Magas színvonalú
munkáját díjazták

Okosan vásároljon
karácsonykor is!

2017 – adótörvény
változások

Kiemelkedő és példaértékű
tevékenységet végző
gazdasági szereplő, dr. Krech
Vilmos kapott Életműdíjat
a Küldöttgyűlésen.

Dr. Vári Kovács József, a
megyei Békéltető Testület
elnöke fontos dolgokra hívja
fel a figyelmet a karácsonyi
vásárlások kapcsán.

Javuló versenykörnyezet,
csökkenő kulcsok várnak az
adózókra jövő évtől. A
megbízható adózók további
előnyöket kapnak.

13-16. oldal

13-14. oldal

13-15. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenő

Az ötödik gyertya
Az Advent négy (Béke,
Hit, Szeretet, Remény)
gyertyagyújtása után tegnap éjjel fellángolt az
ötödik gyertya. A Gyászé.
A „békére” szerződött Európában az adventi várakozás csendjét Zürichben,
Ankarában és Berlinben
az értelmetlen bosszú, az
erőszak és a félelem robaja törte meg. Aleppóért
nem az orosz nagykövetnek kellett volna meghalnia. A harmadik világ élhetetlen körülményeiért
nem a békében, együttműködésben hívő európai közembernek kellett
volna életükkel megfizetni!
Hiszem, hogy Béke,

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE

Szeretet és Remény gyertyáinak fénye nagyobb
és tartósabb. Remélem,
hogy az együttműködésre, gazdasági fellendülésre és ebből származó jólétre szerződött közösségek szándéka erősebb,
mint a rombolásból hasznot húzó háttérhatalmak
érdekei.
A gyász gyertyája előtti
fejhajtás után térjünk
vissza az ünnephez, a jövőre való felkészüléshez,
a hit, szeretet és béke reményében. Nekünk ezzel
kell válaszolni.
Áldott Ünnepeket és
sikerekben gazdag, Békés, Boldog Új évet kívánok!
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Embernek lenni
TISZTELET Mesterek generációit köszöntöttük

Fotó: Molnár Artúr

„Isten áldj
a tisztes ipart!”
Interjú Spányi Antal megyés püspökkel

A megyeházán minap
szóba került az a régi mester-mondás, hogy „Isten áld
meg a tisztes ipart!” Miért
gondolja fontosnak, hogy a
kamarai közösségét figyelmével kitüntesse?

megnézze a háztetőt, hogy
melyik cserepet kell megigazítani, kicserélni, az ereszt kitakarítani – és ezt a munkát
pontosan elvégezte. Később
egy egy kályhás és gázszerelő
volt az, akire emlékszem és
aki mindig pontosan eljött,
amikor ígérte. Amikor személytelenné válik mindez –
nehézzé válik az élet. Amikor
ismertük a mestert, bizonyságunk volt. Így volt ez később
a templom estében is – amíg
ezek az emberek megvoltak,
akik büszkék voltak arra,
hogy „én tartom rendben a

Az Iparos Mester Vállalkozói Díjjal kitüntetett mesterek, szakemberek a Megyeházán
Székesfehérvár, Fejér – A
közelmúltban vehette át
ünnepélyes keretek között a Fejér Megyei Kormányhivatal dísztermében 14 fő új mester a
mesteroklevelét. Ezzel
egy időben 28 fő „veterán” vállalkozót tüntetett
ki a kamara az Iparos
Mester Vállalkozói Díjjal.

Fotó: Molnár Artúr

„Ezen kitüntetett egyéni
vállalkozók több évtizede
(30-59 éve) gyakorolják szakmájukat nagy szakmaszeretettel, áldozattal, megbízhatósággal, pontossággal és minő-

Spányi Antal: fontosak a mesterek – örömmel vagyok velük

– Szent II. János Pál pápa
mondta azt, hogy az embert
ott kell szolgálni, szeretni,
ahol van. Ez azt jelenti, hogy
az egyháznak oda kell menni
az emberekhez. Ezek az iparosok nagyon kiváló, tisztességes, becsületes emberek,
akik a kezük munkájából
akarnak megélni, s munkájukat a tőlük telhető legjobban
elvégezni. Ezzel nem csak
önmagukat becsülik meg, hanem azt is, aki igénybe veszi
az ő szolgáltatásukat. Nekem
gyermekkoromból sok emlékem van az öreg mesteremberekről. Mindig eljött valaki
ősszel vagy tavasszal, hogy

Bazilika tetejét”, jó volt. Ma
sajnos ez már legtöbbször
nem így megy, ezért is örültem annak, hogy meghívtak a
kamarába, találkozhattam a
mesterekkel
személyesen,
akik annak, amit tanultak,
amiből megélnek, nemcsak
valamilyen szintű elvégzői,
hanem mesterei akarnak lenni. Ezért ők tettek. Tanultak,
gyakoroltak,
vizsgáztak,
küszködtek hosszú időn keresztül. Manapság, amikor
bármi tönkremegy, könnyen
elhangzik, hogy dobd ki, vegyél újat. Pedig hát nem kell
mindent kidobni.
(Folytatás a 14. oldalon.)

