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A Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete 18. alkalommal 
hirdette és rendezte meg 
a „Betlehemi szép csillag” 
pályázatot és kiállítást. Az 
idei kiállítás eltér a többitől, 
hiszen online módon lehet 
csak látogatni. 

A járványügyi helyzetre 
való tekintettel, a kiállítás 
megnyitója közönség nélkül 
zajlott. Jakubek Tiborné, a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház igazgatónője 
köszöntötte a virtuális láto-
gatókat, majd Spányi Antal 
megyéspüspök megnyitó be-

A megváltozott viszonyokra 
időben fel kell készíteni a köz-
úti járműveket, de az őszi-téli 
időszak a nyáritól eltérő köz-
lekedési magatartást is köve-
tel. A gépkocsivezetőknek a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Rendészeti Igazga-
tóság Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetője látta el a leg-
fontosabb tanácsokkal.

Fontos, hogy a járművezetők 
mindig az időjárási-, látá-
si- és útviszonyoknak meg-
felelően vezessék gépjár-
műveiket, próbáljanak meg 
fokozatosan alkalmazkodni 

Úton, télen is – jótanácsok a rendőrségtől, közlekedőknek

Sokrétű egyeztetésre és 
indulatok nélküli kommuniká-
cióra van szükség. Részletek 
összefoglaló cikkünkben.

A székesfehérvári Demény 
Szabó Monika kézműves alko-
tása is nyert a Magyar Kézmű-
ves Remek 2020 pályázaton.

Az IMP3rove-val megha-
tározzunk cége innovációs 
képességét! Keressen ben-
nünket!

Kézműves 
értékek

Indulatok
nélkül

Innovációban
otthon

2. oldal 4. oldal 3. oldal

a megváltozott látási és út-
viszonyokhoz, tekintettel az 
esetleges ködös, esős, havas 
időjárásra. Ilyenkor nagyobb 
követési távolságot tartva 
lassabban kell vezetni. 

A megfelelően megvá-
lasztott téli autógumikkal 
vészfékezés esetén jelentősen 
lerövidül a féktávolság, mely 
főleg az autópályákon nagy 
sebességgel való közlekedés 
esetén akár életet is menthet. 
A nyári gumi 7 C0 fok alatt 
már nem teljesíti feladatát.

A rendőrségi közleményt 
teljes terjedelmében megta-
lálja honlapunkon: fmkik.hu

széde és adventi gondolatai 
hangzottak el, végül Szenczi 
Jánosné, az egyesület elnöke 
megnyitotta a kiállítást. 

A pályázat célja, hogy az al-
kotások segítségével lélekben 
is készüljünk az adventre, a 
karácsonyra, Jézus születé-
sére, valamint, hogy egy régi 
magyar hagyományt, a betle-
hem-készítést ne hagyjuk fe-
ledésbe menni. Pályázni bár-
ki pályázhatott, ha alkotása 
természetes anyagokból állt, 
és kézműves technikával, ki-
vitelezéssel készítette el.

Az idei pályázatra 29 gyer-
mek és felnőtt alkotó küldött 

be 38 alkotást, melyek között 
volt, amelyik több részből is 
állt. Az ötletes és kreatív al-
kotásokat a zsűri oklevéllel 
és ajándékkal jutalmazta. Az 
ajándékcsomagok ebben az 
évben a kézművesek alkotása-
iból és a pályázatot támogatók 
ajándéktárgyaiból álltak. Az 
okleveleket és az ajándékcso-
magokat az alkotások visz-
szaadásakor, 2020. december 
20-án vehetik át a díjazottak.

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara ajándé-
kát Körmendi Béla fafaragó 
kapta. A kiállítás az adventi 
időszakban online látogatható 

a Székesfehérvári Egyházme-
gye, a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház és a 
Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete honlapján, valamint 
Facebook oldalán.

A „Betlehemi szép csillag” 
pályázat és kiállítás támoga-
tói: Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház, Szent 
Donát Alapítvány, Székesfe-
hérvári Egyházmegye, Ma-
gyar Katolikus Rádió, Nem-
zeti Együttműködési Alap, 
Bethlen Gábor Alapkezelő, 
Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete.

Az 1989 utáni demokratikus 
átalakulás során, az állam 
gazdasági szerepvállalásá-
nak csökkentése érdekében 
törvény született a gazdasági 
kamarák újkori megalakítá-
sára. A törvényhozó ezzel 
ismerte el a gazdaság sze-
replőinek önkormányzat 
létrehozásához való jogát. 
A közfeladatok köztestüle-
ti formában való elvégzése, 
a gazdaságfejlesztés folya-
matos elősegítése, általános 
érdekképviselet ellátása, ha-
tékony közösség szervezésé-
nek és fenntartásának joga és 
kötelezettsége került a gaz-
daság résztvevőinek kezébe.

