
Fejlesztések saját tőkéből
Gazdaság Dinamikusan növekedik a Petőfi Nyomda termelése
Bács-Kiskun megye 19. leg-
nagyobb árbevételű cége az 
STI Petőfi Nyomda Kft., mely 
a kamara megalakulása óta 
a szervezet tagja. Fábián End-
re ügyvezető igazgató kamarai 
küldöttként segíti a BKMKIK 
munkáját. A cégvezetőt a vál-
lalat és a hazai gazdaság hely-
zetéről kérdeztük.

BARTA ZSOLT

– Hogyan látja egy német tulaj-
donú nagyvállalat éléről a ma-
gyar kkv-k helyzetét?

– Más egy multinacionális 
cég vezetői székéből látni a ha-
zai gazdaság alakulását, mint 
annak, aki egy magyar tulajdo-
nú kkv-t vezet – fogalmaz Fábi-
án Endre, az STI Petőfi Nyomda 
ügyvezető igazgatója. Nagyon 
sok vállalkozás alapvető prob-
lémája a tőkehiány. Ezzel a 
kérdéssel mi nem küzdünk. 
A nyomda saját tőkéből finan-
szírozza a beruházásait. Sze-
rencsére a tőkehiányt az állam 
kedvező kamatozású támo-
gatásokkal próbálja enyhíteni. 
Ez érződik a hazai fejlődésben. 
A foglalkoztatottság növekedett 
Kecskeméten, s megbízható, 
jó szakemberekből egyre keve-
sebb van.

– Az euró 310 forint körül 
mozog, a gyengülő nemzeti va-
luta hogyan érinti önöket?

– A cégünk nettó exportőr, 
így a gyengülő forint kérdése 
nem érint bennünket. A magyar 
gazdaságban az a cég, mely 
importfüggő és nem exportál, 
annak ez problémát jelent. A fo-
gyasztói infláció nulla, ipari inf-
láció alig érezhető. Ez minden-

kinek jó a hazai gazdaságban.
– A nullaszázalékos infláció 

hogyan hat az önök bérpoliti-
kájára?

– A mi béreink a hazai átlag-
bérek másfélszerese. Évek óta 
négyszázalékos lépéssel hala-
dunk előre, a minimálbéreket 
öt százalékkal emeljük. 

– Hogyan alakul a kamara és 
a cég kapcsolata?

– A szakképzés területén 
erős az együttműködés a két 
szervezet között. A duális kép-
zés rendszerébe kapcsolód-
tunk be. 

– Milyen évet zártak 2015-
ben?

– Erősödött, fejlődött a vállal-
kozás. Bár nincsenek végleges 
számaink, úgy gondolom, hogy 
nyolcszázalékos árbevétel-nö-
vekedést értünk el. A cégünk a 
nyomtatott papírcsomagolásra 
a kartondobozgyártásra spe-
cializálódott. Az a célunk, hogy 
a területen a leginnovatívabb 
megoldásokat használjuk fel. 
Nem rég zártunk le két nagy be-
ruházást. Vásároltunk egy nagy 
automata dobozragasztó gépet 
csomagragasztó sorral, és ja-
nuárban elindult egy öntapadó 
címkenyomó gép. A múlt évhez 
képest az idei tervünk 5 száza-

lékos emelkedés árbevétel és a 
termelés területén.  

– Az STI csoporton belül a Pe-
tőfi Nyomda hol helyezkedik el?

– Az STI egy 300 millió eurós 
családi vállalkozás, a mi válla-
latunk a második legnagyobb a 

kilenc gyár közül. Ezek Német-
országban, Csehországban, 
Magyarországon és Angliában 
működnek. 

– Hányan dolgoznak a nyom-
dában?

– A nyomdában 400-an dol-
goznak, de egy másik cégnél 
– melynek a neve Szerviz Kft. – 
200 munkatársat alkalmazunk. 
Ez utóbbit azért alapítottuk, 
mert a válság idején az összes 
alvállalkozóval megszüntettük 
a kapcsolatot. Az étterem sze-
mélyzetétől az ingatlankarban-
tartókig, a festőkig mindenki a 
mi munkatársunk. A munka-
erő-kölcsönzést is megszün-
tettük. A Szerviz Kft. biztosítja 

a szakképzetlen munkaerőt, 
mely a működéshez szükséges. 
Azért is hoztuk létre a Szerviz 
Kft.-t, mert a Mercedes-gyár le-
településével a munkaerő jelen-
tős része talált a német cégnél 
állást. Tőlünk is sokan elmen-
tek. Jelentős ennél a cégünknél 
a fluktuáció. 

– Más területen is érződik a 
munkaerő-probléma?

– Hiányoznak az angolul, né-
metül beszélő diplomás mun-
katársak, olyanok, akik egy-egy 
projekt levezénylésében ottho-
nosak. Ilyeneket bármikor fel-
vennénk – mondta végül Fábi-
án Endre, az STI Petőfi Nyomda 
ügyvezető igazgatója.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 1. szám

31.

.

Székház:

Milliárdok vállalati innovációs folyamatokra
Pályázat Gépipari technológiák fejlesztésére is lehet támogatást igényelni

Hárommilliárd forin-
tos pénzügyi kerettel 
jelent meg a Gazda-

ságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programon belül az 
a pályázati felhívás, amely-
nek célja aktívabbá tenni a 
cégeket az innováció terüle-
tén. A kiírás célja a mikro-, 
kis- és közepes vállalkozá-
sok bevonása az innováci-
ós láncba, illetve hogy a vou-
cher segítségével igénybe 
vett szolgáltatások révén a 
cégek kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenysége be-
épüljön a mindennapokba. 
A kiírás szerint az elbírálás-
nál elsőbbséget élveznek 
azok a fejlesztések, amelyek 

az egészséges társadalom 
és jólét, a fejlett jármű- és 
egyéb gépipari technológiák, 
a tiszta és megújuló energi-
ák, valamint az agrárinno-
váció, a fotonika, a lézer-
technológia, a bionika vagy 
éppen a műtrágya és a koz-
metikumok gyártása terüle-
tén valósulnak meg.

