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A 2022-es Szakma Sztár 
Fesztivál háromnapos ver-
senysorozatot hatalmas 
sikerrel zárták a Fejér 
megyei diákok. A Szé-
kesfehérvári SZC Vörös-
marty Mihály Technikum 
és Szakképző Iskolából 
három diák, míg a Duna-
újvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző 
Iskolából négy diák szer-
zett érmet. Gratulálunk a 
versenyzőknek és felkészítő 
tanáraiknak!

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 15. alkalommal, 
2022. április 25-27. között 
szervezte meg a Szakma 

A szakmák Fejér megyei sztárjai

Kamarai küldöttgyűlés

Életműdíjban részesült a 
példaértékű szakmai munkát 
végző, aktív gazdasági 
szereplő, dr. Karsai Béla, a 
Karsai Holding Zrt. elnöke.

Möllmann Eszter, a Möll-
mann Ház tulajdonosa a fi atal 
generáció képviselőjeként új 
marketing szemléletet veze-
tett be a vállalkozásba.

Fiers András, a Fiers Mecha-
nika Kft. tulajdonos-ügyve-
zetője meghatározó tevé-
kenységet folytat a duális 
képzésben is.

Fiatal Vállalkozói
Díj

Életműdíjjal
kitüntetett

Az év 
vállalkozója

2. oldal 2. oldal 3. oldal

Sztár Fesztivál kereteiben az 
országos szakmai versenyek – 
SZKTV és OSZTV – döntőit. 
Az esemény idén első alka-
lommal, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara együttműkö-
désével, immáron az agrár 
szakmák versenyeivel együtt 
valósult meg, közel 16.000 lá-
togató részvétele mellett. 

A Szakma Sztár Fesztivál 
kiemelt célja a szakképzés, a 
szakképesítések népszerűsíté-
se, bemutatása mellett, hogy 
támogassa a pályaválasztás 
előtt álló fi atalokat, utat mu-
tasson a felnövekvő generáció 
számára, valamint elősegítse a 
szakképzésben kiemelkedő te-
hetségek jövőbeni gondozását.

A korábbi évekhez hason-
lóan 2021 évre vonatkozóan 
is több lépésben változtak 
a mérlegkészítés során fi -
gyelembeveendő adó- és 
számviteli jogszabályok. 
Figyelemfelhívó cikkemben 
az év elejétől érvényes és az 
évközi változásokról egya-
ránt szólok – Bárány Teré-
zia, könyvvizsgáló, okleve-
les nemzetközi adószakértő, 
a Diamant Könyvvizsgáló 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője.   

A tőkevesztéssel küzdő cégek-
nél fontos lehet, hogy koráb-
bi évektől eltérően 2021-ben 
már a tőketartalék változá-
sa is könyvelhető a változás 
időpontjával. A tőketartalék 
növekedése azonban csak ak-
kor könyvelhető a cégbírósá-
gi bejegyzés vagy a változás 
időpontjával, ha a kapcsolódó 
eszköz átvétele megtörtént. Az 
előírás már a 2020. évi beszá-
moló összeállításánál is alkal-
mazható volt, de a saját tőkére 
való fontos és alkalmanként 
jelentős hatása miatt hívom fel 
rá a fi gyelmet ezúton is. 

Változás történt az osztalék 
miatti követelés elengedésé-
nek elszámolásában. Az osz-
talék miatt elengedett kötele-
zettséget az eredménytartalék 
növekedéseként kell könyvel-
ni az elengedés időpontjával, 
abban az esetben, ha a jóvá-
hagyott osztalékból származó 
követelését a gazdasági társa-
ság tulajdonosa elengedi. 

A bruttó elszámolás alapel-
vétől eltérítésre került néhány 
gazdasági esemény könyvelé-

se a nettó módon történő elszá-
molás körébe való átsorolással. 
Nettó módon csak az ügylet 
eredményét kell elszámolni, 
ha az üzleti év folyamán tárgyi 
eszközt, immateriális jószágot 
vagy követelést értékesítettek.

A beszámoló és a HIPA 
bevallás készítése során ér-
demes odafi gyelni, hogy itt 
is változások történtek. 2021. 
január 1-jétől a 180 napot 
nem meghaladó ideiglenes 

építési munkálatok után már 
nem kell iparűzési adót fi zet-
ni.  2021. évről készített helyi 
iparűzési adó bevallásokat 
pedig már nem az önkor-
mányzatokhoz, hanem elekt-
ronikus úton az illetékes adó-
hivatalhoz kell benyújtani.

A reprezentációra és üzleti 
ajándékra vonatkozó kedvező 
szabályozás 2021. év végéig 
volt érvényben. Aki nem ér-
tesült időben, önellenőrzéssel 

is igénybe tudja venni a 2021. 
június 10-től igénybe vehető 
csökkentett adófi zetési kö-
telezettséget, mely szerint a 
nyári adócsomag részeként 
a szociális hozzájárulási adó 
hatálya alá tartozó kifi zetők 
2021. 06. 10-től egészen a 
2021. év végéig mentesültek 
a szocho kötelezettség alól a 
reprezentáció és üzleti aján-
dék juttatások tekintetében.

