
Hétévnyi lehetőség
Évzáró Elemzés a fejlődés esélyeiről – kitüntetések átadása a küldöttgyűlésen
A korábbi évektől eltérően 
ezúttal a kecskeméti város-
háza dísztermében rendezték 
meg a kamara évzáró ünnepi 
küldöttgyűlését.

Barta Zsolt

Minden év december elején 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kitüntető 
díjainak átadására a köztestület 
évzáró ünnepi küldöttgyűlésén 
került sor. A rendezvény egyben 
jó alkalom arra, hogy a szerve-
zet vezetői visszatekintsenek az 
évre, felvázolják a BKMKIK éves 
tevékenységét, előadást tartsa-
nak a régió és a  megye gazda-
sági életének a változásairól. 
A küldöttgyűlésen Gaál József 
megyei elnök tartott összefogla-
lót a meghívott vendégek előtt.

Arra hívta fel a figyelmet, mi-
szerint a régióban a járműgyár-
tás rendkívül jelentős, ezen be-
lül a megyében kiemelkedő. Ez 
mindenekelőtt a Mercedes autó-
gyárnak köszönhető, mely ta-
valy 622 milliárd forintnyi nettó 
árbevételt ért el. (Magyarország 
éves bruttó nemzeti össztermé-
ke 30 000 milliárd forint körül 
alakul.)

Az elnök ismertetőjében érin-
tette az idei év kamarai ese-
ményeit, szólt a vállalkozások 
regisztrációs kötelezettségéről. 
Megemlítette, hogy az ország-
ban összesen 938 447, Bács- 
Kiskunban 34 763 regisztráció 
történt. A kamara a regisztráci-
ós díjért cserébe – tanácsadás, 
piackutatás és pályázatfigyelés, 
hírlevelek küldésén kívül – in-
gyenes tájékoztatókat is tart. 
Így az idén 82 olyan tájékozta-
tó rendezvényt szerveztek, mely 
térítésmentes volt, ezekre bárki 
bejöhetett, míg 44-ért fizetniük 
kellett a résztvevőknek. Az elnök 
érintette a kamara pályaorien-
tációs feladatait is. Az idén 800 
diáknak szerveztek üzemláto-
gatást, tájékoztató előadásokat. 
Kérdőíves felméréssel 3020 ta-
nulót és 2910 szülőt értek el. A 
kamara a mesterképzés terüle-
tén kiemelkedő szerepet játszik, 
ezekben a hónapokban 140 
mesterjelölt képzése folyik a 
szervezet égisze alatt a Dolgoz-
va tanulj! program keretén belül. 

Gaál József után Szemereyné 
Pataki Klaudia, Kecskemét pol-
gármestere mondott rövid üd-
vözlő beszédet. 

– A most induló európai uni-
ós fejlesztési ciklusban új lehe-
tőségek nyílnak meg előttünk; 
ezekkel élni kell – fogalmazott 
a kamarai küldöttgyűlésen kö-
szöntőjében a város polgármes-
tere. Szemereyné Pataki Klaudia 
hosszú távú együttgondolkodást 
kért a köztestülettől. Majd hang-

súlyozta, hogy évek óta kiváló a 
város és a kamara között a kap-
csolat.

– Jó növekedési pályán áll az 
ország; meg kell alapozni a gaz-
daság megerősítését a 2020-
ig tartó időszakban – erről már 
Csepreghy Nándor helyettes 
államtitkár beszélt a küldöttek-

nek. Hangsúlyozta, hogy eddig 
6600 milliárd forintot hívott le 
Magyarország a 8200 milliárd 
forintból, ami a 2007–2013-as 
időszakra vonatkozik. Ha sikerül 
felhasználni a teljes összeget, 
úgy Magyarország lesz az Euró-
pai Unióban az első olyan tagál-
lam, amely teljes egészében ki-
merítette a keretet. Arról is szólt, 
hogy a kormány rugalmasabbá 
tette az utóbbi években az uniós 
források felhasználásának rend-
szerét. Ennek a pozitív hatásai 
majd a 2014–2020-as ciklus-
ban lesznek láthatóak. Ugyan-
akkor nem rejtette véka alá ag-

godalmát, miszerint  2020 után 
nem biztos, hogy lehetőség nyí-
lik ugyanannyi támogatás lehívá-
sára, mint most, ezért a pénzek 
60 százalékát a gazdaság fej-
lesztésére szánja a kormány. A 
hazai kkv-k megerősítése ugyan-
is stratégiai érdeke az ország-
nak. A kis- és középvállalkozá-
sok nélkül nincs esély arra, hogy 
a gazdaság önállóan fejlődjön.

Az országos kamarai szer-
vezet részéről Dunai Péter fő-
titkár tartott előadást, aki arra 
hívta fel a figyelmet, hogy jövő 
év végére újabb adatokkal bő-
vítik ki a regisztrációs adatbá-

zist. Ennek érdekében nyolc 
állami szervezettel tárgyalnak 
a jövő év során. Egy uniós pályá-
zat eredményeként háromezer 
szakember tesz mestervizsgát, 
mert a duális oktatási rendszer 
bevezetésének egyik feltétele 
az, hogy a képzésben résztve-
vő szakemberek mesterek le-
gyenek.

A rendezvény végén a kecs-
keméti Kodály Iskola Aurin le-
ánykara adott koncertet, majd 
a kamara vezetői szakmai el-
ismeréseket adtak át üzletem-
bereknek és a BKMKIK dolgo-
zóinak.
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A felvételen a kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek 
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Egy második  
esélyt kaptunk,  
éljünk vele!
Az elcsen-
desedés, a 
számvetés, az 
elmélkedés, 
az összegzés 
időszaka de-
cember utol-
só harmada.

Már három gyertya ég az ad-
venti koszorúkon, a negyediket 
holnap gyújtjuk meg. Minden 
gyertya szimbolizál egy fogal-
mat: hit, remény, öröm, szeretet. 
Ezek azok az egyetemes érté-
kek, amelyek szabályozzák az 
életünket évezredek óta. Ezek 
nélkül nincs megújulás, ezek 
nélkül az igazi mester nem kez-
dene az új megrendelés elkészí-
téséhez. Ezek nélkül nem lehet 
felépíteni és vezetni egy családi 
vállalkozást, s mindenki örömé-
re elvégezni azt a munkát, amit 
a teremtő feladatul szabott kü-
lön-külön mindannyiunknak.

Elcsendesedünk. Ilyenkor le-
állnak a cégek, számvetést tar-
tunk a vállalati karácsonyi ren-
dezvények ünnepi asztalainál. 
Elvégeztük-e mindazt, amit tavaly 
elterveztünk? Jobb évet zárunk-e, 
mint egy évvel ezelőtt? Megtet-
tünk-e mindent azért, hogy jól in-
duljon a 2015-ös esztendő? Mi 
magunk megtettük-e azt, amit 
családunk, barátaink, ismerő-
seink  elvártak tőlünk? Csak re-
ménykedni lehet abban, hogy a 
kérdésekre mind többen igennel 
válaszolunk. Ez esetben nem 
csak jobbá válhat a világunk, de 
emelkedhet a gazdaságunk is.

Az a gazdaság, amely Szé-
chenyi István óta Európa gazda-
gabb feléhez kíván felzárkózni. 
Erre most újabb esély nyílik. Ta-
lán azt gondolhatjuk, hogy sze-
rencsések vagyunk. Az Európai 
Unió az előző hét évben 8200 
milliárd forintot adott arra, hogy 
azzal jól sáfárkodva országunk 
boldogulásáért tegyünk. Ennek 
nagyobbik felét már felhasznál-
tuk, nem mindig optimálisan. 
A gazdaság megerősítésére 
csak kevés jutott. Szerencsére 
a következő hét évben a kor-
mány az új uniós költségvetési 
ciklusban ránk jutó pénzek több 
mint a felét fordítja a reálszféra 
fejlesztésére.

