Kamarai közösségben
rejlik az erő

Szakképzéssel
a jövőnkért

Vállalkozók az
EEN irodában

Az FMKIK hét díjat adományozott, kilenc kiemelkedő és
példaértékű tevékenységet végző
gazdasági szereplő részére.

FMKIK 2014-ben, Motiváció
kategóriában nyert Szakképzési
Díjat, a pályaorientációs tevékenységének elismerése jeléül.

A Gazdaság Házában működő
EEN iroda segíti a cégek nemzetközi piacra jutását, üzleti
partnerszerzését.

2. oldal

4. oldal

3. oldal

kalauz
GAZDASÁGI

Radetzky Jenó´

Számadás
Akár rutin feladat is lehetett volna a Kamara
Küldöttgyűlése, ha csak
az elmúlt év gazdálkodásáról és tevékenységéről adott volna számot.
A kamarai küldöttgyűlés
azonban évek óta másról
is szól. Gazdaságpolitikáról, viszonyunkról a globalizációhoz, az európai
integrációról… A ma már
érzékelhető
társadalmi
megosztottság okán idén
a közösségek erejéről, az
elbizonytalanodó
civil
szervezetekről és a köztestületek feladatáról és
kötelességéről alkottunk
véleményt. A kamara
ugyanis nem párt és nem
civil szervezetnek számító egyesület. Köztestület,
amely törvényi felhatalmazás alapján gazdasági
önkormányzatként
működik, országos, helyi

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA

törvényeket véleményez,
egyeztet – érdeket képvisel
(ha hagyják). Ugyanakkor
közösséget alkot szakmai,
helyi, vagy generációs alapon. Ezek a közösségek
segítik a szakmai fejlődést,
az üzleti együttműködés
bővítését és felelősek az
etikus üzleti környezet
alakításáért. Közreműködésükkel és javaslatukra
jönnek létre a független és
hiteles elismerések, díjak,
kitüntetések. Küldöttgyűlésünk bizonyította, hogy a
Gazdaság Házában sikeres
kisközösségek működnek
és ezek fontosnak tartják
a hiteles vállalkozói életút
szakmai, kreatív munka
ünnepélyes elismerését.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Átadták a Kiss József
Építőipari Nívódíjat

Munkássága alapján Braun
Nándornak, a Braun Kft. ügyvezető igazgatójának ítélték a
kamara által alapított, „Kiss
József Építőipari Nívódíj”-at.
Kiss József Építőipari Nívódíj: a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2017-ben alapította, mellyel
az építőipari szakma olyan
vállalkozásait ismeri el, melyek tevékenysége, munkavégzése, illetve az építőipari
szakma minőségi színvonalához méltó eredményei alapján
elismerésre érdemes. Néhai
Kiss József személye olyan
morális értékeket képviselő
név a szakmában, amely az Ő
életében elért szakmai sikerei,
vezetői tapasztalatai és az építőipari szakma színvonalának
megőrzése érdekében kifejtett

A KAMARA EREJE
A KÖZÖSSÉGBEN REJLIK

Így lett a küldöttgyűlésből ünnep, a számadásból,
beszámolóból program a
jövőre.

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

Braun Nándornak, a Braun
Kft. ügyvezető igazgatójának adták át a Kiss József
Építőipari Nívódíjat, az
FMKIK Építőipari Konferenciáján.

2018. május 30. SZERDA – www.fmkik.hu

munkássága miatt példaértékű, a jelen és a jövő nemzedékének vállalkozói körében.
Életútja, aktivitása, példás
munkássága okán méltó arra,
hogy e díj az ő nevét viselje.
A már hagyományos Építőipari Konferenciát a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe
Network
Közép-dunántúli
Regionális Irodája rendezte
meg a Gazdaság Házában.
A díjátadót követően két
előadás hangzott el az építőipar aktualitásairól. Bartus
Tamás, a Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője
az építkezésekre vonatkozó
új jogszabályokat ismertette,
ennek kapcsán beszámolt az
építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések tapasztalatairól.
Somfai Beáta, a Teljesítés-igazolási Szakértői Szerv
(TSZSZ) műszaki előadója
az új, szigorúbb energetikai
követelményekről beszélt.
Folytatás a 2. oldalon