Adótörvény
változások
A jövő évi adótörvény változásokról nyilatkozott
lapunknak
Menyhárt Róbert, a
NAV Fejér Megyei
Adó-és Vámigazgatóság
igazgatója. A vállalkozói szférát érintő legfontosabb 2017 januárjától hatályba lépő változások jelentős része
jogalkalmazást könnyítő
pontosítások, vállalkozás-ösztönző,
adminisztrációt csökkentő intézkedések, de vannak
az adóelkerülési technikákat kiküszöbölő rendelkezések is. (Folytatás
a 15. oldalon.)

séggel. A szakma- és emberszeretetükkel, a kihívások leküzdésével kivívták településük, vásárlóik, megrendelőik
elismerését, tiszteletét, körükben szakmai, emberi rangot
értek el. Kivívták a kamara
nagyra becsülését, elismerését, munkájuk, sorsuk eddigi
és ezutáni figyelemmel kisérését, segítését. A sok évtizedes helytállásukkal, szakmájuk megbecsülésével, tudásuk
folyamatos fejlesztésével példát mutattak és mutatnak
szakmabeli vállalkozó kollégáiknak, a jelen és a jövő
nemzedékének és a díszün-

nepségen jelenlévő, önökkel
együtt ünneplő új mestereknek” – mondta Dávid Lajos ,
a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke. Hozzátette, kamaránk érdekképviseleti és szolgáltató tevékenységére a jövőben is számíthatnak. Ezt szolgálja az elmúlt
hónapban a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
által elfogadott új középtávú
szakképzés-fejlesztési koncepció is. A koncepció a kamara honlapjáról letölthető és
a következő Gazdasági Kalauzban bővebb tájékoztatást
adunk róla.
(14. oldal)

Mit tehet, ha nem a várt
ajándékot kapta karácsonyra? Kedvenc könyvével két példányban lepték meg, vagy a nagymama által ajándékozott pulóver nem megfelelő méretű, színű? Mire kell
ügyelnie még az ünnepi
időszakban, mihez van
joga csere esetén?
Termékek cseréje esetén két
eshetőség áll fenn. Ha a vásárolt, kapott termék működőképes, csupán az ízlésünknek,
méretünknek nem megfelelő,
bizony nem minden esetben
tudjuk kicserélni. „A minőségileg kifogástalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas
terméket – csak azért, mert
nem tetszik a színe, vagy nem
megfelelő a mérete – a kereskedő nem köteles kicserélni. Természetesen önként dönthet úgy
a vállalkozás, hogy az ilyen jellegű kéréseknek is eleget tesz,
de ezen lehetőségről érdemes
már előre tájékozódni. Akkor
lehet kicserélni, ha a vállalkozás vállalt erre vonatkozó extra
kötelezettséget. A vásárlás előtt
tisztázni kell, hogy a kereskedő
adott esetben hogyan jár el. Abban az esetben viszont, ha a vásárolt termék nem működőképes, a kereskedő köteles a terméket három napon belül cserélni, külön eljárás nélkül, ha a
termék az erre vonatkozó kormányrendelet
mellékletében
szerepel. Ha nem szerepel, abban az esetben az általános szabályok az irányadók.” – tájékoztatta a Gazdasági Kalauz olvasóit dr. Vári Kovács József , a
Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke.
(14. oldal)

Küldöttgyűlés – Díjakat adtak át
Fejér megye – XLIV. Küldöttgyűlését tartotta a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara a Gazdaság Házában. Életműdíjat
adományoztak dr. Krech
Vilmosnak.

Életműdíjat adományozott
az FMKIK egy kiemelkedő és
példaértékű
tevékenységet
végző gazdasági szereplő, dr.
Krech Vilmos, a Krech Consulting Kft. ügyvezetője számára. Az ügyvéd, bankszakjogászt 2000-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának elnökévé
választották. Mindkét tisztséget folyamatosan töltötte be,
2016. évig. (Folytatás a 16.
oldalon.)

Fotó: Simon Erika fotója

Fejér megye (kl) – Spányi
Antal, székesfehérvári katolikus megyés püspök,
a Katolikus Karitász elnöke rendszeres vendége a
kamara, a gazdasági önkormányzat eseményeinek. Legutóbb a mesteravatáson vett részt.

Karácsonyi
vásárlás – erre
vigyázzunk!

A küldöttek régi mestereket ismertek el, startégiát alkottak

http://www.fmkik.hu
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Mesternek, embernek lenni
ELISMERÉSEK A szakmaszeretet mellett fontos megmutatni azt a fiataloknak

Az idős, 70 év
körüli embereket
célozzák...
Például, ha a vásárló meggondolja magát, a termék
kézhezvételétől számított 14
napon belül indoklás nélkül
elállhat a szerződéstől, akkor
is, ha a termék hibátlan.
Azonban, ha a termék értékesítése üzlethelyiségben történik, akkor elállási jog nem illeti meg a vásárlót. Fontos továbbá, hogy kérjünk a szerződés megkötése előtt a termék
működésével, hatásaival kapcsolatos – a polgári törvénykönyv által is kötelezővé tett
termékismertetőt.” – tájékoztatott Dr. Vári Kovács József.
Összefoglalva az elnök elmondta, hogy vásárláskor
mindenki őrizze meg a termék, szolgáltatás bizonylatát,
okmányát. Ha olyan terméket
vásárolunk, amely törékeny,
még a termék átvétele előtt
mindenképpen
vizsgáljuk
meg az épségét, a későbbi kínos viták elkerülése végett.
Ha mégis vitás problémánk adódik egy termék, illetve szolgáltatás kapcsán,
akkor a Fejér Megyei Békéltető Testület várja a kérelmezőket a Gazdaság Házában.
Fejér Megyei Békéltető
Testület, Gazdaság Háza,
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Tel.: 06 (22) 510-310.
Információ:
www.
bekeltetes.hu és www.bekeltetesfejer.hu.
A Fejér Megyei Békéltető
Testület működését a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium támogatja.
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében.”

