
képes népesség,
• vonzó vidéki életmód,
• energiafüggetlen Magyar-

ország, tiszta és biztonságos 
környezet,

• csúcstechnológiájú, in-
novatív, magas hozzáadott 
értéket előállító Magyaror-
szág.
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Idén ünnepeljük az egykori 
Székesfehérvári Könnyű-
fémmű 80. születésnapját. 
A jogelőd vállalat 1941-ben 
jött létre, a II. világhábo-
rú közepén. Azóta nagyon 
sok minden történt, az 
egykori szocialista nagy-
vállalatból több önálló vál-
lalat létesült. Ugyanazon a 
helyen, de egymás mellett 
dolgoznak az egykori Kö-
fém üzletágak. A jubileum 
alkalmából Katus István, 
a Howmet Köfém Kft. ve-
zérigazgatója nyilatkozott 
lapunknak.

A Köfém 80 éves, de ün-
nepel valamennyi üzletá-
gunk is. 1996-ban jött létre 
Magyarországon a Shared 
Service és ebben az évben 
alapították meg mind a ne-
mesvámosi Fastenings (egy-

Változó név, állandó értékek, folyamatos fejlődés

„A Köfém 80 éves, de ünne-
pel valamennyi üzletágunk 
is.” Katus István vezérigaz-
gató, Howmet Köfém Kft. 

A székesfehérvári Karrier 
Bútor Kft. 1996 óta van a 
piacon – Horváth Rezső, ügy-
vezető, Karrier Bútor Kft. 

Mikro-, és kkv-k 10-150 mil-
lió Ft-ig pályázhatnak beru-
házási támogatásra munkaerő 
és munkahely témában.

Negyedszázad
a bútoriparban

80 éves
jubileum

Pályázat a képzett 
munkaerőért

1. oldal 3. oldal 3. oldal

kori Fairchild), mind a szé-
kesfehérvári Keréktermék 
üzletágainkat. Pontosan 25 
évvel ezelőtt. Végül de nem 
utolsó sorban ünnepelnünk 
kell a legfi atalabb üzletágun-
kat is. Idén lesz 15 éve, hogy 
zöldmezős beruházásként 
létrejött az egykori Howmet, 
jelenleg HES-nek nevezett 
üzletág is.

Az elmúlt 80/25/15 évben 
sok minden történt, de egy-
valami közös valamennyi 
üzletágnál: a folyamatos fej-
lődés. Mind létszám, mind 
a technológia tekintetében. 
Dolgozóink elköteleződése 
és szaktudása hozzásegí-
tett bennünket ahhoz, hogy 
a jelenlegi és a korábbi cé-
gek globális vezetői mindig 
bíztak a Köfém gyáregysé-
gekben. Folyamatosan be-
fektettek, aminek eredmé-

• a Kárpát-medencei régió 
nemzetközi versenyképessé-
gének növelése,

• a gyors és kényelmes 
közlekedés, elérhetőség javí-
tása az országban és a Kár-
pát-medencében,

• gyarapodó, egészséges és 
a munkaerőpiacon verseny-

A nemzeti fejlesztési 
célok fő súlypontjai

Naponta érezzük bőrünkön, 
hogy a globalizmus nem el-
vont fogalom. Globális ellá-
tási láncokba szerveződnek 
a nagyvállalatok, globális 
közösségi média hálózatok 
uralják a nyilvánossági te-
reket és globális ártalmak, 
veszélyek, vírusok fenye-
getnek. Ugyanakkor glo-
balizáció ide vagy oda, az 
egyes ember élete helyben 
zajlik. Az árut helyben vá-
sároljuk, a szolgáltatáso-
kat helyben fogyasztjuk, a 
munkát helyben végezzük. 
A problémákkal is helyben 
kell megküzdenünk, majd 
megoldanunk. Ez utóbbiról 
is szól a szubszidiaritás, 
mely e lap hasábján örömteli 
módon újra előkerült, mint 
elfeledett régi-új fogalom.

Alapvető emberi és társa-
dalmi igény, hogy szabadon, 
korlátozás nélkül, külső 
erőtől függetlenül, önállóan 
választhassuk meg életünk, 
vállalkozásunk irányát és 
célját, hogy szabadon fejt-
hessük ki véleményünket 
és hozhassuk meg döntése-
inket. A települési, gazda-
sági önkormányzatiságot 
és az egyén autonómiáját 
egyaránt erősen korlátozó 
diktatúra 30 évvel ezelőtt 
ért véget, de szelleme még 
kísért. Pedig olyan konst-
ruktív energiák szabadultak 
fel, melynek eredményeként 
újjáéledtek a vállalkozások, 
a települések, a kulturális 
és civil közösségek. Az al-
kotó szabadság teremtette 
új gazdasági és társadalmi 
rend sikerességét a szub-
szidiaritás és a lokalizmus 
garantálta. A helyben élő 
polgárok összefogása adta 
a helyi közösség erejét, a 
helyben maradó helyi adók 
adták ennek anyagi hátterét, 

a helyi vállalkozások bizto-
sították a stabilitást. 

