Tiszta vizet
a pohárba!

„A Velencei-tónak többször
volt alacsony a vízállása.”
– Tóth Sándor, műszaki
igazgató, Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság.
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Radetzky Jenő

Augusztus
A bezártságot követő
felszabaduló
életérzés
gyönyörű példája az Egri
csillagok film utolsó jelenete, amikor az ostrom
után a várból kitóduló lovak és gazdáik önfeledten
élvezik a szabad levegőt
és a mozgást.
Ezt a hatást lehetett
érezni az elmúlt hónapban
Magyarországon.
Tömött utak, megtelt
nyaralóhelyek, utcák, éttermek, gyorsuló szállítások, felpörgő gazdaság. A
máskor csendes augusztus eseményekben gazdag
hónappá lett. Elhalasztott
beszerzések,
építőipari
beruházások,
elmaradt
kulturális és szórakoztató rendezvények pótlása,
szakrális, nemzeti és állami ünnepek a szokásosnál is nagyobb léptékű
megrendezése
igyekezett kárpótolni a szabad
közösségi életre vágyó
honfitársainkat, segítve
ezzel a gazdaság újraindítását is.
A derűs, átlagosnál
melegebb nyári hónap

azonban nem csak pozitív eseményektől lett
mozgalmas.
Konténerhiány okozta szállítási
nehézség, félvezetők hiánya a digitális iparban,
infláció, külső és belső
viták a gazdaságpolitikáról, versenyképességről.
Mindehhez jött még a
klímaváltozás megállíthatatlannak tűnő, most
már bennünket is közvetlenül megérintő (Velencei-tó vízhiánya) üzenete,
valamint a migráció és
háborús veszélyt hordozó afgán válság. De nem
múlt el a járványveszély
sem. Augusztus vége fordulópontnak látszik. Az
euforikusan felszabadult
szabad érzés után a megfontolt, felelős viselkedés
ideje következik. Igaz ez
a hosszútávú gondolkodásra – mint a karbonsemlegesség ügye – vagy
rövid távon az új teljes bezártságot megelőzni tudó
járványelleni védekezésre. A gazdaság szereplőinek mindkét területen
van feladata.

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

Német InfoPont
a Gazdaság Házában
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Német – Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamara intenzív együttműködésének köszönhetően,
német InfoPont jön létre a
Gazdaság Házában, a 2021.
szeptember 30-ára meghirdetett Magyar-Német Üzleti Fórum alkalmával.
Szeptembertől a Gazdaság
Házában üzemelő Német
InfoPont hasznos információkat nyújthat a külpiacra
jutásról, szakvásárokon való
részvételről, valamint a németországi üzleti partnerkeresésről.
Egyéni tanácsadással is
várjuk az ügyfeleket, testreszabott válaszokkal segítjük

a német üzleti piacon való
eligazodást.
A magyar-német gazdasági
kapcsolatok aktualitásaiban
is eligazítjuk az ügyfeleket,
részletes tájékoztatással a
gazdasági jelenlét jogi formáiról, a németországi jogi
keretfeltételek kérdésében.
Szeptembertől keresse a
német InfoPontot a Gazdaság Házában!
Bővebben: fmkik.hu

A tó, amely
érték

Üzletet
kínálunk

„Segítenünk kell szeretett
tavunkat, van rá mód, hogy
mi emberek beavatkozzunk.”
– Nagy Roland tulajdonos,
Gémeskút Étterem.

Üzleti-gazdasági rendezvényt, üzletember-találkozót,
digitalizációs képességfejlesztést, fenntarthatósági tréninget kínálunk a kkv-knak.
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gazdasági

a fejér megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági lapja
2021. augusztus 25. SZERDA – www.fmkik.hu

A globális gazdaságot
újra kell gondolni
A klímaváltozás okozta szárazság, árvizek váltakozva
vannak jelen életünkben,
hektikussá vált Földünk
vízháztartása. Ennek következménye a Velencei-tóban kialakult vízhiány is,
amely strandbezárásokat
és halállomány pusztulást is
eredményezett.
A probléma hosszútávú
kezelésére a karbonsemlegesség elérése megoldás
lehet, amelyet az Európai
Bizottság előírása szerint
2050-re teljesíteni kell az
Európai Uniónak.
Az ipari forradalom óta a
gazdaság szereplői kevés
figyelmet fordítottak a légköri szennyezés mértékére,
illetve annak hatásaira tevékenységük során. Hosszú
ideig ez nem okozott különösebb gondot, de mára a
kumulált hatás nagyon rövid
idő alatt robbanásszerűen
jelentkezik.
Elkerülhetetlennek látszik, hogy igazságosabb rendszer jöjjön létre,
melyben a károkozók fogják
megfizetni a szennyezés kárának, illetve rehabilitációjának költségeit.
Ebben a szellemben született az EU-s irányelv. Az
Európai Bizottság Fit-for-55

Klímaváltozás, karbonsemlegesség: a magyar vállalatokat, intézményeket is érinti
elnevezésű csomagja azt
a célt tűzte ki, hogy az EU
tagországok karbonkibocsátása az 1990-es referenciaszinthez viszonyítva 55%-os
csökkenést érjen el 2030-ig.
Ezt követően 2050-re, a
teljes Európai Unió el kell,
hogy érje a klímasemlegesség állapotát.
Az EU által kitűzött energiahatékonysági célok elérése
a magyar vállalatokat, intézményeket is érinti, melyhez
az energiakereskedők és a felhasználók hatékony együttműködésére van szükség.