A folyamatos fejlődés le-
hetőségével és adottságával 
élő európai gazdaságoknál a 
kamarai defi nícióba is beke-
rült a kötelezettségen alapu-
ló kamarai tagság fogalma. 
Ezt fordították le, majd al-
kalmazták nálunk helytele-
nül „kötelező”-nek, amely 
nálunk tradicionálisan elle-
nérzést vált ki. Az igazság 
azonban az, hogy nem kö-
telező vállalkozónak lenni! 
Közösségi társadalomban a 
többségi akarattal létrehozott 
szereposztásban azonban tu-
domásul kell venni, hogy a 
vállalkozáshoz való jog köte-
lezettségekkel jár együtt. Az 
önigazgatás során ellátandó 
feladatok elvégzését biztosí-
tó kamarai hozzájárulás, az 
önkéntes tagság révén vállalt 
anyagi és szellemi többlet-

Szereposztás

Spányi Antal

Radetzky Jenő

2020 karácsonyán 
szolgáló szeretettel 
forduljunk egymás felé
Az apostolok az első időktől 
kezdve fontosnak érezték, 
hogy odaálljanak a szegé-
nyek, a rászorulók mellé, 
hogy felismerjék azokat, 
akik bármiféle ínségben 
vannak. Szeretetükkel pró-
bálták orvosolni a bajaikat. 
Egészen egyértelmű és vi-
lágos volt ez, Jézus nyil-
vános működése alatt, aki 
gyógyított sokakat, tanította 
az embereket időt és fáradt-
ságot nem ismerve formálta 
az emberek gondolkodását. 
Ezen a mostani, rendkívűli 
karácsonyon, ez éljen a mi 
szívünkben és lelkünkben 
is, hogy Krisztus szereteté-
nek hírnökeivé kell válnunk. 
Ezzel a krisztusi szeretettel, 
Krisztust hordozó embe-
rekké formálódjunk. Neki 
adjuk kezünket és lábunkat, 
ajkunkat és fülünket. Így 
forduljunk oda másokhoz, 
és lássuk meg a másik em-

berben, a rászorulóban, az 
elesettben is azt a Krisztust, 
akinek a nevében tesszük 
a dolgunkat. „Mert, amit 
egynek a legkisebbek közül 
tesztek, nekem teszitek.” – 
mondja az Úr. Az ember vá-
rakozik Istenre, várakozik 
a szeretetre, mert szívében 
sok hely van, amit szeretne 
betölteni. A szeretetnek nin-
csenek korlátai. A jó szó, az 
adományozás, a másokért 
szóló ima a zárt kapukon ke-
resztül is eljut ahhoz, akinek 
szüksége van rá.

Ezen a különleges ka-
rácsonyon legyen meg 
bennünk a vágy, hogy 
békességben, szeretet-
ben, hitben és reményben 
akarjunk élni. Vigyük el 
azt a szeretetüzenetet a 
kapcsolatainkba, család-
jainkba, amit Krisztus 
hozott el az első karácso-
nyon a világba!

szolgáltatás biztosítja a mű-
ködést és ad lehetőséget arra, 
hogy helyi, regionális, or-
szágos, de akár világgazda-
sági ügyekben is véleményt 
nyilváníthassunk, befolyást 
szerezhessünk, gazdasági ér-
dekeket védhessünk. 

A kötelezettség és jog har-
móniájában fel lehet-e róni 
a törvény és a köztestületek 
alapszabályai által erre a sze-
repre felhatalmazott kamarai 
vezetőknek, ha a gazdaság 
érdekében adócsökkenté-
si javaslattal élnek, vagy a 
gazdaság fejlődését elősegítő 
feladat és költségvetési át-
rendezést kezdeményeznek? 
Nyilvánvaló, hogy nem. 

A gazdasági nehézségek 
enyhítésére felvetett kama-
rai adócsökkentési javaslatot 
azonban összevezetni a ka-
marai köztestület működését 
biztosító kamarai hozzájáru-
lás meg nem fi zetésére való 
felhívással, bíztatással, sze-
reptévesztésre utal. 

Már pedig a közéleti szere-
pek határainak ismerete és 
tiszteletben tartása a kiala-
kult – politikai csatazajban 
különösen – mindannyiunk 
érdeke. A Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál 
a kamarai törvény, a kamarai 
Alapszabály és a Szervezeti 
és Működési Szabályzat az 
irányadó. Működésünket, 
nyilatkozatainkat, partner-
kapcsolataink építését ezek 
határozzák meg.

Idén rendhagyó módon, csak online látogatható a „Betlehemi szép csillag” kiállítás

Autómentő Tagozat

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is felülvizsgálta 
és megújította a köztük 2001 óta fennálló, országosan 
is példaértékű írásos együttműködési megállapodást, 
az autómentő-szállítás szolgáltatás kapcsán. Ennek 
keretében kamaránk szakmai tagozatot működtet, így 
azon esetekben, amikor rendőrségi intézkedés szük-
séges a balesetek helyszínén történő műszaki menté-
sek szervezett biztosítására, az Autómentő Tagozat 
ügyeleti központját értesítik. Az együttműködés célja, 
hogy visszaszorítsák a mentési feladatok teljesítése so-
rán tapasztalható visszaéléseket. 



Klecska Ernőtől búcsúzunkKormányrendelet 
helyi adóintézke-
désről

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Klecs-
ka Ernő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Sajtódíjjal kétszer kitüntetett 
újságírója, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara küldötte, egykoron a Gazdasági 
Kalauz évtizedeken keresztüli szerkesztője. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöksége, tisztségviselői, munkatársai fájó 
szívvel búcsúznak.