A 21. század nagy átala-
kulása Magyarországon is 
gyengíti a helyi közössége-
ket, a bizonytalanság, a ki-
szolgáltatottság és az állami 
túlhatalom nagyon sok kárt 
okoz az ember természetes 
közegében. Ezekkel szem-
ben kell életre hívni az „új 
lokalitást”. Ezt számos or-
szág már felismerte. Ang-
liában nemcsak azt tudják, 
hogy a gazdaság valódi 
erejét a helyi vállalkozá-
sok adják, mára a „New/
Next Localism” angol köz-
igazgatási reformirányzattá 
is vált. Lokalizmus prog-
ram zajlik Új-Zélandon, 
az Egyesült-Államokban, 
ázsiai sőt még közel-keleti 
városokban is. Tudják, hogy 
helyben helyi megoldásokat 
kell alkalmazni, hogy visz-
sza kell adni a lokalitás ön-
rendelkezését. Ma a komoly 
eredményeket elérő térsé-
gekben a lehető legkisebb 
területi, társadalmi, gazda-
sági egységekre lebontva 
alkalmaznak személyre sza-
bott megoldásokat. 

Az új típusú koronavírus 
okán bekövetkezett társa-
dalmi és gazdasági krízis 
ennek fontosságra min-
dennél élesebben világít 
rá. De minden rendkívüli 
eseményből lehet és kell is 
tanulni. Most a legfőbb üze-
net, hogy itt helyben egy-
másra vagyunk utalva. He-
lyi összefogás és nyitottság 
nélkül pedig senki nem tud 
működni, ellenállni, fejlőd-
ni, sikeresen küzdeni. Ez az 
új lokalizmus.

Domokos Tamás
egyetemi docens, 
kamarai küldött

Domokos Tamás

Új lokalizmus

Európai kontinens határain 
túllépve az Egyesült Álla-
mokban, Ausztráliában és 
Ázsiában található Howmet 
egységeknek is.

Cégünk a munkavállalóit és 
a lakosságot érintő program-
sorozattal készül ebben az 
évben, bízunk benne, hogy a 
vírushelyzet lehetővé teszi a 
megvalósításukat.

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

RÉGIÓFEJLESZTÉS
A Kormány négy gazda-
sági övezet kialakításáról 
döntött. A legnagyobb gaz-
daságfejlesztési övezet az 
Északnyugat-Magyarorszá-
gi Gazdaságfejlesztési Zóna, 
amelynek kormánybiztosa 
Navracsics Tibor. Ambició-
zus célja, hogy a gazdasági 
övezet vállalati versenyké-
pessége 2030-ra megközelít-
se az osztrák szintet.

Az Északnyugat-Magyar-
országi Gazdaságfejlesztési 
Zónához hat megye tartozik: 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom, Vas, 
Veszprém, Zala. 

A négy gazdasági övezet kö-
zül az Északnyugat-Magyar-
országi tekinthető az egyik 
legnagyobb térségnek, hat me-
gyét és kilenc megyei jogú vá-
rost – Dunaújváros, Székesfe-
hérvár, Tatabánya, Veszprém, 
Győr, Sopron, Szombathely, 
Zalaegerszeg és Nagykanizsa 
– foglal magában.

Kormánybiztosa, Navra-
csics Tibor rendszeresen 
konzultál a térség gazdasá-
gát képviselő kereskedelmi 
és iparkamarák vezetőivel. 
Legutóbb – januárban – 
Győrben került sor egyezte-
tésre, az övezet hat megyéjé-
nek kamarai elnökeivel. 

A találkozón az Észak-
n y u g a t - M a g y a r o r s z á g i 
Gazdaságfejlesztési Övezet 
gazdaságfejlesztési terveit 

egyeztették. Célként megfo-
galmazták, hogy 2030-ra a 
térség gazdaságának fejlett-
sége és versenyképessége 
el kell, hogy érje az oszt-
rák szintet. A 2021-2030-
as időszakra olyan gazda-
ságfejlesztési programokat 
kell kidolgozni, amelyek 
támogatják a vállalati ver-
senyképességet, erősítve a 
gazdasági övezet vállalati 
versenyképességét is.  

A kamarák konkrét projek-
tötletekkel kapcsolódtak be 
a gazdaságfejlesztést célzó 
javaslatok kidolgozásába. 
A kamarai elnökök a régió 
egészére vonatkozó átfogó 
együttműködést ígértek a 
győri konzultáción. 

A gazdasági övezet fejlesz-
tésében prioritást kapnak a 
közlekedés és az infrastruk-
túra fejlesztések – hangsú-
lyozta Navracsics Tibor a ta-
lálkozón. Kiemelte továbbá, 
hogy az Észak-Dunántúlon 
sajátosabb a helyzet a másik 
három fejlesztési régióhoz 
képest. Ebben az övezetben 
kisebb jelentőségű a felzár-
kóztatás, de sokkal erősebb 
a versenyképességi nyomás. 
A régió száz kilométeres 
körzetében két olyan régió 
– a pozsonyi és a Bécs-Bur-
gerland-i – található, ame-
lyek európai mércével néz-
ve is erős versenytársak. 
Az Észak-Dunántúl most 
először részesülhet olyan 

kormányzati fi gyelemben, 
amely kiemeli a helyi specia-
litásokat. Lényeges azonban, 
hogy a fejlesztések terén 
is régióként „viselkedjük”, 
olyan érdekeket megfogal-
mazva, amelyek a régió egé-
szére vonatkoznak.