Déri Imre Péter – A mesteri
cím szakmai rangot és elismerést jelent, ha párosul hozzá szakmai szeretet, a köz érdekében végzett munka. Mesterségemet mindig kiemelkedő minőségben és szakmai
alázattal végzem.
Domján János – Fontos számomra a szakember-utánképzés. Az elmúlt 35 évben vagy
100 diákkal foglalkoztam, ma
is 10 tanulóm van.
Elek István – Fontos, hogy a
családi háttér biztosított legyen, a megrendelők legnagyobb
megelégedettségére
tudjam végezni a munkát.
Fontos a szakmán belüli továbbképzést, az új termékek
megismerése és alkalmazása.
Flaschner Kálmán – A
Flaschner cég 1856 óta van
Magyarországon. A szakmát
a mai napig a családom működteti. Még dolgozom, remélem, hogy az unokáim is
folytatják ezt a szép szakmát.
Harangozó Gyula – Egy angol mondással élnék. „A legjobb kereskedő, akinek az apja is kereskedő.” Beleszülettem a szakmába, a bátyám is
fodrász volt.
Jámbor László Károlyné –
Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy,
ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig tanulj hozzá szüntelen. Ez az én
ars poeticám
Kálmán Imre – 1978-ban elcsábított a rendőrség, bűnügyi
technikai
segédeszközök
gyártására. Jó döntés volt, hi-

Fotó: Molnár Artúr

(Folytatás a 13. oldalról.)
A testületi elnök fontosnak
tartja – különös tekintettel a
karácsony közeledtére – hogy
a termékbemutatók veszélyeivel is tisztában legyenek az
olvasók.
„A termékbemutatók célközönsége az idős, 70 év körüli emberek. A folyamat telefonos megkereséssel indul,
ezt követően egészségügyi állapotfelmérés – amely rendre
a keringési rendszer állapotával kapcsolatos – majd előadás és a termék vásárlása következik” – mondta dr. Vári
Kovács József.
A testület elnöke hangsúlyozta, bárki, aki ilyen, termékbemutatókon forgalmazott (nem gyógyászati, hanem
közérzetjavító) terméket vesz,
döntéshozatal, vásárlás előtt
mindenképpen konzultáljon
háziorvosával.
„Kérjen tájékoztatást a termékbemutatót tartó cégtől,
hogy a vásárlás üzlethelyiségben vagy azon kívül történik.
Miért fontos ez? Ha a vásárlást úgy minősítik, hogy üzlethelyiségen kívül történik,
akkor fennáll a törvény adta
14 napos vásárlási elállási
jog.

Tankó Zoltán Károly – A
munka és a szakma szeretetét
apámtól tanultam. Az öcsémmel és a fiammal a családi
vállalkozásban sok-sok szép
munkát végeztünk együtt,
kastélyok, templomtornyok
munkálataiban vettünk részt.

Balogh Károly – Véleményem szerint attól lesz valaki
a szakma kiválósága, ha az
alábbi három dolgot követi
munkája során: megbízhatóság, pontosság és minőség.

28 fő „veterán” vállalkozót tüntetett ki a kamara az Iparos Mester Vállalkozói Díjjal

szen a mai napig ezzel foglalkozom. Nagyon érdekes és
különleges munka.
Kertész László Pál – Egy kihalófélben lévő szakma gyakorlójaként keresem a kapcsolatot a modern kor igényei
és a szakmai hagyományok
között.
Meggyőződésem,
hogy termékeinkre a jövő embereinek is igénye lesz.
Kiss József – Már hetedik
osztályban tudtam, hogy fodrász szeretnék lenni. Sajnos
egy évet kellett várni. Nyáron
már jártam gyakorolni, ismerkedni a szakmával. 1961 óta,
a mai napig dolgozom.
Kolek Józsefné – Az én arc
poeticám egyszerű, de munkám során mindig ezt követem: emberszeretet, tisztelet
és szakmaszeretet.
Krausz József – Egy életen
keresztüli tanulás! Természetes anyagokból, népies stílusban készült bútorokat, kiegészítőket ajánlunk. Éljenek természetesebben!
Krár Ferenc – Elsődleges a
szakma iránti szeretet, a minőségre való igény. A kihívá-

sok átgondolása a legprecízebb megoldással. A szakmai
tapasztalatok továbbadása a
következő generáció számára.
Lédeczi József – 1979 óta
egyéni vállalkozóként az építőiparban dolgozom. Munkámban elengedhetetlen a
pontosság, a minőség és a türelem.
Lévai László – A szakma
szeretete az én ars poeticám.
Az emberek, akikkel kapcsolatban kerülök, elégedettek
legyenek a munkámmal! A
folyamatos képzés-tanulás elengedhetetlen. Az elmúlt 32
évben így szerettem volna
mindig a munkámat végezni.
Mórocz István – Célom értékrendem megőrzése. A jövő
nemzedékének átadni a szakma iránti mély alázatot. Azon
dolgozom, hogy e kihalófélben lévő, gyönyörű mesterséget megismertessem.
Nagy István – Ezt a tevékenységet csak úgy lehet végezi, ha osztozunk ügyfelünk
fájdalmában. Ahogy a bölcselet is mondja: „A közös élvezet dupla gyönyör, a megosztott fájdalom félig gyötör”.

Székesfehérvári lett az ország
legvirágosabb étterme

Nagy Lajos Dénes – Harmincnyolc tanuló töltötte nálam a gyakorlatát autószerelőként. Korábban karosszéria,
fényezés és motorrestaurálás
területén is dolgoztam.

