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A földi élet a tengerekben 
és óceánokban, azaz vízben 
jött létre. A víz az élet alape-
leme, úgy a növény-, mind az 
állatvilág nem tud meglenni 
nélküle.  Emberi testünknek 
50-60% víz. Hosszútávon 
szükségünk van egészséges, 
tiszta vízre. A vízellátás a 
mai, modern társadalmak-
ban élő ember számára ter-
mészetes – de vajon meddig 
biztosított a problémamen-
tes vízellátásunk? 

– Jelenleg a városok, falvak 
vízellátását jellemzően – fo-
lyóvizekből – vízművekben 
állítjuk elő. Itt tisztítjuk, 
majd a szállítást nyomásfoko-
zó szivattyúkkal oldjuk meg. 

A kormány tovább egy-
szerűsíti a lakóépületek 
építésének és bővítésének 
szabályozását, 2020. ja-
nuár 1-jétől esedékes az 
építőipari áfa mértéké-
nek változása. Mit is je-
lent mindez a valóságban? 
Hogyan készülnek, mit 
várnak a piac szereplői? 
Építőipari vállalkozókat 
kérdeztük a témában.

Október közepétől nem 
kötelező az elektronikus 

Egyszerűbb lesz a lakóházak építésének szabályozása

2020-ban lassulás, 2021-ben 
visszaesés lesz tapasztalha-
tó az építőiparban. – Puska 
József, Eudeal Plusz Kft.

A víziközmű-cégek zöme 
hamarosan nem tudja majd 
ellátni a feladatát. – Kis István, 
Fejérvíz Zrt. vezérigazgató.

Incoterms 2020 és Brexit: 
workshop a Gazdaság Há-
zában, 2019. december 3-án, 
14.00 órától.

A vízellátás
margójára

Változások az
építőiparban

Várjuk a
vállalkozókat

1-2. oldal 2. oldal 3. oldal

építési napló vezetése, ha 
az építtető természetes sze-
mély az egyszerű bejelen-
téssel saját lakhatását sze-
retné biztosítani. 

Ha az építkező családok 
az egyszerű bejelentés so-
rán feltöltött dokumentá-
ciótól eltérnek, nem kell 
külön bejelenteniük az el-
térést, ugyanakkor előírás, 
hogy az aktuális szabá-
lyoknak megfelelő kiviteli 
dokumentáció a helyszínen 
rendelkezésre álljon.

Nézzük előbb a tisztítást. A 
vízben elsősorban oldott, 
lebegő és emulgeált száraz 
és folyékony anyagok talál-
hatók. Aztán oxigén, szén-
dioxid, kénhidrogén gázok. 
Majd nyomokban szerves és 
szervetlen szennyezőanya-
gok: gyógyszermaradvá-
nyok, gyom- és rovarirtó 
szerek, és más toxikus szeny-
nyezők találhatók. Példá-
ul fájdalomcsillapítóként 
ibuprofen tartalmút 10.000 
kg-ot adnak el Magyarorszá-
gon, aminek 95% a vízkész-
letekbe kerül. Ezen anyagok 
szűrése, semlegesítése nagy, 
energiaintenzív kihívás, me-
lyet folyamatosan üzemelő, 
nagyteljesítményű szivaty-

tyúkkal érünk el. – magya-
rázta Nagy István, a Nagy és 
Társa Kft. ügyvezetője.

– Hogyan lehet a nagyfo-
kú energiafelhasználást és 
a környezetvédelmet ösz-
szeegyeztetni? – tette fel 
a kérdést. – Folyóink vizei 
miközben természetes med-
reikben átfolynak hazánkon, 
jelentős helyzeti és mozgá-
si energiával rendelkeznek. 
Ezt vízierőművekben lehet 
jól felhasználható villamos 
energiává átalakítani. Eb-
ből Magyarországon jelen-
leg mindössze 57 MW-nyi 
üzemel. Ausztriában 8.600 
MW, de szivattyús tározós 
erőműből is, aminek a hiá-
nya gátolja ma itthon a meg-

újulók jelentős fejlesztését, 
ebből is 3.400 MW-nyi üze-
mel nyugati szomszédunk-
nál. Romániában is összesen 
4.047 MW. Nálunk egyedül a 
nagymarosi erőmű megépíté-
se 160 MW lenne a jelenlegi 
57MW-al szemben, de Ma-
gyarországon összesen 1.000 
MW-nyi vízi erőmű kapaci-
tást – amely megfelel egy fél 
paksnyi teljesítménynek – le-
hetne gazdaságilag észszerű-
en kiépíteni. Ezek a beruhá-
zást követően sok évtizeden 
át képesek környezet-kímé-
lően energiát termelni.  Mert 
a víznek energiája van.

A cikk a 2. oldalon folyta-
tódik, fókuszban Székesfe-
hérvár vízellátásával. 

