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Az Albacomp cégcsoport-
hoz tartozó Photonax Kft. 
fotovoltaikus energiaellá-
tást biztosító berendezé-
sek forgalmazását kezdte 
meg a meglévő termékköre 
mellett. 

A székesfehérvári székhe-
lyű, hazai tulajdonban lévő 
társaság 2013-as alapítása 
óta a fotoelektromos üzlet-
ágban tevékenykedik, eleinte 
ipari és kommunális LED-es 
világítástechnikai berende-
zésekkel foglalkozott, majd 
a megújuló energia korsza-
kának eljövetelét felismerve 
elkezdte a kis- és nagyobb 
méretű fotovoltaikus ener-
giaellátást biztosító berende-
zések forgalmazását. 

Napjainkban Magyaror-
szágon a fotovoltaikus be-
rendezések iránti kereslet 
folyamatosan növekszik, 
de a vásárlók egyre jobb ár- 

A feldolgozóipari vállalko-
zások vissza nem térítendő 
támogatáshoz és a Szé-
chenyi Kártya Program 
keretében kedvezményes 
kamatozású beruházási 
hitelhez juthatnak a közel-
jövőben. 

Az energiaárak drasztikus 
emelkedésével érintett hazai 
energiaintenzív feldolgo-
zóipari mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások verseny-
képességének megőrzése 
céljából a Technológiai és 
Ipari Minisztérium közzé-
tette a Feldolgozóipari KKV 

Megújuló termékkör az Albacomp cégcsoportnál

Újabb mentőöv 
a kkv-knak 

Az energiaköltségek draszti-
kus emelkedésének enyhí-
tésére számos kormányzati 
intézkedés történt.

Energiaszolgáltatáshoz, 
rezsicsökkentéshez kapcso-
lódó jogszabályváltozásokról 
tartunk online programot 
november 15-én.

A német piacon érdekelt 
magyar beszállítóknak 
kínálunk programot 2022. 
november 10-én.

Fogyasztóvédelmi 
fórum

Energiaválság, 
támogatások

Beszállítóként 
a német piacon

1-3. oldal 2. oldal 3. oldal

érték arányú megoldásokat kí-
vánnak. Ennek az igénynek a 
kielégítésére 2022. október 18-
án ünnepélyes keretek között 

Az elmúlt hónapokban 
kialakult energiaválság 
nyomán a kis- és középvál-
lalkozói, valamint a nagy-
vállalati szektor szereplői 
nehéz helyzetbe kerültek. 
A cégek problémáinak eny-
hítésére már számos kor-
mányzati intézkedés szü-
letett, várhatóan a jövőben 
is további támogatásokra 
lehet számítani.

Az idei év ősze nemcsak a 
lakosság, hanem a vállalko-
zások számára is a jelentősen 
megnövekedett energiakölt-
ségekről szól. Ahogy azt 
már múlt havi számunkban 
is írtuk, a cégek nagy része 
ezekben a hetekben szembe-
sül igazán az áram- és gáz-
költségek drasztikus emelke-
désével. A nyári hónapokban 
a világpiaci energiaár tovább 
növekedett. Az energiafel-
használás az éven belül nem 
egyenletes, a hidegebb hóna-
pokban a magasabb fogyasz-
tás teljes iparágak, de akár 
irodák, termelőüzemek mű-
ködését és fenntartását is el-
lehetetlenítheti. A turisztikai 
vállalkozások jövője külö-
nösen kérdésessé vált. Fejér 
megyében is tudunk olyan, a 

szolgáltatói szektorban tevé-
kenykedő szereplőkről, akik 
a téli hónapokban –energia-
költségük tíz-tizenötszörös 
növekedése miatt – bezárás-
ra kényszerülnek. 

A kormányzati segítség-
nyújtás a hazai cégek szá-

mára elengedhetetlen és 
kiemelt jelentőséggel bír 
ezekben a nehéz hónapok-
ban. Az október második 
felétől elérhető, energia-
költség-növekmények fede-
zésére és energiahatékony-
sági beruházásra fordítható 

támogatások, valamint az 
átmeneti földgázellátást 
biztosító intézkedések sok 
vállalkozásnak nyújthatnak 
mentőövet. A lap szerkesz-
tésekor még nem jelentek 
meg a „gyármentő program” 
részletei.

ENERGIAVÁLSÁG
Kormányzati intézkedések

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

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Támogatás nélkül az energiaválság ellehetetleníti a vállalkozások működését

Ünnepélyes szerződéskötés a Zonergy Europe és a Photonax között

Székesfehérváron. Mi-
közben az állam jelentős 
erőfeszítéseket tesz az 
önhibájukon kívül nehéz 
helyzetbe került vállalko-
zások megsegítésére,

– adócsökkentések foly-
tatásával;

– energiaigényes KKV-k 
energiaköltségének rész-
beni átvállalásával;

– gyármentő program el-
indításával;

– Széchenyi Kártya hite-
lezés erősítésével

és számos kezdeménye-
zés befogadásával, ad-
dig Székesfehérváron az 
építményadó emeléséről 
(egyelőre mérték megha-
tározása nélkül) döntött a 
város közgyűlése.