Simicska István – Mestervizsgát 1966-ban tettem, azóta vállalkozóként dolgozom.
2010-ig neveltem tanulókat.
Fontos a minőség.
Stivi János – Megkaptam az
ipar kiváló mestere címet, sokáig mestervizsga-bizottsági
tag voltam. Minden fiatalnak
ajánlom a szakmát, széppé
varázsolni másokat jó érzés.
Szebek Mihály István – Szerencsésnek érzem magam, hiszen hobbim a szakmám is.
Fiatal korunkban rivalizál-

(Folytatás a 13. oldalról.)

Az országos elismerés hosszú évek munkájának is szól

nak, gondozásának, szépítésének fontosságát megpróbáljuk
a tanulókban is tudatosítani a
szakmai képzés mellett” –
mondta el Madler Lászlóné.

http://www.fmkik.hu

Wanderer Géza – Számomra
a pékség jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. A pék dinasztia közel 200 éve működik
családi vállalkozásban, és úgy
néz ki, hogy ez a tendencia
folytatódik. Családomnak, de
főleg feleségemnek is sokat
köszönhetek.

Papp József Györgyné –
Legjobb tudásom szerint
igyekszem a vendégek kérését teljesíteni. Fontos a szakma és az emberek szeretete, a
folyamatos továbbképzés.

– Kevesen tudják talán,
hogy Önnek napi tapasztalata is van e téren, hiszen a
96,1 MHz-en sugárzó Katolikus Rádió vezérigazgatója...

és ezzel párhuzamosan környezetének rendezettsége, növényekkel és virágokkal való
díszítése különösen igényes.
„A környezet megóvásá-

Tóth János – Számomra a
legfontosabb dolog az emberek iránti tisztelet és a szakma
továbbvitele, megszerettetése
a fiatalabb generációval.

Kovács Jenő
A székesfehérvári órásmester már nem élhette meg a
díj átvételét, családja vette át
a még életében adományozott
díjat. Az egyik legrégebbi
órásdinasztiához tartozott, a
toronyórák javítása, készítése
keze munkáját dicsérte. Népszerű közéleti szereplő volt,
városszépítőként is sokan ismerték. Az Építőipari Nívódíjas belvárosi órajáték tervezése, készítése, az Óramúzeum
létrehozása is az Ő nevéhez
fűződik.

Interjú Spányi Antal megyés püspökkel

Székesfehérvár – Az „Év
legvirágosabb étterme”
díjat a székesfehérvári Diófa étteremnek ítélték, a
Virágos Magyarországért
elnevezésű környezetszépítő versenyen.

2016-ban Kaposvár adott
otthont a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. és a Virágos
Magyarországért mozgalom
szervezésében megvalósuló
Virágos Magyarországért elnevezésű
környezetszépítő
verseny díjátadójának. Az
idei verseny kiemelt témája
azon éttermek keresése volt,
ahol nagy figyelmet szentelnek a gondozott környezetre,
a virágosításra.
Ennek alapján kapta meg
az „Év legvirágosabb étterme” díjat a Madler Lászlóné
vezette, székesfehérvári Diófa
étterem.
A díjat az a vendéglátóhely
kaphatja meg, amelynek éttermi kínálata magas színvonalú,

Nagy Jánosné – 38 éve virágkötőként tevékenykedem.
Nagyon szeretem, mindig újat
kell alkotni és ez örökké inspirál. Gyönyörű szakma.

Tóth Antal Lajos – A szakma szeretetén túlmenően számomra fontos, hogy a választott mesterség szakmai egzisztenciát, a családnak anyagi biztonságot nyújtson.

Örömhír mindenkinek!

az étterem saját fotója

Karácsonyi
vásárlás – erre
vigyázzunk!

tunk, hogy a szakmában ki
tud különlegesebb dolgokat
megcsinálni. Ez fejlődésünket
is segítette.

(Folytatás a 13. oldalról.)
A Gazdasági Kalauz a
megyeházi díjátadón megkérdezte a mestereket is arról, mi
a hitvallásuk.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

– Az egyháznak ott kell
szolgálni, ahol az emberek
vannak. Ez is egy ilyen szolgálat. Ha tetszik: vállalkozás.
Az egyháznak van egy kétezer éves tapasztalata az emberről, tudása a társadalomról, társadalmi tanítását megfogalmazta – ezt valahogyan
el kell mondani az embereknek. Nem feltétlenül tudományos, elvont igazságokkal, fogalmakkal. A katolikus egyháznak e rádióval az volt a
szándéka, hogy preevangelizálja a társadalmat. Nem kifejezetten igehirdetést akartunk
adni, nem vég nélküli imádságokat akartunk sugározni, hanem keresztény értékekkel
akartuk a társadalmat megkínálni. Megpróbáljuk úgy
összeválogatni a műsorfo-

lyam elemeit, hogy azok annak az embernek is értéket jelentsenek, aki ma még azt
mondja, nekem az egyházhoz
nincs közöm, én nem nőttem
bele a vallásba, de szép az,
amit mond, érdemes megpróbálni. Nem azt mondjuk, gyere el a misére, hanem azt például, hogy próbálj meg türelmes lenni a másikkal, próbáld
meg elfelejteni azt a sérelmet,
ami téged ért, mert hiába őrzöd magadban a sebeidet, attól se neki, se neked nem lesz
jobb, te is bánd meg, amit ellene tettél és akkor gyógyul a
szíved. A személyes kapcsolat
értékét mutatjuk meg. Hátha
lesz a hallgatóban némi fogékonyság arra, ami a kereszténység lényege, legalábbis itt
a földi életben, hogy „szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!” Bocsáss meg embertársadnak és ne nyugodjon le a
nap haragotok felett! Ha csak
ezt a három mondatot meg
tudnánk élni, szebben sütne
ránk a nap!
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Adótörvény változások 2017