 Rá is fér a hazai cégekre, 
amelyeknek még erőteljeseb-
ben be kell kapcsolódniuk a 
világpiac vérkeringésébe. Vagy 
úgy, hogy egy-egy nyugati nagy-
vállalat sikeres beszállítói lesz-
nek, de még inkább a saját in-
novatív termékeik exportjával 
keletre, nyugatra. A sors kegyes 
velünk, s második alkalommal 
is megadja a fejlődéshez  szük-
séges esélyt jelentő uniós mil-
liárdokat. Jól kell vele élnünk, 
mert nem biztos, hogy kapunk 
egy harmadik esélyt.

Gaál József 
kamarai elnök

Bács-Kiskun Megye  
Gazdaságfejlesztéséért Díj
Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft., Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei  
Szakképzésért Díj
Taskovics Péter szakképzési ta-
nácsadó, Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, Baja
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaráért Díj
Orosziné Varga Zelma kereskede-
lemfejlesztési és kommunikációs 
vezető, Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei  
Innovációs Díj
Péter Impex Kft., Péter Zoltán 
ügyvezető igazgató, Kecskemét
Az Év Kereskedője Díj
Jenei Trade Kft., Jenei György 
ügyvezető igazgató, Kiskunhalas
Az Év Ipari Vállalkozása Díj
Best-Tool Kft., Bach János 
ügyvezető igazgató, Dunapataj 
Az Év Menedzsere Díj
Gál István ügyvezető igazgató, Ka-
mintherm Kft., Kiskunhalas

Az Év Kézművese Díj
1.  Szépe Gábor ügyvezető igazga-

tó, Titánform Fémfeldolgozó Kft., 
Tiszakécske

2.  Szabó József karosszérialaka-
tos-mester, Kecskemét

Az Év Vendéglátója Díj
Rozmaring Étterem és Bisztró,  
Kővári Ádám tulajdonos, 
Kecskemét
Az Év Gyakorlati Képzőhelye Díj
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., 
Lepsényi István vezérigazgató, 
Kecskemét
Az Év Szakképző Iskolája Díj
Virágh Gedeon Szakközépiskola és 
Szakiskola, Bernáth Judit igazgató, 
Kunszentmiklós
Az Év Beszállítója Díj
SZJ Hungary Kft., Sziládi József 
ügyvezető igazgató, Kiskunfélegy-
háza
Az Ipar Kiváló Mestere
1.  Dr. Fodor István cukrászmester, 

Fodor Cukrászda, Kecskemét
2.  Benedeczki Lajos ügyvezető 

igazgató, Benedeczki Műhely 
Kft., Kecel

Az Év Dolgozója
Orosziné Varga Zelma kereskede-
lemfejlesztési és kommunikációs 
vezető, Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, Kecs-
kemét
Elnöki Dicsérő Oklevél
•  Fehér Károlyné iparművész,  

Kiskunhalas
•  Kovácsné Uricska Erzsébet 

ügyfélszolgálati munkatárs, 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, Kiskunhalas

•  Kovács Réka Éva szakképzési 
adminisztrátor, Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, Kecskemét

•  Gál Katalin oktatási stúdióveze-
tő, Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, Kecs-
kemét

•  Gasztromanna Kft., Szabó Zol-
tán ügyvezető igazgató, Kecs-
kemét

•  Kovács László fazekasmester, 
Kalocsa

•  Palesz Gépi Hímző Kft., Pálkerti 
Tamás ügyvezető igazgató, Baja

Tanulmányi támogatás:
A kamara és a Tanyacsárda Kft. 
által szervezett jótékonysági Hí-
rös Vacsora bevételéből támo-
gatott diákok
Ádám Krisztián kerti munkás 
(Kecskeméti Műszaki Szakkép-
ző Iskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium Speciális Szakis-
kolája). Kelemen Zoltán Gábor 
kőműves, (Kecskeméti Műsza-
ki Szakképző Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium Gás-
pár András Szakközépiskola és 
Szakiskolája). Megyesi István 
Ádám gépi forgácsoló, Sza-
lai Szabolcs Péter mechatro-
nikus karbantartó, Szőke Tibor 
szerszámkészítő (Kecskeméti 
Műszaki Szakképző Iskola, Spe-
ciális Szakiskola és Kollégium 
Kandó Kálmán Szakközépisko-
la és Szakiskolája). Szabó Fanni 
pincér, Bognár Sándor szakács 
(Kecskeméti Humán Szakképző 
Iskola Széchenyi István Idegen-
forgalmi, Vendéglátóipari Szak-
középiskola és Szakiskolája).

Kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek



Kamarai alelnökök az idei évről
BKMKIK Tagozatok vezetői a vasárnapi munkavégzésről, a szakképzésről, a mestervizsgáztatásról
Hogyan alakult a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán (BKMKIK) belül a kereskedelmi, az ipari, és a kézműves tagozatok tevékenysége?  

Melyek voltak az idei év fontos kérdései? Hogyan képviselte a vállalkozók érdekeit a kamara az elmúlt időszakban?  
Elsősorban ezekre a kérdésekre kerestünk a válaszokat, amikor a három kamarai tagozat vezetőjét kérdeztük.

2014. december 20., szombatGAZDASÁGIII.

Tamás Sándor, a kamara 
kereskedelmi tagozati alelnöke:

Jobb vagy rosszabb az idei év 
az eredmények alapján, mint 
tavaly a kereskedelemben? 

– Hullámzó volt a forgalom. 
Legalábbis mi ezt tapasztaltuk 
a Híd-Coop Zrt. boltjaiban. Infor-
mációim szerint hasonló a hely-
zet más cégeknél is – mondja 
Tamás Sándor alelnök. Összes-
ségében a hazai kiskereske-
delem néhány százalékos ár-
bevétel növekedéssel számol. 
A kereskedelmi szektor helyze-
te a 2008-as válság után mint-
ha stabilizálódna. 

– Mit gondol a vasárnapi zárva 
tartásról?

– Emellett döntött a parla-
ment, reméljük, mindenkire 
egységesen vonatkozik a ver-
senysemlegesség.

– Nem tart a fogalom vissza-
esésétől?

– Nem. Enni, inni ugyanany-

nyit fognak a családok, csök-
kenés nem lesz. A dolgozók 
nem fognak kevesebbet dol-
gozni, mert a forgalom meg-
marad. A hétközi nyitva tartást 
megnyújtjuk. Nálunk szomba-
ton a legtöbb boltunk délben 
bezárt, most estig lesz nyitva. 
Így vasárnap nem kell kinyit-

nunk, a dolgozók nem járnak 
rosszabbul anyagilag, elbocsá-
tások sem lesznek. 

– Mik voltak az év során fel-
vetődött egyéb kérdések?

– A kereskedelmi ágazatban 
2013 félévétől megszűnt a do-
hányforgalmazás, ezért az idei 

év forgalmán és eredményén 
érződött az áthúzódó bázis ha-
tása. Több nagykereskedő és 
kisbolt került kritikus gazdál-
kodási helyzetbe, már egység-
bezárások is megkezdődtek. 
Sok vállalkozó jogosan vetette 
föl, hogy a pénztárgépek enge-
délyeztetése körüli huza-vona 
miatt a vállalkozása – önhi-
báján kívül – elesett az 50 E 
Ft/gép beígért állami támoga-
tásától. Ezt többször felvetet-
tük, de nem volt kormányzati 
szándék ennek a támogatás-
nak az újbóli megnyitására.

