektívák által nyújtott új fejlesztéseket,
jó gyakorlatokat, tapasztalatokat szerezzenek és nem utolsó
sorban üzletet kössenek. Fő
témakörök,
szakágazatok:
mérnöki, tervezési, építészeti
és építési szolgáltatások, építőipar és építőipari alvállalkozói tevékenységek, építési

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE!
Új jogi keretek között az építőipar - fórum
2016. március 21. hétfő, 14,00 óra, Gazdaság Háza

Fotó: FMKIK

Bécs – Építőipari konferencia, nemzetközi üzletember-találkozó, projektek megtekintése szerepel a palettáján az április
18-19-ére Bécsben szervezett nemzetközi programnak.

Az EEN regionális, a Gazdaság Házában lévő irodája a kkv-k üzleti lehetőségeit segíti – most a jövő építőiparát mutatjuk be

anyagok, szerelvények, megújuló energia, légkondicionáló és építési technológiák,
klaszterek és kamarák, állami
döntéshozók.
FMKIK uniós irodája az
Osztrák Gazdasági Kamara
társszervezőjeként a program-

ra is buszos csoportos utazást
szervez.
További részletek és információk a részvételi feltételekről: www.fmkik.hu és Buda
Csilla irodavezető, tel.: 06
(22) 510-316, e-mail: csilla.buda@fmkik.hu.

http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Példát mutatnak a diákoknak
kokat is várunk környezetinevelési órákra a Gazdaság
Háza Energetikai Mintaházba, amely Székesfehérváron
generációk figyelmét irányítja
az energiahatékony technikai
megoldásokra, példát mutat a
fenntartható fejlődésre.
Oktató-szemléltető, interaktív jellegű környezeti-nevelési előadásokra, kihelyezett
osztályfőnöki órákra várjuk a
diákokat, egyedi módszerek –
modellek, makettek – alkalmazásával színesítve az elméleti oktatásanyagot. A jövő
nemzedéke játékos formában
sajátíthatja például az alternatív energiaforrások jelentőségét, megtanulhatják, mi a különbség a napelem és a napkollektor között, miért fontos

Fotó: FMKIK

Székesfehérvár, Fejér – Diá-

A diákság a családi gondolkodást is képes befolyásolni...

az esővizet gyűjteni, hogyan
is lehet a környezetünket élhetőbbé tenni.
Az alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló

jövő nemzedéke, a diákság a
családi gondolkodást is képes
befolyásolni:
lelkesedésük,
nyitottságuk által a család
többi tagja is nyitottá válhat

az otthoni szelektív hulladékgyűjtésre, a szerves hulladékok komposztálására, vagy
éppen az áram- és vízfogyasztás csökkentésére. Ez a
szemlélet tovább gyűrűzik a
teljes lakosságra, beleértve a
vállalkozásokat is.
A felnőtt lakosság számára
is nyitottak vagyunk, az energetikai korszerűsítést látogatások alkalmával mutatjuk be.
Az Energetikai Mintaház nyitott közintézmény nem csupán a diákság, hanem a felnőtt lakosság – intézményi
döntéshozók, cégvezetők, közös képviselők, pedagógusok
– számára is.
Bővebben: www.fmkik.hu,
www.gazdasaghaza.hu, szonja.vathy@fmkik.hu, 06 (22)
510-330.

Témák: 5% és 27%-os ÁFA az építőiparban; jogi változások, módosult építésügyi rendeletek; az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési szabályozás változásai; lakóépületek építésének egyszerű bejelentése. Építőipari
kivitelezési szabálytalanságok az építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
alapján. Meghívott előadók: Koji László Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség elnöke. Bartus Tamás Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály vezetője.
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Csepcsányiné O. Tünde: tunde.csepcsanyi@fmkik.hu

