Ágazati
fórumok

Fenntartható
építkezés

Mit tekinthetünk
„zöldnek”?

A fórumokon Domokos
Tamás címzetes egyetemi
docens a megújult gazdasági
környezet kihívásait ismerteti
a résztvevőkkel.

A vályogház természetes
alapanyagokból áll, így
környezetkímélőbb a megvalósítása is egy téglaháznál
– Puska József.

Az EU Taxonómia körülhatárolja azokat a zöld
tevékenységeket, amelyek
lényegesen hozzájárulnak a
6 környezeti célkitűzéshez.
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Radetzky Jenő

Az energia logisztikája
A megújuló energiatermelésre irányuló igény
2014. évi parlamenti vitájában nagy visszhangot
váltott ki egy, kultúrpolitikában kiváló politikus
megállapítása, mely szerint a napenergia termelés
azért nem jó, mert éjjel
nem süt a nap. Jó hírem
van! Éjjel is süt. Csak akkor a Föld másik oldalára.
A Nap 24 órán keresztül
táplálja, ontja az energiát
a Földre. Évmilliók óta.
Az emberiség által most
használt energia nagy része (a fosszilis) is ebből
származik. A növényi
klorofil által biztosított
fotószintézis a fényenergiát kémiai energiává
alakítja és a növényben
tárolja. És itt a tároláson
van a hangsúly. A természet megoldotta. Fában,
szénben, olajban, gázban.
A 21. század emberétől,
technikai tudásától elvárható, hogy műszaki,
korszerűbb megoldást találjon.

A szolártechnika mai
tudásszintjét,
kutatási
irányait bemutató Intersolar-2022. kiállítás ma már
a napenergia tárolás, elosztás, szállítás robbanásszerű fejlődéséről szólt.
A napenergia logisztikájáról. Ebben a most már
szerteágazó
iparágban
egyre több a tudás és
egyre kevesebb az anyagigény. A magyar innovációs készség, közismert
és elismert kreativitás determinálna egy nagyobb
magyar részvételt. Mert
ha megtudjuk oldani a tárolást, észszerűsítjük az
elosztást, és elsősorban a
helyben megtermelt energiára fejlesztünk fogyasztást, akkor kevésbé fognak
fájni a természet fotószintézise által létrehozott és
tárolt fosszilis energiahordozók környezetromboló, drága szállítására
vonatkozó politikai szándékú szankciók. És akkor
elegendő lesz, hogy csak
nappal süt a nap. Ránk.

Osztrák-magyar üzleti
kisokos
Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsolatai
rendkívül intenzívek és dinamikus fejlődést mutatnak. Ausztria hazánk egyik
legfontosabb
gazdasági
partnere, ennek révén ez
a viszony stratégiai jelentőségű. Az FMKIK szoros
partneri együttműködést
alakított ki Dr. Tefner Nóra
Borbála, külgazdasági attaséval
(Magyarország
Bécsi Nagykövetsége). Az
együttműködésnek
köszönhetően már számos
témában biztosította a
vállalkozások széleskörű
tájékoztatását, az osztrák
piac általános gazdaságát
bemutató
rendezvényen
túl további témaspecifikus
programokat szervezett.
Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé az
osztrák–magyar külkapcsolatok kapcsán most a
Gazdasági Kalauz olvasóinak is nyilatkozott.
– Hogyan jellemezné az
osztrák-magyar kapcsolatokat jelen gazdasági környezetben?
Ausztria és Magyarország
között a gazdasági összefonódás mindig nagyon erős

volt, ez a két ország összefonódó történelmi múltjával, földrajzi közelségével
magyarázható. Az 1990
utáni időszakban – tehát
amint az ismét lehetséges
volt – a két ország gazdasági szereplői közötti együttműködés azonnal felélénkült, nincs is olyan iparág,
amelynek a területén ne
lenne valamilyen jellegű,
mértékű gazdasági kapcsolat. Ausztriában elsősorban
a kis tőkeigényű magyar
vállalkozások jelentek meg,
különösen nagy számban a
vendéglátás és a gasztronómia területén, a bérkülönbségek és a hazai adójogi környezet miatt sosem
vált jellemzővé a magyar
vállalkozások
termelőtevékenységének Ausztriába
telepítése. Ausztriában a
mai napig a határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás a legjellemzőbb jelenléti formája a
magyar vállalkozásoknak.
Ugyanakkor az osztrák
vállalatok nagy számban
vannak jelen Magyarországon, közel 3.000 osztrák
cég mintegy 70.000 magyar
munkavállaló számára biztosít munkát.
Folytatás a 3. oldalon
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ENERGIAÁR KIHÍVÁSOK
Energiaár kihívások, mit
tegyünk a magas energiaárak ellen – Dr Tóth Tamás
energetikai specialista.
Az elmúlt egy évben megtapasztalhattuk, mit jelent
vállalkozásaink számára a
magas energiaár-környezet
és gyakran irigykedve emlegetjük azon ismerőseinket, akik az elmúlt években,
amikor az energiaárak még
alacsonyak voltak, vállalkozásaiknál napelemet telepítettek, épületszigetelést
vagy más energetikai korszerűsítést végeztek. Meddig
tart az energiapiaci válság,
milyenek lesznek az árak,
érdemes-e még energetikai
korszerűsítésben gondolkodni, vagy próbáljunk bízni a
válság mielőbbi végében és
ne tegyünk semmit?
Az energiapiacokon a problémák nem az orosz-ukrán
háborúval kezdődtek, hanem
már tavaly, amikor a Covid
járványból való gazdasági kilábalás gyors energiaigény-növekedést okozott,
mind a gáz, mind az áram
piacán, melyre az kínálati oldal nem volt felkészülve. Az
orosz-ukrán válság, illetve
az Unió által bevezetett és lebegtetett energetikai szankciók, valamint az orosz gázról történő teljes leválás terve
(REPowerEU) viszont teljes
felfordulást eredményezett a
piacokon. Az orosz fosszilis
energiahordozók kiváltása,
főleg a földgázé, ugyanis az
eredetinél csak drágább forrásból pl. amerikai cseppfolyós gázból (LNG) történhet,
de ami nagyobb probléma,
hogy rövid távon nincs olyan
megoldás, amivel a teljes
felhasználás pótolható lenne. Ez pedig már nemcsak
gazdasági, hanem súlyos el-