A kormánybiztos elkötele-
zett az övezet gazdaságának 
fejlesztéséért. Már a tervezés 
időszakában arra törekedett, 
hogy együttműködések jöj-
jenek létre a megyei jogú 
városok és a kistérségek kö-
zött, elősegítendő, hogy ne 
egymással versenyezzenek, 
hanem összefogással egye-
sítsék erőiket. 

Navracsics Tibor a vállal-
kozásokat képviselő kamarai 
vezetőkön kívül rendszeresen 
konzultál a polgármesterek-
kel, országgyűlési képviselők-
kel, fejlesztési tanácsokkal, 
civil szervezetekkel. Szakmai 
munkáját a győri Széchenyi 
István Egyetem és a veszprémi 
Pannon Egyetem is támogatja. 
A kormánybiztos a kamarai 
elnökökkel tartott konzul-
táción bemutatta a nemzeti 
fejlesztési célok fő súlypont-
jait, amelyeket Magyarország 
RRF terve tartalmaz. 

Navracsics Tibor, 
kormánybiztos

Navracsics Tibor kormánybiztos

Idén ünnepli az egykori székesfehérvári Könnyűfémmű 80. születésnapját

nyeként a Howmet-Köfém 
magas hozzáadott értékű 
versenyképes termékekkel 
jelenik meg nemcsak az eu-
rópai piacon, hanem a világ 
valamennyi kontinensén. 
Shared Service üzletágunk 
pedig már nemcsak a ma-
gyarországi üzletágaknak 
nyújt szolgáltatást különféle 
üzleti területeken, hanem az 



Azonnali fi zetések online
pénztárgépi rögzítése

Már januárban magasabb 
adókedvezmény 

Elhunyt B. Kiss László

Kamatmentes Újraindítási 
Gyorskölcsön 

Március 1-jén megszűnik a UPC 
Webmail

Puska József: mozgalmas, de nehéz év elé nézünk 
az építőiparban…

B. Kiss László az értékteremtés krónikása volt

Megrendülten búcsúzunk az értékterem-
tés krónikásától. Elhunyt B. Kiss László, a 
Fejér Megyei Hírlap újságírója, a Gazda-
sági Kalauz egykori szerkesztője. A Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöksége, tisztségviselői, munkatársai fájó 
szívvel búcsúznak tőle.

2001-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Sajtódíjjal tüntette ki, 2005-ben 
megkapta a Fejér Megyei Hírlap Nívódíját, 
majd 2008-ban Penna Regia díjjal ismerte őt 
el Székesfehérvár. 

B. Kiss László a Fejér Megyei Hírlap gaz-
dasági rovatának egyik legrégebbi és leg-
sokoldalúbb tagja volt. Bölcsészdiplomával a 
zsebében és a kultúra, a költészet iránti mély 
vonzalommal kezdte a hírlapírás egyik legne-
hezebb ágát, a gazdasági újságírást. Nem volt 
ez könnyű iskola hiszen azokban az években 
hatalmas változásokon, megrázkódtatásokon 
és fejlődésen ment keresztül a magyar gaz-
daság.

De éppen speciális látásmódja, és a dolgok-
hoz való viszonyulás tette lehetővé, hogy tu-
dósításaiban, riportjaiban, elemző írásaiban a 
laikus és a gazdasági témák iránt nem különö-
sebben érdeklődő olvasó számára is érzéklete-
sen, érdekesen tudott közelíteni a témákhoz, 
bemutatva a gazdasági élet szereplőit. Tette 
mindezt úgy, hogy közben gondos gazdája 

A gazdaság újraindítása érdekében, az ak-
cióterv részeként 10 millió forintos 10 évre 
szóló kamatmentes hitelt kínál a Kormány 
a kisvállalkozóknak, hároméves törlesztési 
moratóriummal, vagyis a hitel törlesztését 
csak három év elteltével kell elkezdeni.

A UPC Webmail és az ehhez kapcsolódó 
E-mail szolgáltatás 2021. március 1-jén 
megszűnik.

Minden @upcmail.hu, valamint az ehhez 
tartozó másodlagos e-mail fi ókok törlés-

2021. január 1-től, azok a kereskedők, szol-
gáltatók, akik nyugtaadási kötelezettségüket 
kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik, kötele-
sek biztosítani a fogyasztók, a vevők számára 
az elektronikus fi zetés lehetőségét. Legalább 
egy, nem készpénzes fi zetési lehetőséget kell 

Már januárban magasabb összegű szemé-
lyi adókedvezmény jár az adóból. 

Annak ellenére, hogy a minimálbér összege 
február 1-től emelkedett négy százalékkal, 
a minimálbér összegéhez igazodó adóked-
vezmények már januártól a megemelt mini-
málbér alapján számítandók, így például a 

GAZDASÁGI KALUZ 2021. február 17. SZERDA2     www. fmkik.hu

2,8 milliárd forintból fejleszt a Hydro 

Iparűzési adókedvezmény kkv-knak: 
február 25-ig kell nyilatkozni!

A vendéglátósoknak március 31-ig 
kell bejelenteni a változást

Emelkedett a minimálbér

volt a lap Provincia című havonta megjelenő 
irodalmi, képzőművészeti mellékletének, bi-
zonyítandó, hogy a humanitás és a gazdasági 
ráció nem is olyan idegen egymástól.

B. Kiss László az értékteremtés króniká-
sa volt. 

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 
100 milliárdos keretösszeggel áll a lezárások 
miatt bajba jutott vállalkozások részére.

