
Elismerés a Phoenix Mecanónak
Befektetés A kutatás-fejlesztési központra másfél milliárd forintot költöttek
Bács-Kiskun megye második 
legnagyobb munkaadója az 
1993-ban alapított Phoenix 
Mecano Kecskemét Kft., mely 
a svájci központú Phoenix Me-
cano cégcsoport tagja. A cég 
ügyvezető igazgatója, dr. Nagy 
Zoltán „A hónap beruházója” 
címet vehette át szeptember-
ben Varga Mihály nemzetgaz-
dasági minisztertől.

BARTA ZSOLT

– Miért kapta a vállalat az elis-
merést? – kérdeztük dr. Nagy 
Zoltán igazgatót.

– Vállalatunk 2012-ben ala-
pította meg önálló kutatás-fej-
lesztési központját és ugyan-
ebben az évben indította el 
– uniós pályázati forrás bevo-
násával – az „Elektromechani-
kus termékek és azok gyártás-
technológiájának kifejlesztése” 
című projektjét, melyet az idei 
év első felében sikeresen zárt 
le. A mintegy 1,5 milliárd forint 
összköltségű fejlesztés elsősor-
ban az egészségügyi és bútor-

ipari szektorban használatos 
ágyak, fotelek emelőrendsze-
reit modernizálta. Nagy öröm 
és megtiszteltetés számunkra, 
hogy a miniszter úr a megalapí-
tásunk óta tartó, folyamatosan 
megvalósított beruházásain-
kat, illetve ezt a legutóbbi fej-
lesztésünket ismerte el „A hó-
nap beruházója” címmel.
– A vállalat múltja Kecskemé-
ten is jól ismert, egy 40 fős 
cégből nőtt 1000 fős nagy-
vállalattá. Az 1993-as alapítási 
évben 7 millió euró volt az ár-
bevétel, most 127 millió euró. 
Milyen jövőt épít a cég?

– A számokhoz hozzáten-
ném, hogy az éves árbevéte-
lünk alapján Kecskeméten a 
harmadik, Bács-Kiskun me-
gyében a hetedik helyen ál-
lunk, országosan pedig a 200 
legsikeresebb vállalkozás közé 
tartozunk. A cégcsoporton be-
lül vállalatunk a legjelentő-
sebb gyártóegység mind árbe-
vétel, mind dolgozói létszám 
szempontjából. Ennek elisme-
réseként a tulajdonosok egyre 

több gyártási kompetenciát, 
know-how-t telepítenek át vál-
lalatunkhoz termékcsoport-
jaink németországi anyahá-
zaitól. Itt kell megjegyeznem, 
hogy kiemelt szerepünket 
erősíti, hogy a cégcsoport eu-
rópai logisztikai központját is 
vállalatunk működteti 2013 
óta. Nemzetközi tapasztalatok 
mutatják, hogy egy cég terme-
lőtevékenysége akkor erősöd-
het, ha kutatás-fejlesztési te-
vékenységet is párosít mellé. 
Úgy gondolom, talpon marad-
ni és növekedni is csak azok 
a cégek képesek, amelyek 
ezt időben felismerik. Ezért is 
tekinthetjük fejlődésünkben 
óriási lépésnek a ma már 13 
fejlesztőmérnököt alkalmazó 
kutatás-fejlesztési centrum ki-
alakítását. Az egységünk ed-

dig elsősorban a cégcsoport 
elektromechanikus termékeit 
fejlesztette, optimalizálta. Po-
zitív eredményeket értünk el, 
melyek igazolták, hogy helye-
sen döntöttek a tulajdonosok 
a kutatás-fejlesztési központ 
magyarországi létrehozása-
kor. A projekt megvalósítása 
során hatékonyan és előre-
mutatóan működtünk együtt 
a németországi mérnök mun-
katársakkal, ami kellő alapot 
teremtett ahhoz, hogy a jövő-
ben újabb termékcsaládokat, 
valamint gyártási folyamato-
kat optimalizáljunk, illetve fej-
lesszünk itt, Kecskeméten. Az 
elmúlt több mint húsz év alatt 
mintegy 80 millió eurót fektet-
tünk be, és a jövőben is nagy 
hangsúlyt kívánunk helyezni 
a beruházásokra.

– A dolgozói létszám meg-
őrzése önmagában is 
komoly kihívást jelent egy 
cég életében. Milyen szem-
pontok kerülnek előtérbe 
a vállalat munkaerő-gazdál-
kodásában?

– Termékeinknél a hozzá-
adott értéket szeretnénk to-
vább növelni, ami magasan 
kvalifikált szakemberek mun-
káját igényli. Ezt figyelembe 
véve tervezzük a létszámbő-
vítést is a jövőben. A minősé-
gi munkaerő-utánpótlás ér-
dekében duális főiskolai és 
duális szakképzést folytatunk 
cégünknél. Eddig 14 főiskolás 
hallgatóval kötöttünk szerző-
dést, valamint közel harminc 
szakiskolás diák sajátítja el a 
szakma fortélyait szintén duá-
lis képzés keretében.

– A kormány ebben az uniós 
költségvetési ciklusban foko-
zottan támogatja a gazdasá-
got, ezen belül elsősorban a 
kkv-kat. Milyen lehetősége 
van egy nagyvállalatnak?

– Az új költségvetési ciklus-
ban cégünk kutatás-fejlesztési 
projektek megvalósítására pá-
lyázhat. Mi is szeretnénk élni 
a lehetőséggel, mégpedig oly 
módon, hogy egy közepes mé-
retű céggel működünk együtt, 
ami azt jelenti, hogy az egyik 
alkatrész-beszállítónkat integ-
ráljuk a megvalósítandó pro-
jektünkbe. A közös fejleszté-
sek fontos szerepet játszanak 
majd termékeink hozzáadott 
értékének növelésében.
– Milyen kapcsolatot ápolnak 
a kamarával?