Klecska Ernő széles látókörű, tájékozott 
szakember volt, aki húsz évig, 2016-ig a 
Fejér Megyei Hírlap munkatársa volt.  Mint 
ismert és elismert kommunikációs szakem-
ber, újságírói tevékenységével bizonyította, 
hogy a gazdasági folyamatokat objektíven és 
közérthetően publikálja a társadalmi közeg 
számára. A Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara havilapjának, a Gazdasági Ka-
lauznak a szerkesztőjeként hosszú éveken át 
tevékenykedett. 

Klecska Ernő első alkalommal 2002. évben 
részesült kamarai sajtódíjban. Az FMKIK 
Elnöksége a kiemelkedő gazdasági újságírói 
tevékenységéért és a kamarai lap, a Gazda-
sági Kalauz példaértékű szerkesztéséért is-
mételten, 2010. évben is Klecska Ernőnek 
adományozta a Fejér Megye Gazdaságáért 
Sajtódíjat.

A tősgyökeres fehérvári újságíró 1963-ban 
született. Középfokú tanulmányait a József 
Attila Gimnáziumban folytatta, a Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskolán pedig villamosmér-

A kormány újabb gazdaságvédelmi és csa-
ládvédelmi intézkedést rendelt el a koronaví-
rus-járvány miatt: megtiltja az önkormány-
zatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi 
és a települési adókat, új adót vezessenek be, 
illetve eltöröljék az eddigi adókedvezménye-
ket. A változások a 2020. évi 265. számú Ma-
gyar Közlönyben jelentek meg. 

Mint a közleményben hangsúlyozzák, a kormány 
legújabb intézkedésével a koronavírus-járvány 
miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozá-
sokat, a családokat és a lakosságot segíti.

A Magyar Közlöny keddi számában megjelent 
kormányrendelet rögzíti, hogy a helyi és a tele-
pülési adó mértékét nem lehet megemelni jövő-
re. Az adókedvezmények és az adómentességek 
sem korlátozhatóak vagy szűkíthetőek, azokat 
ugyanis 2021-ben is biztosítani kell. A települé-
si önkormányzatok jövőre nem vezethetnek be 
új települési adót se – írják a közleményben.
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A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Az iparűzési adóról – indulatok nélkül 
A napi politikai közbeszéd szintjére süllyedt, 
iparűzési adóról szóló „adok-kapok” vitákon 
szükség van egy indulatok nélküli elemzés-
re, amely a 30 éves törvény megújulásához 
vezethet.

A gyorsan változó gazdasági környezet 
ugyanis ebben a formában már nem teszi le-
hetővé minden önkormányzat számára a tör-
vényhozó eredeti céljainak a megvalósulását. 

Hazánkban az 1990. évi önkormányzati tör-
vény bevezetése után még ugyanabban az év-
ben került megalkotásra a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény, mely 1991-ben lépett 
életbe, de érdemi hatása csak 1992-től van. 
A helyi iparűzési adó olyan egyéb helyi adók-
kal került bevezetésre, mint az építményadó, 
telekadó, kommunális adó és idegenforgalmi 
adó. A törvény egyébként nagy szabadságot 
biztosított az egyes önkormányzatoknak az 
egyes adónemek bevezetésére és a törvényi 
keretek közötti mérték meghatározására. Iga-
zi, nyílt társadalmi viták zajlottak az akkor a 
helyi törvények véleményezési jogára is fel-
hatalmazott Gazdasági kamarák által képvi-
selt vállalkozók és önkormányzatok között.  
A vállalkozások nem csak a demokratikus 
úton választott önkormányzati testületek poli-
tikai képviselőin keresztül, hanem közvetlenül 
is lehetőséget kaptak a véleménynyilvánításra, 
sőt az iparűzési adó címkézésével bizonyos 
százalékban a felhasználásba is beleszólhattak. 

2004. május 1-je után Magyarország teljes-
körű tagja lett az Európai Uniónak. Bár az 
adóügyek vonatkozásában megmaradt ugyan 
a tagállami jogkör, mégis a szélesebb üzleti 
környezet összehasonlítása érdekében érdemes 
megnézni, hogy ez az adófajta milyen szerepet 
játszik a többi európai uniós országban. 

– A legtöbb uniós országban nincs helyi ipa-
rűzési adó. A közvetlen közép-keleti európai ré-
gióban egyetlenegy államban sem létezik, vagy 
nem ebben a formában működik ez az adónem. 

– Ausztriában a megszüntetett iparűzési 
adó helyett az önkormányzatok területén mű-
ködő vállalkozások alkalmazottainak kifi ze-
tett jövedelme után kell 3 % adót megfi zetni;

– Dániában az államilag beszedett adó egy 
részét kapják meg az önkormányzatok;

– Portugáliában a társasági adó mértéke 
a társasági adó után kivetett pótadó kerül-
het beszedésre az önkormányzatok részéről, 
melynek mértéke max. 10. %;

– Németországban van helyi kereskedelmi 
és ipari adó, amely azonban a vállalat ered-
ményétől, profi t mértékétől függ;

– Spanyolországban az ilyen jellegű helyi 
adó nem haladhatja meg az átlagos nyereség 
15 %-át, de itt sem forgalom utáni mérték 
alapján kerül megállapításra.