A célok megvalósulása
érdekében a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara „Karbonsemlegesség,
hogyan érhető el 2050-ig?”
címmel fórumot szervez a
Gazdaság Házában, 2021.

szeptember 21-én (kedden),
14,00 órakor.
A témában Dr. Tóth Tamás,
a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
általános elnökhelyettese ad
tájékoztatást.

Karbonsemlegesség témában
szakmai fórumot tartunk
a Gazdaság Házában
az érintett vállalkozások részére
2021. szeptember 21-én, kedden, 14,00 órakor.
A programról bővebben: fmkik.hu

Karbonsemlegességi kisszótár
Mi is az a karbonsemlegesség? Mit takar a karbonkibocsátás? Hogyan kapcsolódik az üvegházhatás?
Milyen kötelezettségek várnak ránk, a vállalkozókra,
a lakosságra, hogy hozzájáruljunk a karbonsemlegesség állapotához?
Cikkünkben a téma kapcsán felmerülő alapfogalmakat tisztázzuk közérthető módon.
Mi a karbonsemlegesség?
Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, életviteli tevékenységek folytatása olyan módon,
hogy ezáltal az összességében
kibocsátott szén-dioxid lábnyom nulla legyen.
Mi az üvegházhatás?
Hasonlatos az üvegházhoz,
ahol az üvegen át behatoló
napfény energiája, melegítő
hatása nem tud távozni, ezért

annak felmelegedését okozza.
Földünkön ezt a légkör felső
rétegeiben megjelenő és felhalmozódó szén-dioxid, ammónia, por, fluor vegyületek
és sok más gáz okozza, mint
egy láthatatlan üvegbúraként
borítva, melegítve Földünket.
Üvegházhatású gázok
Az emberi tevékenység során kibocsátott különböző
szennyező anyagok, amelyek
felelősek az üvegházhatás létrejöttéért és ezáltal a klímaváltozásért.
Szén-dioxid egyenérték
A gázok és porok sokfélesége miatt nehezen lehetne elemezni és súlyozni az
üvegházhatású gázok folyamatainak
eredményét.
Ezért megegyezés szerint a
szén-dioxidon kívül minden
más szennyező anyagnak
megállapították a szén-dioxid
egyenérték
együtthatóját.

Ezzel az együtthatóval beszorozva a szennyező anyag
tömegét, megkapjuk azt a
mennyiséget, amely úgy viselkedik, mintha a szennyező
anyag szén-dioxid lett volna.
Európai uniós karbonsemlegességi célkitűzés
Az EU 2050-re tűzte ki
azt a célt, hogy a tagországok összesített szén-dioxid

kibocsátása nullává válik.
A későbbiekben kerül kidolgozásra, hogy a tagországok
ebből a célkitűzésből mennyit
vállalnak magukra. Az országos energiastratégiák fogják
meghatározni, hogy a különböző gazdasági szektorok, a
lakosság hogyan kell, hogy
hozzájáruljon a célok megvalósításához.

Az EU 2050-re tűzte ki azt a célt, hogy a tagországok összesített széndioxid kibocsátása nullává válik
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gazdasági kalauz
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Tiszta vizet a pohárba, vizet a Velencei-tóba
A Gazdasági Kalauz jövőbeni lapszámaiban a karbonsemlegesség kérdéskörével
kívánunk foglalkozni, kiemelten ennek vállalati hatásaival, megpróbálva körüljárni
valamennyi érintett gazdasági szektort.
A gazdasági hatásokon túl – mint a környezet és gazdaság felelősségteljes résztvevői – szem előtt tartjuk a környezetben
létrejövő változásokat és a klíma markáns,
hosszútávú változását is.
Fejér megyében először a Velencei-tavi vízszintproblémával foglalkozunk, műszaki és
gazdasági szakemberek tollából érthető magyarázattal szolgálva a kialakult helyzetre.
A tó környéki vendéglátósokat is megkérdeztük, mennyiben érinti üzletmenetüket
a kialakult helyzet.
Tóth Sándor, a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság műszaki igazgatója nyilatkozott a Velencei-tavat érintő témában.
– A Velencei-tó alacsony vízszintje összefüggésben van-e a klímaváltozással?
– A KDTVIZIG feladatai közé a Velencei-tó
és vízgyűjtő területének folyamatos monitoringja tartozik, alapvetően a bekövetkezett
meteorológiai események hatásait vizsgáljuk
a hidrológiai elemekre. A meteorológiai előrejelzések körülbelül 6 napra vonatkozóan tekinthetőek megbízhatónak, ezen túl jelentős
mértékben csökken a bekövetkezésük valószínűsége. A múltbeli idősorok alapján a Velencei-tónak többször volt alacsony a vízállása.
A vízháztartási mérlegben a párolgás súlya
a nyár végével jellemzően visszaesik, és az
őszi-téli csapadékok reményeink szerint vis�szatöltik a tó vízszintjét.
Jelenleg nem tudjuk meghatározni, hogy a
Velencei-tó vízszintcsökkenésének a klímaváltozás, vagy a klímaváltozékonyság az oka.
Az azonban biztos, hogy 1951-óta a léghőmérséklet ~1,5º C-kal magasabb, ennek következtében a vízhőmérsékletek is, elsősorban a nyári
időszakban különösen magas értékeket érnek
el. Tényként kell kezelni azt is, hogy az utóbbi
évtizedekben 1993-ban, 2003-ban és 2013-ban
volt hasonlóan alacsony, vagy ennél is alacsonyabb vízszint a tóban.
– Van-e műszaki megoldás a tó vízpótlására
természetes úton?
– Összefoglalva: a műszaki elképzeléseket, a
Velencei-tó vízpótlási lehetőségeit Igazgatóságunk vizsgálta, az esetleges vízpótló rendszerek és vízbázisok számba vétele megtörtént.
A változások kidolgozásában a térségi ivóvíz
szolgáltatói is részt vettek. A megoldások
között a tó saját vízgyűjtőjén keletkező vízkészlet, illetve a karsztvíz-bázis szerepel. A
megvalósítás, amelyek nem különböző alternatívák, hanem egymást egészítik ki:
A Velencei-tó jelenlegi vízpótló rendszerének (Pátkai, Zámolyi tározók) optimalizálása,
felújítása. E rendszer hosszútávon, az átlagos
csapadékos évektől szélsőségesen nem eltérő
időszakokban képes a tó vízpótlását ellátni.
Mivel a tó vízgyűjtő területén keletkező többlet csapadékot a két tározó tartja vissza, ezért