Az energiaköltség draszti-
kus változásának hatását a 
bevételek növelésével, vagy 
ésszerű takarékoskodással, 
illetve a jelen helyzetben 
indokolatlan szolgáltatá-
sok szüneteltetésével kell 
mérsékelni – hangoztatta 
Varga Mihály miniszterel-
nök-helyettes, pénzügymi-
niszter egy hétfőn megtar-
tott kamarai rendezvényen.  
Székesfehérvár fejlődésé-
hez az elmúlt évtizedben 
jelentős mértékben – az 
építményadó befizetésével 
is – hozzájáruló vállalko-
zások abban bíznak, hogy 
a két opció közül a város az 
utóbbit választja, ezzel se-
gítve a működőképesség és 
ezzel együtt a munkahelyek 
megtartását. 

Most ez a közös érdek! 

Radetzky Jenő

Adóemelés (?)

Energiaköltség és Beruhá-
zás Támogatási Program 
2022 felhívását, amely mű-
ködésiköltség- és beruházá-
si támogatásokkal kívánja 
segíteni az érintett vállal-
kozásokat. Az elvi megál-
lapodások megszülettek, a 
termék előkészítése már fo-
lyamatban van. 

Információ, hiteligénylés: 
Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara – Gazda-
ság Háza (Székesfehérvár, 
Hossszúsétatér 4-6.), Kál-
mán Judit hitelmenedzser, 
tel.: 22/510-310, e-mail: ta-
nacsadas@fmkik.hu.

a Photonax Kft. disztribútori 
szerződést kötött a ZONERGY 
EUROPE S.R.L.-el, a Zonergy 
fotovoltaikus megoldásainak 

népszerűsítése érdekében, 
mely várhatóan vevői és köl-
csönös üzleti előnyöket is biz-
tosít a jövőben.
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A munkahelyek megőrzése érdekében a 
kormány az energiaintenzív kis- és köze-
pes vállalkozások számára célzottan indít-
ja el októberben a feldolgozóipari kkv-k- 
nak szóló energiaköltség és beruházás tá-
mogatási programot.

A program első eleme 75 milliárd forintos 
kerettel a magyarországi energiaintenzív fel-
dolgozóipari vállalkozások energiaköltség- 
növekményének kompenzálására szolgál. A 
második elem tartalmazza az ugyanennek 
a célcsoportnak szánt energiahatékonyság- 
növelő beruházások támogatását.

A programban azok a magyarországi szék-
helyű, tavalyi beszámolójuk alapján kkv-nak 
minősülő cégek vehetnek részt, amelyek 
2021-ben teljes lezárt üzleti évvel rendelkez-
nek. Ezen felül fontos feltétel, hogy a cégki-
vonat szerinti főtevékenységük alapján a fel-
dolgozóiparban kell működniük, valamint a 
múlt évi adatok alapján energiaköltségüknek 
el kell érnie az árbevételük 3 százalékát.

Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott 
szankciók és az Oroszország által hozott el-
lenintézkedések hátrányos gazdasági követ-
kezményekkel járnak az Európai Unió belső 
piacának egészére nézve. Drasztikusan emel-
kedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív 
feldolgozóipari vállalkozások versenyképessé-
gét és az ott dolgozó magyar munkavállalók 
munkahelyeit egyaránt veszélyezteti.

A támogatási program célja a hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások likviditási, jöve-
delmezőségi és versenyképességi problémái-
nak kezelése, valamint a munkahelyek meg-
őrzése az energiaköltségek (villamos energia, 
földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve 
opcionálisan az energiahatékonyságot növelő 
beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő 
hozzájárulás biztosításával.

A program keretében két különböző támoga-
tási konstrukció érhető el. Egyrészt vissza nem 
térítendő közvetlen támogatás a 2022. októ-
ber, november, december havi energiaköltség- 

2023. januárjában lép hatályba az új építési 
és beruházási kerettörvény. A jogszabály- 
tervezet összeállításánál 26 szervezettel 
egyeztetett a szaktárca, és mintegy 900 ja-
vaslatot építettek be a tervezetbe.

Az új építési és beruházási kerettörvény ter-
vezetét Lázár János építési és beruházási mi-
niszter ismertette az ÉVOSZ által szervezett 
kormányzati tájékoztató konferencián. A mi-
niszter kijelentette, elérkezett az építők ideje, 
az államnak erősíteni kell a stratégiai iparágak-
ban a beruházások mértékét. 

