Egymástól tudunk
legtöbbet tanulni

Nálunk található a
legbarátságosabb

Bölcsészek helyett
mérnökök kellenek

Czegzi Sándor, Marosvásárhely
alpolgármestere szerint a Kárpát-medencei gazdasági
együttmûködésben számos kiaknázatlan lehetôség van.

Möllmann Günterné, a móri
Hétkút Wellness Hotel vezetôje. A hotel Az Év Legbarátságosabb Szállodája versenyben a
2. helyen végzet.

Gyôri Imre, a bicskei Magyarmet ügyvezetôje fontosnak
tartja, hogy a mûszaki szak- és
felsôoktatás a mainál nagyobb
hangsúlyt kapjon Fejérben.

15. oldal

16. oldal

14. oldal

JEGYZET
Radetzky Jenô

Örömhír

Zúdul ránk az információ.
Hírek, melyek hétköznapi
életünket alakítják, ünnepnapjaink hangulatát
befolyásolják. Hírek, melyek alapján magunk is
gazdasági döntéseinket
hozzuk.
Húsvét az örömhír, a hit
ünnepe. Hit a megmaradásban, az újrakezdésben. Szükség is van rá! Fogyó nemzetségünk – erôsödô kitettségünk, romló
versenyképességünk –
növekvô adóterheink
gondjai csak az összefogást jelképezô kézfogás
erejével, a fejlôdésben töretlen erôt mutató hittel
orvosolható.
Rossz hír, hogy miközben
nô a világ lakossága csökken a Kárpát-medencei
magyarság létszáma, nô a
világ gazdasága, csökken
a miénk. Rossz hír, hogy

miközben az EU fejlettebb
országaiban nô a szakmunkások iránti kereslet,
addig nálunk nô a munkanélküliség, hogy egyre
több képzett honfitársunk
(orvos, mérnök) vállal külföldön munkát, addig a
fejlôdést már gátló hiány
mutatkozik korszerû tudású mérnökökbôl nálunk.
Segíteni a kereskedelmi
kapcsolatok bôvülését a
Kárpát-medencében, javítani az innovációt minden
téren, ösztönözni a képzést, támogatni a mûszaki
felsôoktatás fehérvári létrejöttét, ez a kamara célja,
errôl szólnak mostani híreink.
Ez jó hír.
A növekedésre leginkább
ható adócsökkentô, bürokráciát leépítô örömhírekre azonban még
várni kell!

A FEJÉR MEGYEI ÉS A DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE
2012. április 11., szerda – www.fmkik.hu

Az ötlet nem elég
INNOVÁCIÓ Újabb forrás a vállalkozásoknak

Fejér (GK) – A Gazdaság Há-

zában 2012. május 24-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel kerül sor a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlésére,
melynek
keretében átadásra kerülnek a
kamara által alapított díjak is.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége és küldöttei köszöntik Fejér

megye gazdasága 2011. évi kitüntetettjeit, minôségi- és
szakmai elismerésben részesült személyeket, szervezeteket, vállalkozásokat. A küldött
testület
megtárgyalja
az
FMKIK 2011. évi munkaterv
és költségvetés teljesítésérôl
szóló beszámolót, a FMKIK
2011. évi mérlegbeszámolóját, 2012. évi üzleti tervét.

Átlépni a határokon

Fotó: FMKIK-fotó

Új perspektívák elôtt
civil szféra és a gazdaság közötti együttmûködés – az
FMKIK szeretné betölteni a
híd szerepét a gazdaság és a civil szféra között. A kamara hívószavára közel 70 civil szervezet vett részt a Gazdaság Házában szervezett február végi
fórumon, mely egyben mûhelymunka elindítása is volt. A
program célja a gazdaság és a

Az innovatív vállalkozások elégedetlenek a hazai pályázati rendszerrel, a felelôsen gondolkodókat
gyakran elriasztják a követelmények, pedig mindenki tudja, hogy ez a jövô – hangzott el a fórumon
Székesfehérvár (kl) – A
kutatás-fejlesztés (K+F)
és az innováció a kisvállalkozások sikerének egyik
kulcsa.

Április 5-én innovációs kerekasztal-fórumot szervezett a
Gazdaság Házában a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a tatabányai Edutus
Fôiskola. A rendezvény házigazdája Sinkó Ottó, a Videoton
vezérigazgatója és Radetzky
Jenô, az FMKIK elnöke volt.
Az elkövetkezô idôszakban

Az FMKIK és az általa mûködtetett Enterprise Europe Network iroda szervezésében a Kárpát-medencei kamarák és vállalkozások kiállítottak és szakmai konzultációs fórumon vettek részt Marosvásárhelyen március 29-tôl április 1-ig. Májusban Csíkszeredában
szerveznek üzletember-találkozót (részletek a 15-16. oldalon)

Fejér megye (kl) – Elindult a

Fotó: A szerzô fotója

Küldöttek figyelmébe

civilek összefogásának kezdeményezése, az együttmûködések elmélyítése. A nonprofit és
az üzleti szektor egymásra találása mindenkinek lehetôségeket jelent. A kooperáció
nem pusztán pályázati források elnyerését, de tényleges
piaci sikert is jelenthet – állítják a Gazdasági Kalauz által
megkérdezett
szakértôk.
(Részletek a 14. oldalon.)

kulcskérdés lesz a szakmunkások és a mûszaki vezetôi állomány rendelkezésre állása, a
mûszaki képzés hiánya ma
már gátja a gazdasági fejlôdésnek – hangzott el a fórumon.
Bár az innovációs pályázatok sokakat elriasztanak, ebben a válságos idôszakban érdemes ezeket a forrásokat
megcélozni. A kockázati tôke
alapok nem elérhetetlenek
azok számára, akiknek egy jól
funkcionáló ötlete van, de a jó
ötlet önmagában nem elég, különösen fontos lenne az inno-

váció a menedzsmentben és a
marketingben is – mondták a
hozzászólók.
Hamarosan új lehetôség
nyílik az inovatív cégek elôtt,
hiszen most jelent meg az Eureka pályázat, amely a piacorientált K+F tevékenységeket támogat nemzetközi
együttmôködési projektek formájában. (Részletek a 14. oldalon.)

