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Vállalkozók regisztrálhat-
nak az Enterprise Europe 
Network által életre hívott 
platformra, hogy új beszál-
lítói partnerek, alapanyag 
felkutatásában segítséget 
kapjanak, illetve pótolni 
tudják a háború miatt ki-
esett nemzetközi beszállítói 
kört. Regisztrálja vállalko-
zását, kerüljön kapcsolatba 
új partnerekkel, és bizto-
sítsa nemzetközi ellátási 
láncát!

Biztosítsa nemzetközi ellátási láncát!

Májustól szigorodik a 
kishaszongépjárműves 
fuvarozás

Az energiaárak drasztikusan 
emelkedtek, ám van megol-
dás a költségek csökkentésé-
re – Simon István energiaha-
tékonysági szakértő.

A székesfehérvári Fugli 
Autószerviz Kft. évek óta 
foglalkozik tanulóképzéssel, 
jelenleg egy tanulónk van – 
Fugli Pál ügyvezető.

Üzletfejlesztés, külpiacra 
lépés, innováció, digitalizá-
ció, fenntarthatóság: várjuk 
a vállalkozókat az Enterprise 
Europe Network Irodában!

Életpálya-
megvalósítás

Megoldás az
energiaárakra

Üzletet 
kínálunk

3. oldal 4. oldal 3. oldal

Az orosz-ukrán háború mi-
att, a vállalkozások ellátási 
láncának támogatása érdeké-
ben hozta létre az Enterprise 
Europe Network, valamint az 
Európai Klaszter Együttmű-
ködési Platform – az Európai 
Bizottság és az EISMEA tá-
mogatásával – a Supply Cha-
in Resilience felületet. 

A platformon történő re-
gisztráció segítséget nyújt 
a kkv-knak megtartani, át-
szisztematizálni vagy lecse-

Az elmúlt két évben az Eu-
rópai Unió, illetve a tagor-
szágok igen sok intézkedést 
tettek, hogy orvosolják a 
koronavírus járvány hatá-
sait. Ezek eredményeként, 
a koronavírus által okozott 
válság kezelését hátrahagy-
va, célkitűzésünk a vissza-
térés a tartós gazdasági 
növekedés útjára, bár a ki-
látásokat számos bizonyta-
lanság övezi. 

Olyan gazdasági modellben 
gondolkodunk, ami fenn-
tartható, ellenáll a globális 
verseny teremtette kihívá-
soknak és befogadó, azaz 
mindenki számára biztosítja 
a hozzáférést a munkapiac-
hoz, a készségek és a tudás 
elsajátításához, illetve csök-
kenti a szegénységet. Ennek 
érdekében fokozott fi gyelem-
mel kell lenni a természeti 
erőforrások védelmére, töre-
kedni kell a termelékenység 
növelésére, az igazságosság 
és a makrogazdasági stabili-
tás megteremtésére. 

Az Európai Unió költség-
vetése jelentős forrásokkal, 
a 2021-27-es ciklusban mint-
egy 2000 milliárd euróval 
támogatja a fenti célok eléré-
sét. Ezen belül, különöskép-
pen az európai gazdaságok 
ellenállóképességének és 
fenntarthatóságának növelé-
sében központi szerepe van 
az újonnan létrehozott, mint-
egy 800 milliárd eurós hely-
reállítási alapnak. Az egyes 
tagországok akkor részesül-
hetnek ebből az alapból, ha 
teljesítik az Európai Bizott-
ság által jóváhagyott nemzeti 
helyreállítási tervekben sze-

replő vállalásaikat. Ezek a 
vállalások jellemzően a zöld 
és digitális átállásra, illetve a 
gazdaság versenyképességét 
növelő szerkezeti átalakítá-
sokra vonatkozó reformokat 
és beruházásokat jelentik.     

Bár a 2021-27-es európai 
költségvetést a tagállamok 
és az Európai Parlament már 
2020-ban elfogadta és így a 
költségvetési mozgástér kicsi, 
szükség esetén az Európai 
Unió pénzügyi eszközökkel 
is reagál az aktuális kihívá-
sokra, így az Ukrajna elleni 
orosz katonai agresszióra is. 
Többek közt alapvető ter-
mékeket és szolgáltatásokat 
juttat Ukrajnába, például élel-
miszereket és egészségügyi 
ellátást, másrészt támogatja 
azokat a tagállamokat, ame-
lyek részt vesznek az Ukraj-
nából menekülők ellátásában.

A 2021-27-es európai költ-
ségvetésből Magyarország is 
jelentős forrásokra számíthat. 
Az európai kohéziós és me-
zőgazdasági politikai alapok-
ból mintegy 36 milliárd euró 
(nagyságrendileg 13 ezer mil-
liárd forint) érkezhet. Ez azt 
jelenti, hogy egy főre vetítve 
Magyarország továbbra is az 
európai támogatások egyik 
legnagyobb kedvezménye-
zettje. Emellett a Helyreállí-
tási Alapból nagyságrendileg 
7 milliárd eurós vissza nem 
térítendő támogatás és több, 
mint 9 milliárd euró kedvez-
ményes hitel is Magyaror-
szág rendelkezésre állhat. A 
magyar vállalatok számára 
ezen felül jelentős forrásokat 
jelentenek a közvetlenül pá-
lyázható, többek között ku-
tatásra és fejlesztésre rendel-

kezésre álló eszközök. Fontos 
kiemelni, hogy a közös euró-
pai programoknak, legyen az 
határvédelem vagy űripari 
együttműködés, minden eu-
rópai polgár, így a magyarok 
is haszonélvezői.

