„Alkotni hosszabb
távra érdemes”

A szakképzés jövője
„A gazdaságnak rugalmas
és szakmailag váltani képes
szakemberekre van szüksége.” – mondta Dávid Lajos,
MFKB elnök.

„Cégünk elkötelezett híve a
fenntartható magatartásra való
törekvésnek.” – Nagy István,
ügyvezető, Nagy és Társa Kft.

2. oldal

Radetzky Jenó´

Megújuló értékeink
Az, hogy mit tekintünk
értéknek, függ a helytől,
időtől, adottságtól, világnézetünktől, tehát tőlünk.
Érték a kincs, az érdem, az
eredmény!
Könyvtáraink tele vannak környezetünk természeti értékeiről, kincseiről
szóló leírásokkal, fényképes albumokkal. Történelmünk tanúi azok az
építmények, tárgyi és szellemi alkotások, melyek
megbecsült bizonyítékai
emberi, nemzeti közösségi értékeinknek. Ezek az
állandó tárgyi és világnézeti értékeink bizonyítják
helyünket szűkebb környezetünkben és tágabb
világunkban.
Állandó
természeti értékeink, emberi alkotásaink megőrzése kultúránk része. Ezek,
melyeket a természetben
óvunk, múzeumokban tartunk, katalogizálunk, alig
változnak az évek, évszázadok során.
Tágabb és szűkebb világunkat, életünket azonban
a mobilitás és a változás
mozgatja. Döntéseinket,
cselekedeteink
irányát,
minőségét a külső és belső körülményekhez való
alkalmazkodás jellemzi.
Helyünket, pozíciónkat,
lehetőségeinket ismerni
alapvetően fontos a társadalmi, kulturális, gazdasági környezetben. Ahhoz,
hogy új, a maradandó értékek közé sorolható értéket
hozzunk létre, folyamatos
megújulásra van szükség.
Megújuló gazdasági értékeinket a vállalkozásokba
tömörített emberi akarat,
tudás, tapasztalat képviseli. Ezek számbavétele, értéktárba gyűjtése legalább
olyan fontos, mint az állandó értékek katalogizálása. A „Honnan jöttünk,
hová tartunk és miért
élünk?” filozófiai alapkérdés megválaszolása egyéni
és közösségi feladat. Köztestületként működő gazdasági önkormányzatnak,
a Kamarának jól felfogott
érdeke és kötelessége segíteni a vállalkozásokat az
eligazodásban, fentiekben
megfogalmazott kérdéssor
megválaszolásában.
Erre szolgál a Gazdasági Értéktár, mely tár-

gyilagos, hiteles képet ad
a vállalkozások számára.
Regisztrálja és bemutatja
azt az emberi akarat, hit,
kreativitás és munka által
összerakott értéktömeget,
ami nemcsak a vállalkozások érdekét szolgálja,
hanem a társadalom megélhetőségét,
boldogulását, fejlődését és a közteherviselést biztosítja. Az
értéktár tehát nemcsak
az önismeretre szolgál,
hanem széles körben felhasználható gyűjtemény a
gazdaságban felhalmozott
„működő” értékeinkről.
A nagyról, a kisebbről, a
kicsiről – a legkiválóbbakról. A példát mutatókról.
Mert van kiváló, innovatív, eredményes versenyés jövőképes vállalkozás
a nemzetközi globális térben működő multik között,
de ugyanígy megtaláljuk a
maguk súlycsoportjában
legjobbnak számító kis- és
középvállalkozást, mint
ahogy egyéni vállalkozó
is nyújthat a maga és a
körülvevő közösség számára pótolhatatlan szolgáltatást. De az értéktárba tartoznak a különleges
gazdasági célt és küldetést
vállaló szervezetek is.
Legyen az egészségügyi
szolgáltatás (üzleti alapon) vagy hagyományokat
ápoló iparos és kézműves
egyesület, vagy a társadalmi folyamatokat mérő
és a gazdaság számára információkat biztosító nonprofit vállalkozás.
Az értéktár tehát nem
a manapság sok helyütt
divatos TOP kiadvány.
Igyekszik minden területről a legjobbakat és
a legsikeresebbeket regisztrálni. Ebből adódóan
nem is lehet teljeskörű, de
nem is lehet ez cél. Gyorsan változik a világ. Aki
megáll, lemarad, aki túl
gyorsan fut, az eleshet.
Jövőre változhat a sorrend
és bővülhet a tartalom.
Új csillagok tűnnek fel,
mások elhalványodnak.
Új diszciplinák jönnek, új
lehetőségeket meglátó és
felvállaló vállalkozások
alakulnak.
Gazdasági
értékeink,
mint
energiaforrásaink
megújulnak. Ez a fejlődés
alapja, egyéni és nemzeti
boldogulásunk záloga.