Az új kerettörvény célja, hogy a hazai sze-
replőket védje a tőkeerős külföldi versenytár-
saktól, növelje az állami építési beruházások 
hatékonyságát, valamint erősítse a stabilitást 
és a kiszámíthatóságot a megvalósításoknál. 
Az Építési és Beruházási Minisztérium szán-
déka az, hogy közgazdasági és környezeti 
szempontból is fenntartható beruházások va-
lósuljanak meg, ideértve a megújuló energia 
arányának növelését vagy az újrahasznosított 
építőanyagok használatát. A jogszabályterve-
zet októberben kerül az Országgyűlés elé, az 
elfogadást követően pedig jövő év januárjában 
lép hatályba.

növekmények fedezésére, mely önállóan, illet-
ve az energiahatékonyság növelését célzó be-
ruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával 
kombinálva is igénybe vehető. Másrészt az 
energiahatékonysági beruházás hitellel érin-
tett elszámolható összköltségen belüli önerőt 
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen tá-
mogatás, mely kizárólag azon cégek számára 
nyújtható, amelyek az energiaköltség-növek-
mény támogatásra vonatkozóan támogatói ok-
irattal rendelkeznek. A beruházás a Széchenyi 
Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció ke-
retében e felhíváshoz kapcsolódóan kialakított 
energiahatékonyság javítására, illetve techno-
lógiaváltás elősegítésére irányulhat.

Elszámolható költség és támogatási intenzi-
tás tekintetében az energiaköltség növekmé-
nyéhez nyújtott támogatás a 2021. október, 
november és december havi, illetve a 2022. 
október, november, december havi, számlával 
igazolható földgáz, villamosenergia, illetve 
távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 
2022. év azonos havi fogyasztással. Az általá-

A miniszter az új törvénytervezet egyik kulcs- 
elemeként az Állami Beruházások Érdek- 
egyeztető Tanácsának létrehozását jelölte meg, 
mely által nem a kormány, hanem a szakma lesz 
meghatározó szerepben. A szakmai irányelve-
ket a szakmai érdekképviseletekből álló testület 
fogja kidolgozni.  A tanács legfőbb felelősségi 
körébe tartozik az építési beruházási folyama-
tok rendszerének kialakítása, a BIM (Building 
Information Management) szabályozás meg-
alkotása, a különböző szerződéses szállítói 
kategóriák és a közbeszerzési feltételrendszer 
meghatározása. A szakma építőiparban való 
részvétele több helyen is kiválóan működik Eu-
rópában, így például a német építőiparnak ez az 
egyik erőssége.

Az építőipari stratégiához szorosan kapcso-
lódik, hogy a kormányzatban minden egyes 
tárcának egy szakpolitikai ágazati koncepciót 
kell készítenie 2023 március végéig. Amikor ez 
elfogadásra kerül, akkor az építési miniszterrel 
közösen minden tárca egy ágazati beruházási 
tervet készít 2023 szeptemberéig, pontos szá-
mításokkal és konkrét listával alátámasztva, 
hogy adott területnek 2035-ig milyen fejlesz-
tésekre van szüksége. Mindezek alapján 2023. 
december 31-ig áll össze az állami beruházások 

75 milliárdos pályázati keret a feldolgozóiparnak

Új irányok az építőiparban

Nem maradnak 
földgáz nélkül

ONLINE 
fogyasztóvédelmi 

fórum

nos forgalmi adó és az egyéb, nem közvetle-
nül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek 
nem minősülnek elszámolható költségnek. A 
támogatás mértéke a teljes elszámolható költ-
ség 50%-a. Az energiahatékonysági beruházás 
hitellel érintett elszámolható összköltségen 
belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő 
közvetlen támogatás esetében a hitellel érintett 
energiahatékonysági beruházás nettó összkölt-
ségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

Az igényelhető maximális támogatás össze-
ge a hatályos állami támogatási intézkedések-
re vonatkozó szabályozással áll összhangban. 
Ennek értelmében a két támogatási formában 
együttesen maximum 500 000 EUR-nak, va-
lamint maximum 200 000 EUR-nak megfele-
lő forintösszeg adható, ha a támogatás(okat) 
de minimis támogatásként veszi igénybe a 
vállalkozás. 

A pályázati felület október 20-tól érhető el, 
a kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók 
a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordiná-
ciós Ügynökség Zrt. honlapján.

listája, mely tartalmazza a magyar állam által 
2035-ig tervezett beruházásokat az oktatás, az 
egészségügy, az infrastruktúra és az összes 
többi ágazat területén. 

A törvénytervezet konkrétumokat is tartal-
maz a tervezést, kivitelező-választást és szer-
ződéskötést illetően.  

A tervezésben kötelező tervpályázati rendszer 
kerül bevezetésre, az egész beruházást lefedő 
komplett tervnek kell rendelkezésre állnia. Be-
vezetik a kötelező tervellenőrzést és a kötelező 
költségszakértést, valamint növelik a műszaki 
ellenőrök felelősségét. További elem, hogy a ki-
vitelezéshez szükséges összes dokumentumot 
egyeztetni kell a leendő üzemeltetővel. 

Szintén komoly változás, hogy 2023 január 
1-től kötelező jelleggel bevezetik a BIM-ben 
való tervezés intézményét.