Magyarországon a helyi iparűzési adó sze-
repe meghatározó a helyi adózásban, így az 
önkormányzatok fi nanszírozásában is. Leegy-
szerűsítve „forgalom típusú” adónak nevezik, 
mivel az árbevétel alapján számolják ki. A jog-
szabály többszöri módosítása során különböző 
tételek (ELABE, alvállalkozói teljesítések stb.) 
levonhatók, így a tényleges számítási alap a 
korrigált nettó árbevétel. Ennek max. 2 %-a 
lehet a HIPA. Speciális szabály vonatkozik az 
EVA-sokra. A magyar uniós csatlakozás után 
sokan – elsősorban más uniós országban anya-
vállalattal rendelkező multicégek – vitatták a 
HIPA jogszerűségét azzal az indoklással, hogy 
az Európai Unió adóra vonatkozó irányelve 
szerint csak egy forgalom típusú adó alkal-
mazható (ez pedig nálunk az ÁFA), de az EU 
bírósági határozata szerint a magyar adó nem 
tekinthető forgalom típusú adónak.  

A magyar HIPA országosan és megyei vonat-
kozásban is a bevezetés időpontját, mértékét és 
kedvezményeket tekintve nagyon színes, elté-
rő képet mutat. Szerepük, hatásuk a települési 
önkormányzatok életében nagyon eltér, ami-
nek kiegyensúlyozására vannak kísérletek, de 
igazi végső megoldást nem biztosítanak. Ilyen 
a tehetősebb, nagyobb iparűzési adóbevétellel 

rendelkező önkormányzatoktól szolidaritási 
hozzájárulás címén elvont forrás. Az IPA ön-
kormányzati forrásként való mértékét azon-
ban nem csak a helyi rendeletek, az ipart töb-
bé vagy kevésbé támogató gazdaságpolitika, 
hanem a regionális elhelyezkedésből adódó 
uniós és központi állami fejlesztéspolitika 
is befolyásolja. Ezért az egy lakosra számító 
IPA bevétel rendkívül széles határokat mutat, 
ami sokak számára versenyelőnyt, másoknak 
behozhatatlan versenyhátrányt jelent. 

Néhány megyei jogú város példája az 1 főre 
eső iparűzési adó mértékére, a KSH 2018. évi 
HIPA adatai, a KSH 2020. évi lakosságszám 
becslésének alapján. (lásd táblázat)

A gazdaságnak, a gazdaság érdekeit kép-
viselő kamaráknak elemi érdeke, hogy jól 

működő, biztos, társadalmi, szociális és 
infrastrukturális környezetet biztosító ön-
kormányzatok legyenek. A piacgazdasági 
szereposztás alapján a vállalkozások vál-
lalják a közteherviseléssel járó adóterheket. 
Az is természetes, hogy az önkormányzatok 
még több bevételt, a vállalkozások pedig ke-
vesebb adóterhet szeretnének. Közös érdek 
azonban, hogy az egyenlőtlenségeket kezelni 
tudó, az európai adórendszerhez közelítő ke-
reskedelmi és ipari tevékenységből szárma-
zó helyi adószabályozás mindenki számára 
áttekinthető és elfogadható legyen. Sokrétű 
egyeztetésre és indulatok nélküli kommuni-
kációra van szükség. 

A következő lapszámunkban a HIPA Fejér 
megyei helyzetével foglalkozunk.

Város Adómérték % HIPA 2018. KSH
Lakosságra

2020. becslés 
KSH

Egy főre jutó 
HIPA bevétel

Székesfehérvár 2.0 18 105 793 677 96 529 197 568

Győr 1.8 21 565 761 861 133 946 161 003

Dunaújváros 2.0 6 275 049 870 43 149 145 427

Veszprém 2.0 6 222 825 580 59 119 105 259

Tatabánya 2.0 6 409 821 770 66 141 96 885

Kecskemét 1.6 10 501 144 217 110 373 95 142

Kaposvár 2.0 3 477 096 687 60 656 57 324

Salgótarján 2.0 1 243 971 053 32 982 37 716

nöki diplomát szerzett, majd mérnök-közgaz-
dászként végzett az Óbudai Egyetemen. 

Sokrétű tapasztalata a megye gazdasági 
életének szereplőivel kialakított gazdasági 
kapcsolatrendszerén túl egyaránt jellemezte 
őt a nyitottság, a hírérzékenység, az össze-
függéseket kereső gondolkodás. A gazda-
sággal foglalkozók racionalizmusán felül 
rendelkezett azzal a tulajdonsággal is, ami 

csak a legkiválóbbak sajátja. Független, a jó 
értelemben vett liberális világnézete mellé 
mély humánum társult. Nem csak értő és 
kritikus krónikása volt a napi történések-
nek, de olyan tollforgató, akinek tényfeltáró 
írásaiban is ott munkált az elfogulatlanság 
és a tolerancia. Nem csak cikkei, de min-
den megnyilvánulása karakán, szókimondó, 
szuverén volt.



Ismét lehet pályázni a Magyar 
Innovációs Nagydíjra

Enterprise Europe Network hírek
A pályázatra 2021. február 10-ig lehet benevezni

A fotó illusztráció

29. alkalommal hirdeti meg a Magyar 
Innovációs Nagydíj pályázatot a Magyar 
Innovációs Szövetség (MISZ) az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium (ITM) 
stratégiai partnerségével és a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) főtámogatásával. 