2019. december 11-én, szer-
dán, 14.00 órától kerül sor a 
Gazdasági Évzáró rendez-
vényre, melynek keretében 
– a legfontosabb társadalmi 
partnerek és vállalkozók 
jelenlétében – mutatja be a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (FMKIK) 
Fejér megye gazdasági ér-
téktárát, a Gazdasági Kör-
kép 2019. kiadványát. 

A Gazdasági Körkép 2019 
– Fejér megye Gazdasági 
Értéktára c. kiadvány egy-
fajta összefoglaló a 2018. 
évi megyei gazdasági folya-
matokról. Arcok, termékek, 
üzenetek – a teljesség igénye 
nélkül. Közel 50 cég, Fejér 
megye gazdaságát meghatá-
rozó, mikro,-kis és középvál-
lalkozások, nagyvállalatok, 
térítésmentesen kaptak be-
mutatkozási lehetőséget az 
idei Értéktár kiadványban.

A Gazdasági fórumon a 
NAV Fejér Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság, valamint a 
Központi Statisztikai Hivatal 
is közreműködik. Menyhárt 

Évzáró, az értékek 
jegyében

Radetzky Jenő

A hét pillér
A számmisztikusok sze-
rint a 7-es a céltudatosság 
attribútuma. A Bibliában 
a 7-es szám a teljességre 
utal. Néhány év óta nálunk 
egy kamarai rendezvényen 
a 7-es asztalnál ülő aktív, 
kreatív, fi atal vállalkozók 
egyre bővülő közösségét 
szimbolizálja. 

Most pedig megjelent a 
Kormány új KKV meg-
erősítését célzó stratégiája, 
ami 7 pilléren nyugszik. 

I. Vállalkozóbarát szabá-
lyozási és adózási környe-
zet megteremtése

II. A KKV-k üzleti kör-
nyezetének és az e-kor-
mányzat eszközeinek fej-
lesztése

III. A KKV-k fejlődési 
képességének, innovációs 

és digitális teljesítményé-
nek erősítése

IV. KKV-k fi nanszírozás-
hoz jutásának ösztönzése

V. A KKV-k nemzetközi-
esedésének elősegítése

VI. A szükséges tudás 
megszerzése

VII. Generációváltás

Örökzöld téma a duális 
(multi – KKV) gazdaságban 
fellelhető távolság csökken-
tése. Sok program született. 
A feladat még ma is vár ránk. 
A most elfogadott program-
ra a 7-es szám szellemében 
most a céltudatosság és a 
teljesség jellemző. Ajánlom 
minden vállalkozó, de első-
sorban a jövőt szimbolizáló 
7-es asztal körül ülő fi atal 
vállalkozók fi gyelmébe. 

Elérhető: fmkik.hu kama-
rai honlapon

Róbert, a NAV Fejér Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának 
igazgatója a TOP 100+400 
vállalkozások tükrében mu-
tatja be Fejér megye 2018. évi 
gazdaságát. Bakos Norbert, a 
Központi Statisztikai Hivatal 
szakmai tanácsadója a 2018-
es év, valamint a 2019-es év I. 
félévének gazdaságát elemzi. 

Az évzáró rendezvényen 
– a gazdasági értékelést kö-
vetően – ünnepélyes keretek 
között kerül sor az Életműdíj, 
továbbá az Etikus Vállalat 
Díj és Etikus Vállalkozó Díj 
elismerések átadására.

Hogyan lehet a nagyfokú energiafelhasználást és a környezetvédelmet összeegyeztetni?

facebook.com/kamarafejer
fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

A saját célra építkező 
magánszemélyek építke-
zésénél nem lesz kötelező 
a tervezői művezetés, va-
lamint a tervezői és kivi-
telezői felelősségbiztosítás 
sem, ezáltal ezek hiánya 
nem fogja megakasztani az 
építkezést. (Forrás: Minisz-
terelnökség).

2020. január 1-jétől ismé-
telten a normál, 27%-os áfa-
kulcsot kell alkalmazni az új 
lakóingatlanok értékesítésé-
re. Megszűnik a lehetőség a 

kedvezményes, 5%-os adó-
mértékkel történő adózásra 
olyan lakások értékesítése 
után, amelyeknek összes 
hasznos alapterülete nem 
haladja meg a 150, illetve a 
300 négyzetmétert. 

Kérjük, kísérjék fi gye-
lemmel kamarai program-
jainkat, felkért szakértővel 
december 3-án vállalkozói 
konzultációt tartunk építési 
törvényváltozás témában.