Munkáltatói
fórum és
nyílt nap
Székesfehérvár (kl) –
Számos, a munkáltatókat érintô jogszabályváltozás látott napvilágot az
utóbbi idôszakban. Ezek
ismerete, alkalmazása,
betartása nemcsak a büntetések és munkabalesetek elkerülése miatt fontos: különbözô pályázati
források igénybe vételénél is vizsgálhatják a jogkövetô magatartást, a
szabályzatok meglétét –
monda el Sipos Éva, a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára. Az FMKIK a megyei
kormányhivatal
Munkaügyi és Munkavédelmi Szakigazgatási
Szervével együttmûködve április 25-én, szerdán, 9 órai kezdettel
munkáltatói fórumot tart
a Gazdaság Házában.
(Folytatás a 18. oldalon.)

Új piaci lehetôségek Szakma kiváló tanulói
Fehérvár (GK) – Cseh, lengyel, szlovák kooperációs
és piaci lehetôségek, üzleti ajánlatok, piacra jutás,
keresleti trendek a fókuszban május 10-én csütörtökön 14 órától a Gazdaság Házában.

Kamaránk elôadássorozatot
indít a vállalkozások kétoldalú
gazdasági kapcsolatok erôsítése, a magyar vállalkozások piacra jutásának elôsegítése érdekében. Az elôadók az adott
országban mûködô magyar
képviseletek
kereskedelmi
konzuljai, tanácsosai, külgazdasági szakdiplomatái, akik
elsô kézbôl adják át a vállalko-

zások számára a hasznos tudnivalókat. A konzultáció nem
a hagyományos tájékoztató
elôadásokként zajlik, hanem a
fô szerep és hangsúly a kétoldalú megbeszéléseken és a
konkrét vállalkozói igények
feltérképezésén lesz. Az elôadások után készséggel állnak
rendelkezésre konzultációra,
kétoldalú beszélgetésekre. Lehetôség van személyre, vállalkozásra szabott kérdéseiket,
kéréseiket elôzetesen írásban
is megadni. A részvétel térítésmentes, de feltétele az elôzetes
írásos jelentkezés. Információ:
Buda Csilla 06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu,
www.fmkik.hu.

http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Megyei sikerek pék és pék-cukrász diákoknál
Budapest, Fejér (gk) – A tava-

szi hónapokra esik a végzôs
szakmunkástanulók Szakma
Kiváló Tanulója Versenyeinek megrendezése, márciusban a pékek és pék-cukrászok
versenyeztek, áprilisban pedig
38 szakma végzôs tanulói mérik össze tudásukat.
2012. március 7-9. között a
pékek, március 27-30. között a
pék-cukrászok mutathatták
meg, hogy mit tanultak a szakmunkásévek alatt.
A pékeknél Pécsi László, a
Gyócsi Családi Sütôipari Kft.
tanulója 9. helyezést ért el, a
pék-cukrászok közül György
Alexandra, Farkas Bede József egyéni vállalkozó tanulója
16., Vincze Nikolett az AlbaKenyér Sütôipari Zrt. tanulója
pedig 19. helyezést ért el. Az

elért eredmény alapján mindhárom tanuló mentesül a szakmunkásvizsga alól. Április 1113. között a HungExpo területén ismét megrendezik a Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara szervezésében, 38

Reméljük, idén is
szép eredménnyel
térnek haza!
gyakorlatigényes szakmában a
Szakma kiváló tanulója versenyt. A végsô megmérettetésen az elôselejtezôk után 19
Fejér megyei tanuló mutathatja meg a versenybizottság elôtt
szakmai tudását.

GAZDASÁGI KALAUZ
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Új
piacot
nyithat
Az ötlet még nem elég
INNOVÁCIÓ A cégvezetést és a marketinget is meg kell tanulni a civil kapcsolat
Mindegyik azt tudja, amit a másik nem

Székesfehérvár (kl) – A kutatás-fejlesztés (K+F) és
az innováció a kisvállalkozások (kkv) sikerének
egyik kulcsa. Miért van az,
hogy a hazai kkv-k közül
kevésnek sikerül e pályára
lépni? – e kérdésre keresték a választ a Gazdaság
Házában a szakemberek.

A szerzô fotója

Az innovációban érdekelt vagy azt tervezô cégek nem tartják vállalkozás-barátnak a mai pályázatokat

nántúli Regionális Informatikai Klaszter vezetôje.
– Nagy gond, hogy megszûnt az innovációs járulék céges felhasználási lehetôsége,

A mûszaki képzést
régen meg kellett
volna erôsíteni!
de ki kell használni a lehetôségeket. Ehhez kínál segítséget
innovációs irodánk – ajánlotta
segítségét Dr. Bartók István,
az Edutus Fôiskola rektora.

Elôször adnak át nívódíjat a szakmai napon

Siker a Hétkútinak
Mór, Budapest (kl) – Az Év

Legbarátságosabb Szállodái 2011-es szavazásán második díjat nyert a móri Hétkúti Wellness Hotel az 50
vendégszobánál
kisebb
szállodai kategóriában. Az
összesen 94 158 szavazattal
internetes verseny 2012. január 10. és 2012. március

20-a között zajlott. – Az
eredmény nagyon megtisztelô – mondta el a Gazdasági Kalauz érdeklôdésére
Möllmann Günterné, a szálloda vezetôje, az FMKIK
elnökségi tagja. A verseny
nyertesei felbecsülhetetlen
szakmai és utazói elismerést és oklevelet kapnak!