A legkiválóbb hazai innovációs teljesítmé-
nyeket 2021. február 10-ig lehet benevezni. 
A Magyar Innovációs Nagydíj nyertese az 
elismerést jelképező bronz kisplasztika mellé 
egymillió forint pénzjutalmat is kap, a továb-
bi innovációs díjazottak pedig 300–500 ezer 

Új fogyasztóvédelmi 
stratégia készül 

Az Európai Bizottság új stratégiát muta-
tott be, amely öt kiemelt területre, a zöld- 
és digitális átállásra, a fogyasztói jogok 
hatékony érvényesítésére, egyes fogyasztói 
csoportok sajátos szükségleteire, valamint 
a nemzetközi együttműködésre összponto-
sítva vázolja fel a 2020-2025-re szóló uniós 
fogyasztóvédelmi politika jövőképét. 

Új szabályok kötik majd 
a digitális platformokat

Az Európai Bizottság még decemberben 
előáll egy régen várt javaslattal, amely a je-

forint pénzjutalomban és tárgyjutalmakban 
részesülnek.

A meghirdetett pályázaton olyan Magyaror-
szágon bejegyzett vállalkozások, szervezetek 
vehetnek részt, amelyek új termékkel, eljárás-
sal vagy szolgáltatással kiemelkedő innovációs 
teljesítményt és jelentős üzleti sikert értek el.

Az elmúlt évek pályázataira összesen 1275 
pályamű érkezett be, amelyből 1100 volt 
megvalósult, sikeres innováció. 

Az Innovációs Nagydíj mellett számos el-
ismerésben részesülhetnek a pályázók, me-
lyekről honlapunkon olvashat: fmkik.hu

Forrás: ITM

lenleg hatályos e-kereskedelmi irányelv fe-
lülvizsgálatát is magába foglalja. Az e-ke-
reskedelmi irányelv egy immár 20 éves 
szabályozás, szükségessé vált a szabályok 
hozzáigazítása az új követelményekhez. 
Cél, hogy felülvizsgálják az e-kereskedel-
mi irányelvet, s a kor követelményeihez 
igazítsák. 

Közbeszerzési pályázatok 
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati 

felhívás érhető el az EU tagállamaiból, va-
lamint az uniós intézményekből a Tenders 
electronic daily, azaz a TED adatbázisból: 
ted.europa.eu/TED.
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A fi atal vállalkozók „törzsasz-
talának” rovatában jelentkezik: 

Kristóf Péter
ügyvezető, Galaktika Kft.

Vállalatunk számára a hosszútávon épít-
hető projektek és kapcsolatok alkották és 
alkotják jelenleg is fi lozófi ánk alapkövét. 
Ezt a víziót folytatjuk, melyben nagy 
szerepet játszik a versenyképesség fenn-
tartása, melyet technológiafejlesztéssel és 
a munkavállalók képzésével lehet elérni. 
Cégünk mindkettőre sokat fordít jelenleg 
is, ennek köszönhetően pedig a jövő kihí-
vásai, kevésbé jelentenek gondot az eset-
leges átállásban vagy változás lekövetésé-
ben. Szerencsére észleljük és látjuk azon 
igényeket, melyek a jövőnket az iparágun-
kon belül, a cégünket is fogják bármely 
szinten érinteni, így időben megtesszük 
a nem kis időt igénylő átalakításokat, fej-
lesztéseket, amelyek által a munkamenet 
és a versenyképesség is megmarad.

Legnagyobb fejlesztési volumenünk 
arra terjed ki, hogyan tudjuk a gyártásun-
kat a legnagyobb hatásfokban automati-
zálttá tenni. Olyan automatizálási rend-
szert alkalmazunk, mely a munkaerőnket 
segíti, nem pedig kiváltja. Így a gyártás 
során teremtett hozzáadott érték megma-
rad, de a gyártás teljesítéshez szükséges 
erőforrást automatizáltan végezhetjük, 
több idő marad a humán erőforrás képzé-
sére, fejlesztésére. 

Biztos, hogy a fémipar területe és fel-
használása olyan szerteágazó, hogy 
csökkenését nem, maximum átalakulását 

fogjuk látni, továbbá növekedését is, bizo-
nyos területein. Azon alkatrészek melyek 
“előállítása” itt történik, ha környezetvé-
delmi szempontból is nézzük, többször 
felhasználhatók és nem esnek bele azon 
“egyszer-használatos” körbe, így fenn-
tarthatósági szempontból is “kelendő” 
lesz a jövőben. Az elektrotechnika előre-
törése, továbbá a fogyasztói társadalom 
további növekedése által, mindenképp 
növekedés várható az iparágban, többek 
között a megújuló energiaforrásokat elő-
állító iparágban nagyon fontos a hosszú 
életciklusú alkatrészek igénye, így min-
denképp felmenő igényszintre számítunk. 

