V. Kárpát-medencei
Gazdasági Fórum

Átadták a
Wekerle Díjat

Üzletember találkozó
Bécsben

A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program sarokszámait Mile Lajos, kolozsvári
főkonzul ismertette.

A Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat idén
Dobos Menyhért vezérigazgató kapta.

Nemzetközi fórum és üzletember-találkozó Bécsben,
november 25-26-án. Várjuk
a jelentkezéseket.
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Radetzky Jenő

A közösségi ember
Dávid Lajos, kamaránk
alelnöke már a kórházban
feküdt, amikor a Gazdasági Kalauzban a sokszínű közösségek értékéről, társadalmi hatásáról
„jegyzeteltem”.
Nem gondoltam, hogy
rövid időn belül a közösséget létrehozó, fenntartó
ember szerepéről is írnom
kell. Dávid Lajos Barátunk halála, munkássága,
példaértékű közösségépítő tevékenysége erre az
erkölcsi kötelezettségemre ﬁgyelmeztet. A természeti, társadalmi, gazdasági környezeti tényezők
szükségesek, de nem
elégségesek egy közösség
létrejöttéhez. Kell hozzá a
motor, az ember, aki öszszekapcsolja a szálakat,
közösséget hoz létre az
azonos értéket képviselő
emberekből. Dávid Lajos
ilyen ember volt. Egész

élete ezt példázza.
Az iparos társadalom
Fejér megyei közösségeinek megszervezésében
mindenkor
kiemelkedő
szerepet játszott. A KIOSZ-ban, az IPOSZ-ban,
a Kézműves Kamarában,
majd az összevont kamarai rendszerben a kereskedelmi és iparkamarában nemcsak a kézműves
ágazat irányítója, hanem
igazi közösségszervezője volt. A szakképzés és
mesterképzésben végzett
szakmai munkája alapján tervezte a mesterek
közösségének is a megszervezését. Elképzelései
alapján ezt a munkát ránk
hagyta.
De nemcsak az élete,
halála is közösségalkotó
erővel bír. A baráti - és
munkáját tisztelő közösség hétfőn búcsúzott Tőle
a Kamarában.
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„EGY FORRADALOM KÜSZÖBÉN ÁLLUNK”

Búcsúzunk, emlékeztünk
Elhunyt Dávid Lajos, a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Alelnöke.
Családja útján közvetített
végakaratát
tiszteletben
tartva, a kamara tisztségviselői, munkatársai, barátai, tisztelői, nem a sírnál,
hanem a Gazdaság Házában, emlékezés keretében
vettek végső búcsút Tőle.
Dávid Lajos maradandót alkotott a kisiparosok, a kisvállalkozók, a kézművesek és az iparos
mesterek körében. Életvezetése
és közösségi munkája miatt is
köztiszteletben állt. Nevéhez
fűződik a megyei és országos
szakképzés fejlesztése, a kétkezi szakmunkások elismertségének növelése. Küldetéstudattal
dolgozott a regionális, majd
a Fejér Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottságban.
Elkötelezett volt a kisvállalkozások gazdaságban betöltött
szerepének elismeréséért, a
magyar szakképzésben a duális képzés létrejötte, fejlesztése és a mesterképzés iránt.
Sokat tett azért, hogy a jövő
generációja, a szakképzésben

Kötelező lesz a megújuló energiák használata, az energiamérleg legalább 25% mértékéig
Az Építési Vállalkozók
Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) múltja egészen 1989. októberéig nyúlik vissza. Abba a korba,
amikor az ipar sikerének
fokmérője a munkáskezek
száma volt és nem a technológiai fejlettség.
résztvevő tanulók olyan elméleti és gyakorlati képzést kapjanak, amely a munkaerő-piacon versenyképessé teszi őket.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gróf Zichy
Jenő Szakképzés Díjjal ismerte el tevékenységét. Munkásságával kiérdemelte a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemrend kitüntetést.
Nagyon jó kamarai vezető
és jó ember volt, akinek mindig volt egy kedves mosolya.
Búcsúztatása alkalmával sok
személyes emlék és közös pillanat került felidézésre. Dávid
Lajos olyan örökséget hagyott
kamaránkra, a vállalkozókra,
amit szívesen őrzünk meg.