Keresse az EEN
régiós irodáját
Az Enterprise Europe Network az üzleti kapcsolatépítés
első lépcsője. Keresse a régiós
irodát a Gazdaság Házában.
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FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG
Fenntartható módon növelni
a versenyképességet egyesek
számára kihívás, mások számára lehetőség is.
Korunk jelentős vállalkozói
kihívása a versenyképesség
fenntartása, növelése. Kérdés,
mindez hogyan valósulhat meg
az energetika és a fenntarthatóság jegyében. A szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás
ugyanis minden gazdasági
szereplőt, sőt a lakosságot is
érinti. Minden esetben szükséges a piaci trendek folyamatos nyomon követése és az
ebből származó ötletek megvalósítása, az innováció. Fejér megyében a vállalkozások
elkötelezettek a környezetünk
megóvása, a fenntarthatóság
iránt. A kamara a Gazdaság
Háza a fenntarthatóbb életmódért mintaprojekttel, fenntarthatósági témakörben napi
szintű kapcsolatba került Fejér
megyei vállalatvezetőkkel. Közülük Jüllich Ádámot, Minárovits Mártont és Nagy Istvánt
szólaltatjuk meg.
„Társaságunk a kezdetek óta
elkötelezett híve annak, hogy
a jövő nemzedékei egy emberibb, tisztább környezetben
éljenek. Ennek érdekében ki-

emelt figyelmet szentelünk a
környezettudatos gondolkodás
integrálásának.” – mondta
Jüllich Ádám, a Jüllich Glas
Holding Zrt. elnöke. Hozzátette, az elmúlt 5 évben jelentősen megnőtt, és folyamatosan
emelkedik a megújuló energiát
használó
magánszemélyek,
társaságok száma. „A Jüllich
Glas Holding Zrt. 2011. októberében kezdte meg a napelemgyártást Székesfehérváron.

Örömmel mondhatom, hogy az
érdeklődés azóta is töretlen a
Magyar termékek iránt. Nem
csak napelem panelekkel, hanem komplex szolgáltatással
állunk ügyfeleink rendelkezésére.” – foglalta össze a megújuló
energiák hasznosításában rejlő
üzleti lehetőségeket az elnök.
Átlagemberként, családi ház
építése előtt sokan félve mernek belevágni passzív ház felépítésébe, napelem, napkollek-

tor telepítésébe. Pedig egy jól
kivitelezett rendszerrel csak
nyerhetünk, derült ki Jüllich
Ádám szavaiból. „Mindenképpen érdemes ezekben a technológiákban gondolkodni. Egy
jól megtervezett, kivitelezett
rendszerrel ténylegesen elérhető a „nulla” forintos rezsi, mely
akár több százezer forintos
megtakarítást jelenthet évente.” – mondta.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fontos változások az építőiparban 2018. január 1-től
Építőipari tájékoztató fórumot szervez a kamara 2017. december 5-én (kedd), 14.00 órától a Gazdaság Házában. Téma: 2018.
január 1-től érvényes változások az építőiparban.
2018. január 1-jétől a közigazgatási eljárásokban jelentős
változások várhatók, melyek az építőipart is nagymértékben
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Összefoglaló a 2016. év megyei gazdasági folyamatairól. Arcok,
termékek, üzenetek – a teljesség igénye nélkül.

