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A siker kulcsa:
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Az FMKIK elnöksége, vállalkozói közössége és munkatársai áldott, békés karácsonyt
és egészségben gazdag
boldog új évet kívánnak.

Az innovációs tanácsadások
tapasztalata, hogy a gyorsan
változó körülményekhez a
vállalkozások többsége jól
alkalmazkodott.

4. oldal

1-2. oldal

3. oldal

kalauz
GAZDASÁGI

Spányi Antal

Istennek
mindig van
megoldása

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA

A közelgő ünnepekben
szeretnénk időt és energiát találni arra, hogy
magunkba nézzünk, rendezzük emberi kapcsolatainkat,
észrevegyük
embertársunkat és meglássuk, amiben szükséget
szenved az élete. Vásárolunk és készülődünk,
hogy az ünnep napja
szeretetben és örömben
telhessen. A naponta velünk szembe jövő hírek
azonban valami másra
indítanak bennünket, a
félelem, az aggodalom üli
meg szívünket. Hiszen
minden a világjárványról,
a gazdasági és politikai
válságról, a menekültválságról, környezetvédelmi
válságról,
megélhetési
lakhatási, humanitárius
válságról szól. Hisszük-e,
hogy karácsony újra felkínálja mindenkinek, lehetne máshogy és szépen
élni, boldogságot találni.
Örömünket mások boldogságában megtalálni.
Hisszük-e, hogy Istennek
mindig van megoldása.
Az Ő válságkezelése már

megtörtént, elküldte Fiát,
a Megváltót, akinek ember- és társadalomismerete tökéletes volt, látta
kora „globalizált világhatalmát” és mégsem forradalmat hirdetett, hanem
helyreállította az Isten és
ember, az ember és ember
közötti kapcsolatot. Hirdette a mindenkire, még
az ellenségre is kiterjedő,
egyetemes szeretetet. Jézus elhozta a szabadság és
a kiteljesedés lehetőségét,
amikor Istent jelenvalóvá
tette az élet minden területén, és a helyreállítás
művét valóságosan is véghezvitte.
Jó lenne egy új világot
építeni, befejezve harcainkat, hogy napjaink az
újesztendőben is és nem
csak az ünnep napjaiban
békében és szeretetben,
derűben és szent reményben teljenek.
Áldott karácsonyt és
sikerekben gazdag újesztendőt kívánok!
Spányi Antal
megyés püspök

http://www.fmkik.hu
facebook.com/kamarafejer
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

A SZERETET ÜNNEPE
Az idei év tizenegy lapszámában üzleti, gazdasági
kérdésekkel
foglalkoztunk. Az advent időszakában a 2021-es esztendő
számadásával és a jövő év
várakozásaival teli gondolatokkal összegezzük az
évet. A nehéz esztendő lezárásaként, a legszeretetteljesebb ünnepünk közeledtével az összetartozás, a
család és az adventi készülődés szellemében készítettük idei utolsó újságunkat.
Hiszen a karácsony a szeretet és közösségek ünnepe. A közös együttlétben
– a szeretettől, az összetartozástól, az empátiáig
– minden benne van.
Az advent lehetőséget kínál
az elcsendesedésre. A remény időszaka, a várakozásé, az ünnep a megvalósulás
és a beteljesülés hordozója.
Nehéz évet zárunk, hiszen
régóta várjuk az emberek
életét és a gazdaságot gyökeresen felforgató és átalakító
járvány elmúlását. A várakozás mindig az életünk része,
különösen most, ebben az
időszakban, hiszen mindanynyian várakozunk és vágya-

Próbatétel

baráti üzleti köreinkben egyaránt. Nem elég csak a kérdést feltenni: Vajon milyen
lesz az Újév? Akarni kell a
változást, tenni kell a többletért. Az egyén, a család és a
nemzet a gazdaság résztvevőitől jó, sőt „családbarát”
munkahelyet, tisztességes
bért, közteherviselést vár.
Mi viszont ehhez a politikai
döntéshozóktól kiszámítható gazdasági környezetre, a
társadalomtól alkotó, békés
közösségekre tartunk igényt.
Ez az ő próbatételük!

kozunk a járvány megszűnésére. Nem ez az év lesz az,
amikor megszabadulunk az
életünket megkeserítő vírushelyzettől. De bennünk van a
remény, hogy az elkövetkező
év az elképzelésünk szerint
alakítja a gazdaságot érintő
számtalan várakozást és a
vállalkozók közösségének
terveit.

