
Számvetés és 
bizakodás 
az ünnep előtt

Az advent utolsó hetébe 
lépünk holnap. Az el-
csendesedés időszakát 

éljük. Ezeknek a napoknak a 
különleges hangulatát nem-
csak a karácsonyi várakozás 
keresztény mitológiája alakítot-
ta ki, hanem a téli sötétségben 
a melegre, a fényre, a megúju-
ló életre vágyódás ősi izgalma 
is. Ezért is gyújtunk minden va-
sárnap egyre több gyertyát az 
adventi koszorúnkon. A négy 
adventi gyertya az általános 
emberi értékrendszer négy 
fontos pillérét jelképezi: hit, re-
mény, öröm, szeretet, mely kö-
zösség- és gazdaságformáló 
erővel is bír. Ezek viszik előre a 
megújulásra mindig fogékony 
szorgalmas vállalkozót, a gyá-
ri munkást, az iskolában tanító 
pedagógust, a kutatólaborban 
dolgozó mérnököt és minden 
olyan embert, aki a szakmá-
jában többet lát, mint pénzke-
reseti lehetőséget. Közöttük 
van az a csaknem háromszáz 
szakember is, akik a kamara 
támogatásával az idén szerez-
ték meg a mesterlevelet. Velük 
gyarapodott a jó nevű iparo-
sok száma a megyében, akik 
felnőtt fejjel azért ültek vissza 
az iskolapadba, hogy tudásu-
kat gyarapítsák. De emellett 
egy missziót is felvállaltak: át-
adják a tapasztalatukat azok-
nak a fiataloknak, akik kétkezi 
munkából kívánnak megélni. 
Fiatal, ambiciózus, jól képzett, 
szorgalmas dolgozókra talán 
sosem volt akkora szükség ide-
haza, mint manapság. 2020-ig 
több mint 7000 milliárd forint-
nyi összeget hívhatunk le az 
uniós forrásokból, melyek 60 
százalékát a gazdaságfejlesz-
tésére használhatjuk fel. Ez a 
talán soha vissza nem térő le-
hetőség azonban csak akkor 
lehet eredményes, ha képzett, 
motivált szakemberek dolgoz-
nak a gazdaságban és a gaz-
daság irányításban is. Ilyenkor, 
advent idején nemcsak a jövő 
kihívásaira gondolunk, hanem 
az elköszönő évről készítünk 
összegzést. Ha a végeredmény 
kedvező, akkor bizakodhatunk. 
Hihetünk abban, hogy megva-
lósulóban van egy régi álom. 
Magyarország felzárkózhat 
gazdaságilag ahhoz a katoli-
kus-protestáns civilizációhoz, 
amelyhez mindig is tartozott. 
Ahhoz a civilizációhoz, mely ha-
marosan újból megünnepli a 
megváltó születésnapját. En-
nek jegyében kívánok áldott, 
békés karácsonyt, kellemes 
ünnepeket és sikeres új esz-
tendőt a kamara elnöksége és 
a magam nevében!

Gaál József,
a Bács-Kiskun

Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke

Gazdasági tükör a megyéről
Összegzés A régió 100 nagyvállalkozásából 59 a megyében termel
Bács-Kiskunban termel a 
Dél-alföldi régió 100 legna-
gyobb vállalkozásából 59, 
melyből 28 a Kecskeméti já-
rásban működik. A héten 
megjelent TOP 100-as kiad-
ványban egyebek mellett ez is 
olvasható.

Barta Zsolt

A napokban mutatta be Gaál Jó-
zsef iparkamarai elnök 
– A Dél-alföldi régió gazdasága 
2015 című kiadványt. Az adatok-
kal bőven ellátott könyvet a há-
rom dél-alföldi kamara jegyzi. A 
kiadvány szakmai részét a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi 
Regionális Adó Főigazgatósága és 
Vám- és Pénzügyőri Főigazgató-
sága és a Központi Statisztikai Hi-
vatal Szegedi Főosztálya állította 

össze. A kiadók az Enter prise Eu-
rope Network Dél-alföldi Irodájá-
val is együttműködtek. A hiánypót-
ló összeállítás azért különleges, 
mert segítségül szolgál a gazda-
ság minden szereplője számára 
terveik előkészítésében és dön-
téseik meghozatalában. Azokra 
a térségekre koncentrál, ahol a 
három kamara működik. Ebben 
az évben is helyet kaptak a kiad-
ványban a 2014. évi társasági 
adóbevallások alapján elkészített 
elemzések, a régiós top 100, va-
lamint a megyénkénti top 50 vál-
lalkozások, a legnagyobb exportőr 
és importőr cégek számadatai, 
továbbá a jövedéki termékek elő-
állításával kapcsolatos informá-
ciók. Új fejezetként jelentek meg 
az online pénztárgépek üzemelte-
téséről és az Elektronikus Közúti 
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer-

ből nyert, a közúti áruszállítások-
ról szóló elemzések. A Központi 
Statisztikai Hivatal a régió gazda-
ságának általános helyzetérté-
kelésével, a Dél-Alföld teljesítmé-
nyének országos átlaggal történő 

összevetésével mutatja be térsé-
günk fejlődésének irányát. 

Gaál József kamarai elnök a 
kiadványt ismertetve elmond-
ta, hogy a számadatok tükrö-
zik azt a fejlődést, mely 2012 
után indult el Magyarországon. 
Ugyanakkor jól érzékelhető az 
is, hogy a fejlődés nem azonos 
sebességű Bács-Kiskun, Bé-
kés, és Csongrád megyékben. 
De nemcsak a megyék között 
érezhetőek a különbségek, ha-
nem a megyén belül is. Az 50 
legnagyobb megyei vállalkozás 
közül 29 termel a Kecskeméti 
járásban, de a Bácsalmási Já-
rásban egy sincs sajnos. A ba-
jai térségben is csak három 
olyan nagyvállalkozás működik, 
mely egyaránt szerepel a régió 
100 és a megye 50 legnagyobb 
cége között.