Az ún. nagykasszák helyze-
te sokkal nehezebb. Ezeknél 
a gépeknél viszont a gyako-
ri meghibásodás a gond. A 
rendelet szerint a pénztár-
gép-meghibásodás esetén 
15 napra a kötelezett mente-
sül a pénztárgép használata 
alól. Helyette kézi számlával, 
nyugtával tehet eleget a nyug-
taadási kötelezettségének, 
olyan esetben a szerviz 8 na-
pon belül köteles lenne biztosí-

tani gépet. Ezzel legalább két 
probléma van. A nagy pénztár-
gépeknél a nyugtaadás nem 
megoldható, a „nagy vevő” és 
a tételszám miatt (élelmiszer-
üzlet), de technikailag sem 
megoldható, mert a pénztá-
ros az árat nem ismeri, mert 
egyedi ármegírás nincs, azt 
a vonalkód tartalmazza. Má-
sik probléma, hogy a rendelet 
szerint cseregépet a szervizek 
általában nem biztosítanak. 
Így a kereskedelmi egységek 
saját cseregépet kénytelenek 
tartani, ez jelentős többlet-
költséget okoz, a NAV-nak való 
ki-bejelentés többlet munká-
val jár, ráadásul az adatátviteli 
díjat is havonta meg kell a cse-
regép után fizetni. Ennek mó-
dosítását is kezdeményeztük. 
Várhatóan újabb terhet jelent 
a most november 15-én meg-
jelent NGM-rendelet, mely sze-
rint az online pénztárgépeket 
évente felül kell vizsgálni.

 A Kereskedelmi Kollégium 
részéről azt javasoltuk, hogy 

mint eddig, az új gép beszerzé-
se a vállalkozás költsége, de 
azon való bármilyen változta-
tás, ami az adóhivatal érdeke, 
az ne terhelje a vállalkozókat, 
hisz ilyen adatmódosításokat 
akár évente is elrendelhet-
nek. Ugyancsak azt javasoltuk, 
hogy a sorozatos költségnöve-
kedés miatti adatátviteli díjat 
vállalja át az állam, versenyez-
tesse meg a szolgáltatókat, és 
mint hatóság jelentős árked-
vezményt érhet el. Felhívtuk 
a jogalkotók figyelmét, hogy 
a tervezett online pénztárgép 
kötelező beszerzése az egyes 
szolgáltatási tevékenységek-
nél (fodrász, kozmetikus stb.) 
a kereskedőknél tapasztalt hi-
ányosságokat ne kövesse el. 
Javasoltuk reális határidő ki-
tűzését, és azt hogy egy-egy 
pénztárgépet több vállalkozó 
is tudjon használni ( fodrász, 
kozmetikus, műkörmös stb. 
) – mondta végül Tamás Sán-
dor, a BKMKIK kereskedelmi 
tagozati alelnöke. 

Pivon József, a kamara  
kézműves tagozati alelnöke:

– Melyek voltak idén a tago-
zat fontosabb feladatai?

– A tagozat nagyon sokféle 
szakmát fog össze, ezért már 
korábban több jó nevű szak-
embert kértem fel a szakmai 
munka koordinálására. Tasi 
László az idén létrejött Jármű-
iparosok Szakmai Klubját szer-
vezi, melynek a rendezvényein 
a gépjárművek buszhálóza-
tai, a dízelrendszerek felépíté-
séről, azok diagnosztikájáról 
esett szó. Abonyi Géza a banki 
és egyéb pénzügyi szolgáltatá-
sok területén segít nekem. Jó-
zsa László az elektromos ipari 
területen, míg Csabai Csaba 
pedig az építőipari területen 
támogatja a tevékenységün-
ket. Az idei évben két szakmai 
klub alakult, az egyiket említet-
tem, míg a másik a Kézápolók, 
Műkörömépítők, Lábápolók 
Szakmai Klubja, mely megala-
kításának az volt a célja, hogy 

a kézápoló-, műkörömépítő- és 
lábápolószakmát érintő be-
vált gyakorlataikat (best prac-
tice)” egymással megosszák; 
ismerjék az új technológiákat 
és anyagokat; ismerjék a szak-
mai képzés és vizsgáztatás 
jogi szabályozásának alkalma-
zását. Továbbá megismerjék 
és részt vegyenek a mester-
képzés és -vizsgáztatás köve-
telményeinek kialakításában; 
terjesszék a szakma etikai és 
minőségi normáit. A munká-
mat jelentős mértékben se-
gíti a kézműves tagozat titká-
ra, Ördög Dóra, aki a kamara 
képzési igazgatója is egyben – 
mondja Pivon József alelnök. 

– A megyei kamara kézmű-
ves tagozatának a vezetősé-
ge Fodor Zoltánnal, az OTP 
Bank Nyrt. térségi szakembe-
rével tárgyalt – teszi hozzá az 
alelnök.

A Dél-alföldi Régió Lakos-
sági Értékesítési Igazgatóság 
mikro- és kisvállalati termék-
vezetője a bank kisvállalkozói 

hiteleiről is tartott egy össze-
foglalót. 

Szó esett a gazdasági kör-
nyezet jelenlegi állapotáról, 
s arról is eszmét cseréltünk, 
hogy a tagság milyen hitelek 
után érdeklődik. Jeleztük, hogy 
a duális iskolarendszerű szak-
képzés gyakorlati képzését 
folytató gazdálkodó szerveze-
tek a képzéshez szükséges 
tárgyi infrastruktúra megte-
remtéséhez és bővítéséhez 
számos esetben pénzügyi se-
gítséget igényelnek. A hitelek 
közül a Széchenyi Kártya folyó-
számlahitelről, s egyéb OTP ál-
tal biztosított kedvező költségű 
és futamidejű hitelkonstrukci-
ókról esett szó. Ezek segítik a 
cégek terveinek a megvalósí-
tását. Magam jeleztem a nagy 
bank képviselőjének, hogy a 
vállalkozói hiteleket bemuta-
tása érdekében akár több al-
kalommal is rendezvényeket 
kellene szervezni a Bács-Kis-
kun megyei kézműves tagság 
körében. 

A kézműves tagozat veze-
tői részt vesznek az OSZB, a 
TESZEB munkájában, működ-
tetik a szakképzési irodával a 
mesterképzést, és szervezik a 
mestervizsgáztatást. A 2011. 
évi szakképzési törvény 31.§ 

(1) b. és a 92. § (17) értelmé-
ben a gyakorlati képzést foly-
tató szervezetnél gyakorlati 
oktatóként 2015. szeptember 
1. után csak olyan személy 
alkalmazható – azon szak-
képesítések tekintetében, 

amelyekben a szakképesíté-
sért felelős miniszter kiadta a 
mestervizsga követelményeit 
–, aki mestervizsgával rendel-
kezik. E törvényi előírás alap-
ján a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara és a 23 területi 
kamara támogatott mester-
képzést és -vizsgáztatást foly-
tat 2014. január 2. – 2015. 
június 30. időszakban. 

A TÁMOP-2.3.4.B-13/ 1-2013  -0001 
projekt 80 százalékos támo-
gatást nyújt a gyakorlati kép-
zőhelyek szakoktatóinak a 
mestercím megszerzésére. 
A Dolgozva tanulj! projekt ke-
retében ezen időszakban a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szer-
vezésében összesen 185 fő 
mestervizsgáztatására és 
-képzésére van lehetőség. Eb-
ben az évben 21 szakképe-
sítésben 140 főt vontunk a 
mesterképzésbe – mondta 
végül Pivon József, a megyei 
kamara kézműves tagozati al-
elnöke.

Pintye László, a kamara  
ipari tagozati alelnöke:

– A magyar kamarai rendszer 
egyik célja, az hogy idehaza 
a következő években több 
tízezer szakmunkás tanuló a 
duális képzés keretén belül, 
munkahelyeken tanulja meg 
a szakma fogásait. Mikor va-
lósul meg a terv? – kérdeztük 
Pintye Lászlót, az ipari tagozat 
alelnökét.

