
kalauzgazdasági

KézműveseK a változó időben 

a fejér megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági lapja
2018. december 12. szerda – www.fmkik.hu

radetzky jenó́
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több, mint 
hagyományőrzés

Karácsonyi köszöntő 

A közbeszéd egy részében 
csak hagyományőrzés, más 
részében pedig már mar-
keting. A kézművesség. 
Az iparszerű termelés, a 
szocialista nagyipar hát-
térbe szorította a fogalmat, 
tartalmat egyaránt, mely 
örömteli reneszánszát éli. 

A szép, a jó, a minőségi, 
az autentikus termék, te-
vékenység, szolgáltatás a 
korábbi méltatlan háttér-
be szorítása miatt hagyo-
mányőrzésnek minősül, de 
több annál. Része a nemze-
ti összterméknek, közgaz-
dasági értelemben a GDP-
nek. Értékes, eladható, 
fogyasztható termék, mely 
munkahelyet teremt és ez-
által hozzájárul a közteher-

Isten úgy szerette az embert, 
hogy egyszülött Fiát adta 
érte. Eljött közénk, vállalta az 
emberi életet, annak minden 
pillanatával, mozzanatával, 
stádiumával az egész emberi 
életet. Mindenben hasonló lett 
hozzánk, a bűnt kivéve.

Nem könnyű megérteni 
Istennek ezt a végtelen sze-
retetét. Valamit megsejtünk 
azonban ebből az igazságból, 
ha elcsendesedünk és elgon-
dolkodunk róla. Isten szere-
tete végleges, megingatha-
tatlan megváltozhatatlan. Az 
ember minden bűne ellenére 
az isteni szeretet, mint aján-
dék eléri az embert, betölti a 
szívét és lelkét.

Jó volna megtapasztalni, 
megérezni, úgy élni, hogy az 
Isten szeret minket és velünk 
van mindig. Amikor erről 
megfeledkezünk, bukdácso-
lunk a kísértések nyomán, 
akkor az Isten nem megítél, 

A századok óta használa-
tos kézműves szavunk a 
szakmai nyelv legszebb és 
legtalálóbb kifejezései közé 
tartozik. Hiszen azonnal 
érzékelhetővé teszi, hogy ez 
esetben mifajta tevékeny-
ségről, illetve az azt végző, 
alkotó személyről van szó 
– kezdte Dr. Gelencsér Jó-
zsef jogász, néprajzkutató 
a kézművesség nyomában. 

A kézműves emberi erővel, 
kézi szerszámokkal, idővel 
kisebb gépekkel, természetes 
alapanyagok felhasználásá-
val, mesterségszerűen végez 
eredményt produkáló, termé-
ket létrehozó tevékenységet. 
Mindezt az örökölt hagyo-
mányokra építve, a betanult 
mesterség szabályai alapján, 
a megrendelő vagy a vevő 
igénye és saját ízlése szerint.

A kézművesek már az óko-
ri, fejlettebb rabszolgatartó 
társadalmaknak fontos részét 
alkották. A hétköznapi hasz-
nálatúak mellett míves termé-
keket is állítottak elő. Gon-
doljunk csak a görög és római 
fazekasok alkotta vörösalakos 
vázákra. Vagy az igen magas 

A vállalkozókat és a ka-
mara partnereit várjuk 
Fejér megye gazdasága 
jótékonysági vacsoraest-
jére, 2019. január 25-én, 
a Hotel Magyar Királyba. 

Legyen részese Ön is a jó-
tékonysági est résztvevő-
jeként a Kárpát-medencei 
szakképzés fejlesztésének. 
A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara és a 
térség vállalkozói fontos 
küldetésnek tekintik a Kár-
pát-medencei közösségi 
kapcsolatok fejlesztését, 
a térség gazdaságfejlesz-
tését, a szakképzés erősí-
tését. 2019. január 25-én, 
pénteken, 19 órai kezdettel 
a kamara jótékony céllal 
rendezi meg vacsoraestjét, 
mely egy Kárpát-meden-
cei szakképző intézet, a II. 
Rákóczi Ferenc Főiskola 
Péterfalvi Szakiskolája tá-
mogatását célozza.

– Vannak ügyek, melye-
ket érdemes támogatni. A 
már hagyományos kamarai 
jótékonysági est pont egy 
ilyen társadalmi esemény-

Jótékonysági vacsoraestre várjuk 2019-ben

A kézműves szavunk a szakmai 
nyelv legszebb kifejezései közé 
tartozik. – Dr. Gelencsér József 
jogász, néprajzkutató.

Várom vállalkozó társaimat a 
kamara jótékonysági vacso-
raestjére. – Puska József, 
ügyvezető, Eudeal Plusz Kft.

Sok még a megválaszolatlan 
kérdés? Tisztázza velünk! 
GDPR tréning a Gazdaság 
Házában, 2019. január 29-én, 
kedden, 9.00 órától.

