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A szerb exportpiaci tervek-
ről, piacra lépési, együtt-
működési lehetőségekről 
nyilatkoznak cégvezetők, 
munkatársak.

Az FMKIK elnöksége, üzleti 
közössége és munkatársai 
áldott, békés karácsonyt és 
egészségben gazdag boldog 
új évet kívánnak.

Érdemes figyelemmel kí-
sérni az üzleti programokat. 
2023. január 25-én szál-
lítmányozási témakörben 
tartunk szakmai napot.

Áldott karácsonyt!
Boldog új évet!

Üzleti 
kapcsolatépítés

Exportálók 
figyelmébe!  
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A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Karácsony 
titka, hogy 
a hatalmas 
Isten kicsivé 
lett értünk 
Az ünnepek teret nyitnak a 
találkozásra. A karácsony 
igazi üzenete, hogy az Is-
ten eljön közénk, kimoz-
dul a saját világából és az 
ember is útra kel, elindul, 
mint egykor a bölcsek és a 
pásztorok. Karácsony tit-
ka, hogy a szeretet kimoz-
dította Istent és Ő kicsivé 
lett, hogy találkozhasson 
velünk, és ettől kezdve 
minden kicsit naggyá tett, 
beemelte az Ő nagyságába.

Az ünnep teret nyit arra, 
hogy így nézhessünk ön-
magunkra, környezetünk-
re, hogy megtanuljunk 
újra minden egyszerű és 
csekélynek tűnő dologra 
örömmel tekinteni. Ha a 
Mindenható eljött egy ki-
csi gyermekben, akkor a 
gazdagság is megjelenhet a 
szegénységben, és az erős-
ség is a gyengeségben. 

A betlehemi jászol meg-
rendítő titka a tökéletes és 
a törékeny találkozása, az 
érinthető és a felfoghatat-
lané. Amikor karácsony-
kor megérint minket Isten 
közelsége, átalakul a látá-
sunk és másképpen érzé-

keljük önmagunkat és kör-
nyezetünket. Másképpen 
értékeljük veszteségeinket 
és nyereségeinket, befeje-
zett vagy befejezetlen dol-
gainkat. Tekintsünk a sze-
gény pásztorok és a gazdag 
bölcsek bizalmára és ki-
tartására, hogy elérkeznek 
céljukhoz és meglátják, 
megtapasztalják amire 
vágytak. Hasonló módon 
nyílhat meg karácsony 
misztériuma külön-külön 
mindannyiunk számára.

Azt kívánom, hogy Urunk 
születésére való emlékezés 
segítsen kimozdulni a sze-
retet irányába, ajándékoz-
zon meg közelségének örö-
mével, őrizze hitünket és 
erősítse bizalmunkat utun-
kon! Kívánom, hogy ezen 
a karácsonyon figyelmünk 
a másikra, a szeretetre irá-
nyuljon és új távlatok nyíl-
hassanak meg előttünk!

Áldott karácsonyt és sike-
rekben gazdag újesztendőt!

Spányi Antal 
székesfehérvári püspök

Talán soha nem volt ennyire 
aktuális. Hetek óta foglalkoz-
tat mindannyiunkat a kérdés: 
lesz-e béke, lesz-e megfi-
zethető energia, melegség 
és fény, étel mindenkinek a 
karácsonyi asztalra és aztán 
a jövő évre. Számunkra az is 
fontos kérdés volt, hogy lesz-e 
megállapodás az EU-val, va-
lamint lesz-e elég megbízás, 
munka és munkahely, megbé-
kélés országon belül és kívül. 
Ezernyi kérdés, várakozás. 

Megszületett a megálla-
podás az Európai Unióval! 
Talán fellélegezhetünk. Nem 
lesz forrásvesztés, de lesz 
szigor. Reméljük, hogy tu-
dunk és jól tudunk élni a le-
hetőséggel. Reméljük, hogy 
erősödik a fizetőeszköz és így 

Várakozás és 
reménykedés

Radetzky Jenő

csökken a külkereskedelmi 
hiány. Azt is reméljük, hogy 
tévednek az elemzők és nem 
lesz olyan brutális az inflá-
ció. Reménykedünk, hogy 
lesz végre tűzszünet és béke a 
szomszédunkban, és kezdőd-
het a helyreállítás, a rombolás 
helyett az építkezés. 