Rendhagyó módon, a cégvezetőktől most azt kértük,
hogy a karácsony kapcsán
osszák meg gondolataikat
az olvasókkal. Osszák meg,
miként érinti őket, hogy az
adventi időszak értékei a
mai világban átalakulóban
vannak, milyen érzéseket csalogat ki belőlük, ha
meghallják azt a szót, hogy

advent. És lévén, hogy a karácsonyi készülődés minden
családnál más és más, megkérdeztük a vállalkozókat,
hogy milyen szokásokat,
hagyományokat ápolnak az
ünnepi időszakban.
Folytatás a 2. oldalon, a
vállalkozók és egy kamarai
munkatárs adventi gondolataival.

Fejlessze tudását kényelmesen, otthonából!
Ha Ön is szívesen fejlesztené pénzügyi- és vállalatvezetői tudását kényelmesen az otthonából, saját
időbeosztásához igazodva,
jelentkezzen a Mentorprogram új, térítésmentes
képzésére!

Radetzky Jenő

„Az élet egyikünk számára
sem könnyű. De nincs semmi baj, ha az embernek van
kitartása, és főleg önbizalma” (Marie Curie) – és hite,
teszem én hozzá, Istenben és
bizalma a társban, közösségben, jövőben.
Nehéz évet hagyunk magunk mögött. Romló világgazdasági környezet, ismeretlen pusztító vírus által
okozott pandémia, elvesztett családtagok, barátok és
mindezekhez végletekig kiélezett, közösségromboló társadalmi közhangulat. Igazi
próbatétel!
De nincs baj, ha van hitünk
és kitartásunk. Az Advent, a
várakozás alkalmas a viszszatekintésre, az újragondolásra, közösségeink újraépítésére, családi és tágabb
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Már pályázható az Országos
Vállalkozói Mentorprogram
újabb alprogramja, a Pénzügyi-, és Vállalkozói Szemléletformálás, melynek célja,
hogy pénzügyi, gazdasági és
vállalatvezetési területeken
nyújtson szakmai és gyakorlati ismereteket a KKV-szektor vállalatainak.
A korábbi szakmai mentorálásokkal ellentétben a
mostani program – igazodva
a vállalkozói visszajelzésekhez – kevesebb személyes
megjelenést igényel és egy
saját tempóban elvégezhető
online ismeretanyagon alapul. Az online tudásanyag
feldolgozása után az első
1500 jelentkező vállalkozásnak lehetősége lesz személy-

re szabott pénzügyi konzultáción is részt vennie.
Az alprogramon való részvétel térítésmentes (de minimis keret terhére vehető
igénybe), és többletpontokra
jogosít más pályázatokon,
pl. a GINOP Plusz–1.2.1–21
vagy a GINOP–1.2.8 és
VEKOP–1.2.6 pályázatok
esetében is plusz pontokra
jogosít az eredetileg viszszatérítendő támogatás egy

részének vissza nem térítendővé alakításához.
Az MKIK által gondozott
projekt az Országos Vállalkozói Mentorprogram GINOP1.1. 2 –V E KO P -17-2 018 00001 azonosító számú kiemelt projektjének keretében
került kiírásra. Jelentkezés:
www.vallalkozztudatosan.hu.
Bővebb
információ
a
kurjancsek.judit@mkik.hu
email címen, vagy a

+36203729504-as telefonszámon kapható.
A csákberényi Huszár
Szerszám- és Készülékgyártó Kft. operatív igazgatója,
Huszár Attila csatlakozott
az új alprogramhoz, hogy
fejlessze ismereteit pénzügyi
területeken.
Az operatív igazgatóval
beszélgettünk a programhoz
való csatlakozása okán.
Folytatás a 3. oldalon
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KARÁCSONY, A SZERETET ÜNNEPE
Grósz Ákos, ügyvezető
Grósz Coaching Kft.

Jancsó-Unger Linda
egyéni vállalkozó

A világ változik és benne mi is az életünk
folyamán. Az, hogy ki milyen értéket öregbít
tovább, egyéni fejlődésének az eredménye.
Mindezek mellett én hiszek benne, hogy az
alapérték, ami az Advent mögött is rejlik,
maga a szeretet. Hiszem, hogy a létezésünk
alapja is egyben, még ha sokszor meg is feledkezünk róla. Az Advent számomra a szeretet üzenete, hogy emlékeztessen, ha néha el
is felejtjük, a szeretet az, ami összeköt minket
és ami emberré tesz.
Karácsonykor is az egyszerűségben hiszünk. A hangsúly nem dekoráción, ajándékon vagy az ételen van ilyenkor, hanem a
közös időtöltésen. Ez az érték az, amit senki
nem fog tudni visszaadni. A hagyomány a
közös készülődésben ölt testet nálunk a szűk
és a nagycsaládban egyaránt. Az ajándékok a
gyerekeknek szólnak. Már jó pár éve ajándék
ár limitet szabtunk. Kreatívabb is így az ajándékozás, és nem is viszi el a ﬁgyelmünket.
Ahogy írtam változunk, változik a világ is,
ez így van jól. Ezúton is kívánunk szeretettel
teli áldott készülődést mindenkinek!

