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Esély a gazdasági fejlődésre
Kalocsa A paksi beruházás megmozdíthatná az alvó térséget
Kalocsa és a környéke gazda-
ságilag a megye kevésbé fejlett 
területei közé tartozik. A paksi 
atomerőmű bővítése és az uni-
ós fejlesztési projektek segít-
ségével esély nyílik arra, hogy 
fejlődési pályára kerüljön a tér-
ség. Egyebek mellett erről is 
szó esett azon a gazdaságfej-
lesztési találkozón, melyet a 
megyei iparkamara a városhá-
zán rendezett a közelmúltban.

Barta Zsolt

Csaknem hetven vállalkozó fo-
gadta el a kamara meghívását 
arra a gazdaságfejlesztési talál-
kozóra, melyet a kalocsai város-
háza dísztermében rendeztek. 
A térség vállalkozóit hallgatva 
úgy tűnik, az üzletemberek nem 
túl optimisták a környék gaz-
dasági lehetőségeit tekintve. 
A pesszimizmusukat talán tom-
píthatja az a történelmi lehető-
ség, amelyet az atomerőmű bő-
vítése jelent a térség számára. 
A fórumon részt vevők arra is kí-
váncsiak voltak, milyen uni-
ós gazdaságfejlesztési 
projektekre pályázhat-
nak meg a jövőben.

E két témáról is 
szó esett a rendezvé-
nyen, melyet Péjó Zol-
tán, a kamara kalocsai 
képviseletvezetője moderált. 
A meghívottakat dr. Bálint József 
polgármester köszöntötte, aki 
a Paks II. beruházásról elmond-
ta, hogy 2018 második felében 
indulnak a munkálatok. Remé-
nyét fejezte ki, hogy addig elké-
szül a várost a Duna túlpartjával 
összekötő híd. Az érseki központ 
ennek segítségével tudna infra-

strukturális szolgáltatásokkal is 
bekapcsolódni a munkába. Meg-
jegyezte: Pakson 6-7 ezer ember 
is dolgozik majd egyszerre, akik-
nek szállás kell, s az elszállásolá-
sukat Kalocsa segíteni tudja.

A polgármester után Gaál Jó-
zsef, a megyei kamara elnöke 
kapta meg a szót. Hangsúlyozta, 
hogy a szervezet egyik felada-
ta a megye gazdasági fejlődé-

sének támogatása, a fórum 
ezt segíti elő, akárcsak 

az a tanulmányút, me-
lyet a kalocsai képvise-
let szervezett nemrég 
beszállítói járat néven 

Paksra. Az elnök bemu-
tatta a közelmúltban meg-

jelent TOP 100-as kiadványt, 
mely a Dél-Alföld régió gazda-
ságáról ad áttekintést. Hangsú-
lyozta, a három megye gazda-
sági teljesítményének a felét 
Bács-Kiskun adja. Ez részben 
a Kecskemétre települt Merce-
des autógyárnak köszönhető.

Megemlítette a kamarai re-
gisztráció szükségességét, me-

lyet sokan nyűgnek hisznek. Arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ez egy 
olyan frissülő adatbázis, mely 
segítségével bárki tájékozód-
hat arról, vajon létezik-e az a vál-
lalkozás, amellyel üzletet kíván 
kötni. A regisztrációs rendszer 
bevezetésekor derült ki ugyan-
is, hogy a cégek mintegy harma-
da nem működik. Azok, akik be-
fizették az éves 5 ezer forintos 
kamarai hozzájárulást, három 
szolgáltatást igényelhetnek térí-
tésmentesen: pályázati figyelés, 
üzletipartner-keresés, hitelnyúj-

tás segítése. Emellett azonban 
a szervezet mintegy 100 egyéb 
szolgáltatást nyújt a vállalko-
zások számára. A környékbeli 
országokkal történő gazdasá-
gi együttműködés elősegítése 
érdekében négy vegyes – ma-
gyar-szlovák, magyar-román, ma-
gyar-ukrán és magyar-szerb –  ka-
marát is létrehoztak.

Gaál József érintette az EKÁER 
bevezetésével kapcsolatos kérdé-
seket is. Mint mondta, a rendszer 
alapvetően a gazdaság fehéríté-
sét szolgálja, csak úgy, mint az 

online pénztárgépek bevezeté-
se. Ez utóbbiak működésének az 
eredményeként 180 milliárd fo-
rinttal több adó folyt be a kereske-
delmi szektorból, mint korábban. 
A tájékoztatón szó esett a mester-
képzésről is. Megemlítette, hogy 
a megyei kamarát az öt legtöbb 
mestert képző szervezet között 
tartják nyilván, most azonban egy 
jogszabályi változás következté-
ben csaknem kétszáz szakember 
képzését végzi el rövid időn be-
lül, mely a korábbi jelentkezői lét-
szám többszöröse.

Az előadók között volt Nieder-
müller Péter európai parlamenti 
képviselő, aki arról beszélt, hogy 
a Junckers-bizottság a korábbi 
vezetéstől annyiban különbözik, 
hogy a válság hatásait nem szigo-
rú pénzpolitikai megszorításokkal 
kívánja kezelni. Egy olyan 3 ezer 
milliárd eurós csomagot alakíta-
nak ki, mely a 28 tagország gaz-
daságának a fellendítését segíti 
elő. Brüsszel egységes adópoli-
tikát szeretne bevezetni az unió-
ban, hogy áttekinthetőbb legyen 
a nagytérség gazdasága.

A politikus után Rausch Sándor, 
a megyei önkormányzat alelnöke 
vette át a szót, aki egyebek mel-
lett arról a több mint 63 milliárdos 
megyei területfejlesztési pénzről is 
beszélt, amelyet a Kecskeméten 
kívüli települések fejlesztésére le-
het fordítani a következő években. 
Az elmúlt időszakban mintegy két-
ezer projektelképzelés érkezett be 
a megyeházára, az önkormány-
zatoktól, a civil szervezetektől és 
az egyházaktól. Erre ugyanis ezek 
a szervezetek pályázhatnak, de 
mint mondta, a gazdaság szerep-
lőit egy-egy jó beruházással be le-
het kapcsolni a munkákba.

