
Iparkamara, valamint a Né-
met-Magyar Ipari -és Keres-
kedelmi Kamara (DUIHK) 
kooperációjának eredmé-
nyeként. Az együttműködé-
si megállapodást ünnepélyes 
keretek között Radetzky 
Jenő, FMKIK elnök és Bar-
bara Zollmann, a DUIHK 
ügyvezető elnökségi tagja 
írja alá a küldöttgyűlésen. 
Az együttműködés célja, 
hogy a szervezetek segít-
sék a dunántúli térségben a 
magyar és német üzleti kap-
csolatok, üzleti együttmű-
ködések és információcsere 
megvalósulását.

A küldöttgyűlés keretében 
átadásra kerülnek kama-
rai díjak is. A Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra Etikus Vállalat díj, vala-
mint Etikus Vállalkozó Díj 
elismeréssel tünteti ki azon 
vállalkozásokat, vállalkozó-
kat, akiknek az üzleti élet-
ben tanúsított vállalkozói 
tevékenysége példamutató, 
értékrendjük tudatos, társa-
dalmi felelősségvállalásuk 
és etikus vállalkozói maga-
tartásuk kiemelkedő.

A programot a mindenkori 
járványügyi előírások betar-
tásával rendezzük meg. 
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Vajon mit adhat a Macher 
a 30. születésnapján a jövő-
nek? A folyamatos megúju-
lást, innovációt, ami eddig 
is jellemezte a céget. A múlt 
biztos alapot jelent a jövő 
felé, mert csak akkor tudunk 
bátran előre nézni, ha ez az 
alap szilárd. A 30 év bebizo-
nyította, hogy van mire épít-
keznie a Macher Zrt-nek.  

A 30. évforduló egy új mér-
földkő a szervezet életében, a 
generációváltás témája is elő-
térbe került. A Zrt. a vezér-
igazgatói pozícióját a több éve 
projektmenedzserként majd 
értékesítési menedzserként dol-
gozó egyik tulajdonostárs, az 
alapítók egyik gyermeke, Ma-
cher Gábor veszi át. Az alapítás 
óta cégvezető pedig a jövőben 
az elnöki pozíciót tölti be. 

30 éves a székesfehérvári Macher Zrt.

„Fogyasztói jogvita esetén 
a Fejér Megyei Békéltető 
Testület segít a vitás ügyek 
rendezésében.” – Dr. Vári 
Kovács József, elnök. 

Idén négy szakmában, 34 fő 
tett sikeres mestervizsgát a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál megvaló-
suló mesterképzésben.

Üzleti kapcsolatépítési, gaz-
dasági-kereskedelmi-befek-
tetési lehetőséget kínálunk 
november 23-án, a Gazdaság 
Házában.

Mesterek
lesznek

Online
rendelések

Moldáv üzleti 
lehetőség

2. oldal 4. oldal 3. oldal

Ami biztosan nem változik, 
az a minőség iránti elköte-
lezettség, értékorientáltság. 
A jövő az innováció-digita-
lizáció jegyében folytatódik.

1991-ben egy száz négy-
zetméteres családi házban 
indított családi vállalkozás 
mára kétezerötszáz négyzet-
méteres, zöldmezős beru-
házásként létrehozott üzem-

2021. november 30-án, 
kedden 10,00 órától a 
Gazdaság Házában kerül 
sor a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
L. küldöttgyűlésére. A ren-
dezvény díszvendége Dr. 
Prőhle Gergely Németor-
szág korábbi nagykövete, 
a Habsburg Ottó Alapít-
vány igazgatója.

2021-ben a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara fókuszba helyezte a 
versenyképességet, kiemel-
ve az Európai Unióval való 
kapcsolatot. E stratégiai cé-
lon belül kiemelt hangsúlyt 
kap a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatok építése, 
erősítése. 

A témához kapcsolódóan 
Dr. Prőhle Gergely Német-
ország korábbi nagykövete, 
a Habsburg Ottó Alapítvány 
igazgatója tart előadást; 
„Versenyképesség – gazda-
sági integráció az Európai 
Unióban, Magyarország és 
Németország történelmi, 
gazdasági kapcsolatai” té-
makörben.

Német InfoPont nyílt a 
Gazdaság Házában a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és 

Küldöttek fi gyelmébe! 

A világ korszerű gazdasága-
iban mindig is jelen volt az 
infl áció. Ez azonban mind 
időszakosan, mind helyileg 
a gazdaságok tekintetében 
jelentős eltérést mutat. 

A legutóbbi – 2008 évi – 
gazdasági világválság idején 
Magyarországon az infl áció 
6% környékén volt. Ez az 
utóbbi években lelassult, sőt 
2015-ben, a hivatalos sta-
tisztikák szerint 0,1%-os de-
fl ációba ment át. Ma, ahogy 
a gazdaság szereplői, úgy a 
lakosság is érzi ennek a fo-
lyamatnak a fordítottját. De 
mi is történik valójában? A 
gazdaság – koronavírus jár-
vány miatti – világméretű le-
állítása, bizonyos szektorok 
részleges vagy teljes leállását 
eredményezték, ami által je-
lentős nyersanyag, energia, 
félkész- és késztermék hiány 
jelent meg a piacon. 

Az áruhiány pedig mindig 
együtt jár a termékek árának 
radikális emelkedésével. 

