
dők és a felhasználók haté-
kony együttműködésére van 
szükség. 

A szakmai fórum lehető-
séget biztosít a felmerülő 
kérdések tisztázására, az 
érintett résztvevői kör első 
kézből értesül a karbonsem-
legességhez kapcsolódó fel-
adatokról, lehetőségekről, a 
korábbi célkitűzésekhez ké-
pest életbe lépő változások-
ról, különbségekről. 

Az előadó részletesen kitér 
arra, hogyan kivitelezhető a 
karbonsemlegesség a gya-
korlatban, mit kell tenniük 
a cégeknek, melyek a klí-
masemlegességet rögzítő 
jogszabály főbb keretei, ho-
gyan célszerű belevágni a 
körforgásos gazdaságra való 
átállásra.

Érdemes jelentkezni, hi-
szen Önt is érintheti az új 
szabályozás!

Bővebben és jelentkezés: 
fmkik.hu
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A 2021-27-es időszak indu-
ló pályázatairól, a megújult 
felnőttképzési rendszerről, 
valamint a megújult Vál-
lalkozói információs por-
tálról (vali.hu) lesz szó azon 
a szakmai rendezvényen, 
amelynek a Gazdaság 
Háza ad otthont 2021. szep-
tember 23-án, csütörtökön, 
11,00 órától. Az egész or-
szágot átfogó eseményso-
rozat szakmai előadója Dr. 
György László, az Inno-
vációs és Technológiai Mi-
nisztérium gazdaságstra-
tégiáért és szabályozásért 
felelős államtitkára.

2021-ben a legfontosabb a 
vállalkozások tájékoztatása 
a 2021-27-es programozási 
időszak induló pályázatai-
ról, emellett pedig a megújult 
vali.hu bemutatása.

A 2021-27 időszak pályázatai a konferencián

„Ennyi idő után bátran 
mondhatom, hogy az alkotás 
lehetősége, öröme az, ami 
mozgat.” – Kaszti Tamás, 
ügyvezető.

Megéri a cégeknek bekap-
csolódni a duális képzésbe, 
így saját maguknak képez-
hetnek elkötelezett munka-
vállalókat.

3 alkalmas workshop sorozat 
indul vállalkozói digitalizá-
ció témában. Ha nem biztos 
tudásában, jelentkezzen 
képzésünkre!

Aki kimarad,
lemarad

30 éves a
Kendel Kft.

Céges
digitalizáció

2. oldal 1-2. oldal 3. oldal

A programon Dr. György 
László a 2021-27-es progra-
mozási időszak induló for-
rásairól és a megújult Vállal-
kozói információs portálról 
tart előadást, majd a felnőtt-
képzés megújításáról és az új 
munkahelyi képzésekre irá-
nyuló támogatási programról 
tájékoztat.  

Az előadás után vállalkozói 
kérdések megválaszolására 
kerül sor, két szekcióban. A 
felnőttképzési szabályozás-
sal és az új támogatási prog-
rammal kapcsolatban tehetik 
fel kérdéseiket az érdeklődők 
az ITM szakértőinek. 

A program térítésmentes, de 
regisztrációhoz kötött. A ren-
dezvényt személyes megjele-
néssel tartjuk, csak védettségi 
igazolvánnyal látogatható.

Bővebb információ és je-
lentkezés: fmkik.hu

A legújabb Európai Uniós 
klímacélok megvalósulása 
érdekében a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara szakmai fórumot 
tart a Gazdaság Házában, 
2021. szeptember 21-én 
(kedd), 14,00 órakor. A 
témáról Dr. Tóth Tamás, 
a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hiva-
tal általános elnökhelyet-
tese tart előadást.

Az EU célkitűzése, hogy a 
tagországok karbonkibo-
csátása 55 százalékos csök-
kenést érjen el 2030-ig. A 
Fit-for-55 elnevezésű cso-
mag szerint 2050-re, a teljes 
Európai Unió el kell, hogy 
érje a klímasemlegesség ál-
lapotát. 

Az EU által kitűzött ener-
giahatékonysági célok el-
érése a magyar vállalato-
kat, intézményeket is érinti, 
melyhez az energiakereske-

Klímasemlegesség: 
kérdések és válaszok a 
szakmai fórumon

ÚJ UTAKON A SZAKKÉPZÉS
A tavalyi évhez képest átla-
gosan 10 százalékkal nőtt a 
szakképzésbe felvett tanu-
lók száma. Kulcsár Szilvia, 
a Székesfehérvári Szakkép-
zési Centrum kancellárja 
nyilatkozott a Gazdasági 
Kalauz olvasóinak. 

Valóban, a szakképzést 
hosszú éveken keresztül az 
állandó változás jellemez-
te, melynek során a képzés 
hol szervezeti, hol tartalmi 
változáson esett át, melyek 
nem minden esetben érték el 
a kívánt célt. Több, mint két 
éve azonban, hogy elfogad-
ták a Szakképzés 4.0 fejlesz-
tési stratégiát, mely alapján 
elindítottuk új szakképzési 
rendszerünket. A Szakkép-
zés 4.0 hosszú fejleszté-
si folyamatok eredménye, 
mely folyamatokban a leg-
nagyobb szakmai igényes-
ség és a gazdaság elvárása-
inak való megfelelés volt a 
vezérelv. Megalkotásánál 
fi gyelembe vették az egyes 
nemzetgazdasági ágazatok 
képviselőinek igényeit, kö-
zösen alkották meg a sza-
bályozó dokumentumokat, 
ami jó alapod ad arra, hogy 
a tanuló a legversenyképe-
sebb tudás birtokában kerül-
hessen a munkaerőpiacra. 