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

Nem voltak szuperrobotok és
az egyszerű munkásembert
sem vetette fel a pénz, mégis
pár év leforgása alatt képesek
voltak lakások százait „felhúzni”, a polgár pedig beköltözhetett, mert meg tudta ﬁzetni.
Természetesen az ÉVOSZ
most is létezik, és egyfajta ragasztóként fogja össze az ipar

szereplőit, készíti fel a résztvevőket a jövő kihívásaira. A
múltról és az építőipar jelenlegi dilemmáiról Puska Józseﬀel, az FMKIK Építőipari
Tagozatának elnökével, az
Eudeal Plusz Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
– Ha azt kell felsorolni,
hogy mi volt más a ’80-as
évek végén, ’90-es évek elején a szakmánkban, azt kell
mondanom, hogy minden.
Volt utánpótlás: az ARÉV
közel 250, frissen végzett
építőipari munkást vett fel
évente, és ezek a ﬁatalok már
tapasztaltak voltak, hiszen
ott tanulták a szakmát, ahol
kellett: a munkaterületen.

Ellenben ma a technológián
van a hangsúly. Persze ez
nem azt jelenti, hogy nincs
szükség humánmunkaerőre
– magyarázza Puska József,
aki szerint egy technológiai
forradalom küszöbén állunk,
5 év és minden megváltozik.
– Ma közel 100 ezer bejegyzett építőipari vállalkozás
működik Magyarországon, de
ebből közel 50 ezer az egyszemélyes cég. Ez azt jelenti, hogy
a szakemberek többsége – ellentétben a régi rendszerrel, és
alapvetően a kedvező adófeltételek okán – nem hajlandó
elkötelezni magát egy vállalat
mellett. A probléma innen eszkalálódik: ha nincs emberem,

nem tudok nagyobb munkákat elvállalni, tehát megfelelő
proﬁtra sem teszek szert ahhoz, hogy fejlesszek… Mindennek pedig a megrendelők
látják kárát – érvel az elnök.
Puska József szerint, bár az
ingatlan árak valóban magasak, a kereslet éppenséggel
most is jelentős.
Még mindig érezhető a
lakásépítési láz. Jórészt köszönhető ez az év végén megszűnő kedvezményes 5%-os
ÁFA értéknek is. Ez együtt
jár a kivitelező cégek kapacitásának, illetve az építőipari
szakemberek eddig még soha
nem látott hiányával.
Folytatás a 2. oldalon

V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum Torockón
A torockói (Erdély) Duna-Ház adott otthon 2019.
október 4-én, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében
megvalósuló V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumnak, mely idén a nemzeti
összetartozás jegyében került meghirdetésre.
A gazdasági kapcsolatok bővítése mindig is prioritás volt
a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkájában.
Erős érzelmi és gazdasági ér-

dekkötődése okán, egy nemzeti határokban gondolkodó
díjat is alapított: a Wekerle
Sándor
Kárpát-medencei
Gazdasági Díjat, melyek a
korábbi nagysikerű fórumok
alkalmával kerültek átadásra. Torockón a fórumon, Mile
Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja összefoglalta
a jelenleg folyamatban levő
Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program sarokszámait. A főkonzul hangsúlyozta, az elmúlt 3 évben a magyar
Kormány a programok végre-

hajtására 94,7 milliárd forintot biztosított, és összesen 188
milliárd forint értékű beruházás valósult meg.
Az V. Kárpát-medencei
Gazdasági Fórumon ünnepélyes keretek között adta át a
Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat Radetzky Jenő kamarai elnök
és Mile Lajos kolozsvári
főkonzul. A díjazott Dobos
Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonproﬁt Zrt. vezérigazgatója. A Wekerle Sándor
Kárpát-medencei Gazdasági