Keretösszeg: 3 milliárd Ft, 
támogatott kérelmek várható 
száma: 150–1000.

Támogatható tevékenysé-
gek: Innovációs tanácsadás 
és innovációs támogató szol-
gáltatások igénybevétele. 
Prioritást élveznek a Nemzeti 
S3-ban meghatározott ágaza-
tok. Megkezdhető: a támoga-

tási igény benyújtását köve-
tő napon saját felelősségre. 
Tartam: Támogatói Okirat ha-
tályba lépését követően leg-
feljebb 18 hónap. Beadható: 
2016. március 21-től 2018. 
március 20-ig.

Igénylők köre: kkv-k, leg-
alább két lezárt üzleti év, mi-
nimum 3 fő átlagos statisz-
tikai létszám (kivétel: kmr-, 
eva-alanyok).

Vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: 3–20 M 
Ft; Támogatás mértéke: 75%; 
önerő: minimum 10%.

A pályázattal kapcsolatban 
további információ a kamara 
76/501-500-as telefonszá-
mán kérhető.

Fábián Endre, az STI Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója 

Az STI Petőfi Nyomda a 2014. évi árbevétel alapján Bács-Kiskun 
50 legnagyobb cége közül a 19. helyen áll. A dél-alföldi régió 100 
legnagyobb árbevételű cégének a listáján pedig a 36. helyre került. 
A kecskeméti nagyvállalat papír és csomagolóeszközök gyártásával 
foglalkozik. Míg 2013-ban 13 milliárd 888 millió forint volt a nettó ár-
bevétele, addig 2014-ben ezt 12,2 százalékkal, 15 milliárd 576 mil-
lió forintra növelte, tavaly pedig a cég elérte a 17 milliárdos szintet. 
A foglalkoztatottak száma hatszáz.

A megye egyik meghatározó cége

A kecskeméti Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. komoly k+f központot alakított ki az elmúlt évizedekben
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Új elnök a BT élén
Dr. Horváth Zsuzsannát vá-
lasztották a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett műkö-
dő Békéltető Testület tagjai 
a grémium elnökévé. Vele 
készítettünk interjút. u 12

Hol tanuljon 
a gyerek?
A megyei kamara felmérést 
végzett a továbbtanulási 
szándékokról. A megkérde-
zettek közel fele (47 szá-
zalék) szakközépiskolába 
járatná gyermekét, 31 szá-
zalékuk jelölte meg a gimná-
ziumot és csak 17 százalé-
kuk a szakiskolát.  u 13

Tizedszer 
 rendeztek bált
A hétvégén rendezték meg 
tizedik alkalommal a ka-
marai bált Kecskeméten. 
A szervezet a rendezvény 
bevételét a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Kórhá-
zért Alapítvány javára ajánlja 
fel az idén is. A bálat 17 vál-
lalkozás támogatta.  u 12

Több diák vett 
részt a versenyen
Az MKIK az idén is meg-
szervezte a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt. Ennek 
megyei írásbeli fordulóján 
26 szakmában 281 tanuló 
írta meg a feladatokat, míg 
tavaly csak 192 volt a részt-
vevők száma. A BKMKIK 
külön támogatásban része-
síti azokat a diákokat és ta-
náraikat, akik az országos 
döntőben dobogós helye-
zést érnek el.  u 13

Ajánló



Új elnök a testület élén
Dr. Horváth Zsuzsanna A testület közel ötszáz ügyet tárgyalt

Dr. Horváth Zsuzsannát vá-
lasztották a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett működő 
Békéltető Testület tagjai a 
grémium elnökévé. A BT új el-
nökével beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

– Milyen változásokat tervez 
Bt.- munkájában?

– Boldog vagyok, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara mel-
lett működő békéltetőtestület 
2016. január 16-án megtartott 
alakuló ülésén a tagok egyhan-
gúan megválasztottak a testü-
let elnökének. Természetesen, 
mint minden új feladat előtt 
vannak terveim, amit meg 
szeretnék valósítani. Nagy vál-
tozás nem történik a testü-
let munkájában, hiszen eddig 
is a törvényes keretek között 
az ország egyik legjobb testü-
leteként működött. Terveim 
között szerepel az egységes-
ség, a csapatmunka, hiszen 
a testületi tagok kiemelkedő 
szakmai tudással és gyakorlat-
tal rendelkező szakemberek, 
akik képességeit csapatmun-
kába szeretném kamatoztat-
ni. A szoros és jó kapcsolatot 

továbbra is szeretném fenn-
tartani a testületet működtető 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával, amely 
országos viszonylatban is pél-
daértékű hozzáállást mutat a 
testület működtetéséhez. Ezen 
túlmenően az egységes jog-

gyakorlat kialakítása érdeké-
ben nagyon fontosnak tartom 
az ország valamennyi békélte-
tőtestületével a jó kapcsolat és 
együttműködés kialakítását.
– Ön évtizedekig állt a fogyasz-
tóvédelmi szervezet élén a me-
gyében és a régióban. Milyen ta-
pasztalatokkal segíti a kollégák 
munkáját?