A kedvező tendencia mö-
gött tudatos megújulás, in-
nováció, valós és minőségi 
változás, fejlődés áll. Az új 

szakképzési rendszer nem 
titkolt célja, hogy a korábbi 
években a szakgimnázium, 
az új rendszerben a techni-
kum a gimnázium egyértel-
mű alternatívája, verseny-
társa legyen. Egyértelmű 
visszaigazolása az eddigi re-
formok helyességének, hogy 
a tavalyi évhez képest átla-
gosan 10 százalékkal nőtt a 
szakképzésbe felvett tanu-
lók száma. A Székesfehér-
vári Szakképzési Centrum 
estében az idei tanévben 21 
ágazatban 67 szakában a ta-
nulók létszáma 6489 fő, ami 
11 %-os emelkedést jelent a 
tavalyi tanévhez képest. 

Idén a legnépszerűbb tech-
nikumi ágazat az Infor-
matika és távközlés volt, a 
szakképző iskolában pedig a 
Gépészet ágazatra jelentkez-
tek legtöbben.

Mint minden új, bevezetés-
re kerülő rendszer esetében, 
a megértés és az elfogadás a 
siker egyik záloga. A szak-
képzésben dolgozó kollégák, 
a tanulókat foglalkoztató du-
ális partnerek, a tanulók és a 
szülők számára fontos a fo-
lyamatos tájékoztatás, az új 
rendszer értékeinek megmu-
tatása, azok megismertetése. 
Az új rendszernek meg kell 
becsülnie az oktatói munkát, 
ösztönöznie kell a tanulói 
teljesítményt és összehan-
golva kell működnie a helyi 
gazdaság szereplőivel. Ez 

egy folyamat, amely szoros 
együttműködést kíván meg 
minden partnertől. 

A duális képzők esetében 
lehetőség van az oktatók to-
vábbképzésére is. Ennek a 
lehetőségnek a széleskörű 
biztosítása, az új technoló-
giákkal történő megismerke-
dés motiváló tényező lehet az 
oktató kollégák számára. 

A Szakképzés 4.0 egy gaz-
daságvezérelt és piacorien-
tált szakképzési rendszer. 

A jogszabályi környezet és 
a teljesen új szakképzési 
törvény lehetőséget biztosít 
a Magyarországon szakmát 
tanulni kívánó gyerekek 
számára, hogy versenyké-
pes tudást szerezzenek. A 
szakképzési centrumok és 
a gazdaság szereplői közötti 
kommunikáció és szorosabb 
partnerségi viszony kiala-
kításával kiaknázhatjuk a 
rendszer által biztosított le-
hetőségeket.

2021. szeptember 23., csütörtök, 11,00 óra: szakmai rendezvényKlímasemlegesség 2050-re: Önt is érintheti! 

Kulcsár Szilvia, kancellár, Székesfehérvári Szakképzési Centrum

A Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
Elnöksége kinyilvánít-
ja, hogy messzemenő-
leg elkötelezett a szakképzésben dolgozó 
pedagógus társadalommal történő együtt-
működésben. 

A Kamara vezetése a vállalkozói társada-
lom kinyilvánított igényének megfelelően 
tiszteletben tartja és nagyra értékeli a pe-
dagógusok munkáját. 

Az elmúlt időszakban a duális képzés terü-
letén kialakított szoros együttműködést 
a gazdaság érdekében fontosnak és bőví-
tendőnek tartja. 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Elnöksége

Állásfoglalás
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Duális szakképzéssel az utánpótlásért „Szép volt és kalandos ez a harminc 
esztendő”A duális képzőhelyként működő gazdálko-

dó szervezetek elkötelezettek a tanulókép-
zésben, felismerték, hogy saját maguknak 
képezhetnek, nevelhetnek ki elkötelezett 
munkavállalókat, hiszen enélkül nincsen 
munkaerő utánpótlás. 

Balassa István, ügyvezető
Stexi-Car Autófényező Kft.

A foglalkoztatott állományunk megfelelő 
szakmai képzettséggel rendelkezik, a mun-
kánkkal a megrendelők elégedettek. Ezen 
pozitívumok után reméljük, hogy a diákok 
részére – az elméleti oktatással párhuzamo-
san – egy megfelelő szintű gyakorlati képzést 
tudunk biztosítani. Természetesen azt is tu-
dom, hogy az első időszakban munkatársaink 
részére többletteherként jelentkezik majd, a 
mindennapi munkavégzés mellett, tanítással 
is kell foglalkozniuk, új ismereteket átadni és 
megfogalmazni a tanulók részére. A megszo-
kott napi munkamenetek mellett, a tanítás és 
az oktatás összehangolása mindenki számára 
új kihívásokat fog jelenteni. 