Az ukrán menekültek ellá-
tása érdekében Magyarország 
is a korábban már az Európai 
Bizottság által jóváhagyott, 
de Magyarország számára 
még nem folyósított támoga-
tások egyszerűsített és gyor-
sított hozzáférésére jogosult. 
Továbbá, az Európai Bizott-
ság a tagországok költségve-
tésére vonatkozó közös euró-
pai szabályok alkalmazását 

felfüggesztette, hogy a kor-
mányok a gazdaság helyreál-
lítását segíthessék. Az Euró-
pai Bizottság átmeneti állami 
támogatási szabályokat is ho-
zott, hogy a tagországok nem-
zeti költségvetésükből szük-
ség szerint támogathassák a 
vállalkozásokat.

Összességében az európai 
uniós politikák jelentős se-
gítséget nyújtanak, hogy az 
európai gazdaságok jól telje-
sítsenek nyugodt és viharos 
időkben egyaránt.

Zupkó Gábor Képviseletve-
zető, Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete

EGYÜTT AZ UNIÓBAN A VER-
SENYKÉPES GAZDASÁGÉRT

Az Európai Unióban 2020-
ban elfogadott „Mobilitási 
csomag” részeként 2022. 
május 21-től Magyarorszá-
gon is már csak engedéllyel 
végezhetnek fuvarozást a 
kis-tehergépjárműves fu-
varozók. 

A kötelezettség azokra vo-
natkozik, akik 2,5 tonna 
megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó te-
hergépjárművel, beleértve 
az esetlegesen általa von-
tatott pótkocsi tömegét is, 
díj ellenében belföldi vagy 
nemzetközi fuvarozást vé-
geznek. 

A fuvarozói (tevékenységi) 
engedélyt a székhely szerint 
illetékes kormányhivatal köz-
lekedési hatóságánál kell ki-
váltani, külföldi fuvar esetén 
közösségi árutovábbítási en-
gedélyre is szükség lesz. Az 
engedélyezési körbe bevont 
vállalkozásoknak ugyanazon 
feltételeknek kell megfelelni-
ük, mint a már eddig is ilyen 
tevékenységet végző vállal-
kozásoknak, azaz mindazon 
„nagyfuvarozói” szabályok 
rájuk is vonatkoznak majd, 
melyekre eddig egyáltalán 
nem, vagy csak részben kel-
lett tekintettel lenniük. 

Folytatás a 2. oldalon

Zupkó Gábor

rélni a meglévő, akadozó be-
szállítói rendszerüket, illetve 
segít a termelés folytatásához 
szükséges elengedhetetlen 
nyersanyagok, alkatrészek, 
alapanyagok, termékek, szol-
gáltatások felkutatásában.

A Supply Chain Resilience 
szolgáltatást igénybe vevő 
cégek kapcsolatba léphetnek 
a nemzetközi üzleti közös-
séggel, új partnereket, poten-
ciális beszállítókat vagy ve-
vőket találhatnak a jövőbeni 

Most Ukrajna áll az EU 
kapuja előtt, bebocsátást 
kérve. Az eddig folya-
matosan bővülő európai 
integráció különleges 
helyzetben van. Eddig a 
felzárkózást igazoló, a de-
mokratikus intézmények 
kiépítését befejező, vagy 
vállaló államok nyertek – 
hosszabb, rövidebb vára-
kozási idő után – felvételt, 
most egy szétzilált, lerom-
bolt, meggyalázott sok 
nemzetiségű ország felvé-
teléről kell majd dönteni. 
Egy ország kérelméről, 
ahol ukránok, oroszok, 
lengyelek, románok és 
ami számunkra a legfon-
tosabb, magyarok élnek. 
Vajon védelmet és visz-
szatelepülési lehetőséget, 
vagy nagyobb vákuumot 
és ezzel további kiürülést 
jelent majd Kárpátaljának, 
a kárpátaljai magyarok-
nak. Ott, ahol mindany-
nyiunk számára ikonikus 
helyek vannak, a Verec-

kei-hágó, Huszt- és Mun-
kács Vára és hosszú a sor.

Ukrajna óriási piac! Ter-
mészeti adottságai, termő-
földje, bányászati kincsei, 
tengeri kikötője komple-
menter értékeket jelentenek 
az európai közös gazdaság-
nak. A lerombolt ipar, köz-
szolgáltatás, infrastruktúra 
helyreállítása nagy feladat, 
de még nagyobb pénz! Az 
uniós forrásokra pedig 
a Covid sújtotta európai 
uniós országoknak is nagy 
szüksége van. Magyaror-
szágnak is! 