Külgazdaság          
és a kamara

Csak az utóbbi két évet 
számba véve több mint 30 
külgazdasági vonatkozású 
rendezvényt tartott a kama-
ra, amelyen 1285 üzletem-
ber vett részt. Tóth Anitával, 
a szervezet külügyi és kül-
kereskedelmi vezetőjével 
beszélgettünk. u II. oldal

A nő úgy szép, 
ahogy van
Az üzletasszonyok nem 
rosszabbak férfi társaik-
nál, ugyanakkor többet kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy 
elismerjék őket. Egyéni tör-
ténetekről, sikerekről és 
kudarcokról is szó esett 
egy közelmúltban rende-
zett kamarai konferencián. 
 u III. oldal

Tájékoztatták              
a bizottságokat
A szakmai vizsgabizottsá-
gi elnökök és tagok számá-
ra rendezett továbbképzést 
a napokban a megyei kama-
ra. Dr. Barta Tamás címzetes 
főiskolai tanár a jogszabá-
lyok összefüggéseire hívta 
fel a figyelmet. u III. oldal

Garanciát vállal    
a kamara
A hazai kamarai rendszer 
garanciát vállal arra, hogy 
a duális képzés keretében 
mind több szakiskolásnak 
keres gyakorlati képzőhe-
lyet. A témával kapcsolat-
ban nyilatkozott dr. Szilágyi 
János, az MKIK oktatási 
igazgatója. u IV. oldal

Ajánló

Továbbképzés a „Dolgozva tanulj!”projektben
Oktatás A tanfolyamon különböző kommunikációs technikákkal ismerkedtek a megyei kórház előadójában

A „Dolgozva tanulj!” pro-
jekt keretében a kama-
ra 60 órás módszertani 

képzést szervezett képzőhe-
lyi gyakorlati oktatók számára. 
Mint arról korábban már több-
ször is írtunk, a duális szakkép-
zés egyik jellemzője és erőssé-
ge, hogy a gyakorlati képzési 
helyszíneken megfelelő szak-
mai, pedagógiai és módszertani 
felkészültséggel rendelkező ok-
tatók foglalkoznak a szakiskolai 
tanulókkal.

A tanfolyamon olyan gyakorla-
ti oktatással foglalkozó szakem-
berek vettek részt, akik 1995 
előtt szereztek mestercímet, 
azaz nem vizsgáztak pedagógi-
ai és vállalkozási ismeretekből, 

vagy nem mesterszakmában 
oktatnak. Sokak számára ez a 
tanfolyam olyan új információ-
kat adott, amelyek segítségével 
könnyebben végezhetik mun-
kájukat.

A jelentkezők többségben 
a megyei kórház azon munka-
társai voltak, akik napi munká-
juk folyamán egyben szakiskolai 
tanulók gyakorlati képzését is 
végzik. A békéscsabai Ipszilon 
Kft. képzése során a felnőttek 
betekintést kaptak a szakkép-
zés jogszabályi környezetébe, 
tanulmányozták a gyakorlati 
képzést szabályozó tanügyi do-
kumentumokat.

A képzés folyamán a résztve-
vők megismerkedtek a szabá-

lyozási rendszer elemeivel, rész-
letesen áttekintették a nemzeti 
köznevelési és szakképzési tör-
vény gyakorlati oktatásra vonat-
kozó előírásait. A „Dolgozva ta-
nulj!” projekt keretében a felnőtt 
hallgatók érdekes feladatokat 
végeztek el, amelyek segítségé-
vel elsajátítottak néhány jellem-
ző tanulási formát és az azokhoz 
kapcsolódó oktatási tevékenysé-
get. Mindennapi helyzetek elem-
zésével különböző kommuniká-
ciós technikákat ismertek meg. 
Részletesen tárgyalták a sajátos 
nevelési igényű tanulók szakmai 
képzésének sajátosságait, a ta-
nulási nehézségek összetevőit, 
s azt, hogy milyen fejlesztési le-
hetőségek vannak e területen.

A kalocsai vállalkozók számára a fejlődés esélyét jelenti a paksi beruházásba történő bekapcsolódás lehetősége

Gaál József kamarai elnök, Tamás Sándor alelnök (Híd-CooP Zrt.)  
és Sziráki Szilárd, a Budamobil-Cargo Kft. cégvezetője a fórum előtt

A kamara 60 órás módszertani képzést szervezett a gyakorlati oktatóknak
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Jók a külkapcsolatok
Tóth Anita Két év alatt 30 rendezvényünkön 1285-en vettek részt
Az idén ünnepli megalaku-
lásának huszadik évforduló-
ját a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK). A Gazdasági Ablak 
kiadványban egy sorozat kere-
tében mutatjuk be a szervezet 
tevékenységét, szolgáltatásait. 
Tóth Anitával, a szervezet kül-
ügyi és külkereskedelmi veze-
tőjével beszélgettünk.

Barta Zsolt

– A hazai GDP jelentős része kül-
földön realizálódik. A megyei ka-
marai szervezet hogyan segíti az 
exportáló cégek tevékenységét?

– A BKMKIK általános cél-
ja a külgazdaság területén – a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara, mint ernyőszervezet 
célkitűzéseihez igazodva – a 
megyei vállalkozások külpiaci 
pozíciószerzésének elősegíté-
se, ezáltal a megye és a ma-
gyar gazdaság exportteljesít-
ményének növelése – mondja 
Tóth Anita, a kamara külügyi és 
külkereskedelmi vezetője.

– Melyek voltak a legnépszerűbb 
rendezvények?