– A megyei kereskedelmi és 
iparkamara koordinálja a ta-
nulószerződéses szakképzési 
rendszert. Mint ahogy emlí-
tettem, mi is aktívan részt ve-
szünk a szakképzésben és e 
területen nagyon jók a tapasz-
talataink. A duális rendszer 
bevezetése is zökkenőmen-
tesen történt. Úgy gondolom, 
hogy a BKMKIK számára egy 
referenciacég vagyunk. A tan-
műhelyünket az elmúlt évben 
alakítottuk ki, nagyon jó körül-
mények között tudjuk képezni 
a fiatalokat, korszerű gépek, 
szerszámok és munkafüze-
tek állnak rendelkezésükre 
– mondta végezetül dr. Nagy 
Zoltán ügyvezető igazgató.
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Tudományos kutatás előzte meg a cégalapítást
Cavity Eye A világ legjobb cégeivel is felveszik a versenyt – folyamatos fejlesztés a munkájuk

Egy tudományos téma ku-
tatását kezdte dr. Szűcs 
András 11 évvel ezelőtt 

a Kecskeméti Főiskolán Beli-
na Károly professzor irányítása 
alatt, mely eredményeire mára 
egy spin-off vállalkozás épült fel 
Kecskeméten. A gépészmér-
nök azt vizsgálta, hogyan áram-
lik a műanyag egy fröccsöntő 
szerszámban.

– A Cavity Eye Hungary Kft. 
olyan gyártásfelügyeleti rend-
szert alkalmaz ma, mely a 
fröccsöntő szerszámba épített 
nyomás- és hőmérsékletmé-
rő szenzorok segítségével mu-
tatja meg a felhasználónak, 
mi is történik az üregben ott, 
ahol a termék keletkezik. Ha a 
termék megfelelő minőségű, 

a megrendelő fizet érte, ha se-
lejt, akkor pedig a gyártónál ke-
letkezik veszteség. Van olyan 
szerszám, mely naponta 250 
ezer terméket gyárt. A Cavity 
Eye Hungary Kft. szolgáltatása 
azt garantálja, hogy a vásárló 
csak kiváló minőségű gyártott 
terméket kaphasson – mondja 
a tudós üzletember, aki  Belina 
professzor tanszékén dolgozott 
a Kecskeméti Főiskola GAMF 
Karán.

– 2011-ben kaptam egy le-
hetőséget, hogy ellátogassak 
több külföldi konferenciára. 
Itt szembesültem azzal, hogy 
szükség van egy olyan mérési 
módszerre, amely könnyedén 
alkalmazható a gyakorlatban. 
A munkánkat a továbbiakban 

ez is motiválta, és az évek so-
rán egy globális tudásbázist 
sikerült összerakni mind szer-

szám, mind technológia, mind 
anyag, mind fröccsöntő oldal-
ról. A németországi Friedrichs-

hafenben nemrég részt vettünk 
a FAKUMA nevezetű szakmai 
kiállításon, ahol azt tapasztal-
tuk, hogy a világ legjobb cégei-
vel felvesszük a versenyt. Igaz, 
a piaci részesedésünk kicsi, de 
látjuk, hogy az évtizedes mun-
kának megvan az eredménye. 
Egyszerűen fogalmazva: a ter-
mék minőségének biztosítása 
területén tettünk előre egy lé-
pést – meséli dr. Szűcs András.

– A Cavity Eye Hungary Kft. 
a technológiát is betanítja az 
adott cégnél. Volt olyan cég, 
ahol a gyártó szerszámot ko-
rábban hat hónapig nem sike-
rült beállítani, mi egy hónap 
alatt átadtuk gyártásra, azaz 
a próbák idejét töredékére le-
het csökkenteni. A vállalkozá-

sunk csapata 21 fő, ide számí-
tom azokat a munkatársakat 
is, akik beszállítóink. A fejlesz-
tésen – hardver, szoftver te-
rület – hét személy dolgozik. 
A gyártáson ugyancsak hét 
személy dolgozik. Ők az adat-
gyűjtő egységeket, a szenzo-
rokat, a kábeleket, a kiegé-
szítőket állítják elő. Újabb hét 
ember pedig eljuttatja az ügy-
felekhez a termékeket, beüze-
melik ezeket, szaktanácsokat 
adnak. A cég különlegessé-
ge, hogy nincs kereskedőnk. 
Mi a partnernél megvizsgál-
juk a gyártási nehézségeket, 
s arra adunk egy megoldá-
si javaslatot. A munkánk a 
folyamatos fejlesztésből áll 
– mondta végül a mérnök.

Dr. Nagy Zoltán a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója veszi át Varga Mihály minisztertől 
az elismerést

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter 2013-ban alapította 
a „Díj a sikeres vállalkozásokért” 
elismerést azzal a céllal, hogy 
ismertté tegye a sikeres vállal-
kozásokat, olyan kiemelkedő, 
követésre érdemes gyakorlatok 
bemutatásával, amelyek mintául 
szolgálhatnak további eredmé-
nyes vállalkozások megvalósítá-
sához. A díj havonként kerül át-

adásra: „A hónap beruházója”, 
„A hónap kis- és középvállalkozá-
sa”, illetve „A hónap induló vállal-
kozása” címmel. A szeptemberi 
díjátadón a „A hónap beruházó-
ja” díjat a Phoenix Mecano Kecs-
kemét Kft. nyerte el. A díjat dr. 
Nagy Zoltán ügyvezető igazgató 
vette át ünnepélyes keretek kö-
zött a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumban szeptember 29-én.

Mit takar az elismerés?

Szűcs András cégvezető tart előadást



A legjobbak jutalma
Oktatás A kamara anyagi elismerést ad a legjobbaknak

Az országban egyedülálló kez-
deményezést indított útjára 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara. Az 
SZKTV és az OSZTV dobogós 
helyein végző Bács-Kiskun 
megyében tanuló diákokat és 
oktatóikat különdíjazásban ré-
szesíti ettől a tanévtől.