De mekkora is az infl á-
ció ma Magyarországon? 
A KSH által közzétett sta-
tisztika alapján 2021. októ-
berében a fogyasztói árak 
átlagosan 6,5 százalékkal 
voltak magasabbak az egy 
évvel korábbinál. Az előző 
hónaphoz képest az infl áció 
1,0, míg a maginfl áció 0,7 

százalékponttal emelkedett. 
Októberben emelkedtek a 
jegybank által számított 
infl ációs alapmutatók, az 
indirekt adóktól szűrt ma-
ginfl áció és a keresletérzé-
keny infl áció is 4,7 százalék, 
miközben a ritkán változó 
árú termékek infl ációja 5,5 
százalék volt – közölte a 
Magyar Nemzeti Bank. Az 
infl áció növekedésének hát-
terében elsősorban az üzem-
anyagok, iparcikkek és élel-
miszerek áremelkedése áll.

Ha ez a folyamat nem 
mérséklődik, akkor éves vi-
szonylatban akár 8-12%-os 
infl áció is lehet, ám ez nem 
egyenletes a szolgáltatások 
és termékek skáláján. Bizo-
nyos alapanyag árak – fa, 
acél, egyes fémek – triplá-
jukra emelkedtek, az üzem-
anyagár drágulását pedig 
mindenki nyomon követheti. 

Már a Covid kitörése előtt 
is látszott bizonyos infl ációs 
nyomás, amit a járványhely-
zet csak megsokszorozott. Az 

elmúlt másfél évben a gazda-
ság sokféle megpróbáltatás-
sal, nehézséggel kellett, hogy 
szembenézzen. Az infl áció 
minden gazdasági szereplőt 
érint, ám a gazdaság szereplői 
általában optimisták, hiszen 
az optimista előre tekintés 
segíti őket abban, hogy erőfe-
szítéseket tegyenek vállalko-
zásaik fejlesztésére, moderni-
zálására, bővítésére. 

Folytatás a 2. oldalon, 
a vállalatvezetői nyilatkoza-
tokkal.

Az infl áció minden gazdasági szereplőt érint

csarnokban, a legkorszerűbb 
technológiák fogadására al-
kalmas infrastruktúrával vág 
neki a következő 30 évnek.

A részvénytársaság ma már 
a hazai mellett 50 százalék-
ban export piacra termel, öt 
európai országban közvetlen 
beszállítóként van jelen. Idei 
év célja, amely most már lát-
hatóan megvalósul, hogy az 

árbevétel a pandémia előtti 
1 milliárd Ft-hoz képest 15 
százalékkal növekedjen. 

A vevői igények teljesítésé-
hez korszerű infrastruktúra 
kell, így a géppark a 21. száza-
di technológiának megfelelő. 

Mindez nem valósulhat-
na meg anélkül az emberi 
tudás, szervezeti kultúra és 
folyamatszabályozás nélkül, 
amelyet az elmúlt 30 évben 
folyamatosan fejlesztett a 
cég. Ezzel a tudásbázissal 
állnak megrendelőik rendel-
kezésére, amely megfelel a 
több mint nyolcszáz típusú 
termék gyártásához szüksé-
ges elvárásoknak.  

A társaság a társadalmi 
felelősségvállalásra is hang-
súlyt fektet, egyrészt a mun-
kavállalók felé, másrészt a 
külső környezet felé. 

INFLÁCIÓ, A GAZDASÁG 
„KORONAVÍRUSA”

Régi dilemma. Egy humán, 
valamint ásványianyag- 
és energia erőforrásokból 
korlátos világban meddig 
lehet tartós növekedést 
(akár politikai érdekből) 
megvalósítani, erőltetni 
anélkül, hogy veszélybe 
kerüljön az egyensúly és 
a piacgazdaság „koronaví-
rus”-a, az infl áció irrever-
zibilis folyamatok elindító-
jává váljon. 

Az infl áció láthatatlan 
ellenségből most érezhe-
tővé vált! Bár ez a terület 
elsősorban a monetáris és 
fi skális makrogazdaságot 
irányítók működési terü-
lete, a vállalkozói szektor-

ban is komoly megfontolá-
sokat, döntéseket igényel. 
Pénzpiaci bőség, termelé-
kenységnövekedés nélküli 
béremelés, hosszabb távon 
megtérülő (vagy nem) álla-
mi közösségi beruházások 
segítik ugyan a kereslet és 
ezáltal a GDP növekedé-
sét, de veszélyeztethetik az 
egyensúlyt. 

Hitelből fejleszteni, kapa-
citást növelni vállalati szin-
ten is csak megfontolt dön-
téssel érdemes. Az biztos, 
hogy az infl ációs adatok és 
előrejelzések az elkövetke-
zendő hónapok gazdaság-
politikai és vállalati dönté-
seire hatással lesznek. 

Radetzky Jenő

A láthatatlan ellenség, 
az infláció

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
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INFLÁCIÓ, A GAZDASÁG „KORONAVÍRUSA”
Folytatás az 1. oldalról
Az infl áció témája kapcsán kértünk fel 

Fejér megyei cégvezetőket, osszák meg az 
olvasókkal, miként érinti őket az infl ációs 
nyomás, mire számítanak a jövőre nézve, 
hogyan védekeznek az infl áció ellen, meny-
nyire érinti őket a munkaerő és alapanyag 
drágulás. 

Bezák Péter, ügyvezető
Braun Kft.