Szeretném, ha a munkatársak lépésről-lé-
pésre megmutatnák és átadnák a dákok 
részére az autófényező munka területén 
szerzett tudásukat. Bízom abban, hogy az 
átalakított duális képzési rendszer nem fogja 
azon hibákat újra elkövetni, mint az elmúlt 
évek képzési rendszere, amikor a végzős 
diák kevés használható szakmai tudással 
rendelkezett.  Vagy már nem használható 
és elavult módszereket tanítottak részére, 
ezzel csökkent a munkaerő piacra történő 
belepésének sikere. Természetesen, mint 
ügyvezetőnek is új kihívásokkal kell szem-
benéznem, hiszen olyan embereket kell fel-
készíteni, oktatni, akiket később lehet, hogy 
munkatársként fogunk alkalmazni, és a hiá-
nyosságokat már nem lehet másra, főleg az 
iskolai oktatásra fogni.  

A piacon a munkáltatók olyan munkaerőt 
keresnek, akik azonnal rendszerbe állíthatók, 
képzettségük és ismeretszintjük a 15-20 éves 
szakmai tudással rendelkező munkaválla-
lóéval azonos. A munkaerőpiaci elvárásnak 
csak akkor tudnak megfelelni az iskolapad-
ból kikerülő fi atalok, ha az elméleti tudásuk 
mellett a szakműhelyekben szerzett tudással 
is rendelkeznek. Célszerű lenne, ha egy-két 
nap múlva nem ijednének meg a rájuk bízott 
feladatoktól, tudnának és mernének kérdezni 
a végrehajtással kapcsolatban.

Ritter Judit, ügyvezető 
Szárcsa Bt.

28 éves tapasztalatunk van szakács- és 
pincértanulók képzésében. Duális képző-
helyként továbbra is a legfontosabbnak tart-
juk a szakmák megszerettetését, a munkára, 
megbízhatóságra, pontosságra, és vendég-
központúságra való nevelést, melynek leg-
főbb eszköze véleményünk szerint a pél-
damutatás. Ezen alapok után beszélhetünk 
szakmai ismeretek tanításáról. Legügyesebb 
tanulóink akár néhány hónap alatt önállóan 
elvégezhető feladatokat kapnak, és aki végig 
becsülettel dolgozik, sikeres szakmunkás-
vizsgát tesz. 

Fontosnak tartjuk, hogy duális képző-
helyként támogassuk az iskolai képzést, 
felkészítsük a diákokat a munkaerőpiaci el-
várásokhoz, hiszen a szakképző iskolákkal 
együttműködve tudjuk a jövőbeli utánpótlá-
sunkat kinevelni. Az új rendszerben szak-
képzési munkaszerződést is kívánunk kötni 
pincér-vendégtéri szakember, illetve sza-
kács tanulók fogadására. Ezekben a szak-
mákban a gyakorlati ismeretek elsajátítását 
vállalkozásunk magas szinten biztosítani 
tudja. A tőlünk kikerülő diákoknak azt az 
útravalót adnám, hogy sosem szabad abba-
hagyni a tanulást.

Ma az építőipari szektorban számos ne-
hézség jelentkezik, sok cég a fennmaradás-
sal küzd. Ám a megpróbáltatások ellenére 
sikertörténetekkel is találkozunk Fejér 
megyében. A Kendel Kft. idén már a 30. 
jubileumát ünnepli. A cég ügyvezetőjével, 
Kaszti Tamással beszélgettünk. 

– Mi okoz örömöt Ön számára az üzleti élet-
ben, mi az, ami leginkább motiválja?

– Ennyi idő után már bátran mondhatom, 
hogy az alkotás lehetősége, öröme az, ami 
mozgat. Egy idő után, amikor egy cég már 
nagyjából önjáróvá válik, akkor csinálhat-
juk azt, amit egész életünkben akartunk. 
Létrehozni valamit a semmiből. Valami 
újat, tartalmasat, hasznosat, valami szé-
pet. Olyat, amely elveinkkel megegyezik, 
de legalábbis kevés és nem vállalhatatlan 
kompromisszumot tartalmaz. Az első idők-
ben, mikor vállalkozó lettem, úgy éreztem 
enyém a világ. Aztán az évtizedek alatt so-
kat formálódtam. Az origó a helyére került. 
Hiszek abban, hogy a dolgok úgy történnek, 
ahogy történniük kell. Nem azért, mert elő-
re meg lenne írva az életünk. Sokkal inkább 
azért, mert személyiségünk, tanult és ve-
lünk született képességeink, környezetünk 
hatásai, a család, a barátok, a folyamatos 
tapasztalás, az élet tanításai egy adott útra 
visznek bennünket. Szép volt és kalandos 
ez a harminc esztendő. Örülök, hogy meg 
tudtam élni a pillanatait, akár szépség volt, 
akár nehézség.

– Mi az alaptényező egy cég sikerre válá-
sának útján? 

– A tisztességet és a kitartást emelem ki. 
Tisztesség minden résztvevővel, Vevőkkel, 
Partnerekkel, Beszállítókkal, munkatársak-
kal, egyszerűen a gondolkodásunk és min-
den tettünk legyen tisztességes. Kitartást 
a munkában, a nehézségek során, kitartást 
a célok felé tekintve. Az élet, és ez alól az 
üzleti élet sem kivétel, megannyi akadályt 
dob elénk. Aki ezeket nem tudja átugorni, 
átmászni, odébb görgetni, azok elfáradnak, 
elfásulnak, elvéreznek. Sok tényező együt-
tállása szükséges a sikerhez, tiszta célok 
csak tisztességgel és mérhetetlen kitartással 
érhetők el.

