Bolyai János
Alkotói Díj

Vállalkozóknál a
közösség ereje

Változnak az
innovációs pályázatok

A díjat magántőkéből, üzletemberek hozták létre, az alapítók között volt Karsai Béla, a
Karsai Holding Zrt. elnöke is.

A hálózatosodás ma egyre értékesebb tényezője a
gazdasági életnek – Nagy
István, a PLATO Klub tagja.

A hazai és brüsszeli pályázati
lehetőségek kapcsán keresse
pályázati tanácsadónkat, a
Gazdaság Házában.

3. oldal

Radetzky Jenő

Elismerések
Nevezhetjük Díjnak, Kitüntetésnek, Plakettnek,
vagy hívhatjuk Emlékéremnek,
Érdemkeresztnek – egy dologban
azonosak. Elismerések.
Elismerések, melyek a kiválóságot, értéket helyezik előtérbe, példaként állítva mások számára is a
tudást, eredményt, tehetséget, közéleti-társadalmi
munkát. Ha lehet rangsorolni a díjak, kitüntetések, elismerések között,
én az első sorba helyezném a független, civil közösségek által adottakat.
Május hónap gazdag
volt kamarai és Kamaránkhoz köthető elismerések terén. Életműdíjat,
Év Vállalkozója Díjat,
Fiatal Vállalkozói Díjat,
Innovációs Díjat, Kamarai Munkáért Díjat és
Kiss Józsefről elnevezett
Építőipari Nívódíjat adott
a közösség az adott területen kiválót teljesítő
vállalkozóknak, vállalatvezetőknek.

A kamara széleskörű társadalmi beágyazottságát
jól tükrözi, hogy elismerést
ad a gazdasághoz köthető külső kapcsolatainak,
képviselőinek. Így „Fejér
megye
gazdaságáért”–
Sajtódíjat és „Fejér megye
gazdasága védelméért” –
rendőrségi díjat, de ebben
az évben együtt örülhettünk és ünnepelhettünk
kamarai közösségünkhöz
szoros szálakkal köthető
más személyek elismeréseinek is. Karsai Béla kamarai alelnök által alapított Bólyai-díjat Barabási
Albert-László akadémikus
kapta, és a Kárpát-medencei gazdasági integrációban
munkánkat segítő Dobos
Menyhért (Duna Zrt.) vezérigazgatója Torockó díszpolgára lett. A Bólyai-díjas
Barabási
Albert-László
hálózatelmélete a hozzánk
bármilyen módon köthető
elismerések összekapcsolása révén is értelmet nyer.
Mindannyian követendő
példaképek.

Életműdíj példaértékű
tevékenységért
Életműdíjat kapott Győri
Imre, a bicskei Magyarmet Finomöntöde Kft.
ügyvezetője az FMKIK
47. Küldöttgyűlésén.
FMKIK olyan példaértékű
tevékenységet folytató vállalkozónak
adományoz
Életműdíjat, akinek évtizedeken át kifejtett áldozatos
és magas színvonalú munkája elősegíti vállalata, ezen
keresztül Fejér megye gazdaságának elismertségét,
fejlődését.
Győri Imre mindig elkötelezett volt a folyamatos
fejlesztés stratégiája mellett. A Magyarmet Finomöntöde Kft. beszerelésre
kész acélöntvényeit mára
a világ számos országában
használják a feldolgozóipar
különböző ágazataiban. A
vállalkozás dinamikus fejlődésének köszönhetően világcégeknek lett stratégiai
beszállítója.
A járműipari szériagyártás mellett fiával, Magyarországon elsőként, elindította úttörő beruházását, a
fémöntvények rapid prototípusgyártását. Ez a technológia a Magyarmet több
mint negyed évszázados öntészeti tapasztalatát ötvözi a

kalauz
1-3. oldal

high-tech 3D lézerszinteres
nyomtatással.
A bicskei Magyarmet Finomöntöde Kft. élén – a
kezdetektől – Győri Imre
áll, aki generációváltó ügyvezetőként, már fiát, Győri
Imre Áront is bevonta a
cégvezetési teendőkbe.
A vállalat bicskei központjában jelenleg 210-en
dolgoznak, tavaly pedig
nyitottak egy üzemet Sárbogárdon is, ahol 25 főt
foglalkoztatnak.
Ezzel
tovább erősíti piaci pozícióját, és egész Európa
meghatározó precíziós finomöntödéjévé válhat.

gazdasági

a fejér megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági lapja
2019. június 19. SZERDA – www.fmkik.hu