Vállalkozásunkban napi feladattá vált a 
forgalmazott termékek árazása, a kiadott 
ajánlatok érvényességi idejét kénytelenek 
voltunk lerövidíteni. A napi árazás gya-
korlata, amire épületfánál, betonacélnál 
a korábbiakban szükség volt, szerencsére 
megszűnt, az árak változása mérséklődött. 
A jövő évet tervezve költségoldalon is jelen-
tős, két számjegyű százalékos növekedéssel 
tervezünk.

Kihasználva a rendelkezésünkre álló rak-
tárterületet, a lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk készletezni a vásárlóink számára 
fontosabb termékekből, így késleltetve a piac 
felé a gyártói áremeléseket.  

Az üzemeltetési energia költségektől hőszige-
teléssel, nyílászáró cserével, napelemes rend-
szer telepítésével próbálunk függetlenedni. 

Célunk az, hogy a munkatársaink jövedel-
mének vásárlóerejét megőrizzük. A fő prob-
lémánk a munkaerő hiánya. A pályáztatáskor 
megjelenő bérigények a jelenlegi bérszintje-
inken teljesíthetőek. 

A tervünkhöz képest az év második felé-
ben érezhetően megnövekedtek a költségek, 
különösen igaz ez az üzemanyagra. A fuvar-
áraink egyelőre nem tükrözik a drágulást, 
eddig sikerült a Vevőinknek az eredmé-
nyünk rovására, azonban a megszokott ára-
kon szolgáltani.  

Az eladási árainkat a beszerzési árak vál-
tozása szabályozza. Létkérdés számunkra, 
hogy kövessük a szállítói emeléseket. Egye-
lőre nem tapasztalunk emiatt kereslet vál-
tozást.  

Horváth Rezső, ügyvezető tulajdonos
Karrier Bútor Kft. 

Nagyon rosszkor és „legyengült” állapot-
ban éri a vállalkozásokat, így cégünket is, 
a vártnál magasabb infl áció. A megrende-
léseinket megelőző árajánlatokban külön 
kitérünk a megrendelő jelöltjeink felé azzal 
az információval, hogy az ajánlatunk csak 
5-10 napig érvényes és esetleges megrende-
lésük esetén „nyitva” hagyjuk az árajánlat 
aktualizálásának lehetőségét a tényleges 
szállításig.

A munkaerő megtartása egyre nagyobb 
kihívás számunkra is, így folyamatosan 
napirenden tartjuk a régi munkatársak 
megtartására vonatkozó lépéseinket, így 
a törzsgárda-tagság értékelése és anya-
gi elismerése fontos lépésnek számított. 
A munkakörülmények javítása is kiemelt 
szempont lehet a megtartás érdekében, ki-
egészítve esetenként, akár erkölcsi elisme-
résekkel is.

Az alapanyagok drágulását megpróbáljuk 
érvényesíteni az eladási árakban, azonban ez 
a „versenyben”, a „garázsasztalos” bejelentés 
nélküli kisvállalkozásokkal szemben, sajnos 
nagy hátrányt jelent számunkra. A szállítá-
si költségeinkben mindig érvényesítjük az 
üzemanyagárak tetemes emelkedését, amit 
a megrendelőink többnyire elfogadnak, hisz 
saját bőrükön is érzékelik azt.

Az infl áció okozta áremelést csak rész-
ben tudjuk áthárítani a megrendelőinkre, 
így sajnos eredményességünk csökkenésére 
számíthatunk.

Negyedik alkalommal jelenik meg a Gazdasági 
Körkép, az FMKIK kiadásában

Kiadvány az 
értékek jegyében

Az elmúlt, járvány terhelte időszakban 
megnövekedett az online vásárlások szá-
ma. Ezzel együtt gyarapodott az ilyen szer-
ződésekből keletkezett fogyasztói jogviták 
száma is. Dr. Vári Kovács József, a Fejér 
Megyei Békéltető Testület elnöke foglalta 
össze a tudnivalókat.

Ezek a jogviták leginkább az elállási jog gya-
korlásával összefüggésben, jelentős részben a 
felületes fogyasztói magatartás eredménye-
ként keletkeznek.  A fogyasztók gyakran nem 
vizsgálják, hogy mely cég működteti az adott 
webáruházat. Ezáltal csak a békéltető testü-
leti eljárásban derül ki, hogy külföldi vállal-
kozással szerződtek, melynek következtében 
a jogérvényesítés megnehezedik.  Mikor te-
kinthető gondosnak és körültekintőnek a fo-
gyasztói magatartás:

– ha szerződéskötést megelőzően egyér-
telműen tudomást szerzünk a webáruházat 
működtető vállalkozás személyéről és  a 
google keresőben ne csak a megítélését il-
letően informáljuk le, hanem gazdasági tár-

2022 januárjától kezdődik a magyarországi 
szálláshelyek kötelező minősítése, melyet a 
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testü-
let végez.

December 31-ig minden – működő – ha-
zai szállodának regisztrálnia kell a szállás-
hely-minősítő oldalon, azt követően kérel-

A Gazdasági Kalauz november 17-i szá-
mának mellékleteként megjelent a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
gazdasági folyamatokat elemző kiadvá-
nya. A Gazdasági Körkép 2020. Fejér 
megye Gazdasági Értéktára c. magazin 
a kiemelkedő 2019-es gazdasági évet 
elemzi, 2019-es és 2020-as TOP 500 Fej-
ér megyei cégadatokkal.

