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Idén Székesfehérvár adott 
otthont az Országos Szak-
képzési Tanévnyitó ünnep-
ségnek. A tanévet Csák János 
kultúráért és innovációért fe-
lelős miniszter nyitotta meg. 
Megnyitójában kiemelte: ké-
szülnünk kell a jövőben előt-
tünk álló változásokra, meg-
őrizni a cselekvőképességet, 
karbantartani a szellemi erőt, 
hiszen a jövőképesség záloga 
a tanulás. 

Kulcsár Szilvia, a Szé-
kesfehérvári Szakképzési 
Centrum kancellárja – mint 
házigazda – köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a szak-
képzés az, ahol a változás, 
a kihívásokra keresett vála-

Energiaintenzív kkv-k tá-
mogatását célzó progra-
mokat indít a Kormány, 
jelentette be Nagy Márton 
gazdaságfejlesztési mi-
niszter. 

Magyarország Kormánya 
október 1-jén energiainten-
zív termelő kis- és közép-
vállalkozásokat támogató 
programot indít el, mely 
várhatóan 2023 végéig tart. 
A programnak két fontos 
eleme van, az egyik a mű-
ködési költségek, a má-
sik pedig a beruházások 
támogatása. A működési 
költségek támogatása azt 
jelenti, hogy három hónap-
ra – októberre, novemberre 
és decemberre - az energi-
aintenzív feldolgozóipari 
kkv-k áram- és gázszámla 
növekményének 50 százalé-
kát kifizeti az állam.

Emellett a kormány elindít 
egy energiaátállási, ener-
giahatékonysági beruhá-
zás-támogatási programot, 
itt maximum 15 százalékos 
önerő támogatást adnak a 

Országos Szakképzési Tanévnyitó Székesfehérváron

Kormányzati KKV támo-
gató programok 

A drasztikus energia árrob-
banás a gazdaságot bizony-
talanságba sodorta és a 
KKV szektort újratervezésre 
kényszeríti.

A Gazdaság Házában nem-
csak a hitelkérelmek benyúj-
tására foglalhatók időpontok, 
hanem tanácsadással is 
rendelkezésre állunk.

Jelentkezzen szakmai 
programunkra, szeptember 
29-én vállalkozói jó gyakor-
latokat, sikeres projekteket 
ismerhet meg.

Széchenyi Kártya 
Program Max

Energiaválság
Újratervezés

Fórum az energia-
hatékonyságról

1-3. oldal 3. oldal 3. oldal

szok a fejlődés mozgatóru-
gói. A szakképző intézmé-
nyek mindent megtesznek 
azért, hogy a fiatalok telje-
sítőképes tanulóként kerül-
jenek a felsőoktatásba és a 
munkahelyekre. 

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke kiemelte, hogy a 
szakmák az új tudástartal-
makkal folyton változnak, 
ezért a tanulás legyen élet-
forma és igazodjon mindig 
a legfrissebb kihívásokhoz. 
A jövőnk a fiatalok kezében 
van, de tanulni folyamatosan 
kell. Hozzátette: mindennek 
a kulcsa az együttműködés, 
valamennyi szereplő között. 

A vállalkozások még ki sem 
lábaltak a koronavírus mi-
atti korlátozások hatásai-
ból, máris újabb nehézsé-
gekkel kell szembenézniük. 
Az infláció, az orosz-ukrán 
háború nyomán jelentkező 
gazdasági válság, a növek-
vő alapanyagárak és azok 
hiánya, valamint a drasz-
tikus energia árrobbanás 
tovább rontja a helyzetet. 

Az energia árak emelkedé-
se begyűrűzött a termékek, 
szolgáltatások árába, tovább 
fokozva ezzel az amúgy is 
magas inflációt. A vállalkozók 
– a megemelkedett világpiaci 
energia árak miatt bekövetke-
ző – rezsikiadásaikat tovább 
terhelnék a fogyasztókra, de 
azok árérzékenysége miatt 
nem tudják áthárítani az emel-
kedő költségeket.  A helyzet 
súlyosságát jól jelzi, hogy a 
turizmus, vendéglátás szek-
torban a magas rezsiköltségek, 
az elmaradó forgalom miatt 
már ideiglenes vagy végleges 
bezárást fontolgatnak.

Az előre tervezés és kalku-
lálás tekintetében alapvető 
problémát okoz, hogy a vál-
lalkozások jelentős hányada 
jelenleg egy tavaly, vagy még 
korábban rögzített, fix áron 
kapja az áramot és a gázt, így 
sokuknak eddig még nem 
kellett szembenéznie az idei 
drasztikus drágulással. Most 
viszont már szinte senki nem 
tud árat rögzíteni, mindenki-
nek a tőzsdei jegyzésekhez 
kötik a díjakat, ami a még 
élő szerződések lejárta után 
– egyik pillanatról a másikra 

– jobb esetben 4-5, rosszabb 
esetben 10-15-szörös költ-
ségnövekedést okoz majd. 