A közösség erősödésének éve

Az FMKIK nyolc díjat adományozott tizenegy kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző gazdasági szereplő számára
A kamara közösségteremtő
munkája hozzájárul a megye
vállalkozásainak sikeréhez –
fogalmazták meg többen a
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara május 23án tartott küldöttgyűlésén,
melynek keretein belül kamarai díjakat is átadtak.
2018 az erősödés éve volt közösségünk számára. Sikerült
megtartani a politikai függetlenségünket. A fiatalok egyre nagyobb részt vállalnak a
kamarai munkában, amely
garancia a jövő szempontjából
az idősebb és a kamarát felépített küldöttek számára. Nem-

Győri Imre, ügyvezető

3. oldal

zetköziesedésben fokozódott
tevékenységünk, fontosnak
tartjuk a lehetőségek kihasználását az Európai Unióban és
a keleti nyitás kapcsán. Erősödött befolyásunk a szakképzésre, korszerű kommunikációt építettünk fel. 2019-ben a
pozitív folyamatokat kívánjuk
tovább vinni, a fiatalok bevonzását erősíteni, az önkéntes kamarai tagságot növelni.
Elérni, hogy a regisztrált tagokból minél többen minősítsék át magukat valódi taggá,
és vegyenek részt, hallassák
a hangjukat, érvényesítsék a
gazdasági önkormányzatiság
által adott előnyöket.

Célunk az is, hogy a politikai döntéshozókkal a párbeszédet átminősítsük, felújítsuk, visszaállítsuk, hiszen
ez mindannyiunknak, a nagy
közösségünknek az érdeke
– mondta el a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
május 23-án, a Gazdaság Házában tartott küldöttgyűlés
megnyitóján, Radetzky Jenő,
a kamara elnöke.
A küldöttek megtárgyalták és elfogadták az FMKIK
2018. évi munkaterv és a
költségvetés
teljesítéséről
szóló üzleti tervet, az FMKIK 2018. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimuta-

tását, a 2019. évi szakmai és
költségvetési üzleti tervét.
A programon sor került a
kamara által alapított díjak
adományozására, melyeket
kiemelkedő és példaértékű
tevékenységet végző gazdasági szereplők számára
ítéltek oda. Átadták az Életműdíjat, Az év vállalkozója
díjat, a Fejér megye gazdasága védelméért díjat, a Kamarai munkáért díjat, a Fiatal Vállalkozói Díjat, a Fejér
megye
gazdaságáért-Sajtódíjat, az Innovációs Díjat
és a Kiss József Építőipari
Nívódíjat.
Folytatás 2. oldalon

Az alapoktól kell
újjáépíteni a rendszert

A közösség ereje határon
innen és túl

Az építőipar sok éve, sok
sebből vérzik – vélekedik Puska József, a Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Építőipari tagozatának elnöke,
akivel a május 31-ei Építőipari fórum apropóján
beszélgettünk.

Az FMKIK PLATO kis- és
középvállalkozói klub szakmai találkozójára Erdélyben, a június elején megrendezett Duna-nap alkalmával
került sor.

A Gazdaság Házában tartott rendezvény az aktuális és jövőbeni épületenergetikai előírásokra, az
építőipari jogszabályokra
koncentrált. Ahogy azt az
építőipari tagozat elnöke,
Puska József is elmondta,
a fórumnak fontos szerepe
van, hiszen lényeges, hogy
az érintettek időben értesüljenek az aktuális követelményekről és tudjanak
alkalmazkodni.

– Sajnos a jogszabályi
környezet folyton változik,
így nagy a bizonytalanság. Minden új beruházás
komoly előzetes körültekintést igényel. Ugyancsak
lényeges – és a fórumon is
elhangzott – hogy 2021 januárjától kizárólag a közel
nulla energiafelhasználású
épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, hatósági bizonyítványt. Ezen
ingatlanok
paraméterei,
jogszabályi háttere azonban még időközben is változhat – részletezi az elnök,
aki mindemellett azt is hozzáteszi: ez csak a „jéghegy
csúcsa”.
Az interjú teljes terjedelmében honlapunkon olvasható: www.fmkik.hu.

