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„Hiánygazdálkodás”
„40 ezer munkás hiányzik az építőiparból.” Sokkolja az MNB tanulmánya az országot. És ehhez
tegyük hozzá, a szállodaipar, vendéglátás és az
egyre igényesebb ipar,
mezőgazdaság igényeit!
Ma már egyértelmű,
hogy hiány van a munkaerőből, különösen a jól
képzett, motivált, fejlődni tudó és akaró szakképzett munkaerőből. Azokból a fiatalokból, kik
közül százaknak szurkolhattunk a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyén, ahol
a Fejér megyei fiatalok
olyan kirobbanó sikerrel
szerepeltek. Ők és társaik a közeljövő gazdaságának, a mi piacgazdaságunknak a meghatározó
szereplői. Mert a piacgazdaság alapkategóriái

– piac; kereslet; kínálat;
ár – közül ma a termelést
végző, a GDP-t előállító
munkaerő a szűk keresztmetszet. Árura és szolgáltatásra van piaci igény,
a termelőeszköz műszaki
bázisának megteremtésére van technika és forrás – a működtetéshez
szükséges humánerőből
azonban egyre nagyobb a
hiány. Hogy egy korábbi
rendszer vadhajtásokkal
jellemző hiánygazdálkodása ne kapjon szerepet a
mai életünkben a rendelkezésre álló humánerővel
kell okosan, észszerűen
gazdálkodni. Oktatással,
bérpolitikával, társadalmi közérzettel, vállalati
motivációval. Mert a hiánnyal nem gazdálkodni,
hanem azt kezelni szeretnénk.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA
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SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL

Kamarai küldöttgyűlés
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb döntéshozó szerve, a
Küldöttgyűlés tárgysorozatai között szerepel a kamara 2017. évi számadása,
a 2018. évi üzleti terve és
ünnepélyes keretek között
átadásra kerülnek kamarai díjak is.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018.
május 24-én, csütörtökön
10,00 órai kezdettel tartja
küldöttgyűlését a Gazdaság

Házában. A program első
részében kerül sor a kamara
által alapított díjak adományozására. Az ünnepélyes
részt követően a kamara küldöttei megtárgyalják az FMKIK 2017. évi munkaterv és
a költségvetés teljesítéséről
szóló üzleti tervet, az FMKIK 2017. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását, a 2018. évi szakmai
és költségvetési üzleti tervét,
továbbá az FMKIK új Adatvédelmi Szabályzatára vonatkozó előterjesztést.

Építőipari Konferencia
Felfutóban van az építőipar, a szektorban tevékenykedő cégek maximális
kapacitással dolgoznak. A
szakemberhiány ugyanakkor hátráltatja a cégeket,
a megváltozott építőipari
jogszabályokhoz is alkalmazkodniuk kell.
2018. május 25-én (péntek), 10.00 órától a Gazdaság Házában építőipari
konferenciát szervez a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara.
Szó lesz az építőipar aktualitásairól, az új jogszabályi
környezetben való működés
tapasztalatairól. A programon sor kerül a kamara
által alapított Kiss József
Építőipari Nívódíj átadására
is. Az FMKIK az építőipari
szakma olyan vállalkozásait
ismeri el a díj adományozá-

sával, amelyek tevékenysége,
munkavégzése
minősége,
illetve az építőipari szakma
minőségi színvonalához méltó eredményei alapján elismerésre érdemes.
Az építőipari szakma képviselőit, valamint az ágazathoz
szorosan kapcsolódó tevékenységet végző kis- és középvállalkozásokat, nagyvállalatokat, szakképző iskolákat,
együttműködésre nyitott partnerszervezeteket, szakértőket
várjuk a programra.
A Székesfehérvári SZC
Jáky József Szakgimnáziuma május 25-27. között ismét
megrendezi a „Kreatív Építő
Kezek” (KÉK) szakmai versenyt, a kárpát-medencei építőipari középiskolák részére.
Az FMKIK az Építőipari
Konferenciával csatlakozik a
programsorozathoz.