A hitel megjelenése a MAGYAR KÖZ-
LÖNY 2021/18. számában került rögzítésre.

A részletek lapzártánkig még nem ismertek.

re kerülnek, így 2021. március 2-től ezek a 
szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Amint 
lehetséges, minden beérkező levelét kérje 
egy másik meglévő vagy újonnan létrehozott 
e-mail fi ókba.

Bővebben: fmkik.hu

biztosítaniuk: kártyás fi zetés, vagy azonnali 
átutalásra épülő (pl. QR kódos) fi zetés, vagy 
egyéb megoldás.

Érdeklik a részletek? Bővebben honlapun-
kon olvashat a témáról: fmkik.hu

bizonyos betegség miatt járó személyi ked-
vezmény összege már januártól magasabb 
lett. Az adókötelezettségekre is kedvező sza-
bályok vonatkoznak, hiszen az adókötelezett-
ség megállapítása soron az alacsonyabb, az 
év első napján érvényes összeggel kell egész 
évben számolni.

Bővebben: fmkik.hu

Az időjáráson és a szakemberek, épí-
tőanyagok iránti jelentősen megnőtt keres-
leten is érezhető már az idei tavasz köze-
ledése. Hamarosan egyre többen vágnak 
bele építkezésbe, felújításba. Puska József, 
FMKIK alelnök, az Eudeal Trade Kft. 
ügyvezetője építőipari kitekintést adott a 
Gazdasági Kalauz olvasóinak.

Az utóbbi években a kormányzat által indí-
tott, de a 2021-es évre jelentősen kibővített 
családtámogatási programok, pályázati le-
hetőségek és kedvezmények segítik az épít-
kezni, felújítani vágyókat így ismét lehet pici 
egérútja a jelenleg éppen lassuló építőiparnak 
a lakossági szektorban. Az állami lakás-fel-
újítási támogatások bővülésének múlt év őszi 
bejelentése, az azóta tartó kivárást követően 
már az év elején jelentősen megnőni látszik 
a kereslet. Ez természetesen némiképp 5-10 
% árfelhajtó hatású lehet már önmagában is, 
de az előzetes piaci hírek szerint nincs glo-
bálisan elég műanyag és fém nyersanyag, 
alapanyag a piacon, ezért a fém és a műanyag 
építőanyagok drasztikus, akár 25 százalékos 
drágulása várható már az idei tavasszal.  

Fontos lenne – a megnövekedett kapacitás-
igény miatt is, de a modern technológiák al-
kalmazásához is, amelyekkel a munkafolya-
matok egyszerűsíthetőek, időbeni kivitele-
zésük, azaz az élőmunka-igényük jelentősen 
redukálható – az építőipar teljes körű techno-
lógiai korszerűsítése, hatékonyságának növe-

A Hydro Extrusion Hungary Kft. székesfe-
hérvári gyára 2,8 milliárd forintból fejleszt, 
a két beruházáshoz a kormány 950 milliós 
támogatást biztosít – jelentette be a külgaz-
dasági és külügyminiszter Székesfehérváron.

Az elektromos autóiparhoz kapcsolódó be-
ruházásokról van szó, amelyekkel 1500 

A mikro-, kis- és középvállalkozások 
2021. február 25-ig elektronikusan 
nyilatkozhatnak a helyi iparűzési adó-
val kapcsolatos adóelőleg-kedvezmé-
nyük érvényesítéséről. 

Kedvezményt azon KKV besorolású vál-
lalkozók kaphatnak, akik február 25-ig 
a NAV felé elektronikus úton nyilatkoz-

Új besorolási rendszer jött létre, mely-
nek alapján megtörtént a vendéglátó-
hely-típusok felülvizsgálata. 

Az új rendszer 2021. január 1-jén hatályba 
lépett, a vendéglátó üzleteknek legkésőbb 
március 31-ig kell bejelenteniük az új be-
sorolás szerinti változást a jegyzőnek.

Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167 400 forint, a garantált bérminimum brut-
tó értéke pedig 219 ezer forint. A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 13. 
számában.

Bővebben: fmkik.hu

lése, melyre egyébiránt 2021. február 15-től 
az ágazatnak támogatási programot indít el 
a kormányzat pályázati lehetőség keretében. 

A tapasztaltak szerint, bár sok, egyre több 
az építkezni szándékozó, a szakemberekre és 
az alapanyagokra a beláthatatlan várakozást 
– egyelőre – jó ütemezéssel, időbeni előké-
szítéssel lehetne elkerülni. Ezért is fontos, 
hogy építési kedvünket elsőként szakember-
rel beszéljük meg, ne utólag szembesüljünk 
a problémákkal! Az utóbbi években méltatla-
nul kevés fi gyelmet kapnak a szaporodó kivi-
telezési minőségi problémák. Néhány műsza-
ki probléma, ami sokszor párosul azzal, hogy 
hónapokat csúszik az átadás, gyakran cse-
rélődik a kivitelező, netán drágul a végső ár, 
mert „pluszköltség” jött közbe. Olyan hibák 
ezek, amik akár milliókba is kerülhetnek és 
nehezen orvosolhatók, főként, ha az építtető 
nem készül fel előre. Vállalkozók sok esetben 
már-már az utcáról is felvesznek akár kép-
zetlen embereket, piacot látván a százszámra 
indított építkezéseknek, felújításoknak. De 
gombamód szaporodik a családsegítő támo-
gatások meglódulásával az önjelölt – kompe-
tencia nélküli – generálkivitelező vállalkozá-
sok, vállalkozók száma is.  Mozgalmas, de 
nehéz év elé nézünk…

Az ágazat vállalkozóinak informálásá-
ra 2021. március 17-én, szerdán, 14,00 órai 
kezdettel online építőipari fórumot tartunk. 
Részletek és jelentkezés a kamara honlapján.