– A feladat nagy kihívással 
jár, mert egy  „régi-új” rend-
szert kell kiépíteni idehaza. A 
megyei kamara 2006 óta szor-
galmazza sikerrel a tanulószer-
ződéses rendszer kiterjeszté-
sét. Minden évben csaknem 
háromezer diák sajátítja el a 
szakma fogásait ilyen formá-
ban megyénkben, élen járunk 
a duális képzés kiépítésében. 
A vállalkozások érdekeltségét 
növelnünk kell a jövőben, s ezt 
a normatívák megemelésé-
vel kell elősegíteni. Idetartozik 
az is, hogy a képzést előse-

gítő szakképzési decentrali-
zált pályázatok lebonyolítását 
rendszeressé, zökkenőmente-
sebbé kellene tenni. A vállalko-
zásoknak sok gondot okoztak 
a program és szoftverproblé-
mák, az elszámolás és a támo-
gatás kifizetésének elhúzódá-
sa. A 2012. évi és a 2013. évi 
decentralizált pályázatokkal 
kapcsolatos tapasztalatainkat 
és javaslatainkat leírtuk mind 
az MKIK, mind az NMH és a 
Nemzeti Gazdasági Miniszté-
rium felé. A beszámolási idő-
szakban négy ülést tartottunk, 
melynek keretében elfogadtuk 
a Bács-Kiskun Megyei Szak-
képzés-fejlesztési Stratégiát, 
valamint javaslatot tettünk a 
2015/2016-os tanévben szak-
iskolai tanulmányi ösztöndíjjal 
támogatott szakképesítésekre 
(úgynevezett hiányszakmák). 
Az MFKB az előírt feladatokat 
teljesítette, így a 2015/2016-
os szakmaszerkezeti javaslatot 
Bács-Kiskun megyét érintően, 
a kijelölt elektronikus felületre 

2014. március 31-éig feltöltöt-
tük. 

Október 14-én megrendez-
tük a Tudástranszfer – Munka-
erő-piaci alkalmazkodás segíté-
se a szakképzés fejlesztésével 
Bács-Kiskun megyében című 
szakmai rendezvényt. A rendez-
vény iránt óriási volt az érdek-
lődés, az MFKB tagjai mellett 

részt vettek a gyakorlati kép-
zést folytató gazdálkodó szer-
vezetek, gazdasági és szakmai 
érdekképviseletek, szakképző 
intézmények, fenntartók, fő-
iskolák, felnőttképzést folytató 
szervezetek, ill. társkamarák. 
A rendezvényen előadást tar-
tott – többek között – Palotás 
József, a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal Szakképzési és Felnőtt-
képzési Igazgatóság főigaz-
gató-helyettese, valamint, dr. 
Szilágyi János, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Ok-
tatási és Képzési Igazgatója 
is. Jelenleg is sok problémánk 
van a szakmaszerkezeti kor-
mányrendelet-tervezettel kap-
csolatosan, az MKIK-hoz és 
az NMH-hoz eljuttatott írásos 
észrevételeinkre, javaslatunkra 
még nem kaptunk választ.

A kamarai alelnöki munka 
mellett a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) Oktatá-
si és Szakképzési Kollégiuma 
munkájában is részt veszek. 
Néhány hónapja a franciaor-
szági EuroSkills Lille 2014 ver-
senyen is részt vettem, amely 
az európai szakmák versenye. 
A tapasztalatokat 2018-ban a 
Magyarországon megrende-
zésre kerülő versenyen fogjuk 
hasznosítani.  

Tevékenységem szintén je-
lentős részét, a szakképzéssel 
kapcsolatos egyéb feladatok 

felügyelete tette ki az elmúlt 
időszakban (véleményezések 
a Klik, mint fenntartó által kül-
dött módosításokról, vezetői 
pályázatokról stb.). Kamaránk 
Oktatási és Szakképzési Bizott-
sága (OSZB) és a Területi Szak-
képzési Egyeztető Bizottság 
(TESZEB) 2014. június 5-én és 
2014. november 18-án együt-
tes ülést tartott, melyeket nagy 
aktivitás és jobbító szándékú 
vita jellemzett. Az ipari tagozat 
ez évben is kiemelt figyelmet 
fordított a gazdasági fórumo-
kon, szakmai rendezvényeken 
való részvételre, konferenciák 
tartására. Nyerges Tibor, tago-
zatunk titkára koordinálásával 
tovább folyik a kedvezményes 
csoportos beszerzés, az ener-
giaköltség csökkentésére. Az 
e-építési naplóval kapcsolatos 
gyakorlati és elméleti képzése-
ken több százan vettek részt – 
mondta végül Pintye László, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara ipari tago-
zati alelnöke. 

Tamás Sándor, a kereskedelmi tagozat alelnöke

Pivon József (balról), a kézműves tagozat alelnöke Kulman Sándorral a 
mestervizsga szóbeli előtt

Pintye László, az ipari tagozat alelnöke
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Támogatott képzés keretében tanulnak
mesterképzés Két év alatt száznyolcvanöt szakember szerezheti meg a mesteri címet

Az elmúlt héten 
negyvennégy 
mesterjelölt adott 

számot a tudásából. A kama-
rai vizsgabizottság előtt negy-
venöten vizsgáztak általános 
vállalkozási, jogi, marketing-, 
pedagógiai ismeretekből. A bi-
zottság elnöke Szabó József, 
aki öt éve a karosszérialaka-
tosok mestervizsgabizottság 
elnöki teendőit is ellátja, la-
punknak elmondta:  jövő szep-
tember 1-jétől csak azok foly-
tathatnak tanulóképzést, akik 
rendelkeznek mesteri címmel. 
A kamara – egy sikeres pályá-
zat eredményeként –  mintegy 
59 millió forinttal támogatja 
azokat a szakembereket, akik 

bekapcsolódtak az említett 
képzési rendszerbe. Így a 300 
ezer forintos költség 80 szá-
zalékát a kamara finanszíroz-
za. Két év alatt összesen 185 
személy szerezheti meg ilyen 
kedvező feltételek mellett a 
mesteri címet. Szabó József vé-
leménye szerint a jelöltek fel-
készült, szorgalmas a szakmá-
ban igen járatos szakemberek, 
akik számára presztízs ered-
ményesen letenni a vizsgákat. 
A vizsgázók között több hivatás 
képviselői – vendéglátó, keres-
kedő, karosszérialakatos, autó-
szerelő, cukrász, víz-gáz szerelő 
– húztak tételeket, amelyek ki-
dolgozására elgendő időt bizto-
sított a vizsgabizottság. Felkészülnek a szóbelire a vizsgázókSzabó József vizsgabizottsági elnök

Előadás  
a tanulóképzés  
bevallásáról  
a kamarában

A megyében jelenleg 
több mint háromezer 
olyan tanulószerződé-

ses középiskolás tanul, akik a 
vállalkozásoknál végzik a gya-
korlatukat a kamara koordiná-
lásával. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra minden évben tájékoztat-
ja a cégek képviselőit arról, 
miként is lehet figyelembe 
venni a diákok gyakorlati kép-
zésére fordított költségeket 
a szakképzési hozzájárulási 
kötelezettség teljesítésénél. 
(Mint ismeretes, az alapnor-
matíva összege az idén 453 
000 forint, amely alapján a 
tanulók képzése esetében 
az igénybe vehető csökkentő 
tétel – elszámolható norma-
tíva – meghatározható.) Ked-
den a szervezet kecskeméti 
székházában Lászlóné Szép 
Györgyi igazságügyi adó- és 
könyvszakértő tartott ismer-
tetőt a témával kapcsolat-
ban. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a december havi járulék 
bevallás során ugyanazon az 
1408-as elektronikus nyom-
tatványon kell megtenni az 
éves bevallást is. Minden hoz-
zájárulásra kötelezettnek be 
kell nyújtania az éves elszá-
molását, még akkor is ha a 
hozzájárulási kötelezettsége 
nem keletkezik. Ezt tapaszta-
lata szerint sokszor elfelejtik 
a vállalkozók. 