Graﬁkusként és kézműves vállalkozóként
már az ősz folyamán előkészülök az adventi
időszakra szezonális termékeimmel, így a vásárlóimat is már korábban ráhangolom a készülődésre. Az Advent a várakozás mellett egyben
egy sűrűbb időszakot is jelent a vállalkozásban.
Családunkban is izgatottan készülődünk a
karácsonyra. Már december elején elkezdjük
a kreatívkodást kisﬁammal és a lakás feldíszítését. Minden évben közösen sütjük a mézeskalács ﬁgurákat és megépítjük a mézeskalács
házikót, melyet kisﬁam szokott cukormázzal
díszíteni. Karácsonyhoz közeledve apró ajándékokat is készítünk a közeli családtagoknak.
Édesanyaként úgy érzem, hogy sokkal jobban várjuk a karácsonyt mi felnőttek is, amikor
kisgyermek van a családban. Hiszen ilyenkor
minket is boldogsággal tölt el, amikor látjuk a
gyermek szemében a ragyogást és izgatottságot
a várakozás alatt és karácsony napján is. Ettől
lesz nekünk is olyan varázslatos ez az ünnep.
Kántor Sándor, ügyvezető
Kántor Mechanika Kft.

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét és karácsonyig tart. Ez egyben a keresztény egyházi év,

a karácsonyi ünnepek és az adventi időszak
kezdetét is jelenti. Cégünk életében erre az időszakra esik a legtöbb feladat. Az év végi hajrá, a
beszállítások, a beruházások lezárása és egyben
az egész éves munkánk számadásának az időszaka is. Közben azt vesszük észre, hogy milyen
gyorsan elmúlt egy év. Lehullottak a falevelek,
leesett az első hó, a természet nyugovóra tért.
Ilyenkor arra is rádöbbenünk, milyen rohanó
világban élünk. Már jó lenne egy kicsit lassítani, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozni,
egymást megajándékozni, beszélgetni. Az adventi időszak erre is felhívja a ﬁgyelmet. Minden évben megvesszük és feldíszítjük a céges
karácsonyfát. Amint a fények kigyúlnak az ünnepekre is ráhangolódunk, elkezdjük tervezni az
évzáró ünnepi vacsorát. Minden ﬁnom étellel,
itallal megterített asztalnál jókat beszélgetünk,
felidézzük az év közben történt kellemes dolgokat és egy utolsó pohár koccintással hálát adunk
egymásnak és boldog karácsonyt kívánunk. Ezután már lecsendesedve, szűk családi körben készülünk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra.
Möllmann Eszter, Möllmann Ház

Az Advent számomra arról szól, hogy ezt
a várakozással teli időt a lehető legnagyobb
boldogsággal és nyugalommal, értékes munkával töltsem a gyerekeim és a családom, kollégáim körében.
Mi nagyon szeretünk dekorálni. Ez a saját házunkon és a szállodáinkon is látszik. Már november végén megkezdjük a friss zöldek vágását, díszek kihelyezését, hogy első Adventkor
már fenyőillat lengje be a házat. Minden héten
kikerül még valami apróság, és a Karácsony
elérkezésével lesz teljes az ünnepi dekoráció.
A Karácsonyban azt szeretem a legjobban,
amikor közösen kivágjuk a fát a kertben, feldíszítjük azt a gyermekeimmel, majd bekapcsoljuk a fényeket. A házat süteményillat járja át, ropog a tűz a kandallóban, társasozunk,
és a gyerekek szeme csillog a boldogságtól!
Áldott Adventet kívánok minden kedves olvasónak!

