
Húszéves az idén a kamara
Szakképzés Minden évben több ezer tanulószerződés megkötését segíti a szervezet
Az idén ünnepli megalakulá-
sának huszadik évfordulóját a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara.

Munkatársainktól

Húsz esztendő komoly időszak 
egy szervezet életében. A ka-
mara éppen most ünnepli meg-
alakulásának az évfordulóját. 
Lapszámunkban egy sorozatot 
indítunk el, amelyben bemu-
tatjuk a szervezet tevékenysé-
gét, különböző szolgáltatásait. 
A BKMKIK feladatai közé tar-
tozik a gazdaság szervezése, a 
vállalkozások forráshoz jutásá-
nak az ügyintézése, szakmai klu-
bok működtetése, jogi tanács-
adás, szakértői közvetítés, üzleti 
ajánlatok keresése és adása, 
rendezvények szervezése. A ka-
mara mellett működik a békél-
tetőtestület, a választottbíróság 
és a Teljesítésigazolási Szakér-
tői Szerv. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
szakképzési stratégiai céljaival 
összhangban részt 
vesz a hatékony 
szakképzés-irányí-
tás működtetésé-
ben a munkaerő-pi-
aci elvárásoknak 
megfelelő, rugal-
mas szakképzési 
rendszer kialakítá-
sában. Immáron húsz éve köz-
reműködik a tanulók életen át 
tartó tanulásának megalapozási 
folyamatában; teszi ezt a szak-
mai és vizsgakövetelmények ki-
alakításával, a tanulók szakmai 
és általános kompetenciáinak 
fejlesztési irányvonalainak meg-
határozásával.

Az 1993. évi szakképzé-
si törvény alapot teremtett a 
tanulószerződések kötésére, 
amelynek révén a szakiskolá-
sok a valós termelői munka-

környezetben sajá-
títják el a szakmai 
ismereteket.

A kamara egyik 
régi tagja Göldner 
Tibor, aki a bajai 
Tibi Cukrászat tu-
lajdonosa. Évente 
több tanulószerző-

déses diákja tanulja a műhelyé-
ben a szakma fortélyait. A cég 
története negyed évszázadra 
tekint vissza, ekkor váltotta ki 
a vállalkozói engedélyét. Akko-
riban éppen építkezett, és úgy 
érezte, saroktelken kell nekivág-
ni az új világnak. Pár évig linzer-
gyártó kis műhelyük volt, aztán 

egyik reggel közölte feleségével, 
hogy cukrászüzemet építenek. 
Neje előbb hitetlenkedett, aztán 
neki is megtetszett az ötlet. 

Ennek köszönhetően kő-
műves és egyéb szakmákban 
is jártasságot szereztek. Tibor 
most is meg tudja mutatni az 

üzemben az általa felrakott 
csempéket.

– Egyszer azt mondtam a fe-
leségemnek, hogy ő lesz a világ 
legjobb cukrásza. Majdnem be-
jött, két világbajnoki ezüstöt, két 
olimpiai bronzot és hét magyar 
bajnoki címet nyert – mondja Ti-

bor az egykori tanítványból lett 
feleségéről, aki ma szakoktató a 
Bányai szakképzőben.

Göldner Tibor 1977-ben 
mestervizsgázott, 1999-ben 
a Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség Mestercukrász címét 
kapta meg, a szövetség ta-
valy a zsűritagjai közé fogad-
ta. Gasztronómiai sikerei kö-
zül egyik kiemelkedő a tavaly 
Tihanyban elért első helyezés, 
amit a Garda Fesztivál halász-
léfőző versenyén ért el. 

– Jövőre nyugdíjba mehet-
nék, de engem éltet a szakkép-
zés. Egy időben nem voltam 
tag, aztán önként kerestem a 
kamarát. Nagyon jó a kapcso-
latunk, mondhatni hetente két-
szer keressük egymást. Szól-
nak a pályázati lehetőségekről, 
rendezvényekről. A gasztroklu-
bot például a kamara indította 
útnak, de már mi folytatjuk egy-
más között az üzleti, baráti kap-
csolatokat. Pár éve a kamara 
beszélt rá a tanulószerződéses 
képzésre, amiért hálás vagyok. 
Stabil az anyagi háttere, szép 
ösztöndíjakat, juttatásokat le-
het biztosítani a gyerekeknek. 
Vannak óráim a Bányai tan-
műhelyében, azt látom, hogy 
nagyon sok diák választja szak-
mánkat. Egyesek exkluzív he-
lyekre kerülnek idehaza és kül-
földön, másokról néhány óra 
után látható, hogy lemorzso-
lódnak – mondja a szakember. 
Hozzáteszi: elkeserítő lenne az 
iskolai tanműhelyek megszün-
tetése, amiről hallani lehet. Ott 
ugyanis a tantervi anyagot kell 
megtanítani, egy üzemben vi-
szont azt kell gyártani, amit az 
üzletek rendelnek.

A Petőfi Népe melléklete
IX. évfolyam, 1. szám

31.

.

Székház:

Elektronikus levelezést kell bevezetniük
Változás Az új e-kézbesítési cím garantálja a megküldött hivatalos levelek, iratok átvételét

A cégtörvény (2006. évi 
V. törvény) 2014. már-
cius 15. napjától ha-

tályos rendelkezése intézke-
dik arról, hogy a cégek és a 
hivatalos szervek – hatóságok, 
cégbíróság – közötti kommuni-
káció megkönnyítése és a tár-
saságok hatékonyabb elérése 
érdekében elektronikus úton 
történjen a levelezés. Ennek 
hátteréről kérdeztük dr. Ócsai 
Beatrixot, a Kecskeméti Tör-
vényszék csoportvezető bíráját.