Építőipari körképünk a 2. 
oldalon olvasható.
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Folytatás az 1. oldalról 
Abszurdnak tűnhet arról beszélni, hogy 

hosszabb időre megszűnhet a vízellátás Szé-
kesfehérvár lakótelepein, és utcákat boríthat 
majd be a szennyvíz. Pedig Kis István, a Fe-
jérvíz Zrt. vezérigazgatója pont egy ilyen, 
nem is olyan távoli jövőképet vázol fel. Úgy 
véli, a víziközmű-cégek zöme hamarosan 
nem fogja tudni ellátni a feladatát.

Az ágazat életében a 2012-es év jelentős 
változásokat hozott: hatályba lépett a vízi-
közmű-törvény, mely 2,6 %- os emelés mel-
lett befagyasztotta a vízdíjakat; majd jött a 
rezsicsökkentés, ami miatt a cégek kénytele-
nek voltak 10 százalékot visszavenni a víz- 
és csatornadíjakból. Ez, valamint az egyéb, 
plusz terhek – felügyeleti díj, közműveze-
ték-adó – azt eredményezték, hogy a cégek 
lassan felélték a tartalékaikat. Köztük a Fe-
jérvíz Zrt. is, aki már a törvény megszületése 
előtt is a lehető legolcsóbb díjszabásra töre-
kedett, így aztán az árak „bebetonozásával” 
még nehezebb helyzetbe került. 

–  Nem csak arról van szó, hogy nem emel-
hetünk árat. Azt is látni kell, hogy mind-
eközben a beszállítóink az infl áció mérté-
kének megfelelően, vagy éppen a gazdasági 
helyzet megváltozásával többet követelnek 
ugyanazért a termékért, szolgáltatásért. Rá-
juk nem vonatkozik az árak befagyasztása, a 
rezsicsökkentés, így mi – és az ágazat többi 

szereplője is – évről-évre rosszabb helyzetbe 
kerülünk – mondta el Kis István, a Fejérvíz 
Zrt. vezérigazgatója, aki szerint az a legki-
sebb gondjuk, hogy nem tudnak fejleszteni. 
Ennél nagyobb baj, hogy a jelenlegi hálózat 
felújítására sincs elég forrás, hiszen az árakba 
beépített amortizációs díj csupán a töredékét 
fedezi a munkáknak. 

– Bár az önkormányzatok a tőlünk befolyt, 
víz- és csatornahálózat-használatáért kifi ze-
tett bérleti díjat egy az egyben felújításra köl-
tik, ez messze nem elég, olyan mértékben van 
elöregedve a rendszer. Így nyilvánvaló, hogy 
a hibajavítások száma is egyre nő. A másik 
probléma, hogy elég szakemberünk sincs a 
feladat elvégzésére – hangsúlyozza a társaság 
vezérigazgatója. 

Mint kiderül, nem csupán az utánpótlás 
hiányával van a gond. A díjak befagyasztá-
sának következtében a béreket sem tudták 
megemelni.

– Az utóbbi esztendőkben ugyan elkezdtük 
10, majd 5-5 százalékkal megemelni a fi ze-
téseket, – forrás hiányában a veszteségünket 
gyarapítva ezzel – de ezek a bérek közel sem 
kompenzálják azt a munkát, amit a szerelőink 
végeznek. – vélekedik Kis István, aki szerint 
– amennyiben nem lesz változás – hamarosan 
fi zetésképtelenné válnak a víziközmű-cégek, 
– köztük a Fejérvíz Zrt. is – és lehetetlenné 
válik, hogy ellássák feladataikat.

Hatalmas bajban van az ágazat

2020. január 1-jétől ismét 27%-os áfakulcsot kell alkalmazni az új lakóingatlanok értékesítésére

Kovács Tibor, az Alba Mineral Kft. ügy-
vezető igazgatóját is megkerestük a téma 
kapcsán. 

– Az eliparosodott világunkban fontos 
lenne a természetesség, az ember mégis-
csak a természet része. Mi nem gyártunk 
vizet, csak palackozunk és az nagy kü-
lönbség, pedig a köztudatban a gyártás 
van. A palackokat mi állítjuk elő, de ami 
belekerül, az természetes ásványvíz, azt az 
őstermészet adja, mert olyan védett víza-
dó rétegből származik, ami minden külső 

szennyeződéstől, emberi beavatkozástól 
mentes. Szinte egy természeti csoda, ezért 
nem is palackozunk ún. mentes vizet, csak 
a nagyon kedvelt csendes ásványvizet, mert 
nem kezeljük, és nem is tartósítjuk. Nagyon 
oda kell fi gyelnünk, hogy a természet kin-
csét (Aqua Mathias természetes ásványvíz) 
legkiválóbb formában juttassuk el fogyasz-
tóinkhoz. Azt szoktam mondani – utalva a 
márkanévadónkra –, hogy Mátyás Király 
ennél sokkal többet érdemel! – nyilatkozta 
Kovács Tibor.

Fontos változások az építőiparban! 
– vállalkozói tájékoztató fórum

Építőipar: hogyan készülünk 2020-ra?