2003-ban mi is vágyakoz-
va álltunk az „Ajtó előtt” 
(Gazdasági Kalauz 2003. 
február 11. lapszám), hogy 
az Unió tagjaként, annak 
kötelezettségeit vállalva, 
előnyeit kihasználva tagja 
legyünk az európai közös-
ségnek. Most Ukrajna kí-
vülről, mi belülről állunk 
az ajtó előtt. Hitünk és re-
ményeink szerint az ajtó 
csak egy irányba nyílik. 

Radetzky Jenő

Ante portas

stabil és hosszútávú üzleti 
együttműködéshez. 

Fentieken túl a platform arra 
is lehetőséget kínál, hogy a 
cégek bemutassák legsikere-
sebb projektjeiket, innovatív 
termékeiket és az alkalma-
zott legmodernebb techno-
lógiáikat, megoszthatják vé-
leményüket, meglátásaikat 
a nemzetközi ellátási láncok 
sebezhetőségének kezelési le-
hetőségeiről, megoldásokról 
és kezdeményezésekről. 
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Változás a fogyasztóvédelemben Fuvarosok fi gyelmébe: május 21-től 
változás

PARADIGMAVÁLTÁS, ÚJ UTAK ÉS LEHETŐSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE

Mire fi gyeljenek a kereskedők 2022. május 
28. után? Szigorodó szabályok az akciós 
árak feltüntetésében, új, tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvé-
delmi Főosztályától kértünk hiteles infor-
mációt a témában.

Gyakran tapasztalhatjuk mind az online, 
mind a hagyományos kereskedelemben, 
hogy az eladók a nagyobb forgalom érde-
kében különféle akciókat, árengedményeket 
hirdetnek. Hatósági tapasztalatok szerint 
azonban ezen árengedmények során nem 
minden esetben kaptak a fogyasztók tény-
leges, valós információkat az árcsökken-
tés mértékéről. Ezért egy Európai Uniós 
irányelv a magyar jogrendbe való beépí-
tése következtében a termékek eladási ára 
és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének szabályairól szóló 4/2009. 
(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a 
következő előírásokkal módosul:

Az árcsökkentés bejelentése esetében meg 
kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az 
árcsökkentést megelőzően, meghatáro-
zott ideig alkalmazott árat. A koráb-
bi ár a vállalkozás által egy olyan 
időszakban alkalmazott legalacso-
nyabb árat jelenti, amely nem lehet 
rövidebb, mint az árcsökkentés 
alkalmazását megelőző harminc 
nap. Tehát az akciózást megelőző 
30 napon belüli legalacsonyabb ár 
a „bázis ár”, amelyhez képest kell 
meghatározni az akció mértékét. 
Ha a termék harminc napnál rö-
videbb ideje van forgalomban, 
a korábbi ár a vállalkozás által 
egy olyan időszakban alkalma-
zott legalacsonyabb árat jelenti, 
amely nem lehet rövidebb, mint az 
árcsökkentés alkalmazását megelő-

Folytatás az 1. oldalról

2022. május 21-től Magyarországon is 
már csak engedéllyel végezhetnek fuvaro-
zást a kis-tehergépjárműves fuvarozók. 

A vállalkozás jó hírneve – ez a kritérium a 
piac tisztasága felett hivatott őrködni, és meg-
akadályozza, hogy olyasvalaki gyakoroljon 
fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a 
tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül 
érintő előélete volt (fi zetésképtelenség, ha-
tóság által bevont korábbi engedély stb.). A 
követelményt mind a vállalkozásnak, mind a 
vállalkozás vezetőjének, mind a szakmai irá-
nyítónak teljesítenie kell.

Pénzügyi megfelelőség – biztos anyagi 
háttér, köztartozások nélküli működés. A 
jogszabály az üzemeltetett járművek darab-
számához igazodó saját tőkét követel meg, 
amit könyvvizsgálói nyilatkozattal, vagy 
vagyoni biztosítékkal lehet igazolni. A köz-
tartozás nélküli működés feltétele a NAV 

ző tizenöt nap. Ha az árcsökkentés mértéke 
fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár 
az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az 
árcsökkentés nélküli ár. Tehát folyamatos 
árcsökkentés, akciózás során csak lefele me-
het az ár. Az új szabályok megszüntetik azt a 
gyakorlatot, miszerint a kereskedő egy-egy 
akciós időszak előtt pár nappal megemeli a 
termékek árát, majd ebből az összegből biz-
tosít feltűnően sok százalékos engedményt, 
hogy minél nagyobb mértékű árengedményt 
kommunikálhasson. Ezen előírások azon-
ban nem vonatkoznak a romlandó vagy mi-
nőségüket rövid ideig megőrző termékekre. 
Az új szabályok irányadóak mind a hagyo-
mányos, mind az online kereskedelemre. 

Az úgynevezett tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlatok területén is változások lesz-
nek 2022. május 28-tól, amelyről honlapun-
kon, fmkik.hu olvashat bővebben.

