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Iparos Mester
Vállalkozói
Díj

Iparos Mester Vállal-
kozói Díj adományozásá-
ra vár javaslatokat az
FMKIK. Ajánlást olyan
Fejér megyei egyéni vál-
lalkozókra lehet tenni,
akik évtizedek óta vala-
melyik klasszikus szak-
ma mesterei és tevékeny-
ségükkel 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 maga-
tartása példás legyen. A
díjra több szakmában is –
például asztalos, autósze-
relő, fodrász, női ruhaké-
szítő, villanyszerelő, szo-
bafestő, épületgépész,
cukrász, villanyszerelő,
szűcs stb – jelölhetők a
vállalkozók.

A kiírás a fmkik.hu
honlapon olvasható. Kap-
csolat: 06 (22) 510-310,
e-mail: fmkik@fmkik.hu.

A javaslatok benyújtá-
sának határideje 2016.
szeptember 20. (kedd) a
kiírás szerint.

Aktív szerepet vállalnak
KÜLDÖTTEK Mindenki saját területén akarja a legtöbbet nyújtani

(Folytatás a 13. oldalról.)
Új küldötteket kérdeztünk,

miért érezték fontosnak a ka-
marai szerepvállalást, milyen
szerepet kívánnak vállalni a
kamara életében?

Katus István vezérigaz-
gató, Arconic-Köfém Kft.:

Az Alcoa-Köfém Kft., il-
letve most már Arconic-Kö-
fém Kft. működésének egyik
alappillére a társadalmi fele-
lősségvállalás. E tevékenysé-
günkkel mindig vezető szere-
pet vállaltunk a közösség éle-
tében és továbbra is folytatni
szeretnénk ezt a számunkra
nagyon fontos tevékenységet.
Elődöm a vállalat vezérigaz-
gatói székében, dr. Forgó Bé-
la, korábban alelnöki posztot
töltött be az FMKIK életében.
Én továbbra is szeretném kép-
viselni az idén 75 éves Arco-
nic-Köfémet e szakmai szer-
vezetben. Az Ipari tagozat
tagjaként egyrészt a tanulmá-
nyaimból eredő gazdasági, il-
letve az eddigi munkatapasz-
talatom során megszerzett
egyéb jellegű tudásommal ak-
tívan szeretnék hozzájárulni a
megye gazdasági életének fej-
lődéséhez.

Gruming László tulajdo-
nos, Motor Mechanic Autó-
szerviz Kft.

Az autójavító szakmában
45 éve dolgozom, ebből 33-at
vállalkozóként. A kamarán kí-
vül több érdekvédelmi szer-
vezetnek is tagja voltam és

vagyok. Fontosnak tartom a
gépjárművek közlekedésbiz-
tonsági felkészítését, a kör-
nyezetvédelem, feketegazda-
ság, alkatrész értékesítés ano-
máliáinak, a beszerelési fele-
lősség, a szakemberhiány
megoldását. A tanulóképzés-
ben résztvevő műhelyekkel
szemben fontosnak tartom a
humán erőforrás megléte mel-
lett a képzéshez szükséges
eszközök biztosítását, mely a
gyakorlati képzés színvonalá-
nak javítása érdekében szük-
séges. Annak érdekében tevé-
kenykedek, hogy mindez
megvalósuljon.

Győri Imre Áron, Ügyve-
zető igazgató – Magyarmet
Finomöntöde Kft.

A Magyarmet Finomöntö-
de Kft. – mint tősgyökeres
Fejér megyei vállalat – min-
denkori vezetői eddig is aktí-
van részt vettek a kamarai
életben. Ez volt az egyik leg-
fontosabb felismerésem, ami-
kor 2014 októberében átvet-
tem a cég ügyvezetését. Ezt a
vonalat kívánom én is tovább-
vinni, fontosnak tartom a ré-
gió többi gazdasági szereplő-
jével való kapcsolattartást.
Célom, hogy más meghatáro-
zó cégek vezetőit is megis-
merjem, hiszen a jó kapcsola-
tok és együttműködések elen-
gedhetetlenek egy vállalat si-
keres irányításához.

Vezetői pályafutásom ele-
jén állva úgy gondolom, hogy

jelenleg elsősorban a cégem
sikeres irányításának, fejlesz-
tésének kell szentelnem min-
den időmet. Így a küldötti fel-
adatkörön túlmenően egyéb
szerepet egyelőre nem kívá-
nok vállalni a Kamara életé-
ben.