Lovasiné Nesó Annamária, FMKIK
pénzügyi- és számviteli szakember

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetében, a háttérben
dolgozik Lovasiné Nesó Annamária, a gazdasági iroda munkatársa és a napi munkája
mellett projektek elszámolásával foglalkozik.
Kellemes, derűs, megható és megnyugtató érzések merülnek fel bennem az Advent
szó hallatán – várakozás az eljövendőre; felkészülés az ünnepre, dekoráció, nyüzsgés
és szervezés; sok-sok elvégzendő feladat, 4
hét készülődés; majd elcsendesedés, a csoda
megszületése, meghittség és szeretteinkkel
való együttlét – jutnak eszembe róla.
Az ünnepi időszak névnapozással indul a
nagyszülőkkel, keresztszülőkkel, András napot ülünk legidősebb gyermekem tiszteletére. Megkötöm az adventi koszorút. Különféle
listákat készítünk – ajándéklista, feladatlista,
menülista, bevásárlólista. Az ötletelésben és
a kivitelezésben a gyerekekre és férjuramra
egyaránt számíthatok.
A lakás díszbe öltözik, szépen apránként,
mire a karácsony ideér, minden a helyére kerül.
Kézműveskedünk, iskolai adventi vásárra
készítünk portékát, vagy ajándéknak. Előkerül a pirográf, az üvegcsiszoló, festékek,
ragasztó. Közösen készítünk szaloncukrot is.
Aszalt gyümölcsből marcipánnal és csokoládéval. Süteményeket sütünk, elmaradhatatlan a bejgli. Idén macaron készítésére vállalkozunk, a hozzá beszerzett mandulaliszt már
a kamrában várakozik.
Szenteste már minden készen van, ugyanis az elnevezésével ellentétben mi már reggel karácsonyozunk. Pizsamás Jézuska jön,
vagyis ébredés után ajándékbontás van, majd
reggeli. Délre anyósomék, estére édesanyám
vár minket. Az ünnep 1. és 2. napja rokonlátogatással telik.
A karácsonyban számomra a közösen eltöltött
idő, az együttlét a legfontosabb, mind a készülődésben, mind pedig az ünnep megélésében,
azokkal, akik a szívemnek a legkedvesebbek.

Fűszerekkel idézik a tradicionális ünnepi ízeket
Madler László, tulajdonos
Diófa Étterem

1-2 nap elteltével is – természetesen az ételek
szakszerű tárolása mellett – biztonsággal elfogyaszthatóak és az ételek íze, állaga, minőségét tekintve nem csorbul. Mellette igazodni
kell a vendégek igényeihez is.
Nagy Roland, tulajdonos
Gémeskút Étterem

Alkalmazkodva a Covid okozta jelentős
kereslet visszaeséshez, karácsonyra elviteles
kínálattal is készülünk.
A vírushelyzettől függetlenül már évek óta
megﬁgyelhető tendencia, hogy az emberek
hétköznapjaiba nem igen fér bele – elsősorban feszes időbeosztásuk miatt – az étterembe járás. Ebből adódóan évről évre egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik az elviteles
rendelések iránt, így a karácsonyi elvitelre
szóló kínálat iránt is.
Ételeink fűszerezésével, ízvilágával igyekszünk a közös karácsonyi családi ebédek,
vacsorák hagyományos fogásainak ízeit felidézni vendégeinknek. Elsősorban olyan ételkínálat összeállítására törekszünk, ami akár

Éttermünkben mi is minden évben készítünk vendégeink részére karácsonyi, szilveszteri ételsort. Az idei évben sem lehetne
ez másképp. Úgy vélem, a mostani rohanó világunknak is befolyásoló tényezője az, hogy
nincs idő otthon főzni. Azt az időt, amit
együtt töltenek a családok, próbálják tartalmasan, családiasan kihasználni. Így is nehéz
néha összehozni munkájuk, munkabeosztásuk miatt. Ezt a vendégeinktől többször

hallottam. Mi igyekszünk ebben segíteni: a
körülményesebb, időigényesebb munkákat
igénylő ételeket elkészítjük (halászlé, töltött
káposzta). Az elmúlt pár évben szinte teljesen
kiszélesedett az igények köre, annak ellenére a tradicionális ételekből – halászlé, töltött
káposzta, kacsasült, párolt káposzta, csülök
– fogy a legtöbb. Éttermünk megmaradt a hagyományos, házias ízeknél, igyekszünk ezt
mindenben tükrözni ahhoz, hogy az otthon
melege, családiassága az asztalon lévő fogásoknál is érezhető legyen. Követnünk kell
hagyományainkat, mert azt tudjuk átadni az
utókornak, fontos, hogy megismerjék gyermekeink a karácsony varázsát, hangulatát,
mert ünnepünk ettől válik meghitté!
Szigeti László, tulajdonos
Csutora Étterem
Az adventi időszakban karácsonykor a legtöbb
családnál sok a teendő, az év végi hajtás lefoglalja a háziasszonyokat. Nagy körültekintéssel
és odaﬁgyeléssel készítjük és vállaljuk karácsonyi menük megalkotását, bárki ránk bízhatja az
ételek elkészítését, hogy több idő maradjon a
meghitt családi pillanatokra. Igazi ünnepi ételekkel várjuk vendégeinket: karácsonyi halászlét, töltött káposztát és hidegtálakat kínálunk az