Álláspontja szerint a különbsé-
geket nemcsak célzott uniós fej-
lesztési forrásokkal, hanem ha-
zai útépítéssel lehet csökkenteni. 
A Baja–Kecskemét közötti or-
szágutat kellene gyorsforgalmú-
vá szélesíteni. A kiadvány bemu-

tatóján Vargáné dr. Veszelovszky 
Zsuzsanna a NAV regionális fő-
igazgató-helyettese arról tartott 
ismertetőt, hogy az adataik alap-
ján a Dél-Alföldön működő 250 
ezer vállalkozás 2014-ben 6215 
milliárd forint nettó árbevételt ért 
el, mely az előző évinél 10,9 szá-
zalékkal több. Ennek a harmada 
származott exportból. A régiós ár-
bevétel csaknem felét a feldolgo-
zóipar érte el, de míg a megyék 
közül Békésben és Csongrádban 
az ágazat aránya egyharmados, 
addig Bács-Kiskun megyében 
55,7 százalékos. A régiós árbe-
vétel 54,7 százaléka a Bács-Kis-
kun megyében tevékenykedő vál-
lalkozásokhoz folyt be, Csongrád 
megye részesedése 31,5, Béké-
sé 13,8 százalékos.

A rendezvényen tájékoztatót 
tartott a vám- és pénzügyek ala-
kulásáról Márkus András pénz-
ügyőr dandártábornok, a NAV 
Dél-alföldi Regionális Vám- és 
Pénzügyőri Főigazgatóságának 
a főigazgatója és Kocsis-Nagy 
Zsolt, a KSH Szegedi Főosztályá-
nak főosztályvezetője is.

A Petőfi Népe melléklete
IX. évfolyam, 10. szám

31.

.

Székház:

Az idén képezték a legtöbb mestert
Oktatás Díszes oklevelet kapott 119 kiváló szakember a városházán

A megyei iparkamara törté-
netében soha nem képez-
tek és avattak annyi mes-

tert, mint 2015-ben. Idén 299 
szakember vehette át a magas 
presztízzsel járó szakmai elisme-
rést. Legutóbb december 10-én 
a kecskeméti városháza díszter-
mében rendezett mesteravató 
ünnepséget az iparkamara, ahol 
119-en kaptak díszes oklevelet.

Gaál József megyei kamarai 
elnök köszöntötte a meghívot-
takat. Beszédében egy XVII. szá-
zadi céhes mondást idézett: jó 
dolog a gazdagság, de még jobb 
a mesterség, ha a gazdagság el-
vész, megmarad a mesterség. Ez 
az az érték, amelyet senki sem 
vehet el a mestertől. A mester-
cím a kézműves szakmák diplo-

mája, mondta a kamara elnöke, 
amelyért keményen meg kellett 
dolgozniuk a szakembereknek. 
A legnemesebb tevékenység 
az ember életében egy hivatás 
gyakorlása. Gaál József hangsú-
lyozta: a jó szakemberek szere-
pe azért is fontos, mert ők adják 
tovább másoknak a szakmai 
tudásukat. Az elnök gondolatai 
után vették át az alábbi szakma 
képviselői az okleveleket: épü-
letasztalosok, bútorasztalosok, 
épület- és szerkezetlakatosok, 
kozmetikusok, ács-állványozók, 
kőművesek, burkolók, gépi forgá-
csolók, hegesztők, járműfénye-
zők, karosszérialakatosok, ke-
reskedők, szakácsok, pincérek, 
kézápolók, műkörömépítők és 
lábápolók.

Termelés a kecskeméti Phoenix-Mecano Kft.-nél. A megye ötödik legnagyobb cége.

Cég Székhely Fő tevékenység 2013 2014
1. Mercedes-Benz M. Hung. Kft. Kecskemét autógyártás 622 397 884 435
2. Duna Aszfalt Kft. Tiszakécske útépítés 54 073 86 522
3. Axiál Kft. Baja jármű-kereskedelem 58 770 77 542
4. nem nyilatkozott – – – – 
5. Phoenix Mecano Kft. Kecskemét egyéb műanyag gy. 37 922 37 958
6. nem nyilatkozott – – – –
7. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kecskemét jármű-alkatrészgy. 39 837 34 203
8. nem nyilatkozott – – – –
9. nem nyilatkozott – – – –
10. Alföld-Pro-Coop Zrt. Kecskemét élelmiszer nagyker. 25 853 25 853
11. nem nyilatkozott  – – – –
12. Bosal Hungary Kft. Kecskemét gépjármű-karossz. 14 460 22 738
13. Mogyi Kft. Csávoly gyümölcs-zöldség feld. 23 390 22 159
14. Fornetti Kft. Kecskemét élelmiszergyártás 15 117 19 953
15. Freudenberg Simmerringe Kft. Kecskemét gumitermékek 17 390 19 930
16. Univer Product Zrt. Kecskemét ételízesítőgyártás 16 679 17 720
17. Autoflex-Knott Kft. Kecskemét gépjármű-karossz. 15 778 17 400
18. CabTec Kft. Kecskemét szerelvénygy. 14 882 16 773
19. STI Petőfi Nyomda Kft. Kecskemét csomagolóeszk. 13 888 15 576
20. Pannon Lúd Kft. Kiskunhalas baromfihús-feld. 15 981 14 287

Forrás:  2015 – A Dél-alföldi régió gazdasága

Bács-Kiskun 20 legnagyobb nettó árbevételű cége 2013-14-ben (millió Ft)

Gaál József kamarai elnök adja át a díszes oklevelet az egyik mesternek
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Ünnepi küldöttgyűlés
BKMKIK Beszámoló és kitüntetések átadása a kamarában
Ünnepi küldöttgyűlést ren-
deztek december elején a 
BKMKIK kecskeméti székhá-
zában, melyen Gaál József el-
nök ismertette a 2015-ös év 
eseményeit.

Barta Zsolt

Az ünnepi kamarai küldöttgyű-
lésen Gaál József megyei elnök 
szólt  a szakképzési oktatási 
rendszerben bevezetett válto-
zásokról. Az elnök arra is kitért, 
hogy a kamara idén 299 szak-
ember mesterképzését segítette 
elő. Majd arra hívta fel a figyel-
met, hogy a jövőben felértékelő-
dik a szakképzés szerepe, mert 
egyre nagyobb problémát jelent 
majd a megfelelő munkaerő biz-
tosítása a térségben. Az elnök 
érintette a Kalocsa–Paks Duna- 
hídért Egyesület megszületését, 
melynek az ötletét a kamara 
vetette fel, és ma már kormány-
döntés segíti a kalocsai átkelő 
megépítését. Érintette a kor-
mány terveit, amelyek az uniós 
pénzek 60 százalékát kívánja a 
gazdaság fejlesztésére szánni. A 
beszámoló végén arra hívta fel 
a figyelmet, hogy nem elkölteni, 
hanem jól felhasználni kell a kö-