Illusztráció

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egykulcsossá válik a vállalkozói személyi jövedelemadó és a társasági adó is, így
az adó mértéke mindkét adó
alanyainál a bevétel nagyságától függetlenül 9% lesz. A
KIVA mértéke 16 %-ról, 14
%-ra csökken és enyhülnek a
belépési feltételek is.
A vállalkozók által igénybe vehető kedvezmények feltételéül szabott több felső határ – például a kisvállalkozói
kedvezményre vonatkozó 30
millió forintos korlát – eltörlésre került, illetve további
kedvezmények és azok érvényesítését megkönnyítő intézkedések lépnek életbe.
A munkába járás kapcsán
adható költségtérítés, valamint a vállalkozók által elszámolható általános személygépkocsi normaköltség mértéke 9 forintról 15 forintra
emelkedik kilométerenként.
Jelentősen átalakul a cafeteria keretében adható juttatások rendszere. A béren kívüli
juttatások köre leszűkül, és
több – korábban e körbe so- Komoly változás, hogy az adóhatóság támogató eljárás keretében segíti az adózókat a jövőben
rolt – juttatás a jövőben az
egyes meghatározott juttatá- alkalmazást segítő és admi- látási alap összege is 90 ezer kötelezettek köre, ugyanakkor
sokra vonatkozó közteher nisztrációt csökkentő módosí- forintra. Csökken a foglalkoz- a – forgalmazó által igényeltatót terhelő szociális hozzá- hető – támogatásnak köszönmellett juttatható a korábbi tás történt.
feltételekkel, de az egyedi érA kisadózó vállalkozások járulási adó mértéke is két hetően 50 000 Ft-tal kevesebtékhatárok figyelmen kívül adókötelezettségét (KATA) ütemben, 2017-től 22%-ra, be kerül majd a pénztárgép.
Az adóhatóság támogató
hagyása mellett. Új elemként érintő változások közül kie- majd 2018-tól 20%-ra.
Az egészségügyi szolgálta- eljárás keretében segíti az
jelenik meg a béren kívüli jut- melendő, hogy a százalékos
tatásként adható pénzbeli jut- adófizetési kötelezettséggel tási járulék összege 2017. ja- adózókat a jövőben amikor a
tatás 100 000 Ft éves keretig, érintett bevételi határ 6 millió nuár 1-jétől havi 7 110 forint. hiba kijavítására és önellenőraz összeghatárt meghaladó forintról 12 millió forintra A kötelezettség egy napra zésre hívja fel az adózók fijuttatás bérjövedelemként vá- emelkedik. A jövő évtől nem számított összege 237 forint gyelmét. Az étel- és italautolik adó- és járulékkötelessé.
számít főállású kisadózónak lesz. Az eho kétkulcsossá vá- mata berendezéseket felügyeA béren kívüli juttatások az a vállalkozó, aki nevelő- lik, mivel csak a 14%-os és leti egységgel kell ellátni a
egy új 22%-os kulcsot NAV részére történő adatkülutáni adó- és eho köteemlít a 2017-től hatá- dés érdekében. A kötelezettlezettség alapja a juttalyos
szabályozás. ség bevezetése jövő év június
tás 1,18-szorosa lesz,
A megbízható adózók
2018-tól pedig tovább végén várható.
mely
után
a
további
EKAER
kötelezettséget
csökken, így 20% lesz
15% személyi jövedeérintően is lesz változás a
az eho mértéke.
lemadó
mellett
előnyöket kapnak
Megszűnik a ka- 2017. február 15-ét követően
14%
egészségügyi
matjövedelmeket ter- teljesített bejelentések kaphozzájárulást kell továbbra is fizetni. A béren kí- szülői foglalkoztatási jogvi- helő 6%-os eho. A fizető ven- csán.
A megbízható adózók todéglátók által korábban fizevüli juttatások után a kifizetőt szonyban áll.
Kiegészült a bevételre vo- tett 20%-os eho pedig beépül vábbi előnyöket kapnak a
a juttatás 1,18-szoros összege
után 15% személyi jövedele- natkozó szabály azzal, hogy a tételes átalányadó összegé- 2017-től (automatikus fizetési
halasztás, értékhatár megemeaz adóalanyiság megszűnése- be.
madó és 22% eho terheli.
Az áfatörvényt érintő lése).
Az adómentesen adható kor bevételnek kell tekinteni
Az illetékeket érintően az
juttatások köre kibővül a mo- azt az összeget is, amelyet az egyik legfontosabb változás,
bilitási célú lakhatási támoga- adóalany az általa kibocsátott hogy az alanyi adómentesség ingatlanforgalmazók, lízingtással illetve pontosították a bizonylat alapján az adóala- összeghatára 6 millió forintról cégek számíthatnak változáslakáscélú munkáltatói támo- nyisága megszűnése napjáig 8 millió forintra emelkedik. ra, illetve változik a környeTöbb termék és szolgáltatás zetkímélő gépjárművekre vogatás adómentességére vonat- még nem szerzett meg.
Lerövidül az adóalanyiság áfakulcsa is csökken 2017. ja- natkozó szabály, illetve a
kozó szabályokat is.
A magánszemélyeket meg- megszűnését követően az új- nuár 1-jétől (tej, tojás, barom- földhasználati jog illetékjogi
illető családi kedvezményt és ból történő választást kizáró fihús (5%), éttermi szolgálta- megítélése – tájékoztatta laaz első házasok kedvezmé- korábbi 24 hónapos időszak tás, internet előfizetés (18%). punkat Menyhárt Róbert, a
Jelentősen kibővül az onli- NAV Fejér Megyei Adó- és
nyét érintő pontosítások ered- 12 hónapra. Változik a főálláményeként több kedvező, jog- sú kisadózókra vonatkozó el- ne pénztárgép használatára Vámigazgatóság igazgatója.