Dr. Tóth Tamás energetikai specialista
látásbiztonsági kérdés. Az
energiaárak hektikus mozgása bár kezd lecsillapodni,
ugyanakkor a piac egyre
jobban elhúzódó konfliktusra és energiapiaci hatásokra
számít, ami hosszabb távon a
magas árkörnyezet fennmaradását feltételezi. A földgáz
ára már inkább az LNG források költségeihez igazodik,
míg a villamosenergia-árakat meghatározó fundamentális tényezők árai (földgáz,
kőolaj, szén, CO2 kvóta) is
növekednek.
Az energiaválság közepén célszerű miden olyan
lépest megfontolni, mely
saját ellátásbiztonságunkat
erősíti. Ezek közül legfontosabb az energiafelhasználás
csökkentése és a megújuló
energiaforrások pl. napelemek telephelyi használata
önfogyasztás céljából. Ilyen
árkörnyezetben olyan, ko-

rábban drágának kikiáltott
megoldások is újra számolásra érdemesek, mint a
hőszivattyú, vagy épületszigetelés. Napelemmel rendelkező vállalkozások részére
érdemes megfontolni a villamosenergia-tároló létesítését, mivel az nemcsak az
ellátásbizonságunkat növeli,
hanem segíthet fogyasztási
profilunkat optimalizálni,
aminek haszna várhatóan
az olcsóbb energiaszámlában fog visszaköszönni.
Nagyobb beruházási igény
nélkül is van módunk csökkenteni energiafogyasztásunkat, például dolgozói
energiatudatossági kampányokkal tegyük az energiatudatosságot vállalati kultúránk részévé, meg fogunk
lepődni, hogy egy-egy ajtóra
kifüggesztett energiatakarékossági plakáttal is érezhető
fogyasztáscsökkenés érhető

el. Érdemes az éves kereskedőváltást is komolyan venni,
ajánlatokat kérni és azokat
összehasonlítani, ilyen kalkulátor érhető el például a
MEKH honlapján.
Végül mindenkinek csak
javasolni tudom, aki energetikai beruházásban gondolkodik, hogy vegye igénybe
energetikai szakértő segítségét, mivel a helyi igények és
adottságoknak megfelelően
fognak olyan komplex energetikai javaslatokat tenni,
mellyel hosszútávon is elégedettek leszünk. De nemcsak
ebben segítenek, hanem a finanszírozási lehetőségek felkutatásában is, mint például
a beruházási támogatások,
vagy az energiahatékonysági
kötelezettségi rendszerben
(EKR) történő elszámolás,
de akár a kereskedőváltás
során is értékes tanácsokat
adnak.

A fenntarthatóságra nyitott vállalkozásokat várjuk
Olyan mikro-, kis- és közepes vállalkozások bekapcsolódását várjuk az
Országos Vállalkozói Mentorprogram
Vállalkozz
Fenntarthatóan! programsorozatába, akik nyitottak
és érdeklődők a fenntarthatósági témák iránt. A következő szakmai workshopon,
június 28-án az energiahatékonyság témáját járjuk körbe: a rendezvényen

szakértői és mentori segítséggel, gyakorlati példákon
keresztül elemezzük, miért
éri meg a vállalkozásoknak
a „zöldítés”, és melyek azok
a lehetséges irányok, amerre a résztvevő kkv-knak érdemes elindulniuk.
Vajon, hogy lehet korlátlan
növekedést fenntartani egy
olyan világban, ahol a növekedéshez szükséges erőforrá-

sok korlátozottan állnak rendelkezésre? Fenntartható-e
az eddigi növekedés, bővülés? Globálisan és lokálisan
is új szemléletre van szükség és ebben a folyamatban
mindannyiunknak megvan
a szerepe: az embereknek,
felnőtteknek, gyerekeknek,
közösségeknek, országos és
világközösségnek, a politikusoknak. De a vállalkozóknak és vállalkozásoknak is