A felmelegedés tönkreteszi a Velencei-tavat, amit az idén már olyan vízhiány is sújt, hogy strandbezárásokhoz
kellett folyamodni
mondhatjuk ezt természetes vízpótlásnak. Ideális esetben a két tározó évi 10 millió m3 vizet
tud a tó rendelkezésére bocsátani. A két tározó
jelenleg azért nem tudja betölteni vízpótló szerepét, mert a benne tárolt vízkészlet minősége
veszélyeztetné a tó ökológiai állapotát. A rossz
vízminőség oka a feliszapolódott tározó meder, amely nagy mennyiségű tápanyagot biztosít az algák csaknem folyamatos, nagymérvű
jelenlétének. A megoldás a tározók üledékének
eltávolítása, a műtárgyak felújítása. Ezt követően egy új üzemrend kialakítása a feladat.
A tározók elsődleges célja a tó vízpótlása, ez
továbbra is prioritást kell, hogy kapjon! A többi
vízhasználatot e cél mellé kell rendelni.
Ideiglenes, azonnali vízpótlásra a Rákhegyi
karszt vízaknából és az un. Köfém vezeték
(Kincsesbánya, Székesfehérvár) igénybevételével van lehetőség. E vízpótló rendszer a
1993-95 közötti időszakban a tó vízpótlására
épült ki. Az akkori kb. 15 millió m3-es vízpótlás a bányászati tevékenység miatti többlet
vízemelés terhére volt megvalósítható. A rendszer jelenleg is létezik, működőképes. Azonban az azóta eltelt időszakban erre a rendszerre
lett felfűzve néhány település ivóvízellátása.
Ennek következtében ez a csőhálózat csak nagyon erősen korlátozott mennyiségű vizet képes a tóba, illetve a Császárvízbe juttatni. Ez a
vízpótlás csak néhány hónapig üzemelt volna.
Rendkívüli, a mostani helyzethez hasonló
alacsony tóvízállás esetén, vízpótlás a Csóri-karsztakna átalakításával és a kapcsolódó
távvezeték fejlesztéssel oldható meg. A távvezeték átépítése az elmúlt években egyre
sürgetőbbé vált Székesfehérvár vízellátásának biztonsága érdekében. A korábbi tervek,
a vezeték kisebb módosításával, alkalmasak
lehetnek a tó vízpótlási céljainak ellátásához. Egy rövid átkötő vezeték kiépítésére
van szükség a Hármas hídi csomópont és a
Zámolyi-úti átemelő között. A Csórról érkező és tovább kormányzott víz a Császárvízen
keresztül jutna a Velencei-tóba. Amennyiben
vízpótlásra van szükség, akkor kb. 10-15 millió m3 víz átkormányzására van lehetőség.

Kárpátia Étterem, festői környezetben
Festői környezetben, történelmi időutazásra és
kiváló nagy-magyarországi étel- és borkülönlegességek fogyasztására invitál az FMKIK
új önkéntes kamarai tagja, a Nagy-Magyarországi Park Nonprofit Kft. (www.nagymagyarorszagpark.hu). Az isztiméri vállalkozás
megyehatáron lévő Királyszállási intézménye

Kárpátia Étterem

nyugodt környezetet igénylő vállalati rendezvényeknek kínál különleges helyszínt és
kiszolgálást. A több hektáros, rendezett park
és bemutató építmények egyidejűleg hasznos
családi tartózkodásra nyújtanak lehetőséget.
Jól illeszkedik kamaránk Kárpát-medencével
kapcsolatos szellemiségéhez.

