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Aktív szerepet vállalnak
KÜLDÖTTEK Mindenki saját területén akarja a legtöbbet nyújtani

Gruming László tulajdonos, Motor Mechanic Autószerviz Kft.
Az autójavító szakmában
45 éve dolgozom, ebből 33-at
vállalkozóként. A kamarán kívül több érdekvédelmi szervezetnek is tagja voltam és

vagyok. Fontosnak tartom a
gépjárművek közlekedésbiztonsági felkészítését, a környezetvédelem, feketegazdaság, alkatrész értékesítés anomáliáinak, a beszerelési felelősség, a szakemberhiány
megoldását. A tanulóképzésben résztvevő műhelyekkel
szemben fontosnak tartom a
humán erőforrás megléte mellett a képzéshez szükséges
eszközök biztosítását, mely a
gyakorlati képzés színvonalának javítása érdekében szükséges. Annak érdekében tevékenykedek, hogy mindez
megvalósuljon.

Győri Imre Áron, Ügyvezető igazgató – Magyarmet
Finomöntöde Kft.
A Magyarmet Finomöntöde Kft. – mint tősgyökeres
Fejér megyei vállalat – mindenkori vezetői eddig is aktívan részt vettek a kamarai
életben. Ez volt az egyik legfontosabb felismerésem, amikor 2014 októberében átvettem a cég ügyvezetését. Ezt a
vonalat kívánom én is továbbvinni, fontosnak tartom a régió többi gazdasági szereplőjével való kapcsolattartást.
Célom, hogy más meghatározó cégek vezetőit is megismerjem, hiszen a jó kapcsolatok és együttműködések elengedhetetlenek egy vállalat sikeres irányításához.
Vezetői pályafutásom elején állva úgy gondolom, hogy

jelenleg elsősorban a cégem
sikeres irányításának, fejlesztésének kell szentelnem minden időmet. Így a küldötti feladatkörön túlmenően egyéb
szerepet egyelőre nem kívánok vállalni a Kamara életében.

Farkas Gábor ügyvezető,
PÁN-UNO Ingatlanhasznosító és Rendezvényszervező
Kft.
Ahogy Radetzky Jenő, Elnök Úr szólt: ”….sport eredményekben a világ élvonalához tartozunk, gazdasági versenyképességben csak az 50.
ranghelyen van Magyarország.” A Nemzet génjeiben
meg van az a potenciál, hogy
a sportsikerek mellett a gazdasági eredményességünk is
javuljon. Ehhez minden magyar vállalkozó és munkavállaló áldozatos munkája szükséges. Fontos, hogy a piaci
szereplők és a magyar fogyasztó lakosság egymásra
találjanak. Véleményem szerint nélkülözhetetlen, hogy
egy magyar vállalkozás sikerét nem irigyelni kell honfitársainknak, hanem örülni annak, hiszen minden magyar
ember sikere pozitív hatással
van a társadalomra, a gazdaságra, valamint a Nemzetünkre is. Abban az esetben, ha a
polgárság
megerősödhetne
hazánkban, minden magyar
ember egyet tudna lépni előre. Ehhez nélkülözhetetlen,

hogy a magyar vállalkozások
egymást helyzetbe hozzák, a
magyar termékekre, szolgáltatásokra fő prioritásként kell
tekinteni, hiszen a gazdaság
motorja csak ebben az esetben tud beindulni és sebességet tartani. A Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
általam nagyra tisztelt Elnökének, tisztségviselőinek és
valamennyi dolgozójának évtizedes erőfeszítései nagyban
hozzájárultak Fejér Megye,
az ország és a Kárpát-medencei magyarság gazdasági versenyképességének fejlődéséhez, ezért éreztem fontosnak
és kötelességemnek kamarai
szerepvállalásomat.