megvan a felelősségük, megvan a szerepük, és megvan a
lehetőségük, hogy tegyenek
a fenntarthatóság érdekében.
Segítenünk kell egymást
jó gondolatokkal, tapasztalatokkal, a sikeres példák
bemutatásával: erről szól a
mentorprogram,
amelyre
várjuk a fenntarthatóságra
nyitott, fejlődni vágyó vállalkozások jelentkezését.
Folytatás a 2. oldalon
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Megéri a vállalkozásoknak a „zöldítés”?
A június 28-i második mentorálási programon az aktuális energiagazdálkodási trendek, a megújuló energiaforrások előnyei,
valamint e rendszerek megvalósításához
szükséges információk, folyamatok lesznek
előtérben, kiegészítve a megtérülési időtáv
kiszámításának bemutatásával. Ezen túlmenően a mentorcégek gyakorlati tapasztalatait hallgathatják meg a résztvevők.
Folytatás az 1. oldalról
A Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás elsődleges célja, hogy a mikro-, kisés közepes vállalkozásokat arra ösztönözze,
hogy mindennapi működésükbe integrálják
a fenntarthatósági szempontokat. A program
keretein belül e cél elérését tematikus mentorálás (szakmai workshopok szakértők és mentorok részvételével), ingyenes e-könyvként
elérhető Fenntarthatósági Kézikönyv, céglátogatási lehetőségek, valamint szakmai tanácsadók, illetve egy tapasztalt vállalkozókból álló
mentorhálózat, valamint a résztvevők egymás
közti tudásmegosztása is elősegíti.
Székesfehérváron nyolc mentorcég segíti a
vállalkozásokat: a Borg Warner Hungary Kft.,
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Jüllich

Glas Holding Zrt., a Macher Zrt., a Magyar
Piszke Papír Kft., a Simon Plastics Kft., a
Vesz-Mont 2000 Kft. és a Videoton Holding
Zrt. képviselőitől tanulhatnak a vállalkozások
a programsorozat egy-egy állomásán.
A programsorozat nyitórendezvényét Székesfehérváron, a Gazdaság Házában tartották. A
program felszólalói egyöntetűen hangsúlyozták, a fenntartható fejlődés már régen nem csak
a nagyvállalatok kötelezettsége és privilégiuma: a környezettudatos szemléletmód, a vállalkozások működésének „zöldítése” ma már
mindenki számára fontos, a piac kínálati és keresleti oldalán egyaránt elvárásként jelentkezik.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elkötelezett a fenntarthatóság iránt, székhelye,
a Gazdaság Háza, egy KEOP projekt mintaprogram keretében, a fenntartható fejlődés tekintetében megújult. A „Gazdaság Háza – a
fenntarthatóbb életmódért mintaprojekt Fejér
megyében” pályázaton belül energiatakarékos
és minden tekintetben példamutató épületté
alakult át az épület.
A mentorprogramról további információ és jelentkezés: R. Kurjancsek Judit, regionális programkoordinátor, +36203729504, kurjancsek.
judit@mkik.hu, www.vallalkozztudatosan.hu

2035-től betiltanák a fosszilis üzemanyagú autók értékesítését
Az Európai Parlamentben megszavazták
azt a javaslatot, amely 2035-től gyakorlatilag betiltaná az új benzines és dízel autók
értékesítését az Európai Unióban.
Tavaly júliusban tette közzé az Európai Bizottság az úgynevezett „Fit for 55” uniós klímacsomagot, amely a 2030-ra elérendő 55 százalékos
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos részletesebb szabályokat tartalmazta. Az EU ugyanis
2050-re szeretné elérni a klímasemlegességet,
amihez szükséges a korábbi szintek emelése,
szigorítása. Így többek között kiderült az is,
hogy a brüsszeli döntéshozók betiltanák a ben-

zines és dízel autók értékesítését 2035-től.
Ezt megelőzően pedig jelentős szigorítást hajtanának végre, a jelenleg érvényben
lévő 37,5 százalék helyett ugyanis 2030-ra
55 százalékkal kellene csökkentenie a személyautók szén-dioxid-kibocsátását a 2021es bázishoz képest az iparág szereplőinek.
A teherautókkal szemben viszont valamivel
megengedőbbek voltak, ezeknél a járműveknél csak 50 százalékos csökkentést várnak el
a szén-dioxid-kibocsátás esetében.
A törvény ugyanakkor még nem végleges,
azt a tagországoknak is el kell majd fogadniuk.
(Forrás: portfolio.hu)

Az FMKIK elkötelezett a fenntarthatóság iránt, a Gazdaság Háza is ennek szellemében újult meg