Tavasz az építőiparban 2021-ben 
munkahelyet megvédenek és ötven újat is 
létrehoznak.

Szijjártó Péter közölte, hogy Európa egyik 
legnagyobb alumíniumsajtoló üzemében új 
generációs elektromos autókhoz fognak ma-
gas hozzáadott értékű, megmunkált alkatré-
szeket előállítani. 

Forrás: MTI

nak, hogy mikro-, kis-, és középvállalko-
zásnak minősülnek.

Nyilatkozni a 21NYHIPA jelű nyilatko-
zat benyújtásával tudnak, amely elérhető a 
NAV honlapján. 

Az iparűzési adókedvezményt a 
639/2020. (XII.22.) és a 640/2020. 
(XII.22.) Korm.rendeletek szabályozzák.

Bővebben a kamara honlapján: fmkik.hu

A vendéglátóhelyek új üzlettípusai: étte-
rem; büfé; cukrászda; kávézó, alkoholmen-
tes italokra specializálódott vendéglátóhely; 
italüzlet, bár; zenés-táncos szórakozóhely; 
munkahelyi / közétkeztetést végző vendég-
látóhely; gyorsétterem; rendezvényi étkez-
tetés; alkalmi vendéglátóhely.

Bővebben: fmkik.hu



Országos Vállalkozói Mentorprogram 
– online térben

Idén 25 éves a Karrier Bútor Kft.

Az innovatív munkahelyek és képzett munkaerő biztosításáért lehet pályázni, március 2-ig

A Mentorprogramban a pandémiás helyzet lecsengéséig online térbe helyezték át a találkozókat

A Mentorprogram a 2020 tavaszán kez-
dődő koronavírus-járvány okozta nehéz-
ségek ellenére sem kényszerült leállásra, 
a pandémiás helyzet lecsengéséig online 
térbe helyezték át a találkozókat.

A Mentorprogramban jelenleg két vállalkozói 
csoport dolgozik párhuzamosan megyénk-
ben: egy beszállítófejlesztési csoport három 
mentor (a Brunswick Bowling Mo. Kft., a Fi-
ers Mechanika Kft., és a Simon Plastics Kft.) 
irányítása mellett, illetve egy exportfejleszté-
si csoport két mentor (a PCE Pelleting Com-
sumables Europe Kft., és a Videoton Holding 
Zrt.) vezetésével. A beszállítófejlesztésben 
résztvevő vállalkozások mentor-mentorált 
konzultációkon, illetve céglátogatásokon vet-
tek részt a mentoroknál, ősszel pedig mind 
a beszállítói, mind a külpiaci alprojektben 
megkezdődött az összesen tizenegy alka-

lomból álló, havi rendszerességű mentorálási 
workshop-sorozat.

A Fejér megyei mentorok elkötelezettségét 
jól mutatja, hogy az előírt részvétel mellett a 
segítségükkel számos plusz, fakultatív prog-
ramelem is elérhető a megyei vállalkozóknak: 
céglátogatások, egyéni konzultációs lehetősé-
gek, személyes tanácsadások segítik a fejlődni 
vágyó kkv-kat. A Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara célja, hogy a most kialakult 
vállalkozói közösséget a projekt lezárása után 
is fenntartsa, lehetőséget biztosítva a résztve-
vőknek a további szakmai párbeszédre és szo-
rosabb együttműködés kialakítására.

A Mentorprogramhoz a tervek szerint lehet 
még csatlakozni késő tavasszal egy új pénzügyi 
és vállalkozói szemléletformálási alprojekt 
keretein belül, amely az első 1500 jelentkező 
számára térítésmentesen lesz elérhető. Bővebb 
információ: www.vallalkozztudatosan.hu
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A fi atal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Nagy Ivonn 
A-SET Kft.
(Garzon Bútor Cégcsoport)
Ügyvezető

Jelen a jövőben 

Hogy milyen is a jelen a jövőben? Ez 
most nagyon aktuális és izgalmas kérdés.

Az elmúlt években bebizonyosodott, 
hogy a digitalizáció, a globalizáció hatá-
sai már önmagukban drasztikusan lerö-
vidítették a korábbi 5-10-15 éves straté-
giai tervezés időtartamát. Mindezt tetézi, 
hogy a világgazdaság működését alapja-
iban megrázó koronavírus-járvány meg-
jelenése és tartós jelenléte kitörölhetetlen 
nyomot hagy mindannyiunk életében. 
Vélhetően számolnunk kell azzal, hogy 
a gyorsuló világban számos hasonlóan 
komoly helyzetet át kell éljünk.

Nem kérdés: felelős cégvezető mindig 
minden helyzethez gyorsan kell alkal-
mazkodjon, pánikba esni nincs idő. Ak-
kor, amikor egy TESLA tart a Mars felé 
és turisták utazni készülnek a világűr-
be, a változáshoz való gyors alkalmaz-
kodóképesség kiemelkedő fontosságúvá 
vált már a kollégák szintjén is: a szaktu-
dás és gyakorlati tudás mellett a gyors 
reagálóképesség szinte kötelező elvárás.

