Építtetők
figyelem!

Huszonöt év
az építőiparban

Pénz,
de honnan?

2021. január 1-jétől kizárólag
közel nulla energiaigényű épületek építhetők – Puska József,
ügyvezető, EUDEAL Plusz Kft.

A Fodor és Molnár Kft. októberben ünnepelte megalapításának 25. évfordulóját – Fodor
János, ügyvezető.

Pénzdömping fejlesztésekre!
Piac és Proﬁt konferenciasorozat a Gazdaság Házában, 2018.
október 25-én 9.30 órától.
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Radetzky Jenő

Energiagazdálkodás
Régóta foglalkoztat a gondolat - és gondolom ezzel
nem vagyok egyedül -,
hogy milyen a Föld anyaggazdálkodása.
Különös
tekintettel az emberi tevékenység hatására. Könnyű
belátni, hogy a földből,
levegőből nyert anyagok
használat, átalakulás után
különböző módon visszakerülnek és vagy újrahasznosulnak, vagy felhalmozódnak hasznos vagy káros
formában. Igaz ez az élő
és élettelen tárgyakra egyaránt. Ezt a többé kevésbé
egyensúlyban levő mérleget
csak az időként becsapódó
meteoritok és az újólag az
emberiség által űrbe küldött
vissza nem térő eszközök
plusz-mínusz
egyenlege
módosítja.
Merőben más a helyzet az
energiával. A nap jóvoltából
a föld felületének felét (a
napfogyatkozás ritka esetét
kivéve) folyamatosan külső
energiahatás éri, melyet a
Föld és a rajta élő szervezetek jól vagy rosszul hasznosítanak. A fotószintézis

útján növényekben raktározódik, vagy haszontalanul
melegíti a föld felületét,
sivatagban, ill. ember által
lebetonozott
területeken,
amely aztán éjszakai hőradiáció útján távozik.
Azt is tudjuk, hogy amíg
a Föld „véges” kincseivel,
anyagaival pazarlóan bánunk, a Nap ajándékával a
kintről érkező energiával
pedig (még) nem kellő mértékben foglalkozunk. A 20.
század az energiaforrásokért
folytatott háborúkról szólt, a
21. század az energiagazdálkodás műszaki fejlesztéséről, a napenergia hatékony
hasznosításáról fog szólni. A
földbe zárt, eredetileg fotószintézis által létrejövő fossilis forrásokra (szén, olaj)
ugyanis más területen lesz
az emberiségnek szüksége.
Jó lenne tehát ennek a folyamatnak a műszaki élvonalába tartozni. Adottságaink,
műszaki aﬃnitásaink adottak. Az energia felhasználása, azzal való gazdálkodás a
gazdálkodó szervezetek elemi érdeke lesz.

KÉZMŰVES REMEK:
két díjazott a megyéből
Átadták a Magyar Kézműves Remek díjakat.
Két Fejér megyei alkotó
is a díjazottak között van.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2018-ban már
tizenhatodik alkalommal
hirdette meg a „Magyar
Kézműves Remek” pályázatot, melyre idén 123
pályamű érkezett, melyből
47 pályázó részesült elismerésben, valamint három
pályázó Elnöki Aranyérem
kitüntetésben.
Fejér megyéből „Kiemelt
Magyar Kézműves Remek
cím”-et kapott Steixner
István abai bőrdíszműves,

Követelmény a termékek eredetisége, a kivitelezés kiváló minősége

griﬀes kollekció termékéért.
A „Magyar Kézműves
Remek cím”-et a magyaralmási Németh Sándorné
sajtkészítő érdemelte ki,
Paber Light zsírszegény
kézműves sajtjáért.
A magyar kézműves hagyományok és adottságaik
jobb hasznosítása érdekében született kezdeményezés keretében a kiemelkedő kézműves termékek
alkotói „Magyar Kézműves
Remek” elismerő címben
részesülhetnek. A cím elnyeréséhez követelmény a
termékek eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, egyedi
értéket képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés
kiváló minősége és turisztikai hasznosíthatósága.
A díjazott kézműves termékek bővítik az ország,
egy-egy régió turisztikai
programkínálatát, hozzájárulnak a magyar imázs erősítésére alkalmas igényes
termékek
kereskedelmi
választékának szélesítéséhez, minőségi színvonalának emeléséhez, a magyar
kulturális örökség sajátos
közvetítéséhez.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA
2018. október 17. SZERDA – www.fmkik.hu