Adóklub
Szakképzési hozzájárulás elszámolása a NAV szemszögéből
2016. március 22. kedd, 9,00-11,30, Gazdaság Háza
Témák: a szakképzési hozzájárulás elszámolása, gyakorlati tudnivalók a bevallás készítéséhez, megfelelés az ellenőrzés feltételeinek. Számviteli szakembereknek ajánljuk. Előadó: Holl Katalin, NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága.
Kérdéseit előzetesen felteheti e-mailben, vagy az online jelentkezéskor
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Erdősné Sz. Zsuzsa, zsuzsa.erdos@fmkik.hu

Gazdasági bűncselekmények, bűnmegelőzés,
közlekedésbiztonság – fórum
2016. március 22. kedd, 14,00 -15.30, Gazdaság Háza
A gazdasági bűnözés, prevenció, vagyonmegóvás lehetőségeiről, az ún.
„sláger típusú” gazdasági bűncselekményekről és a közlekedésbiztonságról
lesz szó azon a vállalkozói párbeszéd fórumon, melyet a kamara szervez a
Gazdaság Házában.
Vendégünk: Dr. Varga Péter
rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány.
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Erdősné Sz. Zsuzsa, zsuzsa.erdos@fmkik.hu

A közvetlen európai uniós támogatást nyújtó pályázati
lehetőségekről Információs nap és konzultáció
2016. április 6. szerda 10.00 óra, Gazdaság Háza
Témakörök: H2020-as pályázati lehetőségek, a pályázatíráshoz kapcsolódó
tudnivalók, jogi és pénzügyi tudnivalók, pályázói felület használata, infokommunikációs pályázati lehetőségek. A program előadói a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal felelős szakemberei.
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Kész Ákos Tamás, akos.kesz@fmkik.hu,
Buda Csilla: csilla.buda@fmkik.hu

Segítünk átállni az új ISO 9001:2015-ös szabványra!
Minőségügyi képzés vállalkozóknak
2016. április 8. péntek, 9,00- 14,00, Gazdaság Háza
2018. szeptember 15-ig minden ISO 9001 minőségirányítási rendszert alkalmazó vállalkozásnak az új, 2015-ös szabvány szerint kell tanúsíttatnia rendszerét. Ismerje meg az új szabványt, készüljön fel időben az ISO 9001:2015
szabvány szerinti átállásra.
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Csepcsányiné O. Tünde: tunde.csepcsanyi@fmkik.hu

Közbeszerzési nap: Új kihívások a közbeszerzésekben

Piacra dobható
innovatív ötletek
Az Európai Technológiai Intézet Tudás és Innováció Közösség az Innovatív Energiáért (KIC InnoEnergy) 2016.
évi pályázati felhívása olyan
projekteket vár, amelyek innovatív és piacra dobható ötlettel rendelkeznek a fenntartható energia felhasználása területén. A EIT széles kapcsolati hálójának rendelkezésre
bocsátásával (ipari szakértők,
üzleti befektetők, kutatók) is
támogatja a nyerteseket. Jelentkezési határidő: április 4.

Az úthálózat
fejlesztése
Az Európai Bizottság jóváhagyta annak a 142,3 millió
euró értékű, a Kohéziós Alapból 95 millió euróban részesülő nagyprojektnek az első
szakaszát, amelynek célja a
Balaton térség elérhetőségének javítása a nemzetközi úthálózaton keresztül. Székesfehérvár és

Veszprém között a 8-as főút
több szakasza is átépítésre kerül. Úgynevezett „nagyprojektről” van szó, amely esetében a beruházás teljes értéke
meghaladja az 50 millió
eurót, ezért annak jóváhagyásáról az Európai Bizottságnak
egyedi határozatot.

Fenntartható
energiabiztonság
Az Európai Bizottság bemutatta az energiabiztonsági intézkedésekből álló csomagját.
A csomag számos intézkedést
határoz meg, amelyek célja az
unió földgázellátási zavarokkal szembeni stabilitásának és
alkalmazkodóképességének
javítása. Ezek az intézkedések magukban foglalják az
energiakereslet mérséklését,
az energiatermelés növelését
Európában, a jól működő és
teljesen integrált belső energiapiac fejlesztését, s az energiaforrások, -szállítók és -útvonalak diverzifikálását. A javaslatok az európai energiapiac nagyobb átláthatóságára,
így a tagállamok közötti erő-

Székesfehérvár – A Széchenyi Kártya Program
kedvező kamatozású forrást kínál fejlesztésekre
is.

sebb szolidaritás megteremtésére irányulnak.