A Duna Médiaszolgáltató
idén hatodik alkalommal,
az erdélyi Torockón rendezte meg a Duna-napot, hagyományosan a határon túli
magyar kultúra, a nemzeti
egység tudatának, a nemzeti összetartozás erősítésének
céljából. Az erdélyi programon magyarországi formáció, egy tordasi zenekar is
fellépési lehetőséget kapott.
A közösségtudat a Plato
klub tagjaitól sem áll távol.
– Az immár 14 éve működő
Plato közösségnek ereje van,
és ez olyan érték, amely kihat

a gazdasági környezetünkre
és személyes kapcsolatainkra,
átnyúlva már Magyarország
politikai határain is. Együtt
gondolkodunk, megosztjuk
egymással a jó és kevésbé jó
tapasztalatokat, információkat, erősítjük egymás által a
vezetői ismereteket, képességeket, egyesítjük erőforrásainkat, lehetőségeket kapunk
új kapcsolatok, baráti és üzleti
partnerségek kialakítására.
Ennek szellemében, idén
már sokadszorra jártunk Erdélyben, hogy az ott látottakkal, tapasztaltakkal, a közösen
átélt élményekkel fokozzuk az
összetartozás érzését. – ös�szegezte Szabó Zsuzsanna, a
Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (FMKIK) alelnöke, a PLATO Klub vezetője.
Folytatás a 3. oldalon
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Az erő az összefogásban, a kamarai közösségben rejlik
az év vállalkozója díj
Kis Éva, cégvezető
Karsai Holding Zrt.

vállalkozásába gyermekeit is, ezáltal előkészítve a vállalkozás történetében a generációváltást.
Együttműködik a kamarai szakképzési felnőttképzési tevékenység fejlesztésében, képzési fórumok, konzultációk elkötelezett résztvevője.

Kamarai munkáért díj
– elismerő oklevél
Baranyai Imréné, ügyvezető
Constans-I Kft.

sel vállal szerepet a közösségi munkában is,
legyen szó a pályaválasztást segítő interaktív
nyílt napról, vagy a helyi vállalkozói kultúra
fejlesztéséről, például a kamarai Innovációs
Fórum keretében. Anikó aktív kapcsolatot
ápol a térség vállalkozóival, mely nagyban
segíti érvényesülését az üzleti életben. A kamarai Innovációs Fórum tagja, jellemző rá a
nyitottság, a folyamatos fejlődni akarás és az
együttműködési készség.

Innovációs Díj
Kristóf Péter, ügyvezető
Galaktika Kft.

Fiatal Vállalkozói Díj
Minárovits Márton, ügyvezető
Albacomp RI Kft.

A Karsai Holding Zrt. száz százalékban magyar
tulajdonosi háttérrel bíró cégcsoport vezetője Kis
Éva, évtizedek óta elkötelezetten kíséri a vállalatot. Női vezetőként vallja, hogy folyton fejlődni,
tanulni kell, a munkatársakkal korrekt, tisztességes kapcsolatot építeni, megbecsülni egymást
és a munkát. Büszke munkatársaira, akiket egyformán értékesnek tart, s akik lehetővé teszik a
piaci változásoknak való folyamatos megfelelést.

Fejér megye gazdasága
védelméért díj
Antunovits Mónika c.r. főtörzszászlós
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Okleveles könyvvizsgáló, adószakértő. Tanácsaival, korszerű tudásával támogatja a számviteli
szakembereket a jogszabályok alkalmazásában.
Szakmai tevékenységével a kamarában működő
kisvállalkozói klubokat is folyamatosan, önzetlenül segíti, cégre vagy egyénre szabott tanácsadást tart a klubtag vállalkozói számára.

Kamarai munkáért díj
– elismerő oklevél
Fiers András, tulajdonos-cégvezető
Fiers Mechanika Kft.

A Galaktika Kft. a ’90-es évek óta szolgálja a
gyógyszer-, vegy-, és petrolkémiai, valamint az
energetikai ipar területén tevékenykedő partnereit magas minőségű, precíziós alkatrészek,
készülékek egyedi, kis-és középsorozatú gyártásával. A cég ügyvezetője, Kristóf Péter, fiatal
kora ellenére professzionálisan menedzseli a
vállalkozást, szem előtt tartva az innovációra
való képesség folyamatos fejlesztését. Tagja a
kamara Innovációs Fórumának.
A százszázalékban magyar tulajdonban lévő
Albacomp RI Kft. második generációs ügyvezetőjeként menedzseli a vállalat kutató-fejlesztő tevékenységét, mindennapi ügyeit,
aktív szerepet vállal a közösségi életben, az
FMKIK Innovációs Fórumának meghatározó tagja. Külön érdeme, hogy a magyar kisés középvállalkozásokat aktuálisan érintő
generációváltás kihívásában is helyt áll és folyamatosan veszi át édesapjától a cégcsoport
vezetését. Igyekszik a legaktuálisabb fejlesztéseket megvalósítani innovatív családi vállalkozásukban, hogy az elektronikai iparág
élenjáró szereplői legyenek.