A fesztiválon idén több mint negyvenhárom szakmában közel háromszáz tanuló versengett a legjobbnak járó elismerésért (fotó: MKIK)
A XI. Szakma Sztár Fesztiválon hat Fejér megyei
versenyző vett részt, öten
közülük dobogós helyen végeztek. Velük és a felkészítésükben részt vett tanárokkal, cégekkel beszélgettünk.
A Szakma Sztár Fesztivál a
Szakma Kiváló Tanulója, az
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, valamint a V.
Skills Hungary Nemzeti versenyek döntőjének színhelye,

tehát a megmérettetésen való
jó helyezés kiemelten fontos
a diákok életében. A fesztiválon idén több mint negyvenhárom szakmában közel
háromszáz tanuló versengett
a legjobbnak járó elismerésért. Fejér megyéből hat
tanuló jutott be az országos
verseny döntőjébe és öten
dobogós helyen végeztek
saját kategóriájukban. Ez a
saját és a megyei szakképzés
sikere is.

Raffai Márk első helyen,
míg Lakatos Adrienn harmadik helyen végzett férfiszabó szakmában. Koszorús
Bianka kárpitos szakmában
került a dobogó második
fokára. Mindhárom diák a
Székesfehérvári SZC Árpád
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tanulója. Szücs Gábor Péter
kőműves és hidegburkoló
szakmában szerezte meg a
harmadik helyet, Berta Ger-

gő pedig a szárazépítők mezőnyében lett második. A két
fiú a Székesfehérvári SZC
Vörösmarty Mihály Ipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója.
Cikkünkben most ők, a
felkészítő tanáraik, a gyakorlatvezetőik beszélnek a
versenyről, a helyezések jelentőségéről, a felkészülésről és a szakképzés jelenlegi
helyzetéről.
Folytatás a 2. oldalon.

GDPR: egy hét az új adatvédelmi rendeletig
Május 25-től komoly szankciókra számíthatnak azok a
cégvezetők, akik nem alkalmazzák az Európai Unió új
adatvédelmi, személyi adatokra vonatkozó rendeletét.
A Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara számos előadást tartott és folyamatosan
tájékoztatta felületein a május
25-én életbe lépő, új Európai
Uniós szabályozással kapcsolatos teendőkről a megye
vállalatait. Az adatvédelemre,
személyi adatokra vonatkozó rendelet (GDPR = General
Data Protection Regulation, az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete; 2016/679.
számú.) az összes olyan céget
érinti, amely valamilyen formában személyes adatokat ke-

zel. Amennyiben egy vállalat
nem felel meg az előírásoknak
komoly szankciókra számíthat: a pénzbüntetés az árbevétel 2-4 százaléka is lehet.
Most már csak pár nap van
a határidőig, épp ezért kiemelten fontos, hogy minden
érintett vállalat felülvizsgálja
saját rendszerét, adatvédelmi
leltárt készítsen és kezelje a
különböző adatvédelemmel
kapcsolatos eseteket. Sokan
szerencsére már megtették a
szükséges lépéseket, írásunkban ezek a vállalatvezetők
osztják meg tapasztalataikat.
Nagy István, a Nagy és Társa
Kft. kereskedelmi igazgatója
a felkészüléssel kapcsolatban
elmondta: a GDPR EU-s jogi
szabályozás valamennyi tagállamra vonatkozóan 2018.

Egy hét van hátra: május 25-én életbe lép a GDPR, az új rendelet
május 25-i kötelező életbe
léptetéséről múlt év végén
értesültünk. Ismeretünk volt
a területet eddig szabályozó
2011. évi CXII törvényről,

mert a tevékenységünkhöz
szükséges marketing tevékenység jogszerű folytatásához szükségünk van erre.
Folytatás a 3. oldalon

GAZDASÁGI KALUZ

2 www. fmkik.hu

2018. május 16. SZERDA

A szakma sztárjai, a jövő reménységei
Folytatás az 1. oldalról

Koszorús Bianka

Berta Gergő

Szűcs Gábor Péter

kárpitos, második helyezett

szárazépítő, második helyezett

kőműves és hidegburkoló, harmadik helyezett

Raffai Márk
férfiszabó, első helyezett

Első nap egy kötényt, második nap egy
mellényt kellett elkészítenünk. Nem éreztem
túl nehéznek a feladatot, de rengeteget készültünk. Próbáltam kizárni a külvilágot és
csak a feladatra koncentrálni, ezért is sikerült
az első helyen végeznem. Volt dolgom már
nehezebb feladatokkal is, az ÖKO Divatbemutató és Verseny jó „edzés” volt számomra. Ebben az évben például papírblokkokból
varrtunk öltönyt, melynek a belső része szemeteszsákból készült.