Folytatás a 3. oldalon 
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A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (FM-
KIK) LI. Küldöttgyűlésé-
nek 2022. május 24-én adott 
otthont a székesfehérvári 
Gazdaság Háza. A Kül-
döttgyűlés tárgysorozatai 
között szerepelt a kamara 
2021. évi számadása, a 2022. 
évi üzleti terve. Ünnepélyes 
keretek között átadták a ka-
marai díjakat is, valamint a 
gazdaság szereplői köszön-
tötték a jövő generációját: 
az SZKTV és OSZTV meg-
mérettetéseken kimagasló 
teljesítményt nyújtó tanu-
lókat, felkészítő tanáraikat 
és a gyakorlati képzésükben 
részt vevő vállalkozókat.

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara által ado-
mányozott díjak átadására is 
sor került a Küldöttgyűlésen. 
Az FMKIK összesen öt díjat 
adományozott, öt kiemelke-
dő és példaértékű tevékeny-
séget végző gazdasági sze-
replő részére.

A kamara Elnöksége Élet-
műdíjjal jutalmazza meg azt 
a példaértékű tevékenységet 
folytató vállalkozót, vagy vál-
lalkozás vezetőjét, akinek év-
tizedeken át kifejtett áldozatos 
és magas színvonalú munkája 
elősegítette vállalata, és ezen 
keresztül Fejér megye gaz-
daságának elismertségét, fej-
lődését. Az „Életműdíj”-at 
dr. Karsai Bélának, a Kar-

sai Holding Zrt., elnökének 
adományozták. Karsai Béla 
példaértékű életművet alko-
tott, méltán érdemelte ki te-
vékenységével, életpályájával 
az Életműdíjat. Maga sem 
gondolta volna, hogy a kisipa-
ri engedély kiváltásával egy 
olyan úton indul el, amely egy 
700 főt foglalkoztató cégcso-
port létrejöttéhez vezet.

„Az Év Vállalkozója” Díjat 
Fiers András, a Fiers Mecha-
nika Kft. tulajdonos-ügyve-
zetője kapta. A díjjal a kama-
ra elnöksége, Fejér megyében 
kiemelkedő tevékenységet 
folytató, eredményes, példa-
értékű munkát végző vállal-
kozókat tünteti ki.

„Fejér megye gazdasága vé-
delméért” Díjban Dr. Tábori 
Kitti r. hadnagy (Fejér Me-
gyei Rendőr-főkapitányság) 
részesült. A „Fiatal Vállalko-
zói Díj”-at Möllmann Eszter, 
a Möllmann Ház tulajdonosa 
érdemelte ki. Az „Innovációs 
Díj”-at Kiss Botond Márton, 
az Építő M+M Kft. ügyve-
zetőjének adományozta az 
FMKIK.

Az ünnepélyes részt köve-
tően a kamara küldöttei meg-
tárgyalták az FMKIK 2021. 
évi munkaterv és a költségve-
tés teljesítéséről szóló üzleti 
terv beszámolót, az FMKIK 
2021. évi mérlegbeszámolóját 
és eredmény kimutatását, a 
2022. évi szakmai és költség-
vetési üzleti tervét.

Bárány Terézia a mérlegkészítés kapcsán hívja fel a vállalkozások fi gyelmét

A versenyeken jól szereplő 
diákok – a versengés élmé-
nyén túl – mentesülhetnek 
a kötelező vizsgák alól, és 
akár a szakmunkás bizonyít-
ványt is megszerezhetik. A 
két szakmai verseny győz-
teseiből kerülnek ki azok 
a szerencsés fi atalok, akik 
képviselhetik Magyarorszá-
got a nemzetközi szakmai 
vetélkedőkön, az EuroSkills 
és WorldSkills versenyeken.

A háromnapos rendezvényen 
az ácsok szekercéinek, a cuk-
rászok habverőinek, a fodrá-
szok ollóinak csattogásától 
voltak hangosak a pavilonok. 
A versenyzőknek nem volt 
könnyű dolga, hiszen több ezer 

Május a gazdasági mér-
legkészítések hónapja. 
Mérleget készít az egyén 
(SZJA-bevallás), a vállal-
kozó, a gazdasági társaság 
és a kamarai köztestület 
is. Az Értékteremtők. Kö-
telességünk számot adni 
elmúlt évi tevékenysé-
günkről a társadalom felé, 
de érdekünk a számvetés 
saját magunkkal szemben 
is. Termelt értékeink egy 
részét át kell adnunk köz-
teherviselésre, saját önbe-
csülésünk pedig igényli 
értékteremtő munkánk 
időszakos mérlegretételét. 

Kamarai Köztestületünk 
idén is ennek szellemé-
ben tartotta meg küldött-

gyűlését. Mérlegre tettük 
és bemutattuk a 2021. évi 
munkát, elszámoltunk a 
forrásokkal, a tagság és a 
társadalom egészét képvi-
selő állam felé. De ennél 
többet tettünk! Értékte-
remtő vállalkozások és 
személyiségek munkáját 
díjaztuk hosszabb és rövi-
debb időszak mérlegreté-
telével. Díjazott vállalko-
zóink, példaképeink valódi 
értékteremtők. Vállalko-
zásaik eredményével hoz-
zájárulnak a köztehervi-
seléshez, szakmai, emberi 
sikereikkel kamarai közös-
ségünk, magyar társadal-
munk erősítését szolgálják. 
Köszönet érte!

Radetzky Jenő

Értékteremtők

látogató kíváncsi tekintetének 
kíséretében kellett végrehajta-
niuk a versenyfeladatokat. 