A Gazdasági Körkép 2020 – Fejér Megye 
Gazdasági Értéktára kiadvány egyfajta 
összefoglaló a megyei gazdasági folya-
matokról. Arcok, termékek, üzenetek – a 
teljesség igénye nélkül. Tárgyilagos, hi-
teles képet ad a vállalkozások számára. 
Regisztrálja és bemutatja azt az emberi 
akarat, hit, kreativitás és munka által ösz-
szerakott értéktömeget, ami nemcsak a 
vállalkozások érdekét szolgálja, hanem a 
társadalom megélhetőségét, boldogulását, 
fejlődését és a közteherviselést biztosítja.

saság állapotát is, az IM által működtetett 
https://www.e-cegjegyzek.hu oldal térítés-
mentes szolgáltatásai igénybe vételével; egy 
nyilvános cégkivonatból megtudhatjuk pl., 
hogy a cég ellen folyamatban vannak-e olyan 
eljárások, melyek miatt az esetleges elállás 
esetén a vételár visszafi zetése felettébb bi-
zonytalanná válik.

– érdemes a bankszámlaszámot is megvizs-
gálni, ti. ebből megállapítható, hogy itthon 
vagy külföldön nyitották

– a szerződéskötést megelőzően lementjük 
annak a reklámnak az anyagát, melynek alap-
ján az adott terméket megrendeltük

– a szerződéskötést és az azzal összefüggő 
levelezést megfelelően ledokumentáljuk, be-
leértve a vállalkozás elérhetőségeit is

– a szükséges elállási nyilatkozatot és fo-
gyasztói kifogást a megfelelő határidőben, 
formában és bizonyíthatón tesszük meg 

Amennyiben a fentiek ellenére sem boldogu-
lunk és a békéltető testülethez fordulunk, a fenti 
információk és dokumentumok becsatolásával 
a testület munkáját jelentősen tudjuk segíteni.

Kántor Sándor, ügyvezető
Kántor Mechanika Kft.

„A Világszerte csökkentett termelés alap-
anyaghiányhoz vezetett, ami rendkívüli alap-
anyag árnövekedést eredményezett. Meg-
rendelőink az anyag árnövekedést többnyire 
elfogadják, de a megnövekedett gyártási költ-
ségek, munkabérek növekedéséből adódó ma-
gasabb árakat már kevésbé. A gépipar területén 
nagy a konkurencia, nagyon nehéz árat emel-
ni. Több iparágnak készítünk gyártó berende-
zéseket, alkatrészeket, készülékeket, ezért, ha 
csökkent is kismértékben a megrendelés állo-
mányunk, azért visszaesés nem következett be. 
Növekedésünk gátja a megfi zethető szakképzett 
munkaerő hiánya és a kiszámíthatatlan gazda-
sági környezet. Magasabb hozzáadott értékkel, 
termékfejlesztéssel igyekszünk vevőink igénye-
it kiszolgálni.

Annak ellenére, hogy vállalatunknál min-
denkinek a fi zetése meghaladja a 2022 évre 
bevezetésre kerülő, előírt kötelező 200.000 Ft 
minimálbért, ezzel a nagymértékű emeléssel 
nem értek egyet. Ugyanis a nem legjobban tel-
jesítő munkaerőnek, teljesítmény nélkül 20%-
os béremelése egy láncreakciót indít el. A jól 
teljesítő megbízható munkaerő joggal mondja, 
hogy neki is ilyen mértékű béremelés lenne 
az elvárt. Ez nem elégedettséget eredményez, 
hanem újabb feszültségeket szül és infl áció nö-
velő hatása van. A bérek emelését mindig is a 
teljesítményhez szabad kötni, nem adminiszt-
ratív módon kell előírni. Véleményem szerint a 
nagymértékű forint árfolyam-ingadozást és az 
infl áció jelentős növekedését meg lehetne szün-
tetni az EURÓ minél előbbi bevezetésével.”

Vida Tamás, ügyvezető
Kőnig Kft.

Az infl ációs nyomás a mi iparágunkat, eb-
ből kifolyólag az én vállalkozásomat is érinti. 
Sajnos a gépjárműipar a jelenleg fennálló fél-
vezetők hiánya miatt kiszolgáltatott helyzet-
ben van a gyártóknak.

Sajnos vannak olyan gépjármű gyártó 
konszernek, akik hajlandóak az alkatrész 
valós áránál többszörösen is többet fi zet-
ni. Ez oda vezet, hogy az alkatrész gyár-
tók, üzemanyag és energia forgalmazók az 
áraikat gondolkodás nélkül a csillagos égig 
emelik. Ebből sajnos egyenesen követke-
zik, hogy a kész termékek – a gépkocsik – 
árai egy jobban emelkedni fognak, de még 
így is gondot okoz az alkatrészek hiánya a 
gyártásnak.

Sajnos erre az infl ációs tényezőre nem tu-
dunk felkészülni. Ezt nem lehet a mi piaci 
pozíciónkban jelenleg kivédeni.

Az általunk végzett szolgáltatást még nem 
lehet robotokkal pótolni, nem végezhető 
el másként csak emberi munka által. Ezért 
kénytelenek vagyunk a munkaerő megtartá-
sa miatt a drágulást lekövetni, a munkaerőn-
ket a piacon meglévő elvárásoknak megfe-
lelően megfi zetni, ennek a költségét pedig 
kénytelenek vagyunk a végfelhasználók felé 
közvetíteni, tovább hárítani.