– Nehéz választani, 13 éves 
kamarai munkám alatt szá-
mos bel- és külföldi eseményt 
szerveztünk. Csak az utób-
bi két évet számba véve több 
mint 30 külgazdasági vonatko-
zású rendezvényt tartottunk, 
amelyen 1285 üzletember vett 
részt. Azt gondolom, hogy leg-
népszerűbb a gép- és fémipari, 
illetve az energiahatékonysá-
gi tanulmányutak szervezése 
volt Ausztriába, illetve Német-
országba. Megyénkben prio-
ritást élvez a nemzetgazdasá-
gi szempontból is kiemelten 
kezelt gép- és járműiparban 
tevékenykedő vállalatok fej-
lesztése, azok beszállítói háló-
zatokba történő bekapcsolása, 
amelyhez jelentős fejlesztésre, 
mentorálásra van szükségük. 
Az elmúlt két évben – NGM-tá-
mogatással – három beszállí-
tói tanulmányút szervezésével 
igyekeztünk segítséget nyújtani 
a vállalkozások üzleti kapcso-
latainak bővítéséhez. Tavaly 
11 fő részvételével Stuttgart-
ban jártunk, ahol megtekintet-
tük a Mercedes-gyárat, emel-
lett Szerbiába gépjárműipari 
szakmai látogatást szervez-
tünk a kragujeváci SEE Auto 

Compo Net 2014 kiállításra 
és a Fiat-gyárba, amelyen 35 
üzletember vett részt. Kiemel-
ném a BKMKIK HÍRÖS Beszál-
lítói Klaszter Göteborgban tett 
látogatását, ahol a Volvo-gyá-
rat nézte meg a 17 fős magyar 
delegáció. Ott felvettük a kap-
csolatot az Automotive Sweden 
Klaszterral.

– A megyei kamarának komoly 
kapcsolatai vannak a szerbiai 
regionális kamarákkal.

– Valóban, az egyik fontos 
projektünk a magyar–szerb 
vállalkozások határon átnyú-
ló gasztronómiai klubjának és 
kapcsolódó rendezvényeinek 
szervezése volt. A 18 hónapot 
felölelő programsorozat kere-
tében olyan üzleti klubot hoz-
tunk létre a vendéglátó-ipari és 
idegenforgalom területén mű-
ködő vállalkozásokkal, amely-
nek segítségével a résztvevők-
nek a határ mindkét oldaláról 
lehetőségük nyílik egymással 

üzleti kapcsolatok kialakításá-
ra, hogy közösen a régió tradi-
cionális értékeit közvetítsék a 
turisták felé, ezzel is növelve 
a térség vonzerejét. Partnere-
inkkel 10 szemináriumot, 10 
kitelepülést, 12 közös rendez-
vényt szerveztünk meg több 
mint 500 résztvevővel. Szintén 
az elmúlt két évben látogatott 
kamaránkba az izraeli és a brit 
nagykövet azzal a céllal, hogy 
jobban megismerje a megye 
gazdaságát, s együttműködé-
seket alakítson ki a megye vál-
lalkozásaival. Kamaránknak 
vannak törvényben megha-
tározott feladatai is a külgaz-
daság területén, ilyen például 
az exporthoz, illetve exportfi-
nanszírozási hitelhez kapcsoló 
származási bizonyítványok hi-
telesítése, illetve kereskedelmi 
számlák és egyéb árut kísérő 
okmányok láttamozása. Ezek-
kel az elmúlt évben 600-nál 
több esetben keresték fel ügy-
félszolgálatunkat.

– Melyek a jövőbeli tervek?
– Várjuk az uniós pályáza-

tok kiírását, melyek támoga-
tásával folytatni szeretnénk 
a magyar–szerb kapcsolatok 
elmélyítését. Ettől az évtől az 
Európai Bizottság vállalkozás-
fejlesztési hálózatának, az En-
terprise Europe Networknek, 
Csongrád megye mellett, ka-
maránkban is van munkatár-
sa Róza Renáta személyében. 
Így az említett rendszer szol-
gáltatásai, például üzleti part-
nerkeresés is elérhető nálunk. 
A Bács-Kiskun testvérjárásá-
ban működő Villingen-Schwen-
ningeni Kamarával tíz éve 
kialakított együttműködés fel-
élesztése is cél. A hónap vé-
gén készülünk beadni közös 
pályázatot luccai partnereink-
kel, szinten gasztronómiai 
témakörben, ahol az egész-
séges táplálkozás kerül közép-
pontba – mondta végül Tóth 
Anita, a BKMKIK külügyi és 
külkereskedelmi vezetője.
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Megkezdődött az út 
korszerűsítése
A Bajai Országos Közforgal-
mú Kikötő közlekedési inf-
rastruktúrájának fejleszté-
se tárgyú projekt keretében 
megvalósuló Gránátos utca 
útépítési munkálatai március 
23-ával kezdődtek el és előre-
láthatólag május 25-ével fe-
jeződnek be. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

Borászok                    
sikerei
Március 13-án rendezték meg 
Kiskőrösön az István Borház-
ban a Kadarka Nemzetkö-
zi Borversenyt. A Legszebb 
Siller Bor különdíját a bajai 
székhelyű Schieber Pincészet 
Baranya-völgyi Kadarka Siller 
borával érdemelte ki. A Keller 
Kft.- Sümegi és Fiai Pincészet 
2012 Hajós-Baja kadarkája 
arany elismerést kapott.

Fejlesztések             
az Elektransnál
Új, korszerű gépekkel bővült 
a kiskunhalasi Elektrans Kft. 
eszközparkja. A berendezé-
sek egy most épülő üzem-
csarnokban kapnak majd 
helyet. A csarnok építési mun-
kálatai decemberben indul-
tak, amelyekkel május végére 
végeznek. Nem csak a cég 
vezetése hisz abban, hogy a 
mostani fejlesztések köny-
nyebbé teszik majd a min-
dennapi munkát, a dolgozók 
nagy reményeket fűznek az új 
üzemcsarnokhoz és a beren-
dezésekhez. Elek Lajos azt 
mondja, a fuvarozó vállalko-
zóknak nincs könnyű helyzete 
napjainkban, ettől függetlenül 
ez a vállalkozás sikeres idő-
szakot tudhat maga mögött.”