KNE: 2021-től már lakóházakra is 
alkalmazandó

Folytatás az 1. oldalról
Az előzetes információk alapján, csak az ál-

lami megrendelések, 2030-ig eltarthatják az 
építőipart…  Az azonban már egyértelműen 
látszik, hogy az elmúlt időszakban túlbecsül-
tük az építőipar kapacitásának lehetőségeit. 
A kapacitás volumen elmarad a korábban 
becsülttől és folyamatosan romlik – az is-
mert okok miatt – a termelékenység (mun-
kaerő és gépesítés hiánya). 2016-tól – enyhe 
növekedést követően – szerintem 2020-ban 
már markáns lassulás, míg 2021-ben már 
3-4 százalékos visszaesés lesz tapasztalható 
– mondta Puska József, az EUDEAL Plusz 
Kft. ügyvezetője. A jövőt illetően elmondta, 
kevés a 40 és a 400 millió forint közötti ér-
tékű megrendelés teljes körű kivitelezésére 
alkalmas építőipari vállalkozás. Ez a tény, 
illetve a kedvezményes, 5 százalékos áfa év 
végi kivezetése, valószínűleg ellehetetleníti a 
lakásépítéseket is.

– Van jövő évre átfutó munkánk, illetve tár-
gyalások is vannak következő évi megrende-
lésekkel összefüggésben. Azonban komolyan 
meg kell tervezni az egyensúlyt a vállalt fel-
adatok és azok valós megvalósíthatósága, pl. 
kapacitásaink oldaláról is. Sajnos egyre bi-
zonytalanabb a beszállítói/alvállalkozói háttér 
– foglalta össze Puska József.

További Fejér megyei építőipari cégeket kérdez-
tünk arról, hogyan vélekednek a jövő évek épí-
tőipari piacáról, van-e aggodalmuk a jövőt illető-

en, illetve jövő évi kapacitásukkal kapcsolatban.
Kiss János, felelős műszaki vezető
Építő M+M Kft.

2020-ban nem lesz olyan nagy mértékű az 
építőipar termelésének növekedése, ha szeré-
nyebben is, de 10-15 százalék körüli értéket 
el fog érni. A több feladatot a lakásépítés fog-
ja adni számunkra.

A jövőt illetően aggodalmunk nincs, de az 
építőanyagok árai és a bérek emelkedési üte-
me is csökkenhet.

Kapacitás tekintetében 2020. első negyed-
évéig látjuk a feladatainkat.

Fodor János, ügyvezető
Fodor és Molnár Kft.

Véleményem szerint a magasépítési 
igény 2020 nyarán jelentősen visszaesik 
az EU-s és hazai források csökkenése, va-
lamint a magánerős építkezések ÁFA nö-
vekedése miatt.

Félelmeim a jövőre nézve, hogy a minőség 
vonatkozásában az ágazat mélypontra süllyedt, 
főleg a rengeteg projektcég működése miatt. 
Az ezektől való teljes megtisztulásra kevés az 
esély. A közbeszerzési versenytárgyalásokat 
az ágazat minden szereplője részére elérhetővé 
kellene tenni. A szakmunkásképzés színvona-
la gyenge, megfelelő utánpótlás éveken belül 
nem lesz. A külföldről behozott munkaerő mi-
nőségi munkavégzésre alkalmatlan.

A jövő évi kapacitásunk le van kötve.

2019. december 3-án, kedden, 10.00 órá-
tól, a Gazdaság Háza ad otthont az Épí-
tőipari tájékoztató fórumnak. A rendez-
vényre az építőipari vállalkozásokat és 
a szakma képviselőit várjuk.

Az építőipari jogszabályi környezet nagy-
mértékben változott az elmúlt időszakban. A 
változások érintik a szakmát és a lakosságot 
egyaránt. Mihez kell engedély és mikor elég 
az egyszerű bejelentés?  Milyen esetekben 
kötelező az építési napló vezetése?  A vál-

tozásokról tájékoztatót tart Bartus Tamás, 
a Járási Hivatal építésügyi osztályvezetője 
2019. december 3-án, a Gazdaság Házában.

Az építőipari szakma képviselőit, vala-
mint az ágazathoz szorosan kapcsolódó 
tevékenységet végző kis- és középvállal-
kozásokat, nagyvállalatokat, együttműkö-
désre nyitott partnerszervezeteket, szak-
értőket várjuk a programra.  A részvétel 
minden érdeklődő számára térítésmentes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezés: fmkik.hu

Mi a közel nulla energi-
aigényű (KNE) épületek 
létesítésének célja? Az 
Európai Unió – az összes 
tagállamára vonatkozóan 
– a közel nulla nettó ener-
giaigényű épületek szá-
mának a növelését kíván-
ja elérni, így hozzájárulva 
az energiahatékonyság fo-
kozásához.