A KKV szektor egy része 
különösen nehéz helyzetbe 
került. Az energiaszolgálta-
tók és kereskedők nem bíz-
nak abban, hogy a vállalko-
zások ki tudják gazdálkodni 
rezsiköltségeiket, illetve a 
hektikus áralakulás miatt 
a kockázatokat sem tudják 
könnyen kezelni, ezért sok 
cégnek egyszerűen nem ad-
nak ajánlatot. Vagy ha adnak 

ajánlatot, éves előre fizetést 
kérnek, illetve a mindenkori 
tőzsdei árat kellene fizetni.

A túlélés mellett a globális 
energiakrízis a hazai vállal-
kozásokat minden szempont-
ból újratervezésre kénysze-
ríti, melynek során nagyobb 
hangsúlyt kap a fenntartha-
tóság és a környezetvédelem 
is. A trend, hogy a költségek 
csökkentésének, valamint az 
energiafüggőség enyhítésének 
érdekében az alternatív ener-
giaforrások vállalkozói olda-

lon történő alkalmazása mind 
inkább előtérbe kerül, nem új-
keletű, azonban kétségtelenül 
felerősödött az elmúlt hetek-
ben, és várhatóan a közeljövő-
ben is fontos kérdés lesz. 

Az energiaválság hatásai 
kapcsán megyei vállalkozó-
kat kérdeztünk az energia 
költségek növekedéséről, 
energiaszolgáltatói feltéte-
lekről. Többen nyilatkoznak 
megtakarítást eredményező 
beruházásaikról és várható 
korszerűsítésekről.  

ENERGIAVÁLSÁG ÉS KIHÍVÁSOK 
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A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA Több cég energiakorszerűsítő beruházást tervez a megnövekedett energiaköltségek kompenzálására

Az országos szakképzési tanévnyitót a Székesfehérvári SZC Széchenyi 
István Műszaki Technikumban tartották. Fotó: Simon Erika

Valószínűleg nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy az 
utóbbi hetekben a közbe-
széd leggyakoribb szava a 
rezsi (regie), melynek ere-
deti jelentése jószágigaz-
gatás, színpadi- és film-
rendezés. Tartalma pedig 
közérthető magyar kifeje-
zéssel, működési költség. 

Kultúránkra kényesen 
ügyelő nemzedékünk le-
hetne (lehetett volna) 
nagyobb tekintettel nyel-
vünkre. A globalizáció-
ból átvett kifejezések nem 
mindig gazdagítják nyelvi 
kultúránkat. A 19. század 
lánglelkű nyelvújítói a  
roadshow helyett biztosan 
az országjárás – milyen 
szép tartalmas – kifeje-
zést ajánlanák, és a rezsi 
– mely egyébként a német  
Regiekosten szó magyar 
félfordítása – helyett a 
fenntartási, működési költ-
ség szóösszetételt. De a 

lavina már elindult. A rezsi-
hez kapcsolódóan új szavak 
tucatjai uralják a közbeszé-
det. Rezsicsökkentés, re-
zsibiztos, rezsikalkulátor, 
rezsiutalvány stb. 

Nyilatkozó vállalatveze-
tőink korrekten fogalmaz-
nak. Nem általában a „re-
zsi” emelkedéséről, hanem 
az energiaárak drasztikus 
változásáról, annak nehe-
zen, vagy ki nem gazdál-
kodható hatásáról beszél-
nek. Érthetően magyarul. 
Imponáló ahogy az ezzel 
kapcsolatos vállalati fel-
adatokról, lehetőségekről 
nyilatkoznak. Tudják a dol-
gukat. Az ehhez szükséges 
békés gazdasági környezet 
kialakítása és fenntartása 
azonban állami, politikai 
feladat. Szabályozással, és 
ha kell – és most nagyon 
kell! – állami támogatással. 
Azért, hogy legyen fedeze-
te a működés költségeinek. 

Radetzky Jenő

Működési költség

kkv-knak annak érdekében, 
hogy hosszú távon verseny-
képesek maradjanak. A Szé-
chenyi Kártya Programban, 
támogatott kamatozás mel-
lett vehetők igénybe hitelek 
ilyen beruházásokhoz, ehhez 
azonban a bankok akár 20-
30 százalékos önerőt is kér-
hetnek. A vállalkozásoktól 
a Kormány azt kéri, hogy a 
munkahelyeket őrizzék meg, 
az általuk foglalkoztatot-
tak száma 2023 végével ne 
csökkenjen 90 százalék alá a 
jelenlegi szinthez képest. A 
Kormány az uniós definíció 
szerint energiaintenzívnek 
tekint minden olyan vállala-
tot, amelynek az energiakölt-
sége a nettó árbevétel ará-
nyában 2021-ben 3 százalék 
felett volt. 

A programmal a feldolgo-
zóipari kkv-kat célozzák, 
azaz azokat a cégeket, ame-
lyek a feldolgozóiparban mű-
ködnek TEÁOR kód alapján, 
vagy árbevételük több mint 
50 százaléka a feldolgozó-
iparból származik. 

(Forrás: hvg.hu) 
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A drasztikus energia-árrobbanás, az 
energiaszolgáltatói kapacitáshiány és 
szolgáltatói szerződések körül kialakult 
helyzet a gazdaságot bizonytalanságba 
sodorta, és a KKV szektort újratervezés-
re kényszeríti.