A kézművesség
nyomában

Jótékonysági 
vacsoraest

GDPR a gyakorlatban

1-2. oldal 1. oldal 3. oldal

nek számít. Vállalkozóként 
magam is elkötelezett va-
gyok a Kárpát-medencei 
szakképzés támogatásáért, 
hiszen kulcskérdés a mun-
kaerőpiac helyzete miatt is. 
Böjte Csaba gondolataival 
élve; „Nem adhatsz lángot 
a gyertyának úgy, hogy an-
nak fénye a te arcodat is ne 
ragyogja be!” S ezt nagyon 
jó átélni minél többször. –  
emelte ki Puska József, az 
Eudeal Plusz Kft. ügyve-
zetője, aki évről évre részt 
vesz a kamarai jótékonysá-
gi vacsoraesteken. 

Pölöskei Gáborné, az In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium szakkép-
zésért és felnőttképzésért 
felelős helyettes államtit-
kára fővédnökséget vállalt 
a jótékonysági vacsoraest 
felett. A rendezvény véd-
nökei: Dr. Simon László 
Fejér Megyei Kormányhi-
vatal, kormánymegbízott, 
valamint Orosz Ildikó, a 
II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola 
rektora. 

Részletek: www.fmkik.hu. 

viseléshez. Az alkotás örö-
mét is jelentő tevékenység 
közösségalkotó erő is. En-
nek bizonyítékai az egyre 
nagyobb számban működő 
egyesületek, vagy éppen az 
erősödő manufaktúrák. 

A kézműves szó éppen 
a hitelessége, minősége 
kapcsán „áldozattá” is 
válhat, ha engedjük. Az 
eladhatóság vagy érték-
növelés érdekében olyan 
termékek, vagy szolgál-
tatások jellemzésére is 
használják, ami minden 
csak nem kézműves, sem-
mi köze a kézműiparhoz. 
Visszaállítani, megvédeni 
a fogalmat, megnevezést 
mindannyiunk érdeke és 
kötelessége is.

hanem szeretete megújulás-
ra, új életre, megváltott életre 
hív minket.

Akik készek arra, hogy bel-
ső csöndjükben, valóságos 
kapcsolatba lépjenek az Is-
tennel, azokat ez az isteni je-
lenlét átformálja, megszente-
li, új élettel ajándékozza meg.

Az ember így lesz maga is 
ajándék. Mert, ha csak egyet-
len napunk lesz fényes, csak 
egyetlen napunk lesz az évben 
igazi ünnep, – bármennyire 
szép és szent is karácsony –, 
akkor keveset tettünk, nem 
értettük meg az ünnep lénye-
gét. Hiszen azért jött el az 
Isten Fia, azért lett közülünk 
egy, a bűnt kivéve hozzánk 
hasonló ember, hogy bennün-
ket egy boldog, új, közösség-
ben élő életre hívjon meg.

Így lesz az ember Isten aján-
dékát befogadó, továbbadó 
ember. Hiszen amikor az is-
teni szeretet elér bennünket, 
betölt minket, akkor túl is 
akar lépni rajtunk, el akarja 
érni a világ minden szegletét. 
A világ minden emberét raj-
tunk keresztül akarja az Isten 
szeretni. Általában tudunk 
szeretni, de egészen konkré-
tan a családunk tagjait, közeli 
vagy távolabbi ismerőseinket 
sokkal nehezebb szeretnünk. 
De nem nekünk kell erőlköd-
nünk, mert ezt Isten teszi meg 
bennünk, ha befogadtuk Őt. 

Folytatás a 2. oldalon.

Jótékonysági vacsoraest, 2019. január 25-én, a Hotel Magyar Királyban

A XVI. Betlehemi szép csillag kiállítás a magyar népművészet gazdag hagyományait élteti

művészi szintet képező római 
ezüstművesekre, ötvösökre, a 
Seuso-kincsek révén ismertté 
vált produktumaikra.

A középkorban is a váro-
sok fontos összetevő rétegét 
alkották a kézművesek Bár-
mennyire nélkülözhetetle-
nek voltak, hosszú időn át 
nem tartoztak sem az igazán 

gazdagok, sem a legkiváltsá-
gosabbak közé. Ám tisztes-
ségesen megéltek. Hosszú 
századokig céhes keretek 
között léteztek, dolgoztak. 
A mesterség elsajátításához, 
elleséséhez előre meghatáro-
zott, hosszú időre, fokozatok 
betartására, vizsgák letéte-
lére volt szükség. Az inas-

ból legény, belőle jó esetben 
mester lett. Viszont számára 
is szigorú szabályok írták elő 
a felhasználható anyagot, az 
előállítás módját, a termék 
milyenségét és minőségét. 
Ráadásul a városi, megyei 
hatóságok rendszerint az árat 
is megszabták, korlátozták. 

Folytatás a 2. oldalon
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Fiers András
Fiers Mechanika Kft., ügyvezető-tulajdonos

Innovációs Klub tag

a 7-es asztal

A fiatal vállalkozók „törzsasztalának” 
rovatában Fiers András jelentkezik.