zösségi támogatásból szárma-
zó milliárdokat. Gaál József után 
Sipos Zsolt, a kamara titkára 
számadatokban foglalta össze 
a szervezet munkáját. A kamara 
közreműködésével a Széchenyi 
Kártyát a megyében 841 vállal-
kozó váltotta ki 2015-ben. A bé-
kéltető testület december 7-éig 
425 ügyet tárgyalt vagy készített 
elő tárgyalásra, mely jelentős 
emelkedés az előző évekhez ké-
pest. A kamara 510 megyei gya-
korlati képzőhelyen 2534 tanu-
lószerződéses diák képzésben 
vesz részt. A szervezet 148 térí-
tésmentes szakmai rendezvényt 
tartott, melyen 6465 érdeklődő 
vett részt. A fizetős rendezvények 
száma 59 volt, melyeket 1599-
en hallgatták végig. Idén már ha-
todik alkalommal rendezte meg 
a kamara a Tanyacsárda Kft. és 
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a Hírös 
Vacsorát a Hírös Hét keretében. 
A rendezvény bevételéből 12, a 
szakképzésben részt vevő, csa-
ládi, anyagi körülményeik miatt 
hátrányos helyzetű, azonban ta-
nulmányi eredményeiket, szor-
galmukat, szakmai munkájukat 
kiemelkedően teljesítő diákokat 
támogattak a szervezők.

2015. december 19., szombatGAZDASÁGIII.

A kamara alelnökei összegezték az idei évet
Értékelés A tagozatok vezetői a kereskedelemről, a mesterképzésről és a garanciavállalás programjáról
Hogyan alakult 2015-ben a megyei 
kamarán belül a kereskedelmi, az 
ipari és a kézműves tagozatok tevé-
kenysége? – Erről kérdeztük a szerve-
zet alelnökeit.

Tamás Sándor, a kamara keres-
kedelmi tagozatának alelnöke:

– A kereskedelem idei megítélése 
nehéz. Az online kasszák „forgalomfe-
hérítő” hatását csak találgatni lehet, mi-
vel bázisadat nem áll rendelkezésünk-
re. Az online kasszák forgalomadatai 
annyiban torzítanak, hogy a kereske-
delem mellett a vendéglátás gépeinek 
forgalmát is tartalmazzák. Az év első 
felében a forgalom 7–8 százalékkal 
nőtt. Az év második felében hullám-
zó teljesítmény mellett a növekedés 
dinamikája közel felére esett vissza. 
A kereskedelmi forgalom decemberig 
5,8 százalékkal nőtt a naptárhatások-
tól megtisztítva, az online kasszák for-
galomfehérítését is beszámítva. Ezen 
belül az élelmiszerek forgalma nőtt a 
legkisebb mértékkel, 2 százalékkal, a 
nem élelmiszer-forgalom (ruházat, ipar-
cikk) 7,8 százalékkal, az üzemanyago-
ké 8,3 százalékkal emelkedtek. A va-
sárnapi zárvatartási tilalom hatására 
a forgalom átrendeződése talán még 
teljes mértékben nem fejeződött be. 
Úgy tűnik, hogy az intézkedés nyertesei 
legnagyobb részt a multinacionális há-
lózatok. A magyar láncok egyértelmű-
en eddig forgalomvesztést szenvedtek 
el. A kkv szektor nagy vesztesei azok a 
kisboltok, akik élethelyzetük miatt al-
kalmazottakat kénytelenek foglalkoz-
tatni, és így kedvezőtlen megítélés alá 

esnek a törvény szerint. Ez is oka lehet, 
hogy az első félévben 2327 egység-
gel csökkent a boltok, áruházak száma 
idehaza. Az is tény, hogy ez a folyamat 
már a vasárnapi zárva tartások, és az 
online pénztárgépek bevezetése előtt 
elindult, hiszen 2011. évhez képest 
mára 11 000-rel nőtt a bezárt boltok 
száma, ezek nagy része kisbolt. Egyre 
több kistelepülésen már nincs is bolt. A 
tendencia szerint az ilyen települések 
száma a következő időszakban is nőni 
fog, amennyiben kormányzati intézke-
dés nem történik. Talán nyertesek a 
400 m2-nél kisebb alapterületű, családi 
vállalkozásként üzemeltető kisboltok. A 
vasárnap kötelezően zárva tartott bol-
toknak lehetőségük van 4 adventi és 1 
szabadon választott napon nyitva tarta-
ni. A szakma véleménye is megosztott 
e lehetőséggel kapcsolatban, mert a 
vásárlókban nem tudatosodott ez a le-
hetőség. Az első két adventi vasárnap 
gyengébb kereskedelmi forgalma is ta-
lán ennek tudható be. Az üzemeltetők-
nek nyilván az idei év a tapasztalatgyűj-

tés, és majd a következő időszakban 
eldöntik, hogy élnek-e ezzel a törvény 
adta lehetőséggel.

Pivon József, a kamara kézműves 
tagozatának alelnöke:

– Az idei év legfontosabb esemé-
nye a mesterlevelek átadása volt, 
2015-ben 299 szakember szerezte 
meg a címet. Természetesen vannak 
olyan személyek, akik jövőre fognak 
vizsgázni, a tanfolyamok szervezését 
tovább folytatjuk. Az idén a munkába 
bevontuk még intenzívebben azokat 
az ipartestületeket, akikkel évek óta 
jó kapcsolatokat ápolunk. Köztük van 
például a Kereskedők és Vendéglá-
tók Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, 
amelynek Vörös Tibor az elnöke. A kéz-
műves tagozaton belül fontos szerepet 
játszik az autószerelők karosszériala-
katosok és autófényezők, valamint az 
építőipari szekciója is. Ezek feladata 
egyebek mellett felkutatni azokat a 
helyeket, ahol érdemes tanulószer-
ződéssel diákokat képezni illetve elő-
készíteni a szakképzés és a mester-
képzés feltételeit. Az ország minden 
részéből érkeznek hozzánk szakmai 
képzésre olyan személyek, akik a mi 
kamaránk szervezésében teszik le a 
mestervizsgákat. Az oktatóink a mér-
nöktanáraink olyan magas szinten 
képeznek, hogy talán emiatt is vonzó 
a megyei kamara. A munkánk során 
más megyei szervezetekkel is bővít-
jük a kapcsolatainkat, a találkozások 
során kicseréljük a tapasztalatainkat. 
A múlt hónapban a Heves megyei ka-
marai küldöttség töltött nálunk egy 
napot. A vendégek a szakmai munka 