Olcsó és természetes: építsünk
vályogházat!
Nagy népszerűségnek örvendenek a régi
építésű vályogházak. A megvásárlásuk
nem is feltétlenül kerül sokba, szépek és
környezetbarát építmények. Magyarországon csaknem 700 ezer ilyen épület létezik ma – Puska József FMKIK alelnök, az
Építőipari tagozat elnöke.
A negatív megítéléssel szemben a vályogház
rengeteg előnyös tulajdonsággal bír. Kifejezetten olcsó és könnyen előállítható alapanyagból készül. A vályogház természetes
alapanyagokból áll, így sokkal környezetkímélőbb már a megvalósítása is egy téglaháznál: a vályogház épülése során kevés hulladék és égéstermék keletkezik. Kifejezetten
jól kombinálható más természetes anyagokkal, mint például a fával.
A vályogház „él”, „lélegzik”: a jól szellőző
falak saját mikroklímát alakítanak ki, ennek
köszönhetően a vályogház hőszigetelése nagyon jó. A vályogház télen rendkívül jól tartja a hőt, míg a nyári forróságban kellemes,
hűvös klímát tart odabent. A falak megkötik
a levegőben szálló port és nedvességet, ráadásul tűzálló anyagról van szó.
A vályog falazat hőátbocsátási tényezője a
normál kisméretű tégláéval megegyező, így
azt alapesetben tovább kell a mai szabványok
elérése érdekében hőszigetelni. Lehet vályog-

falat is hőszigetelni, de máshogy kell, mint a
többi falazatot! Semmiképpen sem zárcellás
polisztirollal!
A kőzetgyapot például kiváló hőszigetelő
képességű, jól hangszigetel, tartós, tűzálló, kiváló légáteresztő képességű rendszer.
Környezetre és egészségre káros hatása
nincs. A kőzetgyapot hőszigetelő rendszer
páraáteresztő képessége szinte a levegőével
megegyező lehet, ennek köszönhetően nem
akadályozza a pára eltávozását a vályoghomlokzaton keresztül.
Annak ellenére, hogy Magyarországon ma
már nem olyan népszerű, még mindig épülnek modern vályogházak, ugyanis csodálatos hőszabályzó képességét ma is sokan
szeretnék igénybe venni. A mai, modern vályogházak nem is hasonlítanak a 100 évvel
ezelőtt épült elődjeikre: eltűntek a hosszú,
kihasználatlan verandák és a tipikus oszlopok, gyakorlatilag meg sem lehet már különböztetni őket a jelenlegi divatos elrendezésű
otthonoktól, ugyanis a vályogtéglát, mint
építési alapanyagot ugyanúgy használhatjuk,
mint az égetett téglát vagy más modern építőanyagot. Érdemes és megfontolandó a vályog, mint építési rendszer megőrzése - de a
jelen technikai lehetőségek mellett -, ennek
fejlesztése is a kor igényeivel megegyezően.

Utazási tanácsok
A Konzuli Szolgálat utazási tanácsokkal
hívja fel külföldre utazó állampolgárok figyelmét weboldalán. Fontos az előzetes tájékozódás, a gondos utazástervezés, melyben
nemcsak a nagykövetségek, hanem mobilapplikáció is az utazók segítségére lehet.
Bár a járványügyi korlátozásokat egyre több
országban oldják fel, a járványhelyzet javul, de
a járvány egyelőre nem múlt el. A vírus, vagy
valamelyik mutációjának újbóli felbukkanása,
gyors terjedése eredményezheti a járványügyi
korlátozások ismételt bevezetését, a meglévő
korlátozások szigorítását, egyúttal magával
hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan
módosulását, szűkülését, mely továbbra is
kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért fontos, hogy
a magyar állampolgárok külföldi utazásukra
megfelelő gondossággal készüljenek fel, s e
célból folyamatosan kövessék figyelemmel a
Konzuli Szolgálat utazási tanácsait is. A járványhelyzet következtében váratlanul bevezetett intézkedésekről, korlátozásokról a konzuli
szolgálat sem értesül azonnal, így teljességgel
megbízható tájékoztatást a beutazási feltételekről az adott ország magyarországi, vagy Magyarországra akkreditált nagykövetsége adhat.
A beutazási szabályok mellett az oda utaztató légitársaságok egyéb utazási feltételeket is
megkövetelhetnek, ezért légi úton történő utazás esetén a légitársasággal is egyeztessenek.

A konzuli védelemre történő regisztráció
minden kiutazás esetén javasolt az esetlegesen szükségessé váló konzuli segítségnyújtás megkönnyítése érdekében, valamint a
Konzinfo Utazom mobilapplikáció letöltése
is ajánlott az utazási tanácsok könnyebb nyomon követése érdekében.
Egy, a közelmúltban készült felmérés alapján a legtöbb magyar külföldre Horvátországba, Olaszországba, Görögországba vagy
Spanyolországba tervez utazást.
Horvátország, Olaszország és Görögország
tekinetében a magyar/uniós és harmadik országbeli állampolgárok szabadon és korlátozásmentesen léphetnek be ezen országok területére, függetlenül attól, hogy az EU-ból vagy az
Unión kívülről (pl. Egyesült Királyság, Bosznia-Hercegovina) lépnek be az országba. A
határátlépéshez nem szükséges COVID igazolvány, teszt vagy egyéb védettségi igazolvány
felmutatása vagy védettségi feltétel teljesítése.
Spanyolország az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaiból történő beutazás
esetén eltörölte a COVID-19 járvány miatt
bevezetett valamennyi beutazási feltételt.
Görögországban a tömegközlekedési eszközökön és az egészségügyi intézményekben
továbbra is maszkviselési kötelezettség van.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, lapzártakori aktualitással. Utazás előtt keressék fel
a konzuli szolgálat oldalát!
Forrás: konzuliszolgalat.hu

