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Megőrzendő értékek
A legfontosabb társadalmi partnerek és vállalkozók jelenlétében mutatta be a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fejér megye gazdasági értéktárát, a Gazdasági
Körkép 2019. kiadványát.
Gazdasági Évzáró rendezvényén Etikus Vállalat Díj és Etikus Vállalkozó Díj
elismeréseket, valamint Életműdíjat is adományozott.
Az Értéktárban bemutatásra kerül Fejér megye gazdasági teljesítménye, a NAV Fejér Megyei
Adó- és Vámigazgatósága és a Központi Statisztikai Hivatal összeállításában. Bepillantást
nyerhetünk az 500 legnagyobb árbevételű cég adataiba. Ismét fókuszba kerül az etikus
magatartás, mint érték. A Gazdasági Körképben megjelenik a Wekerle Sándor Kárpátmedencei Gazdasági Díj, a Szent István Emlékérem és Díj, a kamara által alapított Életműdíj
és közel 50 vállalkozás bemutatkozása, akik erre térítésmentesen kaptak lehetőséget.
A magazin egyfajta összefoglaló a 2018. évi megyei gazdasági folyamatokról. Arcok,
termékek, üzenetek - a teljesség igénye nélkül. Tárgyilagos, hiteles képet ad a vállalkozások
számára. Regisztrálja és bemutatja azt az emberi akarat, hit, kreativitás és munka által
összerakott értéktömeget, ami nemcsak a vállalkozások érdekét szolgálja, hanem a társadalom
megélhetőségét, boldogulását, fejlődését és a közteherviselést biztosítja.
A kamara fontos üzenetnek tartja, hogy nemcsak a legnagyobb árbevételű, legtöbb
foglalkoztatottal rendelkező gazdasági társaságok, hanem generációkon átívelő társadalmi
környezetre meghatározó befolyással rendelkező kézművesek, kisvállalkozók is –
térítésmentesen - helyet kaptak a Gazdasági Értéktárban. A Gazdasági Értéktára kiadvány
immár harmadik alkalommal jelenik meg és a kamarai honlapon (www.fmkik.hu) december
12-étől elektronikusan is elérhető, és az érdeklődők a Gazdaság Házában hozzáférhetnek.
A Gazdasági Évzáró fórumon a NAV Fejér Megyei Adó és Vámigazgatóság, valamint a
Központi Statisztikai Hivatal is közreműködött. Menyhárt Róbert, a NAV Fejér Megyei Adó
és Vámigazgatóságának igazgatója a TOP 100+400 vállalkozások tükrében mutatta be Fejér
megye 2018. évi gazdaságát. Dr. Kormos Zoltán, a Központi Statisztikai Hivatal
képviseletében a 2018-as év, valamint a 2019-es év I. félévének gazdaságát elemezte.
Az évzáró rendezvényen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díj és
Etikus Vállalkozó Díj elismeréseket adományozott azon vállalkozásoknak, vállalkozóknak,
akiknek az üzleti életben tanúsított vállalkozói tevékenysége példamutató, értékrendjük
tudatos, társadalmi felelősségvállalásuk és etikus vállalkozói magatartásuk kiemelkedő.
2019-ben Etikus Vállalat Díjat adományozott a Möllmann Ház – Fogadó az Öreg
Préshez Kft. részére. Etikus Vállalkozó Díjat adományozott Damniczki Gyula Balázs,
Damniczki Cukrász Manufaktúra számára.
Az évzáró rendezvényen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Életműdíjban
részesítette Kis Istvánt, a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatóját.
Kamaránknál már hagyomány, hogy évről évre intézményeket támogat az adventi, karácsonyi
időszakban. Tavaly és az idén is a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
kapja a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatását.