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kiemel-
ten fontos feladatának tartja 
a kétkezi szakmák presztí-
zsének visszaállítását, nép-
szerűsítését. 440 Fejér me-
gyei általános- és középisko-
lás tanulónak tette lehetővé 
a fesztiválon való részvételt, 
a diákok ily módon ízelítőt 
kaptak a különböző szakmák 
szépségéből, ezzel is felké-
szülve az előttük álló pálya-
választás nehéz döntésére. 

Folytatás a 4. oldalon, 
a dobogós diákok bemutat-
kozásával.
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Dr. Karsai Béla – elnök, Karsai Holding Zrt. 
„Életműdíj” 

Möllmann Eszter – tulajdonos, Möllmann Ház
„Fiatal Vállalkozói Díj”

Karsai Béla 1994-től 2003-ig a Karsai 
Műanyagtechnika Holding Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, 2003 óta a holding elnöke. A 
mára cégcsoporttá gyarapodó vállalatot Dr. 
Karsai Béla alapította 1988-ban.  Székesfe-
hérvár-Kisfaludon egy 50 m2-es épületben 
hozta létre első üzemét, amely azóta is 100 
százalékos magyar tulajdonban van. A vál-
lalkozás az elmúlt évtizedek alatt az ország 
meghatározó, legmagasabb felkészültségű és 
technológiát megkövetelő gyártójává növe-
kedett. A cégcsoport jelenleg nyolc tagvál-
lalattal és egy leányvállalattal rendelkezik,  
jelenleg közel 700 alkalmazottat foglalkoz-
tat. 1999. januárban alakult meg az első hatá-
rontúli üzeme a székelyföldi Szentegyházán.  
A Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt-nél 
2015-től kezdve van lehetőség duális képzés-
ben való részvételre, köszönhetően az Óbu-
dai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával 
kötött együttműködésüknek.

Számos díjazott termékeikre lehetnek büsz-
kék, 13 alkalommal részesültek különféle nívós 
díjban.  2010-14. között szinte minden évben 
elnyerték a Magyar Termék Nagydíjat. 2013-
ban és 2014-ben is a Karsai-márka Magyar 
Brands díjban részesült, a reciklált műanyag-
ból készült virágláda terméke pedig 2021-ben 
Quality Innovation Awards díjat kapott. 

A Karsai Holding Zrt. különösen fontosnak 
tartja az egészségügyet és az egészséghez 
kapcsolódó megkereséseket, fejlesztéseket, 
újításokat. A 2018. évi Informatikai Innováci-
ós Díjat a Sanatmetal Kft-nek adományozták a 
WIWE szívdiagnosztika eszközért. A termék 
Formatervezési Nagydíj elismerésben is része-
sült. A WIWE mobil EKG készülék termék 
fejlesztésében a Karsai Holding Zrt. közremű-
ködött. Az eszköz speciális megjelenésének 
fejlesztője és kivitelezője a Karsai Pécs Kft.

Civil tevékenységei: alapítója a ProPatológi-
ai Alapítványnak, a Vértranszfúziós Alapít-
ványnak, vezeti a Széll Kálmán Alapítvány 
helyi szervezetét. Elnöke a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör megyei szerveze-
tének. 2020-ban a HTBK Székesfehérvári 
Szervezetének elnökét a Honvédelemért ér-
demrenddel tüntették ki.

Karsai Béla 1998-ban hozta létre magánva-
gyonából három társával együtt a Bolyai-díj 
Alapítványt. Az alapító okirat szerint a díja-
lapítók vallják: a XXI. század küszöbén tudo-
mány és tudósok nélkül nincs gazdaságilag, 
társadalmilag versenyképes Magyarország. 
Az alapítvány létrehozóinak meggyőződése, 
hogy értékrendünkben, méltó helyére kell 

Möllmann Eszter kisgyermek korától végig 
követte a Möllmann családi cég fejlődését, 
tanulmányait is ezen a területen végezte. 
Generációról generációra száll át a szakma 
szeretete, az elkötelezettség, a családcent-
rikus életvitel. 21 éves korától dolgozik a 
Möllmann Házban, ma már a szálloda tu-
lajdonosa. Fiatal generáció képviselőjeként 
új marketing, PR szemléletet vezetett be a 
vállalkozásba, miután az Egyesült Álla-
mokban többek között professzionális PR 
tanulmányokból vizsgázott angol és magyar 
nyelven.

A Möllmann család több mint 30 éve fog-
lalkozik vendéglátással, Möllmann Günter és 
Erzsébet 1991-ben alapították vállalkozásu-
kat. A Möllmann Ház részeként a móri Öreg 
Prés Butikhotel és a Hétkúti Wellness Hotel 
és Lovaspark a „Vidék, Tradíció, Vendégsze-
retet” jegyében fogad látogatókat. 

A Möllmann Ház elhivatott a város és a 
környék turizmusáért is, évtizedek óta színes 
programok, kalandok, jótékonysági rendez-
vények ötletgazdája. Bár a pandémia a ven-
déglátás-turizmus területét érintette a legsú-
lyosabban, a Möllmann Ház „talpon maradt”, 
azóta is dinamikusan fejlődik.

Közösségi oldalaikon közel 20 ezer ember 
követi mindennapjaikat, ahol a cég fejlesz-
téseiről, kulisszatitkairól kaphatnak bete-
kintést az érdeklődők, de a munkatársainak 
mindennapi tevékenységeibe és a tulajdonos 
családjának életébe is belepillanthatnak.