A szakember lapunknak el-
mondta: a jogalkotó szándé-
ka az volt, hogy 2014. július 1. 
napjától a cégtörvényességi 
felügyeleti eljárások ügyintézé-
se is elektronikus úton történ-

jen. A cégbíróság eddig csak a 
kötelező jogi képviselet mellett 
megvalósuló cégbejegyzési el-
járás során levelezett elektroni-
kus úton az ügyvédekkel. Azon-
ban gyakran előfordul, hogy a 
cégek vezetőit személyesen 
kell megszólítania a bíróság-
nak. Erre főként akkor kerül 
sor, amikor a vállalkozás szer-
vezeti működésével kapcsolat-
ban merülnek fel problémák. 
Például a cég vezetője, szék-
helye nem elérhető, vagy nem 
nyújtotta be az éves beszámo-
lóját, mérlegét.

Többször fordult elő olyan 
eset, amikor a postai szolgál-
tatás során elhúzódott a cím-
zett megtalálása, különböző 

okok miatt. Az elektronikus 
kézbesítés ezt az időt lerövidít-
heti és a cégeket elérhetővé 
teszi. Dr. Ócsai Beatrix hang-
súlyozta, hogy az e-mail és az 
e-kézbesítési cím között kü-
lönbség van. Az előbbi a tár-
saság döntésétől, kérelmétől 
függően, a cégjegyzéki adatok 
között szükségszerűen feltün-
tethető. Az elektronikus kézbe-
sítési cím kötelező cégjegyzéki 
adat, egy magasabb követel-
ménynek kell megfelelnie, azt 
oly módon kell „létrehozni”, 
hogy lehetőséget adjon a hiva-
talos iratok tanúsítvánnyal és 
elektronikus aláírással törté-
nő átvételére. A társaság ezzel 
azt garantálja, hogy az általa 

megadott e-kézbesítési címen 
biztosítja az elektronikus úton 
megküldött hivatalos levelek, 
iratok átvételét.

A cégtörvény arra kötelezi a 
társaságokat, hogy az említett 
határidőt követő első változáskor 
kötelesek bejelenteni az e-kéz-
besítésre vonatkozó adatot.

A társaságok közül a kft.-k 
és az rt.-k 2016. március 14-
éig, míg a kkt.-k és bt.-k 2015. 
március 14-éig tehetnek ele-
get annak a kötelezettségük-
nek, hogy társasági szerződé-
süket az új Ptk. szabályaihoz 
igazítsák, módosítsák. Ezért az 
e-kézbesítési címre vonatkozó 
adatot is legkésőbb az említett 
időpontig kell bejelenteniük.

Göldner Tibor 
a százéves bajai 
specialitást, az alvést 
mutatja

Dr. Ócsai Beatrix, a Kecskeméti Törvényszék csoportvezető bírája
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15.0  
egyetlen  
verzió?
Ismét múltunk részévé vált egy 
esztendő. Talán újévi fogadalma-
ink is kezdenek megkopni lassan, 
míg végül belezökkenünk megint 
az előttünk kitaposott út jól kimé-
lyített kerékvágásaiba. Döcögünk 
tovább az unott rutinnal megpakolt 
szekereink végeláthatatlan sorá-
val. Úgy gondoljuk, ez a legkényel-
mesebb, még akkor is, ha sokszor 
értelmetlenül rázódunk szét testi-
leg-lelkileg. Eközben újra meg újra 
szem elől tévesztjük a valódi célt.

Nem is csoda, hisz a szellem, 
mely egykor összetartott bennün-
ket, mára már igencsak feloldó-
dott. Szellemgyártók és régi-új 
ideológusok hada dolgozik ma is 
azon, hogy kompatibilisek legyünk 
saját korunkkal. Az új gombot már 
meg is nyomta valaki. Elindult a 
15.0 verzió. A programcsere sike-
rült, minden licenc elkelt! Ennek 
ellenére sejtjük, a frissítésen már 
sokan dolgoznak… De kié lesz 
majd a befutó?

Pedig lehetne ez másként is, 
mindannyian tudjuk. Megszokása-
ink azonban olyannyira elkényelme-
sítenek jó néhányunkat, hogy képe-
sek vagyunk évekig beragadni saját 
kátyúnkba. Magunk megújításának 
lehetősége már gondolatban meg-
bénít sokunkat, miközben az évez-
red csak éppen kamaszodik. Most 
gyűjti a felnőtté váláshoz szükséges 
erőt, tapasztalatot. Keresve keres 
identitást, de nem talál hozzá meg-
felelő alapot. Vagy mégis?

Néhány precízen kódolt minta 
elveszett, az új rend pedig erősen 
meggyalázza a békés, szelíd termé-
szetet. Ami emberi volt, az most ál-
diagnózissal kóros, ami kóros volt, 
álkenettel emberivé kent. 15.0, 
merre vezérled az évezredet?

Kedves operátorok! Ugye tisz-
tában vannak azzal, hogy min-
den emberről hiányzik egy fontos 
gomb? Az újraindítás, a „reset”…

Sipos Zsolt,
a Bács-Kiskun Megyei  

Kereskedelmi  
és Iparkamara titkára

Néhány adat a megyei szakképzésről
2010 2011 2012 2013 2014

Tanulószerződések száma 3643 3559 3167 3163 3125
Gyakorlati képzést folytató  
gazdálkodók száma 534 577 660 525 481

Képzőhelyek száma 624 716 840 649 573
SZKTV írásbelin résztvevők száma 186 264 423 251 242
Szintvizsgázók létszáma 1002 1885 1400 1693 2165
Szakmai vizsgák száma,  
amelyre szakembert javasolunk 472 732 815 803

Vizsgázók létszáma 5136 9028 9706 8205

ForráS: Kamara



Katarban a bajai cég
Doha Környezetvédelmi munkákkal bízták meg a hazai vállalkozást
Második éve dolgozik Katar-
ban a bajai székhelyű Akuszti-
ka Mérnöki Iroda Kft. A kamarai 
tagsággal rendelkező cég ügy-
vezető igazgatója, Tan Attila me-
sélt a vállalkozás munkájáról.

Barta Zsolt

A céget 2013 októberében a 
budapesti M4-es metrónál az 
5 éves munka során nyújtott 
szakmai színvonalra hivatkozva 
a PORR-Saudi Bin Laden-HBK 
Group részéről felkérték, hogy 
vegyen részt a Katarban, Doha 
városában létesülő metró építé-
sében. A feladat megegyezett a 
budapestivel, mely az építéssel 
járó környezeti zaj- és rezgésha-
tások csökkentésének tervezé-
se és modellezése volt. További 
új területként a levegőtiszta-
ság-védelmi eljárások tervezé-
se, a káros hatások csökkenté-
se és mérése is jelentkezett.