A kivitelező kiválasztásával kapcsolatban szin-
tén jelentős változások lesznek a közbeszerzési 
rendszerben. A közbeszerzési eljárásra kizáró-
lag végleges építési engedéllyel rendelkező, ára-
zatlan költségvetéssel bíró terv kerülhet. A köz-
beszerzési eljárás egy előzetes konzultációból és 
főszabály szerint egy tárgyalásos eljárásból áll.  
Ötven százalékban az ár lesz a döntő, ötven 
százalékban azonban a társadalmi, fenntartha-
tósági, lokális, üzemelési, amortizációs vagy 
szakképzési szempontokat vesznek figyelembe. 
Szintén ide tartozó elem, hogy német mintára 
minden állami beszállítót minősíteni fognak, és 
ezek a minősítések a legközelebbi közbeszerzés 
alkalmával érdemben fognak számítani. 

A szerződések tekintetében új szerződéses 
mintákat fognak alkalmazni egyszerű, átlátha-
tó formában. 

A törvénytervezet csak azokra a beruházá-
sokra terjed ki, amelyekben az állam a forrás 
legalább 50 százalékát biztosítja. 

A törvény benyújtásával egyidejűleg a tárca 
megkezdi a teljes ágazatra vonatkozó építés-
ügyi joganyag felülvizsgálatát. 

Forrás: portfolio.hu, vilaggazdasag.hu, 
magyarepitok.hu

Veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást 
biztosít a kormány azoknak a nem lakos-
sági felhasználóknak, akik számára októ-
ber elsejétől nem biztosított a szerződéses 
földgáz, a Magyar Közlöny 166. számában 
megjelentek szerint. 

Az október 14-én életbe lépett kormányren-
delet értelmében az egyetemes szolgáltatásra 
nem jogosult felhasználó, akinek a földgázel-
látása 2022. október 1-jei gáznaptól nem biz-
tosított földgázkereskedelmi szerződés vagy 
az őt 2022. szeptember 30-ai gáznapon ellátó 
földgázkereskedő üzletszabályzata alapján 
egyéb módon, átmeneti földgázellátásra jo-
gosult a 2022. november 1-jei gáznap kezde-
tétől a 2022. december 31-ei gáznap végéig.

A rendelet értelmében a veszélyhelyzeti át-
meneti földgázellátást a veszélyhelyzet ideje 
alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. 
(VI. 17.) Korm. rendelet 8. §-a alapján végső 
földgázmenedékesként kijelölt földgázkeres-
kedő biztosítja, aki az ellátásra irányuló min-
taszerződést a rendelet hatálybalépését köve-
tő munkanap végéig tette közzé honlapján.  
A bajba került fogyasztók – ha élnek a lehe-
tőséggel – október 25-ig nyilatkozhatnak az 
mvmnext.hu honlapon.

A nyilatkozat birtokában a fogyasztónál a 
földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rend-
szerhasználati szerződés hiánya miatt a föld-
gázelosztási szolgáltatás folytatása nem füg-
geszthető fel.

Energiaszolgáltatás, önkéntes jótállás 
és használtautó-vásárlás témakörei 
szerepelnek a novemberi online fórum 
fókuszában. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Közle-
kedési, Műszaki Engedélyezési, Mérés-
ügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a 
Fejér Megyei Békéltető Testülettel közös 
szervezésben online fogyasztóvédelmi 
fórumot tart 2022. november 15-én, 10 
órai kezdettel.

A fórum témakörei: 
– Energiaszolgáltatáshoz, rezsicsökken-

téshez kapcsolódó jogszabályváltozások 
(a villamos energia és földgáz szolgálta-
tás területén a kedvezményes mennyiség-
re jogosultak köre, az alkalmazott díjak 
mértéke, elszámolásuk módja, tanácsok a 
hatósághoz beérkezett panaszok kivizsgá-
lásának tapasztalatai alapján)

– A gyártó vagy kereskedő által vállalt 
un. önkéntes jótállás szabályai (ezen jó-
tállás kötelező tartalmi elemei, miben 
különbözik a jogszabályban biztosított, 
illetve az önkéntes jótállás)

– Használtautók értékesítésével kap-
csolatos fogyasztóvédelmi tapasztalatok 
(a leggyakrabban felmerülő problémák a 
vásárlás során, fogyasztói jogok használt- 
termék vásárlása esetén, a fogyasztóvédő 
tanácsai használtautót vásárolni kívá-
nóknak)
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Az energiaválság miatt egyre égetőbb kér-
dés az energiahatékonyság, az erőforrás- 
optimalizálás a vállalatoknál. Az FMKIK  
és a Német Ipari és Kereskedelmi Ka-
mara együttműködésével megtartott fó-
rumon sikeres projekteket, gyakorlati 
példákat ismerhettek meg cégvezetők és 
ötleteket kaptak az energiafelhasználás 
csökkentésére. 

A téma kapcsán Kovács Máriát, a Poligrat 
Magyarország Kft. irodavezetőjét és Ágoston 
Róbertet, a Press Air Kft. nyugat-magyaror-
szági területi vezetőjét kérdeztük. 