Fontos, hogy nemcsak a 
december havi szakképzési 
hozzájárulást kell feltüntetni a 
nyomtatványon, hanem mind 
a 12 hónapra vonatkozó ada-
tot. A járulék szempontjából a 
1408 számú bevallásban a 
decemberi adat szerepel, de a 
szakképzési hozzájárulásra 
vonatkozóan az éves elszá-
molást kell jelölni. Az elszámo-
lás tavalyhoz képest nem vál-
tozott, a támogatás normatív 
alapú, a költségeket már nem 
lehet 2012. évtől érvényesí-
teni. A decemberi bevallásnál 
fontos, hogy a tanulólétszám 
esetében minden tanulót csak 
egyszer kell szerepeltetni. Ta-
valy 40 ezer körül alakult a 
tanulószerződéssel gyakorla-
ti képzésben résztveőo diá-
kok száma, az idén sem válto-
zott jelentősen ez a létszám. 
Az oktatási kormányzat bővíte-
ni tervezi a gyakorlati képzés-
ben résztvevők számát.

A társasági 
adóból is 
támogatható  
a felsőoktatás

A vállalkozások jövő-
re a társasági adójuk 
igénybevétele mellett 

támogathatják a felsőoktatási 
intézményeket. Egyebek mel-
lett erről is beszélt Szabó Gá-
bor adóügyi szakember a ka-
mara közelmúltban rendezett 
szakmai fórumán. A jogsza-
bály szerint egy cég a legalább 
öt évre kötött támogatási 
megállapodás alapján fizetett 
összeg 50 százalékáig (leg-
feljebb az adózás előtti ered-
mény összegéig) csökkenthe-
ti adóalapját. A kedvezmény a 
2014. adóévben kötött felső-
oktatási támogatási megálla-
podás vonatkozásában már az 
idei adóévi adókötelezettségre 
is alkalmazható.

A sport- és kultúratámoga-
tás, mint társasági adót op-
timalizáló lehetőség iránt 
érdeklődő adózó a jövőben vá-
lasztása szerint, vagy a jelenleg 
működő társaságiadó-kedvez-
mény rendszerének keretein 
belül nyújt támogatást, vagy a 
2015. január 1-jével hatályba 
lépő új szabályok szerint ren-
delkezik a kedvezményezet-
tek javára a társasági adójáról. 
A két rendszer egy adóévben 
együttesen nem alkalmazható.  

A jogszabály-módosító ja-
vaslatnak köszönhetően azon 
vállalkozásoknak is előnyössé 
válhat a sport- és kultúratámo-
gatás társasági adó szempont-
ból, amelyek a Nemzetközi 
Számviteli Standardok („IFRS”) 
szerint készítik el beszámoló-
jukat, illetve jelentenek külföldi 
anyavállalataik felé.

A felajánlás azonban a fize-
tendő társasági adó 80 száza-
lékáig terjedhet. Sporttámoga-
tás esetén a felajánlott összeg 
12,5 százaléka kiegészítő 
sportfejlesztési támogatásnak 
minősül, amelyért cserébe az 
adózó szponzorációra jogosult, 
továbbá a felajánlott összeg 
1 százaléka hatósági díjként 
az ellenőrző szervezetet illeti 
meg. A felajánlásra tekintet-
tel az adózót adójóváírás illeti 
meg. Az adójóváírás mértéke 
az adóelőlegből és az adó-
előleg-kiegészítésből felaján-
lott – sporttámogatás esetén 
a kiegészítő támogatással és 
az 1 százalékos hatósági díjjal 
csökkentett – összeg, de leg-
feljebb a fizetendő adó 80%-
ának a 7,5 százaléka.

Milliárdok a régiókba
Vállalkozók Akadémiája Javulhat a cégek versenyképessége

Kiskunhalason folytatódott a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által in-
dított Vállalkozók Akadémiája 
rendezvénysorozat. Az ingye-
nes tanácsadó nap résztve-
vői pénzügyi ismereteiket is 
gyarapíthatták és hallhattak 
a következő EU-költségveté-
si ciklus pályázati támogatá-
sairól is.

Tapodi Kálmán

A következő uniós költségveté-
si időszakban tíz operatív prog-
ramon keresztül 7480 milliárd 
forintnyi támogatást hívhat le 
Magyarország. Az összeg csak-
nem 60 százaléka gazdaság-
fejlesztésre igényelhető. A Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) ré-
vén a legelmaradottabb régiók 
támogatására nyílik lehető-
ség, ami Budapesten és Pest 
megyén kívül minden magyar-
országi régiót érint, mivel az 
uniós besorolásuk „kevésbé 
fejlett”.

– A GINOP kizárólagos 
célterülete ezek a régiók, s 
ezeken belül is az északi-, a 
dél-dunántúli és a keleti terü-
letek számíthatnak a legma-

gasabb támogatási intenzi-
tásra – mondta el a halasi 
összejövetelen Durszt Anikó, 
a Terra Tender Kft. ügyveze-
tője. Mint elhangzott: minden 
esetben a projekt megvaló-
sítási helyszíne számít, nem 
a támogatást igénylő szerve-
zet székhelye. Nagyvállalatok 
termelő beruházásait nem 
kívánják támogatni, csak ab-
ban az esetben, ha kis- és kö-
zépvállalkozásokkal együtt-
működve pályáznak. Akadnak 
kivételezett területek: a be-
szállítói integrátorok, a logisz-
tikai parkok és a klaszterek.

A GINOP keretén belül 
2718 milliárd forint áll rendel-
kezésre, amit elsősorban az 

innovációra, foglalkoztatás-
növelésre és a vállalkozásfej-
lesztésre szánnak. A termelői 
szektoron belül kiemelt cél-
csoport lesz a feldolgozóipar. 

A ciklus végére szeretnék 
elérni a munkaképes korúak 
75 százalékának foglalkozta-
tását, a GDP 1,8 százaléká-
nak kutatás-fejlesztésre fordí-
tását és azt, hogy a megújuló 
energiák részaránya érje el a 
14,6 százalékot.

Durszt Anikó szólt arról is, 
hogy a korábbi pályázati rend-
szerek hibáin okulva, az új pá-
lyázatok átláthatóbbak és ter-
vezhetőbbek lesznek. Az egyik 
fontos változás, hogy a pályá-
zati felhívás megjelenése és a 

benyújtási határidő között 30 
nap áll a pályázók rendelkezé-
sére, de már most érdemes el-
kezdeni a felkészülést a jövő év 
elején megnyíló lehetőségekre. 
A pályázatok beadása, a pénz-
ügyi elszámolás és minden 
más kommunikáció kizáróla-
gosan elektronikus formában 
zajlik, s lényegesen csökken a 
beadandó dokumentumok szá-
ma is. Az adóhatósági, cégnyil-
vántartási és földhivatali doku-
mentumokat a közreműködő 
szervezet kéri be.

A 300 millió forint alatti be-
ruházásoknál egyszerűsített 
eljárások lesznek, s változik az 
önerő igazolásának módja is, 
aminek rendelkezésre állását 
csak az utolsó 10 százalék lehí-
vásakor kell igazolni.

„Talán lazítanak” más terü-
leteken is, mert sok kritikát 
kapott például a három ár-
ajánlat bekérése, ami eddig 
nagyon megnehezítette a pá-
lyázók és a pályázatírók dol-
gát a több tételből álló pályá-
zatok esetében.