Várakozás és reménykedés. 
Advent van. A keresztény 
világban a Megváltó megszü-
letését várjuk és eljövetelével 
reméljük, hogy terveink meg-
valósulhatnak. 

Áldott Békés Karácsonyi 
Ünnepeket kívánok!

Több, mint ötven betle-
hemi alkotás érkezett a 
Fehérvári Kézművesek 
Egyesületének idei pályá-
zati felhívására. A kama-
ra különdíját Mitrovicsné 
Dvorszky Eszter textil-
művész pályamunkája ér-
demelte ki. Az alkotások 
december 20-ig láthatóak 
a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban.

 
A pályázat népszerűsége 
húsz éve töretlen: 28 gyer-
mek és 25 felnőtt alkotás ér-
kezett XX. Betlehemi szép 
csillag pályázatra. Idén is 
természetes anyagokból, 
kizárólag kézműves kivite-

Magyar, szerb és osztrák 
relációkat érintő üzleti fó-
rumnak adott otthont Sza-
badka. A Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, 
a program főszervezője 
hagyományteremtő céllal, 
egy rendezvénysorozat első 
állomásaként hozta létre 
a találkozót. A szabadkai 
városháza dísztermében 
megtartott eseményen 25 
magyar és 55 vajdasági vál-
lalkozás képviselője, össze-
sen több mint 100 résztvevő 
volt jelen.

Magyarország kapcsolata 
a vajdasági vállalkozókkal 
jelentős, legfőképp az élel-
miszer-, az építő-, a gép- és 
beszállítóipar terén, azonban 
ezt erősíteni kell, mondta Ra-
detzky Jenő a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke. Kiemelte: „ez egy 
kísérlet, most próbálunk elő-
ször a Kárpát-medencében 
egy ilyen hármas találkozót 
összehozni és ha ez sikeres 
lesz és miért ne lenne az, ak-
kor folytatni fogjuk a többi 
külhoni területen is.”

A program további előadói 
közül dr. Pásztor Bálint, Vaj-
dasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) szerbiai parlamenti 
frakcióvezetője, Szabadka 
Város Képviselőtestületé-
nek elnöke hangsúlyozta, az 
együttműködésnek aktua-
litást is ad a fórum, hiszen 

lezéssel készült alkotások-
kal nevezhettek a hivatásos, 
illetve amatőr kézművesek, 
vagy csoportok.  A kiállítá-
son a zsűri által legszebb-
nek és legkreatívabbnak 
ítélt munkákat díjazták. A 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara különdíját 
Mitrovicsné Dvorszky Esz-
ter textilművész kapta meg. 
Az alkotásokat bemutató 
kiállítás december 20-ig 
látogatható a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban:  hétfőtől-péntekig 
10-16, szombatonként 13-
18, vasárnaponként 15-18 
óra között. 

MAGYAR-SZERB-OSZTRÁK ÜZLETI 
FÓRUM SZABADKÁN

Képünkön (balról jobbra): Szenczi Jánosné Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete elnök, Mitrovicsné Dvorszky Eszter textilművész, Sárvári József 
FMKIK alelnök

Dobó István, Juhász Bálint, Dr. Pásztor Bálint, dr. Tefner Nóra Borbála, Radetzky Jenő, Farkas Imre

XX. Betlehemi szép 
csillag kiállítás

ezekben a napokban tár-
gyalja a szerbiai parlament a 
Magyarország és Szerbia kö-
zötti baráti kapcsolatokról és 
stratégiai együttműködésről 
szóló egyezményt. A VMSZ 
és a Prosperitati Alapítvány 
gazdaságfejlesztési koncep-
ciójának megvalósulásaként 
most már egyre több a ma-
gyar cég, akik már abban 
gondolkodhatnak, és tesznek 
is annak érdekében, hogy 
akár Ausztriában, vagy más 
nyugat-európai országban je-
len legyenek. 

Dr. Tefner Nóra a Magyar 
Nagykövetség bécsi kül-
gazdasági attaséja az oszt-
rák piac aktualitásairól és a 

vállalkozási környezet sajá-
tosságairól tartott előadást. 
Összefoglalta az osztrák 
gazdaság aktuális helyzetét, 
valamint azt, hogy milyen 
lehetőségeik vannak a vál-
lalkozásoknak az osztrák 
piacon. Ausztria gazdasági 
tengelyét elsődlegesen a kis- 
és középvállalkozások alkot-
ják. Évszázadok óta ezeknek 
a vállalkozásoknak az irá-
nyítása apáról fiúra szállt, 
ilyen módon generációról 
generációra adódik tovább a 
szakmai tudás és a cégveze-
tői képesség. Ezek az osztrák 
cégek nagyon jó partnerei a 
kelet-közép-európai vállal-
kozásnak.

