Kis mozdulatok is
sokba kerülhetnek

Fájdalmas tisztulás
után a kereskedôk

Újabb lehetôségek
nyomában az EEN

Nagy István épületenergetikai
szakértô, az Energia Klub vezetôje szerint az energiatakarékosságban a következetesség
a siker kulcsa.

Éledezik az autókereskedelem,
szeptemberben ismét lesz autókiállítás – ismertette a terveket Szuna József, a márkakereskedôi tagozat vezetôje.

Külpiaci fórumokat és Építôipari Vállalkozások Szakmai Napját
szervezi meg az FMKIK és a
Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat.

15. oldal

14. oldal

14-15. oldal

JEGYZET

Radetzky Jenô

Régiós üzleti hálózat
Egy évvel ezelôtt Móron
volt a névadó, a múlt héten Kolozsváron az „alapkôletétel”. A Wekerle-terv
a magyar növekedési gazdaságpolitika részeként
hivatalos programmá vált!
A Régiós üzleti hálózat
formailag ugyan új alapokra, tartalmilag azonban meglévô, erôs támaszokra épül. A magyar kamarai rendszer vegyes kamaráira, tagozataira, az
állami kereskedelem-fejlesztés évtizedes tapasztalatára, valamint a térségben mûködô, régiós gazdasági fejlôdésben érdekelt vállalkozásokra – és
a mindezt összefogó, támogató kormányzati
gazdaságpolitikára.
Nem új „alapkôletétel”-rôl

A FEJÉR MEGYEI ÉS A DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP GAZDASÁGI MELLÉKLETE

van tehát szó, hanem felismerésrôl! Annak felismerésérôl, hogy meg vannak az alapjai egy erôs,
európai méretekben is
versenyképes régiós gazdasági együttmûködés
létrehozásának (vagy újraépítésének), melyben
magyarországi, felvidéki,
erdélyi, délvidéki vállalkozások munkahelyeket teremtenek, növekvô mértékben részt vesznek a
közteherviselésben és biztos támaszai a nemzetpolitikának. Az elsô ezredforduló gazdasági eredményei a XXI. században
is vonzó példaként vannak elôttünk. Lehet rá
építeni az összefogással
létrehozott új alapokkal
együtt.

2012. május 9., szerda – www.fmkik.hu

A Wekerle terv

PROGRAM A kis- és középvállalkozások növekedését támogatja

Fejér (kl) – Üzletfejlesztési fó-

rumokat, személyre, vállalkozásra szabott tanácsadásokat
szervez a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network Irodája a
megye több településén.
A „megyejárás” következô
állomásai szervezés alatt: Bodajk, Velence, Sárbogárd.
Kérdezze a szakértôket hitelekrôl, pályázatokról, üzletfejlesztési lehetôségekrôl!

Tisztelettel invitáljuk a helyi vállalkozások vezetôit, tulajdonosait, könyvelôket, érdeklôdôket. Teljesen induló
vállalkozások részvételére is
számítunk.
Kötetlen, térítésmentes tanácsadás, az információt kínáljuk! Személyes tanácsadással is rendelkezésükre állunk.
További információ: 06
(22) 510-310, www.fmkik.hu,
gyongyi.szabados@fmkik.hu.

Fotó: Pati-Nagy Bence

Sikeres, folytatódik a
kamara megyejárása
A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programot egy éve Móron, a Wekerle Emlékév rendezvényén,
a Kárpát-medencei közgazdász gyûlésen jelentette be Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Fejér (gk) – Csizmadia
Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelôs
államtitkára részvételével
május 23-án 10 órakor
konzultációra kerül sor a
Gazdaság Házában.

Fotó: Pati-Nagy Bence

Az Európa Klubban meghirdetett gazdasági konzultációra a kamara azokat a vállalkozás vezetôket várja, akik a
Kárpát-medencei térségben
gazdasági kapcsolataikat erôsíteni kívánják. A Fejér Me-

Dávid Lajos, az FMKIK alelnöke, dr. Krech Vilmos, az MKIK etikai
bizottságának elnöke és Dávid Ferenc, a VOSZ fôtitkára

Új Széchenyi-kártyák
Székesfehérvár (kl) – Tíz éve
indult a Széchenyi-kártya
program, a kihelyezett hitel
eléri 1000 milliárd forintot. Fejér megyében 7431-en igényeltek hitelt, 5308 kártyát adtak
ki, kihelyezett hitelösszeg 31
milliárd forint. A programot
népszerûsítô országjáró rendezvénysorozat nyitórendezvényének április végén a Gazdaság Háza adott otthont. A

KA-VOSZ és az FMKIK által
szervezett országos nyitórendezvényen több mint 100 érdeklôdô vett részt. A fehérvári
rendezvényen jelentették be az
új Széchenyi Önerô Kiegészítô
Hitelt és a Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitelt, amelyek lehetôvé teszik a hazai
vállalkozásoknak, hogy elérhessék az uniós pályázatokat.
(Részletek a 16. oldalon.)

gyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségben mûködô vállalkozások üzleti kapcsolatainak fejlesztését támogatja
azzal is, hogy folyamatosan
gazdasági információt biztosít
a Wekerle Tervhez. 2011. májusban Móron megrendezett
Kárpát-medencei gazdasági
fórum keretében Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta „egészen
új, történelmi esély kínálkozik
Magyarországnak arra, hogy
az új, a 21. században megszületô európai gazdaság motorjá-

vá váljon”. A kormány hamarosan elfogadja a Wekerle
Tervet – a magyar gazdaság
Kárpát-medencei léptékû növekedési stratégiáját. A Wekerle Terv ágazati kitörési
pontjai a jármû és gépipari beszállítói hálózatok, az élelmiszergazdaság, a zöldgazdaság,
a turizmus és az egészségipar.
(Folytatás és részletek a 14. oldalon.)