Az Európai Unió a közel nulla 
energiaigényű épületekkel ve-
szi fel a harcot a klímaváltozás 
ellen. A közintézmények ese-
tében 2018. december 31. után 
már csak közel nulla energia-
igényű épület építhető, míg a 
lakossági épületek tekintetében 
ez a határidő 2020. december 
31-ét követően lép érvénybe. 
Vagyis 2021-től már – kizáró-

lag – legalább 25%-ban meg-
újuló energiát használó épüle-
tek építése engedélyezett. 

A KNE épületek magasabb 
minőségi elvárást jelentenek. 
2021-től már lakóházakra is 
alkalmazandó közel nulla 
energiaigényű épületek eseté-
ben az energetikai besorolás-
nak – új épületek esetén – BB 
szintnek kell megfelelnie. 
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Tegyünk együtt a jövőnkért!

2020 aktuális kihívásai: 
az INCOTERMS 2020 és a Brexit

A Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ), 
valamint a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (FMKIK) közötti együttmű-
ködés mélyítését szolgáló megállapodás 
megkötése kapcsán Sipos László Péter, az 
MVSZ elnöke nyilatkozott a Gazdasági 
Kalauz olvasóinak.

– Mi a célja a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával kötött megállapodásnak?

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a gaz-
dasági szereplők nem ismerik fel, vagy nem 
veszik kellő komolysággal számításba a tevé-
kenységük vámszakmai érintettségét. Jólle-
het a csatlakozás előtti értelemben vett „kül-
kereskedelem” 2004 óta szűkebb lett az uniós 
országok közötti vámhatárok megszűnésével, 
de a szabályrendszer és annak a hatásai a gaz-
dálkodókra pont ugyanúgy érvényesek, mint 
16-20 évvel ezelőtt voltak. Szövetségünk fel-
adata, hogy láthatóvá tegyük szakmánkat, ha 
ez sikerült, akkor akár mélyebb ismereteket 
is megpróbáljunk átadni az érdeklődőknek. 

– Milyen területeket érint az együttműködés? 
Az együttműködés az érdekképviseleti 

tevékenységünkben és a képzési, oktatási 
tevékenységünkben való együttműködést 
célozza meg. Ehhez kapcsolódva megoszt-
juk egymással az információkat a vám- és 
adóügyi, illetve környezetgazdálkodási 
érintettségű szakmai ismeretekről. Ter-
mészetesen a szervezetek rendelkezésére 
álló csatornákon megosztjuk egymással a 
közelgő szakmai eseményeink és oktatási 
programjaink hírét, illetve kölcsönösen tá-
mogatjuk egymás rendezvényeit, szakmai 
programjait a szakterületeink kapcsán fel-
készült előadókkal és szakértőkkel.

Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta 
a Brexittel kapcsolatos brit halasztási ké-
relmet, 2020. január 31-ig.

2020. január 31-ig elhalasztják az Egyesült 
Királyság kiválását az Európai Unióból. A hu-
szonhetek brüsszeli EU-nagykövetei egyhan-
gúlag megegyeztek a jelenleg érvényes októ-
ber 31-ei határidő rugalmas kiterjesztéséről. 

Az Incoterms 2020, valamint a Brexit lesz 
a fő témája annak a konzultációval egybe-
kötött workshopnak, melyet a kamara En-
terprise Europe Network irodája szervez a 
Gazdaság Házában, 2019. december 3-án, 
kedden, 14.00 órától.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 
kiadott Incoterms® 2020 – melyet a szállít-
mányozási és logisztikai iparág régóta várt – 
2020. január 1-jén fog hatályba lépni. A BRE-
XIT kimenetelét illetően jelenleg még számos 
kérdőjel van, ezért minden vállalatnak fel kell 
készülni az esetleges kihívásokra.  E két fontos 
témával kapcsolatban konzultációval egybekö-
tött workshopot tartunk 2019. december 3-án, 
kedden 14.00 órától Székesfehérváron, a Gaz-
daság Házában. A programon való részvétel 
térítésmentes, feltétele az írásos jelentkezés. 

Az INCOTERMS 2020 a nemzetközi szállít-
mányozásban, fuvarozásban használt szokvá-

Ennél konkrétabb célunk a vám-, jövedéki 
és termékdíj témában együttes ismeretter-
jesztő és oktatási rendezvények szervezése, 
illetve egyik konkrét tárgykörként kreditpon-
tos képzések együttes megrendezése.

– Mit terveznek az együttműködés kapcsán? 
Az első közös programunk már idén megva-

lósul, 2019. december 3-án, a Gazdaság Házá-
ban, ahol Nietsch Tamás, az MVSZ Szakmai 
és Nemzetközi Bizottságának elnöke, első 
kézből biztosít információt a szakemberek ré-
szére, az INCOTERMS 2020-as megújításá-
ról, valamint a BREXIT különböző lehetséges 
forgatókönyveinek vámügyi hatásairól.