Pályaorientációs 
előadás-sorozat
A kamara szervezésében, 
március 11-én a kalocsai Bel-
városi Iskola 7. osztályos diák-
jai tájékozódhattak a külön-
böző iskolatípusok előnyeiről, 
ill. a hiányszakmákról.  Ugyan-
csak hasonló előadásokra 
került sor a kalocsai Kertvá-
rosi Iskolában is, míg március 
25-én a dusnoki diákok kap-
hattak képet a továbbtanulá-
si lehetőségekről és képzési 
formákról.

A rendszer ötvenezer kockázatos céget jelzett
EKÁER A kamara több szakmai tájékoztatót is szervezett – a tartozásmentes adózóknak nem kell biztosítékot adni

A kamara több alkalom-
mal is rendezett szak-
mai fórumot az elmúlt 

hetekben az Elektronikus Közúti 
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
(EKÁER) rendszerének megis-
mertetésére, melyeken a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal szak-
emberei tartottak ismertetőket. 
A közvéleményt élénken foglal-
koztatja az új rendszer beveze-
tésének a szükségessége. Egy, 
a napokban megjelent híradás 
szerint az EKÁER nemcsak az 
áfacsalásokat szorítja vissza, ha-
nem ennek eredményeként a 
tisztességesen adózó cégeket is 
piachoz juttatja – mondta Sin-
káné Csendes Ágnes, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal adószakmai 

főigazgatója egy sajtótájékozta-
tón. A főigazgató tájékoztatása 
szerint az áfacsalást három ösz-
szekapcsolt rendszer figyeli. A té-
teles áfabevallás a számla útját, 
a banki utalás a pénz útját, míg 
az EKÁER az áru útját követi. Az 
EKÁER januári indulásától feb-
ruár végéig tartott a bevezetési 
időszak, márciustól már élesben 
működik. Eddig 40 ezer ügyfél 
1,5 millió EKÁER-számot kért. A 
NAV rendszere 50 ezer kockáza-
tos céget jelzett, ezek felénél a 
telephelyükön decemberben és 
januárban ellenőrzést tartott a 
hatóság. A vizsgálat során 5700 
adószámot felfüggesztettek, 
1121 adószámot töröltek, 1649 
vállalkozásnál pedig cégbírósági 

törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményeztek. Márciustól ha-
tályos biztosítékadás keretében 
eddig 1,026 milliárd forintot fi-
zettek az érintettek. A tartozás-
mentes adózók száma – akik-
nek nem kell biztosítékot adniuk 
– 113 520. Szabó Károly, a NAV 
vám- és pénzügyőri szakmai fő-
igazgatója példákat ismertetett 
az EKÁER által felderített áfacsa-
lások közül. Elmondása szerint 
egy útszéli súlymérő pont jelen-
tette, hogy egy kamion 12 ton-
nával nehezebb, mint amit az 
áru indokolt. A kamion útját kö-
vetve eljutottak addig a raktárig, 
ahol a mandarint várták, holott 
hivatalosan Csehországba tar-
tott az áru.
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A CE jelölés 
információ 
a vevőknek

A CE jelöléssel kapcso-
latban tartottak a kö-
zelmúltban előadást a 

kamara központjában vállal-
kozók előtt. A rendezvényen 
elhangzott, hogy ha egy gyár-
tó CE jelöléssel látja el vala-
mely termékét, ezzel saját ki-
zárólagos felelőssége mellett 
azt garantálja, hogy a termék 
eleget tesz a CE-jelöléssel 
járó valamennyi jogi köte-
lezettségnek. Ez azt jelenti, 
hogy az adott terméket az Eu-
rópai Gazdasági Térségben 
(EGT, az EU 28 országa és az 
Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás, EFTA országai: azaz 
Izland, Norvégia és Liech-
tenstein) bárhol értékesítheti.

A CE jelölés a más orszá-
gokban gyártott és az EGT-or-
szágokban értékesített ter-
mékeken is megjeleníthető. 
A CE jelölést azonban nem 
minden terméken, hanem 
csak a CE jelölésről szóló 
konkrét európai uniós irány-
elvekben szereplő termék-
kategóriákon kell feltüntetni. 
A CE jelölés nem azt jelen-
ti, hogy az adott terméket az 
EGT-országok valamelyiké-
ben gyártották volna. A jelö-
lés egyszerűen azt tanúsítja, 
hogy a termék a piaci értéke-
sítés előtt ellenőrzésen ment 
keresztül, amely során egy-
értelművé vált, hogy megfelel 
a jogi követelményeknek (pl. 
az összehangolt biztonsági 
szintnek). Az adott termék te-
hát árusítható ezekben az or-
szágokban.

A gyártó: ellenőrizte, hogy 
a termék megfelel az alkal-
mazandó irányelv(ek)ben 
meghatározott valamennyi 
releváns alapkövetelmény-
nek (pl. az egészségvédelmi, 
biztonsági és környezetvé-
delmi követelményeknek), és 
amennyiben az irányelv(ek) 
úgy rendelkezik (rendelkez-
nek), a terméket megvizsgál-
tatta egy független megfele-
lőségértékelési testülettel. 
A gyártó feladata, hogy elvé-
geztesse a megfelelőségérté-
kelést, elkészítse a műsza-
ki dokumentációt, kiadja a 
CE-megfelelősségi nyilatko-
zatot, és ellássa a terméket 
a CE jelöléssel. A forgalma-
zónak azt kell ellenőriznie, 
hogy a terméken szerepel-e a 
CE jelölés, és hogy az igazo-
ló dokumentumok rendben 
vannak-e.