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hét díjat adományozott kilenc gazdasági szereplő számára
A kamara közösségteremtő
munkája hozzájárul a megye
vállalkozásainak sikeréhez –
fogalmazták meg többen a
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara május 24-én
a Gazdaság Házában tartott
küldöttgyűlésén, melynek
keretein belül a kamarai díjakat is átadták.
„A kamarák 168 éves múlttal
rendelkeznek Magyarországon. Ez alatt az idő alatt – a
függetlensége
megtartása
mellett, de a külső és bel-

ső nyomásoknak kitéve – fő
célja volt, hogy megvédje
és támogassa a helyi vállalkozásokat többek között
közösségek létrehozásával,
elismerések átadásával, tájékoztatással, képzésekkel.
De természetesen a gazdasági környezet változásával
a szokásos feladatok mellett
újakat is magára vállalt: például a továbbképzés és az integráció területén” – mondta
el a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara május
24-én, a Gazdaság Házában

tartott küldöttgyűlés megnyitóján, Radetzky Jenő, a
kamara elnöke.
A programon sor került a
kamara által alapított díjak
adományozására, melyeket
kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző gazdasági
szereplők számára ítéltek oda.
Átadták az Életműdíjat, Az
év vállalkozója díjat, a Fejér
megye gazdasága védelméért díjat, a Kamarai munkáért díjat, a Fiatal Vállalkozói
Díjat, a Fejér megye gazdaságáért-Sajtódíjat, valamint „az

Innovációs Díjat.
Szakmai munkára is sor
került a küldöttgyűlésen. A
küldöttek megtárgyalták és
elfogadták az FMKIK 2017.
évi munkaterv és a költségvetés teljesítéséről szóló üzleti tervet, az FMKIK 2017.
évi mérlegbeszámolóját és
eredmény kimutatását, a
2018. évi szakmai és költségvetési üzleti tervét, továbbá
az FMKIK új Adatvédelmi
Szabályzatára vonatkozó előterjesztést.
Folytatás 2. és 3. oldalon

30 év: garázscégből meghatározó értékteremtő
vállalkozás
Dr. Karsai Béla, a Karsai
Műanyagtechnika Holding
Zrt. tulajdonosa harminc
éve váltotta ki az iparengedélyt. A cég minap ünnepelte jubileumát.
A harminc éves jubileum alkalmából a Karsai Műanyagtechnika egy pillanatra megállt, és ünnepelt.
Dr. Karsai Béla harminc évvel ezelőtt váltotta ki kisiparos engedélyét, megalapítva
a mai vállalatcsoport akkori,
első jogelődjét; Székesfehérvár-Kisfaludon egy ötven
négyzetméteres épületben
hozta létre első üzemét. A
Karsai Holding Zrt. országo-

san és nemzetközi szinten is
meghatározó, értékteremtő
vállalkozás. A százszázalékban magyar tulajdonosi
háttérrel bíró cégcsoport jelenleg nyolc tagvállalattal és
egy leányvállalattal rendelkezik. Közel 700 alkalmazott dolgozik, mintegy 300
korszerű műanyagfeldolgozó
gépükkel.
A kerek jubileum alkalmából riportkötet is készült
„Karsai 30” címmel, melyet
a jubileumi ünnepség keretében mutattak be. A könyvben bemutatkozó harminc
riportalany
egytől-egyig
meghatározó szerepet töltött
be a cég életében.
„A siker, a könyv 30 szereplője számára nem isme-

A 30 éves jubileum alkalmából Dr. Karsai Bélának Radetzky Jenő
FMKIK elnök gratulál
retlen érzés, de tekintsük
ajándéknak most ezt a valóban közösen elért eredményt.
Mellettem álltatok az elmúlt
30 évben, amit én igen meg-

tisztelőnek érzek és kijelenthetem, hogy nélkületek nem
sikerült volna felépíteni a cégem.” – írja Dr. Karsai Béla a
könyv előszavában.