BARTA ZSOLT

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny presztí-
zsének erősítése érdekében a 
megyei iparkamara figyelemre 
méltó kezdeményezést indított 
el. A kamara által gondozott 
szakmákban 2015/2016-os 
tanévben meghirdetett verse-
nyeken induló és ott az orszá-
gos döntőben az első három 
helyet megszerző diákokat és 
tanáraikat jutalomban részesí-
ti. Ennek a hátteréről kérdez-
tük Pintye Lászlót, a kamara 
ipari alelnökét.

– A kamarának az az érde-
ke, hogy minél több és jól kép-
zett szakmunkást képezzenek 
ki idehaza. Ebben szerepet 
játszanak a tanulmányi ver-
senyek is. Az a célunk, hogy 
minél többen megméressék 

a tudásukat a diákok közül. 
A megyei legjobbakat pedig ko-
moly összeggel jutalmazzuk 
– hangsúlyozta Pintye László 
alelnök.

– Az utóbbi években csök-
kent sajnos a versenyző diákok 
száma, kevesebben próbálták 
ki magukat, holott a szakmai 
megméretésen történő rész-
vételnek nagyon sok előnye 
van. A tanuló látja, hogy milyen 
szintű a tudása. Rutint szerez 
a versenyfordulókban, melyet 
jól alkalmazhat a szakmunkás-
vizsgákon. A megtanult anyagot 
elmélyíti, s ha bejut az országos 
döntőbe és ott jól szerepel, tel-
jesít egy bizonyos szintet, akkor 
megkapja a szakmunkás-bizo-
nyítványt. A versenynek más 
előnye is van, például ösztönzi 
a fiatalokat a jobb teljesítmény-
re, olyan célt tűz ki a diák, ame-
lyet, ha elér, a szakmáját mé-
lyebben sajátítja el, s később 
a tudását magasabb szintre is 
emelheti, s akár mester is lehet 
– húzta alá Pintye László.

– A fiatalokat felkészítő ta-
nárokról sem feledkezett el 
a kamara. Nagyon jól tudjuk, 
hogy egy-egy komoly eredmény 
mögött kiváló oktatók lelki-
ismeretes munkája áll. Ez jó-

val több, mint a hagyományos 
órák, szakmai gyakorlatok so-
rán átadott képzés. Így a ka-
mara az elméleti és a gyakor-
lati oktatókat is jutalmazza az 
elképzelések alapján. A külön-
díjazási rendszert Gaál József 
megyei elnök és Sipos Zsolt 
titkár találta ki, és a BKMKIK 
szakképzési irodája és a gaz-
dasági vezetője dolgozták ki. 
Ez iránt érdeklődnek más ka-

marák részéről is. Az országos 
kamarai szervezet is tervezi 
anyagi ösztönző rendszer be-
vezetését. Úgy gondoljuk, hogy 
itthon is támogatni kell a te-
hetséges szorgalmas diáko-
kat és az oktatóikat. A kezde-
ményezésünkhöz, reméljük, 
hogy önkormányzatok, egyéb 
szervezetek és magáncégek is 
csatlakoznak – mondta végül 
Pintye László alelnök.
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Fejlesztés 
a főiskolán
BAJA Az Eötvös József Főiskola 
az Új Széchenyi Terv Környe-
zet és Energia Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Fotovoltaikus fej-
lesztés a bajai Eötvös József 
Főiskola épületein” című pro-
jektje 105 millió forintos támo-
gatást nyert el. Ennek keretén 
belül három napelemrend-
szert építettek ki a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai épületegyütte-
sen, a Nagyelőadó, a Könyvtár 
és a Beszédes József Kollégi-
um tetőszerkezetén. Ezzel az 
évi elektromosenergia-meny-
nyiség fele fedezhető.

Polgármesterek 
tanácskozása
KALOCSA A BKMKIK kiemelt 
feladatként kezeli a gazda-
ságfejlesztést, ezen belül az 
egyes térségek fejlesztését 
is. Ennek érdekében a kalo-
csai önkormányzat védnöksé-
gével megszervezte a járási 
polgármesterek tanácsko-
zását, melynek szükséges-
ségét az adta, hogy immár 
két éve megszűntek a kistér-
ségi társulások, azonban az 
igény a közös munkára és az 
együttgondolkodásra megma-
radt. A rendezvényen Szabó 
Zsolt polgármester az ordasi 
bérlakásprogramot mutatta 
be. A településvezetők ezen 
túl tájékoztatást kaptak dr. 
Bálint József kalocsai polgár-
mestertől, az új Duna-híd hely-
kijelöléséről, ill. az atomerőmű 
környezetében lévő közsé-
gek pályázati lehetőségeiről. 
Tamás Sándor, a kamara al-
elnöke az élelmiszer-feldol-
gozásban rejlő lehetőségek 
kapcsán hangsúlyozta egy lo-
gisztikai központ megvalósítá-
sának fontosságát.

Vállalkozók 
Akadémiája
KISKUNHALAS A Nyugdíjrend-
szer lehetőségei és a nyug-
díj jövője címmel a kamara 
ingyenes tanácsadó előadá-
sokat szervez a vállalkozók-
nak Kiskunhalason a Csip-
ke Hotelben november 5-én 
10 órától, és ugyanaznap 14 
órától a kamara kecskeméti 
székházában (Árpád krt. 4.). 
A jelentkezéshez legkésőbb 
november 4-ig előzetes re-
gisztráció szükséges a wehli.
mark@bkmkik.hu címen.

Egy cég erőforrása az ott dolgozók csapata
HR Akár húsz százalékkal is növelhető egy vállalat teljesítménye, ha szakszerű az irányítás

Modern HR – humán 
controlling, középpont-
ban a mérés címmel 

tartott előadást gyakorlati pél-
dákkal fűszerezve Ambrus Ti-
bor, a Multivezető™ vezetői ha-
tékonyságnövelő módszertan 
kidolgozója; c. főiskolai docens, 
és Lengyel László c. egyetemi 
docens, mérnök-közgazdász, 
REFA-tanár, az Evogreen Akadé-
mia vezető tanácsadója.