AZ ENERGIASZOLGÁLTATÁSRÓL –
KÖZÉRTHETŐEN
A hazai energiapolitikáról,
energiaszolgáltatásról, vállalati- és lakossági energiavételi lehetőségekről ritkán
készül közérthető, használható információs anyag. A
Gazdasági Kalauz Nagy
István energetikai szakember, a Nagy és Társa Kft.
kereskedelmi
igazgatója
közreműködésével hiánypótló cikket készített a témában.
Ma Magyarországon az energiaszolgáltatás leggyakoribb
formái a gáz, villamosáram
valamint hőenergia, közlekedésben és az ipar egyes ágazataiban kőolaj és származékai. Első háromnál a sorrend
mennyiségi is.
Míg a gáz- és villamosenergia-szolgáltatásban jellemzően országos-, részben
regionális, addig a hőszolgáltatásban lokális szereplők
vannak. A hőszolgáltatást
az adott településen lévő
erőműből, vagy hő-központokból főként önkormányzati, vagy magán-tulajdonú
vállalkozások biztosítják. A

Energiaszolgáltatás Magyarországon: mit érdemes tudni?
gáz és villamos energia szolgáltatásnak vannak közös
jellemvonásai.
Mindkettőnél a teljes hálózati rendszer mindössze
pár piaci szereplő tulajdonában van. A jogi szabályozás jelentősen elkülönül a
lakossági, illetve az egyéb

(legfőképpen vállalkozási,
közületi, stb.) fogyasztókra
vonatkozó előírásokban. A
lakossági fogyasztók (családi házak, társasházakban
lévő lakások) törvényben
rögzített, a szabad piaci
egységáraknál alacsonyabb
mértékű, egyéb szerződé-

ses és eljárási feltételekben
is előnyöket biztosító szabályozást élveznek a többi
fogyasztóhoz viszonyítva.
A szolgáltatóknak ezt a fogyasztói kört tűrniük és
ugyanakkor kötelezően ki is
kell szolgálniuk.
Folytatás a 2. oldalon.

Taroltak a magyarok az EuroSkills-en!
Lezárult az EuroSkills
2018 Budapest három napos megmérettetés. 31 ﬁatal magyar versenyző, 27
szakterületen mérte össze a
tudását, 28 ország legjobbjaival. 3 arany, 3 ezüst, 3
bronz, és 8 kiválósági érem-

mel gazdagodott a magyar
csapat! Gratulálunk!
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által megrendezett
versenyen a magyar csapat 27
szakmában indult, ebből 17
versenyszakmában értek el

A magyar csapat 17 versenyszakmában ért el helyezést

helyezést. A háromnapos eseményen 28 ország, közel 600
versenyzője 37 szakmában
mutatta meg tudását, mintegy
100 ezer látogató előtt.
A magyar szakemberek ismét bizonyították, hogy tudásuk és szakértelmük kiemel-

Fotó: http://euroskills2018.com/

kedő az európai mezőnyben is.
Nem csak Magyarország,
Fejér megye is jól szerepelt
az EuroSkills-en. Kiválósági
érmet szerzett a Fejér megyei
Sárvári Ágnes (dekoratőr, kirakatrendező), a híres Sárvári
asztalosdinasztia tagja. A ﬁatal eredetileg dekoratőr végzettségű, jelenleg másodszakmát tanul, asztalosnak készül.
Szintén megyei büszkeség
Nagy Ádám János, aki Pest
megyeiként vett részt a megmérettetésen, de korábban
középiskolai
tanulmányait
Székesfehérváron, a Székesfehérvári SZC Vörösmarty
Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
folytatta. Nagy Ádám János
aranyérmet szerzett, épületasztalos versenyszámban,
valamint az EuroSkills Budapest 2018 Nemzet Legjobbja
kitüntetést szintén ő kapta.
A budapesti zárórendezvényen átadták a következő
rendező országnak, Ausztriának az EuroSkills zászlót.
Folytatás a 4. oldalon.
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Közérthetően az
energiaszolgáltatásról
Folytatás az 1. oldalról
A hálózathasználati díj a hálózat tulajdonosait illeti, ők is szedik be, használják fel, de
ezen díjakban átfolynak rajtuk a költségvetést megillető, ezen tevékenységekre rakódó
adók is. Az árak itt szabottak a nem lakossági szektor esetén is, de vannak mindkét
csoportban választási lehetőségek, amelyek
jelentősen befolyásolják a ﬁzetett, jellemzően
állandó havi díjakat.
Valamennyi ezzel összefüggő folyamat felügyeletére – amelyek közül a legfontosabbak
a hálózathasználat és energiakereskedelem