Puska József szerint szükség
van a szakmai összefogásra

kozások számára. A hírlevél a
szakmai szervezeteknek, a
megyei önkormányzatoknak,
vállalkozásoknak hívja fel a figyelmét a közös fellépés lehetôségére.
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület, a Fejér Megyei Építészek Kamarája, a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
a Fejér Megyei Mérnöki Kamara úgy határozott, hogy új
díjat alapít Fejér Megyei Építôipari Nívódíj néven. A díj
azon épületeknek adható, melyekre a szakma és a lakosság,
vagy valamely civil szervezet
tesz ajánlást. A jelölések határideje, április 16-a 16 óra. A díjat az Építôk Napján adják
majd át – emelte ki Puska József. Szeretnék, ha a minôség
lenne minden beruházó védjegye, mellyel újra megerôsödhetnek az egymásba vetett hitük, s talán éppen ez vezethetné ki az ágazatot a recesszióból.

Fejér megye (kl) – A mentési és szállítási feladatoknál tapasztalható visszaélések visszaszorítása érdekében együttmûködik a
rendôrség és a kamara
autómentô tagozata.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Fejér
Megyei Rendôr-fôkapitányság több, mint 10 éve írt alá
együttmûködési megállapodást az autómentô és szállító
tevékenység koordinálása érdekében. A két szervezet vezetése rögzítette: azon esetek-

ben, amikor rendôrségi intézkedés szükséges a balesetek
helyszínén történô mûszaki
mentések szervezett biztosítására, a kamara által létrehozott
Autómentô Tagozat ügyeleti
központját értesítik.
A cél, hogy visszaszorítsák
a mentési és szállítási feladatok teljesítése során tapasztalható visszaéléseket, a fogyasztói megkárosítást, és kizárják a
tevékenységbôl a jogszerûtlenül mûködô autómentést, szállítást végzô vállalkozásokat. A
tagozati vállalkozások matricával látják el a mentésben

NAV-ügyféltalálkozó

Fotó: FMKIK

Ügyeleti központ az autómentôsöknél

Fotó: Nagy Norbert

– Fontos ez a megemlékezés számunkra akkor, amikor
az építôipar a recesszió miatt a
gazdasági ágazatok egyik
nagy vesztese. Összefogásra
van szükség, mert az együttmûködésre hajlandó cégek
versenyképesebbek lehetnek –
mondta Puska József, az
FMKIK Építôipari Tagozatának elnöke. – Ezt a gondolatot
is célként tûztük ki építôipari
tagozatként, s szeretnénk ezt a
napot az építôipar ünnepévé
tenni. Munkánkat e hónaptól
elindított rendszeresen megjelenô elektronikus hírlevéllel is
megerôsítjük. A hírlevél egy
interaktív információs fórum,
mely a rendezvényeken túl a
gyorsan változó üzleti környezet körülményeirôl, a mûszaki
fejlesztés aktuális híreirôl ad
tájékoztatást a megyei vállal-

gyarmet ügyvezetôje. A szakember úgy vélte: az egyetemi
képzést alaposan meg kell reformálni, hiszen az ipar gyakorlatilag „félkész mérnököket kap”, akiknek az üzemekben kell megtanulniuk a szakmájukat. Gyôri Imre szerint
Fejérben már sokkal korábban
rá kellett volna arra döbbenni,
hogy nem az eddig favorizált
képzésekre kell a hangsúlyt
helyezni, hanem a gyakorlatorientált mûszaki képzést kellene erôsíteni.

A kamara hívószavára közel 70 civil szervezet vett részt
a Gazdaság Házában szervezett február végi mûhelymunkát indító fórumon.
A hasonló együttmûködést
már sokkal korábban kellett
volna a szektoroknak kezdeményezniük, hiszen alapvetôen a vállalkozói (forprofit) és a
civil (nonprofit) szektornak
kellene együttmûködnie, e két
félnek van dolga egymással –
szögezte le Elekes Zsuzsa, a
megyei civil szövetség (CISZ)
elnöke.
Az
eredményes
együttmûködéshez a most kialakuló felületekre és fórumokra nagy szükség van. Mindez a
vállalkozásoknak is megéri. A
mai, válságos helyzetben, amikor nagyon kevés az elkölthetô

pénz, különösen fontos a valós
helyi igények megismerése,
látni kell a helyi vállalkozóknak, konkrétan mire van igény
– egy célcsoportot jól körülírni
és elérni, megmozgatni vagy
hatékonyan információt átadni
a civilek tudnak.
– Az együttmûködés hoszszú távon létkérdés, hiszen a
civilek az államra már nem nagyon számíthatnak, az uniós
pályázatokra pedig nem mindenkinek van esélye. Nagyon
fontos, hogy egy „adok-kapok” viszony alakuljon ki,
azaz ne támogatásról, mentorálásról szóljon az egész: a civilek szolgáltatást és tudást adnak megfelelô ellenszolgáltatásért cserébe. A környezetvédelem,
fenntarthatóság
területén már van egypár éves
tapasztalatunk, és ez egy-egy
nagy EU-s ipari beruházásnál
már kötelezô – mutatott rá Silye Zoltán, a Fúzió Egyesület
elnöke.

Gyors segítség

Az építôipar ünnepe
Székesfehérvár (ma) – Az
ARÉV Baráti Kör kezdeményezésével, minden szakmai érdekképviselet támogatásával, június 2-án,
szombaton rendezik meg
az Építôipar Napja hagyományain az Építôipari
Szakmák Napját.