Megy együtt.
A ŠKODA Gondoskodás Programjában
nincs más dolga, mint élvezni a vezetést.
A ŠKODA Gondoskodás Programjában akár 0%
önrész befizetésével, egy fix havi bérleti díjért
cserébe már háromévente új autóba ülhet.
Önnek nincs más dolga, csak élvezni a vezetést.
A szolgáltatás a következőket tartalmazza: az autó
használatát, a kötelező szervizeket, a kopó, forgó
alkatrészek cseréjét, egy BARUM téli gumi szettet,
gumicserét és –tárolást, a kötelező biztosítást,
teljes körű Porsche CASCO-t, a forgalomba
helyezés költségét, sőt, balesetbiztosítást is.

gondoskodas.skoda h
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WolfAuto

8000 Székesfehérvár, (Új) Csóri u. 116.
Telefon: 06 22 512 860. Telefax: 06 22 512 867.
E-Mail: wolfauto@wolfauto.hu
A részletekről érdeklődjön a gondoskodas.skoda.hu weboldalon,
valamint márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.

426676-TI

BŐVÜL A CSALÁD,
DE SZERETNE EGY ÚJ AUTÓT IS?

Fotó: Videoton

KÖNNYÍTÉSEK Javuló versenykörnyezet, csökkenő kulcsok

A Videoton cégcsoport a fennállása óta először, 2015-ben bekerült a Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Szlovéniát, Bulgáriát is magába foglaló régiós TOP 500-as körbe.

Negyedszázados
az új Videoton
1991. december 5-én zajlott le az a versenytárgyalás, amihez az új Videoton születése köthető.
Ma, 25 év elteltével, a Videoton az ország legtőkeerősebb hazai magántulajdonú cége.

Az új Videoton 1992-ben
hatezer fővel indult, és mintegy 8 milliárdos árbevételt ért
el. 2015-re árbevétele meghaladta a 154 milliárdot, és 10
ezer dolgozóval a 4. legnagyobb ipari foglalkoztatójává
vált. Közülük ötezret Fehérváron alkalmaz a cégcsoport.
„Az új Videoton történetében két korszakhatár is van.
Az első korszak 2000-ig tartott. A Videoton életében egy
intenzív fejlődési szakasz vette kezdetét. A második cezúrát a 2008-2009-es válság jelentette. A válság okozta
megtorpanás után ismét emelkedő pályára állt a cégcsoport. 2015-re az új Videoton
történetének legeredményesebb évét könyvelhették el.
Az országos toplistán 10 pozíciót javítva az 52. helyre került, és fennállása óta először

bekerült a régiós TOP 500-as
körbe.” – mondta Sinkó Ottó
vezérigazgató.
Dolgozóink között gyakoriak a generációk óta a Videotonhoz kötődő családok. A tulajdonosok változatlanul elkötelezettek azt illetően, hogy
a cégcsoport magyar magántulajdonban
maradjon
–
mondta el Sinkó Ottó, akitől
azt is megtudtuk, hogy a további növekedésnek egyedül
a munkaerő hiánya szab gátat,
ami új növekedési modell kidolgozását teszi szükségessé.
„Ebben az új munkaerő-piaci helyzetben csak azok a
cégek tudnak továbbra is
prosperálni, amelyek a versenyképes bérek, a vonzó karrier lehetőség, a hosszú távú
stabilitás mellett az élet egyéb
területein is olyan perspektívát és pluszjuttatásokat képesek adni a dolgozóiknak,
amelyek őket tartósan a céghez s kötik. Meggyőződésünk, hogy a Videoton ilyen
cég lesz – jelentette ki a vezérigazgató.
A cég története teljes terjedelmében a www.fmkik.hu
oldalon olvasható.
Hirdetés
426597