mellett a duális képzéssel kapcsolatos 
tapasztalatainkról érdeklődtek. Jó a 
viszonyunk a Csongrád megyei társka-
marával is. Az idén előfordult egy olyan 
eset, amikor az egyik bizottságnál nem 
volt mestervizsga-bizottsági elnök, s 
hozzájuk mi küldtünk egy szakembert. 
Bács-Kiskunban olyan szakmai oktatá-
si bázist építünk, mely egyedülálló az 
országban. Ezt nem mi mondjuk, ha-
nem mások. A mesterképzés területén 
a területi kamarák között a legjobbak 
közé tartozunk. Ezúttal köszönöm Ör-
dög Dórának, Gál Katának és minden 
kamarai dolgozónak a munkáját, aki 
mesterképzéssel foglalkozik. Hogy mi-
ként is alakul a 2016-os év? Már most 
készülünk a jövő évi  képzésekre. A je-
lentkezők nem csak azért végzik el a 
tanfolyamokat, hogy diákokat tanítsa-
nak, hanem azért, mert számukra ez 
presztízst jelent a szakmában. Régen 
azt mondták, „Isten áldd meg a tisz-
test ipart”. Ezt a szimbolikus mondást 
a kamarának ápolnia kell, ez a jövő fel-
adata – mondta végül Pivon József, a 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöke, aki 1957-ben, 
24 évesen lett villanyszerelő-mester.

Pintye László, a kamara ipari tago-
zatának alelnöke:

– A 2015-ös év mozgalmas volt, és 
2016 is az lesz. A felügyeletem alatti 
területen a legfontosabb változás a ka-
marai garanciavállalás intézményének 
bevezetése, működtetése volt. A szak-
képzési törvény, a felnőttképzésről szó-
ló törvény és az ezekkel összefüggő 
törvények módosítása a szakképzés 
széles területét érintette, ill. folyamatos 
hatályba lépése érinteni fogja. Átalakult 
július 1-jével a szakképzési intézmény-
rendszer, az NGM-fenntartásba került 
szakképző iskolák, megyénkben három 
szakképzési centrum keretében mű-
ködnek. A Megyei Fejlesztési és Képzési 
Bizottság keretében megtettük szakma-
szerkezeti javaslatunkat a 2016/2017-
es tanévre, aktualizáltuk a megyei szak-
képzés-fejlesztési koncepciót, javaslatot 
tettünk a hiányszakmákra (a szakisko-
lai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott 
szakképesítésekre.) Sikeres konferenci-
ákat, oktatásokat rendeztünk (pl. szak-
képzési konferencia, építőipari e-napló 
oktatások, szakképzési hozzájárulás 
elszámolása stb.). A tavalyi Euroskills 
szakmunkás verseny után, idén a 
Worldskills versenyen szép eredménye-
ket értek el a magyar versenyzők.

Az ipari tagozatot jelentősen érintik 
a hiányszakmák, különösen a szer-
számkészítő, ács, gépi forgácsoló stb. 
Kecskeméten és vonzáskörzetében a 
vállalkozások munkaerőhiánnyal küz-

denek. Kamaránknak a 2016. évben 
a munkaerő-piaci problémákkal is kie-
melten kell foglalkoznia. A vállalkozá-
sok nagyon várják az uniós pályáza-
tokat, sokan szeretnének telephelyet 
fejleszteni. Országos kamarai célkitű-
zés, hogy 2018-ra a szakiskolai tanu-
lók 70 százaléka vállalkozói gyakorlati 
helyen, duális képzés keretében sajátít-
sák el a gyakorlati ismereteket. Ehhez 
a kamarai garanciavállalás intézmé-
nyének kiterjesztése mellett, álláspon-
tunk szerint növelni kellene a vállalko-
zók érdekeltségét is. A 2016. 01. 01-től 
életbe lépő rendelkezések közül a 
pályázati rendszer megszüntetése, a 
beruházások támogatásának átalakí-
tása nem ösztönzi a vállalkozásokat a 
gyakorlati képzés fenntartására és fej-
lesztésére. Az alelnök szólt arról, hogy 
a kamara továbbra is napirenden tartja 
a Homokhátság vízpótlásának a kérdé-
sét. Ennek mezőgazdasági jelentősége 
mellett egyéb olyan ipari vonzata van, 
melyben a megyei vállalkozók is érde-
keltek lehetnek.
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Kamarai elismerésben részesültek

Tamás Sándor Pivon József Pintye László

Magyar Kereskedelmi  
és Iparkamara Elnöki  

Aranyérem
Ördög Dóra, 
szakképzési igazgató 

A Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és  

Iparkamara kitüntető díjai

Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesz-
téséért Díj
AXON Kábelgyártó Kft., Kecskemét – 
Benoit Zeter, ügyvezető

Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért Díj
Vizi-Nagyné Drozdik Szilvia, 
humánpolitikai asszisztens –
Phoenix Mecano Kecskemét 
Termelő és Kereskedelmi Kft., 
Kecskemét 
Tövis Ferencné, ügyvezető –
Tövis & Tövis Oktatási Bt.,
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaráért Díj 
Kovácsné Uricska Erzsébet, 
ügyfélszolgálati munkatárs – 
BKMKIK, Kiskunhalas

Dr. Edelényi András, ügyvezető – 
Schving Tanácsadó Kft., Budapest
Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díj
HW STÚDIÓ Számítástechnikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
Kecskemét –
Dr. Pásztor Gábor, ügyvezető
Az Év Kereskedője Díj
KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és 
Szállítmányozó Kft., Kalocsa –
Gillich Tamás, ügyvezető
Az Év Menedzsere Díj
Héjja János ügyvezető, tulajdonos – 
PEKI RESTAURANT Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
Kecskemét
Az Év Vendéglátója Díj
Bagatell Étterem, Kecskemét –
Kovács Sándor és 
Kecskeméti Krisztián 
Az Év Gyakorlati Képzőhelye Díj
Tibi Cukrászat, Baja –
Göldner Tibor 
ügyvezető, tulajdonos 
Az Év Szakképző Iskolája Díj
Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskun félegyházi Petőfi Sándor 