– Az ötlet nem elég – tette
helyre a „dolgokat” dr. Várnagy Emese, az IVM Zrt. vezérigazgatója. A cégvezetô
szerint a kockázati tôke sem
elérhetetlen. Ott a fô szempont
az, hogy legyen egy ötlet, egy
mûködô vállalkozás, és – a
legfontosabb! – egy jó menedzsment. Pénz bôven van a
piacon, csak nem találja a helyet, a legjobb termék sem ér
semmit egy komoly marketing- és üzleti stratégia nélkül
– figyelmeztetett.
A mûszaki képzés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni – válaszolta kérdésünkra Gyôri Imre, a bicskei Ma-

A baleseteknél elsôdleges szempont az emberi élet mentése...

résztvevô gépjármûveket. Az
Autómentô Tagozat tagjai
mentési szolgáltatásukkal a lakosság számára is állnak ren-

Fehérvár (kl) – Módosítaná a vásárok és a piacok
rendjérôl szóló rendeletét
a fehérvári közgyûlése. A
kereskedôk további
egyeztetést kérnek.

Székesfehérvár (kl, BM) – Ügyféltalálkozót szervezett 2012.
március 21-én a NAV Regionális Vám- és Pénzügyôri Fôigazgatóságán a NAV és a kamara. Az érdeklôdôk a környezetvédelmi termékdíj szabályairól és a népegészségügyi termékadó szabályairól hallgathattak elôadást

delkezésre. Diszpécserszolgálatuk a 06 (22) 331-473, és 06
(30) 300-9722-es telefonszámokon érhetô el.

További egyeztetést szorgalmaz
a piaci kereskedôk nagy része

Fotó: FMKIK

Bár az április 5-ei kerekasztal beszélgetés eredetileg a
„Termékfejlesztés jövôje a régióban” címmel indult, a Sinkó
Ottó által elnökölt fórumon kiderült: a probléma sokkal öszszetettebb. A rendezvénynek
hangsúlyt adott a hír, hogy a
veszprémi központú Pannon
Egyetem mûszaki felsôoktatási terveket fontolgat Fejérben.
Sinkó Ottó bevezetôjében
elmondta: a Videoton 1996-tól
kezdett komolyan foglalkozni
az innovációval, addig fôleg
bérgyártást végeztek. Az e célra szolgáló források elosztásánál kétféle hibát lehet elkövetni: a nagyobbik az, ha nem
osztják ki, a másik az, ha túl
gyorsan osztják. E térség most
viszonylag versenyképes, de
úgy tûnik, e téren a szakképzés
lehet az egyik szûk keresztmetszet.
– Az innovációs pályázatok
sok esetben kevesebbet adnak,
mint amit az állam közterhekként visszakap. Gyakran túlzóak a bevételi és foglalkoztatási elvárások, ezért azok a komoly cégek, akik reálisan értékelik a piaci helyzetet, eleve
visszariadnak – mutatott rá
egy kevésbé ismert tényre Berkovich Gábor, a Közép-Du-

Fejér megye (kl) – Elindult
a civilek és a gazdaság közötti együttmûködés – az
FMKIK szeretne ebben a
híd lenni.

A fehérvári Városgondnokság és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között
zajló aktív kommunikáció
eredményeképpen a vállalkozói érdekek közül több is beépülhet a rendelet-tervezetbe.
A piac átalakítása, bôvítése,
korszerûsítése, vásárcsarnok
irányába való elmozdulásához
szükséges források egy részét
az üzemeltetô az 5 évre szóló
bérleti szerzôdések megkötésekor fizetendô 5 havi bérleti
díjból kívánja biztosítani.

– A tervezet csak nagyon
kis részben tartalmazza az
általunk meg a kamaránál történt megállapodásban foglaltakat – véli Szabó Ferenc válalkozó, az egyeztetések állandó résztvevôje. A legfôbb kifogás az, hogy a rendelet
tervezetében az üzleteket bérlôik csak öt évet kapnák meg,
pedig hét év alatt tudnák csak
az amortizációval „lelakni” a
befektetett összeget. Azért is
sokan aggódnak, mert minden
üzletet pályázaton hirdetnének
meg az öt éves szerzôdések lejárta után. Itt évtizedes kereskedôk, köztük ôstermelôk, ez a
hagyomány és megélhetés e
tervezet szerint megszûnne –
mondta, s hozzátette: újabb
egyeztetésre lenne szükség.
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Szilárd alapok a
Wekerle Tervhez
A vállalkozások fôleg piaci információt várnak
Székesfehérvár (kl) – A
Wekerle Terv lehetséges
kitörési pontjait fogalmazták meg szakemberek a
Kárpát-medencei térséget
érintô gazdaságfejlesztési
programról szóló fókuszcsoportos megbeszélésen
a Gazdaság Házában.

Az ügy egyik kezdeményezôjét a FMKIK-t megkereste a
nemzetgazdasági minisztérium, véleményét kérve– hangzott el az április 4-én szervezett fórumon. Az FMKIK
ugyanakkor azt is szeretné
megtudni a húzóágazatok képviselôitôl, mi az, amit elvárnak
konkrétan a kamarától a Kárpát-medencei kérdésben –
mondta Sipos Éva fôtitkár.
Macher Endréné, a Macher
Kft. ügyvezetôje elmondta:
most kialakuló kapcsolat van
az erdélyi térségben, az ottani

gazdasági környezettel kapcsolatos információ érdekli.
Ime Zita Enikô, a Garzon kereskedelmi igazgatója szerint
érdemes lenne bevonni olyanokat e folyamatba, akik a piacra jutás lehetôségét, akár finanszírozással segítik.
Hunorfi István, az Internett2000 Kft. ügyvezetôje, a Wekerle Emlékév egyik fô kezdeményezôje rámutatott: cégük a
Kárpát-medence több országába is szállít zöldség-gyümölcs konzerveket, de a válságot erôsen érzik.
Kúthy László, a Székesfehérvári Hûtôipari Nyrt. kereskedelmi igazgatója szerint az
is kitörési pont lehet, hogy ha
nemzetközi üzletláncnak tudnak szállítani.
Katona Károly, az Inspecar
Bt. ügyvezetôje szerint a kamara kereskedôházként is szerepet vállalhatna.