– Számomra az új feladat 
nagy szakmai kihívást jelent, 
hiszen lehetőségem nyílik 
arra, hogy az évtizedeken át 
végzett hatósági munkám so-

rán szerzett tapasztalataimat 
a civil oldalon kamatoztas-
sam. Hatósági tapasztalatai-
mat elsősorban a precizitás, 
átláthatóság, egységes gon-
dolkodás és a törvényesség 
területén szeretném haszno-
sítani, amellyel a kollegáim 
munkáját is nagyban tudom 
segíteni. A békéltetőtestület 
számomra nem ismeretlen, hi-
szen a korábbi feladataim so-
rán lehetőségem volt a fejlődé-
sét követni, és vágyaim között 
szerepelt a testület munkájá-
ban való részvétel.  A korábbi 
munkám során a vállalkozás 
és a fogyasztó között kialakult 
vitákban nem tudtam segítsé-
get nyújtani, hiszen a hatóság 
ezekben az esetekben első-
sorban a vállalkozások admi-
nisztratív hibáit tárta fel, és 
ezek felszámolása érdekében 
tette meg a szükséges intéz-
kedéseket. Az évek során szá-
mos ötletem volt a fogyasztói 
jogviták megoldására, amit 
most végre érvényesíteni tu-
dok, hiszen egy olyan testü-
let vezetője lettem, akinek az 
elsődleges feladata, a vállal-
kozás és a fogyasztó között 
kialakult vita megoldásának 
elősegítése, bírósági eljáráson 
kívüli  rendezése. 

– Tavaly 465 ügyet tárgyalt a 
testület. Szinte mindennap ket-
tőt. Lehet-e ezt az intenzív tem-
pót fokozni?

– Természetesen lehet. Na-
gyon remélem, hogy a fogyasz-
tók bíznak a testület munkájá-
ba, és még többen fordulnak 
hozzánk a vállalkozások és kö-
zöttük kialakult fogyasztói jog-
vitájuk rendezése érdekében. 
–Volt-e Önnek olyan ügye, mely-
re szívesen visszaemlékezik?

– Az elmúlt évben eljáró ta-
nácstagként 60 ügyben vet-
tem részt, ahol természetesen 
voltak sikerélményeim is. Ezek 
közül talán egy  ügyet emelnék 
ki, ahol a fogyasztó otthon, a 
televízió üzembe helyezéskor 
vette észre, hogy a készülék 
kijelzője sérült. Azt, hogy a sé-
rülés mikor és kinél keletke-
zett, nagyon nehéz bizonyítani, 
és végül is a meghallgatáson 
a vállalkozó és a fogyasztó kö-
zött olyan egyezséget sikerült 
létrehozni, amelynek követ-
keztében mindkét fél elége-
detten távozott a meghall-
gatásról – mondta végül dr. 
Horváth Zsuzsanna, Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testület tagja, a 
grémium elnöke.

2016. január 30., szombatGAZDASÁGIII.

Kamarai tag 
az Év vállalkozója 
Kiskunhalas Az Év 
Vállalkozója díjat Gál István 
üzemmérnök, a negyedszáza-
dos Kamintherm Kft. tulajdo-
nosa, ügyvezető igazgatója 
vehette át Kiskunhalason. A 
díszes oklevelet és a vele járó 
Bródi Mária grafikus terve 
alapján készült halasi csipkét 
Fülöp Róbert polgármester 
adta át a cégvezetőnek. A ki-
tüntető díjat kétévente adják 
át azoknak, akik a város gaz-
dasági, társadalmi, kulturális 
fejlődését előremozdították, 
hozzájárultak szellemi vagy 
anyagi gyarapodásához. Gál 
István kamarai küldött és a 
kamara oktatási bizottságá-
ban dolgozik. 

Fotókiállítás 
a munkáról
KALOCSA A Kertvárosi Általá-
nos Iskolában volt látható a 
kamara elmúlt évi; a Munka 
világa címmel kiírt fotópályá-
zatának zsűrizett képeiből 
összeállított kiállítás. A negy-
ven alkotás megismerteti a 
diákokkal és azok szüleivel 
a különböző szakmákat és 
az általuk előállított termé-
keket. A különböző munka-
folyamatok bemutatása által 
a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok remélhetőleg köny-
nyebben dönthetnek majd 
továbbtanulási céljaikról. 

Technikai fejlesztés 
a Vicai Optikában 
KALOCSA Január elsejétől állí-
tották üzembe a kalocsai Vi-
cai Optikában a SILMO 2015 
(Optikai Világkiállítás Nagydí-
jas) szemüveglencse-csiszo-
ló rendszert; a BORIT ATTITU-
DE-t. Az új szolgáltatásról a 
vállalkozás honlapján rövid-
film is megtekinthető.

Három évtizede 
város
BÁCSALMÁS Ünnepi műsorral 
emlékeztek a település város-
sá avatásának 30. évforduló-
ja alkalmából a kulturális köz-
pontban. Ennek keretén belül 
került sor a Bácsalmási tele-
pülési értéktárba felvett nem-
zeti értékek tanúsító okleve-
leinek ünnepélyes átadására. 
A helyi 21 értékből négyre tet-
tek javaslatot a megyei érték-
tárba való felvételre is.

Jótékonysági kamarai bált rendeztek
Felajánlás A bevételt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházért Alapítvány kapja

Tizedik alkalommal ren-
dezett bált a Bács-Kis-
kun Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara 
szombat este Kecskeméten, 
a Four Points by Sheraton 
Hotel és Konferencia Köz-
pontban. A szervezet két-
évente rendezi meg a társa-
sági eseményt, melynek a 
bevételét a megyei kamara 
a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Kórházért Ala-
pítvány javára ajánlotta fel 
az idén is. A több mint más-
fél száz résztvevő között jól 
ismert vállalkozók, közéle-
ti személyiségek a kama-
ra munkatársai és a család-

tagok, barátok vettek részt. 
A rendezvény fővédnöke dr. 
Matolcsy György, az MNB el-
nöke volt. Elfogadta a me-
gyei kamara meghívását dr. 
Palkovics László felsőokta-
tásért felelős államtitkár, 
Lepsényi István gazdaság-
fejlesztésért és -szabályo-
zásért felelős államtitkár, 
Szemereyné Pataki Klaudia 
Kecskemét polgármestere, 
akik egyben a rendezvény 
védnökei voltak. Ott volt a 
bálon dr. Kovács Ernő me-
gyei kormánymegbízott, dr. 
Salacz László országgyűlési 
képviselő, dr. Bicskey Ferenc 
a Kecskeméti Törvényszék 

elnöke, dr. Svébis Mihály, a 
megyei kórház főigazgatója, 

dr. Ailer Piroska a Kecske-
méti Főiskola rektora is.
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Pályázat 
logisztikai 
központok 
fejlesztésére

Logisztikai szolgáltató köz-
pontok fejlesztéseinek tá-
mogatására megjelent a 

GINOP 1.2.5-15 című pályáza-
ti kiírás. 