 Churchill azt mondta : a pesszimista 
nehézséget lát minden lehetőségben, az 
optimista pedig lehetőséget lát minden 
nehézségben. Az én édesapám (Nagy 
Alajos, a Garzon Csoport tulajdonosa), 
2020. tavaszán felelős magatartást tanú-
sítva 2 hónap karanténba vonult. Röpke 
félóra alatt lezárta az generációváltás 
folyamatát, átadta a cégvezetést és abba 

a félórába az is belefért, hogy megerő-
sítse a cégstratégiát, amely mindössze 
egyetlen szóból áll : ELŐRE! Mi pedig 
megyünk előre töretlenül, folyamatosan 
keressük a piaci lehetőségeket. Az év 
során ugyan érthetően jóval kevesebb 
üzletberendezést gyártottunk, ellenben 
az egészségipar szolgálatában még több 
kórházat bútoroztunk belföldön és kül-
földön egyaránt. Német exportunk 20%-
kal növekedett az év során és 2020-tól az 
USÁ-ba is exportáljuk termékeinket.  Ér-
zékelhető, hogy pl. a „home offi  ce” elter-
jedésével megváltoztak és megváltoznak 
az otthon és a munkahely funkciói, a táv-
munka átformálja az otthonokat, hatással 
van az építőiparra, a belsőépítészetre, a 
bútorozásra is. Az online konferenciák és 
tárgyalások jelentős része velünk marad, 
mert a covid 19 nem új helyzetet terem-
tett, hanem a globalizáció által gerjesz-
tett folyamatokat gyorsította fel.

A Garzon Csoport számára a több lá-
bon állás hosszú ideje stratégiai kérdés, 
ezt az elmúlt évek már igazolták. Ezért 
fontos például, hogy bútorgyártási, keres-
kedelmi és fővállalkozói tevékenységünk 
mellett néhány éve létrehoztuk síklemez-
megmunkáló üzemünket. Folyamatosan 
beruházunk és új termékeket fejlesztünk a 
fenntartható fejlődés folyamatos fi gyelem-
bevételével partnereink, munkatársaink, 
gyermekeink élhető jövője érdekében. 

A 7-es asztal

Negyedszázad a bútorkereskede-
lemben és gyártásban

Pályázat a munkaerő-intenzitás 
növeléséért

Idén 25 éve, hogy üzletet nyitottunk Szé-
kesfehérváron, ahonnan számítjuk a „szü-
letését” a Karrier Bútor Kft-nek – emléke-
zett vissza Horváth Rezső, a Karrier Bútor 
Kft. ügyvezetője.

A Karrier Bútor Kft. 1996 óta van a piacon, 
fő tevékenysége az irodák komplett beren-
dezése. A típusrendszerek mellett az egye-
di gyártás kiemelkedő, azonban az utóbbi 
években nagy a kereslet a lakásbútorok iránt, 
melynek gyártását megelőzi a lakberendezési 
tanácsadás és az ehhez kapcsolódó látvány-
tervezés.

Nagyon fontos szerepet töltenek be néhány 
multinacionális céggel kötött beszállítói szer-
ződéseik teljesítése, amely nagy kihívást 
jelent egy ilyen kis méretű cég számára. To-

Az Országos Foglalkoztatási Nonprofi t 
Kft. kiírásának keretében mikro-, kis- és 
középvállalkozások 10-150 millió Ft ösz-
szegig nyújthatnak be beruházási támo-
gatásra pályázatot az innovatív munkahe-
lyek és képzett munkaerő biztosításáért.

A támogatás új eszközök, gépek, technológi-
ai rendszerek beszerzésére, az új technológia 
kialakításával kapcsolatos ingatlan beruhá-
zásra és immateriális javak – köztük szellemi 
termékek – költségeire fordítható. A támo-
gatás maximális mértéke a Közép-dunántúli 
régióban 50% (középvállalkozások esetében 
45%). A pályázaton kizárólag Magyarorszá-

vábbra is legfontosabbnak tartják a minőségi, 
pontos határidőre történő gyártást és a szak-
szerű ehhez kapcsolódó szolgáltatások tiszta, 
környezettudatos, körültekintő elvégzését. 
Ennek köszönhető a nehéz időszakok sikeres 
átvészelése és az életben maradás. 

Az egyedi termékgyártáshoz gyakorlott, 
munkájukat igényesen végző és szerető szak-
emberekre van szükségük. Változatos, igé-
nyes, egyedi termékeket terveznek és gyár-
tanak, így azoknak  a szakembereknek, akik 
szeretik a szakmai kihívásokat érdemes ná-
luk dolgozni.

Bemutatótermük a „PARTNER BÚTOR-
HÁZ”, Székesfehérváron már 9. éve áll az 
érdeklődők rendelkezésére, ahol kiegészítő 
bútorokat is értékesítenek.  

www.karrierirodabutor.hu

gon székhellyel vagy telephellyel, fi ókteleppel 
rendelkező KKV-k pályázhatnak. 