Összefogással
a recesszió ellen

Országhatárok nélkül
KÜLPIAC Kárpát-medencei programok kisvállalkozásoknak
GK-információ – Marosvásárhely után májusban
Csíkszeredában szervez a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti
kapcsolatépítô programot
üzletember- találkozóval,
szakmai fórummal.

A Kárpát-medencei gazdasági térség országai között
gazdasági értelemben egyre
láthatatlanabbá válnak a határok, ezért egyre nagyobb figyelmet kap e térség kis- és középvállalkozásainak kereskedelmi-üzleti kapcsolatainak
erôsítése.
Közel 100 négyzetméteren
biztosított bemutatkozási lehetôséget a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network
(EEN) európai uniós irodája a
térség vállalkozásai számára a
Maros Expo kiállításon Marosvásárhelyen március 29április 1. között.
A kamarai kiállítási standon
közel 20 Kárpát-medencei
gyártó cég, vállalkozás, valamint kamarák, gazdaság és kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó szervezet képviselôje
állított ki az Expo keretében. A

A gazdasági kapcsolatok erôsítése a cél A magyarországi
Székesfehérvár (ma) –
szintû kapcsolatok mûködnek. tapasztalatok
Ausztria magyarországi
A kereskedelmi tanácsos szenagykövete és kereskerint közös pont lehet, hogy kifejezetten jól
delmi tanácsosa látogamindkét országban a családi, jöhetnek
tott a Gazdaság Házába
továbbá a kis- és középvállalazzal a céllal, hogy nyissa- kozások intenzív jelenlétérôl Romániában is
nak a helyi vállalkozások
irányába, s a kooperáció
lehetôségét mutassák
meg számukra.

Ausztria és Magyarország
kétoldalú kapcsolatai intenzívek és sokrétûek – mondta Michael Zimmermann, Ausztria
magyarországi nagykövete.
Megjegyezte, az osztrák gazdaság magyarországi jelenlé-

beszélhetünk. A tavaly májusi
osztrák munkavállalói piacnyitás óta pedig ugrásszerûen
megemelkedett a magyar befektetések száma.
– A két ország közelsége a
befektetésekre, beruházásokra
ösztönzik a vállalkozásokat. A
magyar emberek jó kvalitásúak, szaktudásuk magas szintû, a kommunikációjuk, azaz a
nyelvtudásuk is egyre jobb,
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magyar és erdélyi vállalkozások mellett Kárpátaljáról érkeztek üzletemberek, hogy a
gazdasági térségben üzleti
kapcsolataikat bôvítsék. A kiállítás mellett szakmai, gazdasági fórumra került sor 2012.
március 30-án, melynek fô témái a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetôségei, közös fejlesztési lehetôségek, együttmûködések, valamint a témában elérhetô uniós
pályázatok voltak, így kiváló
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A Maros Expo kiállításon a többi vegyes kamara is részt vett – Romániában már elkezdôdött a fellendülés

alkalom nyílt a szakágazati
vállalkozások számára az üzleti kapcsolatépítésre.
A Kárpát-medencei vállalkozások számára a következô
kereskedelmi-kooperációs
rendezvényre 2012. május 1720-a között kerül sor Csíkszeredában, a CSÍKEXPO általános kiállítás keretében. Ez
Székelyföld legjelentôsebb kiállítása, mely programon a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának és vállalkozóinak nagyobb kiállítási standon
van lehetôségük a bemutatkozásra térítésmentesen – tudta
meg lapunk Sipos Éva fôtitkártól.
Erre a közös standra hívjuk
kiállítóként, bemutatkozási lehetôséggel a Fejér megyei és a
Közép-dunántúli régió vállalkozásait – mondta a fôtitkár. A
vásár témakörei: élelmiszeripar, fogyasztási cikkek vására,
építôipar, italgyártás-kereskedelem, bútoripar. A kiállítás
kísérô rendezvényei üzletember-találkozó és szakmai fórum, valamint bemutatásra kerül a Kárpát-medence fejlôdését elôirányzó Wekerle és Mikó terv is.
Kamaránk az érdeklôdô
vállalkozások és szervezetek
képviselôi részére külön kisbuszt indít május 16-án, mely

Tanulunk egymástól
– A FMKIK elnökével még
tavaly
együttmûködési
szerzôdést írtunk alá. A tavalyi gazdasági vásárokkal
kapcsolatban nagyon sok
pozitív visszaigazolást is
kaptunk – mondta el a Gazdasági Kalauznak Czegzi
Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere. A kamara és
a válalkozások után már a
többi, az ukrán és a szerb
vegyeskamarák is bekapcsolódtak, a vásár és a kiállítás mellett most meg tudtunk szervezni két fórumot
is. Az egyikben a Kárpátmedencei együttmûködést,
a másikban a megújuló
energiák területén lévô lehetôségeket tekintettük át –
tette hozzá.
– Romániában már látszank
a fellendülés jelei. Fôleg az
kiutazást a kamara biztosítja –
hívta fel a figyelmet Sipos
Éva. Várjuk azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését is,
akik személyesen nem tudnak
a programon részt venni, de
termékeiket,
információs
anyagaikat eljuttatják a ren-

építôiparban és a szállodaiparban, de a faiparban és
bútorgyártásban is mutatkozik érdeklôdés. Nemrég
magyar vállalkozók olyan
céget is alapítottak, amelyik
a biotechnológiai és vegyi
kutatások területén mûködik. Hasonló idôszakok a
kétezres évek elején, az elôcsatlakozási
idôszakban
voltak – emlékezett vissza.
Az alpolgármester elmondta: a Wekerle tervrôl is beszélgettek, de mivel az idei
év a választások éve lesz
Romániában, abban maradtunk, hogy ôsszel folytatják
a párbeszédet. A magyarországi tapasztalatok jól jönnek nálunk, vannak olyan
kezdeményezések, amelyekbôl csak tanulni tudunk
– húzta alá.
dezvény elôtt, így biztosítva
számukra a cégképviseletet a
Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara standján – emelte
ki a fôtitkár.
Információ és jelentkezés:
Buda Csilla 06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK HÍREK