– Mit tart a cég legnagyobb erősségének?
– Talán közhelynek hangzik, de az embert 

érzem a legfontosabbnak. Az embert, minden 
oldalról, legyen az Partnerünk, Megrendelőnk, 
vagy a munkatársak. A Kendel Kft. elmúlt 30 
éve során sok kolléga dolgozott nálunk. Van, 
aki már 26 éve velünk van. Egy cég sikerét, ere-
jét nem a telep, nem az épület, nem a bútorok 
adják. Az emberek visznek bele lelket, életet, 
erőt, dinamikát, amik nem csak egyszerűen át-
segítik a Céget a már említett nehézségeken, ha-
nem szárnyakat tudnak adni. Erős szárnyakat, 
melyekkel magasra repülhetünk, és tarthatjuk 
az irányt. Az eszközök, a Partnerek és a saját 
lelkületünk összessége a Cég. Ettől lesz erős, ha 
sikerül megtalálni az összhangot. S ettől válhat 
gyengévé is, ha nem rázódunk össze a közös cé-
lok érdekében. Úgy érzem, hogy az új helyün-
kön, ahol lassan két éve működünk, már meg-
történt ez az összerázódás. Megtörtént annak 
felismerése, hogy együtt vagyunk elég erősek 
az élet kihívásaihoz. Csak ezzel a szemlélettel 
lehet terveinket megvalósítani, a jövőt építeni.

– Milyen terveket kíván megvalósítani a kö-
zeljövőben?

– Az építőipar, mint piac, az elmúlt évek 
lendületén túl, felbolydult idén. Ezzel együtt 
álltuk a sarat, és előre láthatólag olyan évet zá-
runk, melyre büszkék lehetünk mindannyian. 
Jövő évben már konszolidáltabb helyzetre szá-
mítunk. Ez természetesen új kihívásokat hoz 
majd, hisz ez egy folyamatos hullámzás. Néha 
elég kényelmesen tempózni a vízben, vagy 
tartani egy vállalható, egyenletes sebességet. 
Néha pedig szükség van a gyorsúszó képessé-
geinkre. A lényeg, hogy tudjunk alkalmazkod-
ni. Alkalmazkodásunk titka a kollégák tudása 
és nyitottsága, ami lehetővé teszi az egész szer-
vezet rugalmasságát. Így jöhet szinte bármi, 
mi készen állunk. Fejlesztések tekintetében 
pedig elindulunk a digitalizáció felé. Anno az 
elsők között hoztunk létre webáruházat, ami 
országos szinten is jelentős tényezővé vált. Az 
építőanyag kereskedelem ilyen szempontból 
elég speciális üzletág, amit nehéz az internetre 
ráhúzni. Keressük a lehetőségeket, megoldáso-
kat, mert ez a jövő. Nem mondtunk le a Kendel 
Építő Központ azon funkciójának megvaló-
sításáról, hogy az emberek közösségi terévé 
váljon, nem csak a szakmai szereplők számára.

A duális képzésben rejlik a jövő munkaerő utánpótlás megoldása

Idén 30. jubileumát ünnepli a székesfehérvári Kendel Kft.

Kiadvány az értékek jegyében

Mindig mosolygó, optimista jóbaráttól, kol-
légától búcsúzunk – A tavaly télen elhunyt, 
FMKIK sajtódíjjal kétszeresen kitüntetett új-
ságíró kolléga, Klecska Ernő búcsúztatójának 
a Gazdaság Háza adott otthont. A búcsúzta-
tón barátok, kollégák emlékeztek Ernőre, fel-
elevenedtek régi történetek, emlékek.

Nyomtatott formában is megjelenik a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
gazdasági folyamatokat elemző kiadvá-
nya. A Gazdasági Körkép 2020. Fejér me-
gye Gazdasági Értéktára c. magazin a ki-
emelkedő 2019-es gazdasági évet elemzi.  

A Gazdasági Körkép 2020 – 
Fejér Megye Gazdasági Ér-
téktára kiadvány egyfajta ösz-
szefoglaló a megyei gazdasági 
folyamatokról. Arcok, termé-
kek, üzenetek – a teljesség igé-
nye nélkül. Tárgyilagos, hiteles 
képet ad a vállalkozások számá-
ra. Regisztrálja és bemutatja azt 
az emberi akarat, hit, kreativi-
tás és munka által összerakott 

Klecska Ernő a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara küldötte, kétszeres FMKIK sajtó-
díjjal kitüntetett újságíró volt, aki 12 éven át, 
2005 és 2017 között szerkesztette a kamarai 
kiadványt, a Gazdasági Kalauzt. 
Idén Posztumusz Aranyember-díjat kapott, 
amelyet fi a, Klecska Márton vett át.

értéktömeget, ami nemcsak a vállalkozások 
érdekét szolgálja, hanem a társadalom megél-
hetőségét, boldogulását, fejlődését és a közte-
herviselést biztosítja.

A Gazdasági Értéktára kiadvány immár ne-
gyedik alkalommal jelenik meg. A magazinban 

bemutatásra kerül Fejér megye 
gazdasági teljesítménye, bepil-
lantást nyerhetünk az 500 legna-
gyobb árbevételű cég adataiba.  