A pályázat főbb céljai: logisz-
tikai szolgáltató központok fej-
lesztéseinek támogatása. Ren-
delkezésre álló forrás 4 Mrd Ft. 
Támogatott pályázatok várható 
száma 50–90 db.

Pályázók köre Magyarorszá-
gon székhellyel rendelkező ket-
tős könyvvitelt vezető gazda-
sági társaságok. Támogatás 
formája: vissza nem térítendő. 
Támogatás mértéke 25–100 
M Ft (50%) Benyújtási határidő 
2016. február 29-től 2018. feb-
ruár 28-ig. A támogatáson kívüli 
rész, minimum 25% saját forrás. 
Előleg kkv-k esetében a megítélt 
támogatás legfeljebb 50%-a, de 
legfeljebb 50 millió Ft, nagyválla-
latok esetében a megítélt támo-
gatás legfeljebb 25%-a, de leg-
feljebb 25 millió Ft.

Pályázók köre: mikro-, kis- és 
középvállalkozások: legalább 
két lezárt, teljes üzleti évvel; 
legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évükben minimum 5 fő foglal-
koztatottal; minimum 5000 m2 
fedett raktárkapacitással ren-
delkeznek.

Nagyvállalkozások: amennyi-
ben a projekt fizikai befejezé-
si évét közvetlenül követő két 
teljes lezárt üzleti évben reali-
zált nettó árbevételük legalább 
50%-a kkv-k számára nyújtott 
logisztikai szolgáltatásból szár-
mazik, minimum 5000 m2 fe-
dett raktárkapacitással rendel-
keznek.

  A pályázó utolsó teljes (365 
napos), lezárt üzleti évéhez 
kapcsolódó beszámolója sze-
rinti főtevékenysége szerepel 
a logisztikai szolgáltatásokat 
tartalmazó 1. számú szakmai 
melléklet „Logisztikai Alapszol-
gáltatások” fejezetében felso-
rolt listán a fejlesztendő tevé-
kenysége szintén szerepel a 
logisztikai szolgáltatásokat tar-
talmazó 1. számú szakmai mel-
léklet valamely fejezetében.

Támogatható tevékenysé-
gek: a logisztikai alapszolgálta-
tások, illetve az ezt kiegészítő 
logisztikai és egyéb szolgálta-
tásokhoz szükséges beruházá-
sok, korszerűsítések.

Egyéb részletekről a kamara 
76/501-500-as számán lehet 
érdeklődni.

Dr. Horváth Zsuzsanna, az eljáró tanács elnöke, mellette Hazafiné Latos Zsuzsanna, Kelemen Béla az eljáró tanács tagjai

Másfél száz vállalkozó közéleti személyiség vett részt a kamarai bálon

uDr. Horváth Zsuzsanna 1984–
2014-ig a fogyasztóvédelmi ható-
ságnál dolgozott, 2000-től a szer-
vezet vezetője. 2015 januárjától 
a megyei békéltetőtestület tagja, 
2016-tól az elnöke.

A fogyasztóvédelem 
szakembere

Arany fokozatú támogató:
M+F Autó Kft., Kiskőrös
Ezüst fokozatú támogatók: 
Zonika Kft., Dusnok
VT Veres Kft.,Kecskemét
Támogatójegy vásárlásával segí-
tették a jótékony cél megvalósu-
lását:
Agrimonia 2001 Bt., Tiszaalpár
Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja
BI-KA Logisztika Kft., Szolnok
Csatos és Társa Kft., Kecskemét

Franciska Termény Input Kft., 
Kecskemét
Hu-Mago Kft., Lajosmizse
Kalfém Kft., Kerekegyháza
NGM Motorfelújító Kft., Kecskemét
Molnár Fatelepet
Pintye László, Kecskemét
Red Steed Studios Kft., Kecske-
mét
Szimikron Kft., Kecskemét
Tiszta Hungária Kft., Kecskemét
Ver-Bau Kft., Kecskemét

A kamara köszönetet mond a bál támogatóinak:
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Mit tanuljon a gyerek?
Oktatás A jövő tervezését már korán el kell kezdeni

A hetedik osztályba járó di-
ákoknak és szüleiknek már 
most érdemes azon gondol-
kodniuk, hogy egy év múlva 
melyik középiskolába adják 
be a jelentkezési papírokat. 
Ez ugyanis meghatározza 
a tanuló jövőjét.

BARTA ZSOLT

Bársony István az iparkama-
ra  pályaorientációs szakta-
nácsadója egy érdekes ada-
tot mutat. Tavaly 105 646 
felsőoktatási felvételizőből 
72 171 jutott be főiskolára 
vagy egyetemre. Becslése sze-
rint – levonva a másoddiplo-
más jelentkezőket – legalább 
húszezer fiatalnak kellett új-

ragondolni pályaválasztását. 
Közülük nem kevesen azért 
mentek gimnáziumba, hogy 
a pályaválasztási döntést elo-
dázzák négy évre. Érettségivel 
ugyan rendelkeznek, de ezzel 
a munkaerőpiacon nehéz ér-
vényesülniük, számukra jobb 
választás lett volna olyan okta-
tási intézmény, amely érettsé-
gi mellett szakmát is ad. Bács- 
Kiskunban minden évben 
500–1000 olyan diák kerül ki 
a gimnáziumok falai közül, aki 
ebbe a csoportba tartozik. 