Új lehetőségek az autópiacon
A magyar autópiac csak lassan tér vissza a válság előtti kerékvágásba. Bár
örvendetes tény, hogy az új gépjárművek eladásai évről-évre javulnak,
azért a hazai utakon még mindig több elöregedett kocsi robog, mint kellene. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének statisztikái szerint a
használt személyautók átlagéletkora meghaladja a 11 évet, és a számuk
is jóval magasabb az újakénál. Ez a tény pedig több veszélyt is hordoz
magában. A sok százezer kilométert futott gépkocsik károsanyag-kibocsátása nagyobb terhet ró a környezetre, illetve a műszaki állapotuk is
számtalan kívánnivalót hagy maga után, ami a közlekedésbiztonságra
jelent veszélyt.
A hazai importőrök már dolgoznak olyan alternatívákon, amelyek segítségével az emberek új autókba ülhetnek át a használt régiekből úgy,
hogy ez mégsem követel tőlük erőn felüli anyagi áldozatvállalást. A Porsche Lízing és a ŠKODA Magyarország az elsők között hívták életre és vezetik be idén novembertől azt a lízing konstrukciót, amelynek köszönhetően a magánszemélyek, illetve az egyéni vállalkozók könnyen, gyorsan,
és az elképzeléseiknek, igényeiknek legmegfelelőbb új ŠKODA márkájú
autókhoz juthatnak hozzá.
A ŠKODA Gondoskodás Program névre keresztelt termékük fix futamidőre, három vagy négy évre szóló szerződést jelent, amelynek keretében
havi bérleti díj ellenében kaphatnak új autókat az emberek.
„Ez a hosszú távú bérleti konstrukció minden szempontból előnyös az új
autóra vágyó vásárlóknak. A legfontosabb, hogy a lízing díja mindig ugyanannyi hónapról-hónapra és a finanszírozási szerződést akár már 0 százalékos önerővel is meg lehet kötni. Ugyanakkor ez a díj nem csupán az autó
használatát fedezi, hanem számtalan szolgáltatást is tartalmaz. Többek
között benne van a kötelező karbantartások költsége, a kötelező-, a balesetés a teljes körű Porsche CASCO biztosítás tarifája, valamint egy garnitúra téli
gumi ára tárolással, cserével együtt. Továbbá egy MOL üzemanyagkártya is
beleértendő a díjba, amely kedvezményes tankolást tesz lehetővé a cég által üzemeltetett kutakon. Mindezek mellett 3-4 évente lecserélhető az addig
bérelt autó egy újra.” – fejtette ki Jandó Zsolt, a székesfehérvári Wolf Autó
értékesítési vezetője.
A ŠKODA Gondoskodás Program kialakításakor kiemelt figyelmet szenteltek annak is, hogy az autóválaszték a lehető legszélesebb legyen. A cél
az volt, hogy a családi igényekre szabott járművek éppúgy elérhetőek
legyenek, mint a reprezentációt előtérbe helyező, vagy a munkához használt autók. Ennek megfelelően a ŠKODA modellek közül a Fabia, a Rapid,
az Octavia és a Superb modellek szerepelnek a kínálatban.
A ŠKODA Gondoskodás Programról szóló bővebb információk, illetve
konkrét ajánlatok Székesfehérváron a Wolf Autó kereskedéstől kérhetőek
a hét mindennapján az Új Csóri u. 116 . címen található szalonban, illetve
a 06205264747-es telefonszámon, és a www.wolfauto.hu honlapon.
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Nagy megyei sikerek
EUROSKILLS Fehérvári, Fejér megyei siker Göteborgban

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

ADÓKONFERENCIA

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

2017. január 24. kedd, 9.00-15.00 óra: Gazdaság Háza
2017. évi adótörvény változásokról tájékoztató előadások, gyakorlati példák, konzultációval egybekötve.
A programokról részletesen, részvételi feltételek és
jelentkezés: www.fmkik.hu

Iparjogvédelmi
tanácsadás

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

Széchenyi-kártya
2., mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ,
időpontegyeztetés: 06 (22) 510310,
eva.papsz@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: kedden,
szerdán 13-15, péntek
9-11 óra között. Információ: Jakab Mariann ,
06 (22) 510-323, mariann. jakab@fmkik.hu,
www.bekeltetesfejer.hu.

Lelki készülődés a Gazdaság Házában
Stadler Bence épületasztalos ezüstérmet szerzett a versenyen

Göteborg, Fejér – Két Fejér
megyei fiatal is éremmel
tért haza a 2016 decemberében megrendezett
göteborgi EuroSkills versenyről.

Liszi Roland bútorasztalos
és Stadler Bence épületasztalos is éremmel tért haza a
2016-os göteborgi EuroSkills
versenyről. Roland Kiválóság
érmet, Bence pedig ezüstérmet szerzett a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságán.
Mindketten a Székesfehérvári
SZC Vörösmarty Mihály Ipari
Szakgimnáziumába és Szakközépiskolájában végeztek, itt
szereztek érettségit és asztalos végzettséget.
„A verseny nagyon sokat
adott számomra. Rengeteg új
embert ismertem meg, sok
hasznos tapasztalatot szereztem, nagyon sok új dolgot tanultam” – számolt be tapasztalatairól Liszi Roland. Mint
mondta, a versenyt a szakma
színvonalának emelése, a hiányszakmák népszerűsítése
miatt is fontosnak tartja.
„Buzdítom a diákokat, hogy
vegyenek részt minél több

ilyen és ehhez hasonló versenyen. A befektetett energia, a
plusz tanulás megtérül, csak
hasznunkra válik. Számtalan
új dolgot tanultam, például
hogy melyik gépet, mikor és
hogyan használjuk munkánk
során. Egyszerűen jó ide, ehhez a közösséghez tartozni.
Jólesik az elismerés.” – összegezte Roland. Mint elmondta,
a későbbiekben vállalkozás-

A fiatalok sikere
a helyi képzőket
is dicséri
ban gondolkodik, az eddig tanultakat pedig szeretné átadni
a diákoknak.
Stadler Bence szerint nagyon fontos a lelki felkészülés a versenyre, csakúgy, mint
a szakma szeretete, hiszen e
nélkül nem lehet csinálni.
„Ha szereted a szakmádat,
akkor az életben egy percet
sem kell dolgoznod” – mondta. A versennyel kapcsolatos
tapasztalatait így összegezte:
„Nem tudtam mire számítha-

Liszi Roland bútorasztalos

tok, milyen lesz a mezőny. Az
első nap még feszült voltam,
de másnapra már teljesen feloldódtam. Eszméletlen élmény volt, teljesen felspannolt, hogy körülöttem minden
versenyző kiváló” – emlékezett Bence. Szerinte érdemes
a tanulásba energiát fektetni.
„Diák korunkban még nem
látjuk a tanulás miértjét, de
később – bizton állíthatom –
megtérül a befektetett munka.
Mindig van hova fejlődni.
Terveim között az egyetem
szerepel, mérnöknek készülök” – foglalta össze Bence.
A göteborgi versenyen
még egy Fejér megyei versenyző, Heiter Szabolcs (villanyszerelő), az Óbudai Egyetem hallgatója is megmérette
magát.
A Skills versenyek célja a
szakképzés
színvonalának
emelése, a kétkezi, fizikai
szakmák társadalmi presztízsének növelése, a végző tanulók és iskoláik szakmai
megfeleltetése a gazdaság
igényeinek és elvárásainak.
2018-ban Budapesten rendezik a EuroSkills európai
versenyeit.