Új felület online
vitarendezésre
Az online vitarendezési platform segítségével az uniós fogyasztók és kereskedők egyablakos rendszer keretében
rendezhetik mind a belföldi,
mind a határokon átnyúló internetes vásárlásokkal kapcsolatos vitáikat. A platform a
vitás kérdéseket a nemzeti alternatív vitarendezési testületekhez továbbítja, amelyek
kapcsolatban állnak a platformmal (a tagállamok minőségi kritériumok alapján választották ki őket).

Beruházási hitel már 1 havi BUBOR alatti kamat szinten (0,85 %) elérhető a 2016ban megkötött hitelszerződések esetén, max. 50 MFt
összegig, 10 éves futamidőre.
Beruházáshoz kapcsolódó támogatás előfinanszírozására
is van lehetőség 5%-os kamattámogatással, ahol a jelenlegi kamat mértéke 0,35%.
A Széchenyi kártya folyószámla hiteltermékek továbbra is megszokott kedvezményekkel érthetőek el.
A SZKP program további
feltételeiről személyes és csoportos tanácsadás keretében
nyújtunk tájékoztatást – előzetes egyeztetés alapján – a
Gazdaság Házában: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Információk: eva.papszt@fmkik.hu, 06 (22) 510-310 és
www.fmkik.hu.

2016. április 19. kedd, 9,00-15,00 óra, Gazdaság Háza
Közel fél évvel az új közbeszerzési törvény hatályba lépését követően már
jól láthatóak azok új kérdések és problémakörök, amelyek a jogalkalmazókat
leginkább foglalkoztatják. A törvény számos olyan kihívást tartogat a közbeszerzési eljárások szereplői számára ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon
egyaránt, amelyek újszerű megközelítést, szemléletet kívánnak. A szakmai
nap délelőttjén az ajánlattevői, délután az ajánlatkérői oldalról közelítjük
meg a témát, lehetőséget biztosítva konzultációra, a problémák, első tapasztalatok megosztására.
Információ: www.fmkik.hu
Kontaktszemély: Erdősné Sz. Zsuzsa, zsuzsa.erdos@fmkik.hu

A jövő építőipara – Építőipari megoldások,
szolgáltatások technológiák Bécsben
2016. április 18-19., Bécs
Építőipari konferencia, nemzetközi üzletember-találkozó, projektek megtekintése szerepel a palettáján az április 18-19-ére Bécsbe szervezett nemzetközi programnak.
Információ: www.fmkik.hu és https://www.b2match.eu/building2016
Kontaktszemély: Buda Csilla irodavezető, csilla.buda@fmkik.hu

332832 H

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HÍREK

Kedvező hitel,
beruházások
megvalósítása
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A jövő mesterei lesznek

Megújult
az MFKB

SZKTV Sikeresen szerepeltek a Fejér megyei diákok a megmérettetésen

Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
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.

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

Hiteltanácsadás,
Széchenyi-kártya
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ, időpontegyeztetés: 06 (22) 510310,
eva.papszt@
fmkik.hu.

Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
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
Ügyfélfogadás: minden
kedden és szerdán 1315, péntek 9-11 óra között. Információk: Jakab
Mariann, telefon: 06
(22) 510-323, email:
mariann.
jakab@fmkik.hu.
Honlap:
www.bekeltetesfejer.hu.