Energiafelhasználás csökkentése gyorsan, költséghatékonyan

Németország
Új trendek a beszerzésben 

Indonéz üzleti lehetőség 

Főszerepben a fenntarthatóság

Válasszon nemzetközi 
üzleti programjaink közül!

Az új német beszállítói törvény a magyar 
munkavállalókat is érinti. A témával kap-
csolatban 2022. november 10-én, csütör-
tökön 9.30-tól workshopot és panelbeszél-
getést szervezünk Székesfehérváron, a 
Gazdaság Házában. 

Németország Magyarország első számú kül-
kereskedelmi és befektetési partnere. Hatal-
mas, 82 milliós piac, a magyar vállalatok szá-
mára igényes vevőkkel, jó fizetőkészséggel- és 

A Trade Expo Indonesia (TEI) a legna-
gyobb B2B-központú nemzetközi keres-
kedelmi, turizmus- és befektetési kiállítás, 
amelyet Indonézia kormánya szervez éven-
te az exportorientált indonéz termékek és 
szolgáltatások promóciós eseményeként. 

2022-ben az offline és a virtuális kiállítás 
hibrid koncepciójában a TEI egyablakos plat-
formként szolgál, hogy összekapcsolja a glo-
bális piacot az Indonéziából származó kiváló 
minőségű, innovatív exporttermékekkel.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram 
keretein belül novemberben is több prog-
ramon vehetnek részt a vállalkozók. 

A „Vállalkozz Fenntarthatóan!” programso-
rozat megyei mentorai közül novemberben a 
Macher Zrt. és a Jüllich Glas Holding Zrt. biz-
tosít céglátogatási lehetőséget a programban 
részt vevő mentoráltaknak, a Gazdaság Házá-
ban pedig november 22-én tartják a program 

Több üzleti tárgyalási lehetőséget, programot, exportpiaci kapcsolatépítést kínálunk. 
Fókuszban a projektpartnerek felkutatása, élelmiszeripar, gépipar, környezetvéde-
lem, energetika, fejlesztés, üzleti kapcsolatépítés, együttműködések, közös projektek.

A résztvevőknek ezeken a programokon különleges lehetőségük nyílik a legfrissebb 
technológiák, trendek megismerésére, együttműködések, projektek előkészítésére, 
technológiák bemutatására. A résztvevők akár 8-10, egyenként 20 perces kétoldalú tár-
gyalások keretében egyeztethetnek egymással.

Energetikai, környezetvédelmi B2B – EGT 2022
Online informatív workshopokat és tárgyalási lehetőségeket biztosít az érdeklődő cé-
gek számára a nemzetközi program. Az esemény a következő területeken elért leg-
újabb eredményeket és kihívásokat járja körbe: energia, környezetvédelmi technológia, 
környezetvédelmi mérnöki tevékenység, zöld átalakulás, zöld gazdaság. Az ingyenes 
rendezvényhez elsősorban a technológiai, kutatási és üzleti együttműködéseket kereső 
vállalatok és K+F intézmények csatlakozását várják.
Időpont: 2022. október 24-28. 

Nemzetközi gépipari fórum 2022 – Bécs
A kétnapos hibrid konferencián érdekes szakmai előadások, beszélgetések várják az 
érdeklődőket,  az üzletember találkozóan partnerkeresési lehetőséget ajánlanak. 

Fő témakörök: adatkapcsolatok – ipari adatbiztonság, intelligens döntéshozatal, zöld gyár-
tás és körforgásos gazdaság, nemzetközi beszerzések lebonyolítása, fenntartható beszerzés, 
hatékony ellátási lánc – optimalizálási lehetőségek az IoT és az automatizálás révén. 
Időpont: 2022. november 16-17.  

Élelmiszeripar, borászat, vendéglátóipar – ENOEXPO 2022 – Krakkó
Kiállítás és nemzetközi üzletember-találkozó hibrid formában.
Fő témakörök: élelmiszer- és italgyártás, fagyasztott élelmiszerek, fagylaltok, tejter-
mékek, gabonafélék, tészták, pékáruk, gyümölcsök és zöldségek (friss, szárított, tar-
tósított),  édességek és cukrászsütemények, élelmiszer- és borturizmus, borágazat: im-
portőrök, forgalmazók, termelők, termékek, berendezések a HoReCa ágazat számára, 
szállodák és szálláshelyek számára nyújtott szolgáltatások, mérnöki és építészeti terve-
zés, design, csomagolási megoldások, automaták, beltéri és kültéri bútorok és design.
Időpont: 2022. november 16-18.

képességgel, a jó minőségű és megfizethető 
árukból is túlkínálattal. A német piac hagyo-
mányosan jól viszonyul az ismert magyar 
termékekhez, de magas követelményszintet 
támaszt az árukkal szemben. A november 10-i 
program fókuszában a német-magyar gaz-
dasági együttműködésben rejlő lehetőségek 
állnak, emellett a magyar beszállító vállalko-
zások német piaci esélyeiről, az új német be-
szállítói törvény magyar vállalkozókat érintő 
vonatkozásairól is hallhatnak az érdeklődők.