A képzést a kamara megyei 
székházában rendezték, ame-
lyen a környékbeli vállalatok 
személyügyekkel foglalkozó 
szakemberei vettek részt. A két 
előadó lapunknak elmondta: 
a HR-képzések a szervezeti ha-
tékonyság fejlesztéséről szól-

nak. Érintik a szervezeti kultú-
rát, a szervezet életciklusának 
az elemzését, a szervezet minő-
ségi javításának a lehetőségét. 
Egy cégen belül a legdrágább a 
munkaerő, ugyanakkor a vállal-
kozások vezetői nem minden-
hol gazdálkodnak ezzel körülte-
kintően. Ha egy profi szakember 
kilép a vállalattól, az a vállalko-
zásnak több ezer eurójába ke-
rül, ezt megfelelő személyzeti 
politikával el lehet kerülni.

Az előadók szerint professzio-
nális menedzsment, vezetőkép-
zés Magyarországon nincs. Az 
egyetemi oktatás elméleti jelle-
gű, távol áll a mindennapok gya-
korlatától. Nagyon sok munka-
helyen a vezetők több hibát is 

elkövetnek addig, amíg elsajátít-
ják a megfelelő menedzsment-
gyakorlatot. Kelet-Európában 
az emberi erőforrással történő 
gazdálkodás alacsony színvona-
lú történelmi okok miatt. Az elő-
adók szerint a szervezeti munka 
hatékonysága növelhető. Meg-
látásuk szerint nagyon sok cég 
működésében húszszázaléknyi 
tartalék található. Ezt a 20 szá-
zalékot kell és lehet felismerni. 
Ezzel a 20 százalékkal növel-
hető a hazai GDP. Ez az összeg 
nem kevés, ez ugyanis 20 milli-
árd euró. A hosszú távon folyta-
tott eredményes HR-tevékeny-
séggel növelhető a hatékony 
termelés, mely az ország fejlő-
dését pozitívan befolyásolja.
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Hamarosan 
indul 
a Vállalkozók 
Akadémiája

A kamara kalocsai kiren-
deltsége immár hato-
dik éve szervezi meg a 

Vállalkozók Akadémiája prog-
ramsorozatot, mely az első 
években minden vállalkozó 
számára hasznosítható általá-
nosabb információkkal várta 
az érdeklődőket. Az idei Vállal-
kozók Akadémiája program-
sorozat november 18-án veszi 
majd kezdetét – tájékoztatta 
a lapunkat Péjó Zoltán, a me-
gyei iparkamara kalocsai kép-
viseletének a vezetője.

Az akadémiai előadásokon 
részt vevő érdeklődők a válla-
lati marketing kérdéseiről, a 
vezetői módszerekről, a jogi 
elvárásoknak való megfele-
lésről, az értékesítési alapel-
vekről hallhattak előadásokat. 
A kamara a gyakorlati oldal 
bemutatását is fontosnak tar-
totta, hiszen már a kezdetek-
től fogva a legnagyobb érdek-
lődéssel kísért előadásokon 
egy-egy vezető szakember 
mutatta be cége tevékeny-
ségét, amelyekből mindig le-
hetett hasznosítani egy-egy 
ötletet. A vállalkozókat legin-
kább az érdekli, hogy miként 
is lehet a bevételeiket növel-
ni, ezért a hazai és a külföldi 
megrendelők felkutatása is az 
elvárások közé tartozik, így az 
ezzel foglalkozó cégek, szerve-
zetek képviselő is az előadók 
között szerepeltek. Ugyancsak 
fontos a beruházások pénz-
ügyi forrásainak előteremté-
se, melyben a kamarában 
igényelhető Széchenyi Kártya 
program tud segíteni. Ezzel 
kapcsolatban is voltak előadá-
sok. Az elmúlt években több 
száz vállalkozó vett részt a Vál-
lalkozók Akadémiája program-
sorozaton, melyekről pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Arra 
törekszünk, hogy ismert és el-
ismert előadókat hívjunk, akik 
között éppúgy megtalálha-
tó volt a parlament alelnöke, 
mint egy mesterszakács. Az 
elmúlt két évben már szakma-
specifikussá tettük az egyes 
előadási napokat, így az idei 
esztendőben is lesz Vendéglá-
tók Napja. Újdonság azonban, 
hogy az idei esztendőben az 
„üzletszerzést” és az „innová-
ciót” helyezzük egy-egy nap 
középpontjába – mondta vé-
gül Péjó Zoltán, a kamara ka-
locsai képviseletvezetője.

Kiss Dániel soltvadkerti cukrász (Kecskeméti Humán Középiskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakisko-
lája, Kecskemét) a 2013–14-es Szakmasztár Fesztiválon a II. helyezést érte el. Egy ilyen helyezés jövőre 150 ezer forintot ér.