Fotó: FMKIK-illusztráció

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

Az FMKIK 25 szakmában
közel 260 diák vizsgáját szervezte; hat szakmában, tíz diák
szerepelt sikeresen, ők továbbjutottak a verseny válogatóira. Lapunknak két szakiskolai tanuló nyilatkozott.
Grüll Bence villanyszerelő tanuló (Székesfehérvári SZC
Árpád Szakképző Iskolája és
Kollégiuma): „ Már gyermekkorom óta érdekel a villanyszerelés, terveim szerint az iskola elvégzése után szeretnék
elhelyezkedni a szakmában,
később pedig mindenképpen
szeretnék mestercímet szerezni.” Fülöp István asztalos tanuló (Székesfehérvári SZC
Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképző Iskola): „Édesapám is asztalosmester, ő biztosítja nekem a gyakorlati
képzőhelyet, az iskola mellett
az ő kezei alatt tanulom a
mesterséget. Az iskola elvégzése után én is asztalosként, a
családi vállalkozásba szeretnék bekapcsolódni. De előtte
még, az asztalos szakma megszerzését követően, bútorasztalos vizsgát is szeretnék tenni. Szeretem a szakmát, nagyon kreatív, művészi és változatos.”
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt, országszerte 40 szakmában. Az
írásbeli elődöntőket a területi
kereskedelmi és iparkamarák
bonyolították. A válogató ver-

Létkérdés a magyar szakképzés színvonalának emelése, a kétkezi, fizikai szakmák társadalmi
presztízsének növelése, a szakmunkás pályamodell reális bemutatása és népszerűsítése

senyek döntői a III. Skills
Hungary Nemzeti Döntőn, a
Szakma Sztár Fesztivál keretében, 2016. április 1820. között kerülnek
megrendezésre.
A
Skills Hungary Nemzeti Döntő a versenyzők
WorldSkills és EuroSkills versenyekre történő kiválasztásának a
végállomása. Az ifjú szakemberek Európa Bajnoksága,
2016-ban Göteborgban, míg a
„szakmák olimpiájának” is
nevezett WorldSkills világbajnokság 2017-ben Abu Dhabiban kerül megrendezésre. A

2018-as Euro-Skills verseny
házigazdája Magyarország,
Budapesten rendezik meg a

www.szakmasztar.hu.
Az SZKTV célja a magyar
szakképzés
színvonalának
emelése, a kétkezi, fizikai szakmák társadalmi presztízsének
A 2018-as Euro-Skills
növelése, a szakmunverseny házigazdája
kás pályamodell bemutatása, népszerűsíMagyarország
tés, továbbá a végzős
tanulók és iskoláik
bajnokságot.
szakmai megfeleltetése a gazA válogatókból döntőbe daság igényeinek és elvárásajutott diákok névsora folya- inak. A SZKTV-t Fejérben az
matosan frissül, a teljes ered- NFA-KA-NGM-1/2015/TK/
ménylista március közepére 07 számú támogatási szerzővárható. A folyamatosan fris- dés finanszírozza. Bővebben
sülő névsor megtekinthető: a ww.fmkik.hu honlapon.

Merre tovább, melyik a jó irány?
A kamara üzemlátogatásokkal biztosít lehetőséget a szakmák megismerésére, a pályaválasztás
előtt álló diákok és pedagógusaik számára. Még
lehet jelentkezni.

A pályaválasztás előtt álló
diákok és pedagógusaik jelentkezését várja a kamara,
üzemlátogatásokon való részvételi lehetőséget kínál. A diákok közelebbről is megismerhetik az egyes szakmákat,
elleshetik a „kulisszatitkokat”, kipróbálhatják a nehéznek, vagy éppen érdekesnek
tűnő munkafázisokat. Az
üzemlátogatások célja, hogy
segítse a diákok pályaválasztását, megmutassa a kétkezi
szakmák szépségét.
Cukrász, szakács, pincér,
kőműves, asztalos, ápoló,
szerszámkészítő, autószerelő
és még számos szakmában
biztosítjuk a részvételi lehetőséget. Az üzemlátogatások
teljes listája elérhető a kama-

Fotó: FMKIK

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

A diákok közelebbről is megismerhetik az egyes szakmákat,
elleshetik a „kulisszatitkokat”, kipróbálhatják a munkafázisokat

ra honlapján: www.fmkik.hu.
Bővebb információ: StolmárSiliga Mónika , pályaorientációs tanácsadó: monika.siliga.stolmar@fmkik.hu, palyaorientacio@fmkik.hu, 06 (22)
510-320, www.fmkik.hu.
A pályaválasztás előtt álló
diákok, pedagógusaik, szülők
osztályfőnöki órák, szülői ér-

Hirdetés

Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv

KÖRNYEZETVÉDELMI
és MUNKAHELYI

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

Vállalati és hatósági ügyintézések,
szakértések, vizsgálatok, felmérések és

Mérések és Szakértések

MÛSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
(légszennyezés, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)

Hatásterület és terjedés modellezés!