Örömmel és kíváncsisággal vettem részt 
az első alkalommal megrendezett Inno-
vációs fórumon 2016 márciusában. A ma-
gunk mögött hagyott számos, jól szerve-
zett és tartalmas rendezvény alkalmával 
rendszerint szembesültünk azzal, hogy 
rengeteg hasonló vagy teljesen azonos 
kihívással és lehetőséggel kell „megbir-
kóznunk” saját cégünk igazgatásánál. 
Azt gondolom, ugyanaz a bizonyítási 
vágy vezérel bennünket, hiszen majd-
nem mindannyiunk hasonló cipőben jár: 
Generációváltás közben vagy után. A 
38 éves családi vállalkozásunkat a Fiers 
Mechanika Kft-t édesapám kisiparosi 
engedély kiváltását követően 1980-ban 
alapította. Munkáját Szabadbattyánban a 
szülői ház melletti garázsban egy hagyo-
mányos esztergával és egy fűrészgéppel 
kezdte. A cég töretlenül fejlődik azóta: 
szisztematikusan növeli munkatársi lét-
számát, a kornak megfelelő, legmoder-
nebb forgácsológépek kerülnek beszer-
zésre, a tevékenység kezdetektől fogva 
szerszám és precíziós alkatrészek készí-
tése. Diákkoromban megismerkedhettem 
az üzemi környezettel, a szakmám iránti 
szeretet már középiskolai tanuló korom-
ban kialakult. 2002-ben frissen végzett 
gépészmérnökként gyártástechnológus 
munkakörben kezdtem pályám. 2006-
ban megépült második üzemcsarnokunk-
ban kifejezetten a nagy méretű komplex 
alkatrészek gyártására rendezkedtünk 
be.  A három ütemben bővített – a 10 mé-

ter belmagasságú legújabb üzemrésszel 
együtt – több mint 3000 m2 áll a termelés 
rendelkezésére.  

Stratégiánk fő eleme továbbra is a bo-
nyolult, nagy méretű alkatrészek, magas 
hozzáadott értékű munkák vállalása. Ter-
vezzük, hogy öt-tengelyes gépparkun-
kat következő években bővítjük, illetve 
a szerszám üzemünkben megcéloztuk 
a precíziós alkatrészek mellett, az extra 
pontosságot igénylő egészségügyi ipar-
ágban használt szerszámok tervezését és 
gyártását. A bonyolult végtermék minő-
sége jelentős mértékben függ a szakmai 
tapasztalattól, ezért különösen büszkék 
vagyunk arra, hogy a közel 50 fős mun-
katársi létszámból 14 fő azon kollégák 
száma, akik több mint tíz éve üzeme-
inkben dolgoznak. Közülük 5 fő húsz 
év feletti és 1 fő több mint harminc éve 
dolgozik vállalatunknál. A régóta nálunk 
dolgozó munkatársak támogatására nagy 
szükségem van, hiszen cégalapító édes-
apámat hosszantartó betegségével való 
küzdelme után idén nyáron elvesztettem. 
A 16 év közös munka alatt rengeteget ta-
nultam tőle a tisztességes cégvezetésről, a 
szakmakultúráról és az alázatos munká-
ról. A jövőben szeretném a technológiai 
fejlesztéseink folytonosságát fenntarta-
ni, a partnercégeinkkel, vevőinkkel, az 
Iparkamarával a kapcsolatot az elmúlt 
évtizedeknek megfelelő szinten tartani 
különböző rendezvényeken vagy éppen a 
7-es asztalnál.

 

GdPR a gyakorlatban – ne csak 
ismerje, alkalmazza is helyesen!

innovációs nagydíj Pályázat

megőrzendő érték simon istván – Üzleti etikai díj 
elismerésben részesült

Sok még a megválaszolatlan kérdés? Tisz-
tázzuk szakértőink segítségével! GDPR 
tréning a Gazdaság Házában, 2019. január 
29-én, kedden, 9.00 órától.

A tréning célja, hogy tájékoztatást adjon 
olyan cégek képviselőinek, ahol nagy tömegű 
személyes adatot, több munkatárs, párhu-
zamosan kezel. Körbejárjuk, hogy kinek a 
felelőssége a GDPR betartása, a felkészülés 

2019. február 13. (szerda), 15 óráig lehet 
jelentkezni a Magyar Innovációs Nagydíj 
Pályázatra.  

A pályázaton azok a Magyarországon be-
jegyzett vállalkozások vehetnek részt, 
amelyek a 2018. évben kiemelkedő műsza-
ki, gazdasági innovációs teljesítménnyel 
jelentős üzleti hasznot is elértek. Az inno-
váció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési 
eredmény, szabadalom, know-how alkal-
mazása, technológia-transzfer stb. lehet. 
A 2018. év legjelentősebb innovációs tel-
jesítményét elismerő Magyar Innovációs 
Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs 

eredményeként mi az, aminek biztosan meg 
kellett születni, a felkészülés után hogyan 
kell „üzemeltetni” a megfelelőségi rendszert.