A végtermékek árában sajnos folyama-
tosan kénytelenek vagyunk a beszállítói 
áremelkedést érvényesíteni, azt nem tud-
juk átvállalni. Jelenleg a gépkocsi iparban 
ebben az évben legalább 10-12-% áremel-
kedésről beszélhetünk idáig és még nincs 
vége az évnek. Azt biztosan mondhatom, 
hogy a felmerült problémák miatt – amiből 
a félvezetők hiánya csak egy és még van 
számtalan – ez az áremelkedés, infl ációs 
nyomás nem fog egyszerűen megoldódni. 
Véleményem szerint ezt a kialakult pandé-
miás helyzet berobbanása vélhetően csak 
fokozni fogja.

A Gazdasági Értéktára kiadvány immár 
negyedik alkalommal jelenik meg. A ma-
gazinban bemutatásra kerül Fejér megye 
gazdasági teljesítménye, bepillantást nyer-
hetünk az 500 legnagyobb árbevételű cég 
2019-es és 2020-as adataiba.  

Az Értéktár a kamarai honlapon 
(www.fmkik.hu) elektronikusan elérhető. 

Online rendelések – fontos a gondosság! 

Januártól kötelező szálláshely minősítés
meznie kell a minősítését.

Azoknak a szállodáknak, amelyek érvényes 
Hotelstars-minősítéssel rendelkeznek, az új-
raminősítésre majd csak a védjegyhasználati 
szerződésük lejártával lesz szükségük. 

A minősítésről bővebben honlapunkon is 
olvashat: fmkik.hu
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A fi atal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában jelentkezik: 

Jákli Péter
Ügyvezető
Ják-Forg Kft.

A jelenlegi covid-os, alapanyag-, és 
energia áremelkedős (valamint eset-
legesen bérleti díj), munkaerőhiányos 
helyzetben egy fémipari cég több min-
dent tehet. Az egyik lehetséges út, 
hogy kivár. Cégünknél, a Ják-Forg Kft-
nél az új generáció úgy döntött, a fej-
lődés útjára lép, és új beruházásokkal, 
kapacitás-, és kompetencia bővítéssel, 
új, modern üzleti megoldásokkal, mi-
nél több új üzleti kapcsolattal biztosítja 
a cég minél további működését. Ebben 
nagyon sokat segítenek az Országos 
Vállalkozói mentorprogramban meg-
szerzett új ismeretek. Köszönet érte a 
Kamarának! 

A járvány, hála Istennek, nem volt, 
és jelenleg sincs megrendítő hatással 
cégünkre. A megrendeléseink száma 
nem csökkent jelentős mértékben, és a 
termelőmunkát végző munkatársainkat 
sem hátráltatta nagyban a fertőzés. Ter-
mészetesen a fertőtlenítés lehetőségét 
megkapták a kollégák, és volt időszak, 
amikor nem fogadtunk külsős partnere-
ket, de túljutottunk rajta.

Meglátásom szerint a fémipar és egy-
ben a Ják-Forg Kft. jövője is a minél 
nagyobb fokú automatizálás, a szűkü-
lő emberi erőforrás kiváltása, minél 
több Ipar4-es megoldás igénybevétele a 

veszteségek minimalizálása érdekében. 
Célszerű lenne, ha az olyan jellegű fel-
adatokat, amelyek az ember számára túl 
veszélyesek, netán unalmasak, roboti-
zálásra kerülnének.

Efelé tettünk egy kis lépést a tavalyi 
beruházásokkal, amikor beszerzésre 
került egy kollaboratív robot gép ki-
szolgálási-, és egyéb feladatokra, és a 
korszerű szenzor-alapú technológiák al-
kalmazásával a megelőző karbantartás 
bevezetése is egyre égetőbb lesz. 

Mindezek mellett nagyon szeretném, 
ha megvalósulhatna az az elképzelés, 
ami Macher Mártáékban fogalmazó-
dott meg, de nagyon egyet lehet vele 
érteni, hogy a fehérvári és környékbeli 
cégek (ugye, kedves 7-es asztal?) ösz-
szefogva dolgozhatnának nagyobb pro-
jekteken, hiszen az látszik, (és a Mentor 
Programban is ezt tapasztaltuk), hogy a 
megrendelők egyre inkább a komplex 
megoldásokat nyújtani tudó beszállító-
kat keresik. Például el tudnék képzelni a 
Ják-Forg Kft-nél egy (két) 3D fémnyom-
tatót, és szerszám betéteket nyomtathat-
nánk a hozzáértő asztaltársaknak. Sze-
rintem vágjunk bele! Bár a most elnyert 
pályázati pénz nem ezt a projektet szol-
gálja, de talán később is lesz lehetőség 
erre támogatást szerezni.

A 7-es asztal

Támogatás kezdő és haladó 
exportőröknek 

Moldáv üzleti és befektetési lehetőségek

Hitel a mikrovállalkozásoknak!

EUREKA – Magyar-német alprogram

A 2021. októberétől 2022 végéig tartó Fit 
for Export program célja a hazai kkv-k 
felkészítése a külpiacokon való megjele-
nésre. Ön is külpiacra lépne? Kérjen bő-
vebb felvilágosítást a Gazdaság Házában 
működő Enterprise Europe Network iroda 
munkatársaitól!

 
A projekt célkitűzése legalább 250 hazai kkv 
részére szolgáltatás nyújtása. A pályázás 2 
lépcsőben zajlik. Az előregisztrációs felület 
már elérhető. A pályázat benyújtására, az 
előregisztrációs oldalon elvégzett, exporté-
rettségi minősítést követően van lehetőség. A 
szolgáltatásokat a kedvezményezett vállalko-
zások 2022 végéig vehetik igénybe.