A kiadvány októberben, sze-
mélyes megjelenésű rendezvény 
keretében kerül bemutatásra, 
amennyiben a járványügyi sza-
bályozások ezt lehetővé teszik.

Az Értéktár a kamarai honla-
pon (www.fmkik.hu) elektroni-
kusan elérhető lesz. 



facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu
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A fi atal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában jelentkezik: 

Gotthárd Imre
ügyvezető
GIGA 2003 Kft.

A gazdaságot jelenleg érintő folyamatos 
kihívások, változások rendkívül gyors 
reagálásra késztetik a piac minden sze-
replőjét, ezáltal minket is. Azt gondo-
lom, hogy egy dolog állandó, az pedig 
a változás. Most a legnagyobb kihívást 
a félvezetők hiánya jelenti a piacon. Ez 
sajnos mindenkit érinteni fog, már cé-
günkhöz is begyűrűzött, és várhatóan 
hosszú folyamat lesz, mire ismét a ke-
resletnek megfelelő mennyiségű chip 
rendelkezésre fog állni. Az első eszköz, 
amivel próbáljuk az elénk gördülő aka-
dályokat leküzdeni, az termékpalettánk 
szélesítése, új partnerek, új vevők, új pi-
acok felkutatása és a több lábon állás. 

Ennek keretein belül nyitunk az egész-
ségipar és a szerszámgyártás felé. Vásá-
roltunk egy új német, magas minőségű 
SAACKE szerszámköszörűt. A SA-
ACKE UW II F köszörű központ leg-
újabb generációja rendkívül kompakt 
térben kínál még gyorsabb, precízebb és 
hatékonyabb megoldásokat mind a for-
gácsoló szerszámok, profi lszerszámok, 
mind a váltólapkák gyártásához és után 
élezéséhez. A gép 5 tengellyel dolgozik, 
maximum köszörülhető átmérő 200 
mm, maximum köszörülhető hossz 270 
mm; direkt útmérő rendszerrel abszolút 
üvegmérőlécekkel rendelkezik, felbon-
tása 0,0001 mm.

A 7-es asztal

A digitalizáció webes útja

Új Széchenyi Kártya termékek 
igényelhetők

Képesítéssel vagy anélkül?

Céges digitalizáció – készüljön fel Ön is!

Okos városok, innovatív megoldások

Manapság, ha keresünk egy szolgáltatást, 
akkor tízből nyolc ember az okostelefonján 
üti be egy keresőbe, hol talál arra megol-
dást. Gilincsek Szabolcs, a Technetic Ser-
vices Kft. ügyvezetője a digitalizáció vilá-
gába kalauzolja a cégeket.

Magyarországon sok szervezet számára még 
mindig csak egy szükséges „kellék” egy jól 
összeállított weboldal, miközben annak a 
marketing ereje hosszú távon kiemelkedő tud 
lenni. Ahhoz azonban, hogy az adott webol-
dal kiemelkedjen az internet által gerjesztett 
információs homályból, nagyon sok apró té-
nyező szükséges.

Minden weboldal tulajdonosnak egy közös 
vágya: „Első szeretnék lenni a Google ke-
resőben”. Ismerjük meg azt az univerzumot, 
ami odáig vezet! Kis túlzással naponta vál-
toznak azok a szempontok, amelyek alapján 

A Széchenyi Kártya Program keretében 
szeptember 1-jével két új konstrukció érhe-
tő el. A Széchenyi Lízing GO! és a Széche-
nyi Önerő Kiegészítő hitel GO termékek 
igényelhetők a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál.

A hazai mikro-, kis-és középvállalkozások 
újraindítását segítő Széchenyi Lízing GO!  
lízing konstrukció, amely felhasználható ag-
rár célú és nem agrár célú lízingügyletek, így 
például új vagy használt személygépjármű, 
haszongépjármű, gép, berendezés, 
immateriális javak és ingatlan fi -
nanszírozására is. A Széchenyi 
Lízing GO! konstrukcióban kezdő 
vállalkozások is részt vehetnek. A 
KKV által igénybe vehető, fi nan-
szírozott összeg minimum 1 mil-
lió, maximum 1 milliárd forint. 
A lízing futamideje minimum 1, 
maximum 10 év. Széchenyi Lízing 
GO!-hoz biztosított állami támo-
gatásnak köszönhetően a vállalko-
zás által a lízing futamideje alatt 

Megjelent az egyes ipari és kereskedelmi te-
vékenységek gyakorlásához szükséges képesí-
tésekről, valamint egyes műszaki szabályozá-
si tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet), mely 
2021. szeptember 1-jétől lépett hatályba. (Ma-
gyar Közlöny, 142. szám, 2021. július 26.)

Az új miniszteri rendeletben szereplő önálló 
tevékenységek csak meghatározott képesítés-
sel végezhetők.  A nem önálló tevékenység 
végzése esetén a tevékenységvégzés szakmai 
felügyeletét az önálló tevékenység végzésére 
jogosító szakmával, képesítéssel vagy vég-
zettséggel rendelkező személy biztosítja.