Érintjük az informatikai „kiszolgáltatottság” 
helyes kezelését, a „virtuális” adatvédelmi 
tisztviselő szerepét, áttekintjük az incidensek 
kockázati szintbe sorolásának módszertanát. 
A program konzultációval zárul. 

Részvételi feltételek: www.fmkik.hu, infor-
máció: csilla.buda@fmkik.hu 

teljesítmények további, összesen öt kategó-
riában kaphatnak díjat.  

A pályázat részleteiről bővebben: 
www.fmkik.hu

A legfontosabb társadalmi partnerek 
és vállalkozók jelenlétében mutatja be 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Fejér megye gazdasági érték-
tárát, a Gazdasági Körkép 2018. kiad-
ványát. 

A Gazdasági fórumon a NAV Fejér Me-
gyei Adó és Vámigazgatóság, valamint 
a Központi Statisztikai Hivatal is közre-
működik. Menyhárt Róbert, a NAV Fe-
jér Megyei Adó és Vámigazgatóságának 
igazgatója a TOP 100+400 vállalkozások 
tükrében mutatja be Fejér megye 2017. évi 
gazdaságát. Bakos Norbert, a Központi 
Statisztikai Hivatal szakmai tanácsadója a 
2017-es év, valamint a 2018-es év I. félévé-
nek gazdaságát elemzi. 

Az évzáró rendezvényen a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Etikus Válla-
lat Díj és Etikus Vállalkozó Díj elismeré-
seket adományoz azon vállalkozásoknak, 
vállalkozóknak, akiknek az üzleti életben 
tanúsított vállalkozói tevékenysége példa-
mutató, értékrendjük tudatos, társadalmi 
felelősségvállalásuk és etikus vállalkozói 
magatartásuk kiemelkedő.

2018-ban Etikus Vállalat Díjat adomá-
nyoz az Alba-Zöchling Kft., a FEHÉR-

Az egyéni vállalkozó Simon István, a Simon 
Cégcsoport tulajdonosa, szerény, becsüle-
tes, mindamellett 21. századi elveket és gya-
korlatot követő. Megkapó az őszinteség és 
profizmus keveréke. Az etikus cég rendkí-
vülisége az ösztönös tisztesség.

Simon István, a Simon Cégcsoport tulajdono-
sa Üzleti Etikai Díj elismerésben részesült. A 
díj kiemelkedő szerepet tölt be az üzleti élet-
ben tisztességesen, felelősen működő cégek 
elismerésében. 

Idén 19. alkalommal adták át László Ervin 
professzor, a Budapest Klub alapító elnöke, 
világhírű filozófus, író, számos akadémia 
tagja és Demcsák Mária Piac & Profit üzleti 
magazin alapító főszerkesztője által alapított 
Üzleti Etikai Díjat. 

Simon István a céget 1985-ben alapította 
egyéni vállalkozóként. Ma is tartja ezt a mű-
ködési formát. 242 főt foglalkoztat, idén a 
várható forgalma 7 milliárd forint. 30 év alatt 
a legmagasabb felkészültségű és technológi-
át megkövetelő autóipari beszállítói szintre 
emelkedtek, mindeközben megőrizték a csalá-
dias jelleget. Kőszárhegy község meghatározó 
munkáltatója és támogatója. 

Simon István példamutatóan becsületes, 
rengeteg munkával, küzdelemmel teli életé-
ben mindig az emberségre építi a kapcsolata-
it. 2017-ben a Macher Zrt. nyerte el – közép-
vállalat kategóriában – az Üzleti Etikai Díjat. 

VÁR TRAVEL Kft. és a Garzon Bútor Zrt. 
részére. Etikus Vállalkozó Díjat adomá-
nyoz Golenyák János egyéni vállalkozó, a 
Golenyák Fa-Barkács Áruház üzletvezető, 
tulajdonosa számára. 

A kiadvány elérhető honlapunkon: www.fmkik.hu

gdPR a gyakorlatban – várjuk tréningünkre: 2019. január 29., kedd, 9.00 óra, gazdaság Háza

simon István 2018 novemberében, Budapesten 
vette át a rangos elismerést

Kézművesek a változó időben 

vállalkozók a Kárpát-medencei 
szakképzésért

amit a gázenergiáról tudni érdemes

Így adózunk 2019-ben

Karácsonyi köszöntő

Folytatás az 1. oldalról
A kézműves jobbára maga értékesítette 

munkája eredményét. Vagy műhelyből, 
vagy vásáron. Később némelyikük saját 
boltjából. Mindegyik céh, a kézművesek 
szervezete büszke volt az általa folytatott 
mesterségre. Összetartozásukat közös 
feladatok, közösen megült ünnepek nö-
velték. 