A pályázati feltételek a 
megújult elektronikus felü-
leteken is megtalálhatók: 
palyazat.gov.hu, valamint a 
szechenyi2020.hu oldalakon.
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IKOP – Integrált Közlekedésfejlesz-
tési Operatív Program
EFOP – Emberi Erőforrás Fejleszté-
si Operatív Program
KEHOP – Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program
GINOP – Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program
TOP – Terület és Településfejleszté-
si Operatív Program

VEKOP – Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program
KÖFOP- Közigazgatás és Közszol-
gáltatás Fejlesztési Operatív Prog-
ram
VP – Vidékfejlesztési Program
MAHOP – Magyar Halászati Opera-
tív Program
RSZTOP – Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program

Az operatív programok 2014–2020

u Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 21 szak-
mában indított mestervizsgára 
felkészítő tanfolyamot. A támoga-
tott képzés 180 órás. A mester-
vizsgák jövő év tavaszán kerülnek 
megszervezésre. A támogatott 
képzések: villanyszerelő, karosz-
szérialakatos, járműfényező, au-
tóelektronikai műszerész, festő, 
díszítő, mázoló, hegesztő, gépi 
forgácsoló, járműfényező, szer-
számkészítő, pincér, ács-állványo-
zó, gázfogyasztó-berendezés- és 
csőhálózat-szerelő, gáz- és tüze-
léstechnikai műszerész.

A támogatott képzések

Térítésmentes előadáson hallgatták a halasi vállalkozók az uniós pályázatokkal kapcsolatos információkat



A Mikulást várták a gyerekek
Kalocsa Százharminc apróság kapott csomagot a kamara szervezésében

December hatodi-
kán rendezte meg a 
Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
a Kalocsai Családsegítő Szol-
gálat segítségével a „Vállalko-
zók a rászoruló gyermekekért” 
Mikulás-váró Ünnepséget, me-
lyen 130 gyermek egy napját 
tették boldogabbá. A program 
részeként az óvodás és alsó 
tagozatos iskolás korú gyer-
mekek a kalocsai színházban 
találkozhattak a Mikulással, 
akit versekkel és énekekkel 

örvendeztettek meg. A nagy-
szakállú természetesen aján-
dékcsomagokkal köszönte 
meg a gyermekek kedvessé-
gét. Ezt követően egy varázsla-
tos Télapó-nevetés segítségé-
vel a karácsonyt idéző családi 
filmet tekinthettek meg a ki-
csik a kalocsai moziban.

A kezdeményezést a Pata 
József Gépipari Kft., a Ka-
lo-Bau Kft., a Kalocsai Porce-
lán Manufaktúra Kft., a Qua-
litrans-Cargo Kft. és a Bónusz 
Press újság támogatta.

2014. december 20., szombatGAZDASÁGIIV.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi  

és Iparkamara kiadványa
Felelős kiadó:

a kft. ügyvezető igazgatója
Főszerkesztő- 
kiadóigazgató:

Király Ernő
Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József,  
Sipos Zsolt
Készült:

Mediaworks Kiadó  
és Nyomda Kft., Budapest

GAZDASÁGI

Gyémánt-díjas 
kézműves lett  
Tarapcsik Sándor 
könyvkötő

G yémánt-díjas kézműves 
Compaktor cím haszná-
latára feljogosító díszok-

levéllel tüntette ki Tarapcsik 
Sándor kecskeméti könyvkötő 
mestert a Könyvkötők Orszá-
gos Ipartestülete. Ez a legna-
gyobb szakmai kitüntetés, amit 
a 32 éve működő országos 
testület vezetősége adomá-
nyozhat. Tarapcsik Sándor ezt 
a kitüntetést a szakmában el-
töltött kiemelkedően magas 
szintű mesteri tudással rendel-
kező elismertségéért, a szak-
ma iránti mélységes hivatástu-
datért, a könyvkötő mesterség 
maradandó megőrzéséért, az 
ipartestületben végzett hosszú 
távú tevékenységéért kapta 
Mórócz Istvánné elnök és Hódi-
né Fáy Magdolna alelnök szig-
nójával.

Lapunk kérdésére az arany-
koszorús könyvkötő mester el-
mondta: a díszoklevélen felso-
roltak közül büszke arra, hogy 
sikerrel vitte tovább, és adta 
át az őt követő generációknak 
szülei mesterségét, de arra is, 
hogy immár 52. esztendeje 
dolgozik a szakmában, és évti-
zedek óta részt vesz a könyvkö-
tők ipartestületének munkájá-
ban. Az évek során 16 tanulót 
oktatott, köztük fiát, ifj. Tarap-
csik Sándort. A mester legelső 
tanítványa a mai napig kollégá-
ja a kecskeméti műhelyben. Ta-
rapcsik Sándor munkásságát 
számos díjjal elismerték, leg-
utóbb az Év kézművese díjjal 
tüntették ki, pályája 50. eszten-
dejében. P. Zs.

Adószakmai 
fórum 
Kalocsán és 
Kiskunhalason

A kamara Kalocsán és 
Kiskunhalason rendez 
adószakmai tájékozta-

tókat. Az érseki városban 2015. 
január 14-én 9.30-tól, a polgár-
mesteri hivatal dísztermében, 
míg egy nappal később Kiskun-
halason, január 15-én 13 órá-
tól a Csipkeház nagytermében 
szervezik a szakmai programot.  
Az Adózással kapcsolatos aktu-
ális információk 2015-ben című 
szakmai nap témái között egye-
bek mellett a személyi jövede-
lemadó, az általános forgalmi 
adó, a társasági adó, az adózás 
rendje, az egészségügyi hozzá-
járulás, a szociális hozzájárulá-
si adó, a kisadózó vállalkozások 
tételes adója, a környezetvédel-
mi termékdíj, az egyszerűsített 
foglalkoztatás változásainak 
kérdései is szerepelnek.

Szó esik egyebek mellett ar-
ról, hogy bővül az 5 százalék-
kal adózó termékek köre, a 
fordított adózással érintett ter-
mékek (vasanyagok) és szol-
gáltatások (munkaerő-kölcsön-
zés) köre. Az érdeklődők az 
adózás rendje kérdéskörben 
a közúti árufuvarozást érintő 
EKAER adatszolgáltató/beje-
lentő rendszer bevezetéséről 
is kapnak tájékoztatást.

A rendezvény előadója Szabó 
Gábor, a NAV Dél-alföldi Regio-
nális Adó Főigazgatósága Tájé-
koztatási Osztályának munka-
társa. Az előadást követően a 
résztvevőknek konzultációra is 
lehetőséget biztosítunk.

A kalocsai rendezvényre je-
lentkezők a 78/566-220-as 
faxszámon, vagy a bkmkikka-
locsa@t-online.hu e-mail cí-
men jelezhetik részvételi szán-
dékukat.

A kiskunhalasi szakmai fó-
rumra pedig a 77/528-896-as 
faxszámon, vagy a bkmkikha-
las@t-online.hu e-mail címen 
lehet jelentkezni.

Részvételi díj: a BKMKIK 
tagdíjhátralékkal nem rendel-
kező tagjai részére 5000 Ft, 
nem kamarai tagok részére 
10 000 Ft. (A részvételi díj az 
áfát tartalmazza.) A kamarai 
regisztráció nem jelent kama-
rai tagságot. A Kereskedelmi 
és Iparkamaránál a tagság to-
vábbra is önkéntes.

Fizetés: átutalással, 
a 10918001-00000076-
02620009 számlaszámra, 
vagy a helyszínen készpénzben.

Adat minden tételről
EKAER Közúti áruforgalom – új elektronikus ellenőrző rendszer
Megváltozik az adózás rendjé-
ről szóló törvény a jövő évtől.

Barta Zsolt

Bevezetik az áfacsalások visz-
szaszorítására kialakított elekt-
ronikus közúti áruforgalom-el-
lenőrző rendszert (EKAER). Így 
ellenőrizhetővé válik az EU bár-
mely tagállamából Magyaror-
szágra, vagy fordítva, Magyar-
országról egy EU-s országba 
irányuló, az adott termék köz-
úton való fuvarozásával, vala-
mint az országon belül történő 
közúti fuvarozásával összefüg-
gő adókötelezettségek teljesí-
tése. Egyebek mellett erről is 
szó esett azon az adószakmai 
tájékoztatón, melyet Szabó Gá-
bor, a NAV Dél-alföldi Regioná-
lis Adó Főigazgatósága tájékoz-
tatási osztályának munkatársa 
tartott. A közel ötórás rendez-
vényen mintegy 110 érdeklődő 
vett részt.