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Az etikus magatartás érték
Etikus Vállalat Díj – Etikus Vállalkozó Díj
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díj, Etikus Vállalkozó Díj
elismeréssel tünteti ki azon vállalkozásokat, vállalkozókat, akiknek az üzleti életben
tanúsított vállalkozói tevékenysége példamutató. Értékrendjük tudatos, társadalmi
felelősségvállalásuk és etikus vállalkozói magatartásuk kiemelkedő. 2019-ben a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díjat adományozott a Möllmann
Ház részére (Mór). Etikus Vállalkozó Díjat adományozott Damniczki Gyula Balázs,
Damniczki Cukrász Manufaktúra (Székesfehérvár) számára.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díj, Etikus Vállalkozó Díj
adományozásával azon vállalkozásokat, illetve vállalkozókat tünteti ki, akik felelősségteljes
magatartással vesznek részt az üzleti életben, az etikus magatartást és a vállalati integritást
ösztönzik, és jó gyakorlatuk más cégek számára is példaként szolgál. A kamara a díjat 2018ban alapította.
2018-ban Etikus Vállalat Díjat adományozott az Alba-Zöchling Kft., a FEHÉRVÁR
TRAVEL Kft. és a Garzon Bútor Zrt. részére. Etikus Vállalkozó Díjat adományozott
Golenyák János egyéni vállalkozó, a Golenyák Fa-Barkács Áruház üzletvezető, tulajdonosa
számára.
2019-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díjat
adományozott a Möllmann Ház részére (Mór). Etikus Vállalkozó Díjat adományozott
Damniczki Gyula Balázs, Damniczki Cukrász Manufaktúra (Székesfehérvár) számára.
A díjazott vállalkozások is bemutatkoznak a Gazdasági Körkép 2019 kiadványban, továbbá az
FMKIK rövid kisfilmet is készített a két vállalkozásról, melyek az évzáró rendezvényen
kerülnek bemutatásra.
A díjazottak kiválasztása előre lefektetett elvek alapján történik: az etikus magatartáson túl
fontos, hogy a cég csak olyan feladatot vállaljon, amelyre felkészült, jó szándékú és
jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítson, munkavállalóit méltányos feltételekkel
foglalkoztassa, tartsa tiszteletben az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a
természeti és társadalmi környezetet. A díjazottaknak a szakmai utánpótlás képzése és
nevelése területén biztosítania kell a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit,
valamint személyes példájával törekednie kell az etikus magatartás továbbvitelére.
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Möllmann Ház –Fogadó az Öreg Préshez Kft.
A Fejér Megyei Kereskedelemi és Iparkamara Etikus Vállalat Díj elismerésben
részesítette 2019-ben.
„Az ember nem vállalkozó, ha nem azzal a szellemiséggel áll neki, hogy van egy
elhivatottsága, van egy tudata abban, hogy mit szeretne megvalósítani, mit szeretne csinálni,
miben szeretne továbbjutni, miben szeretne fejlődni.” – valllja Möllmann Günterné, a
Möllmann Ház tulajdonosa, ügyvezetője.
A Möllmann család több mint negyed évszázada foglalkozik vendéglátással. Möllmann
Günter és Erzsébet 1992-ben nyitották meg a 8 szobából álló fogadót Mór szívében. A mára
már 32 szobás Fogadó az Öreg Préshez 27 éve várja az ide látogatókat a „Vidék, Tradíció,
Vendégszeretet” jegyében. Nem csak kézzel festett és faragott bútorok, de modern szobák és
borospincék is találhatók a házban. Az Öreg Prés Étterem sváb gasztronómia mellett
nemzetközi konyhával, és saját, ridegtartású Galloway marhahúsból készült specialitásokkal
is várja a kulináris élményekre vágyókat.
Közel egy évtized alatt a Fogadó túlnőtte magát, a család a Hétkúti-dűlő területén kezdett
építkezésbe, s 2001 tavaszán a Hétkúti Lovaspark nyitotta meg kapuit.
2004 nyarán a Hétkúti Wellness Hotel is felépült, mely a „mosoly és nyugalom szigete” a
maga 39 szobájával a Vértes lankáin, a szőlődombok lábánál. Festői környezetben fogadja a
vendégeket, vidéki eleganciájú, tágas szobákban.