Fejér megye
gazdaságáért – Sajtódíj

Kiss József
Építőipari Nívódíj
Fodor János, ügyvezető
Fodor és Molnár Kft.

Cseh Teréz, kiadó-ügyvezető igazgató
Regio Regia
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi
területén a gazdasági bűncselekmények vizsgálatának jelentős részét ő végzi, melynek során
több eredményes felderítését hajtott végre. Feladatvégzését nagyfokú odafigyelés, önállóság,
szakmai hozzáértés jellemzi. Munkája során
többször tett már tanúbizonyságot kiemelkedő
precizitásáról, alaposságáról, mely nélkülözhetetlen a gazdasági, valamint a gazdasági sorozatbűncselekmények vizsgálata során.

Kamarai munkáért díj
– elismerő oklevél
Sörösné Fekete Zsuzsa, ügyvezető
Tréning Stúdió Kft.

Aktív kamarai tag, az FMKIK Ellenőrző Bizottságának tagja. A kamarai közösség életébe
fiatalon bekapcsolódott; szívesen együttműködik szakmai klubok munkájában, tudására,
szakmai tapasztalatára konferenciákon, pódiumbeszélgetéseken is számítani lehet. Édesapja
nyomdokaiba lépve, valamint a szakma iránti
szeretete végett, kötelességének érezte, hogy
tudását a fiatalabb generációk számára is átadja.

Fiatal Vállalkozói Díj
Abt-Jüllich Anikó, alelnök
Jüllich Glas Holding Zrt.

Évtizedek óta hitelesen tudósít a régió
gazdasági folyamatairól. Mindig az aktuális gazdasági kulcskérdésekre fókuszál,
legyen az munkaerőképzés, versenyképesség, építőipar. Elismerésre méltó, hogy
napjainkban, a médiumok közül meg tudta őrizni szuverenitását, fenn tudja tartani
gazdasági lapját.

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
Felnőttképző vállalkozóként a nehéz időszakokban is talpon tudott maradni, vállalkozása eredményességét a piaci igényekre való gyors reagálással, naprakész tudással, rugalmassággal
tudja fenntartani. Az utóbbi években bevonta

A FEJÉR MEGYEI
KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA
Alelnökként névről ismeri a kollégáit, kiválóan érti a szakmai folyamatokat. Lelkesedés-

Korábban a médiában tevékenykedett, újságemberöltőt atöltött
az keretein
épííróiKözel
vénájátfélkamatoztatja
kamara
tőiparban,
25 éve kiváló
saját vállalkozásban
belül.
Személyében
újságírót ismert
tevékenykedik.
Építőipari
vállalkozói
meg
a kamarai közösség.
Kamarai
kiadványok
tevékenységét
tisztességes
munka jadesign
tervei mind aa nevéhez
kapcsolhatók,
jellemzi.
Sárbogárd térségének
megvarészt
az ő kreativitását
dicsérik. Újságírói
határozó építőipari
vállalkozása,
aktív
tevékenységét
kiemelkedő
szakmai színvonaa térségkörülményeket
gazdasági életének
lonrésztvevője
végzi, a gazdasági
objektíszámosbeerőfeszítést
tett során.
gazdasági fóvenésmutatja
napi munkája
rumok szervezésével, a térség gazdasági szereplőinek összefogása érdekében.
Fodor János a becsületes munka híve:
„A tisztességes munka révén akartunk
megélni, hogy ez sikerült, azt a 2008ban, kisvállalkozói kategóriában elnyert Fejér Megyei Minőségi Díj és a
2006-ban elnyert ÉMI Minősített Építési Vállalkozás cím is bizonyítja” – vallja
Fodor János.
Fodor János aktív kamarai tag, vállalkozásával kiemelkedő szereplője a kamarán
belül működő Építőipari Tagozatnak is.