Tel.: +36-30/235-1692, +36-88/590-050

BLAUTECH Kft.

www.blautech.hu • titkarsag@blautech.hu

314528 H

SZOLGÁLTATÁS

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter három
évre kérte fel a Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) tagjait.

Fejér megye – Az FMKIKnál elődöntőt tett diákok
közül hat szakmában, 4
intézmény összesen tíz
diákja jutott tovább a
Szakma Kiváló Tanulója
Verseny válogatóira.

tekezletek, tájékoztató előadások alkalmával is tájékozódhatnak a pályaorientációt
érintő kérdésekről. A program
a NFA-KA-NGM-1/2015/TK/
07 támogatási szerződés alapján valósul meg.

A Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzési fórumot
tart március 9-én, ma,
13 órától, a Gazdaság
Házában, a szakképzési
hozzájárulás elszámolása kapcsán. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ,
jelentkezés:
Borosné
Szalai Szilvia (06 (22)
510-343,szilvia.szalai@fmkik.hu szakkepzes@fmkik.hu).

Az MFKB a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci
igények érvényesítése céljából
létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó testület. Közreműködik a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok feldolgozásában, a
nemzetgazdasági igények és a
szakképzés
fejlesztésének
összehangolásában. A testület
megkezdte feladatát. Elsődlegesen a pályakezdők elhelyezkedését célzó felmérést bonyolította, amely alapjául szolgál a
szakképzési irányok és beiskolázási arányok előkészítéséhez.
A delegáló szervezetek: FMKIK (elnök, Dávid Lajos), Fejér Megyei Kormányhivatal
(Buday Attila foglalkoztatási
főosztály vezetője), Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Fejér
Megyei Igazgatóság (Fülep Adrienn, szakképzési referens),
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, Videoton Holding Zrt. (Budai Angéla, HR
igazgató), Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal (Lászlóné Kenyeres Krisztina, oktatási igazgató). Az MFKB működését az NFA-KA-NGM-1/
2015/TK/07 számú támogatási
szerződés finanszírozza.

Elnök: Dávid Lajos
Tagok: Budai Angéla,
Buday Attila, Fülep Adrienn, Lászlóné Kenyeres Krisztina

Fókuszban a gyakorlati képzőhely!
Várjuk gazdasági társaságok, vállalkozók jelentkezését, akik bekapcsolódnak a tanulók gyakorlati képzésébe.
A duális szakképzés rendszerében alapvető feladat,
hogy a szakképző iskolák tanulói gyakorlati képzésüket
az iskola keretein kívül, gazdálkodóknál teljesítsék. A
képzésre vonatkozó rendelkezések és a Szakképzési törvényben előírt személyi, tárgyi és dokumentációs feltéte-

lek megfelelőségének vizsgálata alapján a Kamara állapítja meg a gyakorlati képzőhelyek alkalmasságát. A képzőhellyé váláshoz igénybejelentő kérelmet kell benyújtani a
szakkepzes@fmkik.hu címre.
Kérdésével forduljon a szakképzési csoport munkatársaihoz a +36(22) 510-310 telefonszámon. A projekt a NFAKA-NGM-1/2015/TK/07 támogatási szerződés alapján
valósul meg.

Gyakornoki program pályakezdők
Megjelent a szakképzett
pályakezdő fiatalok elhelyezkedését támogató „Gyakornoki program” a GINOP 5.2.4.
pályázati konstrukció keretében. A pályázat beadása

2016. augusztus 1-től lehetséges. További információ:
Fuksz Gábor területi tanácsadó (Dolgozva Tanulj projekt),
tel.: 06 (22) 510-342;
gabor.fuksz@fmkik.hu.

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, Puska József, Sipos Éva,
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