Csak
legyen
energia!
Székesfehérvár (kl) –
Fejlesztünk, építünk, ha
nincs forrás, akkor az ötleteket gyûjtjük, hogy
egy alkalmas idôpontban
pályázzunk, beruházzunk. Az ötletek, termékek mellett érdemes
odafigyelni a szakmai
utánpótlásra. A környezetünkben neves, nemzetközi versenyeken mérik össze a jövô szakemberei tudásukat, amelyre
érdemes odafigyelni.
A
székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzô Iskola két
versenyt hirdet májusban a megújuló energiák
népszerûsítése, illetve
bútoros és épületgépész
szakmákban. Míg május
11-én utóbbiak mérik
össze tudásukat nemzetközi színtéren, addig a
megújuló energia témakörben a hazai diákok
mérkôznek meg egymással.
Számos program kapcsolódik a megújuló
energia témakörhöz, érdemes odafigyelni a jövô
generációjának képzésére, fejlesztésére. A témával az Építôipari Vállalkozások Szakmai Napján is foglalkozunk (15.
oldal).

Küldöttek figyelmébe Európáról takarékosan
Székesfehérvár (gk) – Május 24-én 10 órai kezdettel kerül sor a Gazdaság
Házában a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlésére,
ahol átadják 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 kamara
életmûdíjat, év vállalkozója
díjat, Fejér megye gazdaságáért sajtódíjat és Fejér megye

gazdasága védelméért rendôrségi díjat adományoz. Ez utóbbira a Fejér megyei rendôrfôkapitány tesz javaslatot. A küldöttgyûlés ünnepélyes részében a gazdaság szereplôi
köszöntik a Szakma Kiváló
Tanulója ez évi versenyének
díjazottait, a tanulókat, a felkészítô tanáraikat és a szakiskolák igazgatóit. Az FMKIK a
küldöttgyûlésre meghívja közigazgatási, szakmai és együttmûködô partnereit. A küldött
testület
megtárgyalja
az
FMKIK 2011. évi munkaterv
és költségvetés teljesítésérôl
szóló beszámolót, a FMKIK
2011. évi mérlegbeszámolóját, 2012. évi üzleti tervét.

http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Termékek, elôadások ma, május 9-én 10 órától
Székesfehérvár (kl) – Az
energiaárak folyamatos
emelkedése miatt idôszerû olyan megoldásokat
választani, amelyek révén
családi házát, lakását,
vagy vállalkozásának épületeit korszerûsítheti.

Kamaránk május 9-én, az
Európai Unió hivatalos Európa Napján olyan termékeket
mutat be, melyek révén kevesebb energiát fog háza, lakása,
vállalkozása fogyasztani, kevesebbet fog fizetni. A rövid
elôadásokat követôen megtekinthetôk az egyes cégek termékei, személyesen felvehetik
a kapcsolatot a cégek képviselôivel, eldönthetik, hogy megéri-e a fejlesztés! A program
10 órakor kezdôdik, a résztve-

vôk rövid elôadásokat hallhatnak a legújabb termékekrôl,
trendekrôl, melyek lehetôvé
teszik, hogy egy családi ház
vagy egy vállalkozás épülete
spóroljon az energián. A programon való részvétel térítésmentes. Érdemes eljönni ma
10 órára a Gazdaság Házába
(8000 Székesfehérvár, Hoszszúsétatér 4-6.). A cégek ter-

Mini Energia
kiállítás –
mindenkit várnak!
mékei 15.00 óráig megtekinthetôk a helyszínen. Információ: 06 (22) 510-310.
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Házhoz
jönnek
Külpiaci lehetôségek
FEJLESZTÉS Üzleti kapcsolatépítés segíthet átvészelni a válságot a nagy vevôk

A teljes jármûipar iránt van érdeklôdés

Székesfehérvár (GK) – Piaci lehetôségek, üzleti
kapcsolatok, céglátogatások az Enterprise Europe
Network Közép-dunántúli
Iroda szervezésében júniusban. Várjuk a magyar
vállalkozások jelentkezéseit!

Budapest (kl) – Beszállítók iránt érdeklôdnek a
svéd autóipari cégek.
Több éves szállítási lehetôségekrôl van szó, de
nem elég csak a technológiai tudás.