2017. december 20. szerda
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Arcok és üzenetek
2019. június 19. szerda

A közösség ereje határon innen és túl „A mai kor emberének feszítő
kérdéseket ad”
Folytatás az 1. oldalról
– Erdélyi látogatásunk kiemelt eseményének a Duna-nap rendezvényt tartom, melynek alkalmával találkozhattunk külhoni
magyarokkal, megismerhettük mindennapjaikat, felfedeztük a környék természeti szépségeit. – folytatta Szabó Zsuzsanna.
Nagy István, az FMKIK elnökségi tagja, PLATO klubtag a közösségi kapcsolatok
mentén kiemelte, a hálózatosodás ma egyre
értékesebb tényezője a gazdasági életnek,
kíméli az erőforrásokat, biztonságot és stabilitást teremt, versenyképességet növel. Azt
teszi, amire a globális piaci versenyben égetően szükség van.
Mint mondta, a Plato tagjai önálló helyi hálózatot képeznek, támogatják egymást gazda-

sági tevékenységeikben. Az eltelt rengeteg idő,
a közös programok sokasága során kialakult
partneri, majd barát kapcsolatok megalapozzák
azt a bizalmat, amelyben természetes, hogy
mindazt, amire van tudás, termék, szolgáltatás
a csoporton belül, elsődlegesen innen használják, veszik igénybe. A konkrét gazdasági
hozadékon túl is, mint közel másfél évtizede
működő közösség, a Plato csoport jelentősége
a minőségi kamarai életben is meghatározó.
– Erdély szülőföldem, ahol lelkileg, kulturálisan és szakmailag is rengeteg élményt
és értéket kaptam. Ma is örömmel látogatok
vissza és szívesen segítek másoknak is valamennyit megismerni a Magyarországnyi
országrész sokszínűségéből. A Plato jövőre
folytatja a körutak sorát. – zárta Nagy István.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt működő PLATO csoport

Változnak az innovációs pályázatok
Jelentős változások várhatók mind a hazai,
mind a brüsszeli pályázati lehetőségeket illetően 2020 után. Az innovációt támogató
uniós keretprogram bővülni és egyszerűsödni, a hazai operatív programok költségvetése várhatóan csökkenni fog.
A jelenleg Horizon 2020 néven futó közvetlen brüsszeli forrású keretprogram 2021-től
Horizon Europe néven megy tovább. A programot a többéves pénzügyi keret részeként
még tárgyalják, így egyelőre csak előzetes
információk vannak a részletekről.
A 100 milliárd Eurós kerettel meghirdetésre kerülő program szerves fejlődés része,
az alapvető célok változatlanok. A forráselosztásnál a társadalmi kihívásokra adott válaszok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a

jövőben, kiemelt tématerület lesz a klímaváltozás és a fenntartható fejlődési célokhoz való
hozzájárulás. A megalakuló Európai Innovációs Bizottság (EIC) külön fogja támogatni a
magánbefektők számára túl kockázatos projekteket a Pathfinder (korai technológiai fejlesztések) és Accelerator (piaci bevezetéstől
a növekedésig) programok révén. Újdonság
lesz az európai KFI missziók meghatározása
a társadalmat megszólító ügyekben (rákkutatás, klímaváltozás, okos városok) ahol 3-5 év
alatt kézzelfogható megoldással kell előállni.
A keretprogramban a 100%-os támogatási
arány továbbra is megmarad.
Pályázatokról bővebb információ: www.fmkik.hu. Tájékozódjon pályázati tanácsadónknál: Pályázati tanácsadó – Kész Ákos Tamás,
akos.kesz@fmkik.hu, +36(22)510-318

A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a fenntartható fejlődést támogató források

Barabási Albert-László, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja vette át idén
a Bolyai János Alkotói Díjat. A díjat 1998ban, magántőkéből, üzletemberek hozták
létre, az alapítók között volt Karsai Béla,
a Karsai Holding Zrt. elnöke is.
A Bolyai-díjat magántőkéből hozták létre
1998-ban üzletemberek: a kezdeményező
Somody Imre, Karsai Béla, Lantos Csaba,
Somody Imréné, valamint Várkonyi Attila.
Hozzájuk csatlakozott 2001-ben Alexander
Brody író és reklámszakember, majd 2009ben további két magyar származású tudóssal
egészült ki a támogatók köre: a már elhunyt
Oláh György Nobel-díjas kémikus és John
Lukacs történész védnökként vett részt a kezdeményezésben.
– A Díj alapításakor még nagyon sok nyitott
kérdés maradt bennünk, amit az élettől vártunk megválaszolásra. Ilyen volt a társadalom érdeklődése vagy közönye a tudományos
területek iránt. Az is komoly kérdés volt,
hogy képesek leszünk-e megtölteni a Kongresszusi központ 2000 fős termét érdeklődővel. Azt sem tudtuk, hogy az akkori celeb
világban átüti-e a sajtó küszöbét egy egészen
másfajta értékrend, amelyet a díjazottak képviselnek. Mára sok kérdésre választ kaptunk.
– emlékezett vissza a díj alapításának időszakára Karsai Béla, díjalapító, a Karsai Holding
Zrt. elnöke.
Az eltelt több, mint húsz év megadta a válaszokat a felmerült kérdésekre.
– A társadalom érdeklődik és várja a következő díjátadást. Garanciát nyújt a díjbizottság a jó jelölt kiválasztásában. Tizennégy
tudós és a mindenkori Köztársasági Elnök