Tagintézmény, Kiskunfélegyháza –
Rokolya Csaba, igazgató 
Az Év Szakképző Iskolája Díj
Bajai Szakképzési Centrum Bányai 
Júlia Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskola, Baja –
Karagityné Süli Emese, igazgató
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaráért Partner Díj
Bajai Rádió/Baja Hangja Kft., Baja –
Bócsa Barnabás, ügyvezető 
Az Ipar Kiváló Mestere
Bagaméri Mihály Sándor, 
járműfényező mester, Lajosmizse

Balogh Jenő, pincérmester,
Kalocsa
Az Év Kamarai Dolgozója
Nagy Istvánné, 
szakképzési tanácsadó – 
BKMKIK, Kiskunhalas
Elnöki Dicsérő Oklevél
Asperján István, 
szakképzési tanácsadó –
BKMKIK, Kalocsa 
Elnöki Dicsérő Oklevél
Kisné Hunyadi Katalin, 
pályaorientációs asszisztens – 
BKMKIK, Kecskemét

Kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek
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A jövő évi adózásról
Pénzügyek A jó adózók előnyt élveznek 2016-ban

A NAV a megbízhatónak szá-
mító cégeknek gyorsabb ügy-
intézést és áfakiutalást ígér. 
Egyebek mellett erről is szó 
esett a kamarában megren-
dezett adótanácsadói rendez-
vényen.

Barta Zsolt

Teljesen megtelt a kamara 
székházának a díszterme a 
közelmúltban, amikor Szabó 
Gábor, a NAV osztályvezető-
je a jövő évi adóváltozásokról 
tartott előadást. Az ismertetőn 
elhangzott, hogy a  személyi 
jövedelemadó mértéke január 
1-jétől 15 százalékra csökken. 
A két eltartottat nevelő csalá-
dok esetében négy év alatt fo-
kozatosan 10 ezer forintról 20 
ezer forintra nő a családi ked-

vezmény adótartalma, vagyis 
két gyermek esetében a havon-
ta igénybe vehető családi ked-
vezmény összege. Szabó Gá-
bor a változásokat ismertetve 
szólt arról is, hogy adómentes 
marad a magánnyugdíjpénz-
tárból a tb rendszerébe átlépő 
személynek kifizetett összeg. 
Ha az illető az önkéntes kölcsö-
nös nyugdíjpénztárba utaltat-
ja a pénzét, akkor az átirányí-
tott összeg 20 százalékát, de 
maximum 300 ezer forintot 
lehet hozzátenni az önkéntes 
kasszában lévő megtakarítás-
hoz. A rendelkezések 2015. 
január 1-jétől visszamenőleg 
hatályosak. Az előadó elmond-
ta: a NAV jövőre kedvezni kíván 
azoknak a vállalkozásoknak, 
akik tisztességesen fizetik az 
adójukat. Jövőre ugyanis beve-

zeti az adózók csoportosításá-
nak a rendszerét.

– Az adózókat besorolják a 
megbízható, a kockázatos ka-
tegóriába, illetve sokan nem   
kapnak különleges besorolást 
– mondta Szabó Gábor. Az első 
minősítés 2016 I. negyedé-
vét követően történik meg. A 
minősítés menete: a megbíz-
ható adózók kategóriába az 
kerülhet, aki legalább 3 nap-
táriév-működéssel rendelke-
zik. Áfaregisztrált adóalany, a 
nettó adótartozása kevesebb 
mint 500 000 Ft. Nem számít 
kockázatos adózónak a hiva-
tal szerint, akinek tárgyévben 
és az azt megelőző öt évben 
az adóteljesítményénél 3 szá-
zaléknál kisebb az adókülön-
bözet összege. Illetve az is 
szempont, hogy az adóteljesít-
mény 1 százalékánál kisebb 
mulasztási bírság összeget 
rótt ki a vállalkozásra az adó-
hivatal. A NAV nem indított 

ellene végrehajtási eljárást 
(átvezetés, visszatartás nem 
számít bele). Nem állt csőd, 
felszámolás, kényszertörlési 
eljárás alatt, és az adószáma 
sem volt  felfüggesztve, illetve 
törölve, nem volt fokozott adó-
hatósági felügyelet alatt. Koc-
kázatos adózónak számít az 
a cég, mely szerepel a 2016. 
január 1-jéét követően közzé-
tett nagy összegű adóhiánnyal 
rendelkező adózók közzététe-
li listáján. Szerepel a be nem 
jelentett alkalmazottat foglal-
koztató adózók közzétételi lis-
táján. Egy éven belül az állami 
adó- és vámhatóság ismételt 
üzletlezárás intézkedést alkal-
mazott vele szemben. A mi-
nősítés 1 évig áll fenn, kivéve, 
ha az adóhiányt, szankciókat 
kifizette, akkor a következő mi-
nősítéskor kerül ki onnét. Sza-
bó Gábor az előadása végén 
válaszolt az érdeklődők kér-
déseire.

Milyen 
pályázatokra 
számíthatnak 
a vállalkozók?

Az idei 2015. év a 2014–
2020-as európai uniós 
pénzügyi tervezési ciklus 

második éve jellemzően inkább 
még a kiemelt projekteké volt. 
A vállalkozók számára legfon-
tosabb Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program-
ban (GINOP) a tavalyi két „első 
fecske”, a termelőkapacitások 
bővítését szolgáló pályázatok 
folytatódtak. Az idei ősz már a 
kutatás-fejlesztési és innová-
ciós projektek jegyében telt, 
amelyek a témában érdekelt, 
tapasztaltabb és tőkeerősebb 
kkv-knak és a nagyvállalatok-
nak nyújtottak finanszírozási 
lehetőségeket. A kormány az 
összes uniós támogatás mint-
egy 60 százalékát kívánja köz-
vetlen vagy közvetett módon 
gazdaságfejlesztésre fordítani, 
deklarált kormányzati cél vala-
mennyi pályázati felhívás 2017. 
június 30-ig történő megjelen-
tetése. Ezeknek megfelelően 
– a források és az intézmény-
rendszer egyenletes terhelé-
se végett – valószínűleg 2016 
második negyedévétől nyílhat-
nak meg nagyobb volumen-
ben a lehetőségek, amelyek 
közül az egyik első a vállalko-
zások energetikai korszerűsí-
tését célzó pályázati konstruk-
ció lehet. Emellett várhatóak a 
közkedvelt gyakornoki progra-
mot és munkahelyi képzéseket 
támogató felhívások. Ezek mel-
lett érkeznek majd az ipari par-
kokat és logisztikai központok 
fejlesztését szolgáló kiírások 
is. A felhívások többségénél 
prioritást élveznek a termelő/
feldolgozó vállalkozások, a szol-
gáltató szektor (benne a keres-
kedelem) valószínűleg kevésbé 
lesz támogatott. Tekintettel a 
pályázati rendszerben bekövet-
kezett változásokra, nem érde-
mes az utolsó pillanatra hagyni 
a felkészülést – ebben nyújt 
segítséget Kecskeméten a JÓ-
TANÁCSADÓ Pályázatkészítési, 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
is, amely a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
stratégiai partnereként, a ka-
mara épületében áll a vállalko-
zások rendelkezésére. Telefo-
nos tájékoztatás: 76/505-952.