Győri Imre, ügyvezető
Magyarmet Finomöntöde Kft. 

Biztos vagyok abban, hogy számos cé-
get súlyosan érint az energia-áremelkedés. 
Látjuk, hogy Európa nyugati felében sorra 
zárnak be részlegesen vagy teljesen a nagy 
energiaigényű vállalatok, és ez várhatóan 
tovább gyűrűzik a többi iparágba is. Egyér-
telmű, hogy ez központi támogatás nélkül 
nálunk is bekövetkezik. Azok a cégek, akik 
nem tudják kiszolgálni vevőiket, elvesztik 
piaci kapcsolataikat, és nem utolsósorban 
a munkaerőt. Ez a folyamat ellehetetleníti, 
gyakorlatilag működésképtelenné teszi a 
vállalatokat. 

Szembe kell néznünk a tényekkel: az ener-
giaszámláink többszörösére emelkedtek. 
Jelen számításaink szerint a megtermelt 
nyereségünket, amelyet további beruházá-
sokra, fejlesztésekre és létszámbővítésre 
fordítanánk, nem tudjuk realizálni, sőt, a 
várt nyereség többszöröse a veszteség mér-
téke, amit kénytelenek leszünk elkönyvelni. 
Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy ezt a 
helyzetet megoldjuk. Más ágazatoknál, így 
nálunk is a vevőkre történő teljes átterhelés 
nem lehetséges, hiszen az energia mellett az 
alapanyagok, az igénybe vett szolgáltatások, 
pld. szállítás miatt már emeltünk árainkon, 
de ilyen mértékű árnövekedést ügyfeleink 
már nehezen fogadnak el. Mindemellett 
kidolgoztunk egy magyar tőzsdei árakhoz 
igazodó képletet, amelyet a vevők számlájá-
hoz, mint felárat fogunk beállítani. Ez akár 
plusz, akár mínusz összeg is lehet, attól füg-
gően, hogy a július vége előtti árakhoz ké-
pest hogyan alakul a tőzsdei ár.

Az utóbbi évek energiamegtakarító be-
ruházásainak köszönhetően rendelkezünk 
napelemekkel, takarékoskodunk az ener-
giával is, erre különböző intézkedéseket 
vezettünk be. Dolgozóink is értik ennek je-
lentőségét, és támogatják ezeket. De öntöde-
ként energiaigényünk kiemelkedően magas. 
Bár mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy fogyasztásunkat csökkentsük, illetve 
energiafelhasználásunkat optimalizáljuk, 
az alkalmazott technológia határt szab ezen 
igyekezetünknek.

Energetikai korszerűsítés terén régóta fog-
lalkoztat a gondolat, hogy a kemencék ál-
tal képződött veszteséghőt célszerű lenne 
hasznosítanunk. Erre keressük a megfelelő 
megoldást. Illetve szeretnénk létesíteni egy 
napelemparkot, ezzel kapcsolatban előreha-
ladott tárgyalások folynak a városvezetés-
sel a rendezési tervet illetően, reményeink 
szerint hamarosan a tervezési fázisba lép-
hetünk.

  

Nagy Ivonn, tulajdonos
a Garzon Cégcsoport vezetője

Az energiaáremelés következményei drasz-
tikusak, annak hatása komplett iparágak el-
tűnését okozhatja. Állami beavatkozás nélkül 
csődhullámra és fokozódó körbetartozásra is 
számítok, mert a több, mint tízszeres áreme-
lés mértéke sokszorosan meghaladja a vállal-
kozások által kigazdálkodható mértéket. 

Különösen fontosnak tartom azt, hogy a 
gyártási költségek túlzott emelkedésével 
export vonatkozásában a magyar cégek so-
kat veszítenek versenyképességükből, pe-
dig a külföldi piacok még recesszióban is 
jó lehetőséget jelenthetnek a csökkenő bel-
földi kereslet ellentételezésére. A Garzon 
Cégcsoportot – tevékenységéből adódóan 
– inkább az áramdíjak emelkedése állítja 
nagyobb kihívás elé. Mivel a versenyszfé-
ra megköveteli a folyamatos hatékonyságra 
való törekvést – amelynek része a tudatos 
energiakorszerűsítés is, év végéig létrehoz-
zuk napelemparkunkat, amely jelentős mér-
tékben csökkenti majd költségeinket, illetve 
már 2021-ben a fűtés korszerűsítésében is 
komoly beruházást tudtunk megvalósítani. 
Növekvő exportlehetőségeink miatt áram-
költségeink csökkentése érdekében további 
beruházásokat tervezünk.  A jelen helyzet-
ben mindenképp számítok gyors és hathatós 
állami segítségre: rezsitámogatásra, illetve a 
körbetartozások megakadályozása érdeké-
ben banki finanszírozásra.

Macher Gábor, vezérigazgató
Macher Zrt.