A dohai metróépítés vo-
lumene különbözik a buda-
pesti M4-es metróétól. Itt 35 
fúrópajzs végzi a fúrást, míg Bu-
dapesten kettő dolgozott. A lé-
tesítmény hossza Pesten 7,4 
km, míg Dohában összesen 
285 km alagút készül, mely 4 új 
metróvonalat jelent. Az új met-
rót a 2022-re tervezett labdarú-
gó-világbajnokság előtt akarják 
megnyitni. A kivitelezés 2013-
ban kezdődött. Az Akusztika 
Kft. szakemberei ekkor kezd-
ték meg a munkáikat. A cég a 4 
metróvonal közül a Zöld vonal-
nál kapott munkát.

A feladat az építkezés meg-
kezdése előtt az alapállapot fel-
mérése volt, melynek során zaj-, 
levegő- és rezgésméréseket vé-
geztek a létesítendő állomások 
környezetében. Ezek az adatok 
jelentik a tervezés alapját, erre 
a szintre kell tervezni az építés-
ből származó zaj- és levegőkibo-
csátásokat. A méréseket saját 
eszközökkel végezték. További 
feladat volt modellezni az építés 
során várható zaj-, rezgés- és 
levegőszennyező hatásokat és 
az esetleges határérték-túllépés 
esetén már most megtervezni 
a csökkentés módját.

A 8 hónapig tartó vizsgálato-
kat 2014 májusában fejezték 
be, mely munkát a megbízó és 
a QRail (katari vasúttársaság) 
is elfogadott. 2014 év végén 
a cég sikeresen pályázott a Zöld 
metró felszín feletti vonalának 

környezeti vizsgálatára. A lába-
zaton álló felszíni metróvonal ér-
dekessége, hogy ez halad el az 
emíri testőrségi erőd és az emíri 
palota előtt, továbbá egyik állo-
másán kerül megépítésre Doha 
város egyik legnagyobb bevá-
sárló- és szórakoztató központ-
ja, a Qatar-MAL.

A metróvonalhoz kapcsoló-
dóan óriási közúthálózat-fejlesz-
tés is történik, melyet világszin-
ten is jelentős építőipari cégek 

végeznek. Az Akusztika Kft. egy 
török cégnél, sikeres pályázat 
után, több évig tartó mérési és 
tervezési munkálatokat nyert, 
melyek egyikét január 16-ig si-
keresen befejezte. Az elmúlt he-
tekben két másik metróvonal 
beruházásánál is igényelték a 
bajai cég munkáját.

Tan Attila azt mondja: – Az el-
végzendő munkák volumene 
2015 év elejétől szükségessé 
tette a Katarban lévő folyama-

tos jelenlétet, ezért a két éve a 
Közel-Keleten dolgozó bajai cég 
ez év januárjától megkezdte 
a helyi cég alapítását. Az Akusz-
tika Environmental Qatar LLC 
egy helyi cég bevonásával ala-
kul meg.

A cég katari jelenlétét a dohai 
magyar nagykövetség is figye-
lemmel kíséri. A kapcsolat még  
2013 év végén a HITA segítsé-
gével kezdődött. Dr. Elter István 
nagykövet információkkal és 
kapcsolataival támogatja a cég 
tevékenységét, így 2015 janu-
árjában az Akusztika Kft. veze-
tői meghívást kaptak a katari 
környezetvédelmi minisztérium-
ba, ahol sikeres megbeszélést 
folytattak, és találkoztak a katari 
környezetvédelmi miniszterrel. 
A találkozó eredményeképpen 
a magyar szakemberek meg-
kezdhetnek egy hosszabb távú 
együttműködést Katar állam 
környezetvédelmi vezetésével.

2015. január 31., szombatGAZDASÁGIII.

Pályázati pénzből  
új csarnok
Baja DAOP pályázatból épít 
új szerelőcsarnokot a MA-VI 
Gumiszervíz Baján. A cég 
735 m2 alapterületű épü-
let kivitelezését kezdi meg 
tgk.-, szgk.-, kamion-gumi-
javító és -szerviz számára 
59 497 700 Ft értékben. Cél-
ja az eszközbeszerzés a cég 
termelési kapacitásának, ha-
tékonyságának növelése és a 
vevői igények minél gyorsabb 
és hatékonyabb kiszolgálása 
érdekében.

Városévforduló a  
helyi értékek mentén
Bácsalmás Január 23-án a 
település várossá nyilvánítá-
sának 29. évfordulóját ünne-
pelték. A rendezők igyekeztek 
jó példákat keresni, bemutat-
ni a helyi értékek feltárásával 
és a várost érintő fejlesztési 
elképzelések ismertetésével. 
Bemutatkozott a Kiváló Bács-
kai Termék díjas Bácsalmási 
Önkormányzati Közszolgál-
tatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. is a helyi alapanyagokból 
készült lekvárjaik, gyümölcs-
leveik kiállításával és kóstol-
tatásával.

Szabad a hídon  
az átjárás
Kalocsa A szekszárdi híd 
környezetében lévő 12 te-
lepülés polgármestere írt 
levelet Lázár János minisz-
terelnökséget vezető minisz-
ternek abból a célból, hogy 
az M9 sz. autóút díjfizetős-
sé tételéről született döntést 
visszavonassák. A kormány 
felülvizsgálta korábbi dön-
tését és a dunaújvárosi, ill. 
a szekszárdi hidak haszná-
latát is díjmentessé tette, a 
Pentele- és Szent László-hi-
dakra tehát nem kell egyet-
len matrica sem.

Elköltözött  
a hivatal
KisKunhalas A napokban 
költözött el az okmányiroda 
a korábbi helyéről. A mintegy 
100 millió forintból renovált 
régi rendőrségi épület felújí-
tott épületszárnyában kaptak 
helyet az ügyintézők, ugyanitt 
működik majd a kormányab-
lak is, ahol a személyi okmá-
nyokon túl számos hivatali 
ügyet lehet majd intézni.