Díjat átvevő Dobos Menyhért
úgy vélte, hogy személyén
keresztül a magyar közmédia
kapja az elismerést.
A fórum célja az egyre bővülő és a magyar gazdaság
szempontjából létfontosságú
Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a
térség együttműködésének
ösztönzése. Teret biztosít az
államhatárokon kívül és belül élő magyar vállalkozók,
gazdasági szakemberek találkozásához.
Folytatás a 2. oldalon
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V. Kárpát-medencei Gazdasá- Panziók, egyéb szálláshelyek:
gi Fórum, 2019-ben Torockón figyeljék a határidőt!
Folytatás az 1. oldalról
A nemzetpolitika, a gazdasági környezet
pozitív változásai kapcsán az elmúlt években rendkívül diverziﬁ kált lett a külhoni
magyarság és gazdaság támogatása. Több
állami, társadalmi szervezet végez rendkívül sikeres nemzet- és gazdaságegyesítő tevékenységet. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése
is hozzájárult ehhez a folyamathoz, ezért
egy összegző fórum megszervezését vállalta fel.
– A magyarságnak a Kárpát-medencében a szülőföldön való tartása mindannyiunk számára elemi érdek, nemzeti érdek.

Számunkra az ötödik égtáj a kereskedelem-fejlesztés és a külgazdaság, a nemzetköziesedés tekintetében a Kárpát-medence. Stratégiánk, hogy segíteni kell a
Kárpát-medencében tevékenykedő vállalkozásokat a növekedésben, a nagyvállalattá való válásban, a nagyvállalatoknak
multinacionális cégekké való válásában. –
hangzott el Radetzky Jenő, a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének
megnyitó beszédében. Az V. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumot – nemezeti
összetartozás jegyében szervezett konferenciát – a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatta.

Idén a Nemzeti összetartozás jegyében került megrendezésre a Kárpát-medencei Gazdasági Fórum

Módosult a turizmus törvény, mely szerint a szállodáknak legkésőbb június 30ig, a panzióknak szeptember 30-ig, az
egyéb szálláshelyeknek december 31-ig
kell regisztrálniuk a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. (MTÜ) által üzemeltetett
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NTAK).
Első körben – június 1-jei határidővel – a
szállodáknak, majd szeptember 1-jével a
panzióknak, december 1-jéig pedig a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi szálláshelyeknek, egyéb és falusi szálláshelyeknek
kell regisztrálniuk az új rendszerben.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós
időben legyen látható az országban található
összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata.
A turizmus törvény változása megyei cégeket is érint, köztük a Fogadó az Öreg Préshez
hotelt. A szálloda igazgatója, Kerekes Krisztina beszélt arról lapunknak, hogy mit jelent
a gyakorlatban a jogszabályváltozás.
– Először májusban értesültünk róla, hogy

regisztrálnunk kell a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központnál (NTAK). Az
idő szűkössége miatt akadt némi probléma
a szoftverek, a hotel, valamint az NTKA
rendszerének összehangolásával, de idővel
sikerült ezt áthidalnia a szoftver tervezőjének, így ezzel nekünk érdemben nem kellett
foglalkoznunk. Ami igazából megváltozott
az új törvénnyel, az az, hogy mennyi adatot
kell elkérnünk a vendégektől megérkezésük
pillanatában. Most már kötelező megadniuk
a születési helyüket, nemüket, az országot,
és lakóhelyük irányítószámát. Amennyiben
egy harmadik országból jött a vendég, a határátlépés helyét és idejét is meg kell adni –
magyarázza Kerekes Krisztina, aki elárulja:
a vendégek többsége a GDPR-ra hivatkozva
ezeket az adatokat nem szeretné megadni,
kellemetlenül érzik magukat a procedúrától,
ami bizonyos mértékben érthető is.
A szálloda igazgatója szerint megoldást jelenthetne a problémára, ha tudatosítanák az
állampolgárokban, hogy a GDPR nem azt
jelenti, hogy az adatokat nem kell megadni,
hanem azt, hogy a szálloda ezeket megvédi,
nem adja ki egy harmadik fél részére.