Az elmúlt néhány évben több olyan szol-
gáltatással bővült a cég, amely az országban 
egyedülálló. A Möllmann Ranch látogatása, 
ahol ridegtartású Galloway marhákkal ismer-
kedhetnek meg a vendégek, vagy a Hétkúti 
birtokon található tuja élménylabirintus is 
ezek közé sorolható.

Cégük többek között a legnézettebb keres-
kedelmi TV-csatornákban és rádiókban is 
büszkélkedhet média megjelenéssel, orszá-
gos hírnevet hozva Mórnak és a Móri Bor-
vidéknek.

Eszter és családja fontosnak tartja az em-
berek elismerését és segítését, így a cég 
számos olyan projektet hozott létre, mely a 
társadalom minden rétegét igyekszik támo-
gatni. Például a Covid megterhelő időszaka 
alatt a mentősök, rendőrök és tűzoltók kaptak 
kedvezményt a szolgáltatásaikból, májusban 
most egy hónapon át a pedagógusok része-
sülnek akcióban, de az ukrajnai helyzetben 
menekülésre kényszerülőket is segítették 
szállással.

emelnünk a tudást, a tudományt és a tudóst, 
biztosítva az őket megillető társadalmi elis-
mertséget.

Kurátora a Novofer Alapítványnak is, amely a 
Gábor Dénes-díjjal a műszaki szellemi alkotá-
sokat tünteti ki. Egyik alapítója a Szent István 
Díjnak is. Karsai Béla a tudomány fejleszté-
sét és népszerűsítését alapvető kötelességének 
tartja. A díjjakkal kapcsolatosan azt vallja: a 
krízisből való felemelkedést és kilábalást csak 
valami új gondolat, képesség, tudás alapozhatja 
meg. Karsai Béla közéleti és szakmai munká-
ját magas fórumokon hazai és nemzetközi vi-
szonylatban díjakkal is elismerték. 1995-ben 
kapta meg a Székesfehérvárért Érdemérmet, 
1997-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarától az Év Vállalkozója Díjat. 1999-ben 
a Gyáriparosok Szövetsége alapította Ascher 
Lipót Alapítvány díját, 2006-ban az USA ado-
mányozta George Washington Díjat, 2017-ben 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2019-ben 
pedig az MMSZ Innovációs Díját.

Tagja a Magyar Közgazdasági Társaság-
nak, a Magyar Mérnökakadémiának, székes-
fehérvári alelnöke a Honvédség és Társada-
lom Baráti Körének, elnökségi tagja a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, ku-
ratóriumi tagja a Széll Kálmán Alapítvány-
nak, a Nemzetközi Gábor Dénes-díj kurató-
riumának. 1996 és 2014 között elnöke volt a 
Magyar Műanyagipari Szövetségnek, elnök-
sége alatt történt meg a műanyagipar kiválá-
sa a Magyar Vegyipari Szövetségből. A 2011-
ben önálló jogi státuszt szerző MMSZ-hez 
közel száz műanyagipari cég csatlakozott, új 
célként fogalmazódott meg az újonnan meg-
alakuló szövetség részéről a hatékony érdek-
képviselet a kormányzattal és más szakmai 
szövetségekkel, illetve az MMSZ elnökeként 
ő volt Az ember alkotta anyag – a XXI. szá-
zad anyaga című, nyolcadik éve is méltán 
népszerű előadássorozat ötletadója és elindí-
tója, amelyet minden évben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia épületében tartanak meg.

Amikor eddigi életpályára visszatekint, vall-
ja: „Nemcsak profi tteremtő egység vagyunk, 
hanem értékteremtő vállalkozás is.” Karsai 
Béla sokoldalú, nyitott ember. Korábban mo-
torversenyzett, megtanult kisrepülőt és hajót 
vezetni. Többször végig gyalogolta az egyik 
leghíresebb zarándokutat, a 740 kilométer 
hosszú El Caminot. Karsai Béla példaértékű 
életművet alkotott. Maga sem gondolta vol-
na, hogy a kisipari engedély kiváltásával egy 
olyan úton indul el, amely egy 700 főt foglal-
koztató cégcsoport létrejöttéhez vezet.

Eszter vallja, hogy végtelen lehetőséget 
kínál a turizmus és a vendéglátás, folyama-
tos inspirációt ad a mindennapokra. A fi a-
talos lendület és kreativitás, amit a cégbe 
hozott, magasabb foglaltságot eredménye-
zett mindkét hotelnek. A mai felgyorsult 
világban elengedhetetlennek érzi a folya-
matos megújulást, követi a legújabb tren-
deket, megtartva mellette a cég alap moti-
vációját, ami a valódi vendéglátás. Utóbbi 
ugyanis úgy gondolja, soha nem megy ki a 
divatból, és ez a legbiztosabb alap, amire 
minden más épül.  Fontos számára a fo-
lyamatos tanulás, a szakmai újdonságok 
megismerése és alkalmazása. Rendszere-
sen látogat szakmai workshopokat, konfe-
renciákat, de volt olyan marketing újítása 
is a cégben, amelyre a szakma is olyannyi-
ra felfi gyelt, hogy beleillesztették oktatói 
anyagukba, amit aztán több konferencián 
előadtak. Fiatal kora ellenére büszkélked-
het díjakkal is: 2018-ban elnyerte a Kids 
Oasis Családbarát Szakembere Díjat, 2019-
ben kamaránktól Etikus Vállalat Díjat ka-
pott a Möllmann Ház. Eszter tevékenysége 
követendő példa a szakmában, ismert és 
elismert nemcsak vállalkozói körökben, 
hanem vendégkörükben is. 