Az utóbbi két vízpótlási változat a tó vízpótlása mellett a térség ivóvíz-ellátásának a biztonságát növelné, így a tó 10-15 évenként előforduló
vízpótlására külön rendszert nem kell kiépíteni.
– Van-e műszaki terv a Velencei-tó turisztikai
szempontjából fontos madárrezervátum eliszaposodásának lassítására, vagy vízellátásának megoldására?
– A „Velencei-tavi partfal komplex
fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú
projekt keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság a Velencei-tó természetvédelemi
területén áramlásjavító kotrásokat, a korábban a friss víz áramlásáról lefűződött területek
ismételt bevonását elvégezte. A kotrásokból
kikerült mederanyag a tómederben maradt,
azokból költőszigeteket, élőhelyeket alakítottak ki. Ezek mellett a tóba torkolló vízfolyások
mederrehabilitációja és a vízfolyásokra épített
hordalékfogó tározóterek is megújultak.
A Dinnyési-fertő természetvédelmi terület,
Madárrezervátum vonatkozásában a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága illetékes, a tervezett, illetve folyamatban lévő beruházások tartalmáról ők
tudnak részletes felvilágosítást adni.
– A sajtóban megjelent, Velencei-tó megmentésére vonatkozó 40 milliárdos keret egy
komplex, a városi és települési ivóvíz ellátást is
érintő projektre vonatkozik, amiből a konkrét
Velencei-tó felszíni vízellátását jelentő összeg
külön értelmezhető-e?
– A felszín alatti vízszerzéshez és a vízellátó
hálózat bővítéséhez és átalakításához szükséges
előzetes tervek a területileg illetékes víziközmű
szolgáltatók bevonásával készültek. Igazgatóságunk legfőbb szándéka a meglévő vízpótló
rendszer rekonstrukciója. Ez a Pátkai- és Zámolyi-tározók átfogó rekonstrukcióját jelenti,
melynek keretében a tározókban visszatartott
vízminőség javítása érdekében mederkotrást,
illetve a vízkormányzó műtárgyak korszerűsítését és a kapcsolódó földművek állékonyságának biztosítását tekintjük. A Pátkai-tározó és
a Velencei-tó között kapcsolatot biztosító Császárvíz vízfolyáson, a tározók vonatkozásában
szükséges előkészítő munkálatokat a források
rendelkezésre állását követően a külső vízpótlástól függetlenül is meg lehet kezdeni.
Hangsúlyozni kell, hogy a kormány-előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések célja
három vízháztartási állapotra vonatkozik. A