A vályog falazat hőátbocsátási tényezője a normál, kisméretű tégláéval megegyező
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Fontos a munkavégzés szabályainak
ismerete
Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé a Gazdasági Kalauz olvasóinak nyilatkozott az osztrák piac sajátosságairól,
a magyar vállalkozások üzleti lehetőségeiről Ausztriában.
Folytatás az 1. oldalról
– Mire érdemes odafigyelnie a magyar
vállalkozásoknak piacra lépésük szempontjából, ha meg szeretnék hódítani az
osztrák piacot?
Ausztria egy nagyon kifi nomult piacvédelmi mechanizmust alakított ki, amely
alapvetően a különböző ágazatok érdekvédelmi szervezeteinek, a munkavállalói
szakszervezeteknek és a gazdasági kamarának az összehangolt működésén alapul.
Ezen a hálón keresztül az osztrák gazdasági
szereplők folyamatosan kommunikálják a
különböző piaci nehézségeiket a gazdasági
döntéshozók felé, amely erre megfelelően
reagál is. Ebben a helyzetben viszonylag
nehéz külföldi vállalkozóként érvényesülni,
de nem is lehetetlen. Ausztriában külföldi
vállalkozóként nagyon fontos a munkavégzés és a határon átnyúló munkavégzés szabályainak alapos ismerete, fontos a német
nyelvtudás, és a jó referenciák. A szerződések teljesítése során különösen fontos a
szerződés szerinti teljesítés, a határidők és
részhatáridők betartása, továbbá a transzparencia.

– Melyek Ausztria, mint vállalkozási környezet jellemzői?
Ausztriát stabil gazdasági, politikai viszonyok jellemzik, kiváló fizetőképes kereslettel. A gazdasági környezet jogi alapjai
stabilak, ritkán kerül sor jogszabálymódosításra, ezeket mindig komoly előkészítő
szakasz előzi meg, és hosszú időt hagynak a
vállalkozásoknak, hogy az új jogi környezetet megismerjék, így könnyű közép-és hoszszútávon tervezni.
Az osztrák gazdaság törzsét a kis- és közepes családi vállalkozások alkotják, a velük
való együttműködés kialakítása jelentheti
a magyar vállalkozások számára a legfőbb
piaci lehetőségeket.
Ahogy azt már említettem, az osztrák piac
erősen protekcionista, különböző szintű érdekképviseleti szervezetek minden oldalról
védik a helyi gazdasági szereplők érdekeit.
Jellemző Ausztriára ugyanakkor a szabálykövetés, és a jogi túlszabályozottság, ami
komoly kötöttséget és nehézséget jelent
nemcsak a külföldi, de a hazai vállalkozások számára is.
– Milyen aktuális piaci lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak Ausztriában (mely szektorok lehetnek előnyben)?
Az elmúlt évtizedekben az építőipar és a
fémipar területén volt a legintenzívebb az
együttműködés, de a külföldi építőipari cé-

Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé, Magyarország Bécsi Nagykövetsége
gek nagyszámú jelenléte erősen megterhelte
az osztrák munkaerőpiacot, ezért ezen a területen az osztrák piaci működtetni kezdte a
piacvédelmi mechanizmusait, és igyekszik
a külföldi vállalkozásokat távol tartani. Fémipari együttműködések területén változatlanul érezhető az osztrák cégek nyitottsága,
ahogy például a csomagolóipar területén is.
Ausztria a kutatás-fejlesztés, innováció, digitalizáció és klímavédelem területén világ-

viszonylatban is vezető pozícióra törekszik,
ezért ezeken a területeken nyitott minden
előremutató együttműködésre a külföldi
partnerekkel. Arra törekszik, hogy ezeken
az általa meghatározott területeken a komoly tudással és potenciállal rendelkező
vállalatok számára kellően vonzó gazdasági
környezetet nyújtson, és ezáltal elérje, hogy
ezeknek az ágazatoknak a szereplői Ausztriát válasszák befektetési célpontjukként.

Az üzleti együttműködés gyümölcse EU Taxonómia – Mit tekinthetünk
„zöldnek”?
A DoubleRingWings egy innovatív, folyamatosan fejlődő, dróntechnológiával
foglalkozó professzionális csapat. Tevékenységük szerteágazó, szolgáltatásaik
kiterjednek az ipari, az agrár, a kutatás-mentés, az oktatás, tanácsadás és média területére is. Alapítójukkal, Pál Károly CEO-val beszélgettünk.

– Milyen múlttal rendelkezik a cég?
– A DoubleRingWings 2017 közepén alakult
meg három alapítóval és egy darab drónnal.
Kezdetben esküvőkön kezdtünk dolgozni,
majd miután teljesen elmélyültünk a technológia széles felhasználási lehetőségeinek tengerében, megláttuk a szegmensben rejlő hatalmas potenciált. Azóta itthon és külföldön
is dolgozunk. Előbbi esetében főként az oktatási és a fejlesztési szegmensben tevékenykedünk, míg határainkon túl kritikus infrastruktúrák ellenőrzését végezzük drónokkal.
Megjártunk és szerveztünk rengeteg rendezvényt, részt vettünk hatósági munkában és
önkéntes feladatokból is bőven kivesszük a
részünket a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták regionális vezetőiként. 2022 elején pedig
fúzióba léptünk egy gyengeáramú és biztonságtechnikai céggel, hiszen ez a terület nagyon közel áll a mi technológiánkhoz. Ennek
az együttműködésnek köszönhetően február
óta vagyunk a KU-ME Invest Kft. DoubleRingWings divíziója.
– Milyen szolgáltatást vettek igénybe a kamara Enterprise Europe Network irodáján
keresztül és milyen sikerrel?