Az energiaárak növekedése nemcsak direkt 
módon a termelési költségek növelésével járul 
hozzá a versenyképesség romláshoz, de indi-
rekt módon a beszállítói hálózaton keresztül 
is, ahol áremelkedést, nehezebb anyagbeszer-

ENERGIAVÁLSÁG HATÁSA VÁLLALKOZÁSOKRA
zést okozhat, esetlegesen megszűnő beszállí-
tókra is számítani lehet. Ezen hatások első 
jelei már érződnek is a cégek életében, már 
most látszik, hogy sok vállalkozás kénytelen 
szüneteltetni, vagy befejezni működését.

Beruházásaink segítségével sikerült mérsé-
kelni a direkt hatásokat, de az indirekt hatá-
sok, mint a beszállítói és logisztikai áremelé-
sek messze meghaladják a költségcsökkentés 
mértékét.

Az energia-megtakarítást a már megvaló-
sult napelemes és megújuló-energiaforrást 
használó fűtésirendszer-projektünk segíti. 

Természetesen gondolkodunk energia-
korszerűsítésben, a legnagyobb lépést már 
megtettünk, köszönhetően jelenlegi Elnö-
künknek, Macher Mártának. Most jött el az 
ideje a finomhangolásnak. Ezen beruházások 
fajlagosan magasabb költségek mellett kisebb 
megtakarításokat hoznak, a Pareto-elv itt is 
érvényesül, de bízunk a hosszútávú megtérü-
lésben. 

Jelenleg van érvényes szolgáltató szerződé-
sünk, de ilyen helyzetben sosem lehet biztos 
egy cég abban, hogy a szolgáltató nem mond-
ja fel a szerződést pl. vis-majorra hivatkozva, 
vagy abban, hogy egyoldalúan nem változtat 
a kondíciókon.

Márkus Gábor, ügyvezető
Inox Technology Kft. 

Az energia stabil és kiszámítható rendel-
kezésre állása mindenki számára alapvető 
fontossággal bír a magán- és üzleti életben 
egyaránt. Ennek a kiszámíthatóságnak és 
stabilitásnak a hiánya jelentősen nehezíti 
a gondolkodásunkat, befolyásolja döntése-
inket. Az energia árának emelkedése kihat 
minden szektorra, a globális ellátási láncok 
miatt pedig minden szereplőre, ránk is. Így 
közvetve és közvetlenül is befolyásolja a napi 
munkánkat. Az áremelkedés arra kényszerít, 
hogy gyors, többszöri döntéseket hozzunk. 
Ez nehézkesebbé teszi az eddig rutinszerű 
folyamatainkat.   

Vállalkozásunk működése alapanyag-igé-
nyes. Ezek beszerzésének nehézsége és a 
napi árazás bonyolulttá tette az ajánlatadást 
és rendelés esetén az árak fenntartását. Szá-
munkra a korábbi ajánlati határidők már nem 
tarthatók, és sokszor a projektek megvalósí-
tása közben is változtatnunk kell az áron. 

Nem csak a jelenlegi energetikai problé-
mák generálnak megtakarítási beruházá-
sokat, korábban fennálló tényezők is erre 
sarkalltak minket. A költségtényezők között 
az egyik legjelentősebb az üzemi költség, 
ennek optimalizálása kiemelt célunk. Így az 
elmúlt időszakban olyan beruházásokat vé-
geztünk, melyek most is segítik költségeink 
csökkentését. 

Gondolkodunk a jövőben energiakorszerű-
sítésben, előtérbe helyezzük a viszonylag ha-
mar megtérülő beruházásokat.

Jelenleg van még érvényes szerződésünk 
az energiaszolgáltatóval, így nem tervezzük 
most a váltást. 

Möllmann Eszter, tulajdonos
Möllmann-Ház 

A kis- és középvállalkozások is kitermelhetet-
len energia-áremeléssel szembesülnek. Az áram 
jelenleg körülbelül háromszorosa a tavalyihoz 
képest, a gáz pedig tízszerese lesz mostantól. 
Ez évi 110 millió forint többletköltséget ered-
ményez nálunk, ha csak a gázt számolom, amit 
nem lehet semmiféle áremeléssel kompenzálni. 

Komoly megszorításokat jelent ez vállalko-
zásunknak. Kénytelenek leszünk a wellness 
részleget teljesen lezárni, és előfordulhat, hogy 
a két szállodából csak egyet tudunk üzemeltet-
ni, azt is csak akkor, ha lesz vendégforgalom. A 
céges vendégek visszaesésétől tartunk, ugyan-
is ha a nagy ipari cégek sem tudják kitermelni 
a tízszeres gázárakat, akkor ismét áttérnek az 
online platformra, és az üzleti turizmus vissza-
esik. Az energia áremelések mellett pedig még 
az infláció, a nyersanyagárak emelkedése is 
komoly kihívást jelent. Az élelmiszert és vegyi 
árut gyakran heti áron tudjuk beszerezni, ami 
komoly kiadásnövekedést eredményez.

Rendelkezünk napkollektorokkal, ami segíti 
a medencék vizének fűtését, más energiameg-
takarító beruházást most nem tervezünk.