által vezetett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szereplés, az adott település 
jegyzője által kiállított adóigazolás megléte 
és más hatóságok felé történő tartozásmen-
tesség.

Szükséges szakmai alkalmasság – szak-
mai irányító foglalkoztatása. A szakmai 
irányítónak közúti árufuvarozó-vállalkozó 
szakmai alkalmasságot igazoló bizonyít-
vánnyal, és az alap bizonyítvány 10 éves 
érvényességének lejártát követően tovább-
képzési igazolással kell rendelkeznie, ami 
megszerzéséhez szaktanfolyamon kell 
részt venni. Szakmai irányító lehet az, aki 
a fuvarozói tevékenységet ténylegesen és 
folyamatosan irányítja (a vállalkozás alkal-
mazottja, vezetője, ügyeinek intézője, vagy 
egyéb szerződéssel kijelölt személy). A tan-
folyamokat képző intézmények, a hatósági 
vizsgát a Közlekedési Alkalmassági Vizs-
gaközpont Nonprofi t Kft. szervezi.

A módosítás részletei, a cikk teljes terje-
delmében honlapunkon olvasható.

Az információkkal a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Közlekedési, Műszaki Enge-
délyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztálya állt rendelkezésünkre. 

A magyar kkv szektor azon része, amely 
külkapcsolatokkal rendelkezik, az utóbbi 
hónapokban szembesült a bejáratott ke-
leti együttműködés nehézségeivel, illetve 
globálisan az energia- és nyersanyag-
források drasztikus áremelkedésével, a 
szállítási láncok beszűkülésével. Ezen 
vállalkozások paradigmaváltásra kény-
szerülnek, szükségessé válik az új lehető-
ségek feltérképezése.  

Az Enterprise Europe Network Kö-
zép-dunántúli Regionális Iroda hathatós 
segítséget nyújthat a vállalkozások számá-
ra ellátási láncaik támogatásával, a terme-
lés folytatásához szükséges üzleti kapcso-
latok létrehozásával, diverzifi kálásával.

A fenti téma kapcsán Fejér megyei kkv 
cégvezetők véleményét kértük.

Horváth Rezső, ügyvezető
Karrier Bútor Kft.

A mi cégünknek elsősorban az anyagellá-
tási problémák okoznak gondot. A szállítása-
ink szinte kizárólag belföldre korlátozódnak, 
így az euróhoz viszonyított beszerzések még 
nagyobb jelentőséggel befolyásolják a forint-
ban történő értékesítést. Hiszen a gyártáshoz 
szükséges anyagok esetén nem csak meny-
nyiségi problémák és hosszú beérkezési ha-

táridők jellemzőek, de a kiszámíthatatlan és 
egyre növekvő árak is.

A beszállítóink nagyobb része csak napi 
árakat ad, így az ajánlatainkban csak irányá-
rakat tudunk közölni a leendő megrendelő-
ink felé. Nagyon nehéz így megrendeléseket 
gyorsan realizálni. A törzsvevőink azok, akik 
megértik és el is tudják fogadni a jelenlegi 
szállítási feltételeinket. 

Az energiaárak jelentős emelkedése még 
fokozottabb hatást vált ki a termékeink ára-
inak növelésére. Valójában az árainkba nem 
tudjuk beépíteni olyan mértékben az anyagok 
és az energiaárak  emelkedését, mint azt re-
álisan gondolnánk, mert a vásárlók is sokkal 
jobban meggondolják a nagyobb beszerzése-
iket, így a bútorok vásárlását is, ez sajnos az 
eredményesség rovására megy, ami a fejlesz-
téseink forrása lenne…

Mit várhatunk a kamarától? Tudjuk, hogy 
Nyugat-Európában az orosz-ukrán háború 
miatt jelentős ellátási hiányok jelentkeznek 
a mi szakmánk termékei terén is (bútorgyár-
tás). Kereskedelmi partnereket kell találnunk 
azon a területen. Talán ehhez tudna kapcsola-
tokat teremteni a Gazdaság Házában működő 
Enterprise Europe Network Közép-dunántúli 
Regionális Iroda.

Rozs Balázs, ügyvezető
Rozs és Társa Kft.

Társaságunk a tevékenységi köréből adódó-
an export-import témát tekintve leginkább az 
acélpiaci helyzetre a legérzékenyebb, mely ta-
lán a legdrasztikusabb képet mutatja az elmúlt 
időszakban. Egyik részről az acéláru 2021. ja-
nuári kereskedelmi forgalmi ára a mai napra 
megsokszorozódott (akár 4-5-szörös érték), ami 
példátlan emelkedés cégünk 30 éves fennállása 
óta, másrészről pedig bizonyos termékekből 
már abszolút hiány van. Sajnos tovább nehezí-
ti a helyzetet, hogy a nagyobb acélkereskedők 
közül többen (tisztelet a kivételnek) felültek 
egy véleményem szerint etikailag megkérdő-
jelezhető hullámra (pl.: max. 3 óráig érvényes 
árajánlat, heti 1 árajánlat kiadása stb…).