A családom nem támogatta eleinte, hogy
kárpitosnak tanuljak, de én mindenképpen ki
akartam próbálni magam. Mostanra belátták,
hogy jó döntést hoztam. A második hellyel
meg vagyok elégedve, hiszen nem volt könynyű a verseny. Mindent a legnagyobb precizitással akartam megoldani, de az elvárások
sajnos mások voltak. Ez a munka sok kreativitást, türelmet és stílusérzéket is igényel.
Próbálom bontogatni a szárnyaim és megvalósítani önmagam, remélem erre a jövőben
több lehetőségem lesz.

Lakatos Adrienn

Csurgai-Horváth Ágnes

férfiszabó, haramdik helyezett

gyakorlati oktató
(Koszorús Bianka mentora)

Eredetileg fodrásznak, kozmetikusnak készültem, sőt az első év végén pótvizsgáznom
is kellett. A tanárom pozitív visszajelzései, a
dicséretek sokat segítettek abban, hogy megszeressem a férfiszabó szakmát és elhiggyem,
hogy jó lehetek benne. Fantáziát látok a hivatásban, különösen a tervezés tekintetében.
Szeretnék érettségizni, majd főiskolán tovább
tanulni. A jövőben remélem, hogy nem csak
férfiaknak, nőnek is tervezhetek ruhákat.
Kovács-Mader Ágnes
Raffai Márk és Lakatos Adrienn mentora

A kárpitos kategóriában harmincan indultak Biankával együtt, és már az elődöntő során kiderült, hogy a legjobbak között
van. Mióta megtudtuk, hogy az idei Szakma
Sztár versenyen milyen feladatok lesznek,
folyamatosan készültünk: míg én órát tartottam, ő addig is dolgozott a műhelyben.
Mi, akit csak lehet elküldünk a versenyre,
mert ez egy független visszajelzés arról,
hogy mit tudnak és mit nem. Ezek alapján
lehet majd készülni a vizsgákra, kicsit ráerősíteni a gyengeségekre.
Huszár László
felkészítő tanár
(Koszorús Bianka mentora)

Villanyszerelőnek készültem, édesapám
nyomdokaiba szerettem volna lépni. A
szárazépítő szakma a „B” tervem volt,
de nem bántam meg, hogy így alakult.
Igyekszem megfogadni a családom tanácsát: nem elég szakembernek lenni, jól is
kell csinálni! A cégeknél szerzett gyakorlati tapasztalatok rengeteget számítottak,
nem csak a döntőben, hanem az életben
is. Olyan tudást sajátíthattam el, melyre
az iskolában nem volt lehetőségem. A legújabb technikák és módszerek megtanulása a munkaerőpiacon való elhelyezkedést
is könnyebbé teszi.

Hiába voltam magabiztos, a Szakma Sztár
verseny engem is próbára tett, minden perc
számított, gyorsan kellett dolgozni. Izgalomra adott okot az is, hogy egy olyan technikát
alkalmaztam a megmérettetésen, aminek
gyakorlására igazából nem volt sok lehetőségem. Hetekig készültünk a szabadidőnkben
és úgy gondolom megérte: a Szakma Sztár
verseny dobogósaként megszereztem a bizonyítványom. A versenyen való részvétel és
dobogós helyezés már egyfajta igazolás arról,
hogy jól csinálom, amit csinálok: a cégeknél
is értékelik, ha valaki jó eredményt szerzett
egy ilyen versenyen.

Nyulasi István

Jani László

felkészítő tanár (Berta Gergő mentora)

Szűcs Gábor Péter mentora

A szárazépítő, vagy a gipszkartonos fogalom nem igazán fedi le, hogy mit csinálnak
pontosan ezek a tanulók, később szakemberek. Úgy hiszem, ha a nyolcadikos diákok
átfogóbb képet kapnának arról, hogy pontosan mit kell csinálniuk, többen jelentkeznének, és kevesebben morzsolódnának le a
képzés ideje alatt. A pályaválasztást segítő
rendezvények a megszervezésében, – ahogy
iskolánk is – úgy a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is rengeteget tesz. Ennek ellenére úgy tűnik, még többre lenne
szükség, hogy a kétkezi munkát megbecsülje a társadalom.