Jelenleg még van szolgáltatói szerződésünk 
áramra és gázra, de ezek hamarosan lejárnak, 
és aktuális lesz az új szerződés megkötése. A 
téli időszakra még nem is rendelkezünk gázzal, 
ugyanis a szolgáltatók az energiaválságra hivat-
kozva készlethiánnyal küzdenek. Reményke-
dünk, hogy ez a napokban változik, és lesz elér-
hető gáz a cégeknek is, nemcsak a lakosságnak.

Paksi Zoltán, ügyvezető
Üveg-Ásvány Kft.
 

Az energia-áremelés véleményem szerint be-
láthatatlan következményekkel jár. Vállalko-
zásunkat ez a változás negatívan érinti. Hatása 
jelenleg: 40%-os az árbevétel-csökkenés. Saj-
nos pesszimisták vagyunk a jövőre nézve. 

Az utóbbi években energiamegtakarító be-
ruházásokat csak minimális mértékben való-
sítottunk meg, de a közeli jövőben az életben 
maradás feltétele lesz.  Több megoldásban 
gondolkodunk, elsődlegesen napenergia 
hasznosításában és annak közvetlen felhasz-
nálásában. Jelenleg van még érvényes szol-
gáltatói szerződésünk, amely a gáz esetében 
pár napon belül, a villany esetében egy hó-
napon belül lejár. Próbálkoztunk több ajánlat 
bekérésével, kisebb-nagyobb sikerrel.
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Dr. Karsai Béla elnök 
Karsai Holding Zrt. 

A világ folyamataiba mi magyar vállalkozók 
vélhetően nem tudunk döntő befolyással lenni. 

Mi mit tehetünk, ha ilyen sebességgel zúdí-
tották ránk a bajt? 

Az egyik hasznos út a takarékosság, amely 
fegyver lehet a drasztikus energiafogyasztás-
sal szemben.

Kreatívnak és nyitottnak kell lennünk az új 
technológiákkal kapcsolatosan. Minden el-
ménkkel dolgoznunk kell az előállított hő visz-
szanyerésével, megtartásával kapcsolatosan. 

2022. szeptember 28-án, szerdán kerül 
sor a 2022-es PÉNZÜGYI NAPOK – MA-
GYARORSZÁG online eseményre.

Az Európai Unió a 2021–2027-es programo-
zási időszakban új finanszírozási programokat 
indított. Idetartozik az InvestEU, az Európai 
Innovációs Tanács és az Egységes Piac prog-

Budapesten gyűlik össze az európai feldol-
gozóipar! Digitális innovációs központok, 
európai projektek, kkv-k, technológiai 
szolgáltatók és az ipar 4.0 egyéb szereplői 
2022. október 19-én találkoznak a magyar 
fővárosban. 

A feldolgozóipar digitalizálását célzó euró-
pai kezdeményezés, az I4MS 2022. október 
19-én Budapesten rendezi meg a „European 
leadership and digital game-changers of the 
manufacturing industry” elnevezésű esemé-
nyét, hogy összehozza az ökoszisztéma sze-
replőit, és megosszák a résztvevőkkel a siker-
történeteket, tanulságokat és az összegyűlt 
know-how-t. Az esemény társszervezője a 
hazai Enterprise Europe Network konzorci-
um, így a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara is.

A rendezvény középpontjában az európai 
digitális innovációs központok (EDIH), az 
európai projektek, a KKV-k, a technológiai 
szolgáltatók és a feldolgozóipar, az innováci-
ót és a technológia átvételét az Európai Uni-
óban előmozdító érdekelt felek közötti kap-
csolatépítés és a lehetőségek bemutatása áll. 
Az eseményen hazai szakmai döntéshozók, 
valamint az Európai Bizottság képviselői is 
részt vesznek. Az ipar digitális átalakításán 
dolgozó szakértők előadások és panelbeszél-
getések keretében osztják meg tudásukat, a 

Hibrid üzemmódra kell kapcsolni – mint a 
Forma 1-ben –, ahol minden hulladék hőből 
energiát állítanak elő a nagyobb eltárolható-
ság érdekében, és az azonnal hadra fogható 
erőt hasznosítják a technológiának köszön-
hetően.

 
Ez lehetőséget ad a szabályzás-elektronika, 

az okos házak felé történő elmozdulásnak, a 
hőszigetelés, napelemek, földhő kihasználá-
sának gyorsabb elterjedéséhez is. 

 
Vannak fokozott energiaigényes vállalkozá-

sok, akik nem kerülhetik meg az anyagfeldol-
gozásuk során a jelentős árkorrekciókat. 

Nincs más út, mint az áremelés, de sajnála-
tosan itt a gazdaságosan előállítható és elszál-
lítható termékgyártás kérdéskörével állunk 
szemben. 

Ha ugyanis beépül a magas energiakölt-
ség a termék árába, akkor a nagy vásárlók 
a világpiacon máshonnan szerzik majd be a 
termékeiket. Nos ez vezethet el bennünket 
egy drasztikus áremeléshez és egy jelentős 
fogyasztás-csökkenéshez. 

Ez munkahelyek csökkenéséhez és egyben 
önértékelésünk egyensúlytalanságához vezet. 