A Möllmann Ház elhivatott a város és a környék turizmusáért is, évtizedek óta színes
programok, kalandok, jótékonysági rendezvények ötletgazdája. A Móri Borkirálynő választás,
a Szent György Heti Vigasságok, Adventi vásárok, Májfa állítás és sok egyéb program
támogatója és kivitelezője.
A Möllmann családból Möllmann Erzsébet, lánya Eszter és férje Csaba aktívan dolgozik a
vállalkozásban. Tevékenységük követendő példa a szakmában, ismert és elismert nemcsak
vállalkozói körökben, hanem vendégkörükben is. 2004. évben „Az Év vállalkozója” díjjal
ismerte el kamaránk Möllmann Günterné Erzsébet tevékenységét. Cégvezetőként elkötelezett
az etikus működés iránt, vállalkozásában e téren kiemelkedő és példaértékű. A Möllmann Ház
Möllmann Erzsébet vezetésével, felelősségteljes magatartással vesz részt az üzleti életben, az
etikus üzleti magatartást ösztönzik, és a legjobb gyakorlatként más vállalkozások számára
iránymutatásként is szolgálnak.
A Möllmann Ház sikerességének titka Möllmanné Erzsike szerint: „Én minden évet egy
kihívásnak nevezek; jöhetnek újabb szálloda kihívások, jöhetnek újabb partnerek, jöhet újabb
konkurencia úgymond, de egy biztos, ha megújulunk és nagyon-nagyon jó hozzáállással
fordulunk egy vállalkozás felé, egy cél irányába, akkor ott menthetetlenül előrefele tudunk
menni, fejlődhetünk és haladhatunk”.
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Damniczki Gyula Balázs, Damniczki Cukrász Manufaktúra
A Fejér Megyei Kereskedelemi és Iparkamara Etikus Vállalkozó Díj
elismerésben részesítette 2019-ben.
Damniczki Balázs, a cég ügyvezetője, így vall cukrász manufaktúrájukról:
„1992-ben kezdtük a vállalkozást Édesanyámmal decemberben, karácsony előtt pont. Ketten
indítottuk a cukrászdát, édesanyám foglalkozott az értékesítéssel, én készítettem a
süteményeket mindösszesen 25 m2-en. Azóta családot alapítottam, van egy szuper, okos és
csinos feleségem, aki édesanyám helyét átvette, ketten vele együtt vezetjük a céget. Családi
vállalkozásként működünk Székesfehérváron. 2018 augusztusától a történelmi belvárosunk
Fő utcáján található beülős-teraszos cukrászdával már három helyen várjuk a vendégeinket.
Hitvallásunk szerint nem kötünk kompromisszumot, csak a legjobb nyersanyagokkal
dolgozunk, nagyipari kemikáliák nélkül. Törekszünk a folyamatos fejlődésre, innovációra.
Szeretnénk megmutatni, hogy festékek és aromák nélkül, természetes alapanyagokból lehet
kiváló fagylaltot készíteni, akár világszínvonalon is!”
Damniczki Balázs másképp gondolkodik, mint a konkurencia. Követi a divatos trendeket,
igaz nem minden áron. Sokszor visszanyúl a régi receptekhez, változtat rajtuk, korszerűsíti,
újraértelmezi. Gyakran a régi receptek között kutakodik, ötleteket, inspirációt keres és a
legjobb nyersanyagokból készíti el az új termékeket. Kerüli a „modern kor" néhány
vívmányát, mint például a növényi tejszínt, bevonó masszát.
Méltán büszke díjaikra, a 2013-as év fagylaltjára: a Vörösboros málnára, a 2015-ös Fagyi
Feszt: Fekete teás málna fagylaltra, és a 2016-os év fagylaltja verseny ezüstérmes Gyömbéres
malátára. Süteményeik között kiemelkedő a Damniczki mester díjnyertes 2014-es Ország
tortája, a Somlói revolúció és a Fűszeres málna torta. 2016-tól Budapesten is megtalálhatók a
díjnyertes fagylaltok, cukrászati termékek, a Damniczki Budapest Cukrász Manufaktúrában.