Juhász Bálint Prosperitati  
Alapítvány ügyvezetője a 
szerb, azon belül a vajdasági 
gazdasági-kereskedelmi kör-
nyezetről adott átfogó képet 
a jelenlévőknek. Kiemelte az 
autóipari beszállítói ipar jó 
helyzetét, valamint a 2016-
ban elindított vajdasági gaz-
daságfejlesztési program 
eredményeit. 

 A plenáris részt követően 
a résztvevőknek lehetősége 
nyílt a bécsi és szabadkai 
külgazdasági attasékkal két-
oldalú tárgyalást folytatni. 
Nagy volt az érdeklődés, kö-
zel 60 megbeszélésre került 
sor, konkrét üzleti lehetősé-
gekről, együttműködésekről.
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Hoebeek-Kellner Melinda, nemzetközi 
kereskedelemfejlesztési vezető
Garzon Cégcsoport – Garzon Bútor 
Kereskedelmi Kft.

A Garzon cégcsoporton belül a Garzon Bú-
tor Kereskedelmi Kft. még nincs jelen a szerb 
piacon.  Nekünk elsősorban olyan bútoripari 
beszállító vállalatokkal való együttműködés 
a fontos, akik a saját termelésünk kiegészí-
téseként egyedi vagy kis szériás termeléssel 
tudnak segíteni projektjeink megvalósításá-
ban, minőségi termékeket versenyképes áron 
tudnak gyártani számunkra. A fa- és bú-
toripari lapanyag megmunkálás, fémipari al-
katrészgyártás a fő fókuszpont. Másodsorban 
a magyarországi és nyugat-európai projekt-
jeinkhez  hasonlóan olyan beruházásokban 
szeretnénk részt venni, amelyek a szerb ill. 
vajdasági régió versenyképességét növelik 
oktatás, egészségügy és ipar területén. 

A programon azzal a céllal veszünk részt, 
hogy  bemutathassuk a céget a potenciális üz-
leti partnereknek ezen a piacon is. A vállalat-
nak és cégcsoportnak egyaránt van külpiaci 
export és import stratégiája melyben a balká-
ni régió országai és köztük Szerbia valamint 
kicsit távolabb Törökország, mint alapanyag 
beszállító és mint gyártási kapacitás kihe-

lyezési célpiacként szerepel. Az üzleti fórum 
résztvevőjeként minden elhangzott informá-
ciót hasznosnak találtam és a személyes kap-
csolatok elindítására kitűnő kezdőpont.

Bordács István, projektvezető
Böllhoff Kft.

A Böllhoff csoport az iparágának megha-
tározó szereplője a régióban, de Szerbiában 
2021-ig nem folytatott szervezett üzleti te-
vékenységet. Bő 1 éve viszont aktívan jelen 
vagyunk a szerb piacon, ami eddigi tapaszta-
lataink és sikereink alapján, egy számunkra 
rendkívül sok üzleti lehetőséggel bíró piac, 
amelynek szereplői nyitottak az általunk 
kínált magas minőségű termékekre és szol-
gáltatásokra. Mivel termék portfoliónkban 
kötőelemek és szereléstechnikai megoldá-
sok találhatók, így az autóiparban és az ál-
talános iparban tevékenykedő, összeszerelést 
végző vállalatok a potenciális ügyfeleink. 
A rendezvényen való részvételünket ilyen 
cégek képviselőinek megismerése inspirál-
ta. Továbbá fontosnak tartottuk a szerb piac 
gazdasági aktualitásait feltérképezni és más 
piaci szereplők tapasztalatait meghallgatni. A 
fórumon  Daróczi Csaba termékmenedzser is 
részt vett, tekintettel a piac fontosságára.

MAGYAR-SZERB-OSZTRÁK  ÜZLETI FÓRUM, SZABADKA

Juhász Sándor Péter, ügyvezető
Ikont Kft.