– 2020 őszén rendeztek egy B2B online üzleti fórumot a drón üzletágban szereplőknek.
Jelentkeztünk a rendezvényre, és ekkor keresett
fel bennünket a kamara Enterprise Europe Network irodája. Nagyon kedvesen és hatékonyan
segítették lépéseinket a rendezvényen, melynek
meg is lett a gyümölcse, egy görög és egy belga
céggel vagyunk azóta is sikeres üzleti kapcsolatban oktatási és szolgáltatási téren. Mindemellett különböző üzleti fórumokra is meghívást
kaptunk a kamarától, legutóbb például a Holland Üzleti Fórumon vettünk részt, ahol mind
mezőgazdasági, mind biztonságtechnikai téren
kecsegtető kapcsolatokat tudtunk kiépíteni.

– Milyen tervek, fejlesztések várhatók a
közeljövőre nézve?
– Mindenképpen szeretnénk továbbra is az
oktatási divízióban megtartani és kibővíteni
a szolgáltatásainkat, alap gondolatunk, hogy
hatalmas szükség van a drónos társadalom
megfelelő és biztonságos edukációja mellett
a kívülálló személyek felé demonstrálni a
technológia létjogosultságát és hasznosságát.
A fejlesztési irányaink pedig a piacon vezető igények kielégítése mellett, a speciális,
egyedi termékek és szolgáltatások fejlesztése. Alapvetően a dróntechnológiának az is
hatalmas előnye és potenciálja, hogy kicsi az
ökológiai lábnyoma, függetlenül attól, hogy
pilóta nélküli légi, földi vagy akár vízi járművekről beszélünk. A jelenlegi energia-,
és klímaválság közepette célunk, hogy a sokéves, Európában is egyedülálló kritikus infrastruktúrák ellenőrzésével megszerzett tapasztalatunkat itthon is kamatoztatni tudjuk.

Kidolgozásra került az Európai Unió Taxonómia energiatermelésre vonatkozó szabályozása, amely körülírja, hogy a szektorban mi tekinthető zöld tevékenységnek
és beruházásnak.
Az EU 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiacéljainak teljesítése, valamint az európai zöld
megállapodás céljainak elérése érdekében az
EU létfontosságúnak ítélte, hogy a beruházásokat a fenntartható projektek és tevékenységek felé terelje. Ennek eléréséhez a Bizottságnak meg kellett határoznia, hogy mit
tekint „környezeti szempontból fenntarthatónak”, avagy „zöldnek”, ezzel a céllal született
meg az EU Taxonómia, mely hat környezeti
célt jelöl meg, és azt veszi alapul, hogy zöld

minden, ami ezek közül legalább egyben érdemben hozzájárul és nem sérti jelentősen a
másik öt cél egyikét sem.
A vállalatoknak ma még nem kötelező betartaniuk semmilyen Taxonómiához kapcsolódó küszöbértéket és további minőségi kritériumot, de a befektetők és a bankok ma már
azokat a cégeket részesítik előnyben, amelyek
működése eleve fenntartható, vagy vannak
olyan célkitűzéseik, hogy szükségszerűen károsanyag kibocsátással járó tevékenységüket
hogyan tudnák alacsonyabb szennyezéssel végezni. Ennek igazolásához viszont figyelembe
kell venni a Taxonómiát, azaz csak olyan tervek minősülhetnek zöldnek, amelyek teljesítik
az egyes tevékenységekhez kapcsolódó taxonómia szerinti kritériumokat.

Útmutató az akciós árcsökkentésre
vonatkozó új szabályokhoz
Minden uniós tagállamban május 28-tól
egységes szabályok vonatkoznak az árcsökkentésre.
A cél megakadályozni, hogy a kereskedők megtévesztő árcsökkentéseket alkalmazzanak azzal, hogy az akciók előtt
megemeljék a korábbi árat és ezáltal megtévesszék a fogyasztókat az árengedmény
mértékével kapcsolatban.
Az új szabályok a termékek fogyasztói részére meghirdetett akciós árainak, leértékeléseinek és árkedvezményeinek kereskedelemi

kommunikációjára, valamint az akciós árak
feltüntetésére vonatkoznak mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben. A
vállalkozások az áraikat továbbra is szabadon
határozhatják meg, a szabályozás kizárólag
az akciós árak, leértékelések fogyasztók felé
történő kommunikációjára vonatkozik.
Fontos, hogy az árrendeletben meghatározott általános ár-feltüntetési szabályok az
akciók esetében is irányadóak, így a vállalkozásnak a fogyasztó által ténylegesen fizetendő bruttó akciós árat is egyértelműen, olvashatóan kell feltüntetnie.