Tóth Anita, a megyei kamara külügyi és külkereskedelmi vezetője

Telt ház kíséri a kamara összes EKÁER-rel kapcsolatos rendezvényét
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Munkahelyek 
kellenének 
a járásban

A munkahelyek számá-
nak alacsony szintje 
miatt egyre kevesebb 

fiatal tud elhelyezkedni a ka-
locsai járásban. A kedvezőt-
len folyamatok megállítása 
érdekében munkahely-te-
remtési fórumot rendeztek 
az érseki városban. Az elő-
adók több tucat elképze-
lést is felvázoltak, egyúttal 
arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a leszakadó térségek-
be államilag kellene irányí-
tani a letelepülni szándéko-
zó cégeket, intézményeket. 
Beruházási lehetőségként 
merültek fel élelmiszer-fel-
dolgozó-, ill. hulladékhasz-
nosító üzemek létrehozását 
célzó elképzelések, ill. egy 
logisztikai központ felépíté-
se is. A város nagy hiányos-
sága, hogy jelenleg nem ren-
delkezik nagyobb létszámú 
turistacsoportok befogadá-
sára alkalmas szálláslehető-
séggel. A felmerült ötletekről 
a szervezők egy összegzést 
is eljuttatnak a város veze-
tőinek és az országgyűlési 
képviselőnek. 

A felújításra 
váró lakótömbök

A lakótömbök felújítási 
lehetőségeiről tájé-
kozódtak a kalocsai 

társasházkezelők. A közel-
múltban pályázatírásban, 
finanszírozási lehetőségek-
ben jártas szakemberek 
adtak tájékoztatást a kalo-
csai társasházak kezelői-
nek arról a pályázati lehető-
ségről, melynek keretében 
az épületek szigetelésére, 
nyílászárók cseréjére, fű-
tési rendszereinek korsze-
rűsítésére lehet támoga-
tást elnyerni. A fórumot a 
kalocsai OTP és a kamara 
kalocsai kirendeltsége kez-
deményezte. A beruházás 
eredményeként növeked-
ni fog az egyes ingatlanok 
értéke. A konstrukcióból 
kiderült, hogy a felújításo-
kat lakossági többletkiadás 
nélkül lehet megfinanszí-
rozni, hiszen a hitelt a meg-
takarítások összegéből ki 
lehet fizetni, plusz most 
pályázati támogatás is el-
érhető.

Kézműves 
remekekkel 
lehet nevezni

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) 
egyfordulós pályázatot 

hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES 
REMEK” elismerő cím elnye-
résére. A pályázat célja a ma-
gyar kézművesség értékeinek 
és mestereinek elismerése; 
minőségi kézműipari termé-
kek bemutatása.

A pályázat tárgyát képező 
termékek köre kézműipari fog-
lalkozás keretében (építőipar-
ban; fémiparban; faiparban; 
ruházat, textil- és bőriparban; 
élelmiszeriparban; üveg-, pa-
pír-, kerámia- és egyéb ipar-
ban) készített termékek, ame-
lyeket idehaza állítottak elő. 
Pályázhat minden természe-
tes és jogi személy, jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, 
művészi kézműves, iparmű-
vész, aki/amely a pályázat-
ban kiírt terméket állít elő. Ha 
a pályázó cégbejegyzésre kö-
telezett gazdálkodó szervezet 
vagy egyéni vállalkozó, szere-
pelnie kell a gazdasági kama-
rákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény (Gktv.) 8/A. § szerin-
ti kamarai nyilvántartásban, 
vagy igazolnia kell, hogy ilyen 
kötelezettsége nincs (pl. az ag-
rárkamara tagja). Egy pályázó 
maximum két pályázatot nyújt-
hat be. A pályázat beadási ha-
tárideje: 2015. augusztus 15. 
A bírálóbizottság által legki-
emelkedőbbnek ítélt termé-
kek/termékcsoportok elnyerik 
a „MAGYAR KÉZMŰVES RE-
MEK” elismerő címet, amelyet 
az MKR emblémájával díszí-
tett kitüntető oklevél tanúsít. A 
pályázat nevezési díja három 
kategória szerint alakul:

A területi kereskedelmi és 
iparkamarák tagjainak a ka-
marai önkéntes tagdíj megfi-
zetésével: ingyenes. A területi 
kereskedelmi és iparkama-
ráknál kötelezően regiszt-
rált pályázóknak (ám nem 
tagok): 5000 Ft + áfa (bruttó 
6350 Ft); további pályázók-
nak: 10 000 Ft + áfa (bruttó 
12 700 Ft), amelyet benyújtott 
pályázatonként a jelentkezési 
határidőn belül, azaz legké-
sőbb 2015. augusztus 15-éig 
kell befizetni az MKIK bank-
számlájára átutalással vagy 
postai csekken.

Egyéb részleteket a www.
bkmkik.hu honlapon talál-
hatnak, ahonnan a  pályázati 
adatlap letölthető.

Tájékoztató bizottsági elnököknek, tagoknak
Képzés A vizsgaszervező is felelős a jogszabályok betartásáért – átfogóan kell értelmezni a rendelkezéseket

A szakmai vizsgabizott-
sági elnökök és tagok 
számára rendezett to-

vábbképzést a napokban a 
megyei kamara. A rendezvény 
előtt kérdeztük dr. Barta Tamás 
címzetes főiskolai tanárt, aki a 
komplex szakmai vizsgáztatás 
rendjének témakörében tartott 
ismertetőt.