A pályázat a munkavállalók képzésére is 
lehetőséget biztosít. Ez esetben a pályázónak 
vállalnia kell, hogy a beruházással összhang-
ban szükség esetén biztosítja a munkaválla-
lók képzését az alkalmazott technológia ma-
gas színvonalú használata érdekében.

Beruházási projekt megvalósítására is lehe-
tőséget ad a program, ennek feltételeiről hon-
lapunkon (fmkik.hu) olvashat. 

A pályázatok benyújtására 2021. március 
2-ig van lehetőség.

További információ a kiíró szervezet hon-
lapján, a www.ofa.hu oldalon érhető el.
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Szakképzési munkaszerződéssel a 
duális képzésben

Segítünk a 
pályaválasztásban

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

Pályaorientációs óra kereté-
ben online szakma tájékozta-
tót tartott a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara. 

Az online előadáson a Chern-
el István Általános Iskola 
és Gimnázium 11. osztályos 
gimnazista diákjai tájékozta-
tást kaptak a továbbtanulási 
lehetőségekről a szakképzés-
ben érettségi után. A duális 
képzés előnyeivel ismerkedtek 
meg az intézmény diákjai és 
pedagógusa a délelőtt folya-
mán. A tanulók tájékoztatást 

Szolgáltatás

facebook.com/palyavalasztasfejer
http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Nyilvántartásba vétel, 
regisztráció: 
06 (22) 510-310, 
ugyfelszolgalat@fmkik.hu, 
fmkik.hu 

Vállalkozói 
hiteltanácsadás, 
Széchenyi Kártya 
ügyintézés
Kálmán Judit 
06 (22) 510-310, 
tanacsadas@fmkik.hu

Szakképzés, 
Pályaorientáció
06 (22) 510-310, 
fmkik@fmkik.hu 
szakkepzes@fmkik.hu, 
palyaorientacio@fmkik.hu

Iparjogvédelmi 
tanácsadás
Buda Csilla: 
06 (22) 510-316, 
csilla.buda@fmkik.hu

Külkereskedelmi 
okmányhitelesítés 
Buda Csilla 
06 (22) 510-316, 
csilla.buda@fmkik.hu 

Erdősné Sz. Zsuzsa 
06 (22) 510-314, 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu

Békéltető Testület 
Szabó Brigitta 
06 (22) 510-310
bekeltetes@fmkik.hu

Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv. 
Építőipari tervezési, 
építési és kivitelezési 
szerződések teljesítéséből 
fakadó vitarendezés 

Bata Balázs 
06 (22) 510-337, 
balazs.bata@fmkik.hu
www.tszsz.hu
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Jelentkezzen mester-
képzésünkre!

Munkatársakat keresünk

Gyakorlati oktató képzés a kamarában

Az új szakképzési intéz-
ményrendszer beveze-
téséhez kapcsolódóan a 
kamara online program-
sorozatot indított, melyre 
várja a duális képzőhelyek 
jelentkezését.

Az új szakképzési intéz-
ményrendszer bevezetésé-
hez kapcsolódóan a kamara 
online programsorozatot in-
dított, melynek célja, hogy 
a duális képzőhelyek átfogó 
képet kapjanak a változások-
ról, kiemelten a szakképzési 
munkaszerződés kötésről. 
Az új szakképzési rendszer 
alapjaiban változtatta meg 
a duális képzés rendszerét, 
szerkezetében, tartalmában, 
módszertanában és támoga-
tási rendszerében. 

A programsorozat három 
részből áll. Először a duális 
képzőhelyek a szakképzé-
si munkaszerződés tartalmi 
elemeivel ismerkedtek meg. 
Második alkalommal a duális 
képzőhelyek online tájékoz-
tató keretében, információt 
kapnak 2021. február 24-én, 
a szakirányú oktatás fi nan-
szírozási rendszeréről. A har-

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2021-
ben is várja szakemberek 
jelentkezését mesterkép-
zésre és mestervizsgára. 

A mestervizsga szervezését, 
indítását a kamara a beérke-
zett jelentkezéseket követően 
határozza meg. A jelentke-
zést a lakhely szerint illeté-
kes kamaránál kell megtenni 
a jelentkezési adatlapon. 

A mestervizsga célja, hogy 
a szakemberek számára biz-
tosítsa a szakmai fejlődés és 

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara szak-
képzési területen, négy 
munkakör – Duális kép-
zési tanácsadó, Gyakorlati 
oktatói referens, Pályaori-
entációs tanácsadó, Pálya-
orientációs adminisztrátor 
– betöltéséhez keres mun-
katársakat. 

Folytatódik a kamarai 
gyakorlati oktatók képzé-
se, várjuk az elhivatottsá-
got érző szakemberek je-
lentkezését.

Várjuk a duális képzőhelyek jelentkezését programunkra

Várjuk az elhivatottságot érző szakemberek jelentkezését

madik részben, amelyre 2021. 
március hónapban kerül sor, 
a tanulók gyakorlati képzé-
séhez tartozó minőségirányí-
tás rendszer elkészítéséhez 
adunk részletes tájékoztatást.

Az első tájékoztatón több 
mint 120 duális képzőhely 
vett részt, elsődlegesen a 
szépészet, turizmus-vendég-
látás, kereskedelem, specia-
lizált gép- és járműgyártás, 
elektronika- és elektrotech-
nika, gépészet és építőipar 
ágazatok területeiről. 