érintik. Készüljön fel időben Ön is! Az építőipari jogszabály-változások ismertetése, továbbá építőipari vitarendezési
lehetőségek témában konzultációs tájékoztató fórumra várjuk
az érdeklődőket 2017. december 5-én, kedden, 14,00 órától.
Helyszín: Gazdaság Háza.

Üzleti Etikai Díjat
kapott a Macher Zrt.
A székesfehérvári Macher Zrt. középvállalat
kategóriában kapott Üzleti Etikai Díjat. A díj kiemelkedő szerepet tölt be
az üzleti életben tisztességesen, felelősen működő cégek elismerésében.
Idén a székesfehérvári
Macher Zrt. is díjat kapott,
középvállalat
kategóriában. Az 1991-ben alapított cég stratégiájában a
minőség kimagasló helyet
foglal el. Kétszeres Nemzeti Minőség Díjasok, az
elnök-vezérigazgató, Macher Endréné, a Nemzeti
Minőségi Díj Nagykövete
címet is birtokolja. Tizenöt
éve vesznek részt a Leg-

jobb Munkahely Felmérésen, és öt alkalommal
kerültek be az első tíz helyezett közé.
Az Üzleti Etikai Díjat
László Ervin professzor, a
Budapest Klub Alapítvány
elnöke és Demcsák Mária,
a Piac & Profit üzleti magazin alapító főszerkesztője azzal a szándékkal hozta
létre, hogy a magyar társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek azok a
hazai vállalkozások, amelyek
tevékenységükkel,
magatartásukkal
példát
mutatnak a felelős, etikus
gazdálkodásban, üzleti jelenlétben.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A gazdaság zöldre vált
(Folytatás az 1. oldalról.)
„Azt gondolom, hogy a
technológiák jelentős része
a fenntartható fejlődés egyik
alappillérének számító energiahatékonyság
irányába
halad: az elektromos autók,
az önvezető járművek, az
energiatárolás megoldásába fektetett dollármilliárdok
vagy a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű
alkalmazása is ezt támasztja
alá.” – mondta Minárovits

Vélemények az EEN-ről

A gazdaság zöldre vált. A Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért projekt, fenntarthatóságot támogató energetikai beruházás elemei
hőszigetelésével a fűtési
energia felét takarítjuk meg,
illetve a CO2 kibocsájtásunkat így megfeleztük. Hatékony T5 és LED világítást
alkalmazunk tovább csökkentve CO2 lábnyomunkat.
Szelektív hulladékgyűjtést
alkalmazunk külön gyűjtve
a műanyagot, papírt és fémet. A szerves hulladékot
komposztáljuk.
„Kifejlesztettünk egy ügyintéző E-triciklit, amit napenergiával „töltünk”. Ennek
„téliesítése”
folyamatban
van. További E-tricikliket
eladásra készítünk. Dolgo-

Akár másfél milliós támogatás
elektromos autóra
Bővítik az elektromos autók
vásárlásának támogatását és
adminisztratív könnyítésekre
is számíthatunk a környezetbarát közlekedés ösztönzése
érdekében.
A jogi személyeknél 5-ről
35-re emelkedik a támogatható autók száma, a költségvetési intézményeknél pedig nem
lesz felső határ.
Az eddigi pályázókon túl

ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek is igénybe vehetik a támogatást, derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
tájékoztatásából. A támogatáshoz a következő évre is rendelkezésre állnak a szükséges
források, emellett támogatni
fogják az elektromos taxik vásárlását és üzemeltetését, valamit az elektromos carsharing
(közösségi használatú autó)
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Külpiacon, magabiztosan
Sikeresebbek a külpiacon
jelenlévő vállalkozások – derült ki a Future of Business
című felmérésből. A kkv-k
külpiacra lépését az Enterprise Europe Network iroda
szolgáltatásai is segítik.