Az atomerőmű bővítésével együtt épüljön új híd!
Kalocsa Kamarai kezdeményezésre alakult lobbicsoport a közelmúltban

A Paksi Atomerőmű 
bővítésével kapcso-
latban, 2013 novem-

berében megrendezett, kalo-
csai beszállítói konferencián 
még Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke vetette 
fel azt a gondolatot, misze-
rint szükség lenne a Kalo-
csa–Paks Duna-Hídért Egye-
sület létrehozására. Ez a 
civil szervezet tömöríthetné 
a híd megvalósításáért ten-
ni akaró önkormányzatokat, 
cégeket, intézményeket és 
magánszemélyeket, annak 
érdekében, hogy lobbierejük-
kel támogassák a híd meg-
valósítását.

Az elmúlt évben a külön-
böző szervezetek, illetve cé-
gek vezetőivel megkezdődtek 
az egyeztetések a kezdemé-

nyezés támogatásáról. En-
nek eredményeként a janu-
ár 27-én megtartott alakuló 
közgyűlésen Kalocsa, Paks, 

Kiskőrös, Hajós mellett a 
megvalósítás helyszínének 
környezetében lévő további 
hét település képviselő-testü-

letei, polgármesterei nyilvání-
tották ki csatlakozási szándé-
kukat a kezdeményezéshez. 
Az alapító tagok között olyan 
cégek is megtalálhatóak, 
mint a keceli székhelyű Pin-
tér Művek, a foktői Pannon 
Növényolajgyártó Kft., a ka-
locsai Híd-Coop Zrt., a Buda-
mobil-Cargo Kft. illetve a Ka-
lo-Bau Kft. Természetesen a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara is mint 
kezdeményező kinyilvánítot-
ta szándékát, hogy alapító 
tagként részt kíván venni az 
egyesület munkájában. A te-
vékenység előreláthatóan 
egy szakmai konferenciával 
fog megkezdődni. Ehhez ad 

jó alapot egy korábbi tanul-
mányterv, mely szerint Foktő 
és Uszód között a „Barákai” 
területen lenne a legideáli-
sabb helye a megvalósítandó 
hídnak.

Az elfogadott alapszabály 
szerint a szervezet tagjai – 
különböző fórumokon – lob-
bitevékenységet végeznek 
a híd megépítése érdeké-
ben, másrészt pedig a szak-
mai konferenciákon elhang-
zottak, illetve az előkészítő 
tanulmányok ismeretében 
tesznek javaslatokat a dön-
téshozók felé arra vonatkozó-
an, hogy a Paksi Atomerőmű 
bővítésével egyidejűleg meg-
épülhessen az új Duna-híd.

Két cégével  
lépett be  
a kamara  
tagjai közé

A közelmúltban lépett be 
a kamarába Borsos Bo-
tond két vállalkozásá-

val. Az egyik a HBF Hungaricum 
Kft. fejlesztési tanácsadó cég, 
a másik Spiritus Primus Kft. 
A döntés okáról az üzletember 
elmondta: a kamara vélemé-
nye szerint nemcsak a haté-
kony vállalkozói érdekérvé-
nyesítés terepe, hanem arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a tagok 
között kölcsönösen előnyös üz-
letek köttessenek. A szervezet 
egy közösség, különböző vállal-
kozások találkozási és együtt-
működési terepe. Az üzletek 
pedig mindig találkozásokból 
születnek. Így a kamarai tagság 
tulajdonképpen egy üzleti lehe-
tőség is a tagok számára.

– Azt várom és remélem, 
hogy a kamara tagjaként vállal-
kozó társaimmal közösen haté-
konyabban tudjuk képviselni és 
előmozdítani a vállalkozói érde-
keket ahhoz képest, mintha ez-
zel külön-külön próbálkoznánk 
– hangsúlyozta Borsos Botond, 
aki röviden ismertette a két tár-
saság tevékenységét is. A HBF 
Hungaricum Kft. 2004 elején 
alakult, fejlesztési tanácsadást 
nyújtó cég. Megalakulása óta 
aktív résztvevője az európai uni-
ós és hazai forrásokból megva-
lósuló pályázati rendszernek. 
Kecskeméti székhelyű cégként 
elsősorban a vidéken megva-
lósuló projektekben vesz részt, 
a projektötlettől kezdve az üzleti 
tervezésen és a pályázatíráson 
át a megvalósításig (projektme-
nedzsment, hivatalos közbe-
szerzési tanácsadás, pénzügyi 
lehívások). Megbízóink között 
vannak vállalkozások, önkor-
mányzatok és civil szervezetek. 
A cég rendszeresen dolgozik kü-
lönböző minisztériumoknak, irá-
nyító hatóságoknak, közremű-
ködő szervezeteknek is. Profi 
kollégáinkkal és alvállalkozóink-
kal már több mint 40 milliárd 
forintnyi fejlesztés valósult meg 
elsősorban Bács-Kiskun me-
gyében. A Spiritus Primus Kft. 
egy igazi hungaricumot: kisüsti 
pálinkát előállító és forgalma-
zó cég Kecskeméti székhellyel. 
A boltokban kapható pálinkáink 
mindegyike ért már el bronz, 
ezüst, arany minősítést nem-
zetközi versenyeken. Bérfőzést 
és kereskedelmi főzést is végző 
üzemünk Tiszaföldváron műkö-
dik – mondta az üzletember.

A képen Nicholas James Fry (akusztikus), az Akusztika Kft. katari képviselet-vezetője áll Tan Attilával 
egy metrófúrópajzs-indító területen

Az alapítók egy csoportja a kalocsai városháza dísztermében

u A 25 főt foglalkoztató, ba-
jai székhelyű Akusztika Mér-
nöki Iroda Kft. 2002 óta tevé-
kenykedik környezetvédelmi és 
munkaegészségügyi mérések 
és engedélyeztetések területén. 
Az évek során Magyarországon 
kívül 2005-től Horvátország-

ban, 2006-tól Romániában, ké-
sőbb Bulgáriában is dolgoztak. 
2013-14 ben uniós forrásból a 
szerb-magyar közös határszaka-
szon elkészítették 83 település le-
vegő- és zajtérképét, illetve zaj- és 
levegőtisztaság-védelmi mérése-
ket végeztek 180 mérési ponton.