Háza ennek egyik elsô állomása.
Együttmûködésben nemzetközi szervezetekkel svéd
autóipari beszállítói lehetôséget kínál két napos program
keretében az Enterprise Europe Network Székesfehérvári
Iroda. A cél az autóipari beszállítás terén érdekelt vállalkozások üzleti kapcsolatainak
bôvítése, új piaci csatornák kiépítése. Jelen gazdasági szektor elsôdleges érdeke, hogy a
piaci tér bôvüljön és a megyei
kamara, valamint a brüsszeli
iroda ezt igyekszik támogatni.
A programra várjuk az érdeklôdô vállalkozások elôzetes jelentkezését, akik autóipar
területén érintettek.
A svéd vállalkozások látogatásának idôpontja 2012. június 11-13. Az érkezô üzleti
delegáció
listáját
http://
www.b2match.eu/autoconnect2012hungary honlapon
már megtalálják az érdeklôdô
magyar partnerek.
A programnak folytatása is
lesz: a szakmailag tovább érdeklôdô magyar vállalkozások
számára üzleti delegációt indítunk Svédországba 2012. no-

Fotó: Gregority Antal

Országosan
egyedülálló
svéd autóipari beszállító
program indul – a Gazdaság

Az autóipari beszállítók közt egyre több van, amelyik a gyártáson kívül a fejlesztésben is szóba jöhet

vember 6-9. között. Az ôszi
tanulmányutat Jönköpingbe
szervezzük, ahol részvételt
biztosítunk az ELMIA Beszállítóipari partnerkeresô találkozón, továbbá szakmai látogatást teszünk svéd vállalkozásoknál, illetve a Svéd Öntödei
Ipar Kutató Intézetnél.
Várjuk az érdeklôdô vállalkozásokat! Információ: Buda
Csilla, 06 (22) 510-316, csilla.buda@fmkik.hu.
Sikeres piacra lépés Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában Csehor-

szág, Lengyelország, Szlovákia piacáról, adózási-, jogi sza-

bályokról,
partnerkeresési
lehetôségekrôl kapnak tájékoztatást, és egyéb hasznos
gyakorlati információt 2012.
május 10-én, csütörtökön,
14.00 órától, a Gazdaság Házában. A tájékoztató rendezvény elôadói az adott országban mûködô magyar kereskedelmi képviseletek külgazdasági szakdiplomatái, akik elsô
kézbôl adják át a vállalkozások számára a hasznos tudnivalókat, az export lehetôségeket, üzleti ajánlatokat.
A program során 20-30 perces elôadások hangzanak el az
adott ország piacáról, majd aktuális ajánlatkérések közvetí-

tésére és konzultációra kerül
sor. Javasolt, hogy a konkrét
üzleti partnertkeresô vállalkozások
bemutatkozó
anyago(ka)t hozzanak magukkal. Az elôadásokat követôen a
szakemberek készséggel állnak rendelkezésre konzultációra, kétoldalú beszélgetésekre
is. Lehetôség van személyre,
vállalkozásra szabott kérdéseiket, kéréseiket elôzetesen
írásban is megadni.
Elôadó
szakdiplomaták:
Kolozsvári István Prága, Wisniewski Anna Varsó, dr. Varga
Tibor Pozsony. Információ:
Buda Csilla, 06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu

– Svédország a hazai kkv-k
szempontjából mindig is nyitott és reményekkel kecsegtetô
piac volt. A svéd autóipart nem
kell bemutatni, hiszen mind a
személygépkocsi, mind a haszonjármû kategóriában jól ismert világmárkák szerepelnek
(Volvo, Scania), melyek folyamatosan ôrzik vezetô szerepüket. A magyarországi vállalkozásoknak jó alkalom a
kapcsolatépítésre a júniusi
székesfehérvári rendezvény,
és ne felejtsük el, hogy a svéd
cégek viszont-látogatására alkalom nyílik a novemberi, jönköpingi ELMIA beszállítói vásáron is – monta Kokas Tamás,
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) beszállítói Osztályának vezetôje.
A beszállítói piacon óriási a
verseny, minden termékre,
szolgáltatásra, minden piaci
résre konkurensek százai próbálnak lecsapni. Nagyon fontos ezért a jó bemutatkozás, a
cégek erôsségeinek, különlegességeinek kihangsúlyozása,
hogy megmutassuk, mi vagyunk a legjobbak, minket kell
választani. A beszállítói láncba való bekerülés amúgy is
hosszú, akár évekig eltartó folyamat, ennek csak az elsô lépcsôfoka a rendezvény nyújtot-

ta lehetôség. Ebben és a többi
lépcsôfok leküzdéséhez a HITA a cégeknek minden segítséget és támogatást megad.
A teljes jármûipar beszállítás iránt van érdeklôdés,
nemcsak a személygépkocsigyártás, hanem a teher-haszonjármû, nehézjármû ipar is
képviselteti magát. A vállalkozásoknak a piaci lehetôség
most „házhoz jön”, kapcsolatot alakíthat ki és vehet fel és
elindulhat egy úton, aminek a
végén a megrendelés állhat.

A svédek
elsôsorban gyártó
céget keresnek
Ehhez azonban a cégnek felkészültnek, alkalmasnak, eltökéltnek kell lennie, nemcsak
technológiai értelemben, hanem az úgynevezett „szoft”
elemekben is, azaz tárgyalástechnikában, prezentációban,
a partneri igények gyors lereagálásában, árajánlatban.