Szólt arról, hogy melyek az 
útdíjköteles gépjárművel vég-
zett fuvarozás esetén betar-
tandó szabályok. Az ismertető 
során elhangzott, hogy az árut 
feladónak még a szállítás előtt 
a NAV rendszerén belül úgy-
nevezett EKAER-számot kell 
igényelnie. Be kell jelentenie 
azt, hogy mit vagy miket szál-
lít mekkora tételben, annak 
mennyi is az ára. Amikor meg-
érkezik a küldemény a címzett-
hez, akkor pedig le kell zárni a 
fuvart. Az ügyfélkapun keresz-
tül adózó vállalkozás tulajdo-

nosa vagy meghatalmazottja 
– pl. alkalmazottja – igényelhe-
ti a számot, ugyanakkor nem 
a beosztott, hanem a megbízó 
viseli a felelősséget. Szabó Gá-
bor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a kockázatos élelmisze-
rek esetén akkor is EKAER-szá-
mot kell kérni, ha a terméket 
olyan gépjárművel fuvarozzák, 
amely nem útdíjköteles és egy 
fuvarozás keretében ugyan-
azon címzett részére fuvarozott 
termékek tömege a 200 kilo-

grammot vagy az adó nélküli 
ellenértéke a 250 ezer forintot 
meghaladja. Ha nem élelmi-
szerről van szó, de egyébként 
kockázatos terméknek minő-
sül a fuvarozandó áru, a beje-
lentési kötelezettség akkor áll 
fenn, ha a fuvarozott termékek 
tömege az 500 kilogrammot, 
vagy az adó nélküli ellenértéke 
az 1 millió forintot meghaladja. 
(A kockázatos élelmiszerek és 
az egyéb kockázatos termékek 
fogalmát az új adócsomag még 

nem tartalmazza, ez a későbbi-
ekben kerül megállapításra.)

A tájékoztatón Szabó Gábor 
más témák mellett érintette a 
népegészségügyi termékadót 
is. Az adóztatott termékek kö-
rébe tartoznak – a pálinka, az 
ecet, az alkoholos gyógyszer és 
a legalább hét különböző gyógy-
növény felhasználásával ké-
szülő italok kivételével – a 22 
alkoholfok feletti borok, likőrök, 
s egyéb termékek – gin, vodka, 
whisky, konyak és a rum is.

A közel ötórás rendezvényen mintegy 110 érdeklődő vett részt

Csomagot oszt a Mikulás
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Fogyasztói vitás ügyekkel, vásárlók megkárosításával, 
szolgáltatókkal kapcsolatos panaszok gyors, 

ingyenes ügyintézése

a Békéltető Testületnél.
A Békéltető Testület hatáskörébe tartozó panaszügyek:

•  termékek, áruk jótállási, szavatossági időn belüli meghibásodása,
•  szolgáltatás minőségével, árával kapcsolatos problémák,
• telefon-, mobil-, internetszolgáltatás,
• közüzemi (víz, gáz, áram) szolgáltatások,
•  építőipari szolgáltatások,
•  utazási szerződések.

       Az eljárást természetes személyek, mikro- és kisvállalkozások,        
civil szervezetek (panaszosok) kérhetik.

Az eljárás ingyenes,  
célja a vitás felek közötti egyezség létrehozása.

Vegye igénybe, kérje Ön is, ha fogyasztóként 
vitás ügyét rendezni kívánja!

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
mellett működő Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel: 76/501-525
www.bacsbekeltetes.hu

Tarapcsik Sándor az oklevéllel
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– Tavaly a BKMIK a Szlovák

Kereskedelmi és Iparkamara

(SOPK) besztercebányai kiren-

deltségével közösen megnyert

egy Európai Unió által támo-

gatott pályázatot, mely a tõke

és szolgáltatások szabad

áramlását hivatott elõmozdíta-

ni Magyarország és Szlovákia

között. Mirõl van szó ponto-

san, és hol tart most a mun-

ka? – kérdeztük Kiss Ervint, a

fõvárosi kereskedelmi és ipar-

kamara fõtitkárát.

– Az Innoinfo projekt célja,

hogy segítse a magyar és a szlo-

vák vállalkozások megjelenését

egymás piacán. A háromnyelvû

– magyar, szlovák, angol – olda-

lakra a csatlakozók feltölthetik

céges adataikat, képeket, térké-

pet, céglogót, de hírek, esemé-

nyek, képgalériák és szavazások

közzétételére is lesz lehetõség, a

fórumok pedig szakmai eszme-

cserére, az adott társaság tevé-

kenységével kapcsolatos vissza-

jelzések küldésére biztosítanak

kiváló platformot. A rendszer lé-

nyege, hogy az Innoinfón megje-

leníthetõk lesznek a cégek kö-

zötti partneri, megrendelõi kap-

csolatok. Terveink szerint az

Innoinfo.eu honlap 2012. janu-

ár elsejével indul élesben. 

– Mennyire lesz uniformizált

a honlap? A cégek meg tud-

ják majd különböztetni ma-

gukat érdemben egymástól?

– Az Innoinfo minden szem-

pontból megfelel majd a legmo-

dernebb internetes trendeknek

és követelményeknek. A jelent-

kezõk különbözõ elrendezésû

sablonok közül választhatnak

majd. Minden beállítás bármi-

kor megváltoztatható, és a vál-

lalatok a már létezõ Facebook-

profiljukat is egy mozdulattal

át tudják majd húzni az Inno-

infóra.

– Mely cégek, és hogyan csat-

lakozhatnak az Innoinfóhoz?

– Bárki bekapcsolódhat a

programba, semmilyen feltételt

nem szabtunk, még kamarai

tagságot sem. Azt szeretnénk,

ha minél többen használnák a

felületet itthon és Szlovákiában

is, hiszen ez a siker kulcsa. Re-

méljük, hogy hamarosan tízez-

res felhasználói létszámról be-

szélhetünk. Az Innoinfo pro-

jektre jelentkezni a www.

bkik.hu/innoinfo oldalon lehet.

Egy szakma alapvetõ fo-

gásait a gyakorlatban tud-

ja elsajátítani alaposan

egy ipari tanuló. Kertész

József, a Szimikron Kft.

ügyvezetõ igazgatója a

duális képzés szorgalma-

zója. Cége 13 éve vesz

részt a diákok képzésé-

ben. 

Barta Zsolt

A kecskeméti Szimikron Kft.

szakemberei 1998-tól csaknem

félszáz tanulószerzõdéssel ren-

delkezõ ipari tanuló gyakorlati

képzését támogatták. Csaknem

annyi fiatal fordult meg a válla-

lat csarnokában, mint amennyi

a társaság dolgozóinak létszá-

ma. A cég szakemberei évente

3–5 diákot tanítanak a gépi for-

gácsoló szakma fogásaira. Ker-

tész József, aki a társaság egyik

ügyvezetõ igazgatója, szemé-

lyesen kíséri figyelemmel a fi-

atalok oktatását, egyben a

Kecskeméti TISZK Tanácsadó

Testület elnöke is. A fiúk túl-

nyomó többsége a kecskeméti

Kandó Kálmán szakiskolában

sajátítja el a szakma elméleti

alapjait, és a megyei iparkama-

ra közremûködésével köt ta-

nulószerzõdést. Bár korábban

Kecskemét a gyümölcstermesz-

tésérõl és a konzerviparáról

volt híres, a város ma már a ha-

zai ipari központok egyik bás-

tyája. Így óriási szükség van

olyan szakmunkásokra, akik

magas minõségû értékteremtõ

tevékenységet képesek végez-

ni – hangsúlyozza Kertész Jó-

zsef. Majd hozzáteszi: a telepü-

lés és a térség munkaerõigé-

nyét a kamara által szorgalma-

zott duális képzéssel lehet ki-

elégíteni. Ehhez pedig a cégek

gyakorlati képzésbe történõ be-

vonását kell erõsíteni, mert a

vállalkozások mûhelyeiben le-

het megfelelõen felkészíteni a

fiatalokat a használható isme-

retek elsajátítására.