Ezért érdemes a kamaránál 
vagy szakképző intézmények-
nél érdeklődni, melyek azok a 
hivatások, amelyekkel később 
el lehet helyezkedni. A szak-
képzésben részt vevő diák a 

választott szakma megszerzé-
se után két év alatt leérettsé-
gizhet és megnyílhat az út a 
megfelelő tanulmányi átlaggal 
rendelkezőknek a felsőokta-
tásba – hangsúlyozza Bársony 
István, aki hozzá teszi: – Egy 
jó szakma felér egy diplomá-
val. Hogy ez a gondolat mit is 
takar?  A megyei iparkamara 
pályaorientációs tanácsadó-
ja azt mondja, hogy például 
egy hiányszakmát tanuló fia-
tal 23 éves korára anyagilag 
előnyösebb helyzetbe jut, mint 
például egy pályakezdő tanár. 
Szakmunkásként, tanulóként, 
duális képzés keretében havi 
nettó 50 ezer forintot is kap-
hat. A szakmunkás-bizonyít-
vány megszerzése után pedig 

már munkahelytől, beosztás-
tól függően kereshet több mil-
lió forintot azalatt a 4–5 év 
alatt, amíg például egy tanár-
jelölt tanul. A hazai szakisko-
lákban a szakmacsoportok be-
töltöttsége (a felvettek aránya 
a férőhelyek százalékában) 
40,4 százalékos volt, amely 
nagyon alacsony. A diákok te-
hát bőven válogathatnak a kü-
lönböző szakmák közül ideha-
za. Bársony István azt mondja, 
hogy az országosan a 9. év-
folyamra jelentkezők arányát 
tekintve a szakiskolákba a 
végzős általános iskolásoknak 
mindössze 23,5 százaléka, a 
szakközépiskolákba 38,6 szá-
zaléka, míg gimnáziumokba a 
38 százaléka jelentkezik.

Szerezzen 
mesterlevelet 
2016-ban!

A  2011. évi szakképzé-
si törvény rendelkezé-
se alapján a gyakorlati 

képzést folytató szervezetnél 
gyakorlati oktatóként 2015. 
szeptember 1. után csak 
olyan személy alkalmazható 
(azon szakképesítések tekin-
tetében, amelyekben a szak-
képesítésért felelős miniszter 
kiadta a mestervizsga köve-
telményeit), aki mestervizs-
gával rendelkezik. Mentesül 
a mestervizsga letételének 
követelménye alól az a gya-
korlati oktató, aki az oktatott, 
állam által elismert szakképe-
sítés szakirányának megfele-
lő felsőfokú végzettséggel és 
legalább kétéves szakirányú 
szakmai gyakorlattal, vagy 
szakképesítéssel és felsőfokú 
végzettséggel, valamint leg-
alább ötéves szakirányú szak-
mai gyakorlattal rendelkezik. 
Mentességet élvez az az ok-
tató, aki vendéglátóipari ága-
zatba tartozó szakképesítés 
esetén olyan gyakorlati kép-
zőhelyen oktat, amely a szak-
képzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által rende-
letben meghatározott minősí-
tésű vendéglátóipari egység. 
Nem kell továbbá mestervizs-
gázniuk azoknak a szakem-
bereknek, akik a hatvanadik 
életévüket betöltötték.

Új mestervizsga-követelmény 
rendeletben történő megjele-
nése esetén teljesítettnek kell 
tekinteni a mestervizsga leté-
telének követelményét, ha a 
gyakorlati oktató az új mester-
vizsga-követelmény rendelet-
ben történő megjelenésének 
tárgyévét követő év szeptem-
berének első napjáig megkezdi 
a gazdasági kamara által szer-
vezett mesterképzést, és a je-
lentkezési követelményeknek 
megfelel.

 A kamara a szomszéd me-
gyék területi kamaráival kö-
zösen, a szakképesítések 
tanfolyamait megosztva folya-
matosan szervezi a mestervizs-
gákat. 

A jelentkezés feltétele a 
szakirányú végzettség és – 
szakképesítésenként elté-
rően – minimum 5 év igazolt 
szakmai gyakorlat. Jelentkezé-
si határidő: 2016. február 26. 
A képzésekkel kapcsolatos to-
vábbi részletekről érdeklődjön 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Szakkép-
zési Irodáján. Telefon: 76/501-
100, 76/501-501.

Külföldi üzleti 
ajánlatok
Az alábbi ajánlatokról Kárpáti-
né Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
es telefonon ad felvilágosítást.

(BRRO20151215001)

– Román mezőgazdasági 
műtrágya és növényvédő sze-
rek kereskedelmével és tárolá-
sával foglalkozó cég új beszál-
lítókat vagy termelőket keres. 
Olyan EU-s cégekkel venné fel a 
kapcsolatot, akik termékeikkel 
lefednék a román igényeket a 
piacon és disztribútori megálla-
podást kötnének.

(BRPL20151120001)
– Kelet-lengyelországi FMCG 

(gyorsan forgó termékek) pia-
con aktív cég olyan beszállítókat 
keres, akik a következő termé-
kekkel tudnák bővíteni a vál-
lalkozás portfólióját: háztartási 
vegyi anyagok, kozmetikumok, 
higiénés termékek. A lengyel 
kkv disztribútori tevékenységet 
látna el külföldi partnereinek.

(BRDE20151211002)
– Német fém autóalkatrész 

és egyéb, autóipar által hasz-
nosítható rendszerek gyártásá-
val foglalkozó cég beszállítókat 
keres. Acélcsövek, hideg-pré-
selt alkotórészek, hegesztőcsa-
varok, alumíniumprofilok, acél 
alapanyagok, esztergált, cizellált 
és préselt alkatrészek gyártóival 
szeretné felvenni a kapcsolatot.

(BRRO20151030001)
– Több mint 20 éves import 

és disztribúciós tapasztalat-
tal rendelkező román vállalko-
zás olyan gyártókat keres, akik 
szívesen belépnének a román 
piacra. A cég hegesztési beren-
dezésekkel és ehhez szükséges 
munka- és biztonságvédelmi 
felszerelések és berendezések 
elosztásával foglalkozik. A ro-
mán kkv termékpalettájának 
bővítése érdekében kereske-
delmi ügynöki, vagy disztribútori 
együttműködést kötne a gyártó 
cégekkel.