A TEI 2022 lehetőséget kínál az üzleti és 
befektetési hálózatok bővítésére Indonézi-
ában az ezen az eseményen bemutatott ke-
reskedelmi fórumok, nemzetközi szeminá-
riumok és üzleti egyeztetések révén. A TEI 
2022 a remények szerint a hidat jelenti Indo-
nézia és a világ között, hogy megerősítse a 
globális kereskedelmet az erősebb fellendü-
lés érdekében. Az online platform egészen 
december 19-ig nyitott az érdeklődő vállal-
kozások számára.

utolsó workshopját, ahol a fenntarthatósággal 
kapcsolatos jogi keretekről, projektmenedzs-
mentről és a fenntarthatósági akcióterv elké-
szítéséről, hasznáról értekezhetnek a kkv-k 
képviselői. A „Vállalkozz Fenntarthatóan!” 
program célja, hogy a környezettudatos szem-
léletmódot a kkv-k is beépítsék mindennapi 
gyakorlatukba és ezzel is segítsék versenyké-
pességüket. Bővebb információ: kurjancsek.
judit@mkik.hu / www.vallalkozztudatosan.hu 

A 4 napos munkarend talán sokkal több 
lehetőséget rejt magában, mint azt gondol-
nánk. A mai emelkedő árak és költségek mel-
lett a vállalkozásoknak át kell gondolniuk a 
működésüket, hogyan és hol tudják azokat 
csökkenteni, minél kevesebb ráfordítással – 
hangsúlyozta Kovács Mária a Poligrat Ma-
gyarország Kft. irodavezetője. 

Milyen területeken jelenthet költségcsök-
kenést a 4 napos munkahét? 

A 4 napos munkarend bevezetése igényel 
némi időráfordítást, és át kell gondolni, hogy 5 
nap helyett 4 nap alatt hogyan tovább. Először 
talán el sem tudjuk képzelni ezt az eltérő mun-
karendet, de megéri átgondolni. Először kezd-
jük a megtakarítási lehetőségekkel, ami ennek 
a munkarendnek a velejárója. Átalakítjuk a 
munkarendet, hozzászoktatjuk a partnereinket  
ahhoz, hogy péntekenként nem leszünk elér-
hetőek. Az 5. munkanap költségeit pedig ezzel 
az átalakítással már meg is takarítjuk. Kovács 
Mária kiemelte: Világítás, fűtésköltség napjaink 
két fontos és működést nehezítő költsége, ezeket 
a költségeket pedig így már lejjebb is faragtuk. 
A munkavállalók bejárási költségtámogatása 
szintén csökken a kieső munkanap miatt.

Milyen további előnyét látja ennek a meg-
oldásnak? 

Ez a szokatlan munkarend nemcsak a költsé-
geinkre lesz pozitív hatással, munkavállalóink 
szintén értékelni fogják ezt a változást. Hosz-
szú hétvégék sorozata következik számukra, 
ami a munka és a magánélet egyensúlyára is 
jó hatással lesz – mondta Kovács Mária. 

Az elmúlt 1 évben, az energiaárak robba-
násszerű növekedését figyelhettük meg. Ez 
óriási kihívások elé állítja a vállalkozáso-
kat. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az 
energiafogyasztás csökkentése élet-halál 
kérdéssé vált az ipari fogyasztók körében 
– mondta el lapunknak Ágoston Róbert, a 
Press Air Kft. nyugat-magyarországi terü-
leti vezetője. 

Melyek azok a beavatkozási lehetőségek, 
amelyek gyors eredményekkel kecsegtet-
nek? 

Olyan optimalizálási pontokat kell keresni, 
amelyek hamar hoznak eredményt. A vilá-
gítás korszerűsítését említeném elsőként, de 
hálás terület még a hűtés, fűtés és a sürített 
levegő előállítása és felhasználása.  

Miért ezekre a rendszerekre koncentrál-
junk és milyen prioritásokkal? 

Egy üzemcsarnok világítás-korszerűsítése 
LED technológiával 1 év alatti megtérülés-
sel kecsegtet, 2-3 műszakos munkarendben 
dolgozó vállalkozások esetén. Kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a vezérlés kialakí-
tására, hogy csak ott és akkor világítsunk, 
illetve olyan fényerővel, ahol szükséges. 
Kiemelném még a sűrített levegős rendszer 
működtetését. A jelenlegi energiaárak mel-
lett komoly terhet jelent a sűrített levegő 
előállítása, mert energiaintenzív folyamat. 
A szivárgások megszüntetése azonnal csök-
kenti a rendszer áramfelvételét. Közepesen 

karbantartott rendszerben a szivárgási vesz-
teség 20% körüli, amely komoly többletki-
adást jelent.