képes a legjobb döntés meghozatalára, így a
hibázás lehetősége minimális. Eddig minden
díjazottat nagy tisztelet és elismerés övez.
Az, hogy képesek vagyunk-e megtölteni
2000 fős termet a válasz igen, van érdeklődés
a díjátadó után. Mégis fordulópontként éltük
meg a díjátadás visszakerülését a Magyar
Tudományos Akadémia épületébe. Ennek a
díjátadásnak egész egyszerűen ott a helye és
nem egy színházban, vagy kulturális intézményben. Ami számomra meglepő volt, hogy
csekély érdeklődés mutatkozott az ország�gyűlési képviselők részéről, így hamar megtanultuk, hogy az üres sorokat nem akarunk
látni az Ő érdektelenségük miatt (tisztelet a
kivételeknek, mert voltak). Ez is szépen beállt és tudjuk kik azok, akik számára fontos a
Tudomány elismerése.
A “celeb” világra is választ kaptunk, mert
sikerült átütni a sajtó ingerküszöbét, így komoly híradás jelenik meg a napi sajtóban az
eseményről. Ezen túlmenően masszív tudományos hírértéke van az átadásnak és a díjazott személyének.
Az eddigi tíz díjazott munkásságához
olyan meghatározó modern területek tartoznak, amelyek a mai kor emberének feszítő kérdéseket ad. Ha csak az agykutatásra, biológiára, lézerfizikára, nyelvünk
megőrzésére, számítástechnikára, és végül
a mostani díjazott területére gondolok – a
hálózatkutatásra –, akkor belátható, hogy
átszövik életünk minden pillanatát. Ebben
a programban való részvétel igazi inspirációt adott és ad ezen feladat további végzéséhez. Jó döntés volt ezen területen mecénási, alapítói szerepet vállalni. – foglalta
össze Karsai Béla.

A 7-es asztal
A fiatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában jelentkezik:
Domokos Tamás
Vezérigazgató
Echo Network Koordinációs,
Beruházó és Finanszírozó Zrt.

Nemcsak az oktatás, a munka, a családi
élet, a demokrácia, a kormányzás, hanem a vállalatvezetés, a szolgáltatás és
termékfejlesztés, az értékesítés, a kommunikáció vagy éppen a toborzás területén is új kihívásokkal és lehetőségekkel
szembesülünk napjainkban. Ahhoz, hogy
sikeresek lehessünk, két tényező azonban
elengedhetetlen: az innovációs szemlélet
és a közösségre való nyitottság.
Egyik feltétel biztosítása sem könnyű,
ám tanulható, fejleszthető és formálható
mindkettő, hiszen alapvetően gondolkodásmódról van szó.
Az Echo Network Zrt koordinálásában, illetve beruházásban ez elmúlt
években ennek szellemében olyan projektek fejlesztésébe kezdtünk, melyek
egyszerre szolgálják a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságot.
Kiemelt projektünk lett a Titkok Háza
Tudományos Élményközpont létrehozása és fejlesztése, mely vállalati és
egyetemi partnerségben nemcsak az
innovatív technológiák és tudományos
eredmények alkalmazását népszerűsíti,
hanem a humán kapacitást is fejleszti

régiónkban. A cégcsoporthoz tartozó
kutatóintézetünkben az adatgyűjtési
módszereket újítottuk meg, a kiadó vállalatunk pedig a kommunikációs kampányok területén lett sikeres a közösségi
hálózatokra optimalizált videótartalom
szolgáltatással. Fejlesztésünk eredményeként új tranzitfoglalkoztatási konstrukciókat is kidolgoztunk, sőt hamarosan a borászati piacon is megjelenünk a
Bor és Társadalom termékeivel.
Szélessé vált az innovációs palettánk,
bővült a tudásbázisunk, erősödött a
megújulás lehetősége is, de sikeres vállalkozást ma már csak partnerségben lehet építeni. Az Innovációs Fórum ehhez
termékeny közeget biztosított – és minden bizonnyal a jövőben is biztosítani
fog – számunkra, mely nélkül sokkal
nehezebben haladnánk. És nemcsak az
üzleti életben. Ideje ugyanis újragondolni szerepeinket – vállalkozóként, szülőként, munkavállalóként, vásárlóként
vagy akár szavazóként –, mivel a jövő
társadalmában az eddigiektől különböző célokat kell majd kitűznünk és megvalósítanunk.

gazdasági kaluz
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Szolgáltatás Ajánljon Ön is egy kiváló szakembert!
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.
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.