ünnepi asztalra, melyekre már fogadjuk az előrendeléseket a Csutorában, az Agárd szívében
található, több mint 50 éves étteremben.
A karácsonyi menün túl vállaljuk céges és
baráti összejövetelek lebonyolítását is, éttermünk ideális helyszíne lehet bármilyen nagyobb összejövetelnek, rendezvénynek.
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Fejlessze ismereteit pénzügyi területen! Két székesfehérvári díjazott
Folytatás az 1. oldalról
A csákberényi Huszár Szerszám- és Készülékgyártó Kft. operatív igazgatójával,
Huszár Attilával beszélgettünk, aki aktív
résztvevője volt a két éve indult szakmai
mentorálási programnak, ahol a külpiaci alprojektben vett részt mentoráltként.
Az exportfejlesztési program után úgy
döntött, csatlakozik az új alprogramhoz
is, és továbbfejleszti ismereteit pénzügyi
területeken.
– Milyen élmény volt részt venni a szakmai
mentoráláson?
– Remek élmény volt. A mentorunk
Horváth Csaba – a Videotontól – igyekezett
teljesen személyre szabott javaslatokat tenni
a hozzá került cégeknek. A pandémia előtt
sikerült néhány személyes látogatást is kivitelezni a mentoráltaknál, köztük nálunk is,
és egy kellemes beszélgetés keretein belül
kitárgyalni a jelenlegi helyzetet és a fejlődés
lehetséges irányait.
Mi konkrét javaslatokat és tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan kezdjünk neki a terveink megvalósításának, és
végülis ezért jelentkeztünk a programra.
– Mi motiválta, hogy az elvégzett program
után belevágjon egy újabb tudásbővítő projektbe?
– A mostani program nem egy “kis” területtel foglalkozik, hanem a vállalkozás egészét
és annak minden fontosabb részegységét viszonylag mélyrehatóan érinti. Ez a fajta pénzügyi szemléletformálás hiánypótló anyag a
maga nemében. Alapvető igazság szerintem,
hogy a vállakozás az a “szakma”, amit nem
tanulhat az ember az iskolában, ezért rengeteg olyan dolog van, amit mindenki csak a saját kárán, vagy mások tapasztalatán keresztül
tanulhat meg. Szervezetépítés, pénzügyek, az
emberekkel való bánásmód, üzleti stratégia:
többek között ezekre a kérdésekre ad választ
ez a program és arra, hogy hogyan kezdjünk
neki a saját üzletünk építéséhez.
– Milyen tapasztalatai vannak az e-learning
tananyaggal kapcsolatosan?
– Az előző programban megismertem az
oktatóanyagok és az oktatófelület működését

és számomra nagyon szimpatikus, tetszik a
felépítése. Látszik rajta, hogy közérthető és
könnyen befogadható akart lenni, de nem
nézi a tanulót ostobának. Az elején tartottam
tőle, hogy nagyon triviális dolgokat fog csak
tartalmazni, de szerintem kellően elmélyed
minden témakörben. Külön pozitívum, hogy
egy mintavállalat példáján keresztül ismerhetjük meg a szabadpiac kihívásait.

Nemzeti Kiválóság Díjat (NKD) nyert
közepes méretű termelő vagy szolgáltató
szervezet kategóriában a Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.
Közigazgatási, közszolgálati, oktatási,
egészségügyi vagy szociális szolgáltatást
nyújtó szervezet kategóriában pedig a Kodolányi János Egyetem érdemelte ki az elismerést.

– Kiknek ajánlaná a részvételt a Pénzügyiés Vállalkozói Szemléletformálási alprogramban?
– Minden vállalkozónak és vállalkozni
vágyónak. Aki még nem kezdett saját üzlet
építésébe, annak szerintem “kötelező”, mert
segít felmérni a feladat nagyságát és összetettségét – feltéve, ha jól akarjuk csinálni –,
aki pedig már sikeresen vette az első akadályokat és tapasztalt, sikeres vállalkozó, az
azért kezdje el, mert rengeteg olyan dolgot
tartalmaz, amivel hatékonyabbá és jobbá tudja tenni az ügyvezetés folyamatát. Erre csak
egy példa az üzleti terv: nagyon kevés olyan
cég van ma Magyarországon, ami rendelkezik valamilyen konkrét írott üzleti stratégiával, és jól megfogalmazott célok mentén
hozza pénzügyi döntéseit. Egy ilyen kialakításában például nagy segítség lehet ez a tananyag.