Kormány elé megy a Wekerle terv
(Folytatás a 13. oldalról.)
Ezek fejlesztésére és a Kárpát-medencei vállalkozások
hálózatosodására koncentrál.
A Kormányprogram támogatni kívánja a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A Wekerle Terv
olyan idôszakban került kidolgozásra, amikor a gazdasági
válság, pénzügyi válság, az euro zóna válsága sújtja az üzleti
szférában mûködô vállalkozásokat és hangsúlyt kap, hogy a
versenyképesség megôrzésének útja a szorosabb gazdasági
Hirdetés

integráció és a koordináció. A
Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara azt az álláspontot
vallja, hogy a magyar kis- és
középvállalkozások kitörési
pontja egyértelmûen az export
piacokon keresendô és nem is
minden esetben a távol-keleti
piacon, hanem kisebb térben,
egy elérhetô távolságban. Ez
pedig reálisan a Kárpát-medencére vonatkozik. A Kárpátmedencei térséget érintô gazdaságfejlesztési lehetôségeket
feltárása céljából az FMKIK
az elmúlt hetekben kutatást

végzett, on-line kérdôív alkalmazásával és konzultáció keretében fókuszcsoportos interjúval. A kutatás célja, hogy feltárja a gazdasági válságnak
milyen hatása van a vállalkozásokra, mit prognosztizálnak
elôre a következô egy évre. A
felmérés kitér arra is, hogy a
térségben mûködô kis- és középvállalkozások mely gazdasági területen tudnák elképzelni az üzleti kapcsolatok fejlesztését a Kárpát-medencében mûködô vállalkozásokkal.
Milyen tényezôk nehezítik

ezeket a folyamatokat és milyen segítséget várnak a térségünkben mûködô vállalkozások? A kamarai kutatási összefoglaló ismertetésére 2012.
május 23-án a Gazdaság Háza
Európa Klubjában 10.00 órakor kezdôdô gazdasági fórumon kerül sor, amelynek vendége Csizmadia Norbert,
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Információ:
www.fmkik.hu, kapcsolattartó: Erdôsné Sz. Zsuzsa e-mail:
zsuzsa.erdos@fmkik.hu, tel.:
06 (22) 510-310.

Ismét tervez a
márkakereskedôi
tagozat
Székesfehérvár (kl) – Ôsszel

ismét autókiállítást tervez a
nehéz piaci helyzetben a kamara székesfehérvári márkakereskedôi tagozata – tájékoztatott Szuna József, a tagozat
vezetôje. A rendezvényre várhatóan szeptemberben kerül
sor. Az autókereskedôknél
némi fellendülés látszik, de
még mindig nincsenek túl a
krízisen. A válság valósággal
megtizedelte a szakmát, közel
60 százaléka megszûnt a kereskedéseknek. Fehérváron
ennél jobb a helyzet – mondta
a tagozatvezetô.

Fotó: Pati-Nagy Bence

Miniszteri biztos felügyeli majd a Kárpát-medencei gazdaságfejleszés folyamatát

Április végén az orosz kereskedelmi képviselet és a kamara magyarországi képviselôi mutatkoztak a Gazdaság Házában

Orosz Üzleti Klub alakult
Ha üzleti kapcsolatot keres, csatlakozzon!
A FMKIK célja, hogy a megye vállalkozásainak új piaci
lehetôségeket teremtsen, hiszen a kitörési lehetôsége az
export piacokon keresendô. Ez
elsôsorban kisebb térben, elérhetô távolságban valósítható
meg leginkább, ezért az oroszmagyar gazdasági kapcsolatok
bôvítésére a kamara üzleti klubot hozott létre.
A klub tevékenységével segíteni kívánja az orosz relációban érdekelt vállalkozásokat,

többek között konzultációs
összejövetelek szervezésével,
kapcsolati rendszerek kialakításával, kereskedelem-fejlesztési akciók szervezésével: kiállításokon való megjelenés,
üzleti találkozók bonyolítása.
A klubhoz folyamatosan lehet
csatlakozni. A következô öszszejövetelre június végén kerül sor, bôvebb információ:
Buda Csilla, irodavezetô, 06
(22)
510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Miért éppen Horvátország?
A két ország gazdasági, kereskedelmi kapcsolata felértékelôdô terület, hiszen Horvátország közelgô, 2013-ra várható EU-s csatlakozása felveti
a kétoldalú, bilaterális együttmûködési területek feltérképezését. Ezekrôl a lehetôségek-

rôl tartanak horvát relációs tájékoztatót a Gazdaság Házában május 22-én, 9 órától.
Elôadnak a Nemzeti Adóés Vámhivatal szakértôi is.
Információ: Buda Csilla 06
(22)
510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.
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Nem pénz
kérdése
kizárólag

Építôipari
programok

Az Építôipari Vállalkozások Szakmai Napját idén újszerû módon, mégis a hagyományôrzésre figyelve szervezi
meg a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az újszerûséget az adja, hogy a program témaköre szorosan kapcsolódik a kamara keretein belül mûködô, brüsszeli hátterû
iroda, az Enterprise Europe Network iroda célkitûzéseihez,
tevékenységeihez. A kétnapos program ennek szellemében kerül megrendezésre, és fô hívószavai: az információáramlás biztosítása, a piacszerzési lehetôségek kiterjesztése, az energia-hatékonyság és a helyi gazdasági élet támogatása.