Építőipari digitalizációval foglalkozunk, 
kimondottan hardveres és szoftverrel kom-
binált megoldásokkal. A szerb piac, mint a 
többi szomszédos ország is, az itt élő ma-
gyarság miatt lehet érdekes és eredményes 
számunkra, elsősorban a közös nyelv és a 
kulturális közelség miatt. Olyan céget, cé-
geket keresünk itt, akik franchise formában 
tudják képviselni a termékeinket, szolgálta-
tásainkat az országban. Mivel Szerbia nem 
tagja az EU-nak, így a piacralépés is más, 
azonban erre inkább előnyként tekintünk. 
Országtanulmányt is készítettünk, amely 
alapján azt látjuk, hogy kedvezőek a lehető-
ségek a szerb építőiparban és gazdaságban. 
A mai rendezvényen elhangzott előadá-
soknak köszönhetően további ismeretekkel 
gazdagodtunk, valamint az itteni cégekkel 
való tárgyalások is jó kiindulópontjai lehet-
nek egy későbbi együttműködésnek. 

Rigó Zoltán, tulajdonos, ügyvezető 
Rigó Kft.

A szerb piac régóta érdekes számunkra. Ami-
ért ma itt vagyunk, annak elsődleges oka az, 
hogy szerszámkészítő vállalkozásunk terme-
léséhez szükséges alapanyagok beszerzéséhez 
építsünk ki kapcsolatokat, de a munkaerő-köl-
csönzés is érdekes lehet számunkra. A mai 
találkozó azért is fontos, hogy képet kapjunk 
arról, melyek azok a lépések, utak, amelyeket 
be kell járnunk ahhoz, hogy jelen lehessünk 
az országban. Szeretnénk olyan vállalatveze-
tőkkel tárgyalni, kapcsolatokat kiépíteni, akik 
segítséget tudnak nyújtani az itteni vállalkozói 
környezethez való alkalmazkodásban. Köny-
nyebbséget jelentene, ha Szerbia tagja lenne az 
EU-nak, de nyilván el kell fogadnunk a miénk-
től eltérő keretrendszert és szabályozást.

Komáromi László, tulajdonos, ügyvezető
Tanoda D&K Kft.

Már több, mint 30 éve, hogy jelen vagyunk 
a gyermekcipő piacon. Új termékeinkkel az 
Európai Unió országai mellett Szerbiába is 
szeretnénk betörni. Külpiacra lépni azonban 
sosem könnyű feladat, aki ilyenre vállalkozik, 
nehéz fába vágja a fejszéjét. Minden ország 
más: van, ahol kereskedelmi ügynökök bevo-
násával lehet eredményeket elérni, másutt a 
folyamatos személyes jelenlét a siker záloga. 
Igyekszünk minden olyan fórumon részt ven-
ni, mint amilyen ez a mai is, itt Szabadkán. 
Mivel a szerb reláció még új számunkra, így 
minden itt hallott információ és beszélgetés 
remek lehetőség számunkra a továbblépéshez. 

Zsúfolásig telt Szabadkán a Városháza díszterme a magyar-szerb-osztrák üzleti fórumon. 25 magyar cég és 55 vajdasági vállalkozás képviselői voltak jelen, 
az üzleti eseménynek több mint 100 résztvevője volt. A Magyar Köztársaság külgazdasági attaséi közel 60 kétoldalú megbeszélést folytattak.

Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti 
építészek tervei alapján Nagy Ferenc és 
Kladek Lukács vállalkozók helybeli cége 
építette 1908-1910. között a szabadkai 
városházát.1910. augusztus 20-án nagy 
ünnepségen szentelték fel.

A tanácsterem üvegablakait, magyar ki-
rályokat és történelmi személyeket Róth 
Miksa üvegfestő és mozaik művész ké-
szítette el Nagy Sándor festőművész kar-

tonjai alapján. Róth Miksa 1911. november 
2-án vállalta el a munkát és 1912. májusában 
leszállította. 

A díszteremben a bejárattal szemben közé-
pen látható Mária Terézia és Ferenc József, 
mellettük két apród, az apródok az akkori 
polgármester és a főispán lányát ábrázolják.

Mellettük bal oldalt Árpád, Szent István, 
Szent László láthatóak, jobb oldalt Corvin Má-
tyás, Nagy Lajos, Könyves Kálmán képe van.