Már az elődöntőben tudtuk, hogy Gábor
jól fog szerepelni. Az ő sikerének titka, hogy
szereti és élvezi is, amit csinál, biztos vagyok
benne, hogy megállja majd a helyét a későbbiekben is. A kőműves és hidegburkoló szakmát
tanulókat most már ösztöndíjjal is támogatják,
hiszen hiány van belőlük a munkaerő piacon,
ez szerencsére bevonzza és itt tartja a diákokat.
Nekik az alapok megtanulása után lehetőségük
van arra, hogy cégeknél elhelyezkedve tanulják
ki a szakmát. Döntő jelentőségű, hogy miként
tudnak egy ilyen csapatba beilleszkedni, olykor
ezen múlik, hogy megmaradnak-e a szakmánál.
Szilasi István

Kiss Botond Márton
ügyvezető, Építő M+M Kft.
(A cég Berta Gergő gyakorlati helye)

A férfiszabó hiányszakmának számít, jövőre szerencsére ösztöndíjban is részesülnek
azok, akik ezt a hivatást választják. Márk és
Adrienn, illetve még egy diák tanul a csoportunkban, az évek során sajnos sokan lemorzsolódtak. Nehezíti a tanulók helyzetét, hogy
egyre kevesebb mestertől tanulhatnak, pedig
ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valakiből igazi szakember váljon. A Szakma Sztár Fesztivál viszont jó lehetőség, hogy kapcsolatokat
teremtsenek a cégekkel, sőt arra is volt már
példa, hogy ezen a megmérettetésen ajánlottak fel diáknak egy pozíciót. Ebből kifolyólag én minden évben elviszem a tanulóimat a
versenyre és szép helyezéseket érnek el.

Kevés olyan szorgalmas diák van, mint
Bianka. A Szakma Sztár versenyen való
részvétel sajnos ebben a szakmában nem
jelent sokat, de a főiskolához plusz pontokat igen, tehát már ezért is megérte. Jó kárpitosból kevés van az országban, remélem
Biankából az válik. Most megszerezte a
bizonyítványát, ami egy újabb lépcsőfok,
melyet még sok követ a tervei szerint.

Cégünk elkötelezett abban, hogy a hozzánk kerülő szárazépítő tanulók minél magasabb színvonalú szakmai képzést kapjanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
tanulók tényleges szárazépítő feladatokat
végeznek az oktatásával megbízott szakmunkás mentor – jelen esetben Simon Attila vezető szerelőnk – mellett. Csak így
garantálható a tanuló szakmai tudásának
és gyakorlati tapasztalatának fejlesztése.
Ezek alapján talán nem véletlen, hogy a
nálunk tanuló szakmai gyakornok ért el
ilyen szép sikert. Ma a pályaválasztás előtt
álló gyerekek szüleinek tájékoztatása az
első számú feladatok között lenne. Ennek
érdekében több pályaválasztó szülői értekezleten mutattuk be a szárazépítő szakma szépségeit a kamara munkatársaival
együtt. Úgy hisszük, ezt a vonalat kellene
szervezettebbé tenni a fogadó szakképző
centrumok bevonásával.

építésvezető, Z+M 2002 Épületgépészeti Kft.
(Szűcs Gábor Péter gyakorlati oktatója)

Igyekszünk minél több diákot alkalmazni a
cégünkben, hiszen nagyon lelkesek, tanulni
vágynak és ha elsajátítják az alapokat és beilleszkednek, segítik a csapatot. Mi is küzdünk a
munkaerőhiánnyal, ezért is nagyon fontos, hogy
segítsünk kiképezni a jövő szakembereit. Sajnos
azonban az a tapasztalatunk, hogy hiába szereti
valaki a szakmát, a munka társadalmi megítélés miatt sokan befejezik tanulmányaikat, vagy
megszerzik a képesítést és utána más irányba
indulnak. Annak ellenére is, hogy egy jó szakembert ma már tisztességesen megfizetnek.

Arcok és üzenetek
2018. május 16. SZERDA
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GDPR: mindössze csak egy hetük maradt az érintetteknek
Folytatás az 1. oldalról
Nagy István elmondta: örömmel vettük a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara GDPR témakörben márciusban tartott
képzésének hírét, amelyen részt vettünk.
Sok hasznos elméleti és gyakorlati dolgot
tudtunk meg ezzel kapcsolatban. Ezt követően tovább tanulmányoztuk a témát és
összegyűjtöttük a mi cégünk szempontjából
releváns területekről fellelhető gyakorlati ismertanyagot. Több körben készítettük
el fejezetenként cégünk Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatát. Jelenleg ez
egy aláírt, kihirdetett szabályzat, de nem
gondoljuk, hogy ezzel lezártnak tekinthető
a területtel való tennivaló. Az alkalmazás
során bizonyára jelentkeznek olyan dolgok,
amit a tervezés során nem tudtunk teljes
mértékben átgondolnunk és ezek mentén
szükségessé válhatnak javító intézkedések,
módosítások. Minden bizonnyal a jogalkotó
is megújuló és fejlődő folyamatnak és nem
egy kőbe vésett és egyszer kihirdetendő
szabálynak tekinti a vállalkozások GDPR
szabályozását.