Az Öreg Prés Butikhotel és a Hétkúti Well-
ness Hotel évek óta számos elismerésben ré-
szesül a vendégértékelések alapján.

Csak hogy néhányat említsünk: 
Ittjartam.hu: Kiváló hely 2018, 2019; 
Szállásvadász.hu: 2018, 2019, 2020, 2021 

minden évben: Kitűnő szálláshely, Kitűnő 
személyzet, Nagyon tiszta szállás, Kiváló ár/
érték arány.

Möllmann Esztert, a móri Möllmann Ház 
elkötelezett és sikeres tulajdonosát „Fiatal 
Vállalkozói Díj”-ban részesítette a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Eszter 
eredményes gazdasági tevékenységet foly-
tat, gyümölcsöző, fejlesztő munkájával jó 
példát mutat környezetének, fi atal kora elle-
nére számos médiamegjelenés és elismerés 
fűződik a nevéhez. A díjat ünnepélyes ke-
retek között, az FMKIK LI. Küldöttgyűlé-
sén vehette át. Az ünnepségre elkísérte – a 
cégnél marketing, értékesítés és farmlátoga-
tás pozícióban tevékenykedő – férje, Möll-
mann Csaba, illetve édesanyja, Möllmann 
Günterné, aki férjével, Möllman Günterrel 
1992 tavaszán álmodta meg a Möllman Há-
zat Móron.
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Építő M+M Kft. – „Innovációs Díj” 
(Kiss Botond Márton ügyvezető)

Mire fi gyeljünk mérlegkészítéskor?

„Szerencsésnek mondhatom magam, mert egy 
olyan vállalkozást vezethetek, aminek a lépés-
ről lépésre történő épülését már kisgyerekko-
rom óta fi gyelhettem.  Testvéremmel együtt 
– mai kifejezéssel élve – számos „Pályaori-
entációs napon” vettünk részt. A családi min-
dennapok részei voltak az üzemi események, 
később a szakmai gyakorlatok, majd frissen 
végzett gépészmérnökként 23 évesen csatla-
koztam a családi vállalkozásunkhoz.

Minden sikeres generációváltó vállalatnál 
jellemző a fi atalra, hogy ég benne a bizonyítá-
si vágy, a munkájába már kezdettől fogva be-
lead „apait-anyait”. Így tettem én is, a szakmai 
fejlődést tekintettem elsődleges célnak, és ké-
sőbb a jó vállalatvezetéshez szükséges vezetői 
módszerekből igyekeztem a legtöbbet eltanul-
ni. Őszintén szólva az iránytűm a mai napig az 
Édesapám által meghatározott értékrend.

A munkába vetett hit és alázat, a szakma iránt 
érdeklődő fi atalok támogatása mind fontos ér-
tékek számomra.  Feleségem mindenben támo-
gat, ahogy annak idején Édesanyám Édesapá-
mat. Mindig számíthatok a segítségére.

Külön szeretném még megköszönni Kollégá-
imnak, hogy mindennapi munkájukkal segítik 
a kitűzött céljaink elérését.

A folyamatos beruházások, a több mint négy 
évtizedes töretlen működés Munkatársaink-
nak és Vevőinknek is stabilitást biztosít. A 
nehezebb időszakok átvészelését megkönnyít-
heti a számos tapasztalat, amit korábban már 
gyűjtöttünk.

Elszánt vagyok és mindent megteszek annak 
érdekében, hogy a közel 50 fős családi vállala-
tunk tovább fejlődjön az elkövetkezendő évti-
zedekben, és szakmai rangunkat a gépiparban 
megtartsuk.

Nagyon megtisztelő, hogy idén a Kamara 
Elnöksége az Év Vállalkozója Díjat nekem 
adományozta. Személyesen ismerek számos 
vállalatvezetőt, aki ezt a díjat már átvehette, 
és büszke vagyok arra, hogy egy lapra kerül-
hettem Velük.”

Fiers András aktív kamarai tag, az FMKIK 
Ellenőrző Bizottságának tagja. A kamarai 

Az Építő M+M Kft. kamarai tag; az FMKIK 
Építőipari Tagozatának aktív tagja; Kiss Bo-
tond Márton 2020. évtől kamarai küldött.

1990 óta vannak jelen az építőipari piacon, és 
ez a több mint 30 év szakmai sikerekkel és el-
ismerésekkel telt. Építőipari Mesterdíjak és Ní-
vódíjak jelzik a tevékenységük sikereit. A saját 
megközelítésükben a kezdeti gipszkarton sze-
relés és álmennyezetépítés mára egy teljes bel-
sőépítészeti formavilág megvalósulását jelenti. 

Fejlesztéseik és szakmai fejlődésük ma már 
lehetővé teszi a belső tér kialakítását a leg-
újabb anyagok és műszaki megoldások alkal-
mazásával. Mozgatható falak és mobil falak, 
3D megjelenésű álmennyezetek feszített fóli-
ával, gipszdíszítő elemek rejtett világítások a 
gipszkarton marásával, ragasztásával szaba-
don a fantáziára bízva. 