A sukorói Gémeskút Étterem

tározók fejlesztése a hosszúidejű, szélsőségektől mentes vízállapotok esetére nyújt megoldást; a Rákhegyi, 1993-ban épült vízpótló
rendszer igénybevétele az azonnali, a mai
helyzet gyors kezelésére ad átmeneti megoldást; a Csóri vízbázis és vezeték fejlesztése a
mostanihoz hasonló tó vízszintek esetén, 10-15
évenként előforduló vízpótlási igényt elégíti ki.
A vízpótló rendszerek mellett az előterjesztés előirányozza a Velencei-tavi települések
ivóvíz ellátásának részleges fejlesztését is, az
Ercsi-Velence ivóvíz-vezeték egyes szakaszainak felújítását is.
– A műszaki megoldások kivitelezésében várható-e tenderkiírás, milyen vállalkozásokat
érinthet a projekt?
– Amíg a beruházásokra nem áll rendelkezésre forrás, addig sem a kedvezményezett, sem
az esetleges forrás nagyságrendje nem ismert.
A műszaki beavatkozások kivitelezését előkészítő tervezésnek kell megelőznie. A szükséges
engedélyek beszerzésével egyidőben lehet a
végleges műszaki tartalmat meghatározni, ezzel együtt költségvetést készíteni. A műszaki
beavatkozások becsült nagyságrendjéhez igazítottan kell a jogszabályoknak megfelelő pályáztatási folyamatot megválasztani és lefolytatni.
A kiszáradó tó miatt lezárt strandok következményeként a tó környéki vendéglátó egységek is érzik a folyamat negatív hatását; kevesebb strandoló, kevesebb vendég.
A sukorói Gémeskút Étterem tulajdonosát, Nagy Rolandot is megkérdeztük,
mennyiben érinti üzletmenetüket a kialakult helyzet.
A tó, mely érték, értéket teremt és teremtett.
Oly értéket, amire méltán büszkék lehetünk.
Nagyapám halász ember volt, sokat mesélt a tóról nekünk. Anno megélhetést biztosított a sok
halász család számára. Fontos turisztikai központ Budapesthez és Fehérvárhoz lévő közelsége miatt. Történelmi helyszín, a Pákozd-Sukorói
csata hadszíntere. Hosszan sorolhatnám értékeit,
a környező települések adottságait, szolgáltatásait, amelyekkel igyekszünk minden idelátogató
állampolgár részére pozitív élménnyel szolgálni. Éppen úgy, mint a természetjárás, a fürdés,
a sport, gasztronómia terén. A tó növényvilága
a természethez alkalmazkodva méltán egyedi,
így például a mocsári nőszirom, amely kitűnő
dísze virágzáskor a tóparti láposabb részeknek. A felmenőim elbeszélésben meséltek arról,
hogy kiszáradt a Velencei-tó, de mesélték arról
is, amikor jóval nagyobb volt a tó, mint manapság, a mostani M7 autópályáig tartott. Úgy vélem segítenünk kell szeretett tavunknak. Van rá
mód, hogy mi emberek beavatkozzunk, méltó
módon, tevékenyen. Bízom abban, hogy sikerül
megoldást találni a tó feltöltésére. Sikerül megtalálni azt a módot, amivel megfelelő minőségű
vízzel lehet pótolni az elpárolgott mennyiséget.
Éttermi és szállóvendégeink a sukorói strandot
használják leginkább. Az itteni részen normál
állapotban egy viszonylag mélyebb partszakasz
van, s jelenleg is fürdőzésre kifejezetten alkalmas, jó a vízminősége. A járvány időszak után
aránylag hamar visszatértünk a régi munkás
életünkbe. Vendégeink már nem elvitelre, kiszállításra rendelnek tőlünk, hanem újra leülnek
éttermünk asztalaihoz. Jó látni a boldogságot,
megelégedettséget vendégeink arcán, így vis�szajelzést kapunk munkánk gyümölcséről. Továbbra is várjuk vendégeinket! Kóstolják meg
ételeinket, gyönyörködjenek a panorámában
éttermünk teraszáról.
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Egész évben üzletet kínálunk!
Több üzleti-gazdasági esemény, nemzetközi üzletember-találkozó, digitalizációs képességfejlesztés, fenntarthatósági rendezvény, tréning szerepel a kamara Enterprise
irodájának őszi programkínálatában.
Középpontban a kkv-k támogatása, az exportpiacra kerülés, a vállalkozásfejlesztés,
az üzleti információ, a speciális helyi piaci
ismeretek biztosítása, a kapcsolati tőke, a
fenntarthatóság, innováció. A rendezvényeken a gazdasági, üzleti élet szereplői számára
szolgálunk információval, minden vállalkozásnak kínálunk programot. A nemzetközi
üzletember-találkozókon a vállalkozások tárgyalópartnereiket maguk választhatják meg,
a bejelentkező külföldi partnerek közül.
Ősszel az Európán kívüli piacok kerülnek
középpontba. Ismét útjára indítjuk online
„Minden héten üzlet” programsorozatunkat,
ahol az exportfejlesztés, a kétoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok erősítése és a
külpiacra jutás segítése áll fókuszban.
Ezeken a webináriumokon a gazdálkodók
lényeges piaci információkhoz jutnak adott
térséggel kapcsolatban, konkrét üzleti partnerkeresési lehetőségekről kapnak tájékoztatást, valamint egyéb hasznos gyakorlati tanácsokról, „praktikákról” hallhatnak.

A sorozat online programjain megismerhetik Kína (szeptember 23.), Dél-Korea, Szingapúr, Japán (október 7.), az Arab térség országai (október 21.), Grúzia, Örményország,
Azerbajdzsán, Kazahsztán, Tadzsikisztán
(november 4.), Izrael, Dél-Afrika (november
18.), valamint az USA és Kanada (december
2.) piacát és üzleti ajánlatait.
A koronavírus az eddig ismert és használt
üzletépítési, üzletkötési modelleket is átalakította. Szakértők szerint a virtuális B2B
találkozók megjelenése forradalmasíthatja a
korábbi üzletfejlesztési gyakorlatot.
A különböző iparágak képviselőinek szervez online üzleti találkozót az Enterprise Europe Network iroda. A balti államok
egyik legnagyobb élelmiszeripari vásárára, a Riga Food-ra szeptember 8-10. között
kerül sor, majd ezt követően az IKT szektorban érdekelt vállalkozók vehetnek részt
üzletember találkozón, szeptember 13-17.
között.
Szeptember 28-30. között pedig a HORECA
szektor képviselői az ExpoCook rendezvény
keretében köthetnek üzletet.
Szeretne még több programról értesülni?
Kövesse facebook oldalunkat! Facebook.com/
kamarafejer, vagy nézze meg honlapunkat:
fmkik.hu, ahol hírlevelünkre is feliratkozhat.
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Nemzeti Technológiai és Szellemi
Tulajdon kockázati tőkeprogram
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elérhető
tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal
innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával,
prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen
innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak
létre, vezessenek nemzetközi piacra.
A jól működő hazai innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez szükséges a ma még gyenge
tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, az ilyen
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való
hozzájutásának elősegítése. A tulajdonrész
formája Inkubációs befektetésnél 9%, a magvető és a növekedő befektetéseknél a tulajdonrész 25-50%-os sávot képvisel. Az Alap nem
célozhat meg 50%-nál nagyobb részesedést a
végső kedvezményezett vállalkozásban.