Nagy István

– a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal jogosult, mint önálló szabályozó
hatóság. A törvényi feltételek között az előírások alkalmazásáért és betartatásáért az
eszközrendszert ő fejleszti ki és a működés
ellenőrzését is végzi.
A hálózati szereplőknél említettel ellentétesen, a szolgáltatott energiát – akár gáz, akár
villamos energia tekintetében – sokszereplős
liberalizált piacról vásárolhatják a felhasználók. A lakossági fogyasztóknál a kedvező
rögzített árak miatt, ennek jelenleg nincs sok
értelme, de a többi fogyasztó akkor jár jól, ha
több energiaszolgáltató árait és szolgáltatási
feltételeit összehasonlítva választja ki a számára leginkább kedvezőt. A piac állandóan
változik, ezért jellemzően egy, ritkábban két
éves vásárlások jellemzőek. Vannak közepes és nagyvállalkozások, akik ezt önállóan
megteszik, de a legtöbb nagyfogyasztó, a kiadás súlyára való tekintettel ennek bonyolítását a dolog összetettségére és a piac alapos ismeretét igénylő szakmai részletek tudásának
szükségessége miatt inkább külső szakértőre
bízza. Ennek igénybevétele is pénzbe kerül,
de jellemzően ezen szakértő cégek sikerdíjas konstrukcióban dolgoznak, így megéri az
energiavásárlónak.
Számos fontos sajátossága, lehetősége és
buktatója van a beszerzésnek. Most például
villamos energiából jelenleg több mint 50%os feláron lehet csak áramot vásárolni az idei
áprilisi árhoz képest.
Legközelebb a villamos energia szolgáltatás
igénybevétel költségeit, az összetevők mértékét és a bennük rejlő lehetőségeket tekintjük át.
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Ma lehetőség, 2021-től kötelező
Egy EU-s irányelv szerint 2021. január
1-jétől kizárólag közel nulla energiaigényű épületek építhetők. Középületekre
már 2018. december 31. után vonatkozik
az előírás.
Puska József, az EUDEAL Plusz Kft. ügyvezetőjét kérdeztük a hamarosan esedékes,
takarékos házak építése kapcsán. – 2021-től
kizárólag közel nulla energiaigényű épület
építhető, amely azt jelenti, hogy az összenergia igény meghatározásánál a költségoptimalizált előírásoknak kell megfelelni, de szintén
követelmény, hogy legalább 25 százalékban
megújuló energiaforrásból kell az épület
energiaszükségletét biztosítani: olyannal,
amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, vagy a közelben előállított. –
mondta Puska József. Hozzátette, a 2018-ban
tervezett, illetve tervezendő épületek megvalósításakor már csak a szigorúbban költségoptimalizált, vagy a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje szerint
érdemes gondolkodni. Igaz ugyan, a meg-

újuló energiaforrásokra vonatkozó szabályok
igazából később lépnek hatályba, de az építés
megkezdése előtt érdemes szintén ﬁgyelni a
szigorodó szabályokra. Egy 2019-re tervezett ház átadása komoly eséllyel csúszhat a
jelen gazdasági környezetben tapasztalható
kivitelezői kapacitás, illetve az egyre fokozódó építőanyag hiány miatt. Ezeket a szabályváltozásokat pedig nem lehet könnyen, egy
kis plusz szigeteléssel utólag megoldani.
Az energiahatékonyság fokozására, továbbá
az energiaköltségek és megtakarítások közötti költségoptimalizált egyensúly megvalósítására vonatkozó igényeknek köszönhetőn az
Európai Parlament és a Tanács 2010. május
19-én fogadta el az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvet.
Az FMKIK Építőipari tagozata 2018. őszén
tájékoztató fórumot szervez a témában, a
Gazdaság Házában, mely nyitott lesz a szakma és az érdeklődő lakosság számára is. A
kamara honlapján – www.fmkik.hu – érdemes tájékozódni majd a program pontos időpontjáról.