Nem kérdés, hogy a jelenleg befagyott be-
szerzési források (Ukrajna) pótlásához a Nyu-
gatnak idő kell, de én bízom abban, hogy a ke-
reslet/kínálat örök törvénye itt is érvényesül, 
és az igény, mint egy patak esetében elkezdi 
kimosni a kis ereket az újabb beszerzési for-
rások irányába. A mára itthon kialakult árak 
bőven túllépik az egyéb távolabbi helyekről 
szállított és anti-dömping/védővámmal terhelt 
beszerzési költségeket is. Úgy vélem, az EU-
ban hiányzó, de azon kívülről beszerezhető 
alapanyagok beáramlásának gördülékennyé 
tétele oldhatna ezen a feszültségen.

Tóth Tamás, ügyvezető
Keramix Hungary Kft.

Az elmúlt időszakban szembesültünk fenn-
akadásokkal: vas termékeket használunk, 
melyeknek az árai jelentősen emelkedtek, 
bizonyos termékek esetében anyaghiány is 
fellépett.

Gépbeszerzésnél szembesültünk olyan 
problémával, hogy a megrendelt CNC gép 
várható szállítási határideje jelentősen meg-
nőtt az alkatrészhiány miatt.

Ezenkívül csak közvetetten tartozik a kér-
déshez, de cégünk a fő számláját a Sberbank-
nál vezette, amelynek megszűnése komoly 
kihívások elé állított bennünket. Bizakodva 
és kíváncsian várjuk a további fejleménye-
ket, az OBA kártérítésen felül bent maradt 
betétek visszatérítésével kapcsolatban, amely 
mindenki számára világosan megmutatja, 
hogy a 21. századi Európában milyen a bank-
biztonság, és érdemes-e a cégeknek továbbra 
is bankban tartani a pénzét, vagy más lehető-
ségek után kell nézni.

Az Enterprise Europe Network iroda új, he-
lyettesítő beszállító partnerek felkutatásában 
tudna segítséget nyújtani vállalkozásunk szá-
mára.

Fel kell készülni a május 21-től esedékes változásra
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Üzleti lehetőségek Ausztriából Megoldás az elszabaduló 
energiaárakra

Vállalkozz fenntarthatóan! 
Új alprogrammal bővül a mentorprogram

Hazai innovációs pályázati lehetőségek

Magyar üzleti partnereket keresnek oszt-
rák fémipari, csomagolóipari és vegyipa-
ri vállalkozások. Ha az Ön cége osztrák 
területen terjeszkedne, ne hagyja ki a le-
hetőséget, válasszon az egyedülálló üzleti 
ajánlatok közül! 

Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsola-
tai rendkívül intenzívek és dinamikus fejlődést 
mutatnak. Ausztria hazánk egyik legfontosabb 
gazdasági partnere, ennek révén az osztrák pi-
acok megcélzása stratégiai jelentőségű.

Az Enterprise Europe Network Közép-du-
nántúli Regionális Iroda segítségével most 
az ausztriai kapcsolatok kiépítése rendkívül 
egyszerű a kkv-k számára.  

A fémipar területéről az osztrák PÖT-
TINGER Landtechnik GmbH mechanikai 

Az áram és földgáz ára egy év alatt drasz-
tikusan emelkedett, ám van megoldás a 
költségek csökkentésére: az energetikai 
beruházások, fejlesztések után keletkezett 
energiamegtakarítást értékesíteni lehet! 

A témában tájékoztató fórumot tartunk 
április 26-án, a Gazdaság Házában, ahol 
Simon István energiahatékonysági szakér-
tő (NRGMarket Plus Kft.) kínál megoldást 
az érdeklődők részére. A szakértő a Gaz-
dasági Kalauz olvasóinak is nyilatkozott a 
lehetőségekről. 

Az energiaárak emelkedésekor a cégek időzí-
téssel optimalizálhatják a költségeiket. A vil-
lamosenergiát tekintve a tőzsdei árak a 19,1 – 
120,3 HUF/kWh közötti sávban mozogtak az 
elmúlt évben. Kizárólag az időzítést tekintve, 
a villamosenergia piacon óriási különbsége-
ket lehetett tapasztalni, több mint 100 HUF/
kWh diff erencia volt a legalacsonyabb és a 
legmagasabb ár között. 

Ha nincs ezen a területen a cégnek elegendő 
tudása, sem külön emberi erőforrása, alkal-
mazzon megfelelő energiabeszerzési szakértőt, 
akinek a segítségével rengeteg energiát, időt és 
pénzt tud megtakarítani. A piaci, tőzsdei moz-

A GINOP Plusz 2.1.1-21 – Vállalati kuta-
tás ösztönzése felhívás keretében a cél a 
hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységének ösztönzése, a 
kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás 
növelése az innovatív vállalkozások kö-
rében, melynek elősegítése érdekében a 
forrás újdonságtartalommal rendelkező 
termék, technológia, szolgáltatás, előállí-
tásához nyújt támogatást a hazai vállalko-
zások részére. 