Tevékenységük közé tartozik a legkülön-
félébb anyagok (üveg, habosított és szálas 

Dr. Tábori Kitti r. hadnagy, kiemelt főnyo-
mozó bűnügyi/felderítői munkáját magas 
színvonalon, szakszerűen, lelkiismeretesen 
végzi. Képzettségének és elhivatottságának 
megfelelően a Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság, Bűnügyi Osztály egyik legeredménye-
sebb tagja, a legbonyolultabb megítélésű és 
az úgynevezett ”tömeges”, sorozat ügyekben 
is magas színvonalon dolgozik. Tevékenysé-
gével nagymértékben hozzájárul a Bűnügyi 

Folytatás az 1. oldalról
Bárány Terézia, könyvvizsgáló, okleve-
les nemzetközi adószakértő, a Diamant 
Könyvvizsgáló Kft. tulajdonos-ügyveze-
tője hívja fel a fi gyelmet  a vállalkozások 
eredményét és adófi zetési kötelezettségét is 
érintő jogszabályváltozásokra.

A módosítás időpontjától az év végéig e juttatá-
sok 1,18-as adóalap kiegészítéssel növelt össze-
ge után csak a 15 %-os Szja-t kell megfi zetni, 
vagyis a korábbi 35,99 %-os adóterhelés helyett 
az év végéig csupán 17,7 %-os adóterheléssel 
kell számolni a reprezentáció és üzleti ajándé-
kok tekintetében. Sajnos a KIVA-alanyok ebből 
a mentesítésből kimaradtak. A kedvezményt 
eddig igénybe nem vevő társasági adóalanyok-
nál a +/- nulla közeli eredmény - egy önellenőr-
zéssel - esetleg pozitívra fordulhat. 

És végül egy társasági adó módosítás, ami-
vel az adóalap csökkenthető: A felsőoktatás-
ban újonnan létrehozott, közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványok tár-
sasági adóalanyok által történő támogatását 
2021. június 10-től tették lehetővé. Ennek 

közösség életébe fi atalon bekapcsolódott; 
szívesen együttműködik szakmai klubok 
munkájában. Az Innovációs Klub oszlopos 
tagja. A duális képzésben is meghatározó a 
tevékenysége. Édesapja nyomdokaiba lépve, 
valamint a szakma iránti szeretete miatt kö-
telességének érezte, hogy tudását a fi atalabb 
generációk számára is átadja. Ennek egyik 
formája, hogy gyakorlati képzőhelyként ta-
nulókat fogad és megtanítja őket a szakma 
fortélyaira. A Fiers Mechanika Kft. 2008 óta 
foglalkoztat tanulókat. 

A Fiers Mechanika Kft. több mint 40 
éves múlttal rendelkezik, néhai Fiers Gyu-
la 1980-ban hozta létre a céget a szülői ház 
melletti garázsban, egy fűrészgéppel és egy 
hagyományos esztergapaddal. Ma már je-
lentős, országosan is meghatározó KKV-nak 
számít, 100 %-os magyar tulajdonban levő 
vállalkozás. 

Fő profi lja a szerszámok, valamint a pre-
cíziós alkatrészek tervezése és gyártása. Te-
vékenységükben a hangsúlyt a precízióra, a 
különleges gyártási feladatok megoldására, 
valamint megrendelőik igényeinek maximális 
kielégítésére helyezik. 

A vállalat generációváltó: a néhány éve el-
hunyt Fiers Gyula nyomdokait a vállalat élén 
egyik fi a, Fiers András ügyvezető vette át, 
aki büszke arra, hogy az egykori tanulók kö-
zül már többen jelentős feladatokat látnak el 
a termelés irányításában. A cégvezető Fiers 
András fontosnak tartotta, hogy mesterré vál-
jon, gépi forgácsoló szakmában 2015 óta mes-
teroklevéllel rendelkezik.

A Fiers Mechanika Kft. üzleti célja, hogy a 
hazai és a külföldi piacon rangos szerepet tölt-
sön be a precíziós alkatrészek, az egyedi- és 
célgépek, a szerszámok gyártásában, a minő-
ség folyamatos biztosításával hibátlan termé-
ket szállítson minden megrendelőjének. 

Tudására, szakmai tapasztalatára konfe-
renciákon, pódiumbeszélgetéseken is számí-
tani lehet, valamint beszállítói mentorként 
vesz részt az Országos Vállalkozói Mentor-
programban.

szigetelő anyagok, kerámia burkoló anya-
gok, ásványi kőzetek, kemény műanyagok, 
fémek) széles vágási vastagsági tartomány-
ban (0,1-150 mm) és tetszőleges geometriá-
val történő vágása. 

Nevük a munkájuk hitvallása: Minőség és 
Megbízhatóság. Az egyik legfontosabb je-
lenlegi céljuk között szerepel az, hogy az 
építkezéseken történő kivitelezői-termelői 
tevékenységük megtartása mellett, a műhe-
lyükben is növeljék a termelést. Ezt úgy tud-
ják megvalósítani, hogy az általuk beépített 
termékekből minél többet, minél nagyobb 
százalékban ők készítik el ahelyett, hogy kül-
földi partnereiktől vásárolnák meg szinte tel-
jesen készen.  Ez a műhelyükben lévő gépek 
és eszközök fejlesztését is szükségessé tette. 
E célt az „Építő M+M Kft. üzleti környeze-
tének a fejlesztése” című támogatott projekt 
keretében kívánják megvalósítani.