Huszonöt év az építőiparban
A Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft. október 5-én ünnepelte meg alapításának 25. évfordulóját.
A Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató
Kft. 1993-ban, kényszer vállalkozásként indult. Az alapítóknak – Fodor Jánosnak és Molnár Jánosnak – akkoriban a szakmai tudáson
és családfenntartói kötelességükön túl nem sok
mindenük volt, de tudatos gazdasági stratégiájuknak köszönhetően sikerre vitték cégüket.
– A nyereséget nem éltük fel, minden évben
visszaforgattuk, fejlesztettünk – mesél Fodor
János, aki négy éve egyedül vezeti a céget, mely
2010-re nőtte ki magát igazán: telephelyük 5200
m2-en terült el, egy kielégítő eszközállománynyal és számos gépjárművel rendelkeztek, 29-re
nőtt az alkalmazottaik száma, a nettó árbevételük pedig meghaladta az 500 millió forintot.
– A tisztességes munka révén akartunk megélni, hogy ez sikerült, azt a 2008-ban, kisvállalkozói kategóriában elnyert Fejér Megyei
Minőségi Díj és a 2006-ban elnyert ÉMI Minősített Építési Vállalkozás cím is bizonyítja
– vallja János, hozzátéve: számos megyei és
megyén túli építmény kivitelezése, felújítása
kötődik a nevükhöz.
– Mivel jelenleg kis létszámmal dolgozunk,
leginkább rekonstrukciós munkákat vállalunk, de a minőségi munka iránti igényünk
megmaradt – magyarázza a vezető, akit büszkeséggel tölt el, hogy egyetlen forinttal sem
tartozott soha senkinek, a cégnek minden épít-

tetővel jó a kapcsolata és mindig tudták tartani
a határidőket. Ma már ez nem feltétlenül divat,
de én a „régi iskola” híve vagyok – jegyzi meg.
A Fodor és Molnár a munkavállalóit is megbecsülte: dolgozóik előtt ismeretlen fogalom
a fagyszabadság, a válság idején sem kellett
más munka után nézniük.
– A 25. születésnap jó alkalom volt arra, hogy
köszönetet mondjak a partnereknek, munkatársaknak, családomnak és mindenkinek, aki segítette a vállalatunkat – nyilatkozta Fodor János.

A felnőttképzés jövőjéről
Felnőttképző vállalkozások, intézmények, szakértők, munkáltatók ﬁgyelmébe ajánljuk azt a programot, melynek a felnőttképzés jövője lesz a témája 2018. november
6-án, kedden, 10.00 órától, a Gazdaság Házában.
A résztvevők konzultáhatnak felnőttképzési stratégiáról, és kerekasztal beszélgetés
során információt kapnak a jogszabályi környezetről, a saját dolgozók képzéséről és a
vizsgarendszer működéséről.
Bővebb információ és jelentkezés: www.fmkik.hu. A program a Nemzeti Foglalkoztatási Alap NFA-KA-NGM/3/2017. sz. tsz. keretében valósul meg.

Már csak a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje szerint érdemes gondolkodni

Drágább lesz építkezni?
2020. január 1-jétől ismét visszaáll a 27
százalékos áfateher, tervezetten megszűnik az újépítésű lakóingatlanok 5%-os
áfakedvezménye.
Varga Mihály pénzügyminiszter korábban
beszélt arról, hogy már csak 2019. december
31-ig tart az 5 százalékos lakásáfával kapcso-

latos adókedvezmény. Tehát 2020. január 1-től
megszűnik a 2016-ban bevezetett lehetőség,
miszerint kedvezményes 5%-os adómértékkel adózzon olyan lakások értékesítése, amelyek összes hasznos alapterülete nem haladja
meg a 150, illetve a 300 négyzetmétert.
Az építtetés költségei így milliókkal is
emelkedhetnek, annak nagyságrendje szerint.

IDÉN IS MEGJELENIK
a Fejér megyei Gazdasági Értéktár
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén ismét kiadja a „Gazdasági
Körkép 2018 – Fejér megye Gazdasági Értéktára” c. kiadványát.
A magazin egyfajta összefoglaló a 2017. évi megyei gazdasági folyamatokról. Arcok,
termékek, üzenetek – a teljesség igénye nélkül. FMKIK a kiadványt a NAV Fejér
Megyei Adó és Vámigazgatóság, valamint a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével készíti.

Munkatársakat
keres a kamara!
Az FMKIK a szakképzés területére, „tanulószerződéses tanácsadó” munkakörre
munkatársak jelentkezését várja. A kamarai honlapon (www.fmkik.hu) megtalálhatók a részletes kiírások, melyek tartalmazzák a főbb feladatokat, elvárásokat
is. Csak a munkakörök betöltéséhez előírt,
teljeskörűen benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre.

Arcok és üzenetek
GAZDASÁGI KALUZ

2018. otkóber 17. SZERDA

www. fmkik.hu 3

Pénz, de honnan?

AZ INNOVÁCIÓ SZAKÉRTŐJE –

Pénz, de honnan? Pénzdömping fejlesztésekre! Kezdő kkv-knak is! Piac és Proﬁt
konferenciasorozat kkv-knak és önkormányzatoknak a Gazdaság Házában, 2018.
október 25-én, csütörtökön, 9.30 órától.