Ezen kívül az üzemi nyomás csökkentése is 
nagyszerű eredményhez vezet: 1 bar nyomás-
csökkentés 8-10%-os energiahatékonyság- 
növekedést hoz. Ezen kívül a vezérlés elle-
nőrzése is fontos: több kompresszor együt-
tes működése során gyakori probléma, hogy 
a nem megfelelően beállított rendszer rossz 
hatékonyságú működést okoz – emelte ki a 
szakértő.

Kovács Mária Ágoston Róbert
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SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ 
PROGRAMOK

Beszállítói törvény változásai Németországban – 
2022. november 10. csütörtök, 9,30 óra, Gazdaság 
Háza
Együttműködési lehetőségek, magyar beszállítók német 
piaci esélyei, új német beszállítói törvény magyar vállal-
kozókat érintő vonatkozásai.
 

 ONLINE PROGRAMOK

Energetikai, környezetvédelmi online B2B – EGT 
2022 – 2022. október 24-28.
Energia, környezetvédelmi technológia, környezetvé-
delmi mérnöki tevékenység, zöld átalakulás, zöld gaz-
daság: workshopok, tárgyalási lehetőségek.

Fogyasztóvédelmi online fórum – 2022. november 15. 
kedd 10,00 óra
Energiaszolgáltatás, rezsicsökkentés – fogyasztói rekla-
mációk, önkéntes gyártói jótállás, használtautó-vásár-
lás, buktatók. 

HIBRID PROGRAMOK

Nemzetközi gépipari fórum és üzletember találkozó 
– Bécs, 2022. november 16-17.
Ipari adatbiztonság, zöld gyártás és körforgásos gazda-
ság, fenntartható beszerzés, ellátási lánc optimalizálás.  

Élelmiszeripar, borászat, vendéglátóipar – ENOEX-
PO 2022 – 2022. november 16-18. Krakkó
Kiállítás és nemzetközi üzletember-találkozó hibrid for-
mában: gyártók, termelők, importőrök, forgalmazók és 
szolgáltatók számára

Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

Fehérvári siker Baselben
WorldSkills Competition 
2022 Special Edition ba-
sel-i versenyén épületasz-
talos szakmában kiválósági 
éremmel jutalmazta a zsűri 
Nagy Dániel és Sajtos Dáni-
el munkáját.

2022. október 11. és 15. kö-
zött a Baselben, a fameg-
munkálási szakkiállítás 
keretében tartották az ács, 
épületasztalos és bútoraszta-
los szakmák világversenyét 
a WorldSkills Competition 
2022 Special Edition kereté-
ben. Két Kiválóság éremmel 
ismertek el magyar verseny-
zőket, épületasztalos és búto-
rasztalos szakmában.

A versenyen a Fejér me-
gyei, székesfehérvári illeté-
kességű Nagy Dániel sikerrel 
teljesítette az épületasztalo-
sok összetett feladatát és ver-
senymunkájáért kiválósági 
érmet kapott. 

Nagy Dániel a Székesfehér-
vári Szakképzési Centrum 
Vörösmarty Mihály Techni-
kum és Szakképző Iskolában 
végzett épületasztalosként. 
Később tanulmányait a bu-
dapesti Kaesz Gyula Faipari 

Az őszi szünet elmaradása, 
a téli szünet meghosszab-
bodása miatt fontos, hogy 
a duális képzőhelyek újra 
egyeztessék a szakképző is-
kolával az oktatási napokat. 

A 2022. szeptember 30-án 
hatályba lépett 368/2022. 
Kormányrendelet alapján az 
iskolákban nem adható ki 
őszi szünet, a téli szünet vi-
szont meghosszabbodik. A 

A több évtizedes múltra 
visszatekintő, kőszárhegyi 
műanyagipari vállalkozás 
elkötelezett a tanulókép-
zés, a duális képzés iránt. 
Gyakorlati képzési palet-
tájuk folyamatosan bővül, 
a szakképzésben tanulók 
gyakorlati oktatása mellett 
részt vállalnak a felsőfokú 
duális képzésben is. 

Az 1985-ben alakult egy-
személyes vállalkozás, nap-
jainkra 100%-os magyar tu-
lajdonban lévő cégcsoporttá 
és az ország meghatározó 
műanyagipari gyártó vállala-
tává nőtte ki magát.  

A folyamatos fejlődést és 
rendkívüli felkészültséget 
igénylő vevői követelmé-
nyek teljesítése érdekében, a 
fröccsöntési technológia mo-
dern vívmányait használják. 
Több mint hetven műanyag 
fröccsöntőgép támogatja az 
autóipari kábelkorbács csat-
lakozók, audio technikai 
alkatrészek és esztétikai ter-
mékek előállítását. 

Növekedésüket és a magas 
minőséget a vevők magas szin-
tű kiszolgálásával, folyamatos 
innovációval, a termékeik hoz-
záadott értékének növelésével 
érik el, melyhez a következetes 
csapatmunka is hozzájárul. 

Gondolkodtak már gyer-
mekük továbbtanulásán, 
de még nem jutottak el-
határozásra? Keressék a 
kamarát, pályaválasztási 
programokkal segítünk a 
szakmaválasztásban!