 (BRBE20151102001)
– Belga cég gyerekeknek 

szánt oktatási eszközök és já-
tékok tervezésével és kialakítá-
sával foglalkozik. Hosszú távú 
partnert keres gyártók szemé-
lyében, akik vállalnák a játékok 
és a kiegészítőik előállítását.

(BRRU20151206002)
– Orosz cég bevonatok for-

galmazásával foglalkozik és 
vállalja is termékei beépítését. 
Dekoráció, hőálló bevonó és 
ultraibolyás ablakbevonó is a 
portfóliójuk része. Termékskálá-
ja bővítéséhez új beszállítókat 
keres, bármilyen bevonó típus 
érdekes lehet számukra.

A Mercedes-gyár standjánál duális képzésben tanuló középiskolások mutatkoztak be a legutóbbi kecskeméti pályaválasztási vásáron

Több diák versenyzett, mint tavaly
Pályázat Ötmilliós keret a legjobban szereplő szakmunkások és tanáraik jutalmazására

A kamara az idén is meg-
szervezte a Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny 

megyei írásbeli fordulóját Kecs-
keméten. 

Januárban 26 szakmában 
281 tanuló írta meg a felada-
tokat a BKMKIK székházában. 
Tavaly ugyancsak 26 szakmá-
ban, de csak 192-en vettek 
részt a versenyen. A kamara 
2016-tól kezdve még erőtelje-
sebben támogatja a szakmun-
kásképzés presztízsének eme-
lését. A szakmunka társadalmi 
elfogadottságának növelése 
érdekében pályázati felhívást 
tett közzé a Bács-Kiskun me-
gyében tanuló szakiskolások 
és oktatóik körében.

Pályázati kiírás alapján egy-
szeri alkalommal külön anya-
gi támogatásban részesülnek 
azok (az iskolai rendszerben 
tanulmányokat végző, szakmai 
vizsga előtt álló, végzős, nappa-
li tagozatos tanulók, valamint 
a felkészítésüket biztosító in-
tézmény egy elméleti szakok-
tatója, és a gyakorlati képzést 
folytató gazdálkodó szervezet-
nél felkészítő egy gyakorlati 
oktató), akik a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által 
szervezett a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyen és az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyen 1–3. helyezést érnek 
el. A pályázati felhívás hatásá-
ra (az elmúlt tanévihez képest) 

30 százalékkal több, 281 fő 
végzős szakiskolai tanuló vett 
részt az MKIK által szervezett 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyen. A megyei iparkamara 
célja a szakmunkás életpálya 
népszerűsítése a kiváló ered-
ményeket elérő tanulók sike-
reinek bemutatásával, amely 
ezzel egy időben a szakképzés 
színvonalának az emelkedését 
biztosítja. Ezzel a BKMKIK fel 
kívánja hívni a pályaválasztás-
ban érintett általános iskolások 
és szüleik figyelmét a szakmun-
ka értékére, a biztos egzisz-
tenciát nyújtó életpályára, 
mint lehetséges perspektívá-
ra, a szakmaválasztás fontos-
ságára. A kamara abban bízik, 

hogy anyagi támogatás révén 
megnövekszik a verseny iránt a 
tanulók és oktatóik érdeklődé-
se, motivációja, szakmai felké-
szültségük magasabb lesz, így 
jól képzett munkaerőként bol-
dogulhatnak lakóhelyükön.

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara által kiírt 
pályázat hosszú távú működte-
tésére támogatási alapot hozott 
létre. Az elkülönített bankszám-
lán évente 5 000 000 forintot 
helyez el, amely összeg növelé-
sére gazdálkodó szervezetek, 
szakképzést folytató intézmé-
nyek és e célokat fontosnak 
tartó intézmények és magány-
személyek támogatását is várja 
a szervezet.Logisztikai ügyintézők és kereskedők írtak SZKTV írásbeli feladatokat
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A BKMKIK 2012-től pályaorientációs 
kérdőívvel keresi meg a megye min-
den 7. osztályos tanulóját és szülei-
ket. A kutatás kiértékelését az MKIK 
Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet végzi. A 2015-ös tanulmány 
néhány fontos megállapítása:
A megkérdezettek közel fele (47 
százalék) szakközépiskolába járat-
ná gyermekét, 31 százalékuk jelölte 

meg a gimnáziumot és csak 17 szá-
zalékuk a szakiskolát. 
A tanulók közül majdnem minden-
ki foglalkozott már a továbbtanulás 
kérdéseivel. 2015-ben a legtöbben 
(76 százalék) a szülőkkel való be-
szélgetést választották a tájékozó-
dásra, 41 százalékuk osztályfőnöki 
órán, 13 százalékuk pedig idősebb 
barátaitól szerezte az információit. 

Végzettségi terveket tekintve a leg-
több tanuló (43 százalék) az érett-
ségiig szeretne eljutni: 7 százalékuk 
gimnáziumi érettségit szerezne, 18 
százalékuk szakközépiskolait, 19 
százalékuk pedig a szakmunkás-bi-
zonyítvány mellé tenné le az érettsé-
git. Csaknem a diákok harmada (32 
százalék) szerezne diplomát, és 8 
százalékuk technikusi végzettséget. 

16 százalékuk az érettségi megszer-
zése nélkül szerezne szakmunkás- 
bizonyítványt és 1 százalékuk nem 
szeretne továbbtanulni.
A teljes tanulmány megtalálható 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara honlapján: 
www.bkmkik.hu. További pályavá-
lasztási információk a Bács Pálya-
választás Facebook-oldalon.