2 www. fmkik.hu

GAZDASÁGI KALUZ

2018. május 30. SZERDA

Az erő az összefogásban, a kamarai közösségben rejlik
Folytatás az 1. oldalról
A kamarai küldöttgyűlésen elismeréseket is
átadtak. Az Életműdíjat Fiers Gyulának, a Fiers Mechanika Kft., ügyvezető igazgatójának
adományozták. Az év vállalkozója díjat Kaszti
Tamás, a Klaszbau Kft. ügyvezető kapta. Fejér megye gazdasága védelméért díjban Simon
Viktória r. főhadnagy (Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság, Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Nyomozó Alosztály csoportvezető) részesült. Kamarai munkáért díj
– elismerő oklevélben részesült Schindler Rózsa, felnőttképzési szakértő, egyéni vállalkozó,
Kelemen Csaba, a Kelemen Mérnöki Iroda Kft.
ügyvezetője, valamint Dr. Lévai Nóra, ügyvéd
(Lévai Ügyvédi Iroda). A Fiatal Vállalkozói
Díjat Gotthárd Imre, a GIGA 2003 Kft. ügyvezetője érdemelte ki. Az Innovációs Díj-at a
Traqle Zrt-nek adományozta az FMKIK. A Fejér megye gazdaságáért-Sajtódíjat Vathy Szonja, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kommunikációs referense kapta.

ÉLETMŰDÍJ
Fiers Gyula, ügyvezető igazgató
Fiers Mechanika Kft.

FEJÉR MEGYE GAZDASÁGA
VÉDELMÉÉRT DÍJ
Simon Viktória r. főhadnagy, FMRFK,
Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Munkáját példamutatóan, nagy szorgalommal végzi. A gazdaságvédelmi ügyekkel is
foglalkozó csoportot vezeti, már nyomozóként is hasonló jellegű ügyekkel foglalkozott,
gyakorlatilag felszerelése óta ezen a területen
dolgozik. Tevékenységével nagymértékben
hozzájárul a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnügyi
eredményesség javulásához, a rendőrség
iránti közbizalom javításához.

KAMARAI MUNKÁÉRT DÍJ
– ELISMERŐ OKLEVÉL

KAMARAI MUNKÁÉRT DÍJ
– ELISMERŐ OKLEVÉL
Dr. Lévai Nóra, ügyvéd, Lévai Ügyvédi
Iroda, a kamara jogi képviselője

Szakértői tevékenysége révén aktív szereplője a gazdasági önkormányzatnak. A vállalkozásokat, vállalkozókat jogi tanácsadással
segíti.
Jogszabályváltozások kapcsán szakmai
előadásaival, valamint szakanyagaival hozzájárul a vállalkozások közérthető módon
történő tájékoztatásához.

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJ
Kaszti Tamás, ügyvezető
Klaszbau Kft.

FMKIK szakértője a szakképzés és felnőttképzés területén. Részt vesz az MFKB munkájában, valamint a megyei szakképzés fejlesztési
koncepció összeállításában. Közreműködik
a képzőhely ellenőrzési szakértők felkészítésében, vizsgáztatásában, és vizsgabizottsági
tagként is tevékenykedik. Aktívan munkát
vállal a kamara szakképzési csoportjának
képzésében, a gyakorlati képzéssel foglalkozó
gazdálkodók tájékoztatásában, a mesterképzés, mestervizsgáztatás lebonyolításában

KAMARAI MUNKÁÉRT DÍJ
– ELISMERŐ OKLEVÉL

Gotthárd Imre, ügyvezető
GIGA 2003 Kft.

A gazdasági önkormányzat munkájában kezdetektől példaértékű, elkötelezett aktivitással vesz
részt. Szakértői tevékenységével támogatja a
kamarai vállalkozói közösség munkáját. Meghatározó szereplője a kamara Etikai Bizottságának, 2016-os kamarai választáskor az FMKIK
Etikai Bizottság elnökévé választották.

Korábban a médiában tevékenykedett, újságírói vénáját kamatoztatja a kamara keretein
belül. Személyében kiváló újságírót ismert
meg a kamarai közösség. Kamarai kiadványok
design tervei mind a nevéhez kapcsolhatók, javarészt az ő kreativitását dicsérik. Újságírói
tevékenységét kiemelkedő szakmai színvonalon végzi, a gazdasági körülményeket objektíven mutatja be napi munkája során.

KISS JÓZSEF
ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ
Braun Nándor, ügyvezető igazgató
Braun Kft.

A dinamikusan fejlődő magánvállalkozás
2003-ban alakult. Százszázalékban magyar
tulajdonú vállalat, hosszútávú, bizalmon alapuló kapcsolatot ápolnak és építenek partnereikkel. A fenntarthatóságot beépítik mindennapi tevékenységükbe, dolgozóik széleskörű
bevonásával. Ügyvezető igazgatói egyben a
tulajdonosok: Gotthárd Imre és Gotthárd András. Mottójuk: Nyitottság a fejlődésre, mely jó
kollektívával és karrierlehetőséggel, fenntartható fejlődés mellett érhető el.

