
Sikeres hölgyek egymás között
Nőnapi konferencia A változásról beszélgettek a megyei iparkamarában
Nőnek lenni jó! – A változás 
címmel rendezte meg idén nő-
napi konferenciáját a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A nagy népszerű-
ségnek örvendő rendezvényen 
hivatásukban is sikeres nők 
inspirálták előadásaikkal a kö-
zel száz résztvevőt.

ZSÁMBÓKI DÓRA

Múlt pénteken hölgyek töl-
tötték meg a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Árpád körúti épü-
letének dísztermét. A kamara 
harmadik éve rendezi meg a 
Nőnapi konferenciiát, melyre 
az idén közel 100 nő fogad-
ta el a szervezők invitálását. 
A nőkről, nőknek szóló kon-
ferencia az idén éppen 10 
éves Női Vezetők Klubjából 
nőtte ki magát. A változásról 
szóló konferencia vendégeit 
a két ötletgazda, fő szerve-
ző Csatosné Harmati Erika és 
Puskásné dr. Csorba Éva kö-
szöntötte. Elmondták: a kon-
ferencia egyik célja az, hogy 
hiteles, női vezetők példáján 
keresztül bizonyosodjanak 
meg a résztvevők arról, hogy 
a változás a barátunk – már 
amennyiben lehetőségként 
tekintünk rá. 

Tedd Tünde, az Együtt a 
Kecskeméti Családokért Ala-
pítvány egyik lelke, alapítója, 
háromgyermekes édesanya 
Az emberség mértékegysége 
címmel tartott gondolatéb-
resztő előadást. Röviden is-
mertette az alapítvány mun-
káját, amit néhány lelkes 
önkéntes – főleg kecskeméti 
védőnők – hívott életre 2014 
végén. Igyekvő, de segítségre 
szoruló, gyermekes családo-
kat segítenek. Az alapítvány-

tól nem egyszeri segítséget 
várhatnak a szorult helyzet-
ben lévők, folyamatos pat-
ronálás mellett igyekeznek 
jobb életre törekvő „család-
jaikat” átsegíteni egy-egy 
nehéz életperióduson. Tedd 
Tünde több sikertörténetet 
is elmesélt a konferencián, 
könnyet csalva ezzel a részt-
vevők szemébe. Az előadó 
saját példájukon keresztül 
bemutatta: nem érdemes 
a megfelelő körülményekre 
várni, bele kell vágni álmaink 
megvalósításába, menet köz-
ben úgyis megtanuljuk, amit 
tudnunk kell céljaink eléré-
séhez. „Nem tehetünk nagy 
dolgokat az életben, csak kis 
dolgokat, nagy szeretettel” 
– hangoztatta Tünde Teréz 
anya szavait, ez az alapítvány 
mottója. 

– Azt veszem észre a világ-

ban, hogy a ma emberének 
fő célja, hogy sikeressé vál-
jon. Jó dolog a sikeresség, 
de van ennél jobb is, hogy 
az ember – aki az emberség 
nagykövete, értékessé váljon. 
Majd hozzátette: a sikeresség 
és az értékesség természe-
tesen nem zárja ki egymást. 
Tedd Tünde szerint keresni 
kell, hogy hol tudunk segíte-
ni a körülöttünk lévőknek, és 
nem kell nagy dolgokra gon-
dolni, elég, ha segítünk egy 
idős néninek cipelni a cso-
magjait. Majd arra is rámu-
tatott: fontos, hogy jól segít-
sünk, mert manapság sokan 
azt hiszik, hogy ha a Faceboo-
kon megosztanak, vagy lájkol-
nak egy szívhez szóló cikket, 
melyben valaki segítséget kér, 
akkor már megtettek min-
dent, amit megtehettek. – Mi 
lett volna ha Jézus, Mande-

la, Teréz anya vagy Edison is 
csak lájkolt volna? – tette fel 
a kérdést, és hangsúlyozta: 
a világban mindig akkor tör-
téntek nagy dolgok, amikor 
valaki kilépett a komfortzóná-
jából. 

Dr. Zolnay Judit, a MetLife 
Biztosító Zrt. vezérigazgató-
ja Van a pokolban egy hely... 
címmel tartott előadást. A há-
romgyermekes édesanyát a 
Forbes Magazin az 50 legbe-
folyásosabb nő közé válasz-
totta. Zolnay Judit előadá-
sának elején hangsúlyozta: 
Tedd Tünde szavai kapcsán 
elgondolkodott, hogy ő milyen 
értéket teremt, és arra jutott, 
talán tud inspirálni másokat. 
Előadása valóban inspiráló 
volt. Saját példáján keresz-
tül mutatta be, hogy egy nő 
át tudja törni azt a bizonyos 
üvegplafont, tud felsőveze-

tőként egy nagy szervezetet 
irányítani, képes felelős dön-
téseket hozni, és emellett fe-
leség és anyaként is helyt-
áll mindennap. Zolnay Judit 
rámutatott: az egyetemen 
még egyenlő eséllyel bírnak a 
nők és a férfiak, majd a nők 
a munka világában elakad-
nak. Ezt bizonyítják a számok 
is, napjainkban folyamatosan 
csökken a női vezetők és a női 
cégtulajdonosok száma. 

– Amikor engem megkér-
deznek, hogy verseny szem-
pontjából mi a legnagyobb 
küzdelmem, azt mondom: az, 
hogy nekem két munkahelyem 
van. Amikor egy pozícióért, 
egy projektért, egy lehetősé-
gért futottam, és állt mellet-
tem egy hasonló kvalitású 
férfi, nem az volt a nehézség, 
hogy melyikünk felel meg job-

ban. Az volt a kérdés, miként 
oldom meg, ha befejeződik a 
munkám este fél 8-kor, még 
beérjek a boltba, elkészítsem 
a vacsorát, összekönyörögjek 
mindenkit az asztalhoz, utána 
elmosogassak és kiszedjem a 
gyerekekből, hogy van-e vala-
mi gáz a suliban... – mondta. 

Zolnay Judit beszélt a férfiak 
és a nők bérezési különbsé-
géről is, melynek egyik fő oka 
szerinte az, hogy a nő a gyer-
mekvállalás miatt mindig rizi-
kós a munkáltatónak, ráadá-
sul három év alatt, amíg egy 
nő gyesen van, „ki tudja magát 
nyