Gazdasági
Körkép

Változások az
építőiparban

Innovációs
Nagydíj

Összefoglaló a 2018. évi megyei gazdasági folyamatokról.
Arcok, termékek, üzenetek
– a teljesség igénye nélkül.

A változásokról tartott tájékoztatót Bartus Tamás, a Járási
Hivatal Építésügyi Osztályának vezetője.

A 2019. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére 2020. február 12.,
15.00 óráig lehet pályázni.
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A karácsony
legnagyobb
ajándéka a
Megváltó
születése
Karácsony éjszakáján jólesik a templomba bemenni;
ahol a betlehemi jászol megragadó egyszerűsége megindítja az ember szeretetét.
De ne felejtsük el azonban,
hogy ezen az éjszakán a Szabadító érkezését ünnepeljük.
A Megváltó születése nemcsak érzelmileg kell, hogy
formálja életünket, hanem
teljes egészében, mert a hangulat kevés, elmúlik és más
hangulatok jönnek helyette.
Karácsonykor szemléljük a
jászlat, a barlangot, átéljük
a betlehemi történéseket.
Ebben a csöndben az ember
megérti, hogy nem maradhat
külső szemlélő. A bennünk
megszülető örömet nem lehet magunkba zárni, hanem
tovább kell ajándékoznunk,
hogy az ünnep fénye másoknak is bevilágítsa az életét. Isten a szó szoros értel-

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA
2019. december 18. SZERDA – www.fmkik.hu

mében megajándékozta ezt
a földi világot Jézussal. Az
ajándékkal általában örömet
akar okozni egyik ember a
másiknak. Isten is ezt akarja. Ezért adta Jézust és ezért
nevez a Biblia mindent, ami
Jézusról szól, evangéliumnak, örömüzenetnek, isteni
jó hírnek. Rajtunk keresztül
akar Isten szeretni mindenkit, általunk akarja formálni,
megszentelni meggyógyítani az egész világot. A karácsony arra hív bennünket,
hogy szemlélve a gyermek
Jézust, szívünket kitárva
fogadjuk be Őt, hordozzuk
életünk minden percében,
szeretettel segítsük egymást
és emeljünk mindenkit az
Égi haza felé.

Nyertesek lehetnek a hazai KKV-k

2019.december
Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Értékteremtők közössége
találkozott, értékelt, elismert
és ünnepelt december 11-én
a Gazdaság Házában. Felemelő érzés, hogy az újkori,
alapításának 25. évét ünneplő megyei kamara nem csak
köztestület, nem csak gazdasági érdekvédelmi szervezet,
hanem otthona és alakítója
az értékeket előállító, a közteherviselés alapjait biztosító
értékközösségnek. Annak a
közösségnek, ami nem csak
egy GDP, vagy nettó árbevétel adathalmaz. Több annál! A külső hatás kényszere
miatt most már harmadszor
önállóan kiadott Gazdasági
Értéktár bizonyítja, hogy a
vállalkozók, vállalatvezetők
élenjárnak az együttműködni és nem konkurálni akaró
partnerekkel, önkormányzatokkal, segítik a kormányzati
gazdasági célok megvalósítását, hozzájárulnak a nemzeti
célok eléréséhez, és mindemellett karitatív és kulturális
célok támogatásával a társadalmi közösség építés részt-

FÓKUSZBAN A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

vevői. Ugyanakkor a díjak,
elismerések,
kitüntetések
létrehozásával, alapításával,
az egymás iránti tisztelet
fontos emberi igényét szolgálják. Az Életműdíj, Etikai
Díj szakmai és egyúttal közösségi elismerés!
Gazdasági teljesítményadatok, díjak, az Adventi várakozáshoz méltó ünnepélyes
műsor, hangulat és a jövőbe
vetett hit tette teljessé a Gazdasági Értékteremtők találkozását, ahol az együtt töltött
idő is értékes volt.

facebook.com/kamarafejer
fmkik.hu
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Cél, a sok embernek munkát adó vállalkozói kör megerősítése és a gyors növekedésre képes vállalatok támogatása
A magyar gazdaság erősödésének és növekedésének legfontosabb bázisát
a mikro-, kis- és középvállalkozások, azaz a hazai
KKV-k adják.
A magyar KKV-k a munkavállalók több mint kétharmadát
foglalkoztatják,
miközben a vállalatok által
előállított hozzáadott érték
54 százalékát képviselik. A
magyar gazdaság korszak-

váltáshoz érkezett. A Kormány – az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
közreműködésével és kis és
középvállalkozókkal folytatott konzultációk alapján –
elfogadta a KKV Stratégiát
2019-2030-as időszakra. A
kormány célja a stabilan működő, sok embernek munkát
adó vállalkozói kör megerősítése, és a gyors növekedésre képes vállalatok támogatása annak érdekében, hogy

sikerrel vegyenek részt a
nemzetközi versenyben. Az
intézkedések emellett a vállalkozóbarát intézményrendszer megteremtését célozzák
a tehercsökkentés jegyében.
Az egyértelmű intézkedési
tervet tartalmazó KKV Stratégia 7 pillér mentén tárgyalja
a szükséges beavatkozásokat: a szabályozási és adózási
környezet, az e-kormányzat
fejlesztése, a vállalkozások
innovációs és digitalizációs

képességének megerősítése, a
kkv-k ﬁnanszírozáshoz jutásának ösztönzése, a KKV-k nemzetköziesedésének elősegítése,
a tudásátadás és a generációváltás támogatása. A Kormány
által elfogadott dokumentum
elérhető a www.fmkik.hu kamarai honlapon, illetve megtalálható a www.kormány.hu
internetes felületen.
A KKV Stratégiával kapcsolatos vállalkozói nyilatkozatok a 2. oldalon olvashatók.

Megőrzendő értékek, áldozatos munka
Az évzáró rendezvényen a
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Életműdíjban
részesítette Kis Istvánt, a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatóját.
Életműdíjjal olyan, példaértékű tevékenységet folytató
vállalkozót, vállalkozásvezetőt
tüntet ki, akinek évtizedeken
át kifejtett áldozatos és magas
színvonalú munkája elősegítette vállalata, és ezen keresztül Fejér megye gazdaságának
elismertségét, fejlődését.
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 tag-

Kis István, a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatója

ja volt a Magyar Víziközmű
Szövetség
elnökségének.
Munkásságát a MaVíz Víz
Világnapi
Emlékéremmel
ismerte el. A közműves vízés 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.
Folytatás a 2. oldalon
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Nyertesek lehetnek a hazai kis- és középvállalkozások
Folytatás az 1. oldalról
A Kormány – az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével és kis és
középvállalkozókkal folytatott konzultációk
alapján – elfogadta a KKV Stratégiát 20192030-as időszakra. A KKV Stratégiával kapcsolatban vállalkozókat kérdeztünk.
Rajhóczki László ügyvezető,
Best Electronics Kft.

Elolvasva a Kormány új KKV stratégiáját, örömmel olvastam, hogy a döntéshozók igyekeznek megteremteni a vállalkozóbarát környezetet, többek között
a bürokrácia és az adó csökkentésével.
Több évig éltem és dolgoztam külföldön,
ahol olyan adópolitikát alkalmazott az
ottani kormány, hogy minden állampolgár, magánszemély adóvisszatérítést tudott érvényesíteni például a vállalkozók
által végzett szolgáltatásból. Így nincs
érdeke senkinek, hogy fekete munkát
vállaljon, vagy végeztessen. Az adó mértéke kevesebb, de mégis több adó folyik
be az államkasszába. Ezáltal a vállalkozói hozzáállás, szemlélet is megváltozott,
akit csaláson kapnak, fekete munkát végez, az szégyellni való dolog, közmegvetés tárgya. Az új magyar KKV Stratégia
talán segít elindítani ezt a folyamatot.
Kíváncsian várjuk a konkrét megvalósulás eszközeit, módszereit.

Tóth Tamás ügyvezető,
Keramix Kft

Vállalkozói szemmel előnyös, hogy kevesebb teher hárul a cégekre az adó és
bürokrácia csökkentés terén, melyet az
új stratégia ígér. Kedvező tendencia az
is, hogy nemcsak a stratégia szintjén valósul meg a digitalizáció, hanem a gyakorlatban is, például a céges munkaügyes

ügyintézések terén tapasztaljuk ezt. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, melyet a vállalkozásunkra tudunk fordítani.
A további fejlesztés ezen a téren azért is
szükségszerű, mert nekünk vállalkozóknak is fel kell nőni ezekhez az elvárásokhoz, tőlünk is nagyobb tudást, precizitást,
érettséget kíván még egy e-ügyintézés is.
Másrészt látni a szakadékot a multicégek
és a magyar kkv-k között e téren. Tevékenységem miatt kötődöm a digitalizációhoz. Addig amíg egy multi előkészítve
adja meg gyártási igényét, addig például
egy asztalos papíron vagy konkrétan a
terméken ceruzával berajzolva adja meg
a feladatot. Ezzel nekünk még sok dolgunk van, hogy egy lézervágóval gyártott terméket előkészítsünk, digitalizáljunk. Több a ráfordítás. Fontos ezért a
felzárkóztatás. Tehát ha a startégiát cselekvés követi, jó lesz az irány. Várjuk a
fejleményeket.

„Hitvallásunk szerint nem kötünk kompromisszumot”
Folytatás az 1. oldalról
Az évzáró rendezvényén a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Vállalat Díj és Etikus Vállalkozó Díj elismeréseket is adományozott azon vállalkozások, vállalkozók részére, 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 Vállalkozó Díjat adományozott Damniczki Gyula Balázs, Damniczki Cukrász Manufaktúra (Székesfehérvár)
számára.
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 édes-

anyám 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 viszszanyúl 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.
A díjazott vállalkozás is bemutatkozik a
Gazdasági Körkép 2019 kiadványban.

Bálozzunk együtt!
Fejér megye gazdasága bálja
2020. január 24. péntek, 19,00 óra
A 2020. évi kamarai gazdasági bálnak
házigazdái a ﬁatal vállalkozók.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ﬁatal vállalkozói a gazdaság szereplőit, cégvezetőket és közélet szereplőit,
kamarai együttműködő partnereket hívja a
gazdaság szezonnyitó báljára – nyilatkozta
lapunknak Belegrai Péter FMKIK elnökségi tag. Az üzleti kapcsolatok szorosabbá
tételének szándékával minden évben megrendezésre kerül a ma már hagyományosnak számító bál, 2020-ban január 24-én,
pénteken, 19,00 órai kezdettel a Hotel Magyar Király Kupolatermében. Fókuszban a
ﬁatal vállalkozók közössége, ismerjen meg
új, lehetséges üzlettársakat!
A bál a szórakozás mellett, a vállalkozói kapcsolatépítés lehetőségét is kínálja.
Kiváló tánczene és színvonalas műsor garantálja a kellemes hangulatot. Kamaránk
már fogadja az előzetes jelentkezéseket.
Asztalfoglalás, belépőjegyek igénylése:
Erdősné Sz. Zsuzsa: 22/ 510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu, vagy
Csepcsányiné O. Tünde: 22/510-336,
tunde.csepcsanyi@fmkik.hu.
Minden érdeklődő, régi és új bálozó jelentkezését várjuk.

Etikus Vállalkozó Díjban részesült Damniczki Balázs (Damniczki Cukrász Manufaktúra)

„Minden évet egy kihívásnak nevezek”
2019-ben a Möllmann Ház részére adományozott Etikus Vállalat Díjat az FMKIK,
az üzleti életben tanúsított példamutató
vállalkozói tevékenységének, etikus vállalkozói magatartásának elismerésére.
„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. 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 vállalko-

Már fogadjuk a jelentkezéseket a kamarai bálra
Etikus Vállalat Díjat kapott a Möllmann Ház

zója” 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 Erzsébet 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”.
A díjazott vállalkozás is bemutatkozik a
Gazdasági Körkép 2019 kiadványban.

2017. december 20. SZERDA
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Arcok és üzenetek
2019. december 18. SZERDA

Évzáró az értékek jegyében

Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozók és társadalmi partnerei
jelenlétében mutatta be Gazdasági Körkép
2019. – Fejér Megye Gazdasági Értéktára
kiadványt, december 11-én a gazdasági évzáró program keretében.

Megjelent a Magyar Innovációs Nagydíj
pályázat – 2019. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére.

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 Weker-

A Gazdasági Körkép 2019 kiadvány elérhető: fmkik.hu

le Sándor Kárpát-medencei 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 jelent meg és a kamarai honlapon (www.fmkik.hu) elektronikusan
is elérhető és az érdeklődők a Gazdaság Házában is 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.

Változások az építőipari
szabályozásban
A témában december 3-án, építőipari fórum keretében tartott tájékoztatót Bartus
Tamás, a Járási Hivatal Építésügyi Osztályának vezetője. Előadásában részletesen
ismertette a változásokat, melyből az alábbi
ízelítőt adjuk. (A változásokat a 244/2019.
(X.22.) Kormányrendelet tartalmazza.)
A Kivitelezési Kódexet több ponton is módosította a jogszabály. Pl. egyértelműsítette
azt, hogy ha egy teleknek nem 100 százalékos tulajdonosa az építtető, akkor az írásos
kivitelezési szerződés fontos melléklete az a
magánokiratba foglalt nyilatkozat, amiben a
tulajdonos, vagy a résztulajdonos hozzájárul a
munkaterület átadás-átvételéhez. (Ennek hiányában akár az építkezést is le lehet állítani.)
Másik fontos változás: ha saját magunk számára végzünk munkát, általánosan a kivitelezésre vonatkozóan is pontosított a jogszabály; szakirányú szakképesítéssel, a szakmai
szabályok betartása mellett már önállóan is
végezhető az a tevékenység, melyre kiterjed
az adott szakképesítés. A jogalkotó szándéka az volt, hogy azoknak segítsen, akik saját
maguknak, saját lakhatásuk megteremtésére
építkeznek. (Sajnos azonban bizonyos esetekben éppen olyan pontok kerültek ki a szabályozásból, melyek védték a jogszerűen működő kivitelezőket, jóhiszemű építtetőket.)
Mi is a megváltozott egyszerű bejelentés?
A korábbi jogszabályt változtatták meg,
nem új rendelet született. A cél az volt, hogy
aki saját részre kivitelez, saját magának épít,
annak minél kevesebb gondja legyen. Ezért
bizonyos tevékenységeket már nem szükséges elvégezni. Újra ÉTDR rendszerben
kell megtenni az egyszerű bejelentést (mint
ahogy az korábban is volt). Akinek ügyfélkapuja van, az könnyen meg tudja ezt tenni. A
jogszabály pontosan, sorról-sorra leírja, mit
kell benyújtani az egyszerű bejelentéshez.

A hatóság feladata megvizsgálni, hogy minden jogszerűen történik-e. Sokan elfelejtik,
hogy minden dokumentumon ott kell, hogy
legyen a tervező, szakági tervező neve, tervezői száma. Különösen fontos az egyszerű
bejelentési eljárásban: ha a természetes személy saját lakhatás céljára kíván építkezni,
erről magánokiratban nyilatkoznia kell. Ha
hiányos a bejelentés, akkor az nem minősül
egyszerű bejelentésnek. Erről a hatóságnak
tájékoztatnia kell az építtetőt, vagy a meghatalmazottját.
Fontos, hogy mindaz a kedvezmény, ami újként került a rendszerbe, csak akkor áll fenn,
ha természetes személy, saját részre, saját
lakhatás biztosítására építkezik. Egyéb esetekben minden marad a régiben. Saját építkezés esetén tehát tervezői művezetés nem
szükséges, nem kell építési naplót vezetni,
nem kell bejelenteni, ha eltérnek a tervdokumentációtól, nem kell tervezői művezetés és
nem szükséges sem a tervezői, sem a kivitelezői felelősségbiztosítás. (A helyszínen papír alapon a kivitelezési dokumentációnak ott
kell lennie, egy esetleges ellenőrzés miatt is).
Biztos, hogy ez jó? Sok a kérdőjel. Mindenesetre a jogszabály ezeket lehetővé teszi.
Persze dönthet úgy minden építtető, hogy
továbbra is vezet e-naplót. Viszont ha elkezdi
vezetni, azt onnantól kezdve jogszerűen kell
vezetni. Ha az építtető személyében történik
változás, azt az ÉTDR-ben be kell jelenteni!
Ha hatósági bizonyítványt kér valaki, abban
is van kisebb változás. Mellékelni kell a statisztikai adatlapot (eddig is kellett), most már
mellékelni kell az energetikai tanúsítványt is,
továbbá egy kivitelezői nyilatkozatot is (ami
eddig az e-napló végén is volt).
A további változások az alábbi rendeletben
elérhetők.
Jogszabályi alap: Magyar Közlöny 2019. 171.
szám – 244/2019. (X.22.) Kormányrendelet

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2019. évben kiemelkedő
műszaki, gazdasági innovációs teljesítménynyel jelentős üzleti hasznot értek el.
Az innováció kiindulási alapja tudományos
kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósok-

ból, vezető gazdasági szakemberekből áll,
elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és
technológiai miniszter. A bírálóbizottság az
innovációból, 2019-ben elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök
mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint
a pályázat kidolgozottságának színvonalát is
értékeli. A díjak ünnepélyes átadására 2020.
március végén kerül sor az Országházban. A
pályázatok beadási határideje: 2020. február
12. 15.00 óra.
További információ:
www.fmkik.hu, www.innovacio.hu,
e-mail: innovacio@innovacio.hu.

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában jelentkezik:
Kotsis Péter
társtulajdonos
AIKSZ Zrt.

A fejlődés folyamatos, nem lehet megállítani. Az évek múlásával egy vállalkozásnak számos különböző életszakaszt
kell megélnie: jöhetnek nagy felemelkedések hirtelen növekedéssel, válság
drasztikus visszaeséssel vagy épp a generációváltás nehezen áthidalható problémái. Mindezt sokszor nem könnyű
követni és rugalmasan alkalmazkodni
a folyamatosan változó kihívásokhoz,
éppen ezért minden helyzetben meg kell
találni azokat az innovációs lehetőségeket, melyek előre visznek, kimozdítanak
és növelik a versenyképességet.
Cégünk az elmúlt években számos
pályázati lehetőséggel élt, melyek keretében elnyert összegeket többek között
gépek vásárlására fordítottuk; így kerülhetett az üzemünkbe a legkorszerűbb
CNC, maró-CNC vagy táblafelosztó
gép. Összességében elmondhatom,
hogy asztalosüzemünk kiemelkedően
korszerű gépparkkal rendelkezik, mely
a gyártás összes részfolyamatát támogatja, így a magas minőségi elvárások
teljesítéséhez szükséges gépesítés adott.
Terveink között szerepel egy olyan
vállalatirányítási rendszer beszerzése,
mely segít a gyártási folyamatoptimalizálásban, munkaszervezésben növelve
annak termelőképességét, illetve támogatást nyújt az adminisztratív feladatok
rendszerezésében ezzel javítva a teljes
gyártási és szállítókezelői folyamat hatékonyságát.
Persze a gépek önmagukban mit sem
érnek, ha nincs szakképzett, hozzáértő
kezelőjük és olyan szakemberek, akik
képesek magas szinten elvégezni a bútorgyártáshoz elengedhetetlen kézimunkát, kézműves munkát. Éppen ezért
tartjuk kiemelkedően fontosnak a szakemberképzést, szakmai utánpótlás-gondozást. Manapság mindenhol a kínzó
munkaerőhiányról hallunk, melynek
megoldásaként sokszor a teljes automatizálást és a szakképzetlen munkaerő
részfeladatokra betanítását, átképzését jelölik meg. Bár sok helyen mindez
enyhítheti vagy akár meg is oldhatja a
kialakult helyzetet, a mi esetünkben ez
hangsúlyozottan nem elég. Az asztalo-

sipar és az ahhoz hasonló, kézműves hagyományokon alapuló szakmák, egyedi
terméket gyártó vállalkozások egyszerűen nem nyugodhatnak bele, hogy eltűnik a piacról a szakképzett munkaerő;
annak hiányában ugyanis lehetetlen a
megfelelő színvonalú teljesítés.
Az AIKSZ Zrt. már évekkel ezelőtt
zászlójára tűzte az utánpótlásnevelés
ügyét egyrészt saját jól felfogott érdekünk, másrészt a szakmánk iránt érzett
felelősségünk miatt. Én magam számos
pályaorientációs előadás, kerekasztalbeszélgetés, üzemlátogatás keretében
igyekszem a szülők és diákok érdeklődését felkelteni az asztalosszakma iránt.
Üzemünkben a duális képzés keretében
évek óta zajlik az asztalostanulók gyakorlati oktatása, számukra tanműhelyt
alakítottunk ki, saját oktatóval/mesterrel dolgoznak, akitől valódi gyakorlati
megoldásokat sajátíthatnak el. Tanulóinkat folyamatosan beosztjuk a termelő
csapataink mellé, hogy élesben, valódi
megrendelések teljesítése közben is kipróbálhassák magukat és közelről tapasztalhassák meg, hogy milyen egy
asztalosüzem mindennapjaiban részt
venni. Az arra érdemes tanulóinknak
tanulmányaik végén szerződést ajánlunk, így csapatunkban már számos,
korábban nálunk gyakorlatát végző
szakember dolgozik.
Üdvözöltem a kamarai kezdeményezést, melynek keretében Fejér megye
ﬁatal, második/harmadik generációs
vállalkozóit ültették egy asztalhoz és
teremtették meg a konzultáció lehetőségét. Minden olyan kezdeményezés, ami
egymás felé fordítja az azonos piacon,
vagy azonos térben dolgozó szereplőket, párbeszédet kezdeményez közöttük
és együttműködésre, együtt-gondolkozásra készteti őket előremutató; hiszen
ugyanott, ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, miközben sokszor még
csak nem is ismerjük egymást. Ezért
foglaltam el örömmel a helyem a 7-es
asztalnál és csatlakozom teljes meggyőződéssel ezentúl is minden olyan kezdeményezéshez, mely ledönteni hivatott a
köztünk felépült falakat.
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Szolgáltatás „… Nem jótett, hanem kötelesség”
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.
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