2019. szeptember 30-ig vár
javaslatokat az FMKIK
a Kiváló Szakember Díj
adományozására, a példaértékű és kiváló szakmai
tevékenység elismerésére.
A Kiváló Szakember Díj adományozásával a kamara pél-

dát kíván állítani a fiatalok,
szakmai közösségek és vállalati szakemberek számára, a
példaértékű és kiváló szakmai
tevékenység elismerésével.
Olyan – Fejér megyében tevékenykedő – szakmunkásokra várjuk a javaslatokat, akik
kiváló szakmunkát végeznek,

elismerésre méltó a tevékenységük, a szakmai hozzáértéssel
végzett tevékenységük szakmai rangot, elismerést vív ki.
A díjra javaslatokat 2019.
szeptember 30-ig vár a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara. Bővebben:
www.fmkik.hu.

Három nap, három helyszínen a
„Szakmavilág” kamionnal
A Szakmavilág kamion
a megye városait járta,
május 28-án Bicskén, május 29-én Móron és május
30-án Sárbogárdon, több,
mint 600 pályaválasztás
előtt álló diák részvételével.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – kapcsolódva a Szakmavilág kamion
programhoz – pályaorientációs napokat szervezett a
bicskei, a móri és a sárbogárdi térségben található általános iskolai tanulók számára.

A „Szakmavilág” kamionban a diákok VR szemüvegen
keresztül próbálták ki az építőipar, vendéglátás, divatipar
és a gépjárműipar szakmákat.
A virtuális élmény után további bemutatókkal folytatódott a rendezvény. A diákok
a pályaorientációs nap alkalmából érkezett kiállítóktól
is kérdezhettek: a gépipari
szakmák rejtelmeit a H.T.M.
Zrt. munkatársa mutatta meg
az érdeklődőknek, míg az
egészségügyi szakmákról a
megyei Szent György kórház

munkatársától kaptak információkat a gyerekek.
A kamara munkatársai pályaorientációs játékokkal és
interaktív foglalkozásokkal
várták a diákokat. A programok remek hangulatban teltek,
közel 650 tanuló vett részt a
pályaorientációs napokon és a
visszajelzések alapján a gyerekek és a pedagógusok nagyon
élvezték a foglalkozásokat.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/07 támogatási szerződés alapján valósult meg.

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 hétfőn, kedden
és szerdán 13-15 óra
között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06 (22) 510-323,
bekeltetes@fmkik.hu.
Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Építőipari tervezési, építési és kivitelezési
szerződések teljesítéséből
fakadó vitarendezés
Információ: Bata Balázs
06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu

2019. június 19. szerda

PROGRAMAJÁNLÓ
Széchenyi Kártya, hitelek: csoportos tanácsadás
– 2019. június 20., csütörtök, 14,00 óra, Gazdaság Háza
Fejlesztésekhez, beruházásokhoz támogatott források vállalkozóknak
Környezetvédelmi termékdíj asszisztens képzés
– 2019. június 25-26.
A képzésen részletesen bemutatásra kerül a termékdíjköteles termékek meghatározásához szükséges áruosztályozási
szabályok, valamint a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos teendők és az adózási feladatok elvégzéséhez szükséges
jogszabályi előírások. A képzés vizsgával zárul.
Széchenyi Kártya, hitelek: csoportos tanácsadás
– 2019. július 4., csütörtök, 14,00 óra, Gazdaság Háza
Vállalkozóbarát hiteltermékekről, a hitelcélnak megfelelő
különféle konstrukciókról a Gazdaság Házában.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy hetente értesüljön aktuális programjainkról.
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu.

Iparos mesterek díja
2019. szeptember 30-ig
vár javaslatokat az FMKIK az Iparos Mester
Vállalkozói Díj adományozására.
Ajánlás olyan Fejér megyei
egyéni vállalkozókra tehető,
akik évtizedek óta valamelyik klasszikus szakma képviselői, tevékenységükkel
szakmai rangot, elismerést
vívtak ki. A díj elnyerésé-

nek feltétele, hogy a javasolt
személy múltbéli tevékenysége szakmailag helyeselhető, a köz érdekében végzett munkája kiemelkedő
legyen. A díj elnyerésének
nem feltétele a mesteroklevél megléte.
A díjra javaslatokat 2019.
szeptember 30-ig vár a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara. Bővebben:
www.fmkik.hu.