Építsünk, felújítsunk?
Itthon vagy külföldön?
Június 1., 10 óra – szakmai konferencia
Székesfehérvár (GK) – A
június 1-jén megrendezésre kerülô tájékoztató
napon egyrészt a külföldön munkát keresô építôipari vállalkozások, másrészt a családi házukat, lakásukat felújítani kívánó
magánszemélyek számára nyújt hasznos információt a kamara és annak
brüsszeli hátterû irodája.
Építôiparos vagyok. Munkát vállalnék Ausztriában!

Ezt a mondatot sajnos, vagy
szerencsére egyre többször
halljuk, és a kamara Enterprise
Europe Network irodája információt nyújt a témakörben érdeklôdô vállalkozások számára június 1-jén, pénteken, 10
órakor.
A vállalkozásokat az érdekli, hogyan juthatnak munkához. Ha ez nehézkes idehaza,
akkor jön az ötlet, hogy esetleg
megpróbálhatnánk külföldön
is munkát vállalni. Számos

Sport- és egyéb
rendezvények

Lakás- vagy házfelújítás?
Ön a megbízó vagy éppen a
kivitelezô cég? Kérdezze a
szakértôket!

Mindkét csoport számára
hasznos információk hangzanak el június 1-jén, pénteken,
érdemes eljönni! Mind a megrendelô, mind a kivitelezô
szemszögébôl megvilágítjuk a
témát, azaz: hogyan érdemes a
lakást, házat felújítani, hogy
megérje számunkra, és az
anyagi megtérülés és az elvégzett fejlesztés összhangban legyen egymással? Mind a családi házakban, mind a panelekben élôk igen hasznos információkat
hallhatnak
a
kivitelezô cégektôl, így várjuk
a témában érintett vállalkozásokat, és a felújítást tervezô
magánszemélyeket június 1jén, 10 órára. Helyszín: 8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Bôvebb információ:
Vágnerné Petrás Éva, eva.petras@fmkik.hu vagy 06 (22)
510-329.

Fotó: Nagy Norbert

Június 1-jén Gáz utcai
tekepályán tekeverseny.
Június 2-án a program
helyszínén: VideotonARÉV szenior kosárlabda nosztalgia mérkôzés
és nôi kispályás focimeccs.
Építôipari vállalkozások
kiállítása, bemutatkozása, gyermekprogramok, könyvbemutatók,
civil és kézmûves programok, bográcsban fôzés várja az érdeklôdôket.

kérdés merül ilyenkor fel: Mi
az elsô lépés? Kihez kell fordulnom? Mit kér, mit kérhet a
leendô munkáltató? Kell engedély vagy igazolás? Hol adózok majd? Ezek a kérdések
mindennaposak, és egy tájékoztató rendezvény alkalmával kamaránk segítséget kíván
nyújtani az eligazodásban, a
szükséges lépések megtételében. A kamaránk keretein belül mûködô Enterprise Europe
Network iroda pedig a külföldi
partnerkeresésben nyújt segítséget. Jöjjön el, ha érdekli ez a
lehetôség június 1-jén, pénteken, 10 órára, a kamara székházába (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.). Bôvebb
információ: Vágnerné Petrás
Éva,
eva.petras@fmkik.hu
vagy 06 (22) 510-329.

Teret hódítanak az innovatív mûszaki megoldások az építôiparban

Fotó: Pati-Nagy Bence

Fejér (kl) – A gazdasági
válság mélypontját követôen az energiaárak folyamatos emelkedése és a
környezettudatosság is arra ösztönöz, hogy takarékoskodjunk az energiával.

A szakmai kiállításon a legújabb, a megújuló energiákat hasznosító megoldásokkal is meg lehet ismerkedni

Építôipari szakkiállítás
VÁSÁR 2012. június 2., szombat, 9-18 óráig
Székesfehérvár (GK) –
Építôipari és kapcsolódó
vállalkozások kiállításával,
szórakoztató programokkal várja a kamara az érdeklôdôket 2012. június
2-án, szombaton az Építôipari Vállalkozások Szakmai Napján.

Színes rendezvények a színpadon
Színes mûsorkavalkád a
színpadon, minden korosztálynak.
Délelôtt: néptánc elôadás,
különbözô modern tánc
és fitness bemutatók.
Délután: musical és ope-

rett slágerek népszerû hazai elôadó mûvészek tolmácsolásában, harcászati
bemutatók, tehetségkutatók döntôseinek fellépése, kvízjáték várja az érdeklôdôket.

A Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképzô Iskolában (Székesfehérvár, Balatoni út 143.)
szervezett rendezvényen az ráti Kör Egyesület kezdemé- Országos Szárazépítô Szaképítôipari és kapcsolódó vál- nyezésére 2006-ban alapítot- mai Verseny középiskolálalkozásoknak kiállítási lehe- ták a díjat, mely ettôl az évtôl sok számára. Az ÉVOSZ
tôséget biztosítunk termékeik, megyei rangot kapott.
Szárazépítô Tagozata szakmai
szolgáltatásaik minél széleA kiírás szerint ebben az versenyt hirdet szárazépítô
sebb körben való megismerte- elismerésben az öt évnél ré- szakmunkások és szakiskolai
tésére. Bemutatásra kerül a gebben épült alkotások része- tanulók számára. A verseny
korszerû építôipar, a lakásépí- sülhetnek, döntôen a kortárs június 2-án, szombaton, Szétés jövôje, a felújításkesfehérváron a Vökorszerûsítés, a megrösmarty Mihály Szakújuló energiaforrások
képzô Iskola TornaAz
Építôipari
Vállalkozások
alkalmazása, energia
csarnokában
kerül
Szakmai Napja nagy
hatékonyságot támomegrendezésre. A tagató termékek. A szakgozat célja a verseny
érdeklôdésre tart számot
mai programot számos
megrendezésével
a
rendezvény,
köztük
szárazépítési technolószínpadi mûsor, sportgia szélesebb körben
esemény, bográcsban fôzés, épületek és a felújított mûem- történô megismertetése, valagyermekprogram kíséri. Kiál- léképületek részére adomá- mint a szárazépítési szakma ellítók jelentkezését még fogad- nyozható a nívódíj. A nyertes ismertetésének növelése. A
juk, a jelentkezések sorrendjé- épületet a lakosság által java- verseny nyilvánosan, közönben. Információ: Csepcsányi- solt építmények közül szakér- ség elôtt kerül lebonyolításra.
né O. Tünde 06 (22) 510-336, tôkbôl álló bizottság választja A szakiskolai tanulók csapatunde.csepcsanyi@fmkik.hu.
ki. Az elismerés június 2-án, tainak versenyét a zsûri külön
az Építôipari Vállalkozások értékeli. A verseny idôpontja:
Fejér Megyei Építôipari Ní- Szakmai Napján kerül áta- június 2., szombat 10 óra. (Revódíj-átadás – Az ARÉV Ba- dásra.
gisztráció 9 órától).

Keresse az EEN
standját
a kiállításon!
Brüsszel, Fehérvár (kl) –
Keresse az Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionális Iroda
standját a kiállításon!

Üzleti partnert keres?
Országi információkra, jogszabályokra kíváncsi?
Az EU-ban kíván vállalkozni?
Gyakorlati információkra
van szüksége?
Pályázni szeretne, ezáltal
fejleszteni kívánja cégét?
Nem talál ehhez partnereket?
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network közép-dunántúli regionális irodája válaszokat ad!

De mit tehet az átlagos, nem
szakértô, felhasználó? – kérdeztük Nagy Istvánt, az
FMKIK Energia Klub elnökét.
Az elsô lépés energia felhasználói magatartásunk megváltoztatása, amely semmilyen anyagi forrást nem igényel, csupán pár jó tanács
megfogadásával és tudatos,
rendszeres alkalmazásával jár.
Ha mért fogyasztású fûtési
rendszerünk van, állítsuk a
szabályozót alacsonyabb hômérsékletre és vegyünk fel pulóvert. A 20 Celsius-fokos tartózkodási hômérséklet egy hét
után természetes komfortérzetté válik. A megtakarítás a
kiinduló hômérséklettôl függôen akár 15 százalék is lehet.
Éjszakára a hômérsékletet
nyugodtan vegyük vissza 16
fokra. Télen ha elutazunk, ne
felejtsük el az elôírt hômérsékletet visszavenni 5-10 fokra.
Csak annyit szellôztessünk,
amennyi szükséges. Ezt kereszthuzattal, 5-10 percre érdemes megtenni, naponta kétszer. Klíma helyett használjunk nappal árnyékolást és tartós éjszakai szellôztetést. Csak
arra használjunk melegvizet,
amire elengedhetetlen – ennek
elôállítása a fûtési energia és
költség 7-15 százaléka.
A második csoport már beruházást igényel, amely az elkövetkezô évek csökkent értékû számláin keresztül térül
meg. Ha a nyílászárók jó minôségûek, de nem záródnak tökéletesen cseréljük ki a gumitömítést, vagy szereljünk rá
ilyet. Ha van padlástér és a födém nem hôszigetelt, kezdjük
itt – százezer forint nagyságrendû beruházással itt érjük el
a legnagyobb eredményt. Külsô hôszigetelésnél a réteg legyen legalább 15 centis. Ha új
háztartási gépeket vásárolunk,
kizárólag A++, vagy A+, esetleg A energetikai címkével ellátott berendezéseket vegyünk! – szólnak a tanácsok.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HÍREK
Növelnék a COSME
költségvetését
Az Európai Parlament kisés középvállalkozásokat képviselô munkacsoportja (SME
Intergroup) kerekasztal-beszélgetést szervezett a következô többéves költségvetés
KKV-kat érintô finanszírozási
programjairól. Az Eurochambres felhívta a parlamenti
képviselôk figyelemét arra,
hogy az új „Versenyképességért és KKV-kért” (COSME)
program rendkívül csekély
forrást, a teljes EU költségvetés csupán 0,2 százalékát allokálja a vállalkozások számára.

Esélyegyenlôség
a közbeszerzésben
Az Európai Unió ajánlatkérô hatóságai által meghirdetett
közbeszerzési
szerzôdések
nagy részére a világ bármelyik

országából jelentkezhetnek
ajánlattevôk. Ezzel szemben
az európai cégek csak bizonyos országokban vehetnek
részt közbeszerzési eljárásokban. Az USA-ban például a
külföldi cégek a rendelkezésre
álló 556,25 milliárd eurónak
csak a 32 százalékára pályázhatnak. Japánban ez az arány
28 százalék. A korlátozások
olyan ágazatokat érintenek,
ahol az EU versenyképes: az
építôipart, a tömegközlekedést, az orvostechnikai eszközöket, az energiatermelést, a
gyógyszeripart. Az Európai
Bizottság egy új közbeszerzési
jogszabállyal szeretne változtatni ezen a helyzeten.