„Lemondani a feleslegesről,
amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett,
hanem kötelesség.” A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara idén a Szent
Kristóf Ház, a Fogyatékkal
Élők Nappali Intézménye
számára adományozta karácsonyi csomagját, melyet az
intézmény vezetője, Magyar
László vett át a Gazdasági
Évzáró program keretében.
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.
A Fehérvár Travel Közhasznú Alapítványt Ribi Péter 2007. decemberben hozta
létre, azóta ez a szervezet
koordinálja a cég karitatív
tevékenységeit. Korábban is
jelentős összeget fordítottak
jótékonysági célokra, az alapítvány létrehozása óta közel
700 millió forintot. Mottójuk: „Lemondani a felesle-

Bál – Fejér megye gazdasága bálja – 2020. január 24.
péntek, 19,00 óra
A gazdaság és közélet szereplőit, vállalkozókat, együttműködő partnereket hívja a kamara szezonnyitó báljára. Már
fogadjuk az előzetes jelentkezéseket.

Magyar László intézményvezető
gesről, amikor másoknak
a szükséges hiányzik: nem
jótett, hanem kötelesség.” A
társadalmi felelősségvállalás, a karitatív tevékenység
fókuszában a rászorulók, elesettek, hátrányos helyzetűek,
ﬁzikai és szellemi fogyatékkal élők, illetve a beteg idősek és gyermekek állnak.
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő Szent
Kristóf Ház, Fogyatékkal
Élők Nappali Intézménye
2010. márciusában nyitotta
meg kapuit. Magyar László
intézményvezető
elmond-

Negyven pályamunkát állítottak ki idén a Betlehemi
Szép Csillag Kiállításon,
a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház Szent
Korona Galériájában. A
tizenhetedik
alkalommal
megrendezett kiállítás célja,
hogy az adventi időszakban, Jézus eljövetelére való
várakozásban segítse a ka-

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

Az FMKIK különdíját Sárosdi József kapta

ta, örültek, hogy a Fehérvár
Travel Közhasznú Alapítvány megértette igényüket
és nagyvonalú támogatóként
még egy lakóházat is vásárolt
az akadályozottsággal élők
számára. Egyértelművé vált,
hogy több olyan – a nappali
ellátásba bekapcsolódott –
fogyatékkal élő van, akinek
önálló élet biztosítása szükséges és lehetséges – emeli ki
az intézményvezető.
A Szent Kristóf Ház a
Gazdasági Körkép 2019
– Fejér Megye Gazdasági
Értéktár c. kiadványban is
bemutatkozik.

rácsonyra való felkészülést.
Sokszínű anyagot válogattak össze az idei kiállításra: készült Betlehem fából,
kerámiából, csuhéból is, de
alkottak különleges műveket is a résztvevők: volt, aki
drót, horgolt vagy papír jászolt készített.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöndíját Sárosdi József alkotása
nyerte el.
A tizenhetedik alkalommal megrendezett kiállítást
a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Ház, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Székesfehérvár
Önkormányzata, a Magyar
Katolikus Rádió és a Szent
Donát Alapítvány szervezte
és írta ki.
A kiállítás 2019. december 22. napjáig látogatható a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban. (Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.)