Schindler Rózsa, egyéni
vállalkozó
Az általam művelt szakterületen, a szakképzésben és
felnőttképzésben rendkívüli
mértékben megnövekedett a
kamara szerepe. Reményeim
szerint a szervezet él az adott
lehetőséggel, és a térség gazdaságfejlesztése
érdekében
olyan fejlesztésekre ösztönzi
a vállalkozókat, amelynek
eredménye a szakmailag jól
felkészült szakemberek munkába állása. E feladatnak a
teljesítésében tudom támogatni a kamarai szervezetet. A
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával több, mint
20 éve szoros kapcsolatban
dolgozom. Az első állami felnőttképző intézményhálózat

kialakításában, majd működtetésében a kamarával partneri viszonyban dolgoztunk. A
Székesfehérvári Regionális
Képző Központ fennállása
alatt (1992-2011.) a tripartit
elven szerveződő és működő,
a Képző Központ szakmai koordinációját segítő, támogató
Felügyelő Tanács elnöki
funkcióját a kamara látta el. E
hosszú évekre visszanyúló
együttműködés szükségszerű
következménye a mostani
szerepvállalásom.. A Szolgáltatási Tagozat munkájában a
szakképzés és felnőttképzés
területét érintő feladatok ellátását, aktív szakmai segítését
tartom a legfontosabbnak.

Gotthárd Imre ügyvezető, Giga 2003 Kft.
A kamarai szerepvállalással a forgácsoló szakma népszerűsítése könnyebbé válik,
szeretném az elismertségét
növelni, megbecsülését erősíteni, hogy minél több fiatal
válassza hivatásául. Sajnos jelenleg minden iparágban jelentkezik a szakképzett munkaerő hiánya, ezzel a problémával csak úgy tudunk megküzdeni ha minden alkalmat
megragadunk arra, hogy felhívjuk a figyelmet, és felkelt-

Öné a lehetőség,
mi hozzásegítjük egy
kedvezőbb hitelhez!
Ez is erősségünk!

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,56% - 5,51% *

Az igénybevétel feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban személyesen vagy telefonon.

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.
* A feltüntetett THM a bank 2016. 08. 31-én hatályos vonatkozó Kondíciós Listája alapján az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével került meghatározásra, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát
és nem tartalmazza a fedezeti ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díját annak nem ismert
mértéke miatt.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100
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Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Kész Ákos Tamás innovációs
tanácsadó várja a vállalkozásokat

Innováció
Új innovációs tevékenységet
támogató szolgáltatás érhető
el a Gazdaság Házában, melyet H2020 forrás támogat.
A pályázati támogatás
mellett számos más eszköz áll
a vállalkozások rendelkezésére, hogy fejlesszék innovációs
potenciáljukat. Nagyon sok
szervezet nyújt innovációt támogató szolgáltatást a vállalkozásoknak. Köztük a kamarai hálózat, amely alapvető tanácsadással és partnerközvetítéssel segíti a K+F+I tevékenységet. „Az FMKIK olyan
innovációt támogató szolgáltatást nyújt Enterprise Europe

Langmáhr Istvánné ügyvezető, Bendix Kft.
1991 óta működő családi
vállalkozásunk mindig is tagja volt a kamarai közösségnek. Kezdetben a KIOSZ,
IPOSZ, a Kézműves Kamara,
jelenleg pedig a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
tagjaként fontosnak tartom a
szerepvállalást, ezzel is biztosítva a folytonosságot, az
együttműködést és a fejlődést. Küldöttként fontosnak
tartom a kis- és középvállalkozások
érdekvédelmének
biztosítását, az összefogást, a
kölcsönös segítségnyújtást.

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Az innovációs tevékenységet támogató új szolgáltatás érhető el
(Folytatás a 13. oldalról.)
A támogatást elnyerő Fejér
megyei cégek fele székesfehérvári, de a nyertesek között
van dunaújvárosi, móri, martonvásári, továbbá enyingi és
sárbogárdi cég is. A támogatási összegek Fejér megyében
50 és 900 millió forint közöttiek.
A legkisebb támogatási
összeget (50,2 millió Ft) egy
szabadbattyáni cég nyerte el
egy dízel áramforrás prototípusának kifejlesztésére. A
legnagyobb megyei támogatás egy dunaújvárosi cégé lett,
több mint 900 millió Ft értékben, melyet egy moduláris
jellegű úszómű technológia
kutatására és fejlesztésére fordíthat. A megyei cégek átlagosan 220 millió Ft támogatást kaptak. A székesfehérvári
Garzon Bútor Zrt. döntéstámogató rendszerrel ellátott
irodabútor kifejlesztésére, a
móri Frimo Hungary Kft.
gyártástechnológia, termék és
tesztállomás fejlesztésére, a
sárszentmihályi Masterplast
Kft. diffúziós tetőfólia termék
fejlesztésére nyert el pályázati
pénzt.
(Az elemzést összeállította
Kész Ákos Tamás FMKIK innovációs tanácsadó.)