A bal oldali falon látható Hunyadi János, 
Werbőczy István, II. Rákóczy Ferenc. A 
jobb oldali falon Széchenyi István, Deák 
Ferenc, Kossuth Lajos látható.

A Városháza 6000 m2 területet foglal el. 
Elhelyezkedésével, méreteivel és a sze-
cesszió magyar változatának díszes épí-
tészetével Szabadka szimbólumává vált. 
Szimmetrikus alappal, négy belső udvar-
ral és négy bejárattal rendelkezik.

Szabadka Városháza

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

Az új aloldalon a kamara a vállalkozáso-
kat kívánja segíteni az eligazodásban, a 
döntéshozásban, valamint a szemléletfor-
málásban.   

A vállalkozások még ki sem lábaltak a ko-
ronavírus miatti korlátozások hatásaiból, 
máris újabb nehézségekkel kellett szembe-
nézniük. A drasztikus drágulás, valamint 
az ezáltal begyűrűző infláció alapvetően 
határozzák meg a cégek mindennapi mű-
ködését és késztetik újratervezésre a vál-
lalatvezetőket. Kihívás számukra, hogy 
az energia szolgáltatóktól teljesíthetetlen 
pénzügyi feltételű szerződéses ajánlatokat 
kapnak, és napjainkban intenzíven azzal is 
foglalkozniuk kell, hogy kik is pontosan az 
energiapiac szolgáltatói szereplői. Mind-
eközben a kormány számos KKV támogató 
programot útjára indított és folyamatosan, 
a gazdaság szereplőinek megsegítésére for-
málja a támogatásokat és a meghirdetett 
lehetőségeket.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara honlapján létrehozott Energia alolda-
lon a kamara Enterprise Europe Network 
irodája folyamatosan bővülő tartalommal, 
hírekkel, szakmai anyagokkal segíti a vál-
lalkozásokat az eligazodásban és a döntés-

Több üzleti-gazdasági esemény, nemzetkö-
zi üzletember-találkozó, digitalizációs ké-
pességfejlesztés, fenntarthatósági és ener-
getikai témájú rendezvény, tanácsadás  
szerepel a kamara Enterprise irodájának 
jövő évi  programkínálatában.

A Gazdaság Házában egy helyen érhető el 
minden szolgáltatás, amely a sikeres vállalko-
zásvezetéshez, a cég fejlődéséhez szükséges: 
gazdaság- és exportfejlesztési lehetőségek, 
külpiacra lépés támogatása, forráshoz jutás, 
személyre szabott információk, tanácsadás. 

Középpontban a kkv-k támogatása, az ex-
portpiacra kerülés, a vállalkozásfejlesztés, 
az üzleti információ, a speciális helyi pia-
ci ismeretek biztosítása, a kapcsolati tőke, 
a fenntarthatóság – energiahatékonyság. A 
rendezvényeken a gazdasági, üzleti élet sze-
replői számára szolgálunk információval, 
minden vállalkozásnak kínálunk programot. 

Energia platform indult a kamara honlapján: www.fmkik.hu

Egész évben üzletet kínálunk

hozásban, valamint a szemléletformálásban. 
A közeljövőben tájékoztató kiadványokkal és 
– különböző energetikai témakörű szakmai 
rendezvényekhez kapcsolódóan – online ta-
nácsadási lehetőségekkel is várjuk a hozzánk 
forduló vállalkozásokat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kamara munka-
társai nem rendelkeznek energetikai szakképe-
sítéssel, azonban a gazdaság szereplőit külön-
böző szakmai programok megszervezésével, 
valamint  – energetikai szakértő közreműködé-
sével – tanácsadási szolgáltatással is segítjük.

Keresse irodánkat bizalommal az  
een@fmkik.hu címen! Az aktualitáso-
kért, naprakész információkért látogassa a  
www.fmkik.hu honlapot!

A nemzetközi üzletember-találkozókon a 
vállalkozások tárgyalópartnereiket maguk 
választhatják meg, a bejelentkező külföldi 
partnerek közül.

FFolytatjuk „Minden héten üzlet” online 
programsorozatunkat, ahol az exportfejlesz-
tés, a kétoldalú nemzetközi gazdasági kap-
csolatok erősítése és a külpiacra jutás segí-
tése áll fókuszban. Jövő évben az Európán 
kívüli piacok kerülnek középpontba.