10 éve a vállalkozók szolgálatában

A Pénz, de honnan? roadshow a pénzszerzés legújabb lehetőségeinek bemutatásán
túl hangsúlyosan foglalkozik a fejlesztés
irányával. Ami nem más, mint a negyedik – digitális – ipari forradalom diktálta
„kényszer”: az információs technológia, és
az automatizálás összefonódásából eredő
gyártási módszerek és a szervezeti működés gyökeres átváltozása. Új gondolkodásmóddal lehet csak az Ipar 4.0 korszakában

versenyben maradni. Az üzleti szektor
legnagyobb gondjára, a munkaerőhiányra
is csak a digitális transzformációból eredő
hatékonyságjavulásban remélhetjük a válaszokat. A családi vállalkozások uralta szektorban emellett hatalmas gonddá lépett elő a
generációváltás, cégutódlás is.
A konferenciát ajánljuk kis- és középvállalati, nagyvállalati döntéshozóknak – gyártó
cégeknek, agrárvállalkozásoknak, szolgáltató vállalatoknak, önkormányzatoknak, tanácsadó cégeknek, technológiai alapú vállalkozásoknak, startupoknak.
A konferencia térítésmentes, de előzetes
regisztrációhoz kötött! Bővebb információ,
jelentkezés: www.fmkik.hu.

Idén lett 10 éves az Enterprise Europe
Network, az EU egyetlen, egyben a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata.
Fejér megyében a Gazdaság Házában
működtet irodát.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008-tól az Enterprise Europe Network
hálózat tagjaként közép-dunántúli regionális hatáskörrel működteti az uniós irodát.
Szolgáltatásaink a nemzetközi piacra lépés támogatása, innovációs képesség fejlesztés, felkészítés a nemzetközi pályázatokra.
Eredmények számokban: az elmúlt 10 évben, több mint 14 000 céges résztvevő volt
jelen belföldi rendezvényeken, képzésen,
workshopokon. 8454 kkv részesült tanácsadásban, nemzetköziesedést célzó mélyebb
tanácsadásban. 50 alkalommal 825 vállal-

kozó érdeklődése mellett szerveztünk üzleti rendezvényeket, amelyekhez szakmai
programok és üzleti találkozók is kapcsolódtak, az üzleti rendezvényeken 2357 üzleti tárgyalást bonyolítottak vállalkozóink.
Vegye fel velünk a kapcsolatot Ön is, ismerje meg üzleti-vállalkozásfejlesztési
szolgáltatásainkat részletesen és jusson az
értékes információk birtokába.
Az Enterprise Europe Network az Európai
Bizottság intézményeként valamennyi tagországban magas színvonalú szolgáltatást
kínál a helyi kis- és középvállalkozások
(kkv-k) növekedéséhez. Kulcsszerepe van
az Európai Unió gazdasági növekedést és
munkahelyteremtést célzó törekvésiben. A
hálózat egyedülálló földrajzi lefedettséggel
és tevékenységi körrel közel 600 európai
üzletfejlesztéssel foglalkozó szervezetet
fog össze, több mint 60 országban.

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában Minárovits Márton jelentkezik.

Minárovits Márton
Albacomp RI Kft. ügyvezető
Innovációs Klub tag

Piac és Profit konferenciasorozat a Gazdaság Házában, 2018. október 25., 9.30

Falak között, természetben
A Gazdaság Házában hozott létre természettudományos labort diákoknak a Gaja
Környezetvédő Egyesület, a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével.
Az Alcoa Foundation pályázat támogatta laboratórium célja, hogy a tanulók foglalkozások
keretében tájékozódjanak környezetünk azon
elemeiről, melyekre fokozottan kell ügyelni a
fenntartható és élhető jövő érdekében.
A diákok a laborban kísérleti eszközökkel
vizsgálják meg a természeti elemeket. Talajszerkezetet elemeznek mikroszkópokkal,
műszerekkel mérnek kémhatást, komposztálnak, ﬁzikai jellemzőket ismernek meg különböző talajfélékből, ismereteket szereznek
a víz természetben betöltött szerepéről.
Varga Gábor, a Gaja Egyesület elnöke el-