Az ipari forradalmak, a gyáripar kiala-
kulása, a gépi tömegtermelés, az ipari 
munkásság létrejötte szakmánként heve-
sebb vagy mérsékeltebb fordulatot ered-
ményezett. A változások a céhes kerete-
ket szétfeszítették, de kézművesekre, más 
szervezeti keretek között és más néven, 
azaz iparosként, kisiparosként továbbra is 
szükség volt. Megmaradt számos hagyo-
mány, megmaradt az inas – segéd – mester 

3D nyomtatót adományozott a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara (FM-
KIK) az adai Műszaki Iskolának. A 
Garzon Bútor Cégcsoport jóvoltából új 
oktatóterem berendezés került a délvidéki 
intézmény tantermébe.

2018. januárjában, a gazdasági jótékonysá-
gi vacsoraest keretein belül, vállalkozók és 
partnerek összefogásával 1,8 millió forint 
adomány gyűlt össze, melyből az FMKIK 3D 
nyomtatót vásárolt és adományozott a Mű-
szaki Iskola Ada számára.  

Biztosan állíthatjuk, hogy ma gázenergia 
nélkül az ország gazdasága működésképte-
len lenne.

– A magyar energia mixben a gázenergia rész-
aránya a legnagyobb minden más energiahordo-
zó közül. Összehasonlításul primer energiában 
a gáz 45 százalék, míg a paksi atomenergia 12 
százalék. Biztosan állíthatjuk, hogy ma gáz-
energia nélkül az ország gazdasága működés-
képtelen lenne. – kezdte Nagy István energetikai 
szakember, a Nagy és Társa Kft. kereskedelmi 
igazgatója. 

– Változás az elmúlt évekhez képest, hogy 
2018-tól egyetlen lakossági gázszolgáltató mű-
ködik Magyarországon – folytatta a szakember 
–, a Nemzeti Közművek (NK), amely 3,4 millió 
ügyfelet szolgál ki. Bár a világpiaci ármozgá-
sok az utóbbi két évben kedvezőek voltak a gáz-
energia tekintetében, ez a folyamat nem hozott 
további árcsökkenést 2017-2018-ban. Az E.ON 
hálózati területen az alapdíj nettó 9.192 Ft/év, 
az NKM gázár pedig 1.200 m3-ig nettó 78,5 Ft, 
efelett nettó 91,6 Ft/m3.

A vállalkozások esetén nemcsak az egységá-
rakban van különbség. Megjelenik a kapacitás 
díj is, ami a rendelkezésre álló teljesítmény után 
Ft/kWh/h szerint fizetendő, mely akkor is kifi-
zetendő, ha az adott időszakban egyáltalán nem 
vételez gázenergiát a fogyasztó. Egységára a 
nagyobb teljesítmények felé haladóan enyhén 
növekvő. 20 m3/h alatt nincs, efelett a sarok-
pontok és váltások 100 és 500 m3/h-nál vannak. 
Ennek értékei megyénkben E.ON területen 928, 
1040, 1043 Ft/kWh/h. 

Következik ebből annak fontossága, hogy jól 
meg tudjuk becsülni a szükséges legnagyobb 
teljesítményigényünket és ennek megfelelő 
értékű gázfogyasztás mérőt terveztessünk be. 
Ez a tervekben és megvalósításban ritkán van 
alulbecsülve. Sokkal gyakoribb eset az, amikor 
indokolatlanul túl van méretezve és ekkor min-
den hónapban feleslegesen költünk pénzt olyan 
tartalékra, amit soha nem veszünk igénybe. 
Ez az eset, jó eredeti tervezés esetén is előáll 
olyankor, ha az épület fűtési igénye utólagos 
hőszigetelés miatt csökken, vagy a fűtési rend-
szerben, illetve a technológiában energiahaté-
konysági intézkedésekkel elérjük a szükséges 
legnagyobb teljesítmény csökkenését. Nagyobb 
telephelyeken lehetséges a nagyfogyasztók „in-
telligens” hálózatba kötése is úgy, hogy a leg-

Az új adócsomag szerint jobban jár-
nak a KATA-sok, a dolgozó nyugdí-
jasok, olcsóbb lesz a hatvan feletti 
közszolgák foglalkoztatása. A jövő 
évi adójogszabályokról, természet-
beni juttatásokat érintő változások-
ról részletek a Gazdaság Házában, a 
2019. január 15-i Adókonferencián!

A 2019. évi adójogi jogszabály vál-
tozások kapcsán, 2019. január 15-én 
(kedd), 9.00 órától szervez Adókonfe-
renciát a kamara, a NAV szakértőinek 
közreműködésével. Szó lesz többek 
között az ÁFA, járulék, TAO, SZJA, 
ART, KATA stb. január 1-től hatályos 
szabályozásáról. 

Folytatás az első oldalról:
Így eljön egy ország, amelyben békesség, 

öröm és szeretet van, mert Isten végtelen 
szeretetében nekünk adta önmagát.