Szeretném, ha olyan társadalmi kultúra 
alakulna ki, ahol kiteljesedésre kerül az 
egymás iránti tisztelet és a helyes ma-
gatartású stratégia és versenyképesség 
alkalmazása. Azt gondolom még, hogy 
lehetőségünk van változtatni azon a tár-
sadalmon, melyet most élünk, de ehhez 
az “egyén” gondolkodásmódja kevés lesz, 
itt csak és kizárólag a közösség erejében 
rejlő változás adhatja azt meg, hogy egy 
sokkal elfogadóbb, empatikusabb, és 
“zöldebb” világot tudjunk élni, melyet az 
elkövetkező évtizedekben a gyermekeink 
és az unokáink fognak nagyban értékelni, 
azáltal hogy akkor már mi, a jövőben lévő 
“múltban” gondolkodtunk előre és gon-
dolkodtunk felelősen.

A 7-es asztal

IMP3rove – Díjmentes kamarai 
innovációs audit szolgáltatás

Generációváltás a családi 
vállalkozásokban

Az innováció, mint a versenyképesség 
egyik legfontosabb tényezője elenged-
hetetlen az üzleti növekedéshez. A Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 
működő Enterprise Europe Network 
iroda által nyújtott IMP3rove elnevezé-
sű felmérésben alkalmazott módszertan 
és kérdéssor segít meghatározni a fenti 
innovációs folyamatok erős és gyenge 
pontjait, általa beazonosíthatók a cégen 
belül azok a területek, ahol változtatásra 
lehet szükség. 

A felmérés arra is választ ad, hogy melyik 
területeket érdemes továbbfejleszteni annak 
érdekében, hogy az innováció pozitív gaz-
dasági hatása minél jobban érvényesüljön 
a vállalkozásnál, valamint fény derül arra, 
hogy a cég innovációs stratégiája, szerve-
zeti felépítése és belső kultúrája és egyéb 
anyagi feltételek hogyan segítik, vagy ép-
pen hátráltatják az ötletek megvalósulását. 
A szoftver által generált riport megmutatja, 
hogy a cég milyen innovációs eredményeket 
tud felmutatni, és azt, hogy hogyan épül fel 
egy új termék vagy szolgáltatás életciklusa. 
Mindezeket az adatokat elhelyezi a részt-
vevő által kiválasztott hazai vagy külföldi 
vállalkozásokhoz képest, akik szűrhető-
ek létszám, működési évek, földrajzi elhe-

Napjainkban a legnagyobb problémát a ki-
öregedő vezetői szint pótlása jelenti az ak-
tívan működő hazai családi vállalkozások 
körében. A kérdés kezelése és megoldása 
elengedhetetlen egy érintett cég további si-
keres működésének biztosítása érdekében.

A generációváltás a gazdaság természetes 
része, ugyanakkor e téren hazánk több szem-
pontból speciális helyzetben van. Nálunk 
egyrészt még csak az első vállalkozó nem-
zedék adja át cégeit, így nincs tapasztalat a 
folyamat leginkább sikeres módszereiről. 
Másrészt nálunk kétszer akkora a generáci-
óváltás előtt álló cégek aránya, mint azokban 
az országokban, ahol már hosszú ideje tart az 
egymást váltó korosztályok láncolata.

Az 1990-es évek elején több ezer vállalko-
zás indult el közel egy időben, az akkor jel-
lemzően harmincas, negyvenes korosztály 
napjainkra elérte a nyugdíjas kort. A legalább 
100 millió forint éves árbevétel feletti cégek 

lyezkedés és további szempontok alapján. 
A felmérés során a vállalkozásvezetővel és 
az egyes szakterületek vezetőinek bevonásá-
val és aktív részvételével célirányos beszél-
getés zajlik egy online felületen is elérhető 
kérdéssor mentén. Az irányított beszélgetést 
követően néhány napon belül rendelkezésre 
áll a részletes jelentés, melynek kiértékelése 
alapul szolgálhat egy vállalati akcióterv ki-
dolgozásához. 

A felmérésen azoknak a vállalkozásoknak 
érdemes részt venni, amelyek tudni szeret-
nék, hogy miként tudják ötleteiket a legha-
tékonyabban megvalósítani és piacra vinni, 
továbbá legalább 5 főt foglalkoztatnak és 
rendelkeznek minimum három lezárt üzleti 
évvel rendelkeznek. 

Az elismert nemzetközi szakértők által 
fejlesztett diagnosztikai eszközzel, szemé-
lyes, vagy online tanácsadás keretében Ön 
is felmérheti vállalkozása innovációs telje-
sítményét a Gazdaság Házában. A felmérés 
és tanácsadás díjmentes, csupán fél napot 
kell rászánnia, hogy a tanácsadóval közö-
sen kitöltse a kérdőívet. Az IMP3rove inno-
vációs tanácsadási szolgáltatást keresse az 
EEN irodában, a Gazdaság Házában (Hosz-
szúsétatér 4-6.). Információ: Tóth Milán, 
22/510-318, milan.toth@fmkik.hu , www.
fmkik.hu 

több mint felét érinti a generációváltás az el-
következendő 10 éven belül, ez hozzávetőle-
gesen 12 ezer vállalkozást jelent.

Felmérések adatai azt bizonyítják, hogy a 
hazai cégek tulajdonosai nehezen tudják a 
családon belül tartani az évtizedek alatt fel-
épített vállalkozást, és így kénytelenek elad-
ni, leépíteni, vagy esetlegesen felszámolni - 
megfelelő utód híján - a társaságot. 