A pályázat támogatja továbbá a hazai vállal-
kozások és kutató-tudásközvetítő szerveze-
tek közötti, hosszútávon fenntartható, stra-

megmunkálásra és hegesztett építőelemek 
gyártására, a H-Sensortechnick GmbH 
pedig kapcsolószekrények és alumínium 
lemezek gyártására keres magyar üzleti 
partnereket. 

A csomagolóiparban a Weingut Heinrich 
GmbH fa dobozok, kartoncsomagolás, üveg-
címkék gyártásához és szállításához keresi 
üzlettársait.

Használja ki a kínálkozó gazdasági kap-
csolódási lehetőségeket, az üzleti ajánlatok 
közvetítése mellett tájékoztató fórumokkal, 
információval és tanácsadással támogatjuk 
külföldi piacra kerülését, az osztrák vállal-
kozásokkal való jövőbeni üzleti együttmű-
ködését.

További üzleti ajánlatok és érdeklődés: 
fmkik.hu, csilla.buda@fmkik.hu

Energiahatékonyság, energiamegtakarítás 
– tájékoztató fórum

2022. április 26., kedd, 10,00 óra – Gazdaság Háza

Téma:
۰ Mit jelent az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) a 

vállalatoknak?
۰ Az energiaárak emelkedésekor mit tehetnek a cégek?
۰ Az energetikai beruházások után keletkezett energiamegtakarítás 

értékesítésének lehetőségei, kedvezmények
۰ Hatékony energetikai működés

gásokat kihasználni kell, nem szenvedni tőlük. 
Egy energiabeszerzési szakértő segítségé-

vel a cégnek lehetősége nyílik a folyamatos 
versenyeztetésre, a beszerzés időzítésével 
kapcsolatos előnyök maximalizálására, jogi 
és szerződéses segítségnyújtásra, az admi-
nisztrációs költségek minimalizálására, illet-
ve az energia árának alakulásáról szóló rend-
szeres elemzések készítésére. 

Fontos továbbá, hogy folyamatosan csök-
kentsék energiafelhasználásukat energetikai 
korszerűsítésekkel és beruházásokkal.

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi 
Rendszer (EKR) a vállalatok részére jelentős 
kedvezményeket hozhat.  A 2021-től aktivált 
energiahatékonysági beruházások után audi-
tált, hitelesített energiamegtakarítást, mint 
korlátozott forgalmú vagyoni értékű jog, GJ 
mennyiségben értékesíteni tudják a kötele-
zetteknek, az energiakereskedőknek. Ez azt 
jelenti, hogy egy-egy beruházás után több 
millió Ft kedvezményhez tudnak hozzájutni, 
a beruházás értékének jelentős mértékében! 
Ehhez minden esetben szükséges egy ener-
getikai auditor, aki a jogszabálynak megfele-
lően, felelősségteljesen auditálja, hitelesíti az 
elért megtakarítást. 

Csatlakozzon Ön is a hamarosan induló 
Vállalkozz Fenntarthatóan! alprogram-
hoz, hogy megtapasztalja: a gazdasági fej-
lődés és a környezettudatos gondolkodás 
egymást kiegészítve és erősítve mutat a 
jövő irányába! 

A térítésmentesen elvégezhető fejlesztési 
program egy egyszerű regisztrációs folyamat 
után válik elérhetővé a vállalkozások számá-
ra. A megvalósítás során szakértők és a fenn-
tarthatóság témájában már rutinos mentorok 
feladata lesz, hogy példáikkal ösztönözzék 
és jó gyakorlataik megismertetésével támo-
gassák a kkv-k fenntarthatósági szempontú 
fejlődését.

Mit kínál a program? 
A jelentkező vállalkozások képviselőinek 

lehetősége nyílik csoportos szakmai talál-
kozókon és céglátogatásokon részt venni és 

tégiai jelentőségű együttműködések elérését, 
új, tudományos eredmények létrehozatala 
céljából. 

A Horizont Európa Accelerator rásegítő pá-
lyázat célja az Európai Unió Horizont Euró-
pa programjának Európai Innovációs Tanács 
keretében meghirdetett Accelerator (korábbi 
KKV fejlesztési eszköz) pályázat kidolgozá-
sához szükséges, üzleti tervet is tartalmazó 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésé-
nek támogatása. A forrás 2022 februárja óta 
ismét elérhető a KKV-k számára, 4 millió 
forintig. 

A pályázatokról további információ a 
www.nkfi h.gov.hu oldalon érhető el.

hozzáférni a kifejezetten a programhoz ké-
szült MKIK Fenntarthatósági Kézikönyv-
höz. Mindemellett lehetőség lesz szaktanács-
adói segítséggel elkészíteni egy saját cégre 
szabott fenntarthatósági akciótervet.