Külföldi üzleti 
ajánlatok

Az alábbi ajánlatokról Kárpá-
tiné Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
es telefonon ad felvilágosítást.

(BORS20150115001)
– Húszéves tapasztalattal ren-

delkező közúti fuvarozással és 
raktározással foglalkozó szerb 
cég keres EU-országbeli partne-
reket. Alvállalkozói és szolgálta-
tásról szóló megállapodás for-
májában nyújtja tevékenységeit.

(BOCZ20141126001)
– Közúti, légi és vízi fuvaro-

zásban jártas cseh logisztikai 
cég keres európai partnereket. 
Vállalnak speciális, túlméretes 
és veszélyes áru rakományokat 
is belföldi és nemzetközi szállí-
tással egyaránt. A szolgáltatá-
sukat „háztól házig” vállalják, 
és az esetleges vámkezelési 
feladatokat is ellátják. 

(BRPL20140522001)
– Zárak, zsanérok és egyéb 

fémtermékeket gyártó lengyel 
cég hasonló termékek tovább-
értékesítését vállalná disztribú-
torként. A termékeket az ener-
getikai, telekommunikációs és 
a bútoripari területen is lehet 
hasznosítani.

(20100225014)
– Román elektronikai termé-

kek és alkatrészek kereske-
delmére specializálódott cég 
disztribútori szolgáltatásokat 
vállalna. ICT audió- és videó-
rendszerekkel, kiegészítőkkel 
is foglalkozik.

(BRHR20150614001)
– Szaniterberendezések, fő-

ként kerámiacsempék nagy- és 
kiskereskedelmével foglalkozó 
horvát cég csempéket keres a 
horvát piacon való értékesítés-
hez, képviselethez.

(TRUK20151123001)
– Egy brit teljesítménykon-

denzátort tervező és gyártó 
cég, vezető autóipari, vasúti és 
légi közlekedéshez kapcsolódó 
cégek beszállítója, fejleszteni 
kívánja a kondenzátorok telje-
sítménysúly arányát és ma-
gas üzemi hőmérsékleten való 
használhatóságát. Tevékenysé-
gi köréhez hasonló partnereket 
keres közös fejlesztésekre.

(TRPL20150917001)
– Különféle kisgépeket kí-

náló lengyel cég olyan techno-
lógiát keres, amely biztosítja 
a kétirányú DC/DC átalakító 
maximális üzemi pont nyo-
mon követését a fotovoltaikus 
modulban. A cég hosszú távú 
együttműködést keres, ame-
lyet technikai segítségnyújtás-
sal egybekötött kereskedelmi 
megállapodás keretében kép-
zel el. 
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Pályázati kiírásra vár a szállítmányozási cég
Kecskemét A Cargoport társaság huszonhét munkatárssal dolgozik, hatezer fuvarmegbízást teljesítenek évente

A gyorsan változó környe-
zetben ügyelünk arra, 
hogy társaságunk mű-

ködése kiegyensúlyozott le-
gyen. Nincs olyan jelentős ter-
hünk, ami álmatlan éjszakákat 
okozna. Fokozatosan építjük 
a vállalkozásunkat. A 2008-as 
gazdasági válság nem okozott 
gondokat cégünk működésé-
ben. Akkor több olyan járművet 
vásároltunk, melyekkel megbí-
zóink igényeit magasabb szin-
ten tudtuk kiszolgálni – nyilat-
kozta a lapunknak Pálfi Imre, a 
Cargoport Szállítmányozási és 
Logisztikai Kft. tulajdonos ügy-
vezetője. A Kecskeméten műkö-
dő vállalkozás a közelmúltban 
gyarapította a kamarai tagság 

létszámát. A cégvezető kérdé-
sünkre, miért is lépett be a vál-
lalkozás a BKMKIK-ba, annyit 
mondott: a közelmúltban olvas-
ta Gaál József köszöntőjét a ka-
marai honlapon, akinek osztja 
az álláspontját miszerint, ha a 
cégek összefognak, közös cse-
lekvéssel nagyobb gazdasági si-
kerek érhetők el. A cég, melyet 
Pálfi Imre Tasi Zsolttal alapított 
2003-ban, az idén három logisz-
tikai ügyintéző tanuló gyakorlati 
képzését is vállalta. Az alapítók 
a vállalkozás első járművét hi-
telből vették. Ma a sofőrjeik 14 
Mercedes kamionnal járják Eu-
rópa országútjait. A társaságnál 
27 munkatárs dolgozik, évente 
6000 fuvarmegbízást teljesíte-

nek. Sok alvállalkozóval dolgoz-
nak, mely kapcsolatok többsé-
ge 10 éves múltra tekint vissza. 
A tervek között szerepel egy 
5000 négyzetméteres logisztikai 
csarnok felépítése a kecskeméti 
Georg Knorr utcában. A cégveze-
tő célja, hogy sikeresen pályáz-
nak meg egy olyan uniós kiírást, 
mely a beruházási költségeket 
részben fedezi majd. Ha ez sike-
rül, akkor a társaság nagyobb 
forgalmat képes lebonyolítani 
úgy, hogy magasabb hozzáadott 
értéket kínál partnerei számára. 
A beruházás után új munkahe-
lyek létesülnek, és raktározási 
kapacitásukat a duplájára tud-
ják növelni – mondta végül Pálfi 
Imre cégvezető.Pálfi Imre ismerteti a cég történetét Gaál József kamarai elnöknek és Sipos Zsolt titkárnak
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– Az ellenőrzést 180 napon belül a 
NAV-nak le kell zárnia.
– Bejelentési, bevallási kötelezettsé-
gek elmulasztása, hibás teljesítése 
esetén nincs azonnal bírság.
– Mulasztási bírság, adóbírság pla-
fonja a normál plafon 50%-a, kivéve, 
ha pont ezzel a bírsággal veszítené 
el a megbízható adós minősítést.