Életműdíjas Mestertől búcsúzunk
Fájdalommal búcsúztunk
Wanderer Géza pékmestertől, akinek a Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Életműdíjat,
valamint Iparos Mester
Vállalkozói Díjat adományozott.
Wanderer Géza pékmester
évtizedeken át aktív tagja
volt a vállalkozói kamarai közösségnek. A kamara
mestervizsga bizottsági alelnökeként tevékeny részt
vállalt az ifjú mesterek képzésében, vizsgáztatásában.
Lajoskomárom díszpolgárnak választotta 2003-ban a
település életében végzett
több évtizedes képviselői,

PROGRAMAJÁNLÓ
Adókonferencia – 2020. január 15. szerda, 9,00-13,00
óra, Gazdaság Háza
Aktuális adójogszabály változások értelmezése a NAV
szakértőinek segítségével. Kamaránknál regisztrált vállalkozásoknak a részvétel térítésmentes.

Betlehemi Szép Csillag kiállítás
A Fehérvári Kézművesek
Egyesülete
pályázatára
beérkezett nívós kézműves alkotásokat mutatták
be az idén már XVII. alkalommal
megrendezett
Betlehemi Szép Csillag Kiállításon. A Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara küldöndíját Sárosdi
József kapta.

2019. december 18. SZERDA

valamint a civil szervezetek és egyházak érdekében
kifejtett önzetlen mecénási
tevékenységéért.
A pék szakma egy olyan
csodálatos ősrégi szakma,
amely tiszteletet érdemel –
vallotta a Pékmester! A közel 200 éves pékdinasztia
fordulatokkal tűzdelt története már-már regénybe illő
és bizonyíték arra: csodák
ugyan nincsenek, de a kitartás és a családi összefogás
meghozza gyümölcsét.
A munka és a tanulás mellett, nagy álmát megvalósítva, megtanult harmonikázni.
Wanderer Géza vendéglátása
és virtuóz harmonika játéka
Európa szerte ismert volt.

Élete volt a pékség és a családja, akik tovább viszik vállalkozását. A Mester sokszor
beszélt arról: „Remélem,
hogy a Wanderer pékség
nevét még nagyon sokáig az
ínycsiklandó pékáruk látványával, ízével és a minőséggel kötik össze.”

Közbeszerzési változások – tájékoztató és konzultáció
– 2020. február 11. kedd, 10,00 óra
A Kbt. módosításai, változások 2020-tól, hazai és uniós
joggyakorlat, nemzeti eljárásrend. Konzultációval egybekötött tájékoztató közbeszerzési szakértő közreműködésével.
Vállalkozóknak: Facebook, Instagram, Google
Ads, SEO: 2 napos képzés – 2020. március 10-11.
(kedd-szerda) 9,00-16,00 óra
Vállalkozói facebook oldal létesítése, beállítása, hirdetések,
Instagram jelenlét és aktivitás, Google hirdetések, kampányok indítása, gondozása, keresőoptimalizálás.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy hetente értesüljön aktuális programjainkról.
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu.

facebook.com/palyavalasztasfejer
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

fmkik.hu

Változik a szakképzési törvény
Az új rendszer tartalmi
kereteit szabályozó jogszabály, az új szakképzési törvény 2020. január 1-jén lép
hatályba.
A hazai szakképzési rendszer a 2020/2021-es tanévtől alapjaiban megváltozik,
rugalmasabb, a piaci igényekhez illeszkedő intézményi struktúra jön létre. A
szakképzés együttműködési
rendszerét a Szakképzési és
Innovációs Tanács, az ágazati készségtanács, a gazdasági
kamara és a képzési tanács
alkotják. A cél, a duális képzés kereteinek folyamatos
szélesítése és jól képzett, a
munkahelyi, munkaerő piaci kihívásokhoz önállóan és
gyorsan alkalmazkodni képes szakemberek kikerülése

az iskolapadból. A középiskola előtt álló pályaválasztók szakképző iskolát vagy
technikumot választhatnak.
A szakképző iskolában a hároméves képzés végén szakmát kapnak a kezükbe a tanulók, a technikumokban öt
éves képzés keretében, érettségit és technikusi oklevelet
szerezhetnek.
A kamara 2020-ban szakképzési fórum rendezvények
keretében folyamatosan tájékoztatja a gazdálkodókat
az új rendszer tartalmi elemeiről, illetve a tanácsadók
képzőhely látogatás keretében adnak felvilágosítást a
változásokról.
Magyar közlöny 191 sz.
megjelent 2019. november
28., 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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