Baritsa Tamás

Jüllich Ádám, a Jüllich Glas Holding Zrt. elnöke
Márton, az Albacomp RI – nyilatkozta a Gazdasági
Kft. ügyvezetője.
Kalauz olvasóinak Nagy
Nagy István, a Nagy és István, a Nagy és Társa Kft.
Társa Kft. ügyvezetője is ügyvezetője.
hasonlóan vélekedik. „Mint
Mondok példákat – folycégirányító vallom, hogy tatta. Villamos energia igétervezni, stratégiát alkotni nyünket teljes egészében
csak hosszabb távra érde- napelemes rendszerrel termes. Túl a rövid távú gon- meljük meg. Telephelyünk
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dolkodás csapdáján, a fenntarthatóság fontos tényezővé
válik, hiszen meghatározó
eleme az élhető holnap ígéretének. Nemcsak magam,
mint vezető, de a Nagy és
Társa Kft. dolgozói, valamint a gazdasági társaság
tevékenysége összességében
is elkötelezett híve annak az
eszmeiségnek, hogy a ma elérhető valamennyi hatékony
eszközzel törekedjünk a
fenntartható magatartásra.”

zunk az első E-autónkon is.
Örülünk hogy ezen fejlesztéseinknek a környezetvédelmen túl költségcsökkentő, vagyis versenyképesség
növelő hozadékuk is van.
Immár fél évtizede telepítünk napelemes rendszereket. A megyében vélhetően
mi készítettük az egyetlen
villamos hálózattól függetlenül működő rendszert, amely
az utolsó villanyoszloptól
sok kilométerre működő telephelyen nyújtja a villamos
áramellátás kényelmét.” –
foglalta össze tevékenységüket Nagy István.

Minárovits Márton, az Albacomp RI Kft. ügyvezetője

„Értékorientált a cég működése”

további terjedését.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat keretében a kedvezményezetteknek
lehetőségük van vissza nem térítendő támogatás igénylésére
elektromos gépkocsi vásárlása
esetén. A támogatás mértéke a
vásárlás időpontjában érvényes
bruttó eladási ár 21 százaléka,
de legfeljebb 1,5 millió forint.
Forrás: kormany.hu, NGM

Macher Endréné, a Macher Zrt. elnök-vezérigazgatója vette át a díjat
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Kezdetektől értékorientált a cég működése, amit
már húsz éve írásba is foglaltunk, „Macher Értékek
Kiskönyv” formájában. Az
Üzleti Etikai Díj visszaigazolás számunkra, hogy azok
az értékek, amiket képviselünk, és az az út, amin járunk külső szemmel is fontosak, elismerésre méltók.”
– mondta Macher Endréné,
a Macher Zrt. elnök-vezérigazgatója az Üzleti Etikai Díj elnyerése kapcsán.
Hozzátette, a válság után a
bizalom visszaállítása a cégek számára az egyik legnagyobb kihívás, az elismerés
visszaigazolás
számukra,

hogy ezt az akadályt sikerrel
veszik. A díj értéke munkatársaik, partnereik, vevőik
és beszállítóik felé egyfajta bizalomerősítés, amely a
versenyképességüket
növeli. Az Üzleti Etikai Díj
nem csak az eddig végzett
tevékenységük elismerése,
de egyben kötelezettség is a
jövőre nézve.
Az Üzleti Etikai Díjra
az FMKIK jelölte a céget
az üzleti partnerekkel és
munkatársakkal, valamint
a szűkebb és tágabb környezettel való kapcsolat, a
fenntartható fejlődés, és az
esélyegyenlőség javítása érdekében végzett tevékenységükért.

A díj elnyerésében nem
csupán a cégvezetőknek,
hanem a cég összes alkalmazottjának szerepe van.
Macher Endréné elmondta,
a díjátadást követően a munkatársakkal közösen ünnepelték az elért sikereket. „A
siker hosszútávon kötelez
minket.” – zárta le az elnök-vezérigazgató.

Kovács Máté

kereskedelmi igazgató,
Momert Zrt.