– Minimum 10 ezer forint, maxi-
mum 500 ezer forint tartozásra 
egy évben egyszer az adóhatóság 
maximum 12 havi pótlékmentes 
részletfizetést engedélyez, ennek 
nincs illetékvonzata.
– Áfakiutalási határidő 45 nap 
(2017. január 1-től), 30 nap 
(2018. január 1-jétől).

– Hetvenöt napos áfakiutalási 
határidő, ellenőrzési határidő  60 
nappal meghosszabbodik.
– Késedelmi pótlék a jegybanki 
alapkamat 5-szöröse.
– Mulasztási bírság kiszabása mulasz-

tás esetén nem mellőzhető, minimum 
összeg a bírság felső határ 50%-a.
– Mulasztási bírság felső határa a 
bírságplafon 150%-a.
– Végelszámolás esetén kötelező 
NAV-revízió.

A megbízhatósággal együtt járó előnyök:

A kockázatos kategóriával járó hátrányok:
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Több ügy a BT előtt
Békéltető Testület Az idén 459 panaszos fordult a szervezethez
Évzáró rendezvényt tartott a 
Bács-Kiskun Megyei Békélte-
tő Testület

Barta Zsolt

A megyei kamara székházá-
ban csütörtökön Puskásné 
dr. Csorba Éva, a szervezet tit-
kára három új tagot mutatott 
be. Januártól dr. Holecz László 
egyéni ügyvéd, Vinczellér Zsolt 
építész tervező művész és And-
rási Béla mérnök kapcsolódik 
be a kamara mellett működő 
szervezet munkájába. A tes-
tület gyűlése előtt dr. Gál Gyu-
la, a BT elnöke lapunknak el-
mondta, hogy az idén 459 ügy 
került a békéltetők elé. Ebből 
250 esetben született egyez-
ség. Azaz, a panaszos vásárló 
és a panaszolt vállalkozás ügye 
mindkét fél számára megnyug-
tatóan zárult le. Évről évre nő 
az ismertsége a testületnek. 
Míg 2012-ben 259, addig egy 
évvel később 350, tavaly 412, 
az idén pedig már 459 ügyet 
tárgyaltak a BT tanácsai. Az el-
nök tapasztalata szerint na-
gyon sok vita már akkor meg-

oldódik, amikor a probléma a 
testület elé kerül. A felek jelzik, 
hogy maguk rendezték a prob-
lémát. Előfordult  már olyan 
eset is, amikor a panaszos és 
a bepanaszolt ügyéről kiderült, 
hogy nem tartozik a BT hatás-
körébe, mert két vállalkozás 
vitájáról van szó. Miután a BT 

tanácsa közölte ezt a két vál-
lalkozás képviselőjével, azok a 
kamara épületében addig tár-
gyaltak, amíg meg nem egyez-
tek. A tárgyalt ügyek között sok 
a mobiltelefonokkal, az árube-
mutatókkal és a lábbeliekkel 
kapcsolatos panasz – mondta 
dr. Gál Gyula. A rendezvényen 

Karády János, a BT elnökhe-
lyettese arra hívta fel a résztve-
vők figyelmét, hogy a sok ügy 
miatt már csak februári dátum-
mal tudnak meghallgatásokat 
kitűzni. Meglátása szerint azon-
ban, jövőre lehet, hogy a polgá-
rok még több problémával for-
dulnak a testülethez..

Jótékonysági ünnepség
Kalocsa A Mikulás száznegyven gyermeknek vitt ajándékot

December hatodikán ren-
dezte meg a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedel-

mi és Iparkamara, a Kalocsai 
Gyermekjóléti Szolgálat segít-
ségével azt a Mikulásváró Ün-
nepséget, melyen mintegy 140 
gyermek vett részt. A program 
részeként nagycsaládos és ne-
héz anyagi körülmények között 
élő óvodás és alsó tagozatos 
iskoláskorú gyermekek talál-
kozhattak a Mikulással a Kalo-
csai Színházban, akit versekkel 
és énekekkel örvendeztettek 
meg. A nagyszakállú természe-
tesen ajándékcsomagokkal 
jutalmazta a gyermekek ked-
vességét. Ezt követően – „jég-
varázs” jelszóra – indult el a 
hasonló címet viselő mesefilm 
a kalocsai moziban, a kicsik 
legnagyobb örömére. A kezde-
ményezés a fajszi Pata József 
Gépipari Kft, a Kalo-Bau Kft., 
és a Pannon Növényolajgyártó 
Kft. anyagi támogatásával való-
sulhatott meg.

Vitás ügyeik vannak
TSZSZ A szakértők négyszáz kérelmet kaptak eddig 

Két és fél év óta műkö-
dik az országos kamara 
mellett a Teljesítésigazo-

lási Szakértői Szerv, melyhez az 
építőipari vállalkozásoktól több 
mint négyszáz kérelem érke-
zett be eddig. – A vitás ügyek-
hez tartozó összeg meghaladta 
a tízmilliárd forintot – nyilatkoz-
ta lapunknak Csermely Gábor, 
a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv vezető-helyettese, aki tá-
jékoztatót tartott a közelmúlt-
ban a megyei kamara székhá-
zában. A kérelmet benyújtók 
között volt olyan, akinek né-
hány százezer forintos kintlé-
vőségét, de akadt olyan cég is, 
amelynek százmilliós értékű 
beruházását nem akarták kifi-

zetni. A kérelmek 80 százaléka 
olyan ügy, mely magasépítés te-
rületéről jön. A számadatokból 
arra következtetünk, hogy a fő-
vállalkozók nem jól kalkulálták 
a munkák értékét, s az alvállal-
kozót már nem tudják kifizetni. 
A szakértők a benyújtott kérel-
mezett összegek átlag 70 szá-
zalékát állapítják meg jogosnak 
egy-egy ügy során. Ez azonban 
csak egy átlag, mert előfordul 
olyan eset, hogy a vállalkozó 
teljes igénye kifizetésre kerül. 
Olyan eset is történt, hogy az 
igényelt összeget nem hagy-
ták jóvá a TSZSZ szakemberei 
– mondta a vezetőhelyettes. 
Csermely Gábor megjegyezte, 
hogy a Teljesítésigazolási Szak-

értői Szerv léte önmagában is 
elősegíti a felek megegyezé-
sét. Amikor még csak hiány-
pótlási szakaszban van az ügy, 
nagyon sok esetben a vitázó 
vállalkozások már a kivizsgá-
lás előtt megegyeznek. Előfor-
dult már az is többször, hogy 
a szakértők jelenlétében a két 
fél megállapodott. Az is gyako-
ri, hogy a vitázó cégek megvár-
ják a szakemberek írásos vé-
leményét és ennek birtokában 
egyeznek meg. A TSZSZ veze-
tőhelyettesének tapasztalata 
szerint 2014-ben minden négy 
kérelemből három esetében si-
került a feleknek megállapod-
niuk. A többi esetben a bíróság-
hoz fordultak.