Erika Teoman-Brenner(b): közös pont a kisvállalkozások aktív jelenléte

tét fenntarthatóság és partneri
kapcsolat jellemzi. Ausztria
2010-ben 7,3 milliárd eurót kitevô befektetéseivel a harmadik legnagyobb befektetô Magyarországon, a kereskedelem
volumene elérte a 6,4 milliárd
eurót. Az osztrák vállalkozások az élelmiszer-, építô-, papír- és csomagolóiparban, a
pénzügyi és szolgáltató szektorban, valamint a mezôgazdaságban képviseltetik magukat.
Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos szerint
mindkét piac fontos, tapasztalatai szerint az osztrák export
növekedésével sokasodnak a
magyar befektetések is Ausztriában. Ráadásul szinte teljes
az átfedés a két ország exporttermékeinek palettáján. Hozzáfûzte, mindemellett magas

ami erôsítheti a lehetôségek
megvalósulását. Mindemellett
támogatjuk az osztrák vállalkozásokat abban, hogy magyar partnereket szerezzenek.
Ebben mind a nagykövetségek, mind pedig az osztrák kamarák aktív szerepet vállalnak
hasonlóan a Fejér megyei iparkamarához – mondta Erika
Teoman-Brenner. Hozzátette,
az elmúlt években begyûrûzô
gazdasági válság, valamint a
bürokrácia nehezíti a vállalkozások dolgát, de összefogással
javulhatnak az esélyeik. A kereskedelmi tanácsos szerint jó,
hogy a magyar kamarák a
szakképzésre is figyelnek, a jó
gyakorlati képzés, s az ezidô
alatt megszerzett szaktudás
kulcsa lehet a jó munkahely
megszerzésének.

Az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást köt
Kolumbiával és Peruval. A
megállapodás teljes körû végrehajtását követôen megszûnnek a vámok, kevesebb lesz a
kereskedelem útjában álló
technikai akadály, javulni fog
a befektetések, szolgáltatások,
a közbeszerzések piacához való hozzáférés, az uniós földrajzi jelzések pedig védelemben
részesülnek. Az egyezmény a
becslések szerint mintegy fél
milliárd euró összegû vámmegtakarítást fog eredményezni. A megállapodáshoz a
késôbbiekben Ecuador és Bolívia, az Andok Közösség másik két tagja is csatlakozhat.

lalkozáspolitikai és Ipari Fôigazgatósága idén hatodik alkalommal hirdeti meg az Európai Vállalkozási Díjat. Öt
különbözô kategóriában lehet
indulni: vállalkozói szellem
támogatása, befektetés a szakértelembe, üzleti környezet
fejlesztése,
vállalkozások
nemzetközi mûködésének támogatása, valamint felelôs és
felelôsségteljes vállalkozás. A
jelentkezôknek
elôször
nemzeti szinten kell indulniuk,
majd minden ország két jelöltet választhat ki, akiket
2012. július 16-ig nevez az európai szintû versenybe. Egy
szakértôkbôl álló zsûri választja ki és adja át a leghatásosabb intézkedésért járó díjat
2012 novemberében a KKVközgyûlés keretében, Cipruson.

2012 – Európai
Vállalkozási Díj

Új munkahelyek
a K+F szektorban

Tiltások nélkül
Kolumbia és Peru

Az Európai Bizottság Vál-

Az új „Horizon 2020” prog-

ram 2014-2020 között 80 milliárd eurót tervez kutatásra és
innovációra fordítani, amely
az új termékek és szolgáltatások mellett új munkahelyeket
is teremthet. A program bôvítené a KKV definícióját is,
hogy még több vállalkozásnak
legyen lehetôsége pályázni a
„Horizon 2020” keretében. A
Kis- és Középvállalkozások
Európai Szövetsége (UAPME) felhívta az uniós döntéshozók figyelmét arra, hogy a
jelenleg alkalmazott uniós
KKV definíció már most is az
európai vállalkozások 99,8
százalékát lefedi, a definíció
további kiterjesztése pedig a
nagyvállalatok jogosultságát
növelné a KKV-források lehívására.

Fellépés a kínai exportkorlátozások miatt
Ismét panaszt nyújtott be az
Európai Bizottság a Kereskedelmi
Világszervezethez

(WTO) Kína ellen, amiért az
ázsiai ország több intézkedésével is korlátozza egyes
nyersanyagok exportját az Európai Unióba. Brüsszel ezúttal
az Egyesült Államokkal és Japánnal közösen fordult a
WTO-hoz, azzal érvelve, hogy
a korlátozások sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, és jelentôsen felnyomták a
mûszaki termékek nyersanyagainak árait, amelyeknek
szinte egyedüli szállítója Kína.
Az érintett nyersanyagok között van 17 ritka földfém,
valamint a molibdén és a volfram is.

GAZDASÁGI KALAUZ

16 • FEJÉR MEGYEI HÍRLAP

2012. ÁPRILIS 11., SZERDA

Nyitott kapuk

Programajánló

SZOLGÁLTATÁS Csoportos tanácsadások indulnak

Információ: 06 (22) 510310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu és a
www.fmkik.hu honlap.

Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfônként 8–16 óráig.
Információ: Buda Csilla,
telefon: 06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Képzési
tanácsadás
Szintvizsgák,
tanulószerzôdések gondozása,
Szakma Kiváló Tanulója-verseny,
képzôhelyek kétszintû minôsítése, szakmai záróvizsgák,
felnôttképzési
tanácsadás. Inf.: BertaMudri Krisztina 06 (22)
510-331, krisztina.berta@fmkik.hu.