Az információk mellett a konkrét üzleti tár-
gyalásoknak teret adó kiállítások, nemzetkö-
zi üzletember-találkozók is helyet kapnak az 
eseménynaptárban.

A workshopok szakmai témakörei között 
vámügyi, digitalizációs témák, energeti-
kai és energiahatékonysági aktualitások, az 
orosz-ukrán konfliktus okozta szállítmá-
nyozási és logisztikai kérdések szerepelnek.
Figyelje a kamara honlapját a részletekért: 
www.fmkik.hu 

2023-ban is Enterprise Europe Networkkel – üzletember-találkozók, exportfejlesztő workshopok, rendezvények A „Magyar Pálinkáért Érdemrend”-et Vértes Tibor, az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezetője vehette át

Energia platform indult a kamara honlapján. Naprakész információkat adunk a vállalkozásoknak

Agárdi. Fontos, hogy mit iszol. 

Idén 16. alkalommal rendezték meg a Ma-
gyar Pálinka Napját a győri Szent Miklós 
templomban. „Magyar Pálinkáért Érdem-
rend”-et Vértes Tibor az Agárdi Pálinkafőz-
de ügyvezetője, pálinkafőzőmester vehette 
át. Az igazán megtisztelő díjat a Magyar 
Pálinka Lovagrend adományozta. 

Másik rangos elismerést a 2022. évi Nem-
zeti Pálinkakiválóság Programba történő 

Kétszeresen is elismert az Agárdi 
Pálinkafőzde 

nevezéssel érte el a Pálinkafőzde. A kiváló 
alapanyagok, a 20 évnyi tapasztalat, a szak-
ma iránti szenvedély és elhivatottság ismét 
meghozta gyümölcsét. A Nemzeti Pálinka-
kiválóság Programban benevezett mind a 
9 pálinkával sikerült a legjobb eredményt 
elérni, és ezzel a legeredményesebb pálin-
kafőzde cím is az Agárdi Pálinkafőzde bir-
tokába került. Öt termékük „Top pálinka-
kiválóság” minősítést szerzett, négy pedig 
„Pálinkakiválóság” díjat kapott.

Megújította együttműködését a kamara és 
a Kodolányi János Egyetem, melynek cél-
ja kutatási, képzési és pályázati projektek 
közös megvalósítása.

A társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt 
szüksége van kooperációra. Kamaránk kiemel-
ten kezeli a különböző partnerszervezetekkel, 
tudáshordozó intézményekkel, egyetemekkel 
való kapcsolattartást, együttműködéseket. A 
novemberi kamarai küldöttgyűlés, vállalkozói 

Együttműködés a Kodolányival
fórum alkalmával, a Kodolányi János Egyetem 
és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
között létrejött partnerség a jövőben keretet ad 
közös kutatási és képzési programok, rendezvé-
nyek megvalósításához, pályázati projektekben 
való konzorciális partneri együttműködéshez. 

Az együttműködési keretmegállapodást 
dr. h.c. Szabó Péter PhD, a Kodolányi János 
Egyetem rektora, Domokos Tamás stratégiai 
igazgató és Radetzky Jenő, az FMKIK elnö-
ke írták alá.



GAZDASÁGI KALAUZ 2022. december 14. SZERDA4     www. fmkik.hu

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.mkik-tszsz.hu

Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. 

Telefon: + 36 22 510-310
Internet: fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Radetzky Jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és 

Belegrai Péter, Puska József, 
Sipos Éva, Szabó Zsuzsanna

Szerkesztő: Buda Csilla, Tóth Milán
Felelős Szerkesztő: Sipos Éva

Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft.
8000 Székesfehérvár, Fecskepart 4054/1

ISSN 2560-242X

kalauzGAZDASÁGI

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ 
PROGRAMOK

Költséghatékonyság a vállalkozásoknál – 2023. janu-
ár 20. péntek, 10,00 óra
Költséghatékonysági tippek, lehetőségek, mely a vállalko-
zások működését érinti. Workshop tanácsadással. 