Ambrus Tibor és Lengyel László (balról) tart előadást a kamara székházában

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2015/2016-os 
tanévben Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt és Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyt 
hirdet 36 szakképesítésben. 
A szakmai versenyeken kizá-
rólag a meghirdetett, szakirá-
nyokban tanuló, szakmai vizs-
ga előtt álló, végzős nappali 
tagozatos tanulók vehetnek 
részt, akik iskolai rendszerben 
folytatják tanulmányaikat. A 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny (SZKTV) és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny 
(OSZTV) meghirdetése hivata-
losan a Magyar Közlöny Hiva-

talos Értesítőjében és a www.
szakmasztar.hu honlapon je-
lenik meg, amely tartalmazza 
a versenyek pontos helyét és 
időpontját. Az ezen résztvevő 
szakmunkás tanulók és okta-
tói részesülnek a különdíja-
zásban, ha az országos 1-3 he-
lyén végeznek a diákok.
Versenyzői kategória:
1. helyezés: 200.000,-Ft
2. helyezés: 150.000,-Ft
3. helyezés: 100.000,-Ft
Felkészítést végző szakmai elméleti, 
szakmai gyakorlati oktató:
1. helyezés: 200.000,-Ft
2. helyezés. 150.000,-Ft
3. helyezés: 100.000,-Ft

A dobogós helyezésekért különdíjazás jár



Pályaválasztók döntés előtt
Orientáció Három kiállításon több mint ötezer diák vett részt
Több mint ötezer pályavá-
lasztás előtt álló diák vett 
részt azon a három pályavá-
lasztási kiállításon, amelyet 
Baján, Kecskeméten és Kis-
kőrösön rendeztek meg az 
elmúlt hetekben. A megyei 
kamara több mint egy tucat 
céghez szállította a fiatalokat 
autóbuszokkal, hogy testkö-
zelből megismerhessék a hi-
vatásokat.

BARTA ZSOLT

Húsz éve rendez pályaválasz-
tási kiállításokat a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya, 
illetve az elődszervezete, 
melyet a polgárok többsége 
megyei munkaügyi központ-
ként ismer. Helyi vállalkotá-
sok, középiskolák mutatkoz-
tak be a fiatalok előtt. 

A megyei iparkamara évek 
óta részt vesz a szervezés-
ben, nemcsak standjain vár-
ja az érdeklődő diákokat, 
hanem gyárlátogatásokra is 
szállítja az általános iskolá-
sokat. Ott ugyanis a fiatalok 
kézzel fogható közelségből 
ismerhetik meg a szakmá-
kat. Baján Mezőfi András 
egyéni vállalkozónál is meg-
fordultak hetedikes diákok. 
A cégvezető lapunknak el-
mondta, hogy előbb elme-
sélte a tanulóknak, hogy a 
vállalkozás milyen munkát 
végez. A Mezőfi Hidraulika 
a hidraulikai szerelést, -javí-
tás, egyedi rendszerek ter-
vezését és gyártását végzi 
25 év tapasztalatával. Dol-
goznak mezőgazdasági és 
ipari hidraulikus berende-
zések javításán, karbantar-
tásán. Minden évben több 
tanulószerződéses diákot 
oktatnak. A látogató diákok 
a cégnél végzett szakmai te-
vékenységgel kapcsolatos 
kérdéseket tettek fel Mező-
fi Andrásnak, aki elmond-
ta, hogy aki a vállalkozás-
nál dolgozik, annak biztos 
a jövője. Véleménye szerint 
az évtizedekkel ezelőtt foly-
tatott politechnikai képzést 
kellene visszahozni az álta-
lános iskolákba, mert azo-
kon az órákon kiderült, kiket 
is érdekelnek a gépek. Kik 
szeretnének kétkezi szakmá-
kat választani. A kiállításon 

a bácskai iskolák továbbta-
nulás előtt álló diákjai fordul-
tak meg. 

Kecskeméten, a Lánchíd 
utcai sportcsarnokban ren-
dezték a kiállítást. A me-
gyeszékhelyen harmincöt 
középfokú tanintézmény, 
Kiskőröstől Kiskunfélegyhá-
záig Tiszakécskén át Nagy-
kőrösig mutatkozott be. 
A kiállítók között volt 4 fő-
iskola, 13 vállalat, 7 felnőtt-
képző és 11 egyéb képző 
intézmény. A rendezvényt 
dr. Zombor Attila, a megyei 
kormányhivatal főigazgató-
ja nyitotta, a városi önkor-
mányzat részéről Gaál József 
alpolgármester, a megyei 
iparkamara elnöke üdvözöl-
te a résztvevőket. A diákok 
több száz hivatással kap-
csolatban érdeklődhettek 
a standoknál. A Herczeg és 
Társa Kft.-nél például az asz-
talosipari szakma rejtelmei-
be vezették be az kíváncsi 
fiatalokat. Akit az egyenru-
ha vonzott, az a honvédsé-
gi vagy a rendőrségi pavilon-
nál kérhetett információkat. 
A megye legnagyobb válla-
latának a Mercedes-gyár 

standjánál három középisko-
lás diák mutatta be az isko-
lásoknak, miként is működik 
az akkumulátor? A kecske-
méti Kandó Kálmán szakis-
kola 3D-s nyomtatással ké-
szített tárgyakat is kiállított. 
A Phoenix Mecano Kecs-
kemét Kft. pavilonjánál na-
gyon sok érdeklődő állt meg. 
Bajusznács Andor, a cég 
szakképzési vezetője olyan 
kézügyességet fejlesztő játé-
kokat adott a gyerekek kezé-
be, melyek az ujjak finom-
motoros mozgását fejleszti. 
Kecskeméten 9 munkáltatót 
látogathattak meg a pálya-
választás előtt álló fiatalok. 

Sokan közülük a megyei kór-
házban jártak, ahol megis-
merhették  például az újra-
élesztés technikáját is. 