INNOVÁCIÓS DÍJ
Traqle Zrt., Startup vállalkozás

Kelemen Csaba, ügyvezető
Kelemen Mérnöki Iroda Kft.

Cégük 1993 óta foglalkozik építészeti tervezéssel és generál kivitelezéssel. Munkáik során az energia és környezettudatos épületek
tervezése és megvalósítása volt az elsődleges
működési területük. Cégüknél fontosnak
tartják, hogy munkatársaik kreatívan, önállóan járulhassanak hozzá a közös alkotás folyamatához. A szakmai tudást megbecsülik,
melyet kollégáik aktív csapatmunkában fejleszthetnek magasabb szintre.

Vathy Szonja
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

FIATAL VÁLLALKOZÓI DÍJ

Schindler Rózsa
felnőttképzési szakértő, egyéni vállalkozó

Fiers Gyula, a Fiers Mechanika Kft. alapítója,
tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója.
A szakma iránti szeretete miatt mindig kötelességének érezte, hogy tudását a ﬁatalabb
generációk számára is átadja. Ennek egyik
formája volt, hogy gyakorlati képzőhelyként
tanulókat fogadjon és megtanítsa őket a szakma fortélyaira. A Fiers Mechanika Kft. 2008
óta foglalkoztat tanulókat tanulószerződéssel.
Szakképzésben végzett kiemelkedő teljesítményéért az FMKIK Elnöksége 2016-ban gróf
Zichy Jenő Szakképzés Díjban részesítette.

FEJÉR MEGYE
GAZDASÁGÁÉRT – SAJTÓDÍJ

Székesfehérváron tavaly bejegyzett startup, a
Safeskin termék fejlesztője. Vezérigazgatója
és technikai igazgatója Macher Péter, aki a
Safeskin fejlesztésén négy további ﬁatallal,
Sohajda Júliával, Sohajda Csongorral, Sohajda Ábellel és Szilágyi Richárddal dolgozott.
A Safeskin egy iPhone-okhoz készített telefontok, amely lopásbiztossá teszi azt. A cég
nem kevesebbet állít termékéről, minthogy
az a világ legbiztosabb iPhone biztonsági
rendszere. Működése egy a telefontól elválaszthatatlan tokon és a hozzákapcsolt jelzőberendezésen alapszik, mely utóbbi egyben
divatos kiegészítő is lehet karkötőként vagy
nyakláncként.

Korábban a médiában tevékenykedett, újságBraun Nándor építőiparban végzett teírói vénáját kamatoztatja a kamara keretein
vékenysége példaként állítható a vállalbelül. Személyében kiváló újságírót ismert
kozói társadalom elé.
meg a kamarai közösség. Kamarai kiadványok
A Braun Kft. több mint harminc éve,
design tervei mind a nevéhez kapcsolhatók, jaszázszázalékos magyar tulajdonban
varészt az ő kreativitását dicsérik. Újságírói
lévő családi vállalkozás.
tevékenységét kiemelkedő szakmai színvonaÉrtékrendjükben első helyen a szaklon végzi, a gazdasági körülményeket objektíértelem és a bizalom áll, ügyfeleik biven mutatja be napi munkája során.
zalmát kezdettől fogva az általuk nyújtott kimagasló szakmai tapasztalattal,
megbízhatósággal és professzionális
megoldásaikkal sikerült elnyerniük.
Tudatosan alkalmazkodnak a vevői
igényekhez, elkötelezettek a minőségi
termékek és az ügyfélbarát kiszolgálás
iránt. Alapelvük a kiválóság, arra törekszenek, hogy szakértőként álljanak
vásárlóik rendelkezésére, hozzásegítve
őket álomotthonuk megteremtésén keresztül a jó életminőséghez.

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

Arcok és üzenetek
GAZDASÁGI KALUZ

2018. május 30. SZERDA

www. fmkik.hu 3

Az erő az összefogásban, a kamarai közösségben rejlik
Folytatás az 1. oldalról.
A kamara küldöttgyűlésén többek is felszólaltak a kamara által életre hívott közösségekkel, tagozatokkal, csoportokkal, fórumokkal
kapcsolatban.
Nagy István, kereskedelmi igazgató
Nagy és Társa Kft.