mondta, rendkívül fontos, hogy a ﬁatalságot
a fenntartható életre neveljük, hiszen az általános iskolás diákság éppen az a generáció,
akik tudatos viselkedésükkel még megmenthetik Földünket.
– A Fejér Megyei és Kereskedelmi Iparkamara elkötelezett a környezetvédelem ügyében, ezért tartotta fontosnak, hogy együttműködjön a Gaja Egyesülettel. A kamara szintén
fenntarthatósággal kapcsolatos előadásokra
várja a lakosságot. Műhelymunkát, interaktív
környezeti-nevelési foglalkozást kínál a diákságnak, a közös képviselőket a társasházakat
érintő energetikai korszerűsítési lehetőségek
kapcsán szólítja meg. Az Energetikai Mintaházként üzemelő Gazdaság Házában pedig
megújuló energiaforrásokat bemutató helyszínbejárásokat kínálunk az érdeklődőknek.
– mondta Sipos Éva, FMKIK főtitkár.

A nyitófoglalkozáson a Munkácsy Mihály Általános Iskola ötödikes diákjai vettek részt

Cégünk jogelődje 1985-ben alakult, a
főtevékenységünk a mai napig az informatika számos területét lefedi.
Én 2001 óta dolgozom a vállalatnál,
de az Albacomp gyerekkorom óta szerves része a családunk életének. Közgazdász végzettségem lévén a műszaki
világ kevésbé vonz, ennek megfelelően
a kereskedelmi területen jártam végig azt a bizonyos ranglétrát. 2014 óta
vagyok ügyvezető, de az immár több
céget összefogó szervezet stratégiai
döntéseit közösen hozzuk meg édesapámmal ill. gazdasági igazgató kollégámmal.
Az utóbbi 2-3 évben sok energiát fektettünk abba, hogy kidolgozzuk a cég
stratégiáját. Határozott elképzelésünk
van arról, hogy mivel akarunk foglalkozni az elkövetkezendő években, hová
szeretnénk eljutni, és ezeket a célokat
milyen eszközökkel akarjuk elérni.
Stratégiánk fontos része a saját innovációk megvalósítása, ezek között vannak
közlekedési informatikai megoldások
(pl. eCall – gépjárművekbe utólagosan
beépíthető segélyhívó), egészségügyi
paramétereket mérő termékek (okos
lázmérő, asztma korai felismerését elősegítő orvosi műszer), valamint olyan
okos városhoz és okos otthonhoz tartozó komplex rendszerek, melyeket egy
új mobil adatátviteli technológiára, az
NbIoT-ra alapozva fejlesztünk. Ezek
a projektek konzorciumi együttműködésben valósulnak meg egyetemekkel,
kutatóintézetekkel, európai uniós források bevonásával.
Az IT mellett a cégcsoport jövőjének
alakulásában egyre inkább növekvő
szerepet kapnak a naperőmű beruházások. 2013 óta foglalkozunk napelemes
erőművek építésével és üzemeltetésé-

vel, a háztartási méretű kiserőművektől egészen az 500kW-os teljesítményű,
földre telepített naperőmű parkokig. A
piaci körülmények kedvező alakulásának köszönhetően robbanásszerű növekedés jellemzi most ezt a szegmenst
hazánkban.
Az Albacomp mindig akkor teljesített
jól és tudott eredményes lenni, amikor
olyan megoldásai voltak, melyekkel
megelőzte a versenytársait. Bizakodóak vagyunk, hogy a fejlesztéseink
között van több olyan is, melyeknek
segítségével hosszú idő után ismét versenyelőnybe tudunk kerülni. Célunk,
hogy 2 éven belül legalább 4-5 olyan
saját fejlesztésű, gyártású és üzemeltetésű rendszerünk legyen, amelyek a
stabil és nyereséges működést biztosítják. A naperőmű beruházások terén
pedig akkor lennénk elégedettek, ha az
elkövetkezendő 2 évben meg tudnánk
duplázni a kivitelezésekből származó árbevételünket, illetve a kedvező
üzemeltetési tapasztalatokra alapozva szeretnénk néhány saját tulajdonú
naperőművet is megvalósítani.
Megtisztelő és inspiráló is egyben,
hogy alapító tagként részt vehetek az
innovációs fórum eseményein. Úgy
gondolom, hogy mindannyiunk számára előnyös, ha megosztjuk egymással
tapasztalatainkat, legyen szó akár a
mindennapi üzleti életről, a generációváltás problémáiról vagy az új technológiák jelentette kihívásokról. Emellett legalább ilyen fontos, hogy a fórum
formális összejövetelei, illetve informális – inkább csapatépítésre hajazó –
találkozói kitűnő lehetőséget kínálnak
a résztvevő vállalkozásvezetők / tulajdonosok számára kapcsolatrendszerük
bővítésére és elmélyítésére.