A kamara felmérése a továbbtanulási szándékokról
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A fejlődés alapja
Szoftver Ingyenes alkalmazást fejleszt a cég Kecskemétnek

A kecskeméti HW Stúdió 
Számítástechnikai, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. 
1997-es megalapítása óta 
tagja a megyei iparkama-
rának. A vállalkozás ügyve-
zetője, dr. Pásztor Gábor a 
decemberi ünnepi küldött-
gyűlésen vehette át a cég-
nek ítélt Bács-Kiskun Megyei 
Innovációs Díjat Gaál József 
kamarai elnöktől. 

BARTA ZSOLT

– Lassan két évtizede an-
nak, hogy Kecskeméten Fricz 
István elindította a magán-
vállalkozását. Cége, a HW 
Stúdió Számítástechnikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. mára a hazai pénzinté-
zetek számítógépes szolgál-
tatói szektorának megha-
tározó szereplőjévé vált. 
A társaság olyan független 
szállító, amely komplex, ke-
reskedelmi banki színvonalú 
megoldásokat kínál a part-
nerek igényeinek kielégítésé-
re. Tevékenységi területünk 
az egész országra kiterjed, 
3 város 5 irodájában 50 
munkatársunk áll ügyfele-
ink rendelkezésére – mond-

ja dr. Pásztor Gábor, a cég 
ügyvezetője. A tulajdonos 
egyben alapítója az iSAFE 
Zrt.-nek is, mely internetes 
banki szolgáltatásokat vé-
gez. Ez utóbbi cégnél további 
20 munkatárs dolgozik. 

– Tíz éve indult a szoftver-
fejlesztési üzletág a cégen 
belül, melynek eredménye-
ként egy BORDER névre ke-
resztelt, web alapú vállalatirá-
nyítási rendszert alakítottunk 
ki. Ez a neten keresztül a vi-
lág minden részéről elérhető. 
A BORDER a hazai hitelinté-
zetekre és a kis- és közép-
vállalkozásokra optimalizált 
ügyviteli és vállalatirányítási 
rendszer, mely modulárisan 
épül fel. A különböző funkci-
ókat megvalósító modulokat 
egy keretrendszer fogja ösz-
sze. A modulok szorosan kap-
csolódnak és illeszkednek 
egymáshoz, más alkalmazá-
sokkal (Electra, Számlaveze-
tő rendszerek, SAP…) inter-
fész kapcsolaton keresztül 
kommunikálnak.

A HW Stúdió Számítás-
technikai Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. több mint 80 
pénzintézettel tart fenn köz-
vetlen kapcsolatot. Ügyvite-

li, ügyfélszolgálati csomagok 
fejlesztésével állnak kapcso-
latban olyan közműszolgálta-
tókkal, mint például a BÁCS-
VÍZ Zrt. vagy a Dél-Zalai Víz és 
Csatorna Zrt. – foglalta össze 
dióhéjban a tevékenységek 
egy részét a cégvezető.

– A cégnek ítélt Bács-Kis-
kun Megyei Innovációs Díjat 
részben a „A vállalati inno-
váció támogatása” című pá-
lyázati kiírásban a projekt 
keretén belül kifejlesztett 
Független Változásfigyelő 
Rendszer (FVR) elkészítésé-
ért kaptuk – mondja dr. Pász-
tor Gábor. – Ez ugyanis olyan 
adatbázisrendszerekre 
nyújt megoldást, ahol a pia-
ci vezető rendszerek nem 
szolgáltatnak. Az FVR ké-
pes biztosítani egy, a pénz-
ügyi-számviteli adatbázis-
rendszerek működésében 
fontos tényezőt, az érzékeny 
adatok változásának nyomon 
követhetőségét, így függetle-
nül és hatékonyan támogat-
ja a biztonságos naplózási 
rendszerüzemeltetést.

Az elismerést azért is kap-
tuk, mert elindítottunk egy 
olyan ingyenes projektet, 
mely reméljük, eljut minden 

netező kecskeméti polgár-
hoz. Tavaly jött az ötlet, hogy 
Kecskeméten egy új netes 
alkalmazást vezessünk be 
(www.cityapp.hu/kecske-
met). A cég a várostól név- és 
címerhasználatot kért. Az új 
rendszer segítségével bármi-
kor bárki olvashatja a városi 
információkat, megismerheti 
a város intézményeit, sport-
létesítményeit, vendéglátó-
helyeit, üzleteit és a helyi vál-
lalkozók szolgáltatásait. A 
városi alkalmazást folyama-
tosan fejlesztjük. Ennek ré-
vén erősödtek meg a kapcso-
lataink az iparkamarával is.

A cég a BKMKIK tagjait és 
magát a szervezetet is sze-
retné térítésmentesen be-
vonni a rendszerbe. Sze-
mélyre szabott megjelenést 
lehet garantálni azoknak, 
akik rákerülnek erre a felü-
letre. Az applikációfejlesztés-
be 19 év tapasztalatait vitték 
be. Felhasználói fejjel gondol-
kodva, a kollégákat bevonva 
alakították ki a CityApp Kecs-
kemét alkalmazást, melyek 
alkalmazási lehetősége szé-
les körű és már mindhárom 
platformra elérhető – mond-
ta végül dr. Pásztor Gábor.
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GAZDASÁGI

Agrár Széchenyi 
Kártya 
folyószámlahitel 
a kamaránál

A kedvezőtlen időjárás 
miatt kárt szenvedett 
és a jogosultsági felté-

teleknek megfelelő agrárvál-
lalkozások részére magasabb 
összegű (akár teljes) hitel-
díj-támogatás jár az Agrár 
Széchenyi Kártya Konstrukció 
keretében 2016. március 31-
ig létrejött hitelügyleteik teljes 
futamidejére.

A vonatkozó FM-rendelet 
szerint az agrárvállalkozó-
nak – jogosultság fennállása 
esetén – most lehetősége 
van az Agrár Széchenyi Kár-
tya Konstrukció keretében 
olyan folyószámlahitelt igé-
nyelnie, amelyhez az állam 
százszázalékos kamat-, ke-
zességi díj-, illetve kezelési 
költségtámogatást, valamint 
egyéb költségtámogatást 
biztosít.