sük az érdeklődést a forgácsolás iránt. Kamarai küldöttként, és mint gyakorlatban
vállalattulajdonosként hiteles
képet tudok a felnövekvő generáció elé tárni egy-egy toborzás alkalmával. Emellett
fontosnak tartom, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában aktív részvételemmel hozzájáruljak a vállalatok
versenyképességének
erősítéséhez és üzleti környezetük előnyösebbé tételéhez a
régióban.

http://www.fmkik.hu

Díjmentes tanácsadást kínálunk
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(Folytatás a 13. oldalról.)
Új küldötteket kérdeztünk,
miért érezték fontosnak a kamarai szerepvállalást, milyen
szerepet kívánnak vállalni a
kamara életében?
Katus István vezérigazgató, Arconic-Köfém Kft.:
Az Alcoa-Köfém Kft., illetve most már Arconic-Köfém Kft. működésének egyik
alappillére a társadalmi felelősségvállalás. E tevékenységünkkel mindig vezető szerepet vállaltunk a közösség életében és továbbra is folytatni
szeretnénk ezt a számunkra
nagyon fontos tevékenységet.
Elődöm a vállalat vezérigazgatói székében, dr. Forgó Béla, korábban alelnöki posztot
töltött be az FMKIK életében.
Én továbbra is szeretném képviselni az idén 75 éves Arconic-Köfémet e szakmai szervezetben. Az Ipari tagozat
tagjaként egyrészt a tanulmányaimból eredő gazdasági, illetve az eddigi munkatapasztalatom során megszerzett
egyéb jellegű tudásommal aktívan szeretnék hozzájárulni a
megye gazdasági életének fejlődéséhez.

Network irodáján keresztül,
amely segít felmérni a vállalkozás innováció menedzsment teljesítményét, így meghatározva az innovációs folyamatok erős és gyenge
pontjait. Ezáltal beazonosíthatók azok a területek, ahol
változtatásra, fejlesztésre van
szükség, annak érdekében,
hogy az innováció pozitív
gazdasági hatása minél jobban érvényesüljön a cég életében. Mindez elősegíti, hogy a
vállalkozás sikerrel vehessen
részt egy jövőbeli pályázaton
legyen az akár hazai, akár európai szintű kiírás” – emelte
ki Kész Ákos Tamás, az FMKIK innovációs tanácsadója.
Az IMP3rove online diagnosztikai eszköz segítségével
végzett tanácsadást eddig világszerte több mint 5000 vállalkozás vette igénybe innováció menedzsmentjének fejlesztéséhez. Az FMKIK Horizont 2020 pályázati részvételéből fakadóan a tanácsadást
díjmentesen tudja nyújtani a
közép-dunántúli régió vállalkozásainak. Bővebb információért lépjen kapcsolatba az
FMKIK innovációs tanácsadójával: Kész Ákos Tamás, 06
(22) 510-318, akos.kesz@fmkik.hu.

Iparos Mester
Vállalkozói
Díj
Iparos Mester Vállalkozói Díj adományozására vár javaslatokat az
FMKIK. Ajánlást olyan
Fejér megyei egyéni vállalkozókra lehet tenni,
akik évtizedek óta valamelyik klasszikus szakma mesterei és tevékenységükkel szakmai rangot,
elismerést vívtak ki. A díj
elnyerésének
feltétele,
hogy a javasolt személy
múltbéli
tevékenysége
szakmailag helyeselhető,
a köz érdekében végzett
munkája
kiemelkedő,
emberi és erkölcsi magatartása példás legyen. A
díjra több szakmában is –
például asztalos, autószerelő, fodrász, női ruhakészítő, villanyszerelő, szobafestő,
épületgépész,
cukrász, villanyszerelő,
szűcs stb – jelölhetők a
vállalkozók.
A kiírás a fmkik.hu
honlapon olvasható. Kapcsolat: 06 (22) 510-310,
e-mail: fmkik@fmkik.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje 2016.
szeptember 20. (kedd) a
kiírás szerint.