FMKIK által nyújtott képzésen, amellyel
lényegesen közelebb kerülünk a megfeleléshez. Ezzel párhuzamosan partnerünkkel
közösen megbíztunk egy ügyvédi irodát
a vonatkozó szabályzatok és eljárási rend
kialakításával, valamint az adatvagyon felmérésével. Remélhetőleg határidőre, vagy
ahhoz minél közelebbi időpontban sikerülhet eleget tenni a kötelezettségünknek.
Ehhez azonban hozzátartozik, hogy iparági
szakértők szerint nincs teljes megfelelés,
csak törekedni kell rá, így bízunk abban,

Vinkelman András
tulajdonos, Crash-Expert Kft.
A GDPR felkészülésünk folyamatban
van, ügyvezetőnk részt vesz egy olyan, az

Támadás helyett inkább kössünk
egy kis kompromisszumot!
tést korrektül megindokolják.
Dr. Vári Kovács József szerint azok az
ügyek, melyekben a békéltető testület segítségét kérik, már egy kicsit komolyabbak: olykor több millió forintról van szó.
– Szerencsére ma már termékbemutatóval
kapcsolatos panasszal gyakorlatilag nem
Mindig történnek hibák, hiszen a vállalkozá- foglalkozunk, viszont az e-kereskedelemből
sokat is emberek irányítják. De még abban az eredő jogvitákból, az építési szavatossági és
esetben is, amikor egy cég mindent megtesz a használt autó vásárlásokhoz kötődő ügyeka problémák elkerüléséért, akadnak nézetel- ből sok van. Ha már jogi útra terelődött a
kérdés, akkor is azt javaslom a cégeknek – és
térések fogyasztó és eladó között.
Dr. Vári Kovács József szerint, ahhoz, hogy a fogyasztóknak is – igyekezzenek komproezek a panaszok ne fajuljanak el, tudni kell misszumot kötni, és nem hátráltatni az eljárást. Sajnos sok olyan esettel foglalkozunk,
kezelni a helyzetet.
– Az első, amit tudatosítania kell egy vál- amikor egy kis fogyasztói tudatossággal
lalkozásvezetőnek magában és az alkalma- megelőzhető lenne a konfliktus. Ha nagyobb
zottaiban is, hogy a cég van a fogyasztókért értékű vásárlásról van szó, érdemes mindig
és nem fordítva – hangsúlyozza a szakember, utána járni a cégeknek. A cégadatok már elaki azt is hozzátette: amennyiben a vásárló érhetőek az interneten és a különböző fórufogyasztói kifogást jelent be s netán a panasz- mokon mások véleményét is elolvashatjuk.
könyvet kéri, a cégeknek mindent meg kell Nagy valószínűséggel az a cég, amelyről sok
tennie azért, hogy az ügyet kivizsgálják, a negatív kritika került fel, valóban nem a legjavítást minél előbb kivitelezzék, illetőleg az megbízhatóbb. Amennyiben pedig használt
egyéb szavatossági igényt elbírálják és a dön- autóvásárlásról, vagy akár építkezésről beszélünk, a vásárlás vagy az
előleg letétele előtt kérjük ki
egy szakember véleményét –
tanácsolja az elnök, aki azt
is kihangsúlyozza, hogy ha
a fogyasztó eljutott odáig,
hogy a békéltető testülethez
fordul, akkor mindig fogalmazza meg magában, hogy
mi az, amit el szeretne érni,
vagy éppen elérhet és mérlegelje, hogy megéri-e ez a kitűzött cél a fáradtságot.
Azoknak a cégeknek,
akik szeretnének többet
megtudni a fogyasztóvédelmi jogszabályokról
2018. május 29-én, a Gazdaság Házában tartanak
fórumot. A rendezvényen
gyakorlati
szemszögből
mutatják be a leglényegesebb fogyasztóvédelmi előírásokat a hagyományos és
Ha nagyobb értékű vásárlásról van szó, érdemes mindig utánajárni a cégeknek az online kereskedelemnél.
Sosem szabad elfelejteni, hogy a vállalkozások, cégek vannak a fogyasztókért és
nem fordítva – mondta Dr. Vári Kovács
József, a Fejér Megyei Békéltető Testület
elnöke, aki szerint a fogyasztói panaszok
nagy többsége elkerülhető lenne.