Fejlesztendô a
vállalkozói készség
Az Európai Bizottság „A
vállalkozói készségek iskolai
fejlesztése Európában” címû

jelentése szerint a legtöbb európai ország egyre nagyobb
mértékben támogatja a vállalkozói készségek fejlesztését.
Nyolc uniós tagállam egyedi
stratégiát dolgozott ki a vállalkozói készségek fejlesztésének elômozdítására és további
13 ország – köztük Magyarország is – beépítette azt az élethosszig tartó tanulásra, a fiatalokra, illetve a növekedésre
vonatkozó nemzeti stratégiáiba. E tárgy oktatására tanárképzés ma csak Belgiumban,
Bulgáriában és Hollandiában
van.
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Számot adnak

Programajánló
Nôi klub – A megjelenés fontossága

ÖNÁLLÓSÁG Zajlanak a megyei szintvizsgák

Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
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.

Fejér megye (gk) – Több
mint 600 tanuló 65 vizsgacsoportban ad számot
évközi tudásáról, bizonyítva gyakorlati készségeinek fejlôdését a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által gondozott szintvizsgákon 2011/
2012-es tanévben.

Az áprilisban vizsgázott tanulók egy részének a szintvizsgán történô részvétel,
megmérettetés
különösen
nagy élményt jelentett: magukra voltak utalva egy-egy
munkadarab, étel vagy terítés
elkészítésekor. Néhányuk elôször végezte el egyedül a munkafolyamat minden munkafázisát, vagy elôször szolgált ki
„igazi” vendéget.
Várhatóan a májusi szintvizsgák során is bebizonyosodik, hogy a gyakorlati képzés
egyik legfôbb feladata az elméleti ismeretekre alapozott

ADÓKLUB: Évközi adótörvény
változások, határidôs a társasági adó
Fotó: Nagy Norbert

SZOLGÁLTATÁS

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.
További információ és online jelentkezés: www.fmkik.hu,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu, Erdôsné Sz. Zsuzsa tel.: 06 (22)
510-310, 510-314.

A szintvizsgák során az eddig tanultakról adnak számot a diákok

szakmai gyakorlati jártasság,
képességek megszerzésének
elôsegítése. Ily módon alkalmassá válnak választott hivatásuk ellátására, illetve megfelelnek a majdani munkáltatójuk által támasztott követelményeknek.

A sikertelen szintvizsgát
tett tanulók számára idén ôszszel lesz arra lehetôség, hogy
kijavítsák az elégtelen osztályzatot. Ôk a nyári gyakorlat ideje alatt sikerrel pótolhatják a
hiányzó ismeretek megszerzését.

Tanácsok regisztrált Fodrász
vállalkozásoknak
mestervizsga
Elkészítjük a kamaránál elektronikus hitelkérelmét
felkészítô
Székesfehérvár (GK) – A
kamarai nyilvántartásba
vétel kapcsán alapszolgáltatásunkat ajánljuk az érdeklôdô Fejér megyei
székhelyû gazdálkodó
szervezeteknek.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térítésmentesen biztosítja csoportos
tanácsadását hitelhez jutási
kérdésekben.
Ismerje meg a Széchenyi
Kártya hiteltermékeket, az Új
Széchenyi mikrohiteleket, és
azok kedvezményeit!
A hétköznapok biztonságának egyik lehetôsége a Széchenyi Kártya 2, szabad felhasználású folyószámlahitel,
10 milió forintig ingatlan fedezet nélkül. Hitelkeret: akár 25
millió forint. Agár tevékenységet végzôk Agrár Széchenyi
Kártyát igényelhetnek, szintén
állami támogatással.
Kedvezô források a vállalkozás fejlesztéséhez a mikrohitelek uniós forrásból, ezért
kiemelt kamatkedvezménnyel
igényelhetôk (az elsô évben 1
százalék, majd 8,5 százalék forint hitel), akár önerô elôfinanszírozó mikrohitellel is. Májusi tanácsadásaink idôpontjai:

Forint alapú beruházási
és forgóeszköz hitelek,
éves kamat a futamidô
elsô évében 1 százalék,
elôfinanszírozásban.
Mikro és kisvállalkozásoknak kedvezményes
kamatozású hitelek EUs forrásból – igénylés a
Gazdaság Házában. Új
Széchenyi beruházási
hitel 10 millióig, forgóeszköz hitel 6 millió forintig. Mindkettô kamatkedvezménnyel
igényelhetô márciustól,
akár két hét alatt döntést kap. Kedvezô döntéskor közel hat hét
alatt a vállalkozó számlájára folyósítják a hitelt, s nem kell hozzá új
bankszámla.

május 10., 17., 24., 31. csütörtökönként 14 -15.30 óra, a
Gazdaság Házában. További
információ: 06 (22) 510-310,
www.fmkik.hu, gyongyi.szabados@fmkik.hu.