Az előadó lapunknak elmond-
ta: a képzés célja a szakképzés 
színvonalának folyamatos szin-
ten tartása és emelése. Mivel a 
szakképzés vizsgáztatási rend-
szere kimenetszabályozású, 
ezért a négytagú vizsgabizottsá-
gok felelőssége jelentős. A kime-
netszabályozás azt jelenti, hogy 
a bizottságoknak kell lemérni-

ük, vajon az illető elsajátította-e 
a hivatás elméleti és gyakorlati 
ismereteit, rendelkezik-e azok-
kal a kompetenciákkal, amelyek 
birtokában megfelelően tudja a 
szakmát művelni. Azért célszerű 
rendszeres továbbképzést tar-
tani a bizottsági tagoknak, mert 
amikor megjelenik egy jogsza-
bály, az ugyan számos területet 
érint, de sok minden a gyakorlat-
ban dől el. A rendszeres oktatás 
során fel lehet hívni a figyelmet 
azokra a problémákra, amelyek 
a gyakorlatban előfordultak már. 
Egy továbbképzés során fontos, 
hogy a meghívottak átfogóan 
lássák és értelmezzék a jogsza-
bályt. Az előadó arról is beszélt, 
hogy a vizsgabizottságoknak 

nagyon figyelmesen át kell te-
kinteniük a vizsgázók dokumen-
tumait. A számonkérés során 
szükséges tárgyi feltételek meg-
létét is garantálni kell. Lényeges 
a komplex vizsgára vonatkozó 
jogszabály tartalma, mert a vizs-
gabizottság a szerint működhet, 
ahogy a lebonyolítási rendben 
azt leírták. Fontos tudni, hogy a 
vizsgaszervező képviselője nem 
tagja a vizsgabizottságnak. Vi-
szont felelős azért, hogy a vizs-
gabizottság rendben működjön. 
Ha jogszabályellenes jelenséget 
vesz észre, akkor köteles felhívni 
a vizsgabizottság elnökének a fi-
gyelmét arra, mert jogilag a szer-
vező is felel a vizsga lebonyolí-
tásáért.Vizsgabizottsági elnökök és tagok hallgatták az előadót
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Úgy szép, ahogy van
Női konferencia Egyéni történetek, buktatók és a sikerek

Az üzletasszonyok nem rosz-
szabbak férfi társaiknál, 
ugyanakkor többet kell telje-
síteniük ahhoz, hogy elismer-
jék őket. Erről is szó esett 
egy közelmúltban rendezett 
konferencián.

Barta Zsolt

Nőnek lenni jó címmel rende-
zett nőnapi konferenciát a ka-
marában a Női Vezetők Klub-
ja. A rendezvényt Csatosné 
Harmati Erika üzletasszony, 
illetve a kamara részéről Pus-
kásné dr. Csorba Éva szervez-
te meg. Sipos Zsolt kamarai 
titkár köszöntötte a meghívot-
takat, aki Ádám és Éva törté-
netét idézte fel, hangsúlyoz-
va a nők szerepét mintegy 
hetven meghívott hölgy előtt. 
A rendezvény előadói között 
volt Séllei Györgyi szexológus 
mediátor, aki Nőiességünk 
születésnapja címmel tartott 
előadást. A vendég mottója: 
szex által születünk és ez éle-
tünk egyik alapja. Érdemes 
az alapokat rendben tartani! 
A szexológus lendületes elő-
adásában egyebek mellett 
azt hangsúlyozta, hogy szak-

mai tapasztalata szerint nem 
az életkoron van a hangsúly. 
Ötven felett is lehet valakinek 
megfelelő a szexuális élete, 
miközben huszonévesen is 
kínlódhat egy lagymatag kap-
csolattal. Ma ezekről a kérdé-
sekről nyíltan lehet beszélni, 
még akkor is, ha prűd a tár-
sadalom egy része. A rendez-
vényen olyan üzletasszonyok 
meséltek történetükről, akik 
ugyan sikereket értek el, de 
az eredményért rengeteget 
küzdöttek. Hodik Adrienn a 
férjével egy zebegényi többa-
partmanos vendégházat épí-
tettek. Korábban egy multi-
nacionális cégnél dolgozott, 
a férje pedig egy jól menő 
vállalkozásnál. De váltottak, 
mely úgy tűnik, jól sikerült. Az 
előadók között volt S. Hegyi 
Lucia, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett magyar divatterve-
ző, a Luan by Lucia divatház 
ügyvezető igazgatója, veze-
tő tervezője és lánya, Süme-
gi Klára is. Mint mondta, a 
megjelenés, az öltözködés 
nagyon sokat árul el a nőkről 
vagy akár a férfiakról is. Ah-
hoz, hogy egy jó ruhát lehes-

sen készíteni, ismerni kell a 
vásárló személyiségét, érezni 
kell annak az auráját, mert 
csak ez alapján lehet a meg-
felelő munkát végezni.

– Ha belül rendben va-
gyunk, szeretjük önmagun-
kat, ennek a kisugárzása 
érezhető lesz a környeze-
tünkben. A munkája során 
rá kellett jönnie arra, hogy 
nem olyan divattervező akar 
lenni, aki mindent elad, ha-
nem olyan, aki azoknak ad el, 
akik önmaguk akarnak lenni, 
és nem másoknak akarnak 
megfelelni. A ruháik olyanok, 
amelyeket nem kell csere-
berélni szezononként. Hiába 
mutatják meg a magazinok a 
legújabb trendeket, az mind 
útkeresés, amely arra reflek-
tál, hogy az illető még nem ta-
lálta meg önmagát – mondta 
a divattervező.

Az előadók között volt Kő-
vágó-Laky Andrea is, a Ford 
Közép- és Kelet-Európai Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki az 
év menedzsere lett 2013-
ban. Az autóértékesítés tipi-
kusan férfimunka, s ebben a 
világban vált a vezetése alatt 
idehaza piacvezetővé a válla-

lat. A magánélet és az üzleti 
építkezés  összekapcsolásá-
ról mások mellett Szabó Éva 
a tiszakécskei Barack Hotel 
építéséről és három gyermek 
neveléséről beszélt.