Az érintetteknek regisztrálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál

2021-től már lakóházaknál is kötelező lesz a megújuló energiák használata
Folytatás az 1. oldalról
– 2020-ban ugyan magasabb ÁFA teher
mellett, de még mindig a jelenlegi épületenergetikai szabályozás mellett lehet építeni
lakásokat. Nem így a középületek esetében,
ahol már az idén a legújabb, „közel nulla”
épületenergetikai szabályozás szerint kell
ezeket létesíteni. Új építés esetén legalább a
CC osztályt kell elérni. – hangsúlyozza Nagy
István, a Nagy és Társa Kft. ügyvezetője, az
FMKIK Energia Klub elnöke. Kiemelte, a

2021-től már lakóházakra is alkalmazandó
közel nulla energiaigényű épületek előzőnél
jelentősen magasabb minőségi elvárást jelentenek. Előzetesen csak annyit, hogy itt már a
BB a belépő szint új épületek esetén.
– A közel nulla energiafelhasználású épületek koncepciója nem áll messze a paszszívház építés koncepciójától. A passzívház
rendszer úgy jött létre, hogy Wolfgang Feist
azt vizsgálta, mennyi az az energia igény,
amit fedezni tudunk légfűtéssel, vagyis

A közel nulla energiaigényű épületek magasabb minőségi elvárást jelentenek

Még mindig érezhető a lakásépítési láz

a levegő felmelegítésével úgy, hogy nem
használunk hagyományos hőleadó, hőtermelő eszközöket – kazánt, radiátort, stb.
Ezt a 15 kWh/m 2 éves fogyasztásban állapította meg. Hasonló a koncepció a közel
nulla energia felhasználású épületeknél is,
melyek ugyan nem teljesen passzívházak,
de nagyon hasonló energiafelhasználású
épületeket kell létrehozni. Kötelező lesz a
megújuló energiák használata, az energiamérleg legalább 25% mértékéig. – hívja fel
a ﬁgyelmet Nagy István.
Felmerül a kérdés, hogyan tudjuk mindezt
megvalósítani? Hogyan fogja ezt a tervező
megtervezni, a kivitelező létrehozni, menynyibe fog ez kerülni, a többlet ráfordítás
mennyi idő alatt fog megtérülni? Nagy István

szerint, ma még nem ismerjük a válaszokat.
Mint mondja, ami biztos, hogy jelentősen
többe fog kerülni. Többe a magasabb minőségi színvonal miatti jobb műszaki tartalom
végett. Többe, mert új átfogó tervezési koncepciót jelent, mélyebb egyeztetést, alternatívák közötti optimumkeresést a társtervezők
között, számottevően több időráfordítással.
Többe, mert sokkal pontosabb, igényesebb
kivitelezést igényel, amire az építőipar ma
még nincsen felkészülve tudással, szakember
állománnyal. Többe, mert a mai szakmunkás
állomány ilyen minőségű munkába való alkalmazása sokkal nagyobb szervezési, irányítási, ellenőrzési ráfordítást igényel. Többe,
mert ezek minőségének felmérése, tanúsítása
többe kerül.

2017. december 20. SZERDA
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Arcok és üzenetek
2019. október 16. SZERDA