A megcélzott vállalkozások, mint lehetséges végső kedvezményezettek, érettségüket
tekintve korai életszakaszba tartozó K+F+I
tevékenységet felmutatni képes, vagy azt vállaló, magas növekedési potenciállal rendelkező kkv-k.
Fő irányként azon projektek részesülhetnek
támogatásban, amelyek közvetlenül, vagy
közvetve illeszkednek a nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák céljaihoz,
vagy szakosodási irányaihoz.
A végső kedvezményezett vállalkozások
fejlettségi szintjüktől – életszakaszuktól –
és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételeiktől függően vidéki projekteknél 9-500 millió Ft, míg
Közép-magyarországi projekteknél 2001200 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a pénzügyi közvetítőtől. További
információ a www.palyazat.gov.hu oldalon
érhető el.

Megjelent a GINOP PLUSZ KFI pályázata
Október 18-tól nyújtható be támogatási kérelem a GINOP PLUSZ-2.1.1-21-es Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek
ösztönzése című felhívásra. A programban 50
millió és 1 milliárd Ft közötti összeg igényelhető, vissza nem térítendő támogatásként.
Támogatási kérelmet a mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, illetve

kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek nyújthatnak be. A támogatási kérelem
benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
A pályázatokat 2021. október 18. és november 10. között lehet benyújtani és az alábbi tevékenységek támogathatók: eszközbeszerzés;
kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek; ipari kutatás; kísérleti fejlesztés.

A 7-es asztal
Jelen a jövőben
Rendezvényeinken középpontban a kkv-k támogatása, a külpiacra jutás

A fiatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában jelentkezik:

Kotsis Péter
ügyvezető
AIKSZ Zrt.

Enterprise Europe network
ÜZLETFEJLESZTÉS KARNYÚJTÁSNYIRA

Külpiacra lépés
Minden héten üzletet kínálunk
Innovációs tanácsadás
Tartson lépést a versenytársakkal!
Pályázati és pénzügyi tanácsadás
Értesüljön első kézből!
Üzleti partnerkeresés
Innovációs, technológiai és projektpartner keresés
Digitalizáció, fenntarthatóság, reziliencia
Rugalmasan a zöld jövő felé

A nemzetközi növekedés és az
innováció szakértője
Gazdaság Háza
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
22-510-310 – fmkik.hu – een@fmkik.hu – facebook.com/kamarafejer

Manapság szinte közhellyé, mindennapos
szófordulatokká váltak a kifejezések: „történelmi időket élünk” vagy, hogy „sosem
látott kihívásokkal szembesülünk”. De talán még sosem volt ennyire mélyen igaz
mindez. Tökéletesen váratlanul, felkészületlenül és drámai hirtelenséggel érte el
ez az immár több, mint másfél éve tartó
krízis az emberiséget, amit mindenki több
különböző szinten is megél a mindennapokban: egyénként, családként, szülőként,
egy társadalom tagjaként vagy éppen magyarországi KKV-ként.
A gazdasági életben a sikeres megküzdés,
túlélés pedig – sok külső tényező mellett –
a cégek, a vezetés rátermettségén, gyors reakcióján és a helyzetben szinte lehetetlennek tűnő előrelátó tervezésén múlt, múlik.
Én a rugalmasságban hiszek igazán.
Úgy látom, csak az tud sikeresen boldogulni manapság, aki képes rugalmasan
idomulni a megváltozott körülményekhez, képes akár hajmeresztő irányváltásokat tenni, ha éppen átmenetileg azt indokolja a helyzet és képes lekövetni mindezt
szervezeti szinten is.
Mindemellett fontosnak tartom, hogy
sziklaszilárd víziója legyen a cégnek,
amit finomhangolhat, átütemezhet a válsághelyzetben, de szem elől sohasem téveszthet. Nem a víziót kell rugalmasan
alakítgatni, hanem a felé vezető úton kell
sikeresen manőverezni és a szükséges kitérők után ismét a cél felé fordulni. Nem
szabad felaprózódni annak ellenére sem,
hogy a jelen helyzet kifejezetten a mikromenedzsment irányába tolja a folyamatokat. Ez az igazi kihívás.

Hálásak lehetünk, hogy a bútorgyártást
nem érintették olyan drámaian és közvetlenül a karanténkorlátozások, mint sok
más szektort. Persze, voltak ránk is vis�szaható következmények: partnereink,
kollégáink nem léphettek az otthonokba,
irodákba a helyszíni szerelések kivitelezéséhez, akadoztak a külföldi szállítások, az
alapanyagellátás, fejtörést okoztak a napi
szinten változó anyagárak.
Meggyőződésem, hogy azok a cégek
tudnak sikeresen megbirkózni a jelenkor
kihívásaival, akik az elmúlt években a bátor kezdeményezés és szakmai innovációk
mellett képesek voltak előrelátóan, felelősséggel tervezni, akik képeztek valamilyen
tartalékot, amire most, a nehezebb időszakban építeni tudnak. A tartalék pedig
sokféle lehet: anyagi, szellemi, technológiai lépéselőny vagy éppen dolgozói-lojalitás, mint legfőbb bázis. Akinek ebből semmit nem sikerült félretenni, megőrizni, az
most igazán nagy bajban van.
Hiszem, hogy a szektornak van jövője,
hiszen egyedi, kézműves gondossággal
kialakított és megtervezett bútorokra mindig lesz igény. A megrendelői kör számos
gazdasági hatás összetett eredményeképpen ugyan szűkül, de a piacon is komoly
átrendeződés és tisztulás figyelhető meg.
Talán egy napon eljutunk oda, hogy a
megmaradt igényes, fizetőképes keresletet
csak a magas minőségi elvárások szerint
gyártó, lelkiismeretes és üzletileg korrekt
gyártók szolgálják majd ki! Mi, az AIKSZ
Zrt-nél legalábbis mindennap ezért dolgozunk, és biztos vagyok benne, hogy lesz
helyünk a jövő piacán!
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Szolgáltatás „Iparkodjunk, Gyerekek!”
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