Kiskőrösön a sportcsar-
nokban rendezett kiállításon 
a diákok 22 középfokú tan-
intézmény 12 munkaadó s 
egyéb intézmények munka-
társaitól kaphattak választ a 
kérdéseikre. A rendezvényen 
a kőrösi, a halasi és a kalo-
csai térségből is érkeztek 
olyan buszok, amelyek to-
vább tanulni akaró diákokat 
szállítottak. A rendezvényt 
Rideg László megyei elnök 
nyitotta meg, aki azt taná-
csolta a látogatóknak: csak 

olyan szakmát érdemes ta-
nulniuk, amelyeket később 
élvezettel fognak csinálni. Őt 
követően Domonyi László, 
Kiskőrös polgármestere kö-
szöntötte a fiatalokat. A ren-
dezvényen a kiskőrösi Wat-
tay és Petőfi középiskolák 
mellett a kiskunfélegyházi, 
a halasi, a bajai szakképző 
intézmények is kiállítottak. 
A cégek között ott volt a Mer-
cedes-gyár, a Protokon Kft. 
képviselete is. Kiskőrösön 
az Ungvári Műhelyben Ung-
vári Ferenc cégtulajdonos 
vezette körbe a gyerekeket. 
A családi vállalkozás veze-
tője elmondta, hogy a cég 
nyugat-európai megrendelé-
seket teljesít. Több országba 
szállítanak speciális alkat-
részeket, melyeket többnyi-
re termelőgépekbe építenek 
be. Minden évben több ta-
nulószerződéses diákot ké-
peznek a kamara segítségé-
vel. A legjobbaknak állást is 
ajánlanak. Köztük volt Sza-
bó Ferenc is, aki korábban 
gépi forgácsolóként az or-
szágos kamara által rende-
zett SZKTV harmadik helyén 
végzett.
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Diákok a kecskeméti Kandó Kálmán középiskola standjánál

SZABÓ MÁTÉ, KALOCSA:
Autóvillamossági szerelő akarok 
lenni. Azt még pontosan nem tu-
dom, hogy hol tanulok tovább. Ta-
lán Kecskemétre megyek, igaz, 80 
kilométerre van a városomtól, a 
Mercedesnél dolgoznék szívesen.

Mezőfi András bajai vállalkozó egy busznyi diákot fogadott a cégénél Ungvári Ferenc cégvezető mutatta be a családi céget a tanulóknak A megyei kórházban az újraélesztés fogásait mutatták be a diákoknak

TÓTH ALEXA, KALOCSA:
Én még nem tudom, mi is szeret-
nék lenni. Kedvelem az állatokat, 
de érdekelne a rendőri munka is, 
leginkább a nyomozók tevékeny-
sége. Jeles átlagú diák vagyok, 
van még egy évem dönteni.

TAMÁSI KRISZTIÁN, LAKITELEK:
A Gáspár András középiskolában 
szeretnék karosszérialakatosnak 
tanulni. Édesapám szerkezetlaka-
tos, szeretem az autókat, innét a 
motiváció. A Mercedes-gyárban 
szeretnék dolgozni. 

TÓTH MÁRK, LAKITELEK:
Rendőr szeretnék lenni. 
Az átlagom 4,5 körül mozog. 
Valószínűleg Kecskemétre adom 
be a jelentkezésemet, de az is 
lehet, hogy Kiskunfélegyházát 
választom. Még nem döntöttem.

COLIBASU MARCUS, VASKÚT:
A gimnázium elvégzése után 
szeretném a gépiforgácsoló-
szakmát kitanulni. Egy érdekes 
újfajta gépi forgácsoló beren-
dezés keltette fel a figyelmemet a 
Mezőfi Hidraulika Kft.-nél, ahol jól 
éreztem magam.
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Bács-Kiskunban a pályakezdő 
álláskeresők száma szeptember-
ben 2690 fő volt. Arányuk a nyil-
vántartott álláskeresők körében 
13,3 százalék. A pályakezdőkön 
belül a nők aránya a magasabb, 
56,4 százalék. 33,6 százalékban 
legfeljebb általános iskolát végez-
tek, 62 százalékuk középiskolá-
ban tanult, míg a diplomát szer-

zettek a pályakezdő nyilvántartott 
álláskeresők 4,4 százalékát teszik 
ki. A pályakezdők közül ellátásra 
499 fő jogosult, ők mindannyian 
foglalkoztatás helyettesítő támo-
gatásban részesültek 2015 szep-
temberén. A pályakezdő állás-
keresők 16,8 százaléka már több 
mint egy év óta nem talál munkát, 
számuk 452 fő.

Mit mutat a statisztika?
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Vendégek Hevesből
Kamara A duális képzés kecskeméti tapasztalatait ismertették

A Heves Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara vezetése 
látogatott a közelmúltban a 
megyei iparkamara kecske-
méti központjába. A vendégek 
egyebek mellett a duális kép-
zés bevezetéséről hallgattak 
meg ismertetőt.

A duális képzés többéves ta-
pasztalatairól hallhattak tá-
jékoztatókat a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
vezetőségi tagjai a közelmúlt-
ban Kecskeméten. A vendég-
látó megyei iparkamara szék-
házában Gaál József megyei 
kamarai elnök köszöntötte 
a vendégeket, aki a képzés 
bevezetésének a története 
előtt a szervezet munkájá-
ról beszélt. Szólt arról, hogy 
az idén húszéves szervezet a 
megye gazdasági életét kíván-
ja gyorsítani a tevékenységé-
vel. Egyes térségek fejlődése 
szempontjából fontos ügyek 
mellé áll támogatólak. Így a 
Kalocsa–Paks Hídért Egyesü-
let egyik alapítója, a Bácskai 
Nap megszervezésével a déli 
térség kiváló termékeire kí-
vánja felhívni a figyelmet min-
den évben. A Homokhátság 
vízutánpótlásának az ügyé-
ért a kamara szervezett egy 
külön egyesületet. A szerve-

zet kiemelt feladatként ke-
zeli a szakképzés duális for-
májának az elterjesztését a 
megyében. A BKMKIK Hírös 
Klaszter cége intézményes 
kapcsolatokat ápol a város 
két másik hasonló szerve-
zetével, amelyek egyebek 
mellett a magyar vállalatok 
beszállítói képességének a 
fejlesztését tűzték ki célul.
Az elnököt követően Sipos 
Zsolt titkár vette át a szót s 
vázolta a szervezet tevékeny-
ségét a számok tükrében. 
Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
ma 2928 tanuló 845 cég-
nél, vállalkozónál vesz részt 
gyakorlatorientált képzésen. 
A BKMKIK a duális képzés 
bevezetése során négy olyan 
szakma kidolgozásában vett 
részt, mely tananyagát a 
Kecskemétre települt Merce-
des autógyár vezetése kéré-
sére dolgoztak ki.