GAZDASÁGI KALUZ
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Szolgáltatás
Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu
és www.fmkik.hu.
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.
Információ:
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.
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
Információ: Buda Csilla,
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.
Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden kedden, szerdán
13-15, pénteken 9-11
óra között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06 (22) 510-323,
bekeltetes@fmkik.hu.
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

„Ha tehetném, újra és újra
nekifutnék!”
Folytatás az 1. oldalról
A Fejér megyei Sárvári
Ágnes dekoratőr, kirakatrendező kategóriában
képviselte Magyarországot
az EuroSkills 2018 Budapest versenyen. Kiválósági
éremmel tért haza.
– Milyen érzéseket váltott
ki belőled a verseny?
– Szavakba sem lehet önteni az érzést, de megpróbálom. Életem legnehezebb,
legfárasztóbb és egyben legszebb egy hetén vagyok túl.
Abszolút jó élmény volt, ha
tehetném, újra és újra nekifutnék. Minden percben topon kellett lennem mentálisan és ﬁzikailag is, az összes
apró hibát vagy elbizonytalanodást le kellett küzdenem,
hogy tudjak tovább haladni
az úton. Amikor a verseny
véget ért, minden egyszerre
tört ki belőlem. Egy életre
feledhetetlen élményt kaptam. Aki nem csinálta végig,
nem is tudja, milyen, amikor
egyetlen percben összpontosul kilenc hónap munkája.
– Kimerítő volt a versenyszereplés?
– Nagyon. A folyamatos
stressz, a munka, a problémák kezelése, minden egyszerre nagyon fárasztó. Persze a verseny előtt munkával
töltött kilenc hónap sem volt
egy napsütéses nyaralás, de
minden perce megérte.

– Ezer szállal kötődöm Székesfehérvárhoz: itt van a családom nagy része, itt éltem
én is évekig, és nem utolsó
sorban a megyeszékhelyen – a

PROGRAMAJÁNLÓ
Családi Vállalkozások Napja – 2018. október 18. (csütörtök) 9,30 óra
Bemutatjuk a családi vállalkozások generációváltásának
kihívásait és lehetőségeit egyetemi és vállalati szereplők
tapasztalatain keresztül az utódlás előtt álló cégvezetők
számára.
Széchenyi Kártya, mikrohitel csoportos tanácsadás –
2018. október 18., 25. (csütörtök), 14,00 óra
Vállalkozóbarát hiteltermékek, különféle konstrukciók.

Sárvári Ágnes Kiválósági Érmet szerzett Fotó: http://euroskills2018.com
– Elégedett vagy a teljesítményeddel?
– Először indult Magyarország ebben a versenyszámban, én lehettem az
első versenyző. Ez nagyon
megtisztelő és egyben nehéz
feladat is. Azt gondolom –
ez esetben – egy negyedik
hely nagyon szép eredmény.
Nagyon büszke vagyok arra,
amit elértem, hiszen tudom,
mennyit dolgoztam ezért az
eredményért. És ezt, már
senki nem veheti el tőlem.
Azt vártam el saját magamtól, hogy úgy jöjjek ki a harmadik nap végén a pástról,
hogy életem legjobb munkáját hagyom magam után. Ezt
maradéktalanul teljesítettem.
Kívánhatnék ennél többet?
– Mit tanácsolnál a Skills
megmérettetésekre készülő
leendő versenyzőknek?
– Legyenek kitartók, sose
adják fel álmaikat, alázattal

Vörösmarty iskolában, majd a
Sárvári Kft.-nél – tanultam ki
az asztalos szakmát. Utóbbi
már gyermekként is érdekelt:
több szerszám volt a szobámban, mint játék vagy tankönyv.
A kétkezi munka iránti lelkesedést nagypapáimtól „örököltem meg”. A döntés, hogy
asztalos legyek nem volt könynyű, mivel szüleim egyetemet
végeztek, így ebbe az irányba
terelgettek, ez azonban nem az
én utam volt. Élvezem, hogy
azt csinálhatom, ami igazán
érdekel: kiélhetem a kreativitásomat, új technikákat próbálhatok ki. A versenyről először
a Sárvári Kft.-nél hallottam,
ahol a mester ﬁa korábban versenyző volt. Ők kezdték el a
felkészítésemet, amiért a mai
napig hálás vagyok. A meg-

Pénz, de honnan? Pénzdömping fejlesztésekre! Kezdő kkv-knak is! – 2018. október 25. (csütörtök), 9,30
óra
Kamatmentes hitel digitális fejlesztésekre. Kezdő cégeknek is! Munkaerő-probléma megoldása hatékonyságnöveléssel! Ingyenes részvétel, csak regisztrációhoz
kötött!