A probléma és annak megoldása ugyanak-
kor fontos és aktuális kérdéskör a magyar 
gazdaság számára, hiszen a családi vállal-
kozásokban hatalmas potenciálok rejlenek, 
mivel ezek a cégek motivációjuknak és a tu-
lajdonosi szerkezetnek köszönhetően sokszor 
életképesebbnek és erősebbnek bizonyulnak 
versenytársaiknál. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra fókuszba helyezi a generációváltás témáját. 
2021-ben is foglalkozunk a családon belüli 
stafétaátadás sikeres módszereivel, az időpon-
tok honlapunkon lesznek elérhetők: fmkik.hu 
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Székesfehérvári alkotó remekelt 
a Kézműves Remek pályázaton

Köszönet a 
szakképzés 
szereplőinek

Fenntartói megállapodás

Otthon a pályaválasztásban – 
online is!

VIRTUÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 

ONLINE PROGRAMOK:

ADÓKLUB  2021 – ÁFA, ART – 2021. január 19. 
(kedd) 9,00-11,00 óra 
A NAV szakértőivel a 2021. január 1. napjától hatályos 
változásokat vesszük sorra, melyek az ÁFA témakörére 
és az adózás rendjére vonatkoznak.

ADÓKLUB 2021 – SZJA, járulékok, TAO, illeték – 
2021. január 20. (szerda) 9,00-11,00 óra
Milyen változásokra fi gyeljünk a járulékoknál, a szemé-
lyi jövedelemadónál? Hogyan értelmezzük az illetéktör-
vény új passzusait? Melyek a társasági adó legfontosabb 
változásai? Tájékoztató előadás és konzultáció a NAV 
szakértőivel.

Minden héten üzlet - Kereskedelmi ügynöki rendszer 
Ausztriában – 2021. január 21. (csütörtök), 10,00 óra

Minden héten üzlet – Vámügyi nap – 2021. február 10. 
(szerda), 10,00 óra

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 

ÉS IPARKAMARA LAPJA

Szabó Demény Monika, 
a Magyar Kézműves Re-
mek 2020 pályázaton, 
„Tradicionális kézműipar 
- népi mesterségek, népi 
iparművészet” kategó-
riában egyedüli Fejér 
megyeiként nyert díjat, 
„Templomi festett ének-
mutató szekrény” pálya-
munkájával. Az alkotóval 
beszélgettünk.

A nyertes pályaművét 
tartja eddigi legkiemel-
kedőbb alkotásának, vagy 
van másik, ami közelebb 
áll az Ön szívéhez?  

Idén nyertem másodszor 
Magyar Kézműves Remek 
díjat. Ez az alkotás is közel 
áll hozzám és csatlakozik 
szakrálisan a tavalyihoz. 
2020-ban a nagykőrösi re-
formátus templom egyik 
kazettájának a rekonstruk-
cióját küldtem be a pályá-
zatra, az eredeti méret fele 
arányában. A valós méretű 
rekonstrukció Nagykőrösön 
van a református templom-
ban. Nagy kihívás és öröm 
volt a rekonstrukciót meg-
festeni, ugyanis csak egy 
tenyérnyi fekete-fehér fotó 
állt a rendelkezésemre a 
fél kazettáról. Mindenkori 
munkáim izgalmas és fon-
tos része a kutatás is. 

Van még két munkám 
amire nagyon büszke va-
gyok, szintén két templom-
kazetta, amelyek viszont 
reprodukciók eredeti mé-
retben. Egy kovácshidai és 
egy kórósi kazetta. Őket a 
Magyar Református Egy-
ház rendelte meg, amikor 
2019-ben Szíriába utazott 
egy küldöttség az ott le-
bombázott, de újjáépített 
keresztény templom ünnep-
ségére. Az egyik kazetta 
Aleppóban van a reformá-
tus-örmény templomban, a 
másik pedig Bejrútban, az 
ottani keresztény templom 
egyik termében. Mai napig 
hihetetlen érzés, hogy ott 
vannak a munkáim.

Munkája során melyik az 
a pillanat, amelyik a leg-
nagyobb elégtételt okozza 
Ön számára?

Több is van. Az első az, 
amikor a fa alapanyag elő-
készítése után a mintát 
festem rá. Nagyon fontos 
számomra, hogy elégedett 
legyek az alkotásommal, 
szakmailag rendben legyen. 
Ha bármi kisebb hibát fel-
fedezek, amit nem lehet ki-
javítani, akkor inkább újat 
festek. A kérdésre konkré-
tan válaszolva a visszajel-

Köszönetét küldi a kamara, 
a szakképzési feladatok-
ban együttműködő part-
ner szervezetek számára 
az elmúlt évben és években 
tanúsított szoros együttmű-
ködésért, a szakképzésben 
részt vevő duális gyakorlati 
képzőhelyekkel, gyakorlati 
oktatókkal, szakképző in-
tézményekkel, szakképzési 
centrumokkal, és a kama-
rai szakértőkkel közösen 
végzett sikeres munkáért. 