Hitel és támogatás
A nyertes pályázatokat is elô lehet finanszírozni
Fejér megye (kl) – Kombinált mikrohitel kezdô és
mûködô mikro vállalkozásoknak is igényelhetô a
GOP-2011-2.1.1/M program keretében.

Akár 10 millió forint vissza
nem térítendô támogatás is
nyerhetô! Az éves kamat a futamidô elsô évében 1 százalék.
A településlistáról, feltételekrôl érdeklôdjön kamarában!
Még rövid ideig biztosan
eredményesen igényelhetô az
„Új Széchenyi Terv” Kombinált Mikrohitel Programja.
Akár 10 millió forint vissza

nem térítendô támogatás pályázható meg új tárgyi eszközök, hardver-szoftver vásárlásra, infrastrukturális és ingatlan beruházás, vásárlás
megvalósításához. Vállalkozói célú lakásvásárlás esetén
nyilatkozni kell, hogy a felhasználás nem lakás célú, a
vállalkozás célját szolgálja:
székhely, telephely, mûhely,
iroda. A támogatáshoz önerô
elôfinanszírozó mikrohitel áll
rendelkezésre.
Elkészítjük
elektronikus
hitelkérelmét.További információ: 06
(22) 510-310, www.fmkik.hu,
gyongyi.szabados@fmkik.hu

Székesfehérvár (gk) – A Vál-

lalkozók Ipartestülete (Dunaújváros) a TÁMOP 2.1.4.
pályázati projekt keretében támogatott fodrász mestervizsga-felkészítôt szervez mikroés kisvállalkozások munkavállalóinak, vezetô tisztségviselôinek és a vállalkozások
mûködtetésében személyesen
közremûködô
tulajdonosainak.
Jelentkezési határidô: május 25. Bôvebb információt
kamaránk
honlapján
(www.fmkik.hu) talál.

Május 22. (kedd) 9-12.30. Hogyan készítse el a társasági adóbevallást? Mire figyeljen az adóalap módosító tételeknél? Hogyan elôzze meg a leggyakoribb hibákat? Minimumadó: ismeri a sajátosságait? Milyen változások várhatók július 1-tôl és mi módosul januártól az adótörvényben?
Válaszok: az ADÓKLUB programján, a Gazdaság Házában. Vendégünk: Pásztor Józsefné szakértô. Információ,
részvételi feltételek, jelentkezés: www.fmkik.hu, Erdôsné
Sz. Zsuzsa 06 (22) 510-314, zsuzsa.erdos@fmkik.hu.

Gazdasági konzultáció Klub
Május 23. (szerda) 10-11.30. A Kárpát-medencei térséget érintô gazdaságfejlesztési akciók, a Kormány kapcsolódó programja lesz a témája annak a konzultációnak, melyet a Gazdaság Háza Európa Klubjában tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, május 23-án. A fórumra
a megye és a régió azon kis- és középvállalkozásait várjuk,
akik üzleti kapcsolatokat kívánnak létesíteni, pozícióikat
szeretnék erôsíteni a Kárpát-medencei térségben. Vendégünk: Csizmadia Norbert államtitkár, Nemzetgazdasági
Minisztérium. Információ, jelentkezés: www.fmkik.hu,
Erdôsné Sz. Zsuzsa (22) 510-314, zsuzsa.erdos@fmkik.hu

Tanácsadás regisztrált
vállalkozásoknak
Május 10., 17., 24., 31. csütörtökönként 14 óra, Gazdaság Háza. Áprilisban indítottuk 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.

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

Információ-áramlás: mit kell
tudnia egy közös képviselônek?
Fejér megye (GK) – Egyre több

szabály, rendelet jelenik meg,
melyekre érdemes odafigyelni, hisz tetemes bírságot fizethet az egyes lakó, vagy éppen a
lakóközösség. Továbbá hasznos idôben értesülni panelépület vagy társasház felújítását
szolgáló pályázatokról, lehetôségekrôl. A Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamará-

Közbeszerzési
szabályokról
kérdezhetnek
Több mint négy hónapja
van érvényben az új közbeszerzési törvény, de még mindig merülnek fel kérdések. A
kamara közbeszerzési klubjának május 31-én 14 órától Dr.
Boros Anita, a Közbeszerzési
Hatóság nemzetközi- és oktatási fôosztályának vezetôje tart
e témában elôadást. Helyszín:
Gazdaság Háza (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.). A
részvétel térítésmentes, de elôzetes jelentkezéshez kötött.
További információ: Vágnerné Petrás Éva: 06 (22) 510-329
vagy eva.petras@fmkik.hu.

nál mûködô Épület-üzemeltetési Tagozat ezt a célt hivatott
szolgálni.
Érdemes a tagozat tevékenysége felôl érdeklôdni,
mert számos hasznos információ birtokába kerülhet az egyes
lakóközösség, így például a
tûzvédelmi szabályokról, a
szemétszállítás helyzetérôl,
vagy éppen arról, hogy mi a

feladata, kötelezettsége egy
közös képviselônek az éves
beszámoló elkészítése során.
A tagozat színes programja lehetôséget kínál arra, hogy az
információk birtokában szabályosan és hatékonyan mûködtethessék a lakóközösségüket.
Információ: Vágnerné Petrás
Éva, pályázati és projektmenedzser, eva.petras@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