Figyelni kell a részletekre!
Nagyobb horderejű változások léptek/lépnek életbe az SZJA, az ÁFA, a Szochó és
a társasági adó tekintetében a 2019-es, évközi adócsomag bevezetésével. A témában
Gumbér Lídia, bejegyzett könyvvizsgálót
kérdeztük.
A 2019-es, évközi adóváltozások sokrétűek
és igen jelentősek, épp ezért fontos áttekinteni, hogy az adórendszer mely elemeire terjednek ki és miként érintik a vállalkozókat.
– Az ÁFA törvénnyel kapcsolatban elmondható, hogy egységes szabályozás lép életbe
2020-tól a vevői készletre vonatkozóan. Valamint, jövőre lehetőség lesz a behajthatatlan
követelések ÁFÁ-jának önellenőrzés keretében történő visszaigénylésére, amennyiben a
vállalkozás megfelel a törvényben előírt feltételnek. Jó hír, hogy jövőre a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA-ja 18 %-ról 5 %-ra
csökken, viszont a szállodáknak ﬁzetniük kell
egy 4 %-os turizmusfejlesztési hozzájárulást,
ami eddig nem volt – mondta el a szakember.
A Szochó törvény július elsejei változásának örülhetnek leginkább a vállalkozások,
miszerint az adó mértéke 19,5 %-ról 17,5
%-ra csökkent. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege viszont jövőre 7.710

forint lesz – részletezte Gumbér Lídia, aki a
társasági adótörvényt érintően azt is elárulta,
hogy a legnagyobb változás, hogy az idei évtől már megszűnik a társasági adó feltöltési
kötelezettség a 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező társaságoknak, ellenben
az iparűzési adó feltöltési kötelezettség továbbra is fennmarad.
Kedvező változás továbbá, hogy a fejlesztési adókedvezményt már kisebb összegű beruházások esetén is igénybe lehet venni, és a
törvény hatálybalépésétől kezdődően 4 évre
szabályozásra kerültek a fokozatosan csökkenő beruházási értékhatárok is. Ezek után
adókedvezmény vehető igénybe.
Rengeteg vállalkozót érint, hogy január
elsejétől megszűnik az EVA, emiatt a Pénzügyminisztérium tájékoztató levelet küld
ezen adózóknak, hogy milyen adózási lehetőségük lesz a jövőben.
– Összességében el lehet mondani, hogy
a vállalkozások működési terheit csökkentették, – amire, valljuk be nagy szükség is
volt – azonban az adminisztrációs terhek
megnőnek az új bevallási és nyilvántartási
szabályokkal – magyarázza a könyvvizsgáló,
aki szerint egyre több a részletszabály, amire
ﬁgyelni kell.

Új, épületenergetikai pályázat
Újabb 20,4 milliárd forintos kiírás jelent meg
a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv)
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására, a GINOP keretében. 2019. november
11. és 2020. január 15. között lehet pályázni.
Az igényelhető vissza nem térítendő összeg
3 és 100 millió forint között lehet – mondta
el Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium
(PM) európai uniós források felhasználásáért
felelős államtitkára.
A megújuló energia használatát és az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztések

támogatására jelent meg a felhívás, amelyre
november 11-e és 2020. január 15-e között
adhatók be a pályázatok. A közép-magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektekhez igényelhető forrás.
A mostani kiírás keretében pályázni lehet egyebek mellett napkollektoros rendszer, valamint
napelemes rendszer telepítésére, hőszivattyú
rendszerek alkalmazására, épületek hőtechnikai
adottságainak javítására, melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére és beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására - mondta.
Forrás: mti

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában jelentkezik:
ifj. Győri Imre
Ügyvezető
MAGYARMET Finomöntöde Kft.

Nagyobb horderejű változások léptek életbe a 2019-es, évközi adócsomag bevezetésével

Üzletember találkozó Bécsben
Nemzetközi fórumot és üzletember-találkozót szervez 2019. november 25-26-án a
bécsi Enterprise Europe Network. Várjuk
az érdeklődők jelentkezését, igény esetén
közös kiutazást biztosítunk.
Bár még bő egy hónap van hátra a nemzetközi rendezvényig, de már a résztvevő üzletemberek száma a világ 28 országából meghaladta a száz főt. A programra a Közép-dunántúli
Regionális Iroda szakmai utat szervez 2019.
november 25-26-án, melyre igény esetén közös utazást szervezünk. A rendezvény helyszíne az Osztrák Gazdasági Kamara székháza Bécsben.