ADÓKONFERENCIA – 2023. január 24. kedd,  9,00-
12,30 óra 
2023. évi adótörvény változásokról tájékoztató és konzultá-
ció. Témák: ÁFA, SZJA, kata, átalányadó, járulékok, TAO

Exportálók figyelmébe! – Szállítmányozás a gyakor-
latban – 2023. január 25. szerda, 10,00 óra
Workshop szállítmányozásról és aktuális logisztikai folya-
matokról. Témakörök: exportőrök külpiacra jutását nehezí-
tő gazdasági, technikai körülmények, speciális vámeljárá-
sok,  import szállítási folyamatok: ezek buktatói.
  

  ONLINE PROGRAMOK

Kedvezőbb feltételekkel újranyílt a képzési EU-pá-
lyázat – online pályázati tájékoztató
– 2023. január 31. csütörtök 10.00 óra
Vállalati képzések ismét pályázati forrásból! Kis- és közép-
vállalkozásoknak, nagyvállalatoknak 50-70%-os támoga-
tás, GINOP Plusz -3.2.1-21. pályázatból.

Fogyasztóvédelmi fórum – 2023. február 7. kedd, 
10,00 óra
Aktualitások, jogszabályok értelmezése, tisztességtelen 
gyakorlatok, panaszkezelés

Minden héten üzlet! India, Malajzia, Indonézia – 
2023. február 8. szerda, 10,00 óra
Exportfejlesztési programsorozat: piaci információk, üzleti 
lehetőségek, üzleti partnerkeresés.

Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu 

Mesteravatás és gróf Zichy Jenő 
Szakképzés Díj adományozás
2022. november 29-én 
Székesfehérváron a Hotel 
Magyar Király kupolater-
mében díszünnepség kere-
tében avattak mestereket 
és átadásra került a gróf 
Zichy Jenő Szakképzés Díj. 

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara autósze-
relő, karosszérialakatos és 
villanyszerelő szakmában 
harminckettő mestert ava-
tott. A mesteravatáson a jövő 
mesterei esküt tettek, hang-
súlyozva, hogy munkájuk 
során a szakmai és etikai 
szabályokat betartják, mes-
terhez méltóan dolgoznak és 
élnek, és a legjobb tudásuk 
szerint segítik a szakmai 
utánpótlás nevelését is. A 
díszünnepségen elhangzott: 
a mestervizsga a szakembe-
rek fejlődési folyamatában 
jelentős mérő, – értékelő, – 
minősítő szintet képvisel. A 
mesteroklevél nem csupán 
presztízse, a vele járó tudás 

2023. januárjában, elődön-
tőkkel veszi kezdetét a Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny 
(SZKTV), valamint az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi 
Verseny (OSZTV). 

A verseny a szakképző isko-
lai képzésben résztvevő ta-
nulók, illetve technikumok-
ban tanulmányokat folytató 
diákok próbatétele: tehetsé-
ges diákok számára biztosítja 
a záróvizsgák előtti megmé-
rettetés lehetőségét. 

A verseny célja az, hogy a 
fizikai szakmák társadalmi 
presztízse növekedjen. Évről 
évre több a jelentkezők száma. 

A szakképzésben, mester-
képzésben jelentős szerepet 
vállaló szakember, Csákbe-
rényi Nagy Árpád több év-
tizedes szakmai tevékeny-
ségét ismerte el a kamara a 
„gróf Zichy Jenő Szakkép-
zés Díj” kitüntetéssel.

A mesteravató díszünnep-
ség keretében került sor a 
„gróf Zichy Jenő Szakképzés 
Díj” átadására. Csákberényi 
Nagy Árpád egyéni vállalko-
zó vehette át a 2022. évi díjat 
a szakképzésben, a mester-
képzésben való aktív részvé-
tele, szakmai tevékenysége 
elismeréséül. 

Csákberényi Nagy Árpád 
1983-ban tett mestervizsgát 
tett karosszérialakatos szak-

A pályaválasztás előtt álló 
6-7-8. évfolyamon tanu-
lóknak üzem- és tanmű-
hely látogatásokat biztosít 
a kamara.

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az őszi 
időszakban 14 ágazatban, 
37 gazdálkodóval együtt-
működve, közel 60 idő-
pontban csoportos üzem- és 
tanműhely látogatásokat 
biztosított a pályaválasztás 
előtt álló általános iskolás 
tanulóknak. A programok 

és rang miatt értékes. A mes-
tereknek a jövőben kiemelt 
szerepük lesz a jövő generá-
ciójának oktatásában, a tudás 
továbbadásában. 