Az Akusztika Kft.-ről röviden:



Ki lesz a legjobb?
Oktatás Felmérés készült a hetedikesek továbbtanulási szándékairól

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2014/2015-ben 
nyolcadik alkalommal rendezi 
meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyt (SZKTV), valamint az 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (OSZTV) 39 szakmá-
ban. Bács-Kiskun megyében 
27 szakképesítésben jelent-
keztek végzős tanulók.

Barta Zsolt

A megyei kamara székházában 
január 6. és január 21. között 
rendezték meg az elődöntő-
ket. A központilag kiadott írás-
beli versenydolgozatokat 192 
tanuló írta meg. A legnagyobb 
létszámban az élelmiszer- és 
vegyiáru-eladó, a gépiforgá-
csoló-, a gépgyártás-technoló-
giai technikus, a kőműves- és a 
logisztikaiügyintéző-szakmák-
ban mérettették meg magukat 
a versenyzők. A VIII. Szakma 
Sztár Fesztivált április 27–29. 
között Budapesten, a Hungex-
po Vásárközpontban rendezik 
meg, melyre ötszáz 7. és 8. osz-
tályos általános iskolás tanuló 
gyermeket utaztat a kamara 
Bács-Kiskun megyéből. 

A kamara fontos szerepet ját-
szik a szakképzés fejlesztésé-
ben. Pályaválasztási rendezvé-
nyekkel, szülői értekezletekkel 

segíti a diákok pályaválasztási 
döntéseit. A megyei szervezet 
harmadik éve készíttet tanul-
mányt a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézete köz-
reműködésével pályaválasztás 
előtt álló tanulók szakmák irán-
ti érdeklődéséről. Ennek az a 
célja, hogy a pályválasztás előtt 
álló 7. osztályos általános isko-
lás tanulók továbbtanulás és 
szakmaválasztás iránti érdek-
lődését, valamint szüleik pálya-
irányítási szándékát megismer-
je. Erről tájékoztatta a lapunkat 
Ördög Dóra, a BKMKIK okta-
tási igazgatója. Az adatokból 

2014-ben a korábbi évekhez 
hasonlóan az a következtetés 
vonható le, hogy a szülők je-
lentős része (körülbelül a fele) 
azt szeretné, hogy gyermeke 
szakképzettséget szerezzen az 
általános iskola után, de emel-
lett majdnem 40 százalékuk 
felsőfokú végzettséget szán 
neki. A szülők és gyermekeik 
továbbtanulási céljai általában 
egybeesnek. A szülők iskolai 
végzettsége igen sok esetben 
továbbörökítődik, ez mind a 
szakképzettséggel rendelke-
ző, mind a diplomás szülőkre 
igaz. Emellett az alacsonyabb 
végzettségű szülők többsége 

a saját végzettségénél egy ka-
tegóriával magasabb szintű 
képzést szán gyermekének. 
A hetedik osztályos tanulók 
attitűdjét, terveit megvizsgál-
va azt látták, hogy jellemzően 
két nagyobb csoport rajzoló-
dik ki közöttük: egyik a szelle-
mi, másik a fizikai munkához 
vonzódó fiatalok csoportja. 
Előbbiek önállóbbak, szorgal-
masabbak a tanulásban, ügye-
sebbek a szellemi feladatok, 
fejtörők megoldásában, azon-
ban kevésbé tehetségesek a 
gyakorlatiasabb feladatokban 
(pl. barkácsolás) és a sport-
ban. Szüleik gyakran diplo-
más embernek szánják őket. 
Magasabb iskolai végzettség-
re, akár diplomára és szelle-
mi munkára vágynak. A másik 
csoportba tartozó gyerekek a 
barkácsolás, szerelés, a gé-
pek iránt érdeklődnek, a ta-
nulásra kevésbé fogékonyak, 
az iskolai feladatokat csoport-
ban szeretik megoldani, és ke-
vésbé tekinthetőek önállónak. 
Családjuk szakmunkás pályá-
ra szánja őket, gyakran apjuk 
szakmájának folytatójaként, 
a családi vállalkozás örököse-
ként tekintenek rájuk. Utóbbi 
csoportból kerülhet ki a szak-
munkás pályára alkalmas fia-
talok többsége.

2015. január 31., szombat GAZDASÁGI III.

Támogatott mesterképzést indít a kamara
„Dolgozva tanulj!” Február 27-éig jelentkezhetnek az érdeklődők a BKMKIK szakképzési irodáján

Szeptember elsejétől a gya-
korlati képzés elengedhetet-
len feltétele a mesterlevél.

A 2011. évi szakképzési tör-
vény rendelkezése alapján a 
gyakorlati képzést folytató szer-
vezetnél gyakorlati oktatóként 
2015. szeptember 1. után csak 
olyan személy alkalmazható – 
azon szakképesítések tekinteté-
ben, amelyekben a szakképesí-
tésért felelős miniszter kiadta a 
mestervizsga követelményeit –, 
aki mestervizsgával rendelkezik.

Ezen célok megvalósítá-
sát szem előtt tartva a TÁ-
MOP-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 -kép-
zésére van lehetőség.  A támo-
gatásra azok a szakemberek 
jogosultak, akik tanulószerző-
dés és/vagy együttműködési 
megállapodás keretében az 
iskolai rendszerű szakképzés-
ben gyakorlati képzés szer-
vezőjeként, illetve folytatója-
ként részt vevő gazdálkodó 
szervezetek gyakorlati oktatói. 
A mesterképzésre jelentkezés 
feltétele a szakirányú végzett-
ség és – szakképesítésenként 

eltérően – minimum 5 év iga-
zolt szakmai gyakorlat. Jelent-
kezési határidő: 2015. február 
27. Túljelentkezés esetén a je-
lentkezés sorrendje a döntő. 
A mesterképzés felépítése: ösz-
szesen 180 óra, ebből 120 óra 
szakmai ismeret (40 óra szak-
mai gyakorlat, 80 óra szakmai 
elmélet), 20 óra vállalkozási is-
meretek, valamint 40 óra peda-
gógiai ismeretek képzés.