és tisztelettel álljanak saját
magukhoz és a munkához is.
Ezzel a hozzáállással kiﬁzetődik a befektetett energia.

A felnőttképzés jövője – 2018. november 6. (kedd)
10,00 óra
Felnőttképző intézmények, vállalkozások, szakértők,
munkáltatók ﬁgyelmébe.

– Manapság nem népszerű
a szakmatanulás. Te miképp
vélekedsz erről?
– Csodás lehetőségek rejlenek a szakmatanulásban.
A szakma tanulása nem azt
jelenti, hogy ne képezhetné
magát tovább az ember egy
egyetemen. Sőt! Sok ismerősömtől hallom, hogy sokkal
könnyebb az egyetemen, ha
már rendelkezik szaktudással. Én mindenkinek ajánlom, hogy vágjon bele és
sose adja fel az álmait! Én
sem tettem és nagyon hálás
vagyok mindenért, amit eddig elértem.

GDPR szabályzatíró képzés – 2018. november 14.
(szerda) 9,00-16,00 óra
Szervezeti működés és a GDPR kapcsolata: jogszabályi áttekintés, értelmezés, gyakorlati példák. Felkészítő
mintacsomag kkv-knak

Az Ágnessel készült interjú teljes terjedelmében a
www.fmkik.hu oldalon olvasható.

A saját útját választotta
Szintén az EuroSkills 2018
Budapest verseny megyei
büszkesége Nagy Ádám
János, aki ugyan Pest megyeiként vett részt a megmérettetésen, de korábban
középiskolai tanulmányait
Székesfehérváron, a Székesfehérvári SZC Vörösmarty
Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
folytatta. Nagy Ádám János
aranyérmet szerzett, épületasztalos versenyszámban,
valamint az EuroSkills Budapest 2018 Nemzet Legjobbja kitüntetést szintén ő kapta.

2018. október 17. SZERDA

mérettetést fél éves, intenzív
felkészülés előzte meg, amit a
Kaesz Gyula faipari iskolában
fejeztem be. Végig proﬁ szerszámokkal dolgozhattunk és
faanyagból sem volt hiány. A
győzelem hatalmas öröm volt
számomra, rengetegen támogattak ebben. A Nemzet legjobbja díjat bármelyik csapattársam megérdemelte volna,
mindannyian hatalmasat küzdöttek a szakmájukban. A jövőben szeretnék saját asztalos
céget alapítani, és motiválni a
pályaválasztó ﬁatalokat abban,
hogy olyan szakmát válasszanak, amit valóban élveznek. –
nyilatkozta a Gazdasági Kalauznak Nagy Ádám János.
A ﬁatallal készült interjú teljes
terjedelmében a www.fmkik.hu
oldalon olvasható.

Bővebb információ, további programok:
www.fmkik.hu.

Állj pályára, virtuális
élménnyel!
Országos pályaorientációs roadshow kezdődött,
melynek keretében a nyolcadikos tanulók számára,
virtuális élménnyel mutatjuk be az építőipari,
az autóipari, a vendéglátóipari és a kreatív szakmákat.
A roadshow keretében a
„Szakmavilág” kamion a
megyeszékhelyeket
járja
végig, a diákok szervezett
program keretében, egy
VR szemüvegen keresztül
ismerthetik meg egy-egy
szakma világát. Székesfehérváron november 9-10-én
lesz jelen, a „Pályaválasztási Kiállítás” programon,
melyet a Fejér Megyei Kormányhivatal szervez. A kiállításon külön standdal is
várja a pályaválasztás iránt
érdeklődő diákokat és szüleiket a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Az egyéni életút legfontosabb szakasza, a későbbi

életét nagyban befolyásoló döntés a pályaválasztás.
Fontos a tudatosság, a szakmákat illető tájékozottság.
A ﬁatalok pályaválasztásának támogatására indította
útjára a roadshow-t a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A „Szakmavilág”
roadshow kamionban virtuális élmény keretében ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló diákok
a négy szakmacsoporttal,
emellett a pályaválasztással
kapcsolatos további kérdéseikre is választ kaphatnak.
A programra várjuk a
pályaválasztás előtt álló
diákcsoportok, osztályok
jelentkezését! Jelentkezni
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál lehet.
Információ: Torzsa Erika,
palyaorientacio@fmkik.hu,
22/510-320.
A program NFA-KANGM-3/2017/TK/07 támogatási szerződés alapján
valósul meg.
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