A Macher Zrt. immár harmadszor nyerte el
a díjat, korábban ez volt a Nemzeti Minőségi Díj.
A pályázat célja a működésük során kiemelkedő teljesítményt és eredményt felmutató
szervezetek tevékenységének elismerése. A
Macher Zrt. idén ünnepelte megalakulásá-

A Macher Zrt. közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet kategóriában vehette át a díjat

A 7-es asztal
Jelen a jövőben
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában jelentkezik:
Huszár Attila, operatív igazgató

Üzleti Etikai Díjat nyert a Karsai
Holding Zrt.
A 2021 évi Üzleti Etikai Díjat az alapítók
„Nagyvállalat” kategóriában a Karsai
Holding Zrt-nek adományozták, a hazai
üzleti élet etikai színvonalának emelésében szerzett érdemeiért, alkalmazottai,
tulajdonosai, üzleti partnerei, szűkebb és
tágabb környezete és a társadalom jólétét
szem előtt tartó üzletviteléért. A díjat Kis
Éva, a Karsai Holding cégvezetője vette át.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gratulál a díjazottnak!
A Karsai Holding Zrt. százszázalékban magyar tulajdonosi háttérrel bíró cégcsoport
1988-ban alakult. Tevékenységi területe a
műanyagból készített – többségében fröcs-

A Karsai Holding Zrt. Üzleti Etikai Díjat nyert

nak 30. évfordulóját, amely egy új mérföldkő a szervezet életében. Ami biztosan nem
változik az a minőség iránti elkötelezettség,
értékorientáltság. A jövő az innováció-digitalizáció jegyében folytatódik.
A Nemzeti Kiválóság Díj (NKD) elnyerésére, pályázat útján volt lehetőség. Az értékelés alapjául az EFQM 2020 Modell szerint
elvégzett szervezeti önértékelés szolgált. A
pályázatokat képzett, független értékelőkből
álló csoportok értékelték három lépcsőben.
Az értékelés a pályázó szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljeskörű, tényeken alapuló bemutatása és helyszíni szemlék
alapján történt.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gratulál a díjazottaknak!

csöntött – csomagolóeszközök gyártása a
gyógyszer-, az élelmiszer- és a kozmetikai
ipar részére, valamint műanyagalkatrészek
előállítása az autó-, az elektronikai- és a telekommunikációs ipar számára. Üzleti Etikai Díjat évente csak tíz hazai vállalat kaphat négy kategóriában. Az idei díjazottakkal
már 123 cég viselheti Magyarországon az
üzleti etikus vállalat jelzőt, s vele együtt a
márkajel használatát. Az Üzleti Etikai Díjat 2000-ben alapította László Ervin ﬁlozófus, író, valamint Demcsák Mária, a Piac &
Proﬁt alapítója.
Fejér megyéből a Macher Zrt. 2017-ben, valamint 2018-ban Simon István (Simon Cégcsoport) érdemelte ki a díjat.

Tóth Milán
Projektkoordinátor
és innovációs tanácsadó
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
A hazai vállalkozásokat érintő szerkezetváltás évek óta a szakmai párbeszédek
egyik meghatározó témája. A változás
szükségességét ugyan nem az elmúlt két
év világszintű történései hozták felszínre, azonban az események kétségtelenül
felgyorsították a folyamatot. Már látjuk,
hogy az uniós célkitűzések kapcsán az
utóbbi időben egyre gyakrabban használt
digitalizáció-fenntarthatóság-reziliencia,
mint „mesterhármas” fogalmak meghatározó és kihagyhatatlan szereplői egy vállalkozás fejlődésének.
Az innovációs tanácsadások során, cégvezetőkkel beszélgetve általános tapasztalatként mondhatom el azt, hogy a némiképp átalakult környezethez, a gyorsan
változó körülményekhez a vállalkozások
többsége jól alkalmazkodott, mind inkább
kerül előtérbe az oly sokszor hiányolt, stratégia mentén való gondolkodás, megtartották munkavállalóikat, a tartalékoknak
köszönhetően megőrizték likviditásukat,
akár még fejlesztésekre is maradt energia,
és az idei évre már növekedést várnak. Így
bízom abban, hogy a válság utáni időszak
új, óvatosabb, hosszabb távra előre tekintő
vállalkozói működést hoz majd, valamint,
hogy a mérleg egyik serpenyőjében ott
lévő veszteségeket és nehézségeket ellensúlyozzák azok a tapasztalatok, amelyek-

kel a vállalkozói szektor gazdagodott, s
amelyek révén a vállalkozások alkalmazkodó- és kezdeményezési képessége nagy
mértékben javulni fog a közeljövőben.
A kamarai szolgáltatói, tanácsadói oldalról is látjuk és tapasztaljuk, hogy az eddig
jól ismert és bejáratott üzletépítési, üzletkötési modellek is átalakulóban vannak,
jellegük folyamatosan formálódik. Konkrét példával élve, közel két év távlatából
már elmondhatjuk, hogy a virtuális üzletember-találkozók – bár kényszer szülte – térnyerése forradalmasítja a korábbi
üzletfejlesztési gyakorlatot.
A célok elérését segítő szolgáltatások
vállalkozások felé történő, magas színvonalú biztosításához elengedhetetlenek
a rendszeres képzések, az új ismeretek
elsajátítása, a kamarai szolgáltatási portfóliónk folyamatos bővítésén való munka,
melyek – a mindennapi feladataink mellett
– meghatározói voltak az őszi hónapoknak, és amelyekkel a jövőre készülünk.
A jelenlegi, adventi hetek azonban már
a számvetés, az elcsendesülés, az egész
évben támogató, biztos hátországomba, a
családomhoz való visszavonulás időszaka,
ahol feleségemmel és két kislányommal
élhetem át azt az izgalmas, várakozással
teli, együtt töltött időt, mely számomra a
karácsonyt jelenti.