A képzésekkel kapcsola-
tos további részletekről, egyéb 
információkról érdeklődjön 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szak-
képzési irodáján. Telefon: 
76/501-102, 70/702-8431, 
mestervizsga@bkmkik.hu.
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Kérjünk  
írásos  
nyilatkozatot az 
elállási jogunkról!

S okan fordulnak a békél-
tetőtestülethez azzal a 
panasszal, hogy termék-

bemutatós vásárlások után az 
értékesítők – a jogszabályban 
biztosított 14 napos határidőn 
belül – nem veszik vissza a rá-
beszéléssel, megtévesztéssel 
rájuk erőltetett termékeket, 
nem élhetnek elállási jogukkal. 
Mi is a probléma, kérdeztük Ko-
lozsi R. Gyulát, a megyei békél-
tetőtestület tagját. 

– Tavaly június 13-ától hatá-
lyos egy új kormányrendelet, 
mely az üzlet fogalmát a keres-
kedelmi törvénytől eltérően és 
a közhiedelemmel ellentéte-
sen szabályozza. A fogyasztók 
az üzletet ugyanis úgy isme-
rik, hogy az a tevékenységre 
utalóan meg van jelölve. Hogy 
mire is kell gondolni? A kira-
katon keresztül a vásárlók az 
árut többnyire megtekinthetik, 
az eladók tájékoztatják őket 
a nyitvatartási időről, az árak-
ról az üzemeltetőről. A vevők a 
reklamáció céljából oda bármi-
kor visszatérhetnek – mondja 
a szakember. Ezzel szemben 
az új jogszabály értelmében 
az üzlethelyiség: „bármely in-
gatlan, ahol a vállalkozás a 
tevékenységét állandó jelleg-
gel folytatja”. Nincs szó tehát 
megjelölésről, tájékoztató ki-
írásokról, rendszeres nyitva 
tartásról stb. A vállalkozás így 
bármilyen használati célú in-
gatlant (például lakás, garázs, 
vendéglátóhely, iroda, rendelő, 
iskola, kórház, kultúrház stb.) 
használhat arra a célra, hogy 
az „elhíresült” bemutatóra csá-
bítsa a hiszékeny embereket 
és az ott bemutatott termékek-
re – a szokásos módszerekkel 
(rábeszéléssel, az áru speci-
ális tulajdonságainak a fel-
magasztalásával, vissza nem 
térő lehetőségek hirdetésével, 
egészségi állapot felmérésével 
stb.) – olyan adásvételi szerző-
dést írasson alá a fogyasztó-
val, mely szerint azt üzletben 
kötötték. Ezzel pedig kizárják a 
fogyasztót az elállási joga gya-
korlásából. Kolozsi R. Gyula azt 
tanácsolja: ha nem hagyomá-
nyos, közismert üzletben vásá-
rolunk, csak akkor írjunk alá 
szerződést, megállapodást, ha 
előzetesen írásos nyilatkoza-
tot kaptunk arra vonatkozóan, 
hogy 14 napon belül élhetünk 
elállási jogunkkal. 

Hogyan lehet  
jó áron  
értékesíteni  
a vevőknek?

Hogyan tárgyaljunk az 
árról, ha erős verseny-
helyzetbe kerülünk? Ez 

volt az alaptematikája annak a 
többórás szakmai képzésnek, 
melyet Tonk Emil tartott a közel-
múltban Kecskeméten. A kama-
ra nagyterme ezúttal is megtelt 
érdeklődőkkel, mert az ismert 
előadó nem először ad elő a 
BKMKIK megyei székházában 
a vállalkozók előtt. A Tonk  Emil 
Üzleti Akadémia alapítója köny-
nyed, közvetlen stílusban kezdte 
előadását, néhány anekdotával 
fűszerezte a gondolatait. Köz-
ben több alkalommal is jelezte 
a hallgatóknak, hogy szeretné 
megismerni az álláspontjaikat, 
ezért bármikor közbeszólhat-
nak, ha közzé akarják tenni a 
véleményüket. Az előadó szólt a 
válság és az ár kérdéséről. Ele-
mezte, hogyan is döntenek a ve-
vőink a nehéz gazdasági helyzet 
idején. Arra hívta fel a figyelmet, 
hogy bár látszólag a magyar em-
ber árérzékeny, de nem az ol-
csót keresi, hanem a megfelelő 
árért megfelelő minőségű árut, 
szolgáltatást kíván venni. Nem 
az olcsó, hanem a jó minősé-
gű termék győz az előadó sze-
rint egy-egy árvitában. Tonk Emil 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
az eladónak egy bizonyos ár alá 
nem érdemes mennie egy-egy 
tárgyalás során. Az építőipar-
ban pont emiatt alakultak ki a 
hatalmas körbetartozások. Ha 
ugyanis az optimális ár alá megy 
az értékesítő, akkor kockáztat-
ja azon költségek elismerését, 
amelybe beletartozik például a 
munkatársainak a bére is. A ve-
vőről mindig a legjobbat kell fel-
tételezni, még akkor is ha nincs 
pénze. A legjobb ajánlatot kell 
tenni számára. Ha a vásárló azt 
érzi, hogy őt igényesnek tart-
ja a kereskedő, akkor később, 
miután összegyűjtötte a termék 
árát, visszatér megvenni a ko-
rábban kinézett árut. Az előadó 
megjegyezte: nagyon fontos az, 
milyen kifejezéséket használ a 
kereskedő az üzletbe betérő ki-
szolgálása során.

Ha a vevőnek nincs kerete 
egy csúcstermék megvásárlá-
sára, akkor azt kell mondani: 
kedvezőbb áron, más műszaki 
tartalommal, de minőségi árut 
tud javasolni. A vevő pedig el-
dönti, hogy a szerényebb tudá-
sú, de jó ár-érték arányú cikket 
megvásárolja-e.