LIFE 2022 – új zöld és körkörös pályázatok

Szaniszló Mónika Co-CEO és Pál Károly CEO

A LIFE (Programme for the Environment
and Climate Action) program az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai fi nanszírozási eszköze. A LIFE az egyetlen uniós
forrás, amely dedikáltan környezet- és természetvédelmi, valamint éghajlat-politikai
célkitűzéseket támogat, 2022-ben 34 pályázati felhívással.
A megpályázható támogatások jelenleg a
következő 3 szakterületet érintik:
1. klímaváltozás és klímaadaptáció, 2. körforgásos gazdaság és életminőség (a természeti és épített környezetben), 3. természetvédelem és biodiverzitás.

További információ: https://cinea.ec.europa.
eu/programmes/life_en
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Széchenyi Kártya
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Szakképzés,
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szakkepzes@fmkik.hu,
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Buda Csilla:
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Buda Csilla
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Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314,
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06 (22) 510-310
bekeltetes@fmkik.hu
Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv.
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szerződések teljesítéséből
fakadó vitarendezés
Bata Balázs
06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu
www.tszsz.hu

A jövőre 110. évét ünneplő
Fejérvíz Zrt. sok évet, szabályozást és változást megélt nagyvállalat, melyet a
közszolgáltatási tevékenysége lévén Fejér megyében
szinte minden háztartás
ismer. Jelenleg felsőoktatási képzésben tanuló diákok
dolgoznak náluk, földmérő földrendezők, mérnökök, de nyitottak a további tanulók befogadására
is. Kaposvári Zsuzsanna,
a Fejérvíz Zrt. gazdasági
főosztályvezetője nyilatkozott lapunknak.
A vállalat alaptevékenysége
a közműves ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés. Közel 300 ezer lakos
vízellátása és 260 ezer fő
szennyvíz elvezetése nagy
szakértelmet kíván, ezt a cég
600 dolgozójával igyekszik
nap, mint nap az elvárt színvonalon teljesíteni. Az egészséges ivóvíz szolgáltatása
folyamatos felügyeletet és
fejlett üzemeltetési rendszert
igényel, melynek során bonyolult technológiai lépések
zajlanak. A munkavállalók
szaktudása nélkül e folyamat
működtetése elképzelhetetlen, ezért a minőség védelme
mellett a munkavállalói elkötelezettség növelése is fontos
célkitűzése a vállalatnak.
A képzés egyik fontos szegmense az utánpótlás nevelés,
ezen belül a duális képzési
rendszerhez való csatlakozás,
melyben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítő kezet nyújt a vállalatnak.
Napjainkban elsősorban a
fizikai munkatársak pótlását
kell megoldani, ezért a víz-,
és csatornahálózat szerelőket, a villanyszerelőket, és a
különböző épületgépészeti
szerelőket is várunk a céghez.
De társaság napi munkája
ennél sokkal többről szól, és
szervezeti egységek is sokfélék, így az adminisztratív
állományba és a felsőoktatás
területeiről is szívesen fogadunk tanulni vágyó diákokat.

Az idei évben a cég fő profilja – a víz, és csatornaszolgáltatás – utánpótlás képzését
célozták meg, a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály
Technikum és Szakképző Iskolával történő együttműködéssel. Rendkívül előnyösnek
tartjuk, hogy a duális képzés
során a tanulók szakképzési
munkaszerződést kötnek, jelentős időt töltve a gyakorlati
képzőhelyen, a vállalatnál,
így ezen idő alatt megismerhetik a munka világát és az
adott szakterületet is.
A duális képzéshez való
csatlakozás több lépcsős
ugyan, de megéri, mert a
jövő feladatait a fiatalok bevonásával fogják tudni megoldani. Szükség lesz rá, hogy
elsajátítsák a különböző specialitásokat, megértsék és
megéljék a szakma szeretetét, és megtalálják helyüket
akár a víziközmű szektorban, hiszen erre a szolgáltatásra mindig szükség lesz.
Jelenleg felsőoktatási képzésben tanuló diákok dol-

goznak nálunk, földmérő
földrendezők, mérnökök, de
nyitottak vagyunk a további tanulók befogadására is.
Eltökélt szándékunk, hogy a
duális képzés segítségével bizonyos szintig feltöltsük a humán erőforrás állományunkat, hogy a hozzánk érkezők
szeressék meg a szakmát, és
hosszú távra gondolkodjanak
nálunk. Nagyon fontos küldetés ez, hiszen az egyik legszebb szakma az életet jelentő
ivóvíz szolgáltatása.
A Kamara már a kezdeti
elhatározástól kezdve segítette a vállalat csatlakozását,
megmutatva a duális képzés
előnyeit és lehetőségeit. Az
együttműködés folyamatos,
minden kérdésnél jó együttműködés alakult ki a cég és a
kamara között. A gazdálkodó
szervezet vezetői bíznak abban, hogy az út, amin közösen elindultunk sikerhez vezet, és a befektetett energiák
meghozzák a várt eredményt,
bővíteni tudják a vízműves
szakmában dolgozók számát.