A visszajelzések alapján 
a gazdálkodók nyitottak a 

szakképzési munkaszerződés 
kötésre, ezáltal megindult a 
szakképzési szereplők közötti 
szoros együttműködés. 

Várjuk a duális képzőhe-
lyek jelentkezését a prog-
ramsorozatra. Regisztráció 
a kamara honlapján: https://
fmkik.hu/rendezvenyek/ren-
dezvenyek/online-tajekozta-
to-a-szakiranyu-oktatas-fi-
nanszirozasarol

A program az Innovációs 
és Technológiai Minisztéri-
um NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07 sz. támogatásával va-
lósul meg. 

az egzisztenciális életpálya-
modell, karrier kialakításá-
nak lehetőségét, valamint a 
tanulóképzéshez és vállal-
kozásvezetéshez szükséges 
ismeretek elsajátítását.

Várjuk jelentkezését! El-
érhetőség: mesterkepzes@
fmkik.hu 

A mesterképzés támogatási 
szerződés keretében valósul 
meg, NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07, Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium.

Felnőttképzési engedély-
szám: E/2020/00243

Az álláspályázatok beadá-
si határideje 2021. február 
26., péntek, de a munkálta-
tó fenntartja a jogot, hogy 
alkalmas pályázó személy 
esetén, a határidő lejárta 
előtt is munkaviszonyt lé-
tesítsen.

A részletes kiírások honla-
punkon érhetők el.

2019. szeptember 1-jétől csak 
kamarai gyakorlati oktatói 
tanúsítvánnyal rendelkező 
szakemberek foglalkozhat-
nak tanulóval az iskolai rend-

szerű szakképzésben, kivéve, 
ha a szakképzési törvényben 
leírt mentességében nem ré-
szesül. A kamarai gyakorlati 
oktatói képzés és vizsga azo-
kat a gyakorlati oktatóként 
alkalmazott szakembereket/
szakoktatókat érinti, akik 
iskolán kívüli (külső) gya-
korlati képzőhelyen foglal-
koznak tanulóval az iskolai 
rendszerű szakképzésben. 

Várjuk folyamatosan a je-
lentkezést, további információ: 
szakoktatokepzes@fmkik.hu 

A kamarai gyakorlati ok-
tató képzés az NFA-KA-
ITM-9/2020/TK/07, In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium támogatási 
szerződés keretében valósul 
meg. Felnőttképzési enge-
délyszám: E/2020/00243

ONLINE PROGRAMOK:

Webáruház indítása, üzemeltetése – Hogyan kezdjem? 
Háromalkalmas workshop sorozat – 1. alkalom: 2021. 
február 18. (csütörtök) 9,00 óra

További témák, időpontok honlapunkon!

Online tájékoztató a szakirányú oktatás fi nanszírozá-
sáról – 2021. február 24. (szerda) 10,00 óra

Minden héten üzlet – Ismerje meg Lengyelország gaz-
daságát, üzleti lehetőségeit – 2021. február 25. (csütör-
tök) 10,00 óra

Magyar-osztrák online kooperációs börze és B2B ta-
lálkozó – 2021. március 2. (kedd) 9,00 óra

Minden héten üzlet – Ismerje meg Dánia és Finnor-
szág gazdaságát, üzleti lehetőségeit! – 2021. március 4. 
(csütörtök), 10,00 óra

Minden héten üzlet – Ismerje meg Svédország gazda-
ságát, üzleti lehetőségeit! – 2021. március 11. (csütör-
tök), 10,00 óra

Online marketing workshop sorozat – 1. alkalom: 
2021. március 17. 
Hét alkalomból online workshop sorozat, minden hé-
ten szerdán, 9,00-10,30 
A további témákat is időpontokat keresse honlapunkon!

Építőipari online fórum – 2021. március 17. (szerda), 
14,00 óra
Építőipari helyzetkép – munkaerő, otthonfelújítás, pá-
lyázat. 

Minden héten üzlet – Ismerje meg Belgium, Hollandia 
gazdaságát! – 2021. március 25. (csütörtök), 10,00 óra

A fogyasztóvédelmi törvény változásai – webinárium – 
2021. március 30. (kedd) 9,00 óra
A jótállásra, szavatosságra vonatkozó szabályok vál-
tozásai, a békéltető eljárási szabályok változásai 2021. 
január 1-től.

ADÓKLUB – Bevallások benyújtása, tapasztalatok, 
hibák; önellenőrzés – 2021. április 13. (kedd) 9,00-
11,00 óra 

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

kaptak az ösztöndíjakról, 
munkabérről és pályakezdési 
juttatásról. A tanulók megis-
merkedtek a Fiers Mechanika 
Kft. és a Vígvári Rendszerház 
Kft. duális képzési gyakorlatá-
val. Az óra végén a diákoknak 
bemutatásra kerültek a szak-
képzési információkat tartal-
mazó honlapok. A visszajel-
zések alapján a „Miért éri meg 
duális képzésben tanulni?” 
program kiváló lehetőséget 
biztosított arra, hogy a tanu-
lók az érettségit követően akár 
technikusi képzésben folytas-
sák tanulmányaikat. Várjuk 
további intézmények felkéré-
sét a duális képzés informá-
cióinak ismertetéséhez. Elér-
hetőség: szakkepzes@fmkik.
hu A tájékoztatás támogatási 
szerződés keretében valósul 
meg, NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07, Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium.
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