Nagy István először a 13 éves PLATO csoportról beszélt, melynek köszönhetően nem
csak partnerségi, de baráti kapcsolatok is kialakultak a megyei cégvezetők között, mely
jó hatással van a szakmai fejlődésre. Ezentúl beszédében kitért a Gazdaság Házára is,
melynek rehabilitációjában maga is részt vett.
Elmondta, hogy a projekt ideje alatt szerzett
tapasztalatokat érdemes továbbadni, éppen
ezért törekszik előadások formájában minél
több információt megosztani a témában az
érdeklődők részére.
Belegrai Péter, cégtulajdonos-ügyvezető
MOTE Kft.

Elmondta, anno azzal a céllal hívták életre a tagozatot, hogy ilyen módon egyesítve
erőforrásaikat könnyebben jussanak munkához. Ma már egész más a céljuk: nagy ﬁgyelmet fordítanak a szakmában jelentkező
munkaerőhiányra és a hasznos információk
átadására.
Horváth József
egyéni vállalkozó

Példaként említette az Ipar 4.0-át, melytől a
munkaerőhiány mérséklődését várják. Mint
elmondta, a szellemi műhely célja, hogy
olyan innovatív megoldásokat találjon, melyek reﬂektálni tudnak a jelen és a jövő problémáira. Bízik abban, hogy egyre többen
csatlakoznak a műhely munkájához, ezzel is
segítve a megye gazdaságát.

Kész Ottó, cégvezető
Kész & Kész Bt.

Cserta János, ügyvezető
Alba Zöchling Kft.

Kész Ottó elmondta, az épületüzemeltetési tagozat hét éve jött létre a médiában is
számos helyen olvasható, hallható visszaélések megelőzésének céljából. Igyekszünk
segíteni a társasházak képviselőinek, megkönnyíteni a munkájukat. Ezúton is köszönik, hogy a kamara biztosítja és biztosította
számukra az infrastruktúrát, mely nélkül
most nem itt tartanának.
A küldöttgyűlésen Horváth József, a kamara önkéntes tagja is felszólalt, megosztva a
hallgatókkal azt az egyedi kezdeményezést a
kamara részéről, melynek köszönhetően húsz
éve a helyi autómentők közössége gondoskodik a rendőrségi intézkedések során elszállítandó járművekről. Mint mondta, ez rengeteget jelent a vállalkozóknak és egy teljesen
egyedülálló módszer az országban.
Jankovics Roland, vezérigazgató
Karsai Holding Zrt.

Cserta János azt szorgalmazta, hogy a kamara ismét foglalkozzon a 81-es út problémájával, és közvetítse a cégek véleményét. Kifejtette, hogy a rendkívül veszélyes és nagy
forgalmú útszakasz számos megyei vállalkozás tekintetében kikerülhetetlen, épp ezért
érthetetlen, hogy felújításának, bővítésének
kérdését halogatják. Radetzky Jenő záróbeszédében válaszként elmondta: szorgalmazza
egy, a 81-es út felújítását támogató vállalkozásokat tömörítő közösség létrehozását.

A 7-es asztal
A ﬁatal vállalkozók „törzsasztalának”
rovatában Karsai Szilvia jelentkezik.

Belegrai Péter az Enterprise Europe Network munkáját emelte ki. Mint mondta: az
üzletfejlesztési hálózat hét területen működik és díjmentesen segít az üzleti kapcsolatok kialakításában. Biztatott mindenkit,
hogy forduljon bizalommal a hálózathoz,
hiszen egy jó közösség alakult ki, és előnyhöz juthatnak azok a vállalkozások, melyek
élnek a lehetőséggel.

Jankovics Roland az Innovációs Fórum
kapcsán megosztotta a jelenlévőkkel, menynyi mindent tesz hozzá a résztvevő megyei
cégek életéhez, fejlődéséhez, hogy van egy
közösség, amiben találkozhatnak és együtt
megoldásokat kereshetnek a gyakorlati problémákra.
Macher Endréné, elnök-vezérigazgató
Macher Zrt.

Puska József, ügyvezető
EUDEAL Plusz Kft.

Puska József, a hét éve megalakult Építőipari Tagozatról beszélt a rendezvényen.

Macher Endréné témája a Jövőképességi
Szellemi Műhely volt, melynek jelenleg 16
szervezet a tagja. Mint mondta, a gazdaság
gyors fejlődése rengeteg mindent átalakít,
azonban számos kérdést is magával hoz.