A programban résztvevők különböző 
szolgáltatásokat vehetnek igénybe, melyek 

Elindult az EUREKA nevű pályázati prog-
ram keretében a magyar-német alprogram, 
amely a két ország cégeinek és kutatóin-
tézményeinek piacorientált együttműködé-
seit támogatja. A pályázatok benyújtására 
2022. január 26-ig van lehetőség.

A támogatott projektekhez a magyar és a 
német állam egyaránt 7-7 millió euróval – 
mindkét oldalról közel 2,5 milliárd forinttal 
– járul hozzá. 

A pályázat célja a két ország kis- és közép-
vállalkozásainak erősítése, a kutatás-fejlesz-
tési együttműködések elősegítése. A Nemze-
ti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
meghirdetett felhívásban a hazai cégek és 
kutatóintézetek összesen mintegy 2,5 mil-
liárd forintot nyerhetnek el határon átnyúló 
projektjeik megvalósítására.

Az elsődleges cél, hogy a közös munka ered-
ményeként innovatív termékek, szolgáltatások 

Üzleti kapcsolatépítési, gazdasági-keres-
kedelmi-befektetési lehetőséget kínálunk 
2021. november 23-án, kedden, 14,00 óra-
kor kezdődő programunkon, amelyre a 
Gazdaság Házában kerül sor. 

A rendezvényen a Moldovai Köztársaság gaz-
dasági környezetével, üzleti- kooperációs és 
befektetési lehetőségeivel, jogi környezetével 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az üzle-
ti program fókuszában az exportfejlesztés, a 
kétoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
erősítése, a külpiacra jutás segítése áll. 

Az üzleti fórumon részt vesz őexc. Oleg 
Tulea, a Moldovai Köztársaság nagykövete 

A hazai kis- és középvállalkozások újra-
indítását segíti a Széchenyi Kártya GO! 
termékpaletta. A termékek igényelhetők a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
székházában, a Gazdaság Házában.

A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott mó-
don biztosítják a vállalati működés fenntartá-
sához, fejlődéséhez szükséges forrásokat.

Kifejezetten a mikrovállalkozások részé-
re kifejlesztett legújabb termék a Széchenyi 
Mikrohitel GO, mellyel akár 50M Ft hitel 
igényelhető beruházási hitelcélra, a hitelösz-
szegen belül legfeljebb 20% lehet a szabad-
felhasználású forgóeszköz hitelcél.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! 
a napi működési költségek biztosításához,

a Széchenyi Likviditási Hitel GO! a vállalko-
zás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel 
beszerzésekhez, a Széchenyi Beruházási Hitel 
GO! a beruházások fi nanszírozásához, a Szé-

mindegyike a külpiaci sikeres megjelenés-
hez járul hozzá. 

A felkészülés alapja a naprakész ismere-
tek átadása. A Fit for Export projekt során a 
résztvevők e-learning tananyagokon keresz-
tül sajátíthatják el az alapvető ismereteket az 
e-kereskedelemről és online hirdetési eszkö-
zökről. 

Valamennyi piacon való megjelenés záloga 
a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása. A 
Fit for Export projektben résztvevőknek szá-
mos eszköz áll rendelkezésére a külpiacokon 
új üzleti partnerek megismerésére, üzleti tár-
gyalások kezdeményezésére.

Előregisztráció a HEPA honlapján. Továb-
bi információ az Enterprise Europe Network 
iroda munkatársaitól: csilla.buda@fmkik.hu, 
milan.toth@fmkik.hu 

és technológiák jöjjenek létre. A gazdasági 
társaságokkal szemben alapkövetelmény az 
egyetemek és kutatóintézetek bevonása is. 

Az 1985-ben elindított EUREKA főként a 
kis- és középvállalkozások versenyképessé-
gét erősíti. A nemzetközi ipari és technológi-
ai együttműködéseket ösztönözve a program 
mára a legjelentősebb európai kutatás-fej-
lesztési hálózattá vált. Hazánk 1992-es csat-
lakozása óta közel 78 millió euró támogatás-
sal 125 magyar részvételű EUREKA-projekt 
valósult meg, további mintegy harminc pedig 
jelenleg is zajlik. Hozzávetőleg harmadukban 
vettek részt német partnerek, a 41 sikeresen 
lezárult projekt mellett kilencen még dolgoz-
nak az anyag- és gyártástechnológia, az info-
kommunikáció, a biotechnológia, az energe-
tika és a környezetvédelem területein.

A pályázatok benyújtására 2022. január 26-
ig van lehetőség. További információ a www.
nkfi h.gov.hu oldalon érhető el. (forrás: MTI)

Jelen a jövőben 

Külpiacra lépne? Keresse az Enterprise Europe Network iroda munkatársait! Magyar-német alprogram: január 26-ig fogadják a pályázatokat

is. Előadásában a Moldovai Köztársaság be-
fektetési lehetőségeiről tart előadást a részt-
vevőknek. 

A programon szó lesz még kétoldalú üzleti 
és együttműködési lehetőségekről. 

Üzletet szeretne kötni a Moldovai Köztár-
saságban? Az üzleti programon kiderül, mit 
tegyünk, mit ne tegyünk a sikeres üzlet re-
ményében. A tények, adatok alapján kíná-
lunk kétoldalú kereskedelem és kooperációs 
lehetőséget Magyarországról Moldáviába.

Információt, üzletfejlesztést, kapcsolati tő-
két kínálunk, használja ki a lehetőséget!