Farkas Gábor ügyvezető,
PÁN-UNO Ingatlanhaszno-
sító és Rendezvényszervező
Kft.

Ahogy Radetzky Jenő, El-
nök Úr szólt: ”….sport ered-
ményekben a világ élvonalá-
hoz tartozunk, gazdasági ver-
senyképességben csak az 50.
ranghelyen van Magyaror-
szág.” A Nemzet génjeiben
meg van az a potenciál, hogy
a sportsikerek mellett a gaz-
dasági eredményességünk is
javuljon. Ehhez minden ma-
gyar vállalkozó és munkavál-
laló áldozatos munkája szük-
séges. Fontos, hogy a piaci
szereplők és a magyar fo-
gyasztó lakosság egymásra
találjanak. Véleményem sze-
rint nélkülözhetetlen, hogy
egy magyar vállalkozás sike-
rét nem irigyelni kell honfi-
társainknak, hanem örülni an-
nak, hiszen minden magyar
ember sikere pozitív hatással
van a társadalomra, a gazda-
ságra, valamint a Nemzetünk-
re is. Abban az esetben, ha a
polgárság megerősödhetne
hazánkban, minden magyar
ember egyet tudna lépni elő-
re. Ehhez nélkülözhetetlen,

hogy a magyar vállalkozások
egymást helyzetbe hozzák, a
magyar termékekre, szolgál-
tatásokra fő prioritásként kell
tekinteni, hiszen a gazdaság
motorja csak ebben az eset-
ben tud beindulni és sebessé-
get tartani. A Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
általam nagyra tisztelt Elnö-
kének, tisztségviselőinek és
valamennyi dolgozójának év-
tizedes erőfeszítései nagyban
hozzájárultak Fejér Megye,
az ország és a Kárpát-meden-
cei magyarság gazdasági ver-
senyképességének fejlődésé-
hez, ezért éreztem fontosnak
és kötelességemnek kamarai
szerepvállalásomat.

Schindler Rózsa, egyéni
vállalkozó

Az általam művelt szakte-
rületen, a szakképzésben és
felnőttképzésben rendkívüli
mértékben megnövekedett a
kamara szerepe. Reményeim
szerint a szervezet él az adott
lehetőséggel, és a térség gaz-
daságfejlesztése érdekében
olyan fejlesztésekre ösztönzi
a vállalkozókat, amelynek
eredménye a szakmailag jól
felkészült szakemberek mun-
kába állása. E feladatnak a
teljesítésében tudom támogat-
ni a kamarai szervezetet. A
Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával több, mint
20 éve szoros kapcsolatban
dolgozom. Az első állami fel-
nőttképző intézményhálózat

kialakításában, majd működ-
tetésében a kamarával partne-
ri viszonyban dolgoztunk. A
Székesfehérvári Regionális
Képző Központ fennállása
alatt (1992-2011.) a tripartit
elven szerveződő és működő,
a Képző Központ szakmai ko-
ordinációját segítő, támogató
Felügyelő Tanács elnöki
funkcióját a kamara látta el. E
hosszú évekre visszanyúló
együttműködés szükségszerű
következménye a mostani
szerepvállalásom.. A Szolgál-
tatási Tagozat munkájában a
szakképzés és felnőttképzés
területét érintő feladatok ellá-
tását, aktív szakmai segítését
tartom a legfontosabbnak.

Gotthárd Imre ügyveze-
tő, Giga 2003 Kft.

A kamarai szerepvállalás-
sal a forgácsoló szakma nép-
szerűsítése könnyebbé válik,
szeretném az elismertségét
növelni, megbecsülését erősí-
teni, hogy minél több fiatal
válassza hivatásául. Sajnos je-
lenleg minden iparágban je-
lentkezik a szakképzett mun-
kaerő hiánya, ezzel a problé-
mával csak úgy tudunk meg-
küzdeni ha minden alkalmat
megragadunk arra, hogy fel-
hívjuk a figyelmet, és felkelt-

sük az érdeklődést a forgá-
csolás iránt. Kamarai küldött-
ként, és mint gyakorlatban
vállalattulajdonosként hiteles
képet tudok a felnövekvő ge-
neráció elé tárni egy-egy to-
borzás alkalmával. Emellett
fontosnak tartom, hogy a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában aktív részvéte-
lemmel hozzájáruljak a válla-
latok versenyképességének
erősítéséhez és üzleti környe-
zetük előnyösebbé tételéhez a
régióban.