János evangélista tanítja, hogy a szeretet 
Istentől jött, aki maga a szeretet, és eléri az 
embert, hogy aztán az ember elérje szere-
tetével a másik embert, akit testvérének te-
kint.  Ezt látjuk megvalósulni a betlehemi 
éjszakában, amikor a kitaszítottságban, a 
be nem fogadottságban, megszületett Szűz 
Mária Fia, a gyermek Jézus, az Isten Fia és 
az Ember Fia. Jó szemlélni ezt a karácso-
nyi jelenetet. 

fokozat is, de az utóbbit sokszor az össze-
foglaló iparos névvel illették. Az biztos, 
hogy az 1867. évi kiegyezés után kialakult 
a kézműveseknek, vagyis az iparosoknak 
egy öntudatos, mesterségére büszke, an-
nak minden csínját-bínját ismerő, vagyo-
nosodó rétege.

Ők a céhes kézművesség értékes alapjain, 
de korlátaitól megszabadulva dolgoztak, 
alkottak. Tudásukkal, a szakmai szabályok 
betartása révén elfogadottságot, elismert-
séget szereztek. Európába ágyazott volt ez 
a kézművesség, de számos magyar vonást 
hordott. Egymás után nagyon hasonló, de 
mégis egyedi darabokat alkottak. Hiszen 
mindegyik ló patkója némileg más volt.

Dr. Gelencsér József
jogász, néprajzkutató

Kétezer esztendő óta a család és a gyer-
mek ünnepe a karácsony, a megpihenés, a 
befelé fordulás napja. Amikor elcsende-
sednek az utcák, a zajos szórakozóhelyek, 
hazatérnek az emberek, hogy otthon, csa-
ládi körben üljék meg az ünnepet. 

Szívből kívánom, hogy karácsony ünne-
pe, így töltse be mindnyájunk életét, ez az 
ünnep legyen szent Isten szeretete által, és 
teljen a következő esztendőnk is az Ő ál-
dásában!

Spányi Antal 
megyés püspök

A 3d-s nyomtató segítségével a diákok könnyebben átláthatják a működési mechanizmusokat

A Betlehemi szép csillag kiállítás a szent István Művelődési Házban látogatható

A magyar energia mixben a gázenergia részaránya 
a legnagyobb minden más energiahordozó közül

– A korszerű eszköznek köszönhetően az 
iskolában folyó oktatómunka színvonala és 
egyben a tanulók motivációja is erősödött – 
hangsúlyozta az adományokat örömmel fo-
gadó Adai Műszaki Szakiskola igazgatója, 
Gilice Hilda. Mint mondta, a gépészet és fém-
megmunkálás az elektrotechnika, valamint 
a földméréstan és építészet szakterületeken 
alkalmazzák a 3D-s nyomtatást. Legtöbbször 
a gépészet szakterületen hasznosítják a 3D-s 
technika kínálta lehetőségeket, gépelemek 
órán különböző alkatrészeket nyomtatnak, 
így a diákok a kezükbe vehetik a tárgyakat, 
s könnyebben átláthatják a működési mecha-
nizmusokat. 

nagyobb előforduló teljesítményt oly formán 
korlátozzuk alacsony értékre, hogy kizárjuk 
bizonyos nagyfogyasztók egyidejű üzemét, üte-
mezve ezeket.

A számlákban további megjelenő költségelem 
az elosztási forgalmi díj, mértékegysége Ft/
MWh, ami a felhasznált energiamennyiséggel 
arányos. Ennek egységára a nagyobb energi-
amennyiség felé haladva erőteljesen csökken, 
ugyanazoknál a sarokpontoknál; megyénkben: 
1.318,71, 103,48, 83,08 és 70,91 Ft/MWh.

A számlákban még jövedéki adó és ÁFA je-
lentkezik, mint az állami költségvetésbe befolyó 
további költségelemek.

Magát a gázenergiát lehet a helyi hálózati szol-
gáltatótól, vagy szabad versenypiacról vásárol-
ni. Nagyfogyasztóknál érdemes ezt megverse-
nyeztetni. Mintegy húsz kereskedő szerepel a 
piacon, a pár fontosabb szereplő a következő: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Kft., E.ON Energiaszolgálta-
tó Kft., MVM Partner Zrt., JAS Budapest Zrt., 
CYEB Energiakereskedő Kft., NKM Földgáz-
szolgáltató Zrt., Cross-Inergy Zrt., E2 Hungary 
Energiakereskedő és Szolgáltató Kft. Árajánlat 
kérésre sokoldalas szerződéstervezetet külde-
nek mellékletekkel. Ezek alapos átolvasása, ér-
telmezése, az adatok táblázatokba szedett meg-
fontolt összehasonlítása jól felfogott pénzügyi 
érdekünk.

Éves 1.000 GJ felette érdemes kétkörös pá-
lyáztatást tartani, és ezt a második fordulót cél-
szerűbb külső szakértőre bízni.

A főbb adóváltozások – többek között: 
8-ról 12 millió forintra emelkedik az 
alanyi áfamentesség határa; a mini-
málbér négyszereséig szocho mentes 
lesz az elbocsátott 60 év feletti álla-
mi alkalmazottak foglalkoztatása a 
cégeknél, meghosszabbították 2023 
végéig az 5 százalékos lakásáfakulcs 
alkalmazását. 