Damniczki Gyula Balázs, országos, európai hírűvé tette a családi vállalkozást, bizonyítva
önmagának, családjának, és a vállalkozói társadalomnak is rátermettségét, elkötelezettségét.
Kiemelkedő vállalkozói tevékenységéért, 2016-ban kamaránk az Év vállalkozója díjjal
ismerte el Damniczki Gyula Balázs tevékenységét.
Felelősségteljes vállalkozói magatartása, etikussága példaként szolgálhat más vállalkozások
számára.
Terveikről így nyilatkozik Balázs: „Ami új projekt lesz talán, hogy viszonteladókat, franchise
partnereket szeretnénk találni ahhoz, hogy eljussunk a Balaton, illetve Budapest irányába több
helyre és megismertessük a vendégeket, vásárlókat a fagylaltunkkal. Az a réteg, aki hozzánk
jár, tűzön-vízen átjön értünk és azt szokták mondani, hogy ha az egyik üzletünkben nincs
pisztácia fagyi, akkor nem mennek a városba máshova, akkor inkább kimennek a másik
üzletünkbe, mert pisztácia fagyit akarnak enni, csak a miénket.”
.
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Életműdíj
A kamara Elnöksége Életműdíjjal jutalmazza meg azt a példa értékű tevékenységet folytató
vállalkozót, vállalkozásvezetőt, akinek évtizedeken át kifejtett áldozatos és magas színvonalú
munkája elősegítette vállalata, és ezen keresztül Fejér megye gazdaságának elismertségét,
fejlődését.
A díjban olyan kamarai tag vagy kamarai tag képviselője részesíthető, aki egyéni vagy társas
vállalkozóként, vagy ilyen vállalkozás képviselőjeként vezető munkatárs. A díj elnyerésének
feltétele, hogy huzamosabb idő alatt szakmailag kiemelkedő munkát végezzen, emberi és
erkölcsi magatartása példás legyen, kamarai kötelezettségének eleget tegyen.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 2019-ben, a májusi Küldöttgyűlésen
Életműdíjat adományozott Győri Imrének, a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezetőjének. A
korábbi díjazottakat megjelentettük a Gazdasági Értéktár 2019 kiadványban.
Az évzáró rendezvényen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Életműdíjban
részesítette Kis Istvánt, a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatóját.

Kis István, vezérigazgató, Fejérvíz Zrt.
Aktív gazdasági szereplő, kamarai tag, több éve az FMKIK küldötte. Szakmai munkája
kiemelkedő, gazdasági eseményeken, kamarai rendezvényeken is számítani lehet támogató
együttműködésére.
Kis István vízellátási és csatornázási építőmérnök, vízépítő-mérnök és mérnök-közgazdász a
Fejérvíz Zrt. vezérigazgatója, több mint 30 éve vezeti az ország egyik legnagyobb,
önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltató vállalatát. Hosszú éveken át tagja volt
a Magyar Víziközmű Szövetség elnökségének. Munkásságát a MaVíz Víz Világnapi
Emlékéremmel ismerte el. A közműves víz- és csatorna-szolgáltatásban évtizedeken keresztül
kiemelkedő szellemi tevékenyégéért, illetve különösen hatékony gyakorlati munkájáért és a
szakmai közéletben eredményes és általánosan elismert társadalmi szerepvállalásáért a
belügyminiszter Vásárhelyi Pál díjjal tüntette ki. Kis István több évtizeden keresztül járult
hozzá a víziközmű-ágazat fejlesztéséhez. Szókimondó hozzáállásával, igazságérzetével a
víziközmű-szolgáltatás mindenkori előtérbe-helyezésével eredményesen segítette elő a
szakma fejlődését.

Összeállította a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2019. december 11.
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