A felvételen az élelmiszer- és vegyiáru-eladó diákok írják az elődöntő írásbelijét

Az egyik Hírös Hét alkalmából a kecskeméti főtéren rendezett mesteravatón az eskü szövegét mondják  
a felavatott mesterek.

Sétáló EmESE kErESkEdő
 (Baja, Bányai Júlia  
középiskola)
Minden kérdésre válaszoltam, ne-
hezebb feladatokra számítottam. 
Decembertől kezdve készültem az 
SZKTV-re. Remélem, tovább jutok 
a döntőbe.

kutyifa BEncE cukráSz
(Kecskemét Széchenyi István 
középiskola)
A legjobb tudásom szerint vála-
szoltam a kérdésekre. Az év elejé-
től kezdtem készülni az írásbelire. 
Megéreztem, milyen jellegű fel-
adatok lesznek. 

Milyen volt az írásbeli?



A kamara  
új tagjai

T agsági jogviszonyt léte-
sítettek 2015. 01. 01. – 
2015. 01. 25. között:

•  HBF Hungaricum Kft., 
Kecskemét

•  Selymes Attila Lászlóné, 
Kiskunhalas

•  Spiritus Primus Kft.,  
Kecskemét

Szakiskolai  
nyílt nap

J anuár 21-én nyílt napot tar-
tottak a Vári Szabó István 
Szakiskolában. A nyílt nap 

előtt egy kiállítás nyílt a Kőrö-
si úton a diákok által elkészített 
tárgyakból, berendezésekből. 
A Váriban 16 szakiskolai alap-
képzés, szakma közül lehet vá-
lasztani, de az érettségizettek 
számára is 9-féle szakma tanu-
lásának a lehetőségét biztosítja 
az intézmény. A következő nyílt 
napon a Kőrösi és Kazinczy ut-
cai szakmai képzések mellett 
a Kossuth utcai szakközépis-
kolában folyó szakirányokról is 
tájékoztatást kapnak majd a di-
ákok. A szakérettségit biztosító 
4 éves képzés lehetőséget ad 
arra, hogy az adott szakirányból, 
az iskolán belül, plusz 1 év alatt 
újabb végzettséget, szakmun-
kás-bizonyítványt is szerezze-
nek a diákok. Pl. a magasépítő 
technikus, autóelektronikai mű-
szerész, autószerelő, gyakorló 
ápoló, vagy épp a szociális asz-
szisztens képzésekben.

2015. január 31., szombatGAZDASÁGIIV.

H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. - Tel.: +36-76/501-503
H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 11/B. - Tel. +36-79/520-400

H-6300 Kalocsa, Szent István király u. 39. - Tel.: +36-78/566-220
H-6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 31. - Tel.: +36-77/528-896

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Széchenyi kártya program
fejleSztéSi hitelek

*A Széchenyi Beruházási és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek évi nettó 
ügyleti kamata, 1 havi BUBOR=2,10% esetén. A Széchenyi Kártya Program 

további négy hitelkonstrukciójának kondíciói ettől eltérnek.
A tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlatnak.

Részetes információ: www.kavosz.hu

Ellenőrzött szállítók
Fórum Tájékoztató rendezvények az EKAER bevezetéséről

– A tisztességes vállalkozók fi-
zetik meg azt a kiesett adót is, 
amely az áfacsalók miatt nem 
folyik be a központi kasszába. 
A kamara évek óta szorgalmaz-
za, hogy a terheket a kormány 
terítse szét, hogy a becsülete-
sen adózó vállalkozók befize-
tései csökkenjenek, s a csalók 
ne juthassanak piaci előnyök-
höz. Magam, mint cégvezető, 
nem örülök az EKAER beve-
zetésének, mert ez a vállalko-
zások számára plusz terhet 
jelent. Ugyanakkor remélem, 
hogy eléri a célját, mert a csaló-
kat kiszűri a rendszerből.

Mindezt Gaál József kamarai 
elnök mondta azon a szakmai 
fórumon, amelyet az Elektroni-
kus Közúti Áruforgalom Ellen-
őrző Rendszer ismertetésé-
vel kapcsolatban rendezett a 
kamara. Az elnök hozzátette: 
a közelmúltban a kamara sok 
e-mailt küldött szét a vállalko-
zóknak azért, hogy felmérjék, 
hogyan is érinti őket az új rend-
szer bevezetése. A felmérés 
értékelése után kiderült, hogy 
a vállalkozók felét érinti hátrá-
nyosan az EKAER bevezetése.

A rendezvényen a NAV mun-
katársai ismertették a febru-

ár 1-től „élesben” működő 
rendszer lényegét. Elhangzott, 
hogy bejelentési kötelezettség 
terheli az Európai Unió más 
tagállamából Magyarország 
területére irányuló termékbe-
szerzést vagy egyéb célú be-
hozatalt; a Magyarország te-
rületéről az Európai Unió más 
tagállamába irányuló termék-
értékesítést vagy egyéb célú 
kivitelt; de érinti a belföldi for-
galomban nem végfelhaszná-
ló részére történő első adó-
köteles termékértékesítést 
folytató adózókat, amennyi-
ben a fenti tevékenységet az 

útdíjtörvény szerinti útdíjköte-
les gépjárművel (azaz 3,5 ton-
nánál nagyobb össztömegű 
gépjárművel) közúti fuvarozás 
keretében végzik.

A tájékoztatót a napokban 
négy alkalommal rendezték 
meg, mert mintegy négyszáz 
vállalkozás képviselői jelez-
ték részvételi igényeiket. Akik 
nem tudtak részt venni a fóru-
mon, azoknak érdemes meg-
nyitniuk a https://ekaer.nav.
gov.hu honlapot. Itt ugyanis 
széles körű tájékoztatást ta-
lálnak az érdeklődők a témá-
val kapcsolatban.