Több tevékenység esetében tapasztalható, 
hogy ami eddig képesítés nélkül volt végez-

véleményt alkot a weboldalunkról a Goog-
le. Számos eszköz áll a rendelkezésünkre, 
hogy megmutassuk magunkat a Google ke-
resőnek és ezáltal a célközönségünknek is. 
Ilyen eszközök például a Google Business, a 
Pagerank rendszere, a mobilra optimalizált 
weboldal és sorolhatnánk. Ezen tényezők 
egy bemutatkozó weboldal esetében lega-
lább olyan fontosak, mint egy webshopnál. 
Amennyiben a weboldalunk kapcsán szeret-
nénk social media jelenlétet is elérni esetleg 
online hirdetéseket alkalmazni, akkor az 
iménti szempontrendszer megalapozhatja 
egy weboldal sikerességét. A klasszikus ha-
sonlattal élve, homokra nem lehet építkezni. 
A workshop sorozat ezért nyújt betekintést 
a jó digitális alapok megteremtésére, egy 
webshop hatékony elkészítésére és az online 
térben létező szelek kihasználásával történő 
szárnyra kapásra.

fi zetendő nettó ügyleti kamat a teljes futami-
dőre fi x 0,5%/év.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel GO 
elnyert, vissza nem térítendő támogatással 
teljesülő beruházások megvalósítását, pályá-
zati források sikeres felhasználását segíti az 
elnyert támogatáson, illetve a saját forráson 
felüli rész biztosításával.

A termékek igényelhetők a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamaránál! Kálmán Ju-
dit hitelmenedzser és Széchenyi kártya ügy-
intéző, 22/510-310, tanacsadas@fmkik.hu

hető az szeptember 1-jétől már képesítéshez 
kötött (pl. gipszkarton-szerelés.), de akad 
olyan is, ami a korábbiakban előírt képesítés 
helyett már képesítés nélkül is végezhető.

Novembertől 3 alkalmas workshop sorozat 
indul vállalkozói digitalizáció témában. 
A szakértő heti rendszerességgel, szerdán-
ként várja azt a vállalkozók kört, akik kí-
váncsiak az internetes szupersztráda kresz 
szabályaira. 

Ha Ön is elkezdte már megtervezni, hogyan is 
nézne ki a webshopja, de még nem tudja, ho-
gyan és miként kell nekiállni, hogy a tervek az 
internetre kerüljenek, akkor bizonyára hasznos 
lesz Ön számára is 3 alkalmas workshopunk. 

Esetleg elkészült már a webshopja, de a le-
endő vásárlói nem találnak oda a nagy inter-
netes zajban? Foglalkozott már a Google és 
Facebook Ads felületével, de még nem maga-
biztos a tudása? Önnek megmutatjuk, hogyan 
tudunk költséghatékony és professzionális 
hirdetéseket összerakni, megismertetjük az 
internetes szupersztráda kresz szabályait. 

2021-ben azt mondják a marketing tren-
dek elemzői, hogy aki csak tud fejlesszen 

2021. október 5-én okos városok, innova-
tív megoldások témakörben szervez online 
programot a Német-Magyar Ipari és Ke-
reskedelmi Kamara. Az online program 
Zoom alkalmazáson keresztül zajlik, a 
kapcsolódási linket a konferencia előtt 
néhány nappal küldik meg a regisztrált 
résztvevőknek. A részvétel díjmentes. 

Jelen a jövőben 

mobil applikációt. A legtöbb felhasználó a 
mobiljában él és a számítógépet, csak mun-
kára használja. Így egy jól kialakított mobil 
alkalmazással tömegeket lehet elérni és ma 
már abszolút cégek marketing stratégiájá-
nak része. Egy összetett mobil alkalmazás 
évekkel ezelőtt csak kevesek kiváltsága 
volt, a technológia fejlődésének hála sok-
kal költséghatékonyabban lehet megolda-
ni, hogy sokak számára elérhető legyen ez 
marketing eszköz. 

Azt pedig, hogy hogyan is juthatunk el egy 
mobil alkalmazás elkészítéséhez, megtudhat-
ja workshopunkon! 

Ön ismeri azt az univerzumot, ami a siker-
hez vezet? Ha nem biztos az útban, akkor je-
lentkezzen képzésünkre!

Várjuk Önt november 10-én, 17-én és 24-én 
10,00 órakor. A program személyes megje-
lenésű, de lehetőséget biztosítunk az online 
csatlakozásra is.

Bővebben és jelentkezés: fmkik.hu

A rendezvényen a bajorországi okos váro-
sok innovatív megoldásait ismerhetik meg 
részleteiben a résztvevők, gyakorlati példá-
kon keresztül.  A programon szó lesz még 
digitális mobilitásról, a hivatalos ügyinté-
zési eljárások digitalizálásáról és elektro-
mobilitásról.