Szakmaismereti vetélkedő értékes nyereményekért
Pályaválasztás, kreativitás,
játék, csapatmunka, ügyesség, szakmák megismerése,
értékes nyeremények.
Felkeltettük a figyelmét?
7. osztályos gyermeke
van? Akkor ne késlekedjen, szervezzenek csapatot
és jelentkezzenek a kamara „Iparkodjunk, Gyerekek” szakmaismereti vetélkedőjére!
Szeptember 13. hétfő,
8:00-tól szeptember 20.,
hétfő, 14 óráig lehet regisztrálni a többfordulós
megmérettetésre.
Közösen,
egymásnak
drukkolva, lelkes diákok
játszva ismerkednek a kétkezi szakmákkal, kóstolnak bele a szakemberek,
mesteremberek munkájába. Ez, az „Iparkodjunk,
Gyerekek!”. A hagyomány
tovább folytatódik, a nagy
sikerre való tekintettel
évek óta megrendezzük a
többfordulós szakmaismereti vetélkedőt, idén immár
8. alkalommal.
Kiket várunk a versenyre?
A háromfordulós vetélkedőre 7. osztályos tanulókból
álló, négyfős csapatok jelentkezését várjuk.
Mikor lehet jelentkezni?
A jelentkezéseket szeptember 13., hétfő, 8:00-tól szeptember 20., hétfő, 14,00 óráig
fogadjuk, az fmkik.hu oldalon található linken keresztül.
A szakmák jobb megismerésére sarkalló vetélkedő a
pályaválasztáshoz közeledő
hetedik osztályos tanulókat
mozgósítja az egyes szakmák, szakemberek, mes-

Barta Axel, a Zrínyi Cukrászda
cukrásztanulója

anyagot követve tanítanak
– vallja Iványi Judit üzletvezető.
A kezdeti időkben – ’60-as
években – még három műszakban működött az üzem,
közel 60 fő dolgozott, hogy
a napi 400 üzletbe, iskolákba
és éttermekbe elkészítsék a
süteményeket. Téli szezonban naponta tízezer krémes
készült, Fejér megye összes
kisiskolása a Zrínyiből kapta
az ebéd mellé a „Pajtás szeletet”, a „Béke desszertet”.
A Zrínyi Cukrászda vezetését a ’90-es években vette át Farkas-Bede Józsefné,
aki már akkor is a székesfehérvári vendéglátás alapkövének számított. Minden
erejével azon munkálkodott,

A törvénymódosítás lehetőséget biztosít a duális képzésben
résztvevők számára, hogy

szakképzési munkaszerződést évente egy alkalommal,
legalább 4 és legfeljebb 12 hét
egybefüggő időszakra kössenek. Az információáramlás
elősegítése érdekében a duális képzőhely közzéteszi a
szakképzési tájékoztatási és
információs központ keretében működtetett honlapon a
szakképzési munkaszerződés megkötéséhez biztosított
lehetőségeket. Változnak a

Riga Food üzletember találkozó – 2021. szeptember
8-10.
Nemzetközi üzleti partnerkeresés online: élelmiszeripari
szektor

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

Pályaválasztást segítő szakmaismereti vetélkedőre várjuk a 7. osztályos
gyermekeket
teremberek
munkájának
megismerésére, segítve a
diákok megfelelő szakmai
orientálódását. A program
célja a szakmák alaposabb
megismerése, a tanulók motiválása, a minél szélesebb
körű tájékozottság megszerzése. Célunk a vetélkedővel,
hogy a diákok legyenek tudatos pályaválasztók, legyenek tisztában a választandó
szakma követelményeivel,
elvárásaival.
A mai munkaerőpiaci helyzetben fontos, hogy a gazdaság igényeihez igazodó
szakemberek kerüljenek ki
az iskolapadból, ennek érdekében a kamara kiemelt feladatának tekinti a szakmák
megismertetését és a szakmatanulás népszerűsítését.