 
Ezt mindenképpen el kell kerüljük. 
Kézenfekvő megoldás lenne, ha mondjuk 

a kollektív bűnösség és a szankciós politika 
helyett empatikus megoldásokat keresne a 
felelős döntéshozók sokasága. Ehhez persze 
bátorság kellene.... Vajon megvan-e ez a konti-
nens vezetőiben?

 
Kikívánkozik belőlem és egyszerűbben is 

fogalmazhatok: abba kellene hagyni ezt a ki-
kényszerített háborút.

ram. A szervezők várják az eseményre azokat 
a pénzügyi intézményeket, nemzeti fejlesztési 
bankokat, vállalkozásokat támogató struktú-
rákat és multiplikátorokat, amelyek szívesen 
részt vennének a kezdeményezésekben, és 
szeretnének első kézből tájékozódni azokról.

Regisztrálni az fmkik.hu honlapon lehet, 
EU Finance Days 2022.

gyakorlati példákat, a sikertörténeteket pedig 
egy “tárlatvezetéssel” egybekötött kiállító 
térben mutatják be. Az EDIH-ek és KKV-k 
számára további finanszírozási lehetőségeket 
is bemutatnak.

A konferencia főszervezője, az I4MS a 
gyártás digitalizálását célzó legnagyobb eu-
rópai kezdeményezés, amelyet az Európai Bi-
zottság finanszíroz. Fő célkitűzése a digitális 
innováció kiterjesztése a KKV-k körében, 
valamint a digitális innovációs központok 
páneurópai hálózatának kialakítása. Ez az 
uniós kezdeményezés az európai kompeten-
ciaközpontok és innovációs központok segít-
ségével lehetővé teszi és elősegíti a feldolgo-
zóipari KKV-k és a közepes értékű vállalatok 
együttműködését az értékláncukban. 

Energiaválság

2022-ES UNIÓS PÉNZÜGYI NAPOK 

Gyakorlati megoldások 
az energiaárak ellen

Digitalizáció a feldolgozóiparban 

Az extrém mértékben emelkedő ener-
giaárak óriási terhet rónak a vállalatok-
ra, sokan fennmaradásukért küzdenek. 
Mindenki keresi a legjobb megoldást 
az energiaköltségek hatékony csökken-
tésére. Ehhez nyújt segítséget szeptem-
ber 29-i fórumunk, melynek keretében 
vállalati szakemberek beszélnek az 
energetikában rejlő kiaknázatlan lehe-
tőségekről, bemutatják eredményeiket, 
tapasztalataikat, sikeresen megvalósí-
tott projektjeiket.  

A rendezvényre a Német Ipari és Kereske-
delmi Kamara és a Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara együttműködésével 
Székesfehérváron, a Gazdaság Házában 
kerül sor. A téma kapcsán Ágoston Róber-
tet, a Press Air Kft. kiemelt energiahaté-
konysági szakértőjét kérdeztük.

Mi a legnagyobb kihívás Ön szerint je-
lenleg az energetika terén a vállalatok 
számára?

Az energiaköltség, ez egyértelmű. Nagy-
ságrendileg a gáz esetén 6-7-szeres, villa-
mos energia tekintetében 5-6-szoros költ-
ségekkel lehet számolni az előző évhez 
képest. A legsürgetőbb feladat tehát meg-
találni azokat a pontokat, ahol tényleges 
energiát lehet megtakarítani; minél többet, 
minél gyorsabban.

Mit tehetnek a kis- és középvállalatok 
ezen a téren?

Az alacsonyan függő gyümölcsöket kell 
megkeresniük, vagyis olyan optimalizálá-
si pontokat, amelyek hamar hoznak ered-
ményt. A leghálásabb területek ilyen szem-
pontból a világítás, a hűtés, a fűtés, valamint 
a sűrített levegő. Ezeken a területeken lehet 
nagyon jó eredményeket elérni, viszonylag 
alacsony beruházási költség mellett. 

Van-e olyan terület az energetikában, 
amelynek a vállalati szektorban nem tu-
lajdonítanak megfelelő jelentőséget?

Egyértelműen a sűrített levegőt emelném 
ki. Nincsenek tisztában a vállalatok a sű-
rített levegős rendszer működtetési költsé-
geivel. Egy 100 kW-os kompresszor éves 
működtetése (három műszakban) nagy-
ságrendileg 100 millió forintba kerül. Itt 
egy csupán 20%-os szivárgási veszteség 
már 20 millió forint többletkiadást jelent 
a vállalat számára. Ezen felül a rendszer-
nyomás csökkentése, valamint a komp-
resszorok megfelelő rendszerben történő 
együttes üzemeltetése is nagyszerű ered-
ményekhez vezet. Érdemes tehát erre a te-
rületre is jobban fókuszálni.

A rendezvényen a részvétel térítésmen-
tes. A részvétel feltétele az előzetes online 
jelentkezés. 

Részletek: fmkik.hu

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

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Széchenyi Kártya Program MAX
Folytatódik a hazai kkv-szektor versenyké-
pességét szolgáló államilag támogatott hi-
telprogram. A hitelkérelmek benyújtására 
foglalhatók időpontok a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaránál is, ahol személyes 
tanácsadással is rendelkezésre állunk.