hogy intézkedéseinket elegendőnek találják
majd egy esetleges vizsgálat esetén.
Sipos Éva
főtitkár, FMKIK
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a GDPR követelményeihez való
megfeleléshez kettős feladatot látott el az
elmúlt időszakban. Egyrészt a térség vállalkozásainak gyakorlatorientált felkészítőket tartottunk. Négy alkalommal kétnapos
adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzést is
biztosítottunk, mely vizsgával zárult. Kamaránk által biztosított DPO képzésekkel
közel 150 fő adatvédelmi tisztviselő tanúsítvánnyal rendelkezik.
Másrészt feladatunk volt a kamarai szervezet felkészítése GDPR megfelelőség szempontjából. Eddig is rendelkeztünk adatvédelmi szabályzattal, melynek felülvizsgálatát
elvégeztük. Az FMKIK a személyes adatok
kezelése szempontjából adatkezelő és adatfeldolgozó. A GDPR követelményeinek ismertetésére belső képzéseket tartottunk az
Ügyintéző Szervezet valamennyi munkatársának részvételével. A kamara döntéshozó
testületeinek tagjai is részt vettek GDPR
képzéseken. A kamara jogász munkatársa
(békéltető testületi ügyintéző), a kamara
jogi képviselője: Dr. Lévai Nóra ügyvéd és

jómagam adatvédelmi tisztviselő tanúsítvánnyal rendelkezünk. Az FMKIK Integrált
Irányítási Rendszer szerint, folyamatszabályozottan (ISO 9001:14001) működik. Folyamatonként és a szervezetre vonatkozóan
összesítve is elkészült az adatvagyonleltár
és kockázatelemzés. Felkészültünk adatvédelmi incidens nyilvántartására. Az FMKIK
2018. május 24-i küldöttgyűlése elé jóváhagyásra beterjesztjük az új Adatvédelmi Szabályzatot. A www.fmkik.hu honlapon Adatvédelmi tájékoztatót helyezünk el.

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

A 7-es asztal
A fiatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában Gotthárd Imre jelentkezik.

Gotthárd Imre
GIGA 2003 Kft. ügyvezető
Innovációs Klub alapító tag
Gotthárd Imre vagyok a GIGA 2003
Kft ügyvezetője és egyik tulajdonosa.
Testvéremmel 2003-ban indítottuk el
cégünket, ketten egy garázscégből építettük fel azt, ami mára már a következőképpen néz ki számokban: 2200 nm
gyártóterületen, 45 CNC géppel, 114
fővel 2017-ben közel 1,2 milliárdos árbevétellel tudtuk zárni az évet. A termékeink nagy részét forgácsolt autóipari
alkatrészek teszik ki.
Kezdetben nehezen indultunk, és óriási segítség lett volna a terveinkhez,
ha már akkor tagjai lehetünk egy ilyen
közösségnek, ahol egymás ötleteiből,
tapasztalataiból merítve tudjuk fejleszteni magunkat. Nem nekünk kell
feltalálni a „spanyolviaszt”. Jómagam
az Innovációs Fórum alapító tagjaként
csak ajánlati tudom ezt a közösséget
minden fiatal vállalkozónak, akiknek
fontos lehet, hogy olyan tapasztalatokból meríthessenek, melyek előre viszik

őket. Amikor előadni hívnak, mindig
kihangsúlyozom, hogy szívesen látunk
érdeklődőket cégünknél, ezt is bizonyítja, hogy több szervezetnek a tagjaként is kerülnek megrendezésre céglátogatások nálunk.
Cégünk igyekszik minden pályázati
lehetőséget kihasználni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy képezzük a kollégáinkat. Ahogy szokták mondani: Mi roszszabb annál, ha képzed a kollégádat és
elmegy…ha nem képzed és itt marad.
Értékteremtő munkát úgy tudunk létrehozni, ha képezzük a munkatársainkat. Sokat fejlesztünk az Ipar 4.0-ban,
hiszen az munkaerőhiányos időszakban
két dolgot tehetünk: automatizálunk (robotizálás, ipar 4.0), a másik pedig, hogy
motiváljuk és képezzük a munkatársainkat. A képzés a motiváció egyik eszköze, ami szerencsére sokaknál beválik.
Ahogy alapító társamtól is elhangzott:
tegyünk együtt a közös jövőnkért!