A kamarai elnök után Ai-
ler Piroska, a Kecskeméti 
Főiskola rektora adott átfo-
gó képet a duális mérnök-
képzés tapasztalatairól. Mint 
mondta, februárban végez 
az első olyan hallgatói cso-
port, amelynek tagjai duális 
képzés keretében tanultak. 
Ők a Mercedes autógyár és 
a Knorr-Bremse Fékrendsze-

rek Kft. ösztöndíjas hallgatói. 
Szerződéses kapcsolatban 
állnak a két nagyvállalattal, 
az ismeretek egy részét a fel-
sőoktatási intézményben, il-
letve a gyakorlati munkahe-
lyeken, a gyárakban sajátítják 
el. A jogszabályoknak meg-
felelő ösztöndíjat kapnak, ők 
egyben a cégek munkaválla-
lói is, akiket egy hónap sza-
badság illet meg. Ha jól tel-
jesítenek, akkor a vállalatok 
állásajánlatokat kínálnak fel 
a hallgatóknak. Ma már a fő-
iskola 40 olyan céggel áll kap-
csolatban, amelyek 200 főis-
kolai hallgató duális képzését 
igénylik az iskolától. Bár a vál-
lalatok anyagilag áldoznak a 
diákok képzésére (ösztöndíj, 
gyakorlati képzés a helyszí-
nen), ugyanakkor egy számí-
tás alapján több millió forintot 
mégis megspórolnak. A duális 
képzésben részesült, frissen 
végzett mérnökök kész szak-
emberek, akinek betanításá-
val már nem kell foglalkozni. 
A rektor elmondása szerint 
azok a diákok, akik a duális 
képzésben részesülnek, job-
ban teljesítenek általában, 
mint más társaik. Az előbbiek 
tanulmányi átlaga 3,84, míg 
az utóbbiaké 3,24.

– A hallgatók egy része saj-

nos 10 szemeszter alatt végzi 
el a 3,5 éves képzést, míg a 
duális formában tanulóknak 
elemi érdeke a 7 szemeszter 
sikeres abszolválása, a cé-
gekkel kötött ösztöndíj ugyan-
is erre kötelezi őket, mondta 
Ailer Piroska.

A rektor után Varga -Papp 
Szilvia, a Knorr- Bremse Kft. 
HR-vezetője ismertette ez 
után az elméleti oktatás-
ra épülő gyakorlati képzést 
a nagyvállalatnál. Megemlí-
tette, hogy 36 duális képzés-
ben részt vevő hallgatójuk 
van. A tapasztalataik alapján, 
ha valaki nem duális képzés-
ben tanul, akkor másfél évre 
van szüksége ahhoz, hogy be-
illeszkedjen a cég szakmai 
életébe. Joó Gábor, a Mer-
cedes autógyár oktatási ve-
zetője arról beszélt, hogy a 
náluk tanuló mérnökjelöltek 
többségének munkát aján-
lanak. Ugyanakkor akadnak 
olyanok is, akik lemorzsolód-
tak az idők során. A kamarai 
tájékoztatón az is elhangzott, 
hogy volt olyan családi válla-
lat, ahol a duális képzésben 
részt vevő diákot a cégvezető 
üzleti tárgyalásokra is magá-
val vitte. Ez azt jelenti, hogy a 
végzés után számít a hallga-
tóra a vállalkozás vezetője.
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A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
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Biztosítani 
kell a képzett 
munkaerőt

Magyarország egyszerre 
küzd a munkanélküli-
séggel és a munkaerő-

hiánnyal. Hogy érinti ez Kecske-
métet? – kérdeztük Gaál József 
megyei kamarai elnököt.

– A kamara is foglalkozik a 
munkaerő-problematikával. 
A legközelebbi elnökségi ülé-
sen is tárgyalunk erről – mond-
ta az elnök.

– A probléma nem isme-
retlen a számunkra, mert ez-
zel már az elmúlt évtizedben 
szembesült Kecskemét és a 
kamara vezetése, amikor az 
autógyár betelepült a városba. 
A megfelelő munkaerő biztosí-
tása komoly kihívást jelentett 
hét éve. Erre reagálva alakult 
meg 2008 őszén a Hírös Kép-
ző Konzorcium a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara gesztorálásával a me-
gyeházán. A szervezet tagjai 
között van a mai napig Kecs-
kemét az iskoláival, a megyei 
önkormányzat, a Kecskeméti 
Főiskola és egyéb szervezetek. 
Komoly szakmai együttműkö-
dés eredményeként sikerült a 
megfelelő munkaerőt biztosí-
tani a Daimler cég számára. 
Új szakmák jöttek létre, meg-
született a duális szak- és fel-
sőoktatási képzés kecskeméti 
modellje, melyet más intézmé-
nyek is átvettek az országban. 
A jól képzett munkaerő hiánya 
azonban egyre nagyobb kér-
dés lesz idehaza, s erre kell 
megoldást találnia a kama-
rának, a cégeknek, a képző 
intézményeknek és a város 
vezetésének közösen. Ahogy 
mondtam, ez egy régi-új kihí-
vás. Azt gondolom, ha lehet, 
minél több szakmailag képzett 
kecskeméti fiatalt kell itthon 
tartanunk. Rajtuk kívül  ide 
kell csábítanunk más térsé-
gekből is a képzésekre vagy 
akár az átképzésre nyitott 
munkaerőt is. Kecskemétnek 
olyan innovatív centrummá 
kell válnia, ahol a fiatalok meg-
találják a számításukat, ahová 
érdemes beköltözni, családot 
alapítani, ahol a polgárok jól 
érzik magukat. A város veze-
tése is ezt szorgalmazza. Jól 
látható, hogy a megyeszékhely 
dinamikusan fejlődő pályán 
halad. Az új egyetemi centrum 
alapkövét is a napokban rak-
tuk le, mely azt mutatja, hogy 
a város vonzó jövőképpel ren-
delkezik – mondta Gaál József 
megyei kamarai elnök.