Babits Kft. üzletfejlesztési
és marketing igazgató

Még 2008-ban kerültem
személyes kapcsolatba az
Enterprise Europe Networkkel. A gazdasági válság
során kerestük az új üzleti
lehetőségeket, ennek okán
vettük fel a kapcsolatot az
Enterprise Europe Network
Gazdaság Házában működő
Közép-dunántúli Regionális
Irodájával. A nemzetközi
üzletfejlesztési hálózat jelentős támogatást nyújt a kis-és
középvállalkozások számára, többek között a hazai és
nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításában, továbbá K+F projektekben való
részvételekben, ami nagy
mértékben segítette a mi cégünk piaci előre lépését is.

Véleményem szerint az EU
viszonylag kevés olyan networking lehetőséget biztosít már működő cégek számára, mint az EEN. Több
céggel is kerültem már kapcsolatba a EEN hálózaton
keresztül, vagy úgy, hogy
én találtam rá a profilukra
vagy ők a miénkre.
Véleményem szerint több
transzparencia kellene az
egyes érdeklődések státusza
körül, mert úgy tapasztalom,
hogy az országok kapcsolattartói közötti kommunikáció
során felmerülhetnek információs „gap”-ek, ami miatt
egyes információk elveszthetnek, esetleg késések lehetnek a kommunikációban.

A nemzetközi kereskedelemben való részvétel növeli a
vállalatok magabiztosságát.
A kutatás rámutatott, hogy
az exporttal foglalkozó kkv-k
üzleti modelljének egyik
legfontosabb eleme a kereskedelem. Tíz vállalkozásból
négyen állították azt, hogy a
bevételük több mint 25 százaléka nemzetközi kereskedelemből származik. Magyarországon a külkereskedelemben
résztvevő vállalkozások 70
százaléka elégedett jelenlegi
üzleti helyzetével, míg a hazai
piacon mozgók esetében ez az
arány csupán 61 százalék.
A meggyőző számok ellenére a nemzetközi kereskedelem kihívást jelent a kkv-k
számára és éppen ezért csak
kis részük foglalkozik vele.
A legnagyobb akadálynak a
válaszadók az “üzleti partnerkeresés nehézségét” (63
százalék), “a piacra jutási korlátozásokat” (41 százalék) és
a “jogszabályokat” (38 százalék) tartják.
A külpiacra lépés komoly
üzleti lehetőséget rejt a vál-

Cégre szabott tanácsadásért keresse az EEN irodát a Gazdaság Házában
lalkozások számára, azonban
ennek komoly kapacitás igénye van. Egy új, nemzetközi
piacra való belépés, a megfelelő partnerek megtalálása
és megszólítása, a helyi fogyasztói szokások megismerése és kiszolgálása számos
kihívást rejt magában.
Az Enterprise Europe
Network iroda segít ezen
akadályok
leküzdésében,
hiteles információt nyújt,
megbízható partnereket ajánl
a nemzetközi piacokról a
vállalkozások számára. A
hálózat több, mint 50 ország

Nem lesz pardon a vállalkozásoknak!
2017. december 13-án
(szerda), 9.00 órától tájékoztató nap a Gazdaság
Házában, a hamarosan hatályba lépő új uniós adatvédelmi változások kapcsán. Jelentkezzen!
Az új, egységes európai
szabályozás 2018. május
25-én hatályba lép és ezzel
kapcsolatban sok feladat
vár a cégekre és intézményekre. Óriási meglepetés
érheti azokat a vállalatokat,
amelyek félvállról veszik a
hamarosan hatályba lépő új
uniós adatvédelmi változásokat, amelyek jelentős jogi
és technikai feltételeket is
támasztanak. A magánszemélyek nagyobb betekintést
és jogokat kapnak az adataik kezelésével kapcsolatban, ezzel párhuzamosan a
cégek ez irányú kötelezettségeit növekednek, a mulasztásokat pedig minden
eddiginél nagyobb pénzbüntetéssel sújtják.
Sokan lehetnek olyanok,
akik most nem is gondolják, hogy a jogszabály hatálya alá tartoznak, így
nem is foglalkoznak ezzel
a kérdéssel. Az új, egységes
európai szabályozás 2018.
május 25-én lép hatályba, s
bár ez még távolinak tűnhet, a változások olyan sok
mindenre kiterjednek, hogy