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, mivel a program résztvevőinek
száma korlátozott.
Miért érdemes részt venni? Ezen a programon különleges lehetőségük nyílik: a legfrissebb technológiák, trendek megismerésére,
együttműködések, projektek előkészítésére,
közös ötletbörzére, technológiák bemutatására, különböző országból érkező vállalkozások
képviselőivel történő kapcsolatteremtésre. A
résztvevők akár 8-10, egyenként 20 perces,
kétoldalú tárgyalások keretében egyeztethetnek egymással.
Információ és jelentkezés: Buda Csilla
irodavezető csilla.buda@fmkik.hu

November 25-26-án, Bécsben kerül sor a gép-és berendezésgyártó üzletember találkozóra

Nagyon gyorsan változik a világ, a cégeknek ma már nem lehet 5-10 évre előre tervezni. Folyamatosan ﬁgyelemmel kell kísérni a változásokat, melyekre rugalmasan
kell reagálni. Ezt tesszük a Magyarmetnél
is. Az öntészeti iparág várhatóan forradalmian átalakul a közeljövőben. A régi technológiák mellé egyre inkább törekednek
fel a legkorszerűbb eljárások, mint a MIM
és SLM technológiák, melyek a precíziós
öntés komoly versenytársai és alternatívái
lehetnek.
A jövőt a gyorsaság és az additív technológiák fejlődése irányítja, és ebben a
fejlődésben a vállalatoknak sem szabad
lemaradniuk. A munkaerő már most kezd
átalakulni, előtérbe kerülnek a robotok és
az automatizáció. A robotizáció elsőként az
autóiparban és a tömeggyártásban indult,
de a jövőben olyan területekre is be fog törni, amelyek a Magyarmet fő specialitásai:
a kis- és középszériás gyártásba. Ennek
szellemében folyik cégünknél az intenzív
és folyamatos fejlesztés az automatizálás
és az innovatív technológiák területén.
A legnagyobb problémát jelenleg a munkaerőhiány jelenti, amely Fejér megyében
és Bicske környékén különösen nagy akadályt gördít a cégek növekedésének útjába.
Ezért döntöttünk 2018-ban egy új üzem
megnyitása mellett Sárbogárdon. Az új
létesítmény az öntés utáni tisztítási és kikészítési munkálatok egy részét vette át,
folyamatos kapcsolatban van a bicskei központi gyárral mind az áruszállítás, mind
pedig a műszaki támogatás tekintetében.
Októberben lesz egy éve, hogy elindult itt
a termelés, amely mostanra szerves részét
képezi a MAGYARMET gyártótevékeny-

ségének. Sőt, a közeljövőben további bővítést és újabb folyamatok és résztevékenységek bevezetését tervezzük Sárbogárdon.
Az Ipar 4.0 korában azonban nem elegendő a megfelelő létszám biztosítása. A
Magyarmet már évekkel ezelőtt meghirdette a korszakváltást és az új irányt: a
digitalizációt. Ennek a tudás és innováció
alapú jövőnek a szellemében jelenleg is
megvalósítás alatt áll egy több mint 280
millió forintos fejlesztési projekt, amely
részben pályázati forrásból valósul meg. A
beruházás legnagyobb jelentőségű eleme
a gyártási folyamat egy újabb fázisának
automatizálása: robot üzembe állítása a
viaszbokrok mosásához, valamint új konvejor pálya kialakítása és összekapcsolása a meglévő rendszerrel. Az egészet egy
újonnan kifejlesztett szoftver irányítja
majd úgy, hogy a viaszbokrok összeállításától a kerámiahéj elkészültéig emberi
beavatkozás nélkül tudjon menni a folyamat. Ezzel hatékonyabban tudjuk majd
szervezni a gyártást, ezáltal gyorsabb lehet
a folyamat, az itt kiváltott élőmunkaerőt
pedig át tudjuk helyezni olyan területekre,
ahol elengedhetetlen a megléte. A projekt
részét képezik továbbá az új eszközökhöz
és egy modern gyárhoz nélkülözhetetlen
informatikai fejlesztések, valamint az informatikai hálózat bővítése.
A magyar vállalatok közös érdeke az
együttműködés és a kölcsönös tapasztalatcsere, amelyhez az Innovációs Fórum
megteremti a megfelelő környezetet. Ez a
program összehozza az innovatív és fejlődő
cégek képviselőit, amely a hasznos ismeretek megszerzése mellett kapcsolatépítésre
is kiváló alkalom.
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Szolgáltatás Elérhető az új OKJ lista!
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.