A Széchenyi Kártya Program MAX összes 
hiteléhez biztosított a kamattámogatás, ill. a 
garanciadíj-támogatás. A hitelek a teljes fu-
tamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% 
nettó kamatszinten érhetőek el.  

Milyen termékekből választhatnak a vállal-
kozások? 

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 
MAX a napi működési költségek biztosítá-
sához használható, max. 3 éves futamidővel 
akár 250 millió Ft igényelhető, 3,5 %-os évi 
fix kamattal. Ennek keretében bevezetésre 
került az energiaválság által érintett vállal-
kozásoknak a Széchenyi Energiakártya: 1 
éves futamidővel, és a normál folyószámlahi-
telrészhez képest még kedvezőbb, évi fix 1% 
nettó kamattal.

A Széchenyi Likviditási Hitel MAX szabad 
felhasználású forgóeszközhitel, mely hitelki-
váltásra is alkalmas: évi fix nettó kamata 3,5 
%, futamidő: 3 év, igényelhető hitelösszeg 
max. 250 millió Ft.

A Széchenyi Beruházási Hitel MAX szin-
te minden beruházási hitelcél finanszírozá-
sára alkalmas, az agrárszektorban is - töb-
bek között energiahatékonyság javítására és 
technológiaváltásra. A 10 évre igényelhető 
hitelösszeg 400 millió Ft, évi fix nettó ka-
mat 1,5 %. 

Széchenyi Lízing MAX pénzügyi lízing-
ügyletek finanszírozását segíti, mindenféle új 
vagy használt haszongépjármű, gép, beren-
dezés finanszírozására van lehetőség. 

Széchenyi Mikrohitel MAX szinte minden 
beruházási hitelcél finanszírozására használ-
ható, az agrárszektorban is.

Információ, hiteligénylés: Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara - Gazdaság Háza 
(Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), Kál-
mán Judit hitelmenedzser, tel.:  22/510-310, 
e-mail: tanacsadas@fmkik.hu. 
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Nyilvántartásba vétel, 
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06 (22) 510-310, 
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web: fmkik.hu 
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Kálmán Judit 
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SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ 
PROGRAMOK

Fórum az energiahatékonyságról és az erőforrás- 
optimalizálásról – 2022. szeptember 29. csütörtök 
10,00 óra
Vállalati tapasztalatok az alapoktól a sikeres projekte-
kig, gyakorlati példákkal.

Folytatódik a fenntarthatósági mentorprogram – 
2022. októberben
október 4. kedd: Minősítések, tanúsítványok
október 11. Környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás
október 18. Jogszabályi keretek a fenntarthatóság terén

Kanadai üzleti lehetőségek a Gazdaság Házában – 
2022. október 12. szerda, 13,30 óra
Kereskedelmi kapcsolatok, export-import lehetőségek, 
importadók és vámmentesség – az EU és Kanada kö-
zötti gazdasági és kereskedelmi megállapodás előnyei. 

 ONLINE PROGRAMOK

EU Finance Days 2022 – Magyarországi Pénzügyi 
Nap – 2022. szeptember 28. 
Új EU pénzügyi és támogatási programok első kézből, 
szakértőkkel.

INNOFORM 2022 üzletember-találkozó – 2022. 
szeptember 29.
Szerszámkészítők, műanyagfeldolgozók figyelmébe!

HIBRID PROGRAMOK

Élelmiszeripari üzletember-találkozó Ausztriában – 
2022.  október 12., Bécs  
Kapcsolatépítési lehetőség bécsi beszállítókkal, termelőkkel.

Feldolgozóipar és digitalizáció – konferencia és b2b – 
Budapest, 2022. október 17-21.
Ipar 4.0, digitalizáció, gyártáshatékonyság – gyártók, 
kereskedők, intézmények, szervezetek figyelmébe ajánl-
juk. Üzletember-találkozó a nemzetközi együttműködé-
sek elősegítéséért.

Részletes program és részvételi feltételek: fmkik.hu

Duális képzés a bEAT-ben
A Fehérvár Gast Kft. évek 
óta foglalkozik tanulókép-
zéssel. A cégnél jelenleg 
12 tanulót foglalkoztat-
nak munkaszerződéssel, 
nemcsak a szakképzésben 
tanulóknak adnak helyet, 
hanem a felnőttképzés gya-
korlati oktatásában is részt 
vállalnak. 

A vendéglátásban eltöltött 
hosszú évek adták az inspi-
rációt, hogy megálmodjunk 
valami újat. Olyan helyszínen 
nyitottunk éttermet, ahol a 
múlt és jelen találkozik. Az 
aktuális nemzetközi tren-
deket ötvöztük a klasszikus 
magyaros konyhai világgal. 
Nem szerettünk volna egy 
olyan, unalomig ismert újabb 
“trendi” bistro konyhát létre-

A kamara számos pályaori-
entációs programot szervez 
általános iskolás diákoknak 
a különböző szakmák megis-
merésére.  