Karsai Szilvia
műszaki menedzser, Karsai Holding Zrt.
Innovációs Klub alapító tag
„Az élet olyan, mint a biciklizés: ahhoz,
hogy az egyensúlyt meg tudd tartani,
mozgásban kell maradnod.”
(Albert Einstein)
Azt gondolom Einstein hasonlata egy
vállalkozás, vagy nagyobb szervezet lendületének fenntartására is adaptálható. Édesapám kereken 30 évvel ezelőtt váltotta ki
kisiparos engedélyét, mellyel megalapította a mai vállalatcsoportot összefogó Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. akkori
első jogelődjét. A mozgást fáradhatatlanul
fenntartotta az évek folyamán, melynek
eredményeként mostanra 9 telephelyen
zajlik a magas minőségű műszaki műanyagok fröccsöntése, valamint gyógyszeripari,
kozmetikai ipari csomagolóanyagok, orvostechnikai alkatrészek, illetve számos egyéb
műanyag termék előállítása. Édesapámnak
a kezdetektől fogva sikerült megtalálnia a
jó szakembereket, elhivatott, motivált munkatársakat. Meglepő érzés belegondolni,
hogy annyi idős korára, mint most én vagyok, már a második telephelyen folyt az
építkezés, ugyanis az első üzemcsarnokot

addigra kinőtte a vállalkozás. Kisvártatva pedig felépült a jelenlegi központunk
gyártóbázisa, az Alba Ipari Zóna első beruházásaként. A csapat azóta bővült, kiterjedt, a további gyáralapításokkal, illetve
akvizíciókkal természetszerűleg tagoltabbá
vált, azonban az egyensúly és a lendület
fenntartásához fontosnak tartjuk továbbvinni a szervezet kohézióját, megerősíteni
a szinergiákat. Amellett, hogy a nyaraimat
és gyermekkoromat életvitelszerűen a vállalkozás környezetében töltöttem, a cég életében igazán intenzíven 2 éve veszek részt.
Unokatestvéremmel, Csonka Krisztinával
és férjével Jankovics Rolanddal vesszük át
az előző generáció komplex feladatát. Hármunk közül jómagam jelenleg a kereskedelem és a műszaki fejlesztések területein
tevékenykedem. Az oktatási intézményekkel való együttműködésre mindig is nagy
hangsúlyt helyezett a cégcsoport, az ipar 4.0
alapjai már időben megteremttettek. A közelmúltban pedig többek között saját belső
oktatási rendszer, valamint kooperációban
megvalósuló saját fejlesztésű termelésﬁgyelő rendszer került bevezetésre.

GAZDASÁGI KALUZ
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Szolgáltatás
Nyilvántartásba
vétel, regisztráció
Információ:
06 (22) 510-310,
ugyfelszolgalat@fmkik.
hu e-mail és www.fmkik.
hu honlap.
Iparjogvédelmi
tanácsadás
Bejelentkezés alapján
személyes tanácsadás
hétfőnként 8-16 óráig.
Információ: Buda Csilla:
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.
Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondozása, gyakorlati képzőhelyek minősítése, szintvizsgák, Szakma Kiváló
Tanulója verseny, pályaorientáció, vizsgadelegálás,
MFKB működtetése,
felnőttképzési tanácsadás,
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.
Jogi tanácsadás
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás
tagjainknak minden
kedden 13 és 16 óra között: dr. Lévai Nóra.
Széchenyi-kártya
2., mikrohitel
Bejelentkezés alapján
8.30-12 és 13-15.30-ig.
Információ, időpontegyeztetés: 06 (22) 510-310,
eva.papszt@fmkik.hu
Külkereskedelmi
okmányhitelesítés
Várjuk ügyfeleinket az
okmányok hitelesítésére. Infó: Buda Csilla,
06 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu
és Erdősné Sz. Zsuzsa
06 (22) 510-314,
zsuzsa.erdos@fmkik.hu.
Békéltető testület
A békéltető testület
ügyfélfogadási rendje:
minden kedden, szerdán
13-15, pénteken 9-11
óra között. Információ:
dr. Jakab Mariann
06(22)510-323,
bekeltetes@fmkik.hu
Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Építőiparon
belüli pénzügyi, minőségi,
teljesítésigazolási segítségnyújtás, tanácsadás.
Információ:
Bata Balázs
06 (22) 510-337,
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu
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Rugalmas és kiszámítható oktatási
rendszerre lenne szükség
A Fejér Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság (MFKB)
öt éve alakult meg azzal a
céllal, hogy a megyei oktatás és képzési rendszer jobban idomuljon a gazdaság
igényeihez. Arról, hogy mik
voltak az elmúlt évek tapasztalatai, mennyiben segített a
bizottság ennek a célnak a
megvalósításában, a bizottság tagjait kérdeztük.
Az MFKB 2013 óta végzi
munkáját, meghatározza a
megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját, rögzíti mely
szakmák tartoznak bele a hiányszakmák körébe és javaslatot tesz arra, hogy melyek
azok a képzési területek, melyeknek tanulását ösztönözni
kell. A bizottság munkájának elősegítésére több szervezet is delegált tagokat, az
FMKIK-tól Dávid Lajos, az
MFKB elnöke, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályától Buday Attila,
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Fejér Megyei Igazgatósága részéről Kiss Norbert
Ivó, és a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanácstól pedig Budai Angéla és Lászlóné
Kenyeres Krisztina segíti a
bizottság munkáját.
A bizottság tagjait kérdeztük arról, hogy az elmúlt öt
évben, a bizottság megalakulása óta, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak.
Dávid Lajos, elnök
MFKB
Az MFKB hatásköre kiterjed minden olyan kérdésre,
amely befolyásolja a megyei
szakképzés
fejlesztésének
előmozdítását. Jogköre vo-