A szakmát tanulók sokkal
átláthatóbb és egyértelműbb képesítések közül
választhatnak a jövőben az
Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) átalakításával. Az
iskolai rendszerű képzésben 174 szakma áll a diákok rendelkezésére.
Megjelent a Magyar Közlönyben az új OKJ, ami az
eddigi módosított, racionalizált változata.
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára kifejtette:
az eddigi listán 760 szakma
szerepelt. A szakképzésben
az iskolai képzések 2020
szeptemberében
indulnak,
az oktatási intézmények-

ben összesen 174 szakma áll
majd rendelkezésre. Ebből 98
technikumi szint, 76 a szakképző iskola szintje – fejtette
ki Pölöskei Gáborné, aki úgy
értékelt: bőven van választási
lehetőség.
A diákok a technikumokban
először ágazatot választanak,
és általános kompetenciákat sajátíthatnak el először,
majd utána dönthetnek milyen irányban lépnek tovább.
Példaként említette a turizmus-vendéglátás
ágazatot,
amelyen belül az általános
ismeretek után lehet választani a cukrász, a szakács, a
vendégtéri vagy turisztikai
technikus képzést az ötéves
képzésben.
Technikumban
egy nyelvet tanulnak a diákok, olyan óraszámban, mint
a gimnáziumban a két nyelvet.

A hároméves szakképző
iskolában cukrászt, panziós-vendégfogadó,
pincér-vendégtéri szakember,
szakács képzések választhatók.
Megemlítette azt is újdonságként, hogy ipari informatikai technikus például
még nincs, de a gazdasági
szereplők jelezték, hogy van
rá igény, ezért lesz egy ilyen
alapszakma.
Gondolkodnak az úgynevezett kreatív technikumban
is, ez azoknak a gyerekeknek szólna, akik vonzódnak
a művészetek felé, és ezen
keresztül megismerhetnék
majd a kreatív iparágat. Jelenleg a székesfehérvári
szakképző centrummal dolgoznak egy ilyen képzési
formán. Forrás: mti

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

PROGRAMAJÁNLÓ
Hiteltanácsadás – 2019. október 17, november 7. (csütörtök), 14,00 óra, Gazdaság Háza
Vállalkozóbarát hiteltermékek, a hitelcélnak megfelelő
különféle konstrukciók.
Burn out minitréning vállalkozásoknak: a munkahelyi kiégés megelőzésére – 2019. november 6. (szerda)
10,00-12,00 óra, Gazdaság Háza
Az időben történő felismerés, a már kialakult állapot megoldási lehetőségeit segíti elő a kiégés elleni minitréning.
Olyan vállalkozások munkatársainak, középvezetőinek
ajánljuk a tréninget, ahol hosszútávon nagy kihívások elé
vannak állítva a munkatársak.
Képzési információs nap: Változások a szak- és felnőttképzésben - 2019. november 7. csütörtök 10,00-13,00
Megjelent az új OKJ; Régi OKJ szerinti képzések indításának utolsó lehetőségei; iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések; vállalati képzések; Vállalkozói
jó gyakorlat bemutatása
Korszakváltás az épületenergetikában – Magyar
Energiahatékonysági Intézet képzése – 2019. november 20. (szerda), Gazdaság Háza
Témák: alacsony energiafelhasználású épületek tervezési
és kivitelezési szempontjai, energetikai alternatívák a tervezésre, kivitelezésre, megvalósult beruházások monitoringja, építési törvény tapasztalatai, a tervezői-kivitelezői
felelősség.
Nemzetközi üzletember találkozó Bécsben 2019. november 25-26.
Gép- és berendezésgyártásban érintett vállalkozásoknak ajánljuk.