Részvételi feltételek, további részletek és 
jelentkezés: fmkik.hu

chenyi Turisztikai Kártya GO! a turisztikai 
szektorban működő vállalkozások részére az 
újraindításhoz nyújt segítséget, az Agrár Szé-
chenyi Beruházási Hitel GO! az agrárszektor 
vállalkozói által használható széles körű beru-
házási hitelcélok megvalósítására

A Széchenyi Kártya GO! új hitelei 1 mil-
liótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig, 
a teljes futamidő alatt fi x kamattal, gyorsan, 
a lehető legrövidebb hozzáféréssel, a vállal-
kozók igényeit és helyzetét alapul véve kiala-
kított igénylési feltételek szerint igényelhetők. 
A forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 
havi, míg a beruházási hitelekre akár 24 havi 
türelmi idő biztosított, a legtöbb konstrukció-
ban akár ingatlan fedezet nélkül igényelhetők.

A Széchenyi Kártya Program GO! termékei 
igényelhetők a Gazdaság Házában! Keresse 
kollégánkat: Kálmán Judit hitelmenedzser 
és Széchenyi kártya ügyintéző, 22/510-310, 
tanacsadas@fmkik.hu
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Szolgáltatás

facebook.com/palyavalasztasfejer
http://www.fmkik.hu

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

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
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kalauzGAZDASÁGI

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ PROGRAMOK 
A GAZDASÁG HÁZÁBAN 

Moldáv üzleti és befektetési lehetőségek a Gazdaság 
Házában – 2021. november 23. kedd, 14,00 óra
Exportfejlesztés, lényeges piaci információk, üzleti és 
befektetési lehetőségek

Webshop indítása, merre induljunk el? – 2021. no-
vember 24. szerda 9.00 óra
Nem tudja, hogyan és miként kell nekiállni, hogy a ter-
vek az internetre kerüljenek? 
Ezt mutatjuk meg, a Magyarországon 3 legkedveltebb 
webshopkészítő felületen.

Hogyan építsünk Google barát weboldalt? – 2021. de-
cember 1. szerda 9.00 óra
Van néhány alapvető lépés, amit mindenkinek érdemes 
megtennie, hogy honlapja
 az internetes keresésben az első oldalon legyen.

A személyes megjelenésű programok látogatása védett-
ségi igazolványhoz kötött!

ONLINE PROGRAMOK

Minden héten üzlet – Kazahsztán, Azerbajdzsán – 
2021. november 18. csütörtök, 10,00 óra
Ismerje meg a két ország gazdaságát, üzleti lehetőségeit!

Fogyasztóvédelmi fórum – 2021. december 2. csütör-
tök, 10,00 óra
Jótállás, szavatosság, e-kereskedelem, békéltető testületi 
ügyek tapasztalatai

Minden héten üzlet – USA, Kanada – 2021. december 
2. csütörtök 14.00 óra
Üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára

Új mesterek a munkaerőpiacon

Tanulóképzés, mindenkor

Ágazati fórumokra várjuk 
az érdeklődőket

Célkeresztben a szakképzés

Kétmilliós támogatás

34 fő sikeres mestervizsgát 
tett villanyszerelő, autó-
szerelő, gépi forgácsoló és 
bútorasztalos szakmákban. 
Eskütételükre mesterava-
tó díszünnepség keretében 
kerül sor november 30-án, 
a Hotel Magyar Királyban. 

A 34 új mester megfelelt a 
magas szintű szakmai kö-
vetelményeknek, így szak-
májukat szerető, azt profi  
szinten művelő mesterként 
folytathatják hivatásukat. 

A frissen vizsgát tett meste-
rek egyike a fi atal bútorasz-
talos Nagy Ádám János, aki 
a 2018 évi EuroSkills szak-
mai bajnokságon első helye-

34 fő sikeres mestervizsgát tett, mesteravató ünnepségükre november 30-án kerül sor 

zést ért el. Ádám pedagógiai 
és vállalkozási ismeretekből 
kellett, hogy bizonyítson a 
vizsgán, így – az EuroSkills 
versenyen nyújtott kiemel-
kedő teljesítményével – ő is 
mestercímmel büszkélkedhet 
a jövőben.

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által in-
dított mesterképzés és mes-
tervizsgáztatás során magas 
szintű szakmai és gyakor-
lati követelményeknek kell 
megfelelni. A megszerzett 
mesteroklevél pedig, nem a 
szakmai presztízs és a vele 
járó tudás és rang miatt ér-
tékes csupán, hanem azért 
is, mert a mesterek oktató-

ként jogot kapnak a duális 
képzésben való részvételre 
is, így a tudásukat a közép-
fokú szakképzés területén 
is továbbadhatják. Szerepet 
vállalnak a jövő szakem-
bereinek képzésében, és ez 
az általuk képviselt szakma 
fejlődését, az új, korszerű 
ismeretek továbbadását is 
szolgálja. 

Az újonnan mesteroklevelet 
szerzett szakembereket be-
mutatjuk a Gazdasági Kalauz 
különszámában, amely idén 
november 30-án jelenik meg. 

A mesterképzés az NFA-
KA-ITM-9/2020/TK/07 tá-
mogatási szerződés kereté-
ben valósult meg.

A Kréta rendszer haszná-
lata mellett egy duális kép-
zőhely mutatja be a szak-
irányú oktatásban végzett 
tevékenységét a november 
23-i és 24-i online ágazati 
fórumok alkalmával. Még 
lehet jelentkezni! 