Novemberben üzem- és 
tanműhely látogatásokat 
szervez a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
a pályaválasztás előtt álló 
általános iskolásoknak, a 
2022/2023-as tanév pályao-
rientációs tevékenysége ke-
retében. 

A 6-7-8. évfolyamos diákok 
megismerkednek egy-egy 
szakmával, testközelből néz-
hetik meg, hogyan dolgoz-
nak a mesterek, „élesben” is 

Technikumban folytatta. A 
törekvő és jó képességű fiatal 
szakember eddigi teljesítmé-
nyével, szakmai tudásával 
jutott ki a világversenyre.

Miután a 2022. évi Shang-
haiban tervezett WorldSkills 
világverseny a helyi járvány-

helyzet miatt nem kerülhe-
tett megrendezésre, az egyes 
ágazatokban és szakmákban 
külön helyszíneken zajlottak, 
illetve zajlanak a versenyek. 
Gratulálunk a versenyzők-
nek a sikeres nemzetközi 
szereplésért.

üzleti

szféra

rendezvényei

Képzőhelyek figyelmébe

Duális képzés a Simon Plastics Kft-nél 

Pályaválasztás
Segítünk

Fontos küldetésnek tartják 
a vállalati képzések bővíté-
sét, a megfelelő szaktudás-
sal rendelkező munkaerő 
utánpótlás biztosítását, ezért 
nagy energiát fektetnek mind 
a dolgozóik, mint a leendő 
kollégák képzésébe. A vál-
lalat 2015-ben csatlakozott a 
duális képzésben résztvevő 
szervezetek köréhez.

„Sikeresen vettük a kama-
rai nyilvántartásba vétel fo-
lyamatát, amelyben a kama-
ra szakemberei mindenben 
segítettek minket” – nyilat-
kozta lapunknak Simon Pé-
ter gyárigazgató. Hozzátet-

kipróbálhatják magukat egy 
adott szakterületen. Tizen-
négy ágazatban közel negy-
ven vállalkozás és iskolai 
tanműhely vesz részt a ka-
mara őszi üzemlátogatás so-
rozatában. Várjuk az üzem- 
és tanműhely látogatásokra 
az általános iskolai osztá-
lyok, csoportok, pedagógu-
sok jelentkezését. További 
információ: Szemerei Nóra 
pályaorientációs tanácsadó, 
tel.: +36 20 310 294; +36 22 
510 326; e-mail: palyaorien-
tacio@fmkik.hu facebook: 
facebook.com/palyavalasz-
tasfejer

A programsorozat a GFA-
K A-ITM-12/2021/TK /07 
számú támogatási szerződés 
keretében valósul meg.

Sajtos Dániel bútorasztalos, Nagy Dániel épületasztalos

téli szünet előtti utolsó taní-
tási nap: 2022. december 21. 
szerda, a szünet utáni első 
tanítási nap: 2023. január 9. 
hétfő. A tanév utolsó napja 
2023. június 16. lesz. A vál-
tozásokat a képzőhelyeknek 
figyelembe kell venniük a 
duális képzés szervezésénél 
is – különös tekintettel a sza-
badságok kiadására, hiszen 
ez érinti az elszámolást is. 
A Munka Törvénykönyve 

123. § 1 bekezdése alapján a 
szabadságot az esedékesség 
évében kell kiadni. A (4) be-
kezdés lehetőséget ad a sza-
badság átvitelére.

A november 2-3-4-ei (szer-
da, csütörtök, péntek) na-
pokra vonatkozóan a duális 
képzőhelyeknek egyeztetni-
ük szükséges a szakképző 
iskolákkal, hiszen eredetileg 
ezekre a napokra nem volt 
tervezve oktatási nap. 

te, az évek során gyakorlati 
képzési palettájukat folya-
matosan bővítették, jelenleg 
7 szakmában rendelkeznek 
gyakorlati képzési jogosult-
sággal. Az elmúlt években 
a tanulószerződések megkö-
tése után 36 szakmunkás és 
4 technikus tanuló folytatott 
náluk szakmai gyakorlatot.

Emellett az együttműkö-
dési megállapodással, több 
hetes nyári szakmai gyakor-
latra hozzájuk érkező 37 diák 
képzése, szakmai ismereteik 
bővítése is nagy kihívást je-
lentett számukra.
A vállalkozás 2015-ben a fel-

sőoktatási duális képzést is 
megkezdte az Óbudai Egye-
temmel együttműködve, 
informatikus, gépész hall-
gatókkal. Rajtuk kívül 22 
egyetemi hallgató szakmai 
gyakorlatát és közülük töb-
büknek szakdolgozat készí-
tését is segítették.
„Büszkeséggel tölt el minket, 
hogy mind a szakmunkás, 
technikus végzős tanulóink, 
mind az egyetemen sikeres 
záróvizsgát tett hallgatóink 
közül többeket már a saját 
munkavállalóink között üd-
vözölhetünk” – fejtette ki 
Simon Péter.