natkozik az iskola rendszerű és az iskolarendszeren
kívüli szakképzésre egyaránt. A bizottság hozzájárul
a szakképzés minőségéhez,
vonzóbbá tételéhez, a szakképzésben tanulók létszámának növeléséhez, biztosítja a
gazdaság számára megfelelő
számú, színvonalas szakképzett, megbízható versenyképes munkaerőt – részletezte
Dávid Lajos, a Fejér Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság jelentőségét, szerepét.

mális lehetőségeinek biztosításában. A gazdaság fejlődése
sokkal gyorsabb, mint az oktatásé, ezért legfeljebb követni
lehet az irányokat folyamatos
egyeztetésekkel, újra- és újra
tervezéssel. Nagyon fontos
lenne a kiszámíthatóság és a
nagyobb szintű rugalmasság
az oktatásban – mondta el Budai Angéla arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire képes
lépést tartani az oktatás, annak
fejlődése a gazdasági igények
változásával.

Míg 2013-ban a hiányszakmák körét 10 szakmában határozták meg, addig a
2018-as évre a számuk már
megduplázódott. 2017 óta
megﬁgyelhető, hogy a festő,
mázoló, tapétázó; autószerelő; gépgyártástechnológiai
technikus munkakörökben
is nagy lenne a kereslet, de a
hajlandóság a szakmák elsajátítására alacsony.
Vannak olyan szakmák,
amik már a 2013/2014-es év
óta folyamatosan a hiányszakmák körét képezik, ilyenek például a gépi forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő,
kőműves és hidegburkoló,
szerszámkészítő,
szociális
gondozó és ápoló. Ezek szinte

A jövőnket építjük, ha a
szakképzésbe fektetünk
FMKIK nagy hangsúlyt
fektet a szakmák népszerűsítésére: programokkal,
tájékoztatással segíti a diákok pályaválasztását. Ennek elismeréseként nyerte
el a Szakképzési Díjat 2014ben, és azóta is törekszik
arra, hogy a helyes irányba
terelje a tanulókat.
FMKIK országosan továbbra
is fenntartja a „legmotiválóbb” címet a Német-Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kama-

Takács Andrea, az FMKIK
szakképzési igazgatója

ra által elnyert Szakképzési
Díj 2014. pályázatának motiváció kategóriájában. E rangos díj előcsarnoka a kamara
szakképzés területén végzett
kiemelkedő munkájának.
– „A jövőnket építjük”
pályázat a 2013-as évben
végzett előkészítő munkára
épülve a partneri együttműködések megkeresésével és
megerősítésével indult. A
kamarai programokban nagy
hangsúlyt fektettünk a kétkezi szakmák élményszerű, a
hagyományostól eltérő módszerekkel történő bemutatására. A pályaválasztás előtt
álló tanulókat olyan tevékenységekkel, feladatokkal vártuk, melyekben a gyerekek
szórakozva,
képességeiket
kipróbálva ismerkedhettek
meg a szakmákkal. Az újszerű
feladatokkal több, mint félezer
gyermeket sikerült bevonni a
szakmabemutató délutánokba
és az „Iparkodjunk, gyerekek!” szakmaismereti vetélkedőbe – mondta el Takács Andrea, az FMKIK szakképzési