GAZDASÁGI KALAUZ
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Szolgáltatás Érték az etikus magatartás
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

Két kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző
gazdasági szereplő kapott
Etikus Vállalkozó Díjat az
FMKIK L. Küldöttgyűlésén. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége Etikus Vállalkozó Díjat adományozott
Vida Tamás egyéni vállalkozó, valamint a Fehérvári Kézművesek Egyesülete
számára.
Vida Tamás egyéni vállalkozó az üzleti életben tanúsított példamutató vállalkozói tevékenysége, tudatos
értékrendje,
társadalmi
felelősségvállalása, etikus
vállalkozói magatartása elismeréséül kapta meg a kitüntetést. Vida Tamás előtt
nem ismeretlenek az üzleti
etika íratlan szabályai. Elkötelezett a szakmája iránt,
embersége és szakmai tudása példaértékű.
Az üzleti etika támasztotta
írásos követelményeken túl
mindennapjai, vállalkozási
tevékenysége is értékvezérelt magatartásáról szól. Eti-

Kaszap István géplakatos valóban egy klasszikus szakma
képviselője. A rendszerváltást követően lett egyéni vállalkozó Székesfehérváron,
azóta is folyamatosan űzi a
mesterséget, még 75 évesen
is. Nagyra becsülik munká-

Egyesület hatékony támogatással viseltetik a kézműves tevékenységet folytató
gazdasági szereplőkkel. Az
egyesületi célok megvalósulása mellett példaértékű az a
korrekt és az üzleti életben
is zsinórmértékül szolgáló kommunikáció, amelyet
különböző szervezetekkel,
közigazgatási hatóságokkal,
a város és a megye jelentős
hivatalaival és gazdasági
szereplőivel folytat.

SZEMÉLYES ÉS ONLINE
RÉSZVÉTEL IS LEHETSÉGES
Webshop alapítás jogi, informatikai és marketing
háttere – 2022. február 1. kedd, 9,00-16,00
Webshop motorok részletes bemutatása – 2022. február 8. kedd, 9,00-16,00
Hogyan építsünk „Google-barát” weboldalt? Google
Ads és Facebook Ads hirdetések – 2022. február 15.
kedd, 9,00-16,00
Ha van mobil appunk az menő – de hogyan lehet
költséghatékonyan és jól csinálni? – 2022. február 22.
kedd, 9,00-11,00

ADÓKLUB – 2022. január 18. kedd, 9,00 óra
Adózás rendje, ÁFA törvény változások
ADÓKLUB – 2022. január 19. szerda, 9,00 óra
Személyi jövedelemadó változások, SZJA visszatérítés,
járulékok, KATA
Minden héten üzlet – Szlovákia, Lengyelország –
2022. január 26. szerda, 10,00 óra
Ismerje meg a két ország gazdaságát, üzleti lehetőségeit!
Radetzky Jenő, Vida Tamás, Szenczi Jánosné (Fehérvári Kézművesek
Egyesülete) és dr. Simon László kormánymegbízott (b-j)

Alba-Zöchling Kft.
FEHÉRVÁR TRAVEL Kft.
Garzon Bútor Cégcsoport
Golenyák János, egyéni vállalkozó
Möllmann Ház – Fogadó az Öreg Préshez Kft.
Damniczki Gyula Balázs, Alba-Gel Kft.
Vida Tamás, egyéni vállalkozó
Fehérvári Kézművesek Egyesülete

ját, mindig szorgalmas, precíz és lelkiismeretes.
Horváth Mária fodrászmester hosszú évtizedes munkájával kivívta vendégei,
környezete és családja elismerését. Lokálpatriótakén
1982 óta egy helyen, saját
vállalkozásában, üzletében
tevékenykedik,
ugyanazzal az alázattal, emberséggel kiszolgálva ügyfeleit és
környezetét, immár 40 éve.
Számos tanuló szerezte meg
a szakmai tudást kezei alatt.
Klonka Sándorné Zsuzsanna hatvan éve aktívan dolgozik fodrászként. Pályafutása
alatt sok tanuló került ki a
keze alól. Nagy munkabírással és jó kedvvel végzi munkáját a mai napig, nyugdíjba
vonulása után is aktív maradt
szakmájában.

rendezvényei

ONLINE PROGRAMOK

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2018-ban alapított Etikus
Vállalkozó Díj és Etikus Vállalat Díj elismeréseket eddig az alábbi
személyeknek és szervezeteknek ítélte oda:
2018.
2018
2018.
2018.
2019.
2019.
2021.
2021.

szféra

A személyes megjelenésű programok látogatása védettségi igazolványhoz kötött!