piaci információit kínálja a
vállalkozások számára, külpiacra lépést segítő szolgáltatásaival bővítheti nemzetközi kapcsolatrendszerét. A
nemzetközi közbeszerzési
tenderfigyelő rendszer segítségével elsőként értesülhet
a nemzetközi felhívásokról,
a regisztráció során közbeszerzési kódok segítségével
pontosan meghatározhatja a
vállalkozása számára releváns témaköröket.
„A versenyképesség erősítéséhez kiváló partner az
EEN, mely lehetőséget biz-

tosít konkrét elképzelések
megvalósítására, illetve célkitűzéseket segítő eszköztárak beszerzésére.” – mondta a
hálózat szolgáltatásairól Puska József, az EUDEAL Plusz
Kft., ügyvezetője.
Cégre szabott tanácsadásért, keresse az Enterprise
Europe Network Közép-dunántúli Regionális Irodáját a
Gazdaság Házában, hogy vállalkozása nemzetközi szinten
fejlődhessen.
Forrás: mediapiac.hu. A felmérés eredményei részletesen
honlapunkon: www.fmkik.hu

Külpiacra jutást támogató
EEN szolgáltatások
Külpiacra jutást támogató szolgáltatások a Gazdaság Házában:
- Exportpiaci információk
- Nemzetközi üzleti partnerkeresés
- Nemzetközi rendezvények: szakkiállítások,
konferenciák, képzések, üzletember találkozók,
szakmai tanulmányutak
- Nemzetközi tenderfigyelés
- Exportösztönzési programok, pályázatok
- Klaszterek és konzorciális együttműködések

Széchenyi Kártya
Program
Új, egységes európai szabályozás lesz érvényben 2018 májusától
ez a bő félév biztosan kell
a felkészülésre, amit ideje
a cégeknek haladéktalanul
elkezdeni.
A témával kapcsolatban
információs napot tartunk
a Gazdaság Házában 2017.
december 13-án, szerdán
9.00 órától. A tájékoztató
rendezvényen való részvétel
térítésmentes, de feltétele az
előzetes jelentkezés online
a www.fmkik.hu oldalon,
vagy a csilla.buda@fmkik.
hu e-mail címen. Információ: Buda Csilla irodavezető 22/510-316, csilla.buda@
fmkik.hu

Kiket érint legfőképp:
- Kereskedők (hírlevelek, hűségkártya programok,
nyereményjátékok, webshoppal rendelkezők)
- Könyvelők, bérszámfejtők (munkavállalók adatai)
- Cégek, akik külső könyvelőt használnak
- Nagy cégek (munkavállalók adatai)
- 20 fő feletti foglalkoztatók
- Munkaerő közvetítő, kölcsönző cégek, „fejvadász” cégek
- Távközlési cégek
- Tárhelyszolgáltatók, infrastruktúra üzemeltetők
- Egészségügyi cégek (érzékeny adatokkal foglalkoznak)

Százmilliós
kkv-knak

hitellehetőség

A Széchenyi Kártya Program
(SZKP) valamennyi hiteltípusában a felvehető maximális
hitelkeret 100 millió forintra
emelkedett.
A Kormányzat az emelt
összegű hitelügyletekre is
biztosítja az eddigi mértékű
kamat-és kezességi díjtámogatást (kivétel az idei évben
létrejött 50 millió forint feletti Széchenyi Kártya Folyószámlahitel).
A felvehető hitelkeret emelésén kívül számos, a kkv
szektor élénkítését szolgáló
módosítás került bevezetésre,
melyekről bővebben a kama-

ra honlapján olvashatnak.
Az SZKP programról termékeiről részletesen a kamara honlapján is olvashat. Ha a
SZKP program felkeltette érdeklődését keressen bennünket: személyes és csoportos tanácsadás keretében nyújtunk
információt a Gazdaság Házában. (eva.papszt@fmkik.hu 06
(22)510-310, www.fmkik.hu

gazdasági kaluz
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Szolgáltatás