Szakképzést érintő
változás szeptembertől
Több, mint 600 pályaválasztás előtt álló diák vett részt a Szakmavilág roadshow Fejér megyei programjain

Nyári szakmai gyakorlat
Június 15. után vállalkozásoknál, intézményeknél
kezdik meg szakmai gyakorlatukat a szakképzésben tanuló diákok.
Az összefüggő gyakorlat során pénzbeli juttatást és egyéb
juttatásokat kell biztosítani a
tanuló részére, továbbá kedvezményes étkeztetés, útiköltség térítés, munkaruha, egyéni
védőfelszerelés, tisztálkodási
eszközök illetik meg. A ta-

nulót munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi
oktatásban kell részesíteni, s a
gyakorlat során a gazdálkodónak jelenléti ív és foglalkozási
napló vezetése kötelező.
Az együttműködési megállapodás esetében a tanulói
juttatás mértéke a 2019. évi
minimálbér 19,5%-a 4 hétre.
Minden megkezdett hét teljes hétnek számít bérkifizetés
szempontjából, melyet az utolsó gyakorlati napot követően

kell kifizetni. A gazdálkodók
a gyakorlati képzés költségeinek elszámolásával kapcsolatban a 280/2011. (XII. 20.)
Korm. rendelet a gyakorlati
képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére
történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és
a csökkentő tétel számításáról
tájékozódhatnak.
További információ: 22/510310, szakkepzes@fmkik.hu.

Adminisztrációs könnyítés exportőröknek
Korábban az exportőröknek a finanszírozáshoz, vagy
biztosításhoz minden egyes
export szállításról származási bizonyítványt kellett a

bankhoz vagy biztosítóhoz
benyújtania. 2019. tavaszától
már megvan az a lehetőség,
ha ugyanazt az árut szállítja
ismétlődően ugyanannak a

vevőnek, elég egyszer, az első
szállításkor származási bizonyítványt benyújtania. Részletek, további információk: a
kamara honlapján.

Kamarai hozzájárulás:
folyamatosan teljesíthető

A vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek az
5.000,- Ft összegű közfeladat ellátására szolgáló kamarai hozzájárulást évente
kell befizetniük. A határidő március 31-én lejárt,
de a befizetés folyamatosan teljesíthető. Számlaszám: FMKIK 10918001
-00000008–21120105.

A Fejér megyei székhellyel
rendelkező
cégjegyzésre
kötelezett vállalkozásoknak
és egyéni vállalkozóknak
regisztrálniuk kell a Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara nyilvántartásba.
Főbb kivételek: a dunaújvárosi székhellyel rendelkezők, valamint az agrárkamarához tartozó vállalkozók.

A regisztrált gazdálkodók
a kamarai közfeladatok ellátására kötelesek minden
év március 31-ig 5000 Ft
kamarai hozzájárulás megfizetésére. Jogszabályi alap:
1999. évi CXXI. törvény a
gazdasági kamarákról.
További információ: ugyfelszolgalat@fmkik.hu,
www.fmkik.hu, 22/510-310.

Közel száz gyakorlati oktató vehette át a végzettséget igazoló tanúsítványt,
az FMKIK szervezésben
megvalósult
gyakorlati
oktató képzés sikeres elvégzését követően.

Eredményesen zárult a kamara által szervezett gyakorlati oktató képzés, több,
mint százötvenen tettek sikeres vizsgát.
A tanúsítvány meglétét
egy jogszabályváltozás indokolja, miszerint 2019.
szeptember 1-jétől a külső gyakorlati képzőhelyeken – az iskolai rendszerű
szakképzésben – kamarai
gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak
tanulóval, kivéve, ha a

szakképzési törvény 31. §
(3) bekezdésében leírt mentességben nem részesül.
A jogszabályi változás a
szakképzés színvonalának
fejlesztése érdekében vált
szükségessé.
Az elvégzett képzés fejlődési lehetőséget biztosított
a gyakorlati oktatóknak,
szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás
szituációk kezelésében. A
képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készültek fel a
gyakorlati oktatók, amely
ismereteket a mindennapi
munka során hasznosítani
tudnak.
A program az NFA-KAITM-4/2018
támogatási
szerződés keretében valósult meg.
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