Osztály hatáskörébe tartozó bűncselekmé-
nyek felderítéséhez, nyomozásához, külö-
nösen a gazdasági bűncselekmények vo-
natkozásában, több esetben szabadidejének 
terhére is. Munkavégzése és az annak során 
tanúsított áldozatkészsége nagyban segíti a 
szervezeti egység eredményes munkáját és 
hatékony működésének fenntartását. 

Dr. Tábori Kitti r. hadnagy 7 éves rendőri pá-
lyafutása során eddig maximális elhivatottság-
gal, az átlagból kiemelkedve végzi munkáját.

megfelelően, ha egy társasági adóalany tá-
mogatást juttat közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány részére, akkor bi-
zonyos feltételek megléte esetén a támogatás 
értékének 300 %-át is el lehet majd számolni 
adózás előtti eredményt csökkentő tételként. 

Az FMKIK folyamatos könyvvizsgálattal is 
alátámasztott éves beszámolóját a május 24-i 
küldöttgyűlés hagyta jóvá, melynél természe-
tesen az évet megelőző és évközi módosítások 
már az év folyamán alkalmazásra kerültek.

Fiers András – Fiers Mechanika Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetője – „Az Év Vállalkozója” Díj

Dr. Tábori Kitti rendőrhadnagy 
(Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság) 

„Fejér megye gazdasága védelméért” Díj

Díjazták a kiválóságot
Május 24-én, a Gazdaság Házában ünnepélyes keretek között adták át a kamarai díjakat. 

„Életműdíj” – dr. Karsai Béla elnök, Karsai Holding Zrt.
„Az Év Vállalkozója” Díj – Fiers András ügyvezető-tulajdonos, Fiers Mechanika Kft. 
„Fejér megye gazdasága védelméért” Díj – Dr. Tábori Kitti r. hadnagy (Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság) 
„Fiatal Vállalkozói Díj” – Möllmann Eszter tulajdonos, Möllmann Ház 
„Innovációs Díj” – Építő M+M Kft. (Kiss Botond Márton ügyvezető)

Kiss Botond Márton, dr. Tábori Kitti, Radetzky Jenő, Möllmann Eszter, Fiers András, Reviczky-Karsai Szilvia, 
dr. Karsai Béla
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06 (22) 510-310, 
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SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ 
PROGRAMOK

Minden héten üzlet! Ismerje meg Ausztria gazda-
ságát és üzleti lehetőségeit! – 2022. június 1. szerda, 
11,00 óra

SWISS MEDTECH DAY 2022 – üzletember találko-
zóval – Bern, 2022. június 14.

Autóipari üzletember találkozó az „AUTOMOTIVE 
2022” konferencián – Linz, 2022. július 5-6. 

ONLINE PROGRAMOK

Vámszakmai kérdések: Ukrán-orosz háború vámjo-
gi kérdései, BiReg, EKAR, termékdíj, származás – 
2022. június 9., csütörtök, 9,00 óra

Minden héten üzlet! Ismerje meg Thaiföld, Vietnam 
és Laosz gazdaságát és üzleti lehetőségeit! – 2022. jú-
nius 15. szerda, 10,00 óra

Mindent a KATA-ról – 2022. június 14., kedd, 10,00 
óra 

Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

Megyei sikerek a Szakma Sztáron
Folytatás az 1. oldalról

A Szakma Sztár Fesztivál 
háromnapos versenyso-
rozatot hatalmas sikerrel 
zárták a Fejér megyei di-
ákok, hét tanuló állhatott 
dobogóra. A Székesfehér-
vári SZC Vörösmarty Mi-
hály Technikum és Szak-
képző Iskolából három 
diák szerzett érmet, a Du-
naújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző 
Iskolából pedig négy diák 
állhatott dobogóra. A 
Székesfehérvári SZC Vö-
rösmarty Mihály Techni-
kum és Szakképző Iskola 
dobogós tanulóit - Balogh 
Gábor, Pruzsina Balázs, 
Svehlik László - kértük fel 
bemutatkozásra.

A székesfehérvári Vörös-
marty Iskolából aranyérem 
került Svehlik László bur-
koló nyakába az SZKTV 
versenyen, felkészítő tanára 
Nyulasi István, míg a külső 
gyakorlati képzőhelyen okta-
tója a sárosdi Stokinger Ba-
lázs egyéni vállalkozó volt.

Balogh Gábor faipari tech-
nikus ezüstérmet szerzett az 
OSZTV versenyen, Horváth 
Imre és Horváth Rudolf fel-
készítő tanárok közreműkö-
désével. 

Pruzsina Balázs asztalos 
pedig bronzéremmel zárta a 
nívós SZKTV versenyt, Pa-
taki Gábor felkészítő tanár, 
valamint a jenői Tóth István 
gyakorlati képzőhelyi oktató 
közreműködésével.

A vörösmartys diákok 
felkészítésében szerepet 
vállaltak még oktatóként 
Kacsó Albert Botond és 
Horváth Gábor felkészítő 
tanárok.

A Dunaújvárosi SZC Du-
naferr Technikum és Szak-
képző Iskola négy tanulója 
szerzett dobogós helyet. 

Sebestyén Dávid Gusztáv 
épület- és szerkezetlakatos 
szakmában aranyérmes lett, 
felkészítő tanára Szentand-
rássy Gyula. 

Szintén aranyérmet szer-
zett Zagyva Bence hegesztő 

szakmában, Ujj István felké-
szítésével. 