Iparos Mester Vállalkozói Díj

Gazdasági fórum – 2017. november 29. szerda 13 óra
Fejér megye gazdasági teljesítéséről szervez fórumot a kamara, a NAV és KSH közreműködésével. A rendezvény nyilvános, a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött

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

Jogi tanácsadás
tagjainknak
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) 510-310,
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
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden kedden, szerdán
13-15, pénteken 9-11
óra között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06(22)510-323,
mariann.jakab@fmkik.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
Üzletet ajánlunk! – Holland üzleti nap, 2017. november 29.
szerda, 10 óra
Üzleti kapcsolatépítési, együttműködési és projekt partnerségi lehetőséget kínálunk a régió vállalkozóinak. Fókuszban
Hollandia, a holland gazdaság, tények, adatok, kétoldalú kereskedelem, kooperációs és üzletkötési lehetőségek

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

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.

2017. november 29. szerda

Fogyasztóvédelmi fórum – a karácsony előtti vásárlásról –
2017. november 30. csütörtök, 10 óra
A fórum témái: a vásárlás előkészítése; árleszállítás, árfelszámítás, csalogató reklámok; a termék átvétele; „nem tetszik
az ajándék”, jótállás és szavatosság; fogyasztói kifogás intézése; internetes vásárlás; rendeltetésszerű használat kérdése.
A részvétel térítésmentes, de előzetes jelentkezés szükséges.
Fontos változások az építőiparban 2018. január 1-jétől –
tájékoztató fórum, 2017. december 5. kedd, 14 óra
2018. január 1-jétől a közigazgatási eljárásokban jelentős változások várhatók, melyek az építőipart is érintik. A jogszabályváltozás mellett szó lesz a vitarendezési lehetőségekről.

Hét vállalkozó nyerte el az
Iparos Mester Vállalkozói
Díj-at. A díjazottak olyan
egyéni vállalkozók, akik évtizedek óta valamelyik klas�szikus szakmában tevékenységükkel szakmai rangot
értek el, elismerést vívtak

ki, munkájuk példaértékű.
A díjazottak az FMKIK-hoz
beérkezett ajánlások alapján
kerültek kiválasztásra. Díjazottak: Bocs Ferenc, férfifodrász mester, Székesfehérvár;
Golenyák János, kereskedő,
Székesfehérvár; Jánosi Lász-

ló, villanyszerelő mester,
Úrhida; Krausz Józsefné,
női-férfi fodrászmester, Sárszentmihály; Nagy Lajos,
húsfeldolgozó, Sárkeresztes;
Ódor Erika, nőiruha készítő,
Sárkeresztes; Varga Ferenc,
kőművesmester, Csókakő.

Képzés és gazdaság:
kéz a kézben jár
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, Kulcsár Szilvia a
képzés, a szakképzés és a
gazdaság
kapcsolatáról
nyilatkozott a Gazdasági
Kalauz olvasóinak.
„A gazdasági fejlődés fenntartásához elengedhetetlen a
modern termelésbe bevonható, jól képzett, megbízható,
széleskörű alapismeretekkel
rendelkező munkavállaló. A
versenyképes gazdaság megteremtésében nélkülözhetetlen szerepe van a megfelelően képzett szakembereket,

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

Kulcsár Szilvia főigazgató

alkalmazható tudással bíró
szakmunkásokat kibocsátó
szakképzésnek.” – kezdte a
főigazgató. Az elmúlt években történt munkaerő-piaci
változások miatt – folytatta
– egyre markánsabb munkaerő-hiány alakult ki bizonyos
ágazatokban, hatalmas a
verseny a jól képzett munkaerőért. A létszámhiány főbb
oka – többek között – hogy
egyre kevesebb új belépő
van a munkaerőpiacra. Míg
17 évvel ezelőtt közel 189
ezer 24 éves fiatal lépett be
a munkaerőpiacra, a számuk
2015-re már a 128 ezret sem