Az FMKIK önkéntes tagjai számára 
térítésmentes a részvétel, több részt-
vevő esetén is. Az FMKIK-nál regiszt-
rált vállalkozások térítésmentesen ve-
hetnek részt a programon, egy fővel.  

Részvételi feltételek: www.fmkik.hu.

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

a FeJéR meGYei KeResKedelmi 
és iPaRKamaRa laPJa
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kiadja: fejér megyei kereskedelmi és iparkamara
Cím: fejér megyei kereskedelmi és iparkamara 

– gazdaság Háza
8000 székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6. 

Telefon: + 36 22 510-310
internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

felelős kiadó: radetzky jenő, fejér megyei kereskedelmi 
és iparkamara elnöke

szerkeszti: a szerkesztőbizottság
radetzky jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és 

Belegrai péter, dávid lajos, Nagy istván, puska józsef, 
sipos éva, Vathy szonja

szerkesztő: Vathy szonja
felelős szerkesztő: sipos éva

Nyomtatás: extra média Nyomda kft.
8000 székesfehérvár, fecskepart 4054/1

issN 2560-242X

kalauzgazdasági

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:  
006 (22) 510-316,
csilla.buda@fmkik.hu.

Képzési tanácsadás
Tanulószerződések gondo-
zása, gyakorlati képzőhe-
lyek minősítése, szint-
vizsgák, Szakma Kiváló 
Tanulója verseny, pályao-
rientáció, vizsgadelegálás, 
MFKB működtetése, 
felnőttképzési tanácsadás, 
Info: 06 (22) 510-310,
szakkepzes@fmkik.hu.

Jogi tanácsadás 
tagjainknak
Bejelentkezés alapján,
személyes tanácsadás tag-
jainknak 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, időpontegyez-
tetés: 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 hétfőn, kedden
és szerdán 13-15 óra 
között. Információ:  
dr. Jakab Mariann 
06 (22) 510-323,
bekeltetes@fmkik.hu.

Építőipari tanácsadás
Teljesítésigazolási Szakér-
tői Szerv. Építőipari terve-
zési, építési és kivitelezési 
szerződések teljesítéséből 
fakadó vitarendezés  
Információ: Bata Balázs 
06 (22) 510-337,  
balazs.bata@fmkik.hu;
www.tszsz.hu

idén húsz éves az egyesület

Fogyasztói böjt-nap

az éghajlatváltozás a tét

szakmák megmérettetése 

Húsz éve alakult a Fehérvá-
ri Kézművesek Egyesülete. 
A jubileumi alkalomra az 
egyesület tagjainak mun-
kájából nyílt kiállítás. 

A Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete 1998-ban alakult, 
céljuk a magyar és nemzetisé-
gi tárgyalkotó népművészet, 
és az iparművészet értékeinek 
megőrzése, a népi kézműves-
ség továbbadása, oktatása. 

Az egyesület lehetőséget 

A „Ne vásárolj semmit!” 
kezdeményezéshez kap-
csolódva, száznál is több 
diáknak kínált a környe-
zettudatosság jegyében 
programokat a Gaja Kör-
nyezetvédő Egyesület, a 
Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara közre-
működésével.

A diákok kísérleteken ke-
resztül kaptak információt 
a környezetvédelemhez kap-
csolódó jelenségekről, ame-
lyeket a meleg levegő felfelé 
áramlásával, a légnyomás-
sal, a felületi feszültséggel, 
a hűlő levegő nyomásának 
csökkenésével, az optikai tö-
résmutatóval szemléltették. 

Varga Gábor, a Gaja 
Egyesület elnöke az Alcoa 
Alapítvány támogatásával 
megvalósult, a Gazdaság 
Házában működő mini la-

Az Európai Parlament jó-
váhagyta a megújuló ener-
giára vonatkozó kötelező, 
és az energiahatékonyság-
ra vonatkozó nem kötele-
ző célértéket, amelyeket 
2030-ig kell elérnie a tag-
államoknak, és amelyek 
kulcsszerepet játszanak 
az unió éghajlatváltozást 
érintő vállalásainak telje-
sítésében. 

kínál szakmai műhelyek, 
táborok, összejövetelek, ját-
szóházak, kézműves bemuta-
tók, szakköri foglalkozások 
megtartásához.  

Számos saját rendezvény-
nyel várja az érdeklődőket 
2019-ben is: gyermektábor, 
tojásfestő-maraton, szövő 
tábor. Ismét sor kerül a Tűz-
zel-vassal Fesztiválra – a 
késkészítők és fegyverková-
csok országos találkozójára 
– és a Magyar Gyapjúfesz-

2019 januárjában kezdetét 
veszi a Szakma Kiváló Ta-
nulója Verseny (SZKTV), 
valamint az Országos 
Szakmai Tanulmányi Ver-
seny (OSZTV) elődöntője. 
Fejér megyében 30 szakmá-
ban, közel 300 tanuló méri 
össze tudását. 