A jövő évre pedig az az elképzelés, hogy olyan 
tematikájú rendezvényeket szervezünk, ahol a 
gazdálkodók felismerhetik saját folyamataik ösz-
szetettségében a vám-, jövedéki, vagy termékdíj 
szakterületek jelenlétét, illetve az FMKIK tagjai 
számára is elérhetővé tesszük a kreditpontra mi-
nősített szakmai továbbképzési programjainkat.

– Milyen további programmal készülnek 
még a jövő évre?

Jövőre is folytatjuk az uniós vámjogi ismere-
tek frissítését célzó vámügyi szakértői hatósá-
gi képzéseinket, igény esetén ebben a régióban 
is. Emellett a Budapesti Corvinus Egyetem-
mel közösen jövőre már második évfolyam-
mal indul a vámlogisztikai szakirányú  poszt-
graduális egyetemi képzésünk, amelynek célja 
olyan szakemberek felkészítése, akik ismerik 
a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök 
nemzetközi ellátási láncokban betöltött szere-
pét, képesek egy adott gazdasági vállalkozás 
vámfolyamatainak megtervezésére és irányí-
tására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb 
mértékben, költség és időhatékony módon in-
tegrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba.

nyok gyűjteménye, amely a felek közötti kár-
és költségviselés különböző fuvarparitások 
szerinti alkalmazási szabályait tartalmazza.

A fuvarparitások tudatos és pontos hasz-
nálata jelentős ismeret a beszerzést végző 
logisztikusoknak, mivel jelentős pénzügyi 
előnyöket teremthet a vámalakiságok vég-
rehajtása és a kapcsolódó vám- és áfaterhek 
fi zetése szempontjából. 

A program második témájánál pedig a BREXIT 
különböző lehetséges forgatókönyveinek vám-
ügyi hatásait tekintik át a résztvevők, Nagy-Bri-
tannia vámunióból való kilépésének vámügyi 
alakiságai, származási következményei és pénz-
ügyi fi zetési kötelezettségei vonatkozásában.

Előadó: Nietsch Tamás a Magyar Vámügyi 
Szövetség Szakmai és Nemzetközi Bizott-
ságának elnöke, kiemelkedő szakmai isme-
retekkel bír az ellátási láncmenedzsment, 
a származás és a nemzetközi kereskedelmi 
ügyletek terén. Részletek: fmkik.hu

Sipos László Péter, a Magyar Vámügyi Szövetség elnöke

Brexit: 2020. január 31-ig elhalasztva

A 7-es asztal

A fi atal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában jelentkezik: 
Jákli Péter 
Ügyvezető 
Ják-Forg Kft. 

Cégünk, a Ják-Forg Kft. a generáci-
óváltás időszakát éli, a szüleink által 
a rendszerváltás környékén elkezdett 
vállalkozás továbbvitele, és a legújabb 
kornak megfelelő szerkezet, szervezet, 
és technológiák bevezetése vár ránk, 
az utódokra. A feladat nem könnyű, 
de kapunk segítséget az Ipar 4.0 prog-
ram keretein belül az Európai Unió és 
a Kormány közös projektjétől, valamint 
a kamarától mintagyár látogatások, és 
különféle workshopok, konzultációk, 
képzések formájában.

Ha megengednek egy kis személyes 
vonatkozást, elmondom, hogy a 7-es 
asztalhoz is ennek kapcsán ülhettem le, 
mert egy mintagyári esettanulmány al-
kalmával mondta Macher Márta (ezúton 
is köszönet neki érte), hogy létezik fó-
rum, ahol a székesfehérvári és környék-
beli fi atal (második generációs) vállal-
kozók összegyűlnek és szerencsémre, 
be is fogadtak. Úgy vélem, sokat tudok 
tanulni a többiektől.

Visszatérve a ránk váró fejlesztési 
feladatokra, elmondható, hogy a cég 
LEAN alapokra helyezése lesz a követ-
kező egy-két év legnagyobb kihívása, 
de ha sikerül, némileg felvértezve néz-
hetünk szembe az 5-10 év olyan nehéz-

ségeivel, mint a szakképzett munkaerő 
hiánya (egy tanulmány szerint 2030-ra 
a 18-24 éves korú munkavállalók közül 
560 000 fő fog Magyarországon marad-
ni), vagy a termelőeszközök öregedése. 
Ennek ellenszere a meglévő erőforrá-
saink minél nagyobb hatékonyságú ki-
használása, és a korszerű szenzor-alapú 
technológiák alkalmazásával a megelő-
ző karbantartás bevezetése. 