Az online rendezvényre öt 
ágazatban – gépészet; elekt-
ronika és elektrotechnika; 
építőipar; specializált gép- 
és járműgyártás, turizmus 
és vendéglátás – lehet be-
kapcsolódni. Az előadások 
után konzultáció keretében a 

2021. decemberében szak-
képzési fórum keretében 
tartunk részletes tájékoz-
tatót a szakképzési mun-
kaszerződés, a nyilván-
tartásba vételi eljárással 
kapcsolatos és egyéb aktu-
ális szakképzési feladatok-
ról. Várjuk az érdeklődők 
jelentkezését!

A rendezvény során a részt-
vevők segítséget kapnak a 
szakképzési jogszabályok 
értelmezésében. A program 
keretében egy nagyvállalat 
szemszögéből is betekin-
tést nyernek a duális képzés 
rendszerébe.

A duális képzőhelyek rend-
szeresen kezdeményezik 

2021. november 1-jétől el-
érhető új bértámogatás, 
amely a szakképzettséggel 
rendelkező, 30 év alatti ál-
láskeresők foglalkoztatásá-
ra ösztönöz. 

Az első kilencven napban a 
frissen felvettek munkata-
pasztalat-szerzésének költsé-
geit fedezi a program, ezután 
igényelhető fél éven át a havi 
100 ezer forintos Vállalko-
zások munkaerő támogatá-

üzleti

szféra

rendezvényei

üzleti

szféra

rendezvényei

A G-D Mezép Kft. ügyve-
zetője, Galgovszki Lajos 
már 2009 óta foglalkozik 
tanulóképzéssel. Az irányí-
tása alatt álló cég az évek 
során számos változáson 
ment keresztül, ennek meg-
felelően az oktatási tevé-
kenysége is szerteágazó: a 
szakképző intézményekben 
tanuló nappali tagozatos 
diákok oktatása mellett a 
felnőttoktatásba is bekap-
csolódott. 

A G-D Mezép Kft. a fővál-
lalkozói hiányosságok pót-
lására alakult 2008-ban, két 
tulajdonossal és négy alkal-
mazottal. Kivitelezési mun-
káiban 2009 óta foglalkoztat 
kőműves és burkoló tanuló-
kat. Később, 2015-ben a kft. 
a megszűntette a kivitelezési 
munkáit, már csak mérnöki 
tevékenységgel foglalkozott. 

Galgovszki Lajos 2019-től 
épületgépészeti feladatokkal 
bővítette a kft. tevékenységi 
körét, már hűtő és klímasze-
relői tevékenységet is vé-
gez. – „Főállásban, iskola-
rendszerben oktatom a fenti 
szakmát, ennek köszönhető-
en szembesültem a gyakor-
lati képzőhelyek alacsony 
létszámával: sokszor ta-
pasztaltam, hogy az iskolai 

tanműhelyben egyszerűen 
elfogyott a felnőtt tanulók 
számára végezhető feladat. 
Ezt a hiányt pótolva döntöt-
tem úgy, hogy az említett 
felnőtt tanulókat egy évre a 
cégemhez vettem és szolgál-
tatási területen élő munkát 
biztosítottam számukra, ru-
galmas munkaidőben. Ez a 
történet annyira sikeresnek 
bizonyult, hogy a folytatás 
mellett döntöttem. A meglé-
vő oktatói főállásom mellett 
felnőttek képzését végzem 
duális partnerként.” – szá-
molt be Galgovszki Lajos.

Mint mondta, a fentiekből 
következik, hogy a duális 
képzést csak elhivatott kép-
zőhelyeknek szabad felvál-
lalniuk. – Esetünk specia-
lizált, célszerű lenne, ha  a 
nappali képzésben a hűtő 
és szellőzésrendszer szerelő 
összevonásra kerülne a köz-
ponti fűtés- és gázhálózat-
rendszer-szerelő szakmával. 
Négy éves ikerszakképe-
sítést adna, három év után 
megtartva a kilépési lehető-
séget központi fűtés és gáz-
hálózat szerelő szakmában 
is. Megítélésünk szerint eb-
ben az esetben nagymérték-
ben növekedne a jelentkező 
diákok száma. – tette hozzá 
az ügyvezető. 

résztvevők felmerülő kérdé-
seikre kaphatnak választ. 

Bővebben és jelentkezés: 
fmkik.hu

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

nyilvántartásba vételi el-
járásukat, hogy a Szakma-
jegyzék alapján szakképzési 
munkaszerződéssel fogad-
janak tanulót. A nyilvántar-
tásba vételi eljárás útvesztői-
ben is segítünk eligazodni a 
fórum során, gyakorlati ta-
pasztalok segítségével. 

Téma lesz még az új rend-
szerben történő szakmai 
vizsgáztatás is, amelyet ér-
demes meghallgatni az ér-
deklődőknek. 

Bővebb információ és je-
lentkezés: fmkik.hu  

A program az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
az NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07 szerződés keretében 
valósul meg.

sa is. Egy szakképzett fi atal 
munkába állását összesen 
több mint 1,9 millió forintnyi 
munkáltatói kiadás átvállalá-
sával könnyítheti meg a kor-
mány a támogatással.

A támogatási kérelmeket 
november elsejétől lehet be-
nyújtani a foglalkoztatni 
kívánt személy lakóhelye, 
tartózkodási helye szerint 
illetékes, állami foglalkoz-
tatási szervként eljáró járási 
hivatalhoz. 
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