GAZDASÁGI KALUZ
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Szolgáltatás EuroSkills 2018: Budapest várja a diákokat!
Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.
hu e-mail és www.fmkik.
hu honlap.
Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla:
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Fejér megyei versenyzője is
lesz az EuroSkills nemzetközi szakmai vetélkedőnek,
melyre Közép-Kelet-Európában először, Budapesten
kerül sor, 2018. szeptember
26-28. között.
Három nap alatt 28 ország
közel 600 versenyzője méri
össze a tudását, előreláthatóan 40 szakmában. A verseny
történetében ez az első alkalom, hogy a Közép-Kelet-Európa ad otthont e nemzetközi
megmérettetésnek.

A Fejér megyei Sárvári Ágnes dekoratőr, kirakatrendező
kategóriában képviseli hazánkat a budapesti bajnokságon.
Ágnes a híres Sárvári asztalosdinasztia tagja. Nem mindennapi, hogy egy családból
két gyermek is annyira elhivatott a szakmája iránt, hogy komoly nemzetközi versenyeken
szerepelnek. A Sárvári családnál két gyermek is – Ádám
és Ágnes – komoly szakmai
eredményeket ért már el.
Az eredetileg dekoratőr
végzettségű fiatal jelenleg

Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondozása, gyakorlati képzőhelyek minősítése, szintvizsgák, Szakma Kiváló
Tanulója verseny, pályaorientáció, vizsgadelegálás,
MFKB működtetése,
felnőttképzési tanácsadás,
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.
Jogi tanácsadás
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás
tagjainknak minden
kedden 13 és 16 óra között: dr. Lévai Nóra.
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,
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

Sárvári Ágnes is képviseli hazánkat a 2018-as EuroSkills-en

másodszakmát tanul, asztalosnak készül.
– A versenyre családi ráhatás miatt jelentkeztem. Eleinte
tartottam a megmérettetéstől,
de szerencsére sikeresen szerepeltem, én képviselhetem a
szakmát a budapesti EuroSkills-en. A következő százhúsz nap a felkészülésről, a
kemény munkáról fog szólni,
intenzíven kell gyakorolni a
versenyre. – nyilatkozta Sárvári Ágnes. Mint mondta, nagyon szereti a precíz dolgokat,
éppen ezért is tud kiteljesedni a dekoratőri szakmában.
Kirakatrendezőként, dekoratőrként szigorú szabályok
között kell ugyan dolgozni, de
a munkát mindig megfűszerezem a saját stílusommal.
Ágnes testvére, Ádám, a dinasztia legifjabb képviselője,
a 2012-es belgiumi EuroSkills
verseny faipari technológiák
csapatversenyében és a faipari gépkezelő egyéni versenyben első helyet szerzett, míg a
2013-as WorldSkills megmérettetésen Lipcsében, épületasztalos szakmában a hatodik
helyen végzett, kiérdemelte a
Kiválósági érmet és a Nemzet
legjobbja címet.

Könyvajánló
A könyv nem egyszerűen
szakkönyv, hanem kordokumentum.
Kordokumentum
azok számára, akik végigélték, „vállalkozták”, küzdötték
az elmúlt emberöltőt. A jövő
közgazdászai, vállalkozói – és
remélem gazdaságpolitikusai
részére is – figyelmeztetés.
A kísérletezés ideje lejárt. A
könyvet olvasva eljutottam
Chikán Attila professzor úr
ajánló soraihoz. Jobbat, jellemzőbbet írni a könyv aján-

lásához sem tudásom, sem
tehetségem – megjegyzem bátorságom sem – nincsen.
Bod Péter Ákos egy krimi izgalmasságával mutatja be azt
az utat, amely a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéhez
vezetett. Konklúziója, hogy
zsákutcák állnak előttünk, de
a múlt tanulságai alapján élhet a remény, hogy „óvatos
mozdulatokkal és ügyeskedéssel valahogy kievickélünk”. A
könyv lebilincselő nyomozás
a legutóbbi fél
évszázad
gazdaság politikai
fo r d u l a t a i n a k
világában,
a
szerző saját gazdaságirányítási
tapasztalatira és
elmélyült elméleti ismereteire
támaszkodva. Világosan megérveli és gazdagon
illusztrálja, hogy
miért vallottak
és vallanak kudarcot a politikai akarat által
vezérelt sajátos
„magyar utas”
kísérletek: akár