igazgatója.
A kamara a szakképzési
feladatai között különösen
fontos feladatként tekint a duális szakképzés népszerűsítésére és ehhez kapcsolódóan a
szakképzési beiskolázást támogató pályaválasztást segítő
tevékenységre.
– Nem csak a ma szakközépiskolai tanulóinak, hanem
a pályaválasztás előtt álló ﬁataloknak is a jövő szakmáira
kell felkészülniük. Társadalmi felelősségünk, hogy helyreállítsuk és felkeltsük az érdeklődést a szakképzés iránt
– tette hozzá Takács Andrea, aki azt is hangsúlyozta:
A szakképzésben résztvevő
tanulók számára a hazai és
nemzetközi versenyen való
részvétel kiemelt lehetőséget
kínál a szakmai sikerek terén. A gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói és az
iskolai szakmai oktatók által
a „Szakma Sztár Fesztivál”
versenyre felkészített tanulók, sorra kiváló eredménnyel
büszkén állnak a dobogóra.

Kiss Norbert Ivó
MFKB tag

Lászlóné Kenyeres Krisztina
MFKB tag

Buday Attila
MFKB tag

Budai Angéla
MFKB tag

A gazdasági versenyképesség
fenntartása, fejlesztése az oktatást, ennek részeként a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést, eddig nem ismert
módon a fenntartható fejlődés
„szolgálatába” állítja, egyúttal
új személetmódot követelve
a képzés formális és nem for-

kivétel nélkül az elmúlt 5 évben az alapját adták annak a
listának, mely az évek során
fokozatosan kibővült – fejtette ki Buday Attila az elmúlt
öt év hiányszakmák körének
változásával kapcsolatban.

A Fejér Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság 25 hiányszakmát határozott meg:
egyre több élelmiszer, mezőgazdasági és gépészeti szakképesítéssel rendelkező emberre
lenne szükség. A bizottság
által megállapított szakmák
oly mértékben hiányszakmák,
hogy véleményem szerint ezek
kezelése, megoldása hosszú
évek alatt oldható meg, így
várhatóan a következő években ebből a körből sajnos nem
fognak kikerülni – mondta el
Lászlóné Kenyeres Krisztina a
következő évek hiányszakmáival kapcsolatban.

Az ösztöndíj rendszer bevezetése óta több a jelentkező és
azoknak, akiket alapvetően is
vonzott egy bizonyos hiányszakma, ez egy remek lehetőség. Vannak viszont olyan diákok, akiket csak az ösztöndíj
érdekel, a szakma nem – ebből a szempontból sajnos nem
célravezető a rendszer, hiszen
ezek a tanulók később nagy
valószínűséggel más irányba
indulnak. A duális formának
köszönhetően az iskolapadból kikerülők szakmai tudása
jóval magasabb szintű, ami
a vállalkozásoknak sokat jelent, hiszen nem nekik kell
az alapokat megtanítani a
munkavállalóknak – mondta el Kiss Norbert Ivó arra a
kérdésre válaszolva, hogy milyen hatással volt az ösztöndíj
rendszer és a duális képzés az
oktatásra a hiányszakmák tekintetében.

PROGRAMAJÁNLÓ
Széchenyi Kártya Program: csoportos hiteltanácsadás – 2018. május 31. csütörtök 14.00 óra
Újabb változások az EKÁER-ben – Képzés: 2018.
május 30. szerda 9.00 óra
Készségfejlesztő programok, vezetőképzés – 2018. június 1., péntek, 9.00 óra
Építők Napja: Arév Baráti Kör Egyesület – 2018. június 1-2., Vörösmarty Szakiskola
China Smart Expo - 2018. május 31-június 2. Budapest
Fórum társasházkezelőknek, közös képviselőknek –
2018. június 4., hétfő, 14.00 óra
GDPR adatvédelmi tisztviselő képzés – 2018. június
7-8 és 11-12.
Online adatszolgáltatás – ADÓKLUB – 2018. június
19. kedd, 14.00 óra
Bővebb információ, további programok: www.fmkik.hu
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