Milyen előnyökkel jár a részvétel?
A környezettudatos szemléletmód napi 

gyakorlatba építésével növelhető a vállal-
kozás versenyképessége, és a vállalkozások 
megismerhetik, milyen konkrét gazdasági 
előnyökkel járhat a fenntartható szemlélet-
mód szerinti működés. A résztvevők az üz-
leti kapcsolatépítés mellett plusz pontokat 
szerezhetnek a GINOP-1.2.8. és több GINOP 
Plusz pályázaton. 

Jelentkezés: a www.vallalkozztudatosan.hu 
honlapon keresztül lehetséges.

Bővebb információ a weboldalon és a prog-
ramkoordinátornál. R. Kurjancsek Judit: 
kurjancsek.judit@mkik.hu.
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Szolgáltatás
Nyilvántartásba vétel, 
regisztráció: 
06 (22) 510-310, 
ugyfelszolgalat@fmkik.hu, 
web: 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 
Lencsés Hajnalka 
06 (22) 510-310
bekeltetes@fmkik.hu

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

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

Fuvarozók fi gyelmébe: májustól engedélykötelezett-
ség a 2,5 tonnás kishaszongépjárművekre is – 2022. 
április 25. hétfő, 14,00 óra

Energiahatékonyság, energiamegtakarítás – tájékoz-
tató fórum – 2022. április 26. kedd, 10,00 óra

Osztrák üzleti lehetőségek és B2B tárgyalás – 2022. 
április 27. szerda, 10,00 óra

Holland üzleti fórum – 2022. május 17. kedd, 14,00 óra 

ONLINE PROGRAMOK

ADÓKLUB: egyéni vállalkozók fi gyelmébe! – 2022. 
május 3. kedd, 10,00 óra 
Egyéni vállalkozók szja bevallása, adóvisszatérítése, 
átalányadózás, adónemek közötti választás, változásbe-
jelentés, feladatok a bevallásban, adatszolgáltatásban 

Minden héten üzlet! Ismerje meg Szaúd-Arábia, 
Egyiptom gazdaságát és üzleti lehetőségeit! – 2022. 
május 4. szerda, 10,00 óra

Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu
Valamennyi program online regisztrációköteles, 
az fmkik.hu oldalon keresztül.

Válassz szakmát!

Sztárok a szakmában

A gumicserét is megtanulják a diákok

A megszokott pályaorientá-
ciós programok mellett má-
jusban üzemlátogatásokra 
hívjuk az általános iskolák 
6-7-8. osztályos tanulóit. A 
programban 29 gazdálko-
dónál, közel 50 időpontban 
biztosítunk lehetőséget a 
pályaválasztás előtt álló di-
ákok számára a szakmák 
megismerésére. 

A Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara pályaorientáci-
ós üzemlátogatásokkal nyújt 
segítséget a pályaválasztás 
előtt álló általános iskolás ta-
nulók és szüleik számára. A 
szervezett programokon be-
tekintést biztosítunk a diákok 
részére az egyes szakmákba, 
hogy a legjobb döntést tudják 
meghozni a továbbtanulásuk-
kal kapcsolatban. 

A megye vállalkozói meg-
nyitották kapuikat az ér-
deklődő diákok előtt, akik 
a legkülönfélébb ágazatok 

mindennapjaiba tekinthetnek 
be: építőipar; gép- és jármű-
gyártás; kereskedelem; turiz-
mus-vendéglátás; műanyag-
feldolgozás; szerszámgyártás; 
fa- és bútoripar; gépészet; fé-
mipar; elektronika; gazdálko-
dás és menedzsment; környe-
zetvédelem, vízügy.

A gyermekeket fogadó 
huszonkilenc gazdálkodó 
– OTTI Manufactura Kft., 
Ivanics Kft., Tesco Globál 
Áruház, Novotel Hotel, Beat 
Étterem, Aranyalma Cuk-
rászda, Velence Resort & 
Spa, Simon Plastics Kft., Gar-
zon Bútor Zrt., Fejérvíz Zrt., 
DENSO stb. – nagy gondos-
sággal készül a gyermekek 
fogadására, bemutatják az ott 
folyó munkát, ízelítőt adnak a 
szakmák részleteiről. 

Az üzemlátogatásokon 10-
15 fős csoportok vesznek 
részt, mely csoportok – álta-
lában – egy-egy osztály tanu-
lói közül kerülnek ki. Minden 

esetben a kamara egyik szak-
képzési munkatársa várja a 
csoport előzetesen bejelent-
kezett tagjait és kíséri őket 
végig az üzemlátogatáson. 

Ha még nem döntöttek, 
hogy hova tovább, és kíván-
csiak, hogyan folyik a munka 
az egyes üzemekben, mit csi-
nálnak az ott dolgozó szak-
emberek, akkor jöjjenek el 
üzemlátogatásainkra. 

Érdemes megnézni honla-
punkon (fmkik.hu) az üzem-
látogatások időpontjait. Csak 
előzetes jelentkezés alapján 
lehet részt venni. 

További információ: Ha-
lász Krisztina, 22/510-320, 
Szemerei Nóra, 22/510-326 
pályaorientációs tanácsadók 
palyaorientacio@fmkik.hu

Az üzemlátogatások az 
Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium GFA-KA-
ITM-12/2021/TK/07 támo-
gatási szerződése alapján 
valósulnak meg.