Radetzky Jenő, a kamara 
elnöke megnyitójában ki-
emelte: a mester cím nem 
csak jogokat ad, hanem kö-
telezettségekkel is jár: a leg-
jobbat kell adni, példát kell 
mutatni, jól és hatékonyan 
kell dolgozni és kiválóan ok-
tatni. A települések számá-
ra is nagy értéket jelent, ha   
mester végzettségű szakem-
berrel büszkélkedhetnek. 

A Fejér Megyei Kormány-
hivatal képviseletében dr. 
Simon László főispán hang-
súlyozta: a mesterképzés 
évszázados hagyomány, 
azonban a mesterré váláshoz 
nehéz és fáradságos út vezet. 
A mestervizsga értékel, mi-
nősít. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy ma a szakképzett 
munkaerőért folyik a harc, és 
kérte a jövő mestereit, hogy 

aktívan vegyenek részt a tu-
dás alapú társadalom megte-
remtésében. 

A díszünnepségen – áldást 
kérve a tisztes iparra és az 
igaz mesterekre – Spányi 
Antal megyés püspök ki-
emelte: a mester, ha valódi 
mester, jelenlétével, emberi 
kapcsolataival, szakérte-
lemmel végzett munkájával 
megbecsülést szerez, erősíti 
a társadalmat.  

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara a mesterek 
tiszteletére megjelentette a 
Gazdasági Kalauz különszá-
mát: Mesteravatás – 2022., 
melyhez a finanszírozást 
a GFA-KA-ITM-12/2021/
TK/07. támogatási szerződés 
biztosította.

A gróf Zichy Jenő Szak-
képzés Díj kitüntetettje 
Csákberényi Nagy Árpád, 
aki közel 50 éves szakmai 
múltra, több mint 35 éves 
vállalkozói tevékenységre 
tekint vissza. 

üzleti

szféra

rendezvényei

Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny

Elkötelezettséggel 
a jövő nemzedékéért

Pályaorientáció
Programok jövőre is

Fejér megyében várhatóan 
300 tanuló méri össze tudá-
sát. Az írásbeli elődöntők a 
Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (FMKIK) 
szervezésében 2023. január 9. 
és január 24. között zajlanak. 

Az elődöntőket követő-
en a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara válogatókat 
szervez. A versenyzőket az 
elődöntőn és a válogatón 
szerzett pontok alapján rang-
sorolják.

A döntőre 2023. április 
24-26. között Budapesten, a 
Hungexpo területén kerül sor.

A versenyről bővebben: 
www.szakmasztar.hu 

mában, majd 1985-ben elin-
dította egyéni vállalkozását. 
A karosszérialakatos mester 
elvégezte az autószerelő, gu-
miabroncsjavító és kerékki-
egyensúlyozó képzéseket is, 
hogy szakmai tudását, szol-
gáltatásait bővítse a lakosság 
és partnerei számára. 

A szakma szeretete mellett 
elkötelezett a jövő nemzedé-
kének oktatásáért, fontosnak 
tartja az utánpótlás nevelést. 
Vállalkozásánál 8 tanuló 
szakmai gyakorlati képzé-
sét biztosította. Részt vesz 
a gyakorlati képzőhelyek el-
lenőrzésében, szakértőként 
közreműködik a szakmai 
vizsgáztatásban, továbbá 
aktív a mesterképzésben és 
mestervizsgáztatásban is.

a GFA-KA-ITM-12/2021/
TK/07 számú támogatási 
szerződés keretében való-
sultak meg.

A 2022/2023. tanév tavaszi 
időszakában is meghirdetjük 
a csoportos üzem- és tan-
műhely látogatási lehetősé-
geket a pályaválasztás előtt 
álló diákoknak. A kamara 
várja az általános iskolák és 
az osztályok jelentkezését. 
Kapcsolat: Szemerei Nóra 
Szandra pályaorientáci-
ós tanácsadó. Elérhetőség:   
palyaorientacio@fmkik.hu 

Autószerelő, karosszérialakatos, villanyszerelő szakmákban 32 mestert avatott az FMKIK

Csákberényi Nagy Árpád (középen) kapta idén a kitüntetést.
Képünkön (balról jobbra): Radetzky Jenő, dr. Simon László, Csákberényi 
Nagy Árpád, Spányi Antal, Sárvári József Üzemlátogatás a móri székhelyű FRIMO Kft-nél