Cégünk gépi forgácsolással foglalko-
zik, de a terveink között szerepelnek 
egyéb korszerű technológiák bevezetése 
is. Elkezdtünk kacsintgatni az additív 
gyártástechnológiák felé, és keressük a 
megfelelő felhasználási területet, ahová 
beilleszthetnénk a 3D nyomtatást. Eb-
ben is segítségünkre lehet az Innovációs 
Fórum, hiszen a 7-es asztal tagjai között 
is van, aki már foglalkozik ezzel a tech-
nológiával. Sőt, olyan cég is akad, ahol 
maguknak fejlesztettek és építettek 3D 
nyomtatót!

Emellett, véleményem szerint, a fórum 
teret ad azoknak a találkozásoknak, 
amik szüleinknek is támogatást nyújtot-
tak, hogy az együtt gondolkodás révén 
szembenézzenek a kihívásokkal. Ha mi, 
a második generáció is ugyanezt tesz-
szük, nekünk is a javunkra válik.

Szakértők szerint az úgynevezett rugal-
mas halasztás lényegében azt jelenti, hogy 
amennyiben esetleg korábban sikerül a brit 
kiválás feltételrendszerét rögzítő új szerző-
dés ratifi kálása, akkor a szigetország tagsága 
akár november 30-án vagy december 31-én is 
megszűnhet.

Forrás: mti
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Szolgáltatás
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 gondo-
zása, gyakorlati képzőhe-
lyek minősítése, szint-
vizsgák, Szakma Kiváló 
Tanulója verseny, pálya-
orientáció, vizsgadelegá-
lás, MFKB működtetése, 
felnőttképzési tanácsadás, 
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.

Jogi tanácsadás 
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás tag-
jainknak 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, időpontegyez-
tetés: 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 Szakér-
tői Szerv. Építőipari terve-
zési, építési és kivitelezési 
szerződések teljesítéséből 
fakadó vitarendezés 
Információ: Bata Balázs 
06 (22) 510-337, 
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu

Szakemberek, akik díjat érdemeltek

Őszi üzemlátogatások

Mesterek lettek

Légy’ te a szakmák sztárja!

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara szak-
embereket, a szakképzés-
ben kiemelt tevékenységet 
végző vállalkozókat, illetve 
a jövő generációjának duá-
lis szakképzésében jelentős 
szerepet vállaló mestereket 
ismert el.

A gazdasági fejlődéshez el-
engedhetetlen a jól képzett, 
megfelelő alapismeretekkel 
rendelkező munkavállaló. 
Ennek alapfeltételeit teremti 
meg a duális, gyakorlatori-
entált szakképzés, melynek a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elkötelezett 

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara foly-
tatva az előző évek pálya-
orientációs tevékenységét, 
eddig közel 600 általános 
iskolai tanulónak biztosí-
tott 30 gazdálkodó szerve-
zet és 5 szakképző intéz-
mény közreműködésével 
üzem-, és tanműhely láto-
gatásokat.

A tanműhelylátogatások asz-
talosipar, gépjárműjavítás, 
elektronika, egészségügy, 
környezetvédelem, vízgaz-
dálkodás, élelmiszeripar, 
vendéglátás, építőipar, fém-
ipar, műanyagipar és keres-
kedelem szakmákban va-
lósultak meg. A tanulók az 
üzem- és tanműhely látogatá-

Már hagyomány, hogy a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara évről-évre 
a Kormányhivatal díszter-
mében tartja mesteravató 
díszünnepségét. Idén sem 
volt másképp, 41 fő vette át 
mesteroklevelét.

Az autószerelő; a gáz- és tü-
zeléstechnikai műszerész; a 
gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat szerelő; a járműfé-
nyező; a pincér; a szakács és 
a villanyszerelő szakemberek 

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium felhívása 
a 2019/2020. tanévben meg-
rendezendő Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyre, és az 
Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyre.

Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával (MKIK) 
közösen hirdeti meg az is-
kolai rendszerű nappali ok-
tatásban résztvevő végzős 
tanulók számára a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt 

támogatója.  Díjátadó ünnep-
ség keretein belül minden 
évben elismeri a szakembe-
reket, a szakképzésben ki-
emelt tevékenységet végző 
vállalkozókat.  

Három vállalkozót „Iparos 
Mester Vállalkozói Díj”-ban 
részesített: Jánosi Tibor, szé-
kesfehérvári fodrászmestert, 
Vitai László, csákvári köz-
pontifűtés- és gázhálózat sze-
relőt, valamint Takács Jenő, 
székesfehérvári kárpitosmes-
tert. A díjazottak valamelyik 
klasszikus szakmában tevé-
kenységükkel szakmai rangot 
értek el, elismerést vívtak ki, 
munkájuk példaértékű. 