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

2019. október 16. SZERDA

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy hetente értesüljön aktuális programjainkról.
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu.

http://www.fmkik.hu
Az iskolai rendszerű képzésben 174 szakma áll a diákok rendelkezésére

Találkozzunk a Pályaválasztási kiállításon!
Október 25-26-án, az Árpád Szakgimnázium területén kerül sor a Pályaválasztási kiállításra, melyre
várjuk a pályaválasztás
iránt érdeklődő diákok,
szülők jelentkezését.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara standdal várja az érdeklődőket
a Fejér Megyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási kiállításon. A
kiállítás programjaként ke-

rül sor a kamarai „Iparkodjunk, gyerekek!” vetélkedő
döntőjére is.
A kamarai standnál munkatársaink várják az érdeklődőket a pályaorientációval,
a külső gyakorlati képzőhelyekkel, a tanulószerződésekkel, továbbá együttműködési megállapodásokkal
kapcsolatos kérdéseikkel.
Az FMKIK a programot
az
NFA-KA-ITM-4/2018/
TK/07 támogatási szerződés
keretében valósítja meg.

Iparkodjunk, gyerekek!
Hatodik alkalommal hirdette meg idén a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az „Iparkodjunk,
gyerekek!” háromfordulós
szakmaismereti vetélkedőt a
7. osztályos tanulók részére.
Hét általános iskola 19 csapata, mindösszesen 76 diák
jelentkezett a vetélkedőre,
melynek célja, a tanulók pályaválasztásának elősegítése,
a szakmák megismertetése

interaktív formában.
A vetélkedő középdöntőjére
holnap, a Gazdaság Házában,
míg a döntőre október 25-én,
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiumában kerül sor.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a VI. Iparkodjunk gyerekek vetélkedőt
az
NFA-KA-ITM-4/2018/
TK/07 támogatási szerződés
keretében valósítja meg.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Mestereket avatunk
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén
hét szakmában indított
mesterképzést. A mesteroklevelek ünnepélyes átadására 2019. november
12-én, 14.00 órakor, a Kormányhivatalban kerül sor.

Várjuk az érdeklődőket

Fórum
Az október 22-i Szakmai Fórumsorozat témája a módosított Országos Képzési Jegyzék, valamint az X generáció
oktatás változásaira való felkészítés. Várjuk a téma iránt
érdeklődők jelentkezéseket.
A gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodók, tanulók és
szüleik, valamint a képző intézmények tájékoztatása kapcsán indított Szakma Fórumsorozatot kamaránk. Az első
rendezvény október 10-én volt,
a fórum második részére 2019.
október 22-én kerül sor, melynek fő célkitűzése a módosított
Országos Képzési Jegyzék és
Szakképzés átjárhatóságának
bemutatása, valamint szó lesz
az X generáció oktatás változásaira való felkészítéséről.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/07 tsz. keretében valósul meg.

Már hagyomány, hogy kamaránk évről-évre a Kormányhivatal dísztermében tartja mesteravató díszünnepségét. Idén
sem lesz másképp: tervezetten 42 fő veheti át mesteroklevelét, autószerelő; gáz- és
tüzeléstechnikai műszerész;
gázfogyasztóberendezés- és

csőhálózat-szerelő; járműfényező; pincér; szakács és villanyszerelő szakmákban.
A mestervizsga a szakemberek fejlődési folyamatában
jelentős mérő, – értékelő, – minősítő szintet képvisel. A mestereknek kiemelt szerepük lesz
a gyakorlati képzés irányításában, és a jövő generációjának
oktatásában. A mesteravató
ünnepségre 2019. november 12én, 14:00 órától, a Kormányhivatal dísztermében kerül sor.
A mesterképzés az NFAKA-ITM-4/2018/TK/07 támogatási szerződés keretében valósul meg.
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