BÁLI BEHARANGOZÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és baráti társaságát  

a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ÜZLETI ÉLET JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA

2016. január 23-án, szombaton, 19.30-tól, a Four Points by Sheraton  
Hotel és Konferenciaközpontba.

Cím: Kecskemét, Izsáki út 6.
Az est háziasszonya:

Dobó Enikő, a kecskeméti Katona József Színház Bács-Kiskun Megyei Prima díjas színművésze
Előadóművészek:

Fricska Táncegyüttes 
Mikó István Jászai Mari-díjas színművész 
A zenét a Koktél 4U zenekar szolgáltatja.

Részvételi díj:  17 000 Ft/fő 
Fizetés: elővételben készpénzzel vagy átutalással. A jegyek korlátozott számban kaphatók. 

A tombola bevételét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért  
Alapítvány javára ajánlja fel  a kamara.

A bál jótékonysági célját felajánlásaival is támogathatja: 
Arany fokozatú támogató: 500.000 Ft  
Ezüst fokozatú támogató:  200.000 Ft 
Jótékonysági támogatójegy: 10.000 Ft 

Jegyrendelés és asztalfoglalás a kamara titkárságán:
H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.   

Telefon: 76/501-500, 76/501-509, 76/501-524 | E-mail: titkarsag@bkmkik.hu
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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

Három 
kiegészítő 
normatívát 
vezetnek be

A szakképzési hozzájá-
rulás bevallásáról és 
elszámolásáról tar-

tott előadást Lászlóné Szép 
Györgyi igazságügyi adó- és 
könyvszakértő a megyei ipar-
kamara kecskeméti székhá-
zában. Az előadó minden év-
ben telt ház előtt ismerteti a 
változásokat. A megyei vállal-
kozások ugyanis a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara koordinálásával 
csaknem háromezer diákot 
képeznek tanulószerződéses 
formában Bács-Kiskunban. 
A szakember lapunknak el-
mondta, hogy különleges év 
lesz a 2016-os, mert a kor-
mány a tanulószerződés ke-
retében gyakorlati képzéssel 
foglalkozó cégeknek többlet-
finanszírozást ad. Három ki-
egészítő normatíva kerül be-
vezetésre. Ezek elősegítik azt, 
hogy a vállalatok nagyobb 
kedvvel foglalkoztassanak 
és képezzenek tanulószerző-
déssel diákokat. Ha egy cég 
kizárólag a gyakorlati képzés 
folytatásához szükséges be-
ruházást hajt végre, akkor a 
foglalkoztatotti létszámától 
függően az alap normatíva 
9–38 százaléka vehető igény-
be, mint kiegészítő csökkentő 
tétel, vagy igényelhető vissza 
tanulónként. A gyakorlati kép-
zést végző oktatók bérkölt-
ségének a fedezetéhez nyújt 
normatív alapú hozzájárulást 
az oktatói kiegészítő csök-
kentő tétel, mely az alapnor-
matíva 21 százaléka (95 130 
Ft/tanuló/év: 7928 Ft/hó).

A tanműhely-fenntartási ki-
egészítő csökkentő tétel a 
kizárólag gyakorlati képzési 
célt szolgáló tanműhelyben, 
a 9. évfolyamon tanműhely-
ben oktatott diákok képzé-
séhez vehető majd igénybe. 
Ez az alapnormatíva 25 szá-
zaléka (113 250 Ft/év; 9438 
Ft/hó). Január 1-jétől az okta-
tói és a tanműhely-kiegészítő 
normatíva havonta igénybe 
vehető, a beruházási nor-
matíva az éves bevallásban 
érvényesíthető. A 2011. évi 
CLV. törvény és a 280/2011. 
(VIII. 28.) kormányrende-
let szabályozza a kiegészí-
tő csökkentő tételek vissza-
igénylésének mértékét és 
feltételeit – mondta László-
né Szép Györgyi igazságügyi 
adó- és könyvszakértő.

A BT tagjainak egy csoportja az évzáró rendezvényen

A Mikulás 140 gyereket örvendeztetett meg

Szálloda nyílik 
jövőre Kalocsán

A Pilvax Szálloda és Ká-
véház a Dél-Alföldi 
Operatív Program ke-

retéből, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap segítségével 
a Civis Core Invest Kft. pro-
jektje keretében került kiala-
kításra. A beruházás 166,97 
millió forintnyi támogatás se-
gítségével valósulhatott meg 
2015. május 6. és december 
15. között, 70%-os támogatá-
si intenzitás mellett összesen 
238,52 millió forint. A szál-
láshely-kapacitás bővítését a 
gyenge kínálat mellett több 
keresleti tényező is indokol-
ja. Ezek közül kiemelkedik a 
Paksi Atomerőmű küszöbön 
álló bővítése, valamint az az-
zal várhatóan egy időben épü-
lő Kalocsa–Paks Duna-híd, 
amelyek új dimenziót nyitnak 
a térség szálláshelypiacán.

Lechner-díj 
Kiskunhalasra

Két, rangos szakmai elis-
merést kapott a kiskun-
halasi Merkbau Kft., 

amely éppen most ünnep-
li megalakulásának negyed-
százados évfordulóját. A cég 
ügyvezetője, Merényi Jakab 
Lechner Ödön-díjat vehetett 
át, amely a legmagasabb ki-
tüntetés ezen a területen, míg 
a társaság egyik külföldi be-
ruházása kapcsán érdemel-
te ki az Építőipari Nívódíjat. 
Az ÉVOSZ (Építési Vállalkozók 
Országos Szakszövetsége) a 
legjelentősebb építőipari ki-
tüntetésen kívül Építőipari Ní-
vódíjjal is jutalmazta a jubiláló 
halasi vállalkozást. 