Új célkitűzések a koncepcióban
Fejér megye – Új feladatokat

és célkitűzéseket meghatározva állította össze a 2018-ig
tartó időszakra vonatkozó
megyei szakképzés-fejlesztési
koncepciót a Fejér Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB).
A koncepció célja egy
olyan perspektíva felvázolása
a szakképzés vonatkozásában,
amely kielégíti a szakképzési,
a társadalmi és a gazdasági
elvárásokat, igényeket. A
szakképzés a gazdasági növe-

Hirdetés

den érintettje számára. Magában foglalja a munka, a szakma és a tárgyi tudás becsületét, a szociális kompetenciák,
együttműködési
készségek
fejlesztését, a tanulók motivációjának növelését, a gazdaság versenyképességének támogatását, a képzésben való
aktív részvétel, az élethosszig
tartó tanulás támogatását. Az
MFKB működését NFA-KANGM forrás támogatja. A
koncepció a www.fmkik.hu
oldalon olvasható.

Ki lesz jövőre a szakma sztárja?

428731

IRODABÚTOROK - LAKÁSBÚTOROK
- ÜLÕGARNITÚRÁK
EGYEDI BÚTOROK TERVEZÉSE,
GYÁRTÁSA
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu
www.karrierirodabutor.hu

kedés szempontjából megkerülhetetlen tényező, az oktatás-, a foglalkoztatás-, a gazdaság- és szociálpolitikára is
hatással van. Olyan szakképzési rendszer kidolgozására
kell törekedni, amely támogatja a versenyképesség növelését, a jól képzett szakemberek kibocsátását.
A 2018-as időszakra vonatkozó jövőképben azokat az
értékeket fogalmazták meg,
amelyeket irányadónak tekintenek a képzési folyamat min-

Az idei tanévben 10. alkalommal mérhetik össze tudásukat
a szakképzésben nappali tagozaton végzős tanulók a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV). Fejér megyében a 2016/2017-es tanévben 180 diák, 25 szakmában
adta le jelentkezését.
Az írásbeli elődöntők az
FMKIK szervezésben 2017.

január 3-19-ig zajlanak, a
döntőt 2017. április 24-26-ig
rendezik meg Budapesten. A
szakmai verseny fő célkitűzései a magyar szakképzés színvonalának további emelése, a
szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a
megmérettetés. Ezen verseny
győzteseiből kerülnek ki azok
a fiatal szakemberek, akik
képviselhetik Magyarországot
a nemzetközi szakmai versenyeken. Az SZKTV-t NFAKA-NGM forrás támogatja.

Fotó: FMKIK

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

Reményteli várakozás

Fotó: Euroskills

Képzési
tanácsadás

Modern Vállalkozások Programja –
Vállalkozz digitálisan!
Székesfehérvár: 2017. január 17. (kedd) 10.00 óra:
Gazdaság Háza – Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Bicske: 2017. február 28. (kedd) 10.00 óra: Petőfi Művelődési Központ, Bicske, Kossuth tér 20.
Regisztráció: www.vallalkozzdigitalisan.hu

SZOLGÁLTATÁS

Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla: 06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

PROGRAMAJÁNLÓ

A kis vendégek és a város polgármestere is örömmel érkeztek
Székesfehérvár – A reményte-

li várakozás és a lelki készülődés idején hívta karácsonyi
ünnepségre a kamara a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium tanulóit, a Gazdaság Házába.
Az adventi várakozás időszaka az elcsendesedés, az Úr
eljövetelére való készülés.
A martonvásári Pápay
Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő
Speciális
Szakiskola és Kollégium diákjaival közösen készült a karácsonyra dr. Szabó Tibor
martonvásári polgármester és
a Fejér Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara. A kamara fontosnak tartja, hogy minél többekben alakuljon ki az esélyegyenlőség iránti igény, különös tekintettel a gazdasági és
társadalmi életre.
A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Kollégium ökoiskolaként működik.
Elkötelezett a minőségügy és
a fenntarthatóság iránt. Az intézmény tantestülete megalakulásától keresi azokat az utakat és lehetőségeket, amelyek
segítségével a középsúlyos
fokban értelmileg akadályozott gyermekek minél sokoldalúbb fejlesztése valósulhat
meg.

Küldöttgyűlés – díjakat adtak át
(Folytatás az 1. oldalon.)
A küldöttgyűlésen szó volt
a kamarai stratégiáról. Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke a 2017-2020 időszakra
megfogalmazott kamarai stratégia kapcsán elmondta: „A
stratégia megalakításának az
a célja, hogy hosszú távra
tudjunk magunk elé feladatokat, célokat kitűzni és ezeket
folyamatosan ellenőrizni le-

hessen, javítani, módosítani.
Stratégiai feladatunknak tekintjük, hogy a jövő generációját bevonjuk a kamarai munkába és segítsük vállalkozóvá
válását.” A küldöttgyűlés további részében a küldöttek
két szabályzatot fogadtak el:
az adatkezelési és adatvédelmi, valamint a közérdekű
adatok megismerésére irányuló szabályzatot.

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
ügyvezető igazgatók
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Dávid Lajos, Nagy István, 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