Jogi tanácsadás
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás
tagjainknak kedden 13
és 16 óra között: dr.
Lévai Nóra.

Etikai bizottság
Üzleti erkölcsöt, tisztességet megjelenítô magatartás támogatása. Elnök: dr. Krech Vilmos.
Bejelentkezés: Péterffy
Ildikó 06 (22) 510-339,
fmkik@fmkik.hu.

Széchenyi-kártya
2., mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30–12
óráig
és
13–15.30 óráig. Információ,
idôpontegyeztetés: 06 (22) 510310, gyongyi.szabados
@fmkik.hu.

Külkereskedelmi
okmány-hitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére. Infó: Buda Csilla, 06
(22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu és Erdôsné Sz. Zsuzsa 06 (22)
510-314, zsuzsa.erdos
@fmkik.hu.

Békéltetô testület
A békéltetô testület ügyfélfogadási rendje: minden kedden, szerdán
13–15, pénteken 9–11
óra között. Információ
Szaller Csilla, 06 (22)
510-323, e-mail: csilla.szaller@fmkik. hu.

Fotó: FMKIK

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció

A regisztráció akkor teljesül, ha a cégszerûen aláírt regisztrációs adatlap és az 5000
Ft-os kamarai hozzájárulás beérkezik a kamarához. Kapcsolat: 06 (22) 510-310, ugyfelszolgalat@fmkik.hu.
A kamara áprilistól minden
héten csütörtökön csoportos
tanácsadást tart pénzügyi, vállalkozás-finanszírozási témában. A Hosszúsétatér 4-6 szám
alatt található kamarai székházban az áprilisi tanácsadások 12-én, 19-én és 26-án
14.00 órától kezdôdnek. A Kamara a megye több településén
folyamatosan tart vállalkozói
fórumokat is. Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel
a www.fmkik.hu honlapot.
A gazdálkodó szervezeteknek a 2012. január 1-jétôl hatályos törvénymódosítás alapján
kamarai nyilvántartásba vételt, regisztrációt kell kezdeményezni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Jogszabályi háttér:

A Gazdaság Háza vár minden érdeklôdô regisztrált gazdálkodót
Regisztrált gazdálkodó
szervezetek részére térítésmentes szolgáltatások a Gazdaság Házában.

a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény, legutóbbi módosítást a Magyar
Közlöny 2011. évi 140. száma,
34. pont 403-408 §-a tartalmazza.
A regisztrációs kötelezettségnek eleget tevôk több mint
fele on-line adatlap kitöltést

Akinek „legjobban a
lányok hiányoznak”

választotta, és közülük mintegy 3 ezren nem küldték be az
on-line felületrôl kinyomtatott, cégszerûen aláírt adatlapot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához. Ezt
meg lehet tenni postai úton,
vagy az adatlap szkennelését
követôen e-mail-en az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail
címre. A regisztráció akkor
teljesül, ha a cégszerûen aláírt
regisztrációs adatlap és az
5000 Ft-os kamarai hozzájárulás beérkezik a kamarához.
Kapcsolat: 06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.hu

Munkáltatói
fórum, nyílt nap

Búcsú a közel fél évtizedes iparostárstól
Székesfehérvár (kl) – Március 31-én Dávid Lajos, az
FMKIK kézmûves-alelnöke búcsúztatta „névrokonát”, a 85 éves Dávid Lajosnét, aki 42 éves kéziparos múltat tudhatott magáénak.

Az ismert nôi szabómester
60 éves munkaviszonyt, 42
éves kéziparos múltat, amit ma
már vállalkozóinak hívnak,
több mint 60 szakmunkás kinevelését – közülük 26 fô mester lett – tudhatott magáénak. –
Az ilyen szép kort megért emberek sem mondhatták sokan,
hogy ilyen gazdag munkával
töltött életutat hagytak maguk
mögött – búcsúzott Dávid Lajos. Az alelnök kiemelte: az
idôs mester asszony kezdettôl
vezetôségi tagja, motorja volt
az ipartestületnek, a kézmûves, majd a kereskedelmi és
iparkamarának, vizsgabizott-

2012. április 12, 19, 26, május 10, csütörtökönként 14 óra,
Gazdaság Háza – áprilistól indítjuk a regisztrált vállalkozások részére térítésmentes szolgáltatásainkat: csoportos
tanácsadásokat tartunk pénzügyi, vállalkozás-finanszírozási témában. A megye több városába is házhoz visszük
szolgáltatásainkat. Részletek a kamara honlapján:
www.fmkik.hu.

Finanszírozási lehetôségek,
pályázatok, üzleti partnerkeresés

Fotó: FMKIK

SZOLGÁLTATÁS

Székesfehérvár (kl) – A Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara vezetése
köszöni a gazdálkodó
szervezetek együttmûködését a regisztrációs folyamatban.

Tanácsadás regisztrált
vállalkozásoknak

Dávid Lajosné

sági elnökként, tagként is vizsgáztatott, birtokosa volt a
Szakma Kiváló Mestere minden fokozatának, a KIOSZ Kiváló munkáért bronz, ezüst,
arany fokozatának, az Országos Ruhaipari Ipartestület, a
Bajor Tartományi Szövetség,
a Kézmûves és a Kereskedelmi és Iparkamara elismerô oklevelének.

(Folytatás a 13. oldalról.)
A rendezvény apropóját az
is adja, hogy a fórum hetében
van a munkabalesetben elhunytak és megsérültek nemzetközi napja. A nyílt nap témái: a biztonságos, egészséges
munkahelyek megvalósítása;
amit 2012. elsô felében alkalmazni kell a munkaügy területén; tûzvédelmi elôírások. A
részvétel térítésmentes, mindenki számára nyitott, de elôzetes jelentkezés szükséges.
További információ és on-line
jelentkezés: www.fmkik.hu,
Erdôsné Sz. Zsuzsa tel.: 06
(22) 510-310, 510-314.