Ezüstérmes Dézsi Martin 
hegesztő, Dénes István felké-
szítő tanár közreműködésével. 

Bronzérmet kapott Varga 
Balázs Tibor épület- és szer-
kezetlakatos, Kollarics Béla 
felkészítésével.

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.

Balogh Gábor

Az OSZTV-t kiválónak 
tartom arra, hogy felmér-
je az aktuális tudásomat, 
tudatlanságomat és a kéz-
ügyességem szintjét. Azt 
gondolom, hogy későbbi ta-
nulmányaimra, munkámra 
hatással lesz az elért ered-
mény, akár még sok stresszt 
is hozhat maga után a jövő-
ben, mivel sokkal pontosab-
ban, nagyobb odafi gyeléssel 
kell végeznem a dolgom.

Egyébként érdemes faipari 
technikusnak tanulni, mert 
ízelítőt ad a felsőfokú tanul-
mányok mélységéből, illetve 
a fontos apró részletekről, 
amelyekre alapvetően nem 
gondoltam. 

A felsőfokú tanulmányi ter-
veket illetően jelenleg még 
ismerkedem a továbbtanulás 
lehetőségeivel.

A jövőmet úgy képzelem 
el a szakmában, hogy lépést 
tartok a fejlődéssel, bár-
mennyire is szép lenne hát-
radőlni és a meglévő ismere-
teimet gyakorolni, „sajnos” 
nem csak egy jó pap tanul 
holtig. 

És úgy vélem, hogy egy jó 
szakember legfőbb ismérve, 
hogy nem ismeri a viccesnek 
vélt „jól van az úgy” mon-
dást, mivel mindig a tökéle-
tesre törekszik.

Pruzsina Balázs

– Miért döntöttél úgy, hogy 
részt veszel a versenyen?

– Szakmai tanáraim támo-
gatása és aránylag jó tanul-
mányi eredményem miatt.

– Későbbi tanulmányaidra 
milyen hatással lesz az elért 
eredmény?

– Mindenképpen pozitív, a 
megszerzett tudás és vizsgá-
zási tapasztalat miatt. Sze-
retném a tanulmányaimat 
folytatni.

– Mi a véleményed, miért 
érdemes asztalosnak tanulni?

– Örök szakma és a faanyag 
szeretete.

– Ha vállalkozóként dol-
goznál, mit gondolsz, aszta-
los szakemberként hogyan 
tudnál jobb lenni egy nagy 
bútorgyártó cégtől?

– Egyedi méretre, egyedi 
bútorok gyártása.

– Véleményed szerint, 
mennyire megbecsült az 
asztalos szakma?

üzleti

szféra

rendezvényei

üzleti

szféra

rendezvényei

– Mindig az volt és az is 
marad.

– Végezetül, mit gondolsz, 
mi egy jó asztalos szakem-
ber ismérve?

– Megbízhatóság, pontos-
ság, szépérzék.

Svehlik László 

Az előválogatón jó ered-
ményt értem el, tanáraim és 
oktatóim bíztattak, hogy in-
duljak a versenyen, ezért úgy 
döntöttem, hogy jelentkezem 
a megmérettetésre. Vélemé-
nyem szerint ennek a címnek 
az elnyerésével nagyobb esé-

lyem lehet egy későbbi állás-
interjún is. 

A szakmaválasztással kap-
csolatban azt tartom, hogy 
aki szeretne egy szép, esztéti-
kus munkát készíteni, illetve 
a kreativitását megmutatni, 
annak a burkoló szakma meg-
felelő lehet.  Ráadásul egyre 
jobban megbecsült a burkoló 
szakma, mert mindig is szük-
ség lesz a munkánkra.

A jövőben inkább vállalko-
zóként szeretnék dolgozni, hi-
szen vállalkozóként az adott 
munkát nagyobb odafi gyelés-
sel, valamint saját elképzelé-
sem, kreativitásom, stílusom 
alapján végezném el.

Ahhoz, hogy valaki igazán 
jó burkoló szakember legyen, 
az szükséges, hogy az elké-
szített munkája évek múlva 
is ugyanolyan esztétikus, 
szép, minőségi maradjon.

A Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola diákjai is 
a megszokott színvonalon teljesítettek a 2022 évi Szakma Sztár Fesztiválon

Diák Szakma Helyezés Felkészítő tanár

Sebestyén Dávid Gusztáv
épület- és szerkezetlakatos 

(SZKTV)
I. Szentandrássy Gyula

Zagyva Bence hegesztő (SZKTV) I. Ujj István

Dézsi Martin hegesztő (SZKTV) II. Dénes István

Varga Balázs Tibor
épület- és szerkezetlakatos 

(SZKTV)
III. Kollarics Béla

A 2022 évi Szakma Sztár Fesztivál Fejér megyei dobogósai és felkészítő tanáraik, oktatóik

Diák Intézmény Felkészítő tanár Gyakorlati oktató

Svehlik László burkoló 
(SZKTV) I. helyezés

Székesfehérvári SZC 
Vörösmarty Mihály Technikum 

és Szakképző Iskola

Nyulasi István
Stokinger Balázs 
egyéni vállalkozó

Balogh Gábor faipari technikus 
(OSZTV) II. helyezés

Horváth Imre, Horváth Rudolf

Pruzsina Balázs asztalos 
(SZKTV) III. helyezés

Pataki Gábor, Kacsó Albert Botond
Tóth István

egyéni vállalkozó
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