Bővebben: fmkik.hu

A marketing ereje hosszú távon kiemelkedő 

Digitalizáció témában három alkalmas workshopra várjuk a kkv-kat
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Szolgáltatás
Nyilvántartásba vétel, 
regisztráció: 
06 (22) 510-310, 
ugyfelszolgalat@fmkik.hu, 
fmkik.hu 

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

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

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

Külkereskedelmi 
okmányhitelesítés 
Buda Csilla 
06 (22) 510-316, 
csilla.buda@fmkik.hu 
Erdősné Sz. Zsuzsa 
06 (22) 510-314, 
zsuzsa.erdos@fmkik.hu

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

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

Bata Balázs 
06 (22) 510-337, 
balazs.bata@fmkik.hu
www.tszsz.hu
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kalauzGAZDASÁGI

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ PROGRAMOK 
A GAZDASÁG HÁZÁBAN 

Karbonsemlegesség, hogyan érhető el 2050-ig? – fórum 
– 2021. szeptember 21. (kedd) 14.00 óra
Vendégünk: Dr. Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese 

Újraindítjuk a gazdaságot – indulnak a 2021-27-es uni-
ós források – 2021. szeptember 23. (csütörtök), 11,00 óra
Vendégünk: dr. György László gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős államtitkár

ADÓKLUB – 2021. szeptember 28. kedd, 9,00 óra
ÁFA évközi változások, e-kereskedelem szabályozása

Magyar-Német Üzleti Fórum – 2021. szeptember 30. 
csütörtök 10,00 óra
Aktualitások a magyar-német gazdasági kapcsolatok-
ban, együttműködési lehetőségek

ADÓKLUB – 2021. október 5. kedd, 9,00 óra
SZJA és járulékok évközi változásai 

Programelőzetes
Novembertől három alkalmas workshop sorozat indul 
vállalkozói digitalizáció témában.
2021. november 10., szerda – Webshop motorok rész-
letes bemutatása
2021. november 17., szerda – Google ads és Facebook 
ads kampány összeállítás: hogyan építsünk google barát 
weboldalt – haladóknak
2021. november 24., szerda – Ha van mobil appunk az 
menő – de hogyan lehet költséghatékonyan és jól csinálni?

A személyes megjelenésű programok látogatása védett-
ségi igazolványhoz kötött!

ONLINE PROGRAMOK

Minden héten üzlet – Ismerje meg Kína piaci lehető-
ségeit! – 2021. szeptember 23. csütörtök 9,00 óra

Minden héten üzlet – Ismerje meg Dél-Korea, Szing-
apúr, Japán piaci lehetőségeit! – 2021. október 7. csü-
törtök 9,00 óra

Pályázat vállalati képzések támogatására
2021. október 12., kedd, 10,00 óra
Október elejétől érhető el a GINOP 3.2.1-21. kódszámú 
pályázat kitöltő felülete, melyen kis-, közép- és nagyvál-
lalatok egyaránt pályázhatnak képzésekre 

Minden héten üzlet – Ismerje meg Grúzia, Azerbaj-
dzsán, Kazahsztán piaci lehetőségeit! – 2021. október 
21. csütörtök 10,00 óra

ExpoCook 2021-2021. szeptember 28-30.

Orvostechnológia, ICT, élelmiszeripar a fókuszban – 
2021. november 1-5.

Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés: 
fmkik.hu 

Életpályamodellt kínálnak

A tanulóképzés a jövőbe vetett hit Pályaorien-
tációs üzem-
látogatások

– A tanulókkal való fog-
lalatosság nem elvesz a 
tudásunkból, épp ellenke-
zőleg: folyamatosan fris-
sen tartja gondolatainkat, 
nem tudunk a hétköznapok 
szürkeségébe belelaposod-
ni. – vallja Csuta Zsolt a 
Csákváron már 1992 óta 
üzemelő, tradicionális és 
a legújabb kor divatjának 
megfelelő süteményeket és 
tortákat kínáló, országosan 
is kiemelkedő fagylaltvá-
lasztékkal rendelkező Csu-
ta Cukrászda tulajdonos 
ügyvezetője. 

– Mindig is voltak tanuló-
ink, hol jobb, hol kevésbé 
jó képességűek, de igye-
keztünk mindegyikükből a 
legtöbbet kihozni. A tanu-
lást és az új keresését nem 
csupán a tanulók esetében 
tartom fontosnak, magam-
ra és a kollégáimra nézve 
is örvendetesnek és erősen 
ajánlottnak tekintem, ezért 
évente többször veszünk 
részt megújító szakmai 
programokon. – vallja Csuta 
Zsolt.   – A tanulókkal való 
foglalatosság nem elvesz a 
tudásunkból, épp ellenke-
zőleg, folyamatosan frissen 
tartja gondolatainkat, nem 
tudunk a hétköznapok szür-
keségébe belelaposodni. – 
Ha egy gyerek nem tudja a 
feladatot megoldani, tőlünk 
várja a választ. Ez a válasz 
nem lehet bizonytalan, hi-
szen ő csak akkor bízik meg 
az oktatójában, ha kérdésé-
re biztos, határozott és jó 
iránymutatást kap.

A képzések során fontos-
nak tartom a következetesség 
betartását, hiszen eredményt 
nem tudunk, csak fáradságos 

Csuta Zsolt, a Csuta Cukrászda ügyvezető tulajdonosa

munkával elérni. A szakma 
szépségéből mindent meg kell 
mutatni a diákoknak, hogy ők 
is életcélként válasszák a cuk-
rászatot. Vallom, hogy ezen 
tudásukat csak tanulás és gya-
korlás útján lehet elsajátítani, 
ezért üzletünkben folyamato-
san engedjük és el is várjuk a 
tanulók önálló munkavégzé-
sét, természetesen a kellő is-
meretanyag átadása után. 