Az előadók között volt Jaksa 
Tímea fotós, aki elmondta: a 
médiának az a dolga, hogy el-
adja mindazt, amit értékesíte-
ni kell. A jól ismert szakember 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a fotósok egy része olyan ké-
peket alkot a számítógép segít-
ségével, amelyek mesterséges 
arányok alapján csinálnak a 
kevésbé látványos hölgyekből 
is szépségeket. Ugyanakkor a 
magazinokban látott fotók sok 
tininek eltorzítják a szépség-
képét, mert amiket a képeken 
látni, valójában nem léteznek. 
Jaksa Tímea azt mondja, hogy 
amikor bejön hozzá a szalon-
jába egy nő, akkor ráfigyel a 
munka során, nem pedig a 
technikára. Nem híve annak a 
szépségipari irányzatnak, mely 
a technika segítségével szinte 
egy teljesen új nőt alkot egy-egy 
fotósorozat után. A fotóművész 
vallja, hogy egy nő úgy szép, 
ahogy van, nem kell mestersé-
gesen újraalkotni. 

Az előadók között volt Kővágó-Laky Andrea is, a Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. ügyvezető igazgatója
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GAZDASÁGI

Elnökségi ülést 
tartott a megyei 
kamara 
vezetése

Március 17-én tartotta 
az első félév második 
ülését a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöksége. A megbe-
szélés alkalmával Gaál József 
elnök megemlítette az elmúlt 
időszak legfontosabb esemé-
nyeit, közte a megyénk több vá-
rosában, kamarai szervezésben 
lebonyolított EKÁER tájékoztató 
előadásokat, amelyek rendkívü-
li érdeklődés mellett, közel 500 
vállalkozó részvételével valósul-
tak meg. Az elnök a szervezet 
februári gazdasági évnyitójáról 
is szólt: az esemény alkalmával 
bemutatták a Dél-alföldi Régió 
Gazdasága – 2014 című kiad-
ványt, amely Békés, Csongrád 
és Bács-Kiskun megye kereske-
delmi és iparkamarái a Dél-al-
földi Regionális Adó Főigazga-
tósággal, valamint a Központi 
Statisztikai Hivatallal karöltve 
készítettek el.  Az ülésen a du-
ális felnőttképzés témája, vala-
mint a garanciavállalás kérdése 
is felmerült, a megfelelő szak-
mai utánpótlás biztosításának 
kiemelt fontossága mellett.

Grafikus tárlata 
a kamarában

A kamarában nyílik meg Si-
mon András grafikusmű-
vész Köszönet az életért! 

című kiállítása. A tárlatot méltat-
ja Horváth Janisz grafikus, tipo-
gráfus, a kínai kalligráfia szak-
értője, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tanára március 30-án, 
hétfőn, 17 órától a BKMKIK me-
gyei székházában.

A Széchenyi 
Kártya Program

A megyei kamara bajai –
épviselete április 7-én 
15–17 óra között Szé-

chenyi kártya ismertető prog-
ramot rendez a Duna Szálló 
nagytermében (Baja, Szenthá-
romság tér 6.). A rendezvényen 
a Széchenyi Kártya Program-
ról Szép Zoltán, a KA-VOSZ Zrt. 
fejlesztési igazgatója, Györök-
né Mészáros Eszter, a BKMKIK 
bajai képviseletvezetője, Lovas 
Beáta, a VOSZ Bács-Kiskun Me-
gyei Iroda vezetője beszél.

Kiváló Bácskai 
Termék díjra 
és védjegyre 
lehet pályázni

A Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Ipar-
kamara idén is meghir-

deti a Kiváló Bácskai Termék 
díj pályázatot. A díj célja a fo-
gyasztói és üzleti elismerés 
azon termékeknek, melyek 
a bácskai tradíciókat és elis-
merésre méltó ízeket hordoz-
zák. A díj elnyerése esetén  a 
kamara tanúsítványt ad ki, 
amely feljogosítja a nyertes 
pályázókat, hogy egy éven át 
csomagolásaikon, termékei-
ken feltüntessék a védjegyet. 
A pályázatokat egy szakmai 
díjbizottság bírálja el, és enge-
délyezi a védjegyhasználatot. 
A védjegy használatát a véd-
jegybizottság a védjegyhaszná-
lati szerződésben meghatáro-
zott ideig, vagy visszavonásig 
engedélyezi. A védjegyhaszná-
lati jogot megsérti a pályázó, 
ha érvényes tanúsítási oklevél 
nélkül használja a védjegyet. 

Az elnyert termék csomago-
lása vagy felirata tartalmazhat-
ja a logót, illetve a szóróanya-
gokon a termék neve mellett 
feltüntethető. Nem alkalmaz-
ható a logó használata a pályá-
zó által gyártott-forgalmazott 
más árucikk esetében.

A pályázat benyújtásának 
módja: az áruminta és a kitöl-
tött pályázati kérelem mellé 
(amelyet a kamarai honlapról 
www.bkmkik.hu is letölthet-
nek), csatolni kell a pályázati 
kérelem alján megjelölt doku-
mentumokat. Egyéb tekintet-
ben a pályázat díjmentesen be-
adható. (Amennyiben tanúsító 
bizonylattal nem rendelkeznek, 
élelmiszer-ipari bevizsgálás ké-
résére is van lehetőség, ennek 
díját a pályázó fizeti.)

A pályázható termékek te-
matikus csoportjai: pékáruk, 
cukrászsütemények, húské-
szítmények, egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, tartósí-
tás, száraztészta, fűszer, étel-
ízesítő gyártása, bor, pálinka 
termékek. A védjegyek kiosz-
tására a 2015. május 16-ára 
tervezett Bácskai Nap kereté-
ben kerül sor.

Az árumintákat és a nevezé-
seket 2015. április 15-éig kell 
eljuttatni a kamara bajai irodá-
jába: Baja, Tóth K. u. 11/b. To-
vábbi kérdés esetén a 79/520-
400-as telefonon vagy a 
bkmkikbaja@t-online.hu e-mail 
címen lehet érdeklődni.

Garancia a kamara
Dr. Szilágyi János A duális képzés után könnyebb állást találni
A hazai kamarai rendszer ga-
ranciát vállal arra, hogy a du-
ális képzés keretében mind 
több szakiskolásnak keres 
gyakorlati képzőhelyet. A té-
mával kapcsolatban kérdez-
tük dr. Szilágyi Jánost, az MKIK 
oktatási igazgatóját.