Ha egy agrárvállalkozónak 
még nincs Agrár Széchenyi 
Kártyája, de érdekli egy ked-
vezményes feltételrendszerű, 
legfeljebb hároméves futam-
idejű folyószámlahitel igény-
bevételének a lehetősége, 
úgy a hitelkérelmi dokumen-
táció összeállítása előtt for-
duljon a területileg illetékes 
kamarai regisztráló irodák 
valamelyikéhez. A kamarai 
képviseletek munkatársai 
adnak segítséget a kérelem 
benyújtásával kapcsolatban 
az alábbi telefonszámokon: 
Kecskemét – 76/501-503, 
Kalocsa – 78/566-220, Baja 
– 79/520-400, Kiskunhalas 
– 77/ 528-896.

Építőipari 
kiállítás 
Belgrádban

Nemzetközi SEEBBE In-
ternational Building 
Trade Fair építőipa-

ri kiállítást rendeznek 2016. 
április 19–23. között Belg-
rádban. Érdeklődés esetén 
a cégszerűen aláírt, beszken-
nelt jelentkezési lapot leg-
később 2016. február 7-ig a 
rakhely.laszlo@tradehouse.hu 
e-mail címre várják a szer-
vezők. Információ a kama-
ra külügyi irodájában, a 
76/501-508-as telefonszá-
mon kérhető.

A kecskeméti központban Acsádiné Sárkány Anikó, Tasi Henriett, Novák Ferenc, Cseuz László, Kiss Eszter, dr. Pásztor Gábor

A kamara 
új tagjai

Az elmúlt időszakban ön-
kéntes tagként csatla-
koztak a kamarához:

• CONTOS JÁNOS, Városföld
• HERTAM-ADÓ Bt.,
Nemesnádudvar 
• K & F COMPANY Kft.,
Kiskunhalas 
• SOM+VÁR Tűzvédelmi Kft., 
Kalocsa
• EZÜST ORSÓ Bt., Szakmár

Adószakmai 
nap Baján

Adózással kapcsolatos tá-
jékoztatót rendez a me-
gyei kamara a bajai Ma-

lom-Club étteremben február 
15-én, hétfő, 10 órától. 

Előadó: Szabó Gábor, a NAV 
Dél-alföldi Regionális Adó Fő-
igazgatósága Tájékoztatási és 
Koordinációs Osztály osztály-
vezetője. Témák: adózó és az 
adóhatóságok, egyes adókö-
telezettségek, adóigazgatási 
eljárás, ellenőrzés, hatósági 
eljárás, jogkövetkezmények, ál-
talános forgalmi adó, személyi 
jövedelemadó, társasági adó, 
növekedési adóhitel, szakkép-
zési hozzájárulás, környezetvé-
delmi termékdíj, illeték, közmű-
vezeték adója.

Az előadást követően a 
résztvevők konzultálhatnak 
az előadóval. Részvételi díj: 
BKMKIK-tagdíjhátralékkal nem 
rendelkező tagjai részére 5000 
Ft, a nem kamarai tagok részé-
re 10 000 Ft. (A részvételi díj az 
áfát tartalmazza). 

Jelentkezni február 10-ig 
lehet a 79/520-400-as fax-
számon, vagy a bkmkikba-
ja@t-online.hu e-mail címen.

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

egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy  
a 2016. évi kamarai hozzájárulás  

megfizetésének határideje 2016. március 31.
A befizetés történhet át-
utalással a 10915008-
0 0 0 0 0 0 0 9 -2132 0 0 0 5 
számlaszámra az adószám 
feltüntetésével, valamint 
ügy félszolgálatainkon, 
pénztárba történő befize-
téssel.

Felhívjuk azon vállalko-
zások figyelmét, akik még 
nem tettek eleget teljes 
körűen az előző évi kötele-
zettségüknek, mielőbb pó-
tolják!

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

A kamarai nyilvántartás-
ba bejegyzett gazdálkodó 
szervezetek részére a kama-
ra térítésmentesen a követ-
kező alapszolgáltatásokat 
biztosítja:
•  tanácsadás gazdasági, 

pénz ügyi, adózási, hitel-
hez jutási kérdésekben,

•  üzletipartner-keresés,
•  pályázatfigyelés.

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

További információ 
a kamara honlapján 

(www.bkmkik.hu) található.

Építési jogi változások 2015–2016
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató előadást szervez az építőipart érintő  

változásokról, és az új jogi szabályozásról kivitelezőknek, építészeknek és építészmérnököknek.
A 2015. decemberben elfogadott törvénymódosításokat követően az építésügyi ágazatot érintő fontos  

határozatokat hozott a kormány, melyek befolyásolják a kivitelezők, építészek, mérnökök, szakhatóságok  
munkáját. Az új lakóingatlanok építéséhez kapcsolódó kormányrendeletek értelmezését segíti az előadás.

Helyszín: 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza  gróf Széchenyi István Konferenciaterem,  

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Időpont: 

2016. február 10. (szerda), 10.00 óra
Program:  

09.30–10.00 Regisztráció 
10.00–10.05 Köszöntő, megnyitó 

Pintye László ipari alelnök, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
10.05–11.00 Új szabályozások az építőiparban – Építési jogi változások 2015–2016 

Koji László elnök, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
– 5% és 27%-os áfa az építőiparban, alkalmazása

– lakóépület építésének egyszerű bejelentése
– módosult építésügyi kormányrendeletek

– építési beruházásokhoz tartozó közbeszerzési szabályozás-változás
11.00-tól Konzultációs lehetőség az előadóval

Részvétel: térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Az érdeklődők a részvételi szándékukat legkésőbb 2016. február 9-ig jelezzék 
a 76/501-504-es faxszámon, vagy a csakine.ilona@bkmkik.hu e-mail címen 

Új jogi keretek között az építőipar