Etikus Vállalkozó/Vállalat Díj

Elismerést vívtak ki
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Iparos Mester Vállalkozói Díjat adományozott Kaszap
István géplakatos, Horváth
Mária fodrászmester és
Klonka Sándorné fodrász
részére. A díjazottak olyan
egyéni vállalkozók, akik
évtizedek óta valamelyik
klasszikus szakmában tevékenységükkel szakmai
rangot értek el, elismerést
vívtak ki, munkájuk példaértékű.

kus magatartása nem csak
vállalkozóként, de mestervizsga bizottsági elnökként
is megmutatkozik.
A Fehérvári Kézművesek
Egyesülete a környezet és
társadalom érdekeivel öszszehangolt
példamutató
tevékenysége, a kézművesség és a néphagyományok
hordozta értékek közvetítése és etikus magatartása
elismeréséül vívta ki a díjat. A Fehérvári Kézműves

üzleti

Etikus Vállalat Díj
Etikus Vállalat Díj
Etikus Vállalat Díj
Etikus Vállalkozó Díj
Etikus Vállalat Díj
Etikus Vállalkozó Díj
Etikus Vállalkozó Díj
Etikus Vállalkozó Díj

Alakítója a duális
képzésnek
A mesteravató díszünnepség keretében került sor a
gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj átadására. Idén a
díjat Krihó Miháy, az Ivanics Cégcsoport fejlesztési
és projektigazgatója vette át. A szakember aktív
alakítója a duális képzés
megvalósulásának a cégcsoportnál.
Krihó Mihálynak kiemelkedő szerepe van a cégcsoport
stratégiájának és hosszútávú
céljainak
megalkotásában,
elérésében. A duális képzés
bevezetése kapcsán napi szintű együttműködést alakított
ki az oktatási intézményekkel, az iparkamarákkal, a
gyakorlati képzőhelyekkel. A

Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett
szakképzési egyeztető fórumok aktív szereplője. Tagja
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Ágazati Készség
Tanácsnak, és elvitathatatlan
érdeme van az állami és a
gazdálkodó szervezetek érdekeinek harmonizálásában.
Kitűnő kommunikációjának köszönhetően az emberi kapcsolatait a kölcsönös
megértésen alapuló együttműködés jellemzi. Felkészült, elkötelezett vezető,
egyben fantasztikus személyiség, aki mindenkinek önzetlenül segít.

A német csomagolási törvény változásai magyar exportőröknek – 2022. február 16. szerda, 10,00 óra
Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

Szerszámkészítő mesterképzés indul
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerszámkészítő szakmában várja a
szakemberek jelentkezését
mesterképzésre. A mesterképzés kedvező díjtételű, de
önköltséges. Megfelelő létszám esetén, 2022. elején indul az oktatás.
A képzés összesen 180 óra,
mely a képzési programban foglalt szakmai 110 óra
mellett 30 óra vállalkozásvezetési és 40 óra pedagógiai módszertani ismeretek
tananyagegységből tevődik
össze.
– A mestervizsga célja a
szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell
kialakítása. Azt gondolom,
hogy az idén, kamaránknál
mesteroklevelet szerzett 34
fő is joggal lehet büszke a
teljesítményére, hogy munka
és család mellett megszerez-

ték ezt a rangot autószerelő,
villanyszerelő és gépi forgácsoló szakmákban. Bútorasztalos szakmában egy
ﬁatalember szerzett mesterlevelet, de ő az EuroSkills
versenyen szerzett a szakmájában aranyérmet és így jogot
a mesterlevélre. Neki „csak”
pedagógiából és vállalkozásvezetésből kellett vizsgáznia
a kamaránál. Arra buzdítom
tehát a középfokú szakképzésben tanuló ﬁatalokat,
hogy tanuljanak kitartóan
és jelentkezzenek a szakmai
versenyekre, mert a jó teljesítmény számos előnnyel jár,
többek között a mesterlevél
megszerzés
lehetőségével
is. Persze ehhez kiemelkedő teljesítményt kell nyújtani. – mondta Mátrahalmi
Tibor, az FMKIK szakképzési igazgatója.
További információ:
mesterkepzes@fmkik.hu
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A kitüntetettek közül Horváth Mária és Klonka Sándorné (középen)

Krihó Mihály (balról a második) átvette a díjat