A szakmák jobb megisme-
résében üzemlátogatások, 
vetélkedők segítik a pályavá-
lasztáshoz közeledő hetedik 
osztályos tanulókat. A Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara immár 9. alkalommal 
rendezi meg az „Iparkodjunk, 
Gyerekek” többfordulós szak-
mai vetélkedőt azzal a céllal, 
hogy a diákok legyenek tuda-
tos pályaválasztók, legyenek 
tisztában a választandó szak-

Dr. Pallos István, a Fejér Me-
gyei Gabonaforgalmi Válla-
lat nyugalmazott igazgatója, 
nagy tudású, elismert agrár 
és közgazdász szakember 
93 éves korában hunyt el. 
Több, mint 20 éven át vezette 
a Cerbona jogelődjét, a Fe-
jér Megyei Gabonaforgalmi 
Vállalatot. Maradandót al-
kotott az élelmiszeriparban, 
személyéhez számos vállala-

A Macher Zrt. egyik alapító 
tulajdonosától, a 93 esztendős 
Macher Jánosól vettek búcsút 
a hozzátartozók, a cég tulajdo-
nosai, munkatársai, vállalko-
zótársak, a kamara és a móri 
önkormányzat vezetése. A 
több mint harminc éves múltra 
visszatekintő, kétszeres Nem-
zeti Minőségi Díjjal és a Nem-
zeti Kiválóság Díjjal kitünte-
tett MACHER Zrt.  1991-ben, 

hozni, ahol a tálalás szépsége 
fontosabb az íznél, az ada-
gok pedig csak kedvcsiná-
lónak elégségesek. Modern 
és hagyományos ízekkel, az 
étterem eklektikus berende-
zésével és különböző zenei 
stílusú estékkel mindenki 
kedvében járunk. A minősé-
get az összeszokott, szakmai-
lag elismert csapat garantálja. 
Éttermünkben a vendég kü-
lönlegesnek érzi magát, mert 
„egyszerűen csak jóllakni” 
máshol is lehet. Reméljük, 
sikerült – nyilatkozta lapunk-
nak Simonics Ádám, a bEAT 
Étterem üzletvezetője. 

Az étterem 2015 óta fog-
lalkozik tanulóképzéssel, 
eddig közel 70 tanulót foglal-
koztattunk.  Minden évben  
maximális tanulólétszámmal 

oktatunk pincér, szakács, 
szakács szaktechnikus, ven-
déglátásszervező szakmák-
ban. Célunk, hogy a tanu-
lókkal megismertessük és 
megszerettessük a vendéglá-
tást. Fontosnak tartjuk a való 
világban szerzett gyakorlati 
élményt. A diákok megta-
pasztalhatják, milyen elvá-
rásoknak kell majd megfe-
lelniük a szakma elsajátítása 
közben és utána. Munkatár-
saink folyamatos képzéseken 
vesznek részt, hogy a roha-
mosan fejlődő gasztronómiai 
trendeknek megfeleljen az 
étterem, és a tanulók megfe-
lelő szakképesítést kapjanak 
nálunk. Jó a kapcsolatunk a 
környékbeli iskolákkal, ha-
tékony az együttműködés a 
kamarával. 

üzleti

szféra

rendezvényei

„Iparkodjunk, Gyerekek!” 

Példaképekre emlékezünk, értékeiket őrizzük
ma követelményeivel.  

Érdemes ellátogatni a ka-
mara honlapjára, és figye-
lemmel kísérni a kamarai 
Facebook oldalt,  ahol a pá-
lyaorientációs programokról 
minden aktuális hír megta-
lálható. További információ: 
Szemerei Nóra pályaorientá-
ciós tanácsadó, palyaorien-
tacio@fmkik.hu; facebook.
com/palyavalasztasfejer

 A program az Innovációs 
és Technológiai Miniszté-
rium által támogatott GFA-
K A-ITM-12/2021/TK /07 
számú szerződés keretében 
valósul meg.

ti fejlesztés, innováció kötő-
dött: malomüzemek korsze-
rűsítése, kapacitásbővítése, 
tésztagyár létrehozása, ext-
rudáló üzem beindítása. 
Pallos István a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökségi tanácsadójaként 
egy évtizeden keresztül tevé-
kenykedett. Munkáját a ka-
mara 2004-ben Életműdíjjal 
ismerte el. 

családi vállalkozásként indult 
Székesfehérváron.   Macher 
János sokáig aktív szerepet 
vállalt a cég életében, a vállalat 
fejlődését a német piac ismere-
tével mozdította előre, megha-
tározó partnerségek köttettek 
munkája révén. A Fejér me-
gyei üzleti közösség elismert 
szereplője volt, tanácsaival, 
bölcsességével segítette a fia-
talabb generációt is.

A vállalkozás meghatározó szereplője a szakképzésnek. 

A közelmúltban búcsúztunk két kiváló szakembertől, akiknek tevékenysége évtizedeken át meghatározó volt Fejér megye 
gazdasági életében. Emléküket az általuk képviselt értékek továbbvitelével őrizzük meg.  

Dr. Pallos István Macher János