Nyilvános konzultáció indul
Jogszabály A munkaidőről szóló irányelv felülvizsgálata

Az Európai Bizott-
ság nyilvános 
konzultációt 

kezdeményezett a munka-
idő-irányelv (Working Time 
Directive, 2003/88/EC) felül-
vizsgálatára, mivel az irányelv 
nemzeti szintű végrehajtása 

tagállamonként rendkívül el-
térő és több európai bírósá-
gi ítélet is azt mutatja, hogy 
a jelenlegi direktíva egyes ele-
mei idejétmúltak. A nyilvános 
konzultáció célja annak elem-
zése, hogy milyen változta-
tások lehetnek szükségesek 

a munkaidő olyan szabályo-
zásának biztosítása érdeké-
ben, amely a legmegfelelőbb 
a munkavállalók, a vállalko-
zások, a közszolgáltatások 
és a fogyasztók számára. 
A konzultációs dokumentum 
magyar nyelven is elérhető, 

az észrevételek megküldé-
sének határideje 2015. már-
cius 15.

További információ: http://
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=333&consul-
tId=14&visib=0&furtherCon-
sult=yes&langId=hu.

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó  

egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy  
a 2015. évi kamarai hozzájárulás  

megfizetésének határideje 2015. március 31.
A befizetés történhet átutalás-
sal a 10915008-00000009-
21320005 számlaszámra az 
adószám feltüntetésével, va-
lamint ügyfélszolgálatainkon, 
pénztárba történő befizetéssel.

Felhívjuk azon vállalkozások 
figyelmét, akik még nem tet-
tek eleget teljes körűen 2014. 
évi regisztrációs kötelezettsé-
güknek (online regisztráció, 
vagy MKIK02 nyomtatvány ki-
töltése, beküldése és 2014. évi 
kamarai hozzájárulás össze-

gének megfizetése), mielőbb 
pótolják!

A meg nem fizetett ka-
marai hozzájárulás köztar-
tozásnak minősül, amelyet 
a NAV adók módjára behajt.

A kamarai nyilvántartásba 
bejegyzett gazdálkodó szer-
vezetek részére a kamara té-
rítésmentesen a következő 
alapszolgáltatásokat biztosítja:
•  tanácsadás gazdasági, 

pénz ügyi, adózási, hitel-
hez jutási kérdésekben,

•  üzletipartner-keresés,
•  pályázatfigyelés.

A gazdasági kamarák kö-
telesek továbbá a gazdál-
kodó szervezetek kamarai 
nyilvántartásában szereplő 
adatok nyilvánosságát biz-
tosítani, amely elérhető a  
w w w . k a m r e g . h u / m k k i r / 
kereso.html oldalon.

További információ 
a kamara honlapján 
(www.bkmkik.hu) található.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kalocsai Képviselete,  
Dunaszentbenedek község Önkormányzata,  

a Kalocsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége,  
a BKM Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztelettel 

MEGHÍVJA 
Önt és munkatársait

2015. február 5-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megrendezendő 

Vállalkozói Fórumra
Témák:
– Az agrárium aktuális kérdései
–  Finanszírozási lehetőségek – Széchenyi 

Kártya Program
– Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
– Kérdések, konzultáció

Helyszín:
– Faluház – Dunaszentbenedek, Kossuth u. 62. 

Program: 

10:00  Megnyitó
Vargyas László – polgármester
10.05  Széchenyi Kártya Program – Agrárkártya 
Mészáros Mónika – BKM Kereskedelmi és 

Iparkamara – ügyfélszolgálati munkatárs  
10.25 Foglalkoztatással kapcsolatos támoga-
tási lehetőségek 
Scherrer Zsolt – kirendeltségvezető 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai 
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 
10.50 Az agrárium aktuális kérdései 
Nagy Attila – NAK Falugazdász Központ-vezető
11.25 Kérdések, válaszok 

A programon a részvétel ingyenes.
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a 

78/566-220 tel./fax számra, ill. a 
pejo.zoltan@bkmkik.hu e-mail címre.

                            Tisztelettel:
 Nagy Attila Vargyas László Scherrer Zsolt Péjó Zoltán
 falugazdász polgármester kirendeltségvezető képviseletvezető

Négy alkalommal rendezett az utóbbi napokban szakmai fórumot az EKAER-ről a kamara

fo
tó

: B
. Z

s.

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

Térítésmentes 
képzés  
gyakorlati  
oktatóknak

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara 60 órás mód-

szertani képzést szervez 
a TÁMOP- 2.3.4.B-13/1- 2013-  
0001 számú, „Dolgozva ta-
nulj!” projekt keretében kép-
zőhelyi gyakorlati oktatók szá-
mára, mely térítésmentes.

Jelentkezésnél előnyt élvez-
nek azok a gyakorlati oktatással 
foglalkozó szakemberek, akik

·  1995 előtt szereztek mes-
tercímet, azaz nem vizsgáz-
tak pedagógiai és vállalko-
zási ismeretekből,

·  nem mesterszakmában ok-
tatnak
(mesterszakmák listája: 

http://www.mkik.hu/hu/ma-
gyar-kereskedelmi-es-iparka-
mara/rendeletben-kiadott-mes-
tervizsga-kovetelmenyek-2583)

A szakképzés jogszabályai-
nak és az oktatás és képzés 
dokumentumainak ismerete, 
valamint a pszichológiai és pe-
dagógiai alapjainak megismeré-
se a minőségi szakképzés alap-
követelménye. A felkészítéshez 
szakmai anyagot biztosítunk.

TEMATIKA:
•  Szakképzéssel kapcsolatos 

jogszabályok és képzési  
dokumentumok

•  Gyakorlati oktatás módszer-
tana

•  Hátránykompenzáció  
a gyakorlati oktatás során

•  A pszichológia alapjai  
(motiváció, konfliktuskezelés)

• Pedagógiai ismeretek

Jelentkezési határidő:  
2015. február 13.

Éljen elsők között a kép-
zés lehetőségével, szerez-
ze meg most a gyakorla-
ti oktatáshoz szükséges 
igazoló tanúsítványt! Je-
lentkezni a 76/501-501-
es telefonszámon, vagy 
ordog.dora@bkmkik.hu  
e-mail címen lehet.