Köszönjük az egész éves 
együttműködést, az átlag 
feletti rugalmasságot, me-
lyet az idei évben egyrészt a 
járványügyi helyzet, és az új 
szakképzési rendszer beve-
zetése kapcsán nyújtottak. 

A tájékoztatás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támo-
gatási szerződés keretében 
valósul meg.

A szakképzésről szóló tör-
vény szerint a nem állami 
szakképző intézmények, 
fenntartói megállapo-
dással vehetnek részt a 
szakképzési alapfeladatok 
megvalósításában. 

A fenntartói megállapodás 
három tanév időtartamra 
teszi lehetővé az állam által 

zések is boldoggá tesznek 
és inspirálnak. Időnként ka-
pok egy fotót, vagy levelet, 
amiben megosztják velem, 
hogy örömet okozott a fes-
tett termék, amit megvásá-
roltak tőlem. 

Egy kézműves termék al-
kotása során, maga az al-
kotás teszi boldoggá, vagy 
a kiteljesedéshez szüksé-
gét érzi az elkészült ter-
mék versenyen való meg-
mérettetését is?

Az alkotás boldoggá tesz, 
nagyon szeretem a munká-
mat. Versenyen, pályázaton, 
zsűrizésen való megméret-
tetést azért választom, mert 
szakmailag így ellenőrizve 
van a munkám, fontos a 
zsűri visszajelzése. Ebből 
mindig lehet tanulni és to-
vábbfejlődni. Ezt nagyon 
fontosnak tartom, hiszen el-
köteleztem magam a tiszta 
néphagyomány tovább él-
tetésére. Sajnos bútorfestők 
kevesen vagyunk. A többi 
kézműves tevékenységet 
sokkal többen művelik.

Amikor elismerést kapok 
egy pályázaton, az termé-
szetesen nagy öröm. De volt 
már elutasítva még az első 
években munkám, amitől 
nem estem kétségbe, hiszen 
a kudarcból is lehet tanulni.

Van még egy oka a meg-
mérettetésnek. Ez referen-
cia a vásárlónak arra, hogy 
míves terméket vásárol egy 
képzett alkotótól.

Az Ön alkotóvilágában, 
hogyan viszonyul egymás-
hoz a technológia és a mű-
vészi megjelenés?

Mindkettő egyformán 
fontos. A hibátlan alap-
anyag, festékek, ecsetek 
minőségiek kell, hogy le-
gyenek. Néha magam is 
mosolygok, amikor hasz-
nálom a műhelyemben a 
csiszológépet, a kalapácsot, 
csavarhúzót is, az ecsetek, 
festékek mellett.

Általában fenyőfára dolgo-
zom, ez is a hagyományhoz 
tartozik, a régi mesterektől 
tanultuk. Festékeknél kísér-
letezem, többet kipróbáltam 
már. A használati tárgyak-
nál fontos, hogy bírja a hét-
köznapokat. dísztárgyaknál 
megint más a helyzet, temp-
lomkazettáknál törekszem 
a természetes összetételű 
festékek használatára. A 
színek keverése is fontos, 
azt is tudni kell, hogy har-
monikus és hiteles legyen a 
művészi megjelenés.

Az interjú teljes terjedel-
mében honlapunkon olvas-
ható: fmkik.hu

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

Vállalkozói 
hiteltanácsadás, 
Széchenyi Kártya 
ügyintézés
Kálmán Judit 
és Komendó Gizella 
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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fi nanszírozott szakképzés-
ben való részvételi jogosult-
ságokat. A megállapodás 
biztosítja a tanulók és a kép-
zésben részt vevő személyek 
számára a szakmai oktatást. 
A kamara az idei évben elő-
ször, új feladatként javas-
latot tesz a szakképzésért 
felelős miniszter számára a 
szakképző intézménybe tör-

A pályaválasztásban a 
gyermekek mellett a szü-
lők tájékoztatása is nagy 
hangsúlyt kell, hogy kap-
jon, hiszen a végső döntés 
meghozatalában, ebben a 
korban leginkább a szülők 
segítenek a diákoknak. 

A szakképzési rendszer vál-
tozásairól online szülői érte-
kezlet keretében tartott tájé-
koztatókat a kamara. A nagy 
érdeklődésre számot tartó 
rendezvényen a szülők részle-
tes tájékoztatást kaptak az új 

szakképzési iskolatípusokról, 
az ágazati és a szakirányú ok-
tatásról és az ösztöndíj rend-
szerről. Az online értekezleten 
a szülők megismerkedhettek a 
duális képzés előnyeivel és a 
középfokú beiskolázásra vo-
natkozó határidőkkel, a szak-
képzéshez kapcsolódó szak-
mai oldalak felépítésével, mely 
további segítséget ad a szülő-
nek és tanulónak egyaránt.  

A feladatellátás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támoga-
tási szerződés keretében való-
sult meg.

ténő beiskolázás irányaira a 
szakirányú oktatással ösz-
szefüggésben. A kamara az 
iskolák közreműködésével 
a szakmai anyagot elkészí-
tette, a javaslatot az MKIK 
részére továbbította. A fel-
adatellátás az NFA-KA-
ITM-16/2019/TK/07 támo-
gatási szerződés keretében 
valósult meg.

Szabó Demény Monika: „Templomi festett énekmutató szekrény” 

Pályaválasztás már online is!
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