PROGRAMAJÁNLÓ
Korszakváltás az épületenergetikában - Magyar 
Energiahatékonysági Intézet képzése – 2019. novem-
ber 20. (szerda), 9,00 óra, Gazdaság Háza

Hiteltanácsadás - 2019. november 21. (csütörtök), 
14,00 óra, Gazdaság Háza

Fontos változások az építőiparban - vállalkozói tájé-
koztató fórum – 2019. december 3. (kedd) 10,00 óra

Változások a nemzetközi kereskedelemben: 2020 ak-
tuális kihívásai: az INCOTERMS 2020 és a Brexit 
– 2019. december 3. (kedd) 14,00 óra

Vezetőképző tréningsorozat: Érzelmi intelligencia – 
2019. december 4. (szerda) 9.00 óra

Google Ads haladó képzés – 2019. december 5. (csü-
törtök), 9,00 óra

Vezetőképző tréningsorozat: Asszertív kommuniká-
ció, konfl iktuskezelés – 2019. december 12. (csütör-
tök) 9,00 óra

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy hetente értesüljön aktuá-
lis programjainkról.

Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu.

Szakmai rangot értek el, elismerést vívtak ki

Idén harmadik alkalommal 
adományozta az FMKIK a 
„Kiváló Szakember Díj”-at 
példaértékű és kiváló szak-
mai tevékenység elismeré-
sére. Idén egy szakember, 
Kovács János kapta az elis-
merést. 

Molnár László, a székesfe-
hérvári Bányató Vendéglő 
tulajdonosa részére „gróf Zi-
chy Jenő Szakképzés Díj”-at 
adományozott kamaránk. 
A díjazott szakképzésben 
nyújtott munkája példaér-
tékű, a duális képzésben, a 
gyakorlati képzőhelyek ki-
alakításában játszott szerepe 
meghatározó.

eleget tettek a magas szintű 
szakmai követelményeknek, 
így szakmájukat profi  szinten 
ismerő és szerető mesterek-
ként folytathatják hivatásukat. 

A mesteroklevél nem csu-
pán presztízse és a vele járó 
tudás és rang miatt értékes. A 
mestervizsga a szakemberek 
fejlődési folyamatában jelen-
tős mérő, értékelő, minősítő 
szintet képvisel. A duális kép-
zésben a tanulók gyakorlati 
képzését, oktatását 2015. szep-
tember 1-jétől – elsősorban – 

(SZKTV), valamint az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (OSZTV).

A verseny egyik kiemelt 
feladata és célkitűzése, hogy 
a fi zikai szakmák társadal-
mi presztízsét és vonzerejét 
emelje a pályaválasztó fi ata-
lok és a társadalom szélesebb 
köreiben. Azok a fi atalok, 
akik vállalják a versenyen 
a megmérettetést és a ver-
senyzéssel járó kihívásokat 
refl ektorfénybe kerülnek 
és példamutatásukkal fon-
tos szerepet töltenek be a 
szakmák elismertségének 

sok során megismerték, hogy 
milyen feladatokat látnak el 
az adott szakmában dolgozó 
szakemberek, milyen körül-
mények között dolgoznak. 
A tanulók a gazdálkodók és 
a gyakorlati oktatásvezetők 
részletes tájékoztatást adtak 
a szakmákról és a szakmai 
gyakorlati képzőhelyen el-
töltött gyakorlat tartalmi ele-
meiről. Az érdeklődő tanulók 
választ kaptak kérdéseikre, a 
visszajelzések alapján a láto-
gatások segítséget nyújtanak 
abban, hogy a szakmákat a 
valós munkakörnyezeten ke-
resztül megismerjék.

A program NFA-KA-
ITM-4/2018/TK/07 támoga-
tási szerződés alapján való-
sult meg.

csak mesterek végezhetik.
Az ünnepi hangulatról Szir-

tes Edina Mókus – a magyar 
könnyűzene egyik legsok-
oldalúbb művésze, aki éne-
kesként, hegedűművészként 
is népszerű – gondoskodott, 
népdal improvizációival, va-
lamint Radnóti Miklós, Pi-
linszky János megzenésített 
verseivel. 

A mesterképzés az NFA-
KA-ITM-4/2018/TK/07 tá-
mogatási szerződés kereté-
ben valósult meg.

és megbecsülésének növe-
lésében. A verseny vonzása 
megnőtt, amit jelez a ver-
senyzőszám növekedése és 
a verseny iránti fokozott ér-
deklődés is. A nyertesek is 
felértékelődnek a munkaerő-
piacon, a legjobbaknak sok 
esetben munkalehetőséget 
kínálnak a versenyt támoga-
tó vállalatok.

 Az országos szakmai ver-
senyekkel kapcsolatos min-
den információ megtalálható 
a verseny hivatalos honlap-
ján, a www.szakmasztar.hu 
weboldalon.
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