Ha még nem döntöttek, hogy
hova tovább általános iskola

után és kíváncsiak, hogyan
folyik a munka az egyes
szakmákban, mit csinálnak a
szakemberek, akkor jöjjenek
el Erzsébet-tábori programjainkra.
Június 20-án a csóri Mátyás
király Általános Iskolában
kreatív, rendészet, vendéglátás turizmus ágazatokba tekinthetnek be a diákok.
Június 20-21-én Mórra, a
Petőfi Sándor Általános Iskolába várjuk a gyerekeket,
kreatív, szépészeti, faipari,
környezetvédelem és vízügyi
ágazatok bemutatásával, tan-

szféra
rendezvényei

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ
PROGRAMOK
Környezeti fenntarthatóság - Energia - Vállalkozz
Fenntarthatóan! 2. workshop – 2022. június 28.,
kedd, 9,00 óra
Autóipari üzleti találkozó az „AUTOMOTIVE.2022”
konferencián Linzben – 2022. július 5. kedd
INNOFORM 2022 üzletember találkozó – 2022.
szeptember 28. személyes részvétellel
Szerszámkészítők, műanyagfeldolgozók figyelmébe!
ONLINE PROGRAMOK
Minden héten üzlet! Ismerje meg Thaiföld, Vietnam
és Laosz gazdaságát és üzleti lehetőségeit! – 2022. június 22. szerda, 10,00 óra
Autóipari üzleti találkozó az „AUTOMOTIVE.2022”
konferencián Linzben – 2022. július 6. szerda
INNOFORM 2022 üzletember találkozó – 2022.
szeptember 29. online részvétellel
Szerszámkészítők, műanyagfeldolgozók figyelmébe!
Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

Ágazati fórumok
Júniusban kerül sor ágazati
fórumokra, az öt Fejér megyei húzóágazatban: specializált gép-és járműgyártás,
építőipar, turizmus-vendéglátás, gépészet, elektronikai
és elektrotechnika. A fórumok alkalmával ismét aktuális téma kerül terítékre:
a duális képzés szereplőinek
segítünk eligazodni a megújult gazdasági környezet új
kihívásaiban.

Pályaorientációs napok Erzsébet táborokban
Kamaránk ismét részt
vesz a megye iskoláiban
megrendezésre
kerülő
Erzsébet táborokban. Az
eseményen 5-7. osztályos,
pályaválasztás előtt állók
számára kínálunk interaktív
pályaorientációs
programokat, betekintést
biztosítva a diákoknak az
egyes szakmákba, hogy
a legjobb döntést hozzák
meg továbbtanulásukkal
kapcsolatban.

üzleti

műhely- és üzemlátogatások
szervezésével.
Június 28-án, a dégi Kovács
Pál Általános Iskolában a
szépészeti, kreatív, fa és bútoripari, gépészeti, építőipari ágazatok iránt érdeklődő
tanulók kóstolhatnak bele a
szakmák szépségébe.
A táborokban az FMKIK
pályaorientációs tanácsadói
segítségével is lehetőséget biztosítunk a szakmák
megismerésére,
szakmaismereti, pályaorientációs
kérdőívekkel, keresztrejtvényekkel. VR szemüveg se-

gítségével pedig virtuálisan
próbálhatják ki magukat a
táborozók különböző szakmákban.
További információ: Halász Krisztina, 22/510-320,
Szemerei Nóra, 22/510-326
pályaorientációs tanácsadók
palyaorientacio@fmkik.hu
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az
Innovációs és Technológiai Minisztérium GFA-KAITM-12/2021/TK/07 támogatási szerződése alapján
folytatja a pályaorientációs
feladatok megvalósítását.

„Houston, baj van! - Gazdaság és munkaerőpiac fordulóponton” címmel Domokos
Tamás címzetes egyetemi
docens a megújult gazdasági
környezet kihívásait ismerteti a résztvevőkkel, a kialakult
új helyzetben nyújt mankót a
részvevőknek.
A fórumokon szakértő közreműködésével tartjuk előadásainkat, továbbá a résztvevők felmerülő kérdéseit is
megválaszoljuk. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megváltozott gazdasági helyzet kihívásaira
készíti fel a gazdaság szereplőit a fórumok alkalmával.
A fórumokon online és
személyes részvétel is biz-

tosított, az öt ágazat specialitásaihoz igazodva az alábbi időpontokban kerülnek
megrendezésre, biztosítva
a fórumok közötti átjárhatóságot.
2022. június 21., kedd, 9.00
óra – gépészet
2022. június 21., kedd, 11.00
óra – elektronika és elektrotechnika
2022. június 22., kedd, 13.00
óra – építőipar
2022. június 22., szerda,
9.00 óra – specializált gép- és
járműgyártás
2022. június 22., szerda,
11.00 óra – turizmus és vendéglátás
A fórumokat megnyitja
Szabó Zsuzsanna az FMKIK
szakképzésért felelős alelnöke, valamint Mátrahalmi Tibor, az FMKIK szakképzési
igazgatója.
A programra külön meghívót küldünk a fórum tagjainak, de a téma iránt érdeklődő
vállalkozásokat,
szakképző iskolák képviselőt
is várjuk előzetes regisztráció alapján.
A program a GFA-KAITM-12/2021/TK/07 sz. szerződés keretében valósul meg.
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