érte el a KSH adatai szerint.
„Jelenleg leginkább szakképzett munkaerőből van
hiány a munkaerőpiacon.
Azonban a fizikai munka nem
népszerű a fiatalok körében, a
legtöbb szülő is szívesebben
íratja gyermekét gimnáziumba. Pedig hiányszakmák
az értelmiségi pályákon is
akadnak, ráadásul a hiányszakmák a szakképzési tanulmányok befejezését követően
széleskörű munkalehetőséget biztosítanak, sőt, hiányszakma tanulás esetén még
ösztöndíj is jár a jól teljesítő
diákoknak.” – mondta Kulcsár Szilvia. Hozzátette, az új
keretek között működő Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjrendszerben a korábbi,
megyénként 10 hiány-szakképesítés helyett 2016 szeptemberétől már megyénként 20
hiány-szakképesítés tanulása
esetében jár ösztöndíj. A hiány-szakképesítések körében
pedig a korábbi alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítéseken túl már érettségire épülő szakképesítések is
szerepelhetnek.
A főigazgató kiemelte, fontos, hogy már a pályaválasztás is megfelelő körültekintéssel történjen. „A pálya- és
iskolaválasztás meghatározó
lépés egy fiatal életében. A
készségek, kompetenciák fejlesztése, a releváns munkatapasztalat megszerzésének
lehetősége, illetve a vállalkozói hajlandóság ösztönzése
mind segítséget jelenthetnek
a fiataloknak abban, hogy az
oktatásból kikerülve kön�nyebben helyezkedjenek el.”
– összegezte.
Az interjú teljes terjedelmében a www.fmkik.hu oldalon olvasható.

Gazdálkodj racionálisan! – 2017. december 6. szerda, 10
óra, Gazdaság Háza
Milyen forrásokból, kedvezményes lehetőségekből finanszírozhatja vállalkozása működését? Ésszerű és vállalkozásbarát
megoldások. Vendégünk az MKB és az OTP. Pozitív vállalkozói példák, jó gyakorlatok. Személyes, cégre szabott konzultáció és tanácsadás.
Széchenyi Kártya program: Csoportos hiteltanácsadás –
2017. december 7. csütörtök, 14 óra
Kiemelt témák: 0 %-os kamaton elérhető fejlesztési források,
a Széchenyi Forgóeszköz finanszírozás és a likviditáskezelés
hitelfelvételi lehetőségei. Agrár Széchenyi Kártya: dupla hitelkeret, a kárt szenvedett gazdáknak idén is 100 %-os finanszírozási költségtámogatás.
Új adatvédelmi jogszabályok! – 2017. december 13. szerda, 9 óra
Információs nap a hamarosan hatályba lépő új uniós adatvédelmi jogszabályról. Milyen jogi és technikai feltételeket kell
betartaniuk a cégeknek? Melyek a magánszemélyek jogait?
Mulasztások, szankciók.
Helyszín: Gazdaság Háza – Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A megyei szakképzés
jövője
Tegnap elfogadta a Fejér
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a megyére
vonatkozó szakképzés-fejlesztési koncepcióját.
A koncepció felülvizsgálata során a jogi, társadalmi,
gazdasági és környezeti változásokat vette figyelembe,
amelyek a szakképzés struktúráját és tartalmát is lényegesen befolyásolják.
A felülvizsgálat során
rendező elvként a 2017. novemberig hatályos jogszabályokat, adatokat vettük figyelembe. Az adatok lezárása

november 28-ával datálódik.
„A megyei szakképzés
jövőképében azokat az értékeket, preferenciákat fogalmaztuk meg, amelyeket
a jövőben irányadónak tekintünk a képzési folyamat
minden érintettje számára.
Ma a gazdaságnak rugalmas
és szakmailag váltani képes
szakemberekre van szüksége, akik az állandó változó
technikákra, technológiákra
fogékonyak – hangsúlyozta
Dávid Lajos, a Fejér Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke.

kalauz

gazdasági

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6.
Telefon: + 36 22 510-310
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu
Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Radetzky Jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és
Dávid Lajos, Nagy István, Puska József,
Sipos Éva, Vathy Szonja
Szerkesztő: Vathy Szonja
Felelős Szerkesztő: Sipos Éva
Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft.
8000 Székesfehérvár, Fecskepart 4054/1