Bár az elmúlt két évtizedben a

gépipari szakmák népszerûsége

csökkent, a cég a maga lehetõsé-

gein belül a mûszaki hivatás

megkopott elismertségét szeret-

né visszaadni. A vállalatvezetõ

arra hívta fel a figyelmet, hogy

ma már a legtöbb gépipari szak-

ma, így a gépi forgácsolás is ren-

geteget változott. Komoly számí-

tástechnikai tudással kell ren-

delkeznie annak a fiatalnak, aki-

re már egy CNC-vezérlésû gépet

rá lehet bízni. Az utóbbi egy-két

évben úgy tûnik, hogy a negatív

tendencia változik, azaz egyre

többen választják az általános is-

kolák végzõsei közül a gépipari

szakmák valamelyikét, és jelent-

keznek a mûszaki képzést is

folytató Kandó Kálmán szakis-

kolába. A változás részben a me-

gyei kamara, az iskolák, a Kecs-

keméti TISZK tevékenységének

is köszönhetõ. Az elmúlt évek-

ben ugyanis több száz diáknak

rendeztek gyárlátogatásokat,

nyílt napokat. Ugyanakkor az is

igaz, hogy a Mercedes cég lete-

lepedése a mûszaki hivatások

presztízsére jótékony hatással

van.

Bár a tanulóképzés költsége-

ket jelent egy cégnek, ugyanak-

kor a szakmai utánpótlás hiánya

már akár középtávon jelentõs

problémákat okozhat a termelõ

vállalkozásoknak, a városnak.

A Szimikron Kft.-nél most 54-en

dolgoznak, az elmúlt években 45

ipari tanuló sajátította el a szak-

ma fogásait a cégnél. Közülük

kilencen kaptak munkát a vál-

lalatnál. A Szimikron Kft.-tõl né-

hány éven belül sokan mehet-

nek nyugdíjba, ezért fordít meg-

különböztetõ figyelmet a társa-

ság vezetése az utánpótlás kine-

velésére. Ugyanakkor a cég nem

csak az emberi, de a gépi erõfor-

rásait is fejleszti. Pályázati segít-

séggel újabb gépek vásárlása

történik meg, amelyek üzemel-

tetése szakmai kihívás fiatalnak,

idõsebbnek egyaránt – mondta

végül Kertész József, a kecske-

méti Szimikron Kft. ügyvezetõ

igazgatója.

Nagy György, a cég munkatársa oktatja a diákokat a gyárcsarnokban. A kamarai tag Szimikron Kft.-nél évente 3–5 diák tanul.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
rendezvények lebonyolítására ajánlja helyiségeit 

Gróf Széchenyi István konferenciaterem 80–100 fő részére

Oktatási stúdió 60–80 fő részére

Elnökségi tárgyaló 30 fő részére

Könyvtár 20 fő részére 

Vállalkozói Klub 20 fő részére

rendezvények, állófogadások, baráti összejövetelek céljára.

Önállóan is bérelhető eszközök: hangosítás, projektor,
tolmácsberendezés, írásvetítő, laptop,

tv, előadói tábla, kiállítási paravánrendszer.

Érdeklődni Borbély Beátánál a 76/501-500 vagy a 06-70/7028-402 telefonszámon lehet.

Közös portált
üzemeltet a pesti
és a szlovákiai
iparkamara

Utánpótlás tanulóképzéssel 
KERTÉSZ JÓZSEF Az értékteremtõ szakmák nélkül nincs jövõnk

TERCSI TAMÁS (gépi fogácso-

ló), 12. évfolyam, Kandó Kál-

mán szakiskola Kecskemét: 

– 2010 õsze óta vagyok a Szi-

mikron Kft. tanulószerzõdéses

ösztöndíjasa. Itt a legkorsze-

rûbb gépek kezelését is megta-

nuljuk. Nettó 26280 forint

ösztöndíjat kapok 2000 forint

értékû utalvánnyal és munka-

ruhával együtt. F
O

T
Ó

: 
B

A
R

T
A

 Z
S

O
L
T

A gyakorlat teszi
a jó szakmunkást
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Tárlat December 16-áig tekinthetõ meg Sallai Lajos békéscsabai festõ-

mûvész kiállítása a kamara megyei központjában. A tárlatot a kecske-

méti Szappanos István festõmûvész nyitotta meg a közelmúltban.

Jótékonysági
karácsonyi
koncertet 
rendez a kamara
A KAMARA A r a n y h a n g o k

címmel rendezi meg a soron kö-

vetkezõ koncertestjét december

9-én, 19.00 órai kezdettel a szer-

vezet székházának gróf Széche-

nyi István konferenciatermében

(Kecskemét, Árpád krt. 4.). A

rendezvény jótékonysági jellegû,

amelyen egy tehetséges diák,

Kada Melinda lép fel, aki Ittzés

Tamás tanítványa.  

A zenészek számára különö-

sen fontos, hogy jó minõségû

hangszerük legyen. Melinda je-

lenleg mesterhegedût szeretne

vásárolni, ehhez járulhat hozzá

ennek a koncertnek a bevétele

is. Ittzés Tamást sokan inkább a

Bohém Ragtime Jazz Band veze-

tõjeként, zongoristaként isme-

rik, de most hegedûsként és he-

gedûtanárként mutatkozik be.

Húsz éve tanít a kecskeméti Ko-

dály Iskolában, növendékei or-

szágos és nemzetközi versenyek

díjazottjai.

Az est programja:

Bach: d-moll kettõsverseny I. tétel

Bach: Menüett, Bourrée és Giga

az E-dúr partitából

Bach: Adagio és Fúga a g-moll szóló-

szonátából

Hubay: III. (g-moll) hegedûverseny

I. tétel

Kodály: Adagio

Kreisler: Bevezetés és Allegro

Corelli: Karácsonyi concerto grosso –

Pastorale

A koncertet állófogadás követi

ízletes vacsorával. Jegyek elõvé-

telben megvásárolhatók a kama-

ra titkárságán.

Telefon: 76/501-500

HA VALAKI úgy érzi, hogy vásárlás

közben megkárosították, rossz

minõségû szolgáltatást végzett a

kivitelezõ, akkor érdemes a ka-

mara mellett mûködõ „Békéltetõ

Testület”-hez fordulnia. A hatás-

körébe tartozó panaszos ügyek:

termékek, áruk jótállási, szava-

tossági idõn belüli meghibáso-

dása, szolgáltatás minõségével,

árával kapcsolatos problémák,

építõipari szolgáltatások • uta-

zási szerzõdések, közüzemi szol-

gáltatások • pénzügyi, biztosítá-

si szolgáltatások.

Az eljárást természetes sze-

mélyek kérhetik. Cím: Békéltetõ

Testület 6000 Kecskemét, Árpád

krt. 4. Tel.: 76/501-525, 76/501-

500 �

Térítésmentes
ügyintézés 
a békéltetőknél

Velük bővült
a kamara tagsága
az elmúlt 
hetekben
FRU-KA Kkt., Jánoshalma

Béribalogh Kft., Újtelek

Szalkai-Szabó Ilona, Kecske-

mét

Kovács Zoltánné, Baja

Kovács Imre, Szentkirály

Sugo Auto Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Szekszárd

Ásatárs Kft., Kecskemét

Build-King Kft., Kecskemét

Windsystem Kft., Kecskemét

PET_1130_14_00_00_f.qxd  2011.11.29.  14:07  Page 2

Érdeklődni lehet: Puskás Gabriella, 76/501-500

Oktatótermek 25 fő részére

rendezvények, állófogadások, baráti összejövetelek céljára.