A vetélkedőről, az egyes
fordulók időpontjairól további információ Szemerei Nóra
és Halász Krisztina pályaorientációs tanácsadóktól kérhető: 22/510-326, 22/510-320;
palyaorientacio@fmkik.hu;
facebook.com/palyavalasztasfejer
A program az Innovációs
és Technológiai Minisztérium NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07. sz. támogatási szerződés alapján valósul meg.

hogy a kornak megfelelő minőségi termékeket állítson
elő, és olyan tanulókat képezzen, akik a való életben
méltón megállják helyüket.
Farkas-Bede Józsefné halála
után az üzemet férje, Farkas-Bede József és gyermekei vették át és azóta is ők
irányítják, Iványi Judittal
együtt.
Az üzletvezető, Iványi Judit
elmondta, a Cukrászat a kezdetek óta foglalkozik tanulóképzéssel, több, mint ezer
diák került ki az üzem falai
közül. A tanulók jelenleg is
gyakorlott és a szakmában
nagy tapasztalattal rendelkező cukrászoktól tanulhatnak. – Minden diák oktatása
egyénileg zajlik, igyekszünk
mindenkit a saját tempójá-

más munkáltató munkavállalójával kötött szakképzési
munkaszerződésre vonatkozó
szabályok. A jogszabály pontosítja a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek
és a kötelezettség alól mentesülők körét, és részletesen
rögzíti, mely esetekben igényelheti a duális képzőhely
a szakmai vizsgát követően
a „sikerdíjat”. A kifutó rendszerben tanulók együttműkö-

Online marketing workshopsorozat – személyes részvételű workshopok:
– Vállalkozói weboldalak, webshopok buktatói – 2021.
szeptember 22. szerda, 9,00-13,00 óra
– Facebook alapinformációk a gyakorlatban – 2021. szeptember 29. szerda, 9,00-13,00 óra
– Facebook haladó információk a gyakorlatban – 2021.
október 6. szerda, 9,00-13,00 óra
– Instagram – 2021. október 13. szerda, 9,00-13,00 óra
– Google Ads alapinformációk a gyakorlatban – 2021. október 20. szerda, 9,00-13,00 óra
– Google Ads haladó információk a gyakorlatban – 2021.
október 26. kedd, 9,00-13,00 óra
– Webáruházunk online értékesítése; Facebook bolt –
2021. november 2. kedd, 9,00-13,00 óra
Minden héten üzlet – Ismerje meg Kína piaci lehetőségeit! – 2021. szeptember 23. csütörtök 10,00 óra
Célpiaci információk, gyakorlati tanácsok, piaci lehetőségek – online program.
ADÓKLUB – 2021. szeptember 28. kedd, 9,00 óra
ÁFA évközi változások, e-kereskedelem szabályozása
ExpoCook 2021-2021. szeptember 28-30.
Online üzletember találkozó a HORECA szektor képviselőinek
ADÓKLUB – 2021. október 5. kedd, 9,00 óra
SZJA és járulékok évközi változásai
Részvételi feltételek, további részletek és jelentkezés:
fmkik.hu

ban és tudásához mérten, de
természetesen a tananyagot
követve tanítani. A szakmai
gyakorlat befejeztével tanulóink megbízható alapokkal
és megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy elinduljanak a pályán. A diákok közül legtöbben először nálunk
szembesülnek a munka, és a
munkahelyi felelősség fogalmával – avatott be az oktatás
részleteibe.
Végezetül Iványi Judit elárulta, milyen adottságok
kellenek ahhoz, hogy valaki
cukrász lehessen: nem árt, ha
egy leendő cukrásznak jó az
állóképessége, a kézügyessége, a szemmértéke, fontos az
alapvető matematikai műveletek ismerete és használata,
az alkotás szeretete.

Jogszabályváltozás a szakképzésben és felnőttképzésben
Az új szakképzési és felnőttképzési
intézményrendszerhez
kapcsolódó
jogszabályokat, figyelembe
véve a működtetés során
tapasztaltakat, a jogalkalmazás hatékony működésének érdekében ismét módosították.

PROGRAMAJÁNLÓ

Digital ICT Week – 2021. szeptember 13-17.
Online üzletember-találkozó az IKT szektor képviselői
számára

Minden diák oktatása egyénileg zajlik
Több, mint ezer diákot oktattak cukrászmesterségre
az üzem 1963-as fennállása óta. A Zrínyi Cukrászatnál a tanulók oktatása
egyénileg zajlik, mindenkit a saját tempójában, a
tudásához mérten, a tan-
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dési megállapodással töltik
nyári összefüggő szakmai
gyakorlatukat, ez esetben a
gazdálkodók igényelhetik az
adókedvezményt a gyakorlati
napokra. További információk a kamara szakképzési
honlapján elérhetők. A tájékoztatás az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
az
NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/07 sz. támogatási szerződés keretében valósul meg.

Vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői felkészítők
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. őszén
szervezi meg a szakmai
záróvizsga vizsgafelügyelői és az ágazati alapvizsga
vizsgaelnöki felkészítőket.
A felkészítőn való részvétel előzetes jelentkezéshez
kötött. A jelentkezési lapok
a végleges időpontok kijelölése után valamennyi név-

jegyzékben szereplő vizsgafelügyelő és vizsgaelnök
részére kiküldésre kerülnek.
A felkészítő előadások ellenőrző tesztsorral zárulnak
majd. A felkészítőket az
Innovációs és Technológiai Minisztérium NFA-KAITM-9/2020/TK/07 sz. támogatási szerződés alapján
valósítjuk meg.
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