Barta Zsolt

A duális képzés bevezetése 
fontos érdeke a hazai iskola-
rendszernek, a cégeknek és 
a leendő szakmunkásoknak. 
A gyakorlatorientált képzés 
eredményeként jelentősen 
csökken az ifjúsági munkanél-
küliség, a munkaadók pedig 
képzett fiatal dolgozókat kap-
nak a végzés után. A rendszer 
továbbfejlesztéséről beszélget-
tünk dr. Szilágyi Jánossal, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara oktatási igazgatójával. 

– A kormány a közelmúlt-
ban tárgyalt arról, hogy miként 
is kell fejleszteni a következő 
négy évben a hazai szakkép-
zés rendszerét, melyet fokoza-
tosan a gazdaság szolgálatá-
ba kell állítanunk – mondta dr. 
Szilágyi János. – Európában 
ott alacsony az ifjúsági munka-
nélküliség, ahol duális képzést 
folytatnak. Azaz a fiatalok az 
iskolában elsajátítják az elmé-
leti képzést, majd egy cégnél 
testközelből tanulják meg a 
szakma fogásait. Sok esetben 
a cégnél dolgoznak tovább. 
Magyarországon 2010-ben in-
dult a duális képzés, 2013-ban 
pedig általánossá vált a szakis-
kolai rendszerben ennek a be-
vezetése. Ennek köszönhetően 
egyre több diákot helyeztünk ki 
a cégekhez. 

– Hány tanulót képeznek a 
vállalkozások?

– Jelenleg a szakiskolai rend-
szerben résztvevők mintegy 51 
százaléka kap képzést a cé-
geknél, de három év múlva ezt 
a számot 70 százalékra sze-
retnénk növelni. Egy törvény-
módosítás következtében be-
iktattunk egy garanciavállalási 
rendszert. Ennek az a lényege, 
hogy a szakiskolai tanuló csak 
akkor végezheti iskolai tanmű-
helyben a gyakorlati képzését, 
ha a kamara kiállít egy tanú-
sítványt, miszerint nem tudták 
biztosítani a diák képzését a 
munkáltatónál. A duális kép-
zés mindenkinek jó, mert ez a 

rendszer a diákot a foglalkozta-
tási és a társadalombiztosítá-
si rendszerbe beemeli. A kép-
zés munkaviszonynak számít 
és a diák biztosított, miközben 
munkatapasztalatra is szert 
tesz az oktatás során. Így jobb 
elhelyezkedési esélyekkel indul 
a munkaerőpiacon. Emellett 
havi rendszerességgel anyagi 
támogatást is kapnak a diákok, 
mely 15–30 ezer forint között 
alakul. Ha hiányszakmát sajá-
tít el a fiatal, akkor szakmun-
kásösztöndíjat is kaphat. Azaz 
egy jó képességű tanuló akár 
50–60 ezer forintnyi összeg-
hez jut havonta, mely komoly 
támogatást jelent a családnak 
is. A kamara a garanciával kap-
csolatos anyagot március 12-
én tárgyalta.

– Nem nyűg a cégek nyakán 
a fiatal?

– Úgy gondolom, hogy egy 
vállalkozásnak előnye szár-
mazik a képzésből. Sorba vet-
tük azokat az intézkedéseket, 
amelyeket megvalósítunk an-
nak érdekében, hogy az emlí-
tett arány 51-ről 70 százalékra 
emelkedjen. Ezzel a német és 
a svájci rendszerhez közelí-

tünk. A vállalatok érdekeltségét 
növelni szeretnénk, melyet a 
képzési normatívák 25 száza-
lékos emelésével szeretnénk 
elérni a szakképzési alapból  
2015 szeptemberétől.    

– Négy éve vezették be a du-
ális rendszert, milyen eredmé-
nyei vannak a reformnak?

– Minden évben 3000 fia-
tal szakmunkást kérdezünk 
meg. 2009-ben a változások 

előtt a pályakezdő szakmun-
kásoknak csak a 49 százaléka 
tudott elhelyezkedni. A tavalyi 
adataink 58 százalékos ered-
ményt mutatnak. Az ifjúsá-
gi munkanélküliség területén 
2013-ban idehaza 25 száza-
lékos volt, míg az uniós átlag 
22 százalékot mutatott. Ez a 
szám 2014 első felében 25-ről 
19-re csökkent. A lemorzso-
lódást is csökkenteni kell. Ez 
mintegy 30 százalékos arányt 
mutatott a szakiskolai tanulók-
nál. Ezt is szeretnénk csökken-
teni. A szakmunkás végzett-
ségűeknek a foglalkoztatása 
magasabb, mint azoknak, akik 
csak nyolc osztályt végeztek. 
Az alapfokú végzettségűeknél 
mindössze 5,3 százalékot mu-
tat a foglalkoztatási ráta a 25 
év alattiak esetében. A teljes 
lakosság esetében az alapfokú 
végzettségűeknek csak a 26,5, 
míg a középfokúak esetében 
62,5 százalék. Azaz közel két 
és félszeres a különbség.  Ezért 
fontos az, hogy olyan szakkép-
zést alakítsunk ki, ahol csök-
ken a lemorzsolódás – mond-
ta végül dr. Szilágyi János, az 
MKIK oktatási igazgatója.

Duális képzés a Mercedes autógyár oktatási műhelyében 
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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

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 vállalkozá-
sok figyelmét, akik még nem 
tettek eleget teljes körűen 
2014. évi regisztrációs kötele-
zettségüknek (online regiszt-
ráció, vagy MKIK02 nyomtat-
vány kitöltése, beküldése és 
2014. évi kamarai hozzájáru-

lás összegének 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 szerep-
lő adatok nyilvánosságát 
biztosítani, amely elérhe-
tő a  www.kamreg.hu/mkkir/ 
kereso.html oldalon.

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

Dr. Szilágyi János