2012. április 26. (csütörtök) 10-12 óráig – Enying: „Házhoz visszük szolgáltatásainkat”: vállalkozásfejlesztési lehetôségek, üzleti partnerkeresô adatbázisok, Széchenyi
kártya termékek, Agrár Széchenyi Kártya, mikrohitelek,
az Új Széchenyi Terv legkeresettebb pályázatai. További
információ és on-line jelentkezés: www.fmkik.hu, tel.: 06
(22) 510-310.

Éttermi higiénia, vendéglátók
ellenôrzése
2012. május 7. (hétfô) 15 óra, Gazdaság Háza! Vendéglátó
vállalkozások, szakemberek figyelmébe: útmutató az éttermi higiéniai gyakorlatról, jogszabály értelmezés; Ismét
a dohányzásról: jogszabályok betartása, szankciók elkerülése. Információ és on-line jelentkezés: www.fmkik.hu,
Erdôsné Sz. Zsuzsa, 06 (22) 510-310, 510-314.

Piaci információk, üzleti lehetôségek
Szlovákiáról, Lengyel- és Csehország
2012. május 10. csütörtök 14 óra, Gazdaság Háza! Konkrét üzleti ajánlatok, piaci információk, üzleti partnerkeresési lehetôségek, kétoldalú bemutatkozások. Információ és jelentkezés: Buda Csilla 06 (22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu.

Nôi Klub – a megjelenés fontossága
2012. május 15. kedd 16 óra, Gazdaság Háza. Fókuszban
az öltözködés: divattörténet, életkornak és testalkatnak
megfelelô öltözködés, színek-kombinációk, kiegészítôk.
Hasznos tanácsok, egyéni konzultáció, mindennapi praktikák stylisttól, egy habos kávé mellett. Részvételi díj: 590
Ft. Információ és online jelentkezés: www.fmkik.hu,
Erdôsné Sz. Zsuzsa tel.: 06 (22) 510-310, 510-314.

CSÍKEXPO – Általános Kiállítás
Csíkszereda 2012. május 17-20. Bemutatkozási lehetôség
vállalkozások számára a kamara standján közel 100 négyzetméteren. Tematika: általános, fogyasztási cikkek. Információ és jelentkezés: Buda Csilla 06 (22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu

Svéd autóipari beszállítói szakmai
nap és üzletember-találkozó
2012. június 11-13. Üzletember-találkozó, céglátogatások, szakmai fórum autóipari beszállítói témában. Információ és jelentkezés: Buda Csilla 06 (22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu

Mini Energia kiállítás
Fehérvár (kl) – Kiállítást szer-

vez május 9-én, az Európa Napon a FMKIK – az érdeklôdôk
a program során elôadásokat
hallhatnak technológiákról,
termékekrôl,
eldönthetik,
hogy miért érdemes az adott

napkollektort,
hôszivattyút
stb. választani, és a helyszínen
megtekinthetik, beszélhetnek
a cégek képviselôivel. A program helyszíne a kamara székháza: 8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6. A 10 órakor

kezdôdô rendezvény elôadásaival párhuzamosan 15 óráig
folyamatosan megtekinthetôk
a jelentkezô cégek termékei,
szolgáltatásai. Kapcsolatfelvétel: Vágnerné Petrás Éva,
eva.petras@fmkik.hu.

Cégkivonatot kérhet a kamaránál
Cégbíróság által nyilvántartott cégadatok hivatalos forrásból
Fejér megye (GK) – Bárki
aktuális céginformációt
kérhet saját vállalkozásáról, üzleti partnerérôl adószám vagy cégjegyzékszám alapján a kamarában.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pecsétjével ellátva azonnal kézhez veheti bármely Magyarországon
bejegyzett vállalkozás hatályos cégkivonatát, legyen ez a
saját vállalkozása, vagy üzletfele. A papír alapú cégdokumentum ára bruttó 3.050,- Ft /3
eredeti példány.

Az igénylés gyors és kényelmes, sorban állás nélkül
kérhetô. Széchenyi Kártya
igényléshez automatikusan kiállítjuk a hiteligénylô vállalkozásról.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs adatbázisából kerülnek on-line lehívásra az adatok. Aktuálisan informálódhat
arról, hogy az adott cég be vane jegyezve vagy sem, indult-e
a keresett cég ellen felszámolási- vagy csôdeljárás. Felhasználható hitelügyintézéshez, pályázatokhoz, okmányirodai-, önkormányzati-, rend-

ôrségi
ügyintézéshez,
bizonyos bankoknál bankszámla- és devizaszámla nyitásához, banki POS terminál
igényléséhez, nemzetközi fuvarozók EURO-Schell tankolókártya-, hulladékszállítási
engedély
igényléséhez,
MgSZH WebENAR igényléshez. Nem közhiteles.
További
információ:
www.fmkik.hu, Tel.: 06 (22)
510-310, 510-317, e-mail:
gyongyi.szabados@fmkik.hu.

Megjelenik havonta a Fejér Megyei
és a Dunaújvárosi Hírlap mellékleteként
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megbízásából kiadja a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
Felelôs kiadó:
Kázmér Judit, Gyerák András, Szabó Miklós
ügyvezetô igazgatók
Szerkeszti: a szerkesztôbizottság
Dávid Lajos, Szabó István Tivadar,
Szuna József, Krausz József, Klecska Ernô
A szerkesztôbizottság elnöke:
Radetzky Jenô, az FMKIK elnöke
Szerkesztôség: 06 (22) 542-723. Hirdetés: 06 (22) 316-590
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. Postafiók: 357.
Telefon: 06 (22) 510-310, fax: 06 (22) 510-312.
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