A kamara dísztermében tartották a tájékoztatót a kecskemétiek a duális képzésről

Kibérelhető 
termek 
a kamaránál

Kecskemét központjában, 
a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-

mara székházában rendezvé-
nyek lebonyolítására alkalmas 
termek bérelhetők: 

Széchenyi István konferenciaterem: 
80–100 fő részére konferenci-
ák, fórumok, üzleti fogadások 
céljára.

Oktatási stúdió: 40–60 fő részé-
re előadások, oktatások, kép-
zések céljára.

Oktatóterem: 25 fő részére, tan-
folyamok, tréningek, képzések 
céljára.

Vállalkozói Klub: 20 fő részére 
üzleti reggelik, állófogadások, 
baráti összejövetelek, zártkörű 
rendezvények céljára.

Rendelkezésre álló eszkö-
zök: laptop, projektor, hangosí-
tás, előadói tábla.

Catering szolgáltatás min-
den rendezvényhez kérhető. 
Rendszeres bérlés esetén az 
árakból kedvezmény vehető 
igénybe.

Teremfoglalás:
76/501-500
titkarsag@bkmkik.hu

Kínai küldöttség 
Kiskőrösön

Kiskőrös kínai testvérváro-
sából, Zhenjiangból érke-
zett küldöttséget fogadott 

Domonyi László polgármester. 
A jövőre vonatkozó tervek két  
témát érintettek: a gazdasági és 
a kulturális kapcsolatok élénkí-
tését. A vendégek az agrárium, 
azon belül a Kiskőrösön és a 
járásban termesztett szőlő, gyü-
mölcs és az itt készülő borok 
iránt érdeklődtek.

SIKERESEN ZÁRULT A DOLGOZVA TANULJ! – TÁMOP-2.3.4.B-13/1 PROJEKT 
• A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara az Európai Unió 
Európai Szociális Alap 1,191 
milliárd forintos támogatási 
összegéből 23 hónap alatt 700 
fő részére szervezett 60 órás 
továbbképzést, 3000 fő mes-
terképzését és vizsgáztatását 
biztosította, 10 000 fővel vette 
fel a kapcsolatot és tájékozta-
tott a gyakornoki programról, 
illetve 500 fő mentor mun-
káját segítette. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 23 
konzorciumi partnerével kö-
zösen valósította meg a TÁ-
MOP-2.3.4.B/13-1- 2013-0001 
azonosító számú kiemelt pro-
jektet. Az országos hatókö-
rű kiemelt projekt célja, hogy 
biztosítsa a szakképzés gya-
korlati képzéséhez szükséges 
minőségi oktatói feltételeket 
és ezáltal növelje a gyakorlati 
képzés színvonalát, elősegítse 
a végzett tanulók elhelyezke-
dését, pályán maradását.

• Az európai uniós támo-
gatás segítségével a projekt 
három területen ért el sike-
reket, amelyek eredménye-
képpen javultak a duális 
képzés gyakorlati képzé-
si feltételei. Az „A” alprojekt 
keretén belül mintegy 700 fő 
részére került sor pedagó-
giai, pszichológiai, jogi-szak-
módszertani és tanügyigaz-
gatási ismeretek átadására. 
A 60 órás Módszertani kép-
zésen az iskolai rendszerű 
szakképzésben együttműkö-
dési megállapodás és/vagy 
tanulószerződés keretében 
gyakorlati képzés szervező-
jeként, illetve folytatójaként 
részt vevő gazdálkodó szer-
vezetek gyakorlati oktatói 
vehettek részt. A „B” alpro-
jekt célja 3000 gyakorlati ok-
tató támogatása a mestercím 
megszerzéséhez, elősegítve, 
hogy a külső képzőhelye-
ken szakoktatói feladatokat 

ellátó szakemberek rendel-
kezzenek mestervizsgával. A 
projekt keretében országos 
szinten 29 szakma képvise-
lői összesen közel 3000-en 
szereztek mesterlevelet. A 
szakmájukat magas színvo-
nalon gyakorló szakembe-
rek segítségével a szakkép-
zésben részt vevő tanulók 
a kor szakmai elvárásainak, 
technikai fejlődésének meg-
felelő gyakorlati tudáshoz 
juthatnak hozzá a gyakorlati 
képzőhelyükön.  

• A „C” alprojekt kereté-
ben a TÁMOP-2.3.4.A „Gya-
kornoki program a tanuló-
szerződés keretében tanult 
pályakezdők támogatá-
sára a konvergencia régi-
ókban” programban részt 
vevő, gyakornokokat foga-
dó mentorok részére nyúj-
tottak szakmai szolgáltatást 

és módszertani segítséget 
munkatársaink. A program 
a pályakezdő szakemberek 
szakmai ismereteinek elmé-
lyítését és az önálló, krea-
tív munkavégzés elsajátítását 
segítette elő a területi kama-
ráknál kialakított tanácsadói 
hálózat keretében.

• A 2015. november 30-án 
záruló projekt eredménye-
ként a részt vevő vállalkozá-
sok, szakemberek a tanuló-
foglalkoztatással kapcsolatos 
törvényi kötelezettségeiknek 
eleget tehettek, alkalmas-
sá váltak az új jogszabályok 
szerinti tanulófoglalkozta-
tásra. A gyakornoki prog-
ram hosszabb távon pozi-
tív hatással van a pályán 
maradók számának emel-
kedésére. A projekt-
ről további információt 
a www.mkik.hu oldalon 

olvashatnak.

• További információ kér-
hető: Varga Zoltán projekt-
menedzsertől
• Elérhetőségek:  

Tel.: 06-20/469-2465; 
E-mail: varga.zoltan@mkik.
hu