A székesfehérvári Fugli 
Autószerviz Kft. évek óta 
foglalkozik tanulóképzés-
sel. A cégnél jelenleg – az 
új ágazati képzésben – egy 
szakképzési munkaszerző-
désben tanuló, gépjármű 
mechatronikai technikus 
készül az életpályája meg-
valósítására.

A Fugli Autószerviz Kft. au-
tójavítással, olajcserével és 
műszaki vizsgával is foglal-
kozik. A cégnél jó hangulat 
uralkodik, a családias légkör-
ben az autószerelő tanulók 
is szívesen tanulják meg a 
szakma gyakorlati alapjait. S 
mint ilyen, az évente esedé-
kes gumicsere fontosságára is 
felhívják a diákok fi gyelmét. 

A Fugli Autószerviz Kft-
nél törekszenek arra, hogy 
– a minden évben aktuális 
– a gumicsere folyamatát, 
háttérét, miértjét a jövő au-
tószerelői is mélységeiben 
elsajátítsák. A náluk tanuló 
fi atalok már tudják, hogy so-
kan könnyelműen lecserélik 
téli gumiabroncsaikat az első 
tavaszias napokon. 

– Hosszú évek óta tevékeny-
kedem már a szakmában, 
minden autósnak elmondom, 
nem érdemes korán lecserél-
ni a téli gumikat. Ahogyan 

Április 25-27. között kerül 
sor a XV. Szakma Sztár 
Fesztiválra, ahol 86 szak-
mában 200 tanuló verseng 
a legjobbaknak járó elis-
merésért.

A programra a kamara 
440 Fejér megyei általá-
nos- és középiskolás tanulót 
utaztat. 

A XV. Szakma Sztár Fesz-
tivál keretében kerül sor az 
ifjú szakmunkás tanulók or-
szágos versenyének – Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny, 
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny, IX. WorldSkills 
Hungary – döntőjére. 

A Szakma Sztár Feszti-
válon mintegy 4000 tanu-
ló méri össze tudását.  Az 
FMKIK illetékességi terüle-
téről – lapzártánkig érkezett 
eredmények alapján – három 
tanuló sikeréért izgulhatunk. 

Balogh Gábor f a i p a r i 
technikus, Pruzsina Balázs 
asztalos és Svehlik László 
burkoló a Székesfehérvá-
ri SZC Vörösmarty Mihály 
Technikum és Szakképző Is-
kola tanulói. 

üzleti

szféra

rendezvényei

üzleti

szféra

rendezvényei

A versenyeken jól szereplő 
diákok a versengés élményén 
túl mentesülhetnek a köte-
lező vizsgák alól, és akár a 
szakmunkás bizonyítványt is 
megszerezhetik. 

A versenyzőknek nem lesz 
könnyű dolga, hiszen több ezer 
látogató kíváncsi tekintetének 
kíséretében kell végrehajtani-
uk a versenyfeladatokat. 

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara kiemelten 
fontos feladatának tartja a 
kétkezi szakmák presztízsé-
nek visszaállítását, népsze-
rűsítését. 440 Fejér megyei 
általános- és középiskolás ta-
nulónak tette lehetővé a fesz-
tiválon való részvételt, a diá-
kok ily módon ízelítőt kapnak 
a különböző szakmák szép-
ségéből, ezzel is felkészülve 
az előttük álló pályaválasztás 
nehéz döntésére. 

A Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara az 
Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium GFA-KA-
ITM-12/2021/TK/07 támo-
gatási szerződése alapján 
folytatja a pályaorientációs 
feladatok megvalósítását.

arra is fi gyelmeztetjük őket 
az őszi hónapokban, hogy ne 
várják meg az első havazást. 
Legfőbb célunk, hogy min-
denkit a biztonságos közle-
kedésre buzdítsunk – mondta 
Fugli Pál, a Fugli Autószer-
víz Kft. vezetője.

A szakember kiemelte, 
7 Celsius fok alatt javasolják 
a téli gumik használatát, de 

azok nem kezdenek draszti-
kusan kopni akkor, ha a le-
vegő hőmérséklete tavasszal 
valamivel feljebb kúszik. 
– Ha néhány napig 10-15 fok 
körüli a hőmérséklet, az még 
nem káros. Hiszen az asz-
falt nem melegszik fel azon-
nal 20-30 fokosra, amit már 
megsínylenének a gumik. Ha 
már nyikorognak a gumik, 

jelzik, melegük van, ideje 
a nyáriakat felszereltetni – 
mondta Fugli Pál.

A szakember azt is hang-
súlyozta, hogy a gumiabron-
csok vagy kerekek cseréje 
előtt ellenőriztessük azokat. 
Az abroncsok, felnik mellett 
a féltengely és a gumiharang 
állapotát is érdemes meg-
vizsgáltatni a szervizekben.

Autószerelés, mint életpálya (a fotó illusztráció)
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