a kvázi-piaci reformok az
egypártrendszerben, akár a
nemzetgazdasági önállóságra
hangsúlyozás egy globális világban. A közelmúlt (nagyon
értékes, de sajnos a kelleténél
gyorsabban ködbe vesző) tanulságai alapján arra is rávilágít, milyen szerénynek kell
lennünk a gazdasági fejlődés
előrejelzésében. A sajátos
magyar gazdasági rendszer
megítéléséhez a szerző a „sikeresség” és a „fejlődőképesség” kritériumait ajánlja, s
felhívja a figyelmet az ezen az
alapon megfogalmazódó kritikus hangokra.
A könyv nagy ívű és érdekfeszítő áttekintés múlt és jelen
gazdaságpolitikájáról, illetve
többnyire arról, amit „a politika a gazdasággal tett.” Minden, országunk sorsa iránt érdeklődő olvasónak ajánlom,
de különösen a fiataloknak,
akiknek még nem volt módjuk
a gazdaság alakulását folyamatában nyomon kísérni.
Chikán Attila
professor emeritus
Budapesti Corvinus Egyetem
Radetzky Jenő
FMKIK elnök

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
A vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek az 5.000,- Ft összegű közfeladat ellátására szolgáló kamarai hozzájárulást évente kell befizetniük. A határidő március 31-én
lejárt, a befizetés folyamatosan teljesíthető. Számlaszám: FMKIK 10918001–00000008–
21120105. További információ: ugyfelszolgalat@fmkik.hu, www.fmkik.hu, 22/510-310.

Munkatársakat keres a kamara
A szakképzés területére, „tanulószerződéses tanácsadó” munkakörbe, valamint a gazdasági irodába, „pénzügyi-pénztárosi-, személyügyi koordinátor” munkakörbe keres
munkatársakat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Csak a kiírás szerint beküldött jelentkezéseket fogadjuk be. Kérünk kiemelt figyelmet
fordítani a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kitöltésére.
Az álláshirdetések elérhetők a kamara honlapján, a www.fmkik.hu oldalon.

2018. május 16. SZERDA

PROGRAMAJÁNLÓ
Széchenyi Kártya Program: csoportos hiteltanácsadás – 2018. május 17. csütörtök 14,00 óra
Adatvédelem, IT biztonság – 2018. május 17. (csütörtök) 10.00 óra
Modern Vállalkozások Programja: digitális kkv nap.
Fókuszban az adatvédelem.
Építőipari konferencia – 2018. május 25. (péntek)
Aktualitások az építőiparban, együttműködési lehetőségek, szakember utánpótlás.
Ön tisztában van a fogyasztóvédelmi előírásokkal? –
2018. május 29. kedd 10.00 óra
Fogyasztóvédelmi előírások a hagyományos és az online
kereskedelemnél.
Újabb változások léptek életbe – EKÁER – 2018. május 30. (szerda) 9.00 óra
Többlet EKÁER-kötelezettsége van az érintett magyar
társaságoknak. Képzés.
China Smart Expo – 2018. május 31-június 2. Budapest
Minősített kínai beszállítók, tucatnyi iparágból – potenciális magyar üzleti partnereiket keresik.
GDPR adatvédelmi tisztviselő képzés – 2 alkalommal: 2018. június 7-8 és 11-12.
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu

Tanévzáró a nagyvállalatnál
Idén már az ötödik szakképzési tanévet zárták a DENSO Gyártó Magyarország
Kft-nél. Ebben az évben hat
szakmában, öt iskolából, 29
tanulót képeztek.
A szerszámkészítő, gépi
forgácsoló,
villanyszerelő, elektronikai műszerész,
elektronikai technikus és
gépgyártástechnológiai technikus tanulók közül huszonöten már végzősök, akik a
következő hetekben szakmai
vizsgát tesznek. További huszonegy diák a nyári gyakorlatát töltötte a cégnél.
A tanulók között van Ma-

rosi Dávid is, aki a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében harmadik
helyezést ért el. A villanyszerelő tanuló a várpalotai Faller
Jenő Szakképző Iskola tanulója, felkészítésében tevékenyen részt vettek a DENSO
szakoktatói, Kavecz Edina és
Németh József .
Idén a balatonfűzfői Öveges József Szakgimnázium
és Szakképző Iskolával közösen „densós osztály” indult, elektronikai műszerész
és elektronikai technikus
tanulókkal. A diákok teljes
gyakorlati képzése a cégnél
zajlott.

Marosi Dávid dobogós lett a Szakma Sztár Fesztiválon
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