Langmáhr Istvánné ügy-
vezető, Bendix Kft.

1991 óta működő családi
vállalkozásunk mindig is tag-
ja volt a kamarai közösség-
nek. Kezdetben a KIOSZ,
IPOSZ, a Kézműves Kamara,
jelenleg pedig a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
tagjaként fontosnak tartom a
szerepvállalást, ezzel is bizto-
sítva a folytonosságot, az
együttműködést és a fejlő-
dést. Küldöttként fontosnak
tartom a kis- és középvállal-
kozások érdekvédelmének
biztosítását, az összefogást, a
kölcsönös segítségnyújtást.

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

Díjmentes tanácsadást kínálunk
Az innovációs tevékenységet támogató új szolgáltatás érhető el

(Folytatás a 13. oldalról.)
A támogatást elnyerő Fejér

megyei cégek fele székesfe-
hérvári, de a nyertesek között
van dunaújvárosi, móri, mar-
tonvásári, továbbá enyingi és
sárbogárdi cég is. A támoga-
tási összegek Fejér megyében
50 és 900 millió forint közöt-
tiek.

A legkisebb támogatási
összeget (50,2 millió Ft) egy
szabadbattyáni cég nyerte el
egy dízel áramforrás prototí-
pusának kifejlesztésére. A
legnagyobb megyei támoga-
tás egy dunaújvárosi cégé lett,
több mint 900 millió Ft érték-
ben, melyet egy moduláris
jellegű úszómű technológia
kutatására és fejlesztésére for-
díthat. A megyei cégek átla-
gosan 220 millió Ft támoga-
tást kaptak. A székesfehérvári
Garzon Bútor Zrt. döntéstá-
mogató 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 in-
novációs tanácsadó.)

Innováció
Új innovációs tevékenységet
támogató szolgáltatás érhető
el a Gazdaság Házában, me-
lyet H2020 forrás támogat.

A pályázati támogatás
mellett számos más eszköz áll
a vállalkozások rendelkezésé-
re, hogy fejlesszék innovációs
potenciáljukat. Nagyon sok
szervezet nyújt innovációt tá-
mogató szolgáltatást a vállal-
kozásoknak. Köztük a kama-
rai hálózat, amely alapvető ta-
nácsadással és partnerközve-
títéssel segíti a K+F+I tevé-
kenységet. „Az FMKIK olyan
innovációt támogató szolgál-
tatást nyújt Enterprise Europe

Network irodáján keresztül,
amely segít felmérni a vállal-
kozás innováció menedzs-
ment teljesítményét, így meg-
határozva az innovációs fo-
lyamatok erős és gyenge
pontjait. Ezáltal beazonosít-
hatók azok a területek, ahol
változtatásra, fejlesztésre van
szükség, annak érdekében,
hogy az innováció pozitív
gazdasági hatása minél job-
ban érvényesüljön a cég életé-
ben. Mindez elősegíti, hogy a
vállalkozás sikerrel vehessen
részt egy jövőbeli pályázaton
legyen az akár hazai, akár eu-
rópai szintű kiírás” – emelte
ki Kész Ákos Tamás, az FM-
KIK innovációs tanácsadója.
Az IMP3rove online diag-
nosztikai eszköz segítségével
végzett tanácsadást eddig vi-
lágszerte több mint 5000 vál-
lalkozás vette igénybe inno-
váció menedzsmentjének fej-
lesztéséhez. Az FMKIK Hori-
zont 2020 pályázati részvéte-
léből fakadóan a tanácsadást
díjmentesen tudja nyújtani a
közép-dunántúli régió vállal-
kozásainak. Bővebb informá-
cióért lépjen kapcsolatba az
FMKIK innovációs tanácsa-
dójával: Kész Ákos Tamás, 06
(22) 510-318, akos.kesz@fm-
kik.hu.

Kész Ákos Tamás innovációs
tanácsadó várja a vállalkozá-
sokat
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Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

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 aktu-
ális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével került meghatározásra, a feltéte-
lek 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
www.oberbank.hu

Öné a lehetőség,
mi hozzásegítjük egy
kedvezőbb hitelhez!
Ez is erősségünk!
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Oberbank. A Bank másképp