Mindkét verseny a szakmun-
kás tanulók legrangosabb 
próbatétele, a szakképzésben 
résztvevő, tehetséges tanulók 
számára biztosítja a meg-
mérettetés lehetőségét. A 
verseny célkitűzései között 
szerepel a fizikai munka be-
csületének, a jó szakemberek 
társadalmi elismertségének 
növelése, a szakmunkás pá-
lyamodell népszerűsítése. 

Idén már tizenkettedik 
alkalommal kerül sor a ve-
télkedőre. Az elődöntőket 
január 7-22. között a területi 
kereskedelmi és iparkamarák 

bonyolítják. Fejér megyében 
30 szakmában, több mint 300 
tanuló részvételével kerül 
sor az elődöntőre, az alábbi 
szakmákban: ács; asztalos; 
cukrász; eladó; elektroni-
kai technikus; épületgépész 
technikus; faipari technikus; 
férfiszabó; festő, mázoló, 
tapétázó; gépgyártástechno-
lógiai technikus; gépi forgá-
csoló; hegesztő; ipari gépész; 
kárpitos; kőműves és hideg-
burkoló; központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő; 
logisztikai és szállítmányo-
zási ügyintéző; magasépítő 
technikus; mechatronikai 
technikus; női szabó; pin-
cér; szakács; szerszámké-
szítő; vendéglátásszervező; 
villanyszerelő; informatikai 
rendszerüzemeltető; autósze-
relő; autótechnikus; járműfé-
nyező; karosszérialakatos.

A versenyről bővebben: 
www.fmkik.hu 

PRoGRamaJánló
Széchenyi Kártya, mikrohitel csoportos tanácsadás – 
2018. december 13. (csütörtök), 14,00 óra
Vállalkozóbarát hiteltermékek, a hitelcélnak megfele-
lő különféle konstrukciók. Széchenyi Kártya Program, 
Mikrohitel Program, MFB Vállalkozói Hitel.

ADÓKONFERENCIA – 2019. január 15. (kedd) 9,00 óra
Konferencia a 2019. évi adójogi jogszabály változások 
kapcsán, a NAV szakértőinek közreműködésével. ÁFA, 
járulék, TAO, SZJA, ART, KATA stb. Információ: 
www.fmkik.hu 

Jótékonysági vacsoraest – 2019. január 25. (péntek)
A gazdaság és közélet szereplőit, partnereit várjuk az 
eseményre. 

GDPR a gyakorlatban – 2019. január 29. (kedd) 9,00-
16,00 óra
Incidens menedzsment, bizonyítékképzés ismérvei, 
iránymutatás az informatikai kiszolgáltatottság helyes 
kezelésére, az incidensek kockázati szintbe sorolásának 
módszertana. 

Bővebb információ: www.fmkik.hu

bor eszközeit mutatta be, 
előadásában a komposztá-
lás fontosságára és idősze-
rűségére hívta fel a figyel-
met. Témául a termőföld 
kemikáliákkal történt ki-
használása miatti termőér-
ték vesztését választotta, 
ami ellen kerttulajdonosok 
költség nélkül, komposztá-

„gazdag a múltunk, és gazdag jövőnek nézünk elébe, ha népi hagyományainkat, kézműves kincseinket nem 
hagyjuk feledésbe merülni.”

A diákok a környezetvédelemhez kapcsolódó jelenségekkel találkoztak 

A jogszabályok szerint 2030-
ra az energiahatékonyságnak 
32,5 százalékkal kell javul-
nia, a megújuló energiafor-
rásoknak pedig legalább 32 
százalékos arányt kell elér-
niük a végfelhasználók által 
fogyasztott összes energi-
án belül. 2023-ban mindkét 
célértéket felülvizsgálják. 
A célértékeket emelni lehet, 
csökkenteni nem.

Az energiahatékonyság ja-
vulásával az európaiaknak 
egyre kisebb lesz a havi vil-
lanyszámlája, Európa pedig 
kevésbé függ majd a külső 
olaj- és gázszállítóktól, jobb 
lesz a levegő minősége, és a 
környezetet is kevesebb káros 
hatás éri.

Bővebben: www.fmkik.hu

Forrás: mti

lással rengeteget tehetnek. 
Mint mondta, fontos, hogy 
a diákok élményszerűen 
találkozzanak a talajjal, 
összetételével, a növényi 
bomlás folyamatával, mert 
ezek ismeretében válhatnak 
„a földet használó és nem 
kihasználó”, a földre érték-
ként tekintő felnőtté.

tiválra, melyek ma már or-
szágos hírű rendezvények. 
Jövőre már tizenhetedik 
alkalommal hirdetik meg a 
Betlehemi szép csillag pá-
lyázatot és kiállítást. 

Az egyesület vezetői, tag-
jai úgy tartják: – Gazdag a 
múltunk, és gazdag jövőnek 
nézünk elébe, ha népi hagyo-
mányainkat, kézműves kincse-
inket nem hagyjuk feledésbe 
merülni, azokat újra alkotva, 
megújítva életben tartjuk. 

http://www.fmkik.hu
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