Törekednünk kell arra – 
munkahelyi, gazdasági és 
állami szinten is –, hogy a 
vendéglátós szakmákban 
dolgozók számára életpálya 
modellt tudjuk kínálni.

Sajnálatos, hogy a ven-
déglátós szakmákra érkező 
gyerekek – tisztelet és öröm 
a kivételnek –hiányos alap 
matematikai tudással érkez-
nek az általános iskolából 
(mértékegységek, átváltás, 
százalékszámítások). Ezen 
hiányok megoldásával is 
küszködnünk kell, hiszen 
ezek a cukrász szakmában 
elengedhetetlenek az önálló 

munkavégzéshez. 
A szakmában jelenleg is 

szükség lenne olyan agilis, 
temperamentumos, széles 
látókörű fi atalokra, akik jó 
állóképességgel, esetlegesen 
nyelvtudással is rendelkeznek. 
Olyanokra, akik nem azért 
nem jelentkeznek főiskolára, 
egyetemre, mert nem rendel-
keznek megfelelő képesség-
gel, hanem mert a vendéglátó 
szakmák elsajátításában tud-
nának kiteljesedni. Belőlük 
válhatnának az új „szakik”, 
akik nem csak a sablonfel-
adatokat tudják megoldani, 
hanem új technológiákat, re-
cepteket és inspiráló ötleteket 
hoznának a szakmákba. 

Persze a végzett szakembe-
reknek maradniuk is kellene 
a választott szakmában, hi-
szen rengeteg energiát, időt, 
anyagi forrást fordított a kép-
zésükre a duális képzőhely, 
illetve az állam. 

A cikk teljes terjedelmében 
olvasható a honlapunkon: 
fmkik.hu

tatáshoz szükséges feltételek 
átlagon felüliek, a tanulók 
korszerű szakmai környe-
zetben szerezhetnek szakmai 
gyakorlatot, készülhetnek a 
sikeres szakmai vizsgára és a 
tanulmányi versenyekre. 

Az új szakképzési rend-

szerben a szakképzésben 
aktív szerepet vállaló duális 
képzőhelyek szakmai javas-
latokat tehetnek a képzési 
feladatokhoz kapcsolódóan. 
Ennek koordinálására jött 
létre öt Ágazati Fórum, me-
lyek működése lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a helyi 
gazdasági fejlődés irányai-
nak megfelelő szakképzés és 
felnőttképzés munkaerőpiaci 
relevanciáit elősegítse. 

Mátrahalmi Tibor hang-
súlyozta, egyre több fi atal 
munkaerőre van szükség, 
a duális képzéssel maguk 
a cégek képezhetnek, ne-
velhetnek ki elkötelezett 
munkavállalót saját maguk 
számára. Enélkül nem lesz 
munkaerő utánpótlás. 

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara folytatva 
az előző évek gyakorlatát, a 
2021/2022-es tanévben újra 
megszervezi pályaorientációs 
üzem- és tanműhely látogatá-
sait a különböző szakmákban 
érdekelt gazdálkodóknál és 
tanműhelyekben az általános 
iskolák 7. és 8. osztályos tanu-
lói, tanárai és szülei számára. 
A pályaorientációs üzemláto-
gatások 30 gazdálkodó és 10 
középiskola bevonásával ke-
rülnek megrendezésre, 2021. 
szeptember-október-novem-
beri hónapokban, amelyekre 
az általános iskolák számára 
kiküldött „Jelentkezési la-
pon” lehet jelentkezni. 

Bővebb információ: fmkik.hu,
palyaorientacio@fmkik.hu, 
22-510-310

A program az NFA-KA-
ITM-9/2020/TK/07 Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um tsz. keretében valósul meg.

A kamara segítséget nyújt 
a gyakorlati képzést vállaló 
gazdálkodóknak. A szak-
irányú oktatáshoz szük-
séges személyi feltételek 
meglétét segíti elő a mes-
terképzés és vizsgáztatás, 
és a kamarai szakoktatók 
felkészítő, vizsgával záruló 
képzése is. 

– Az idei évben több mint 
100 képzőhely kezdemé-
nyezte a nyilvántartásba 
vételi eljárást, de szükség 
lenne arra, hogy még több 
gazdálkodó szervezet ismer-
je fel a duális képzésben rejlő 
lehetőségeket és bekapcso-
lódjanak. – mondta Mátra-
halmi Tibor, FMKIK szak-
képzési igazgató. Kiemelte, 
hogy Fejér megyében eddig 
nyilvántartásba vett cégek 
többségénél a szakirányú ok-

Duális képzés nélkül nem lesz munkaerő utánpótlás

üzleti

szféra

rendezvényei

üzleti

szféra

rendezvényei

KÖNYVELŐKKEL A DUÁLIS KÉPZÉSÉRT
2021. október 13, szerda, 10,00 óra

A szakképzési munkaszerződéssel megvalósuló duális 
szakképzést folytató vállalkozások számára, a képzés 
költségeinek elszámolási lehetőségeiről, részletes szabá-
lyairól adótanácsadó közreműködésével tartunk előadást 
a vállalkozások, cégek vezetői és könyvelői számára. 

Minden akkreditált duális képzőhelyet működtető vál-
lalkozásnak meghívót küldünk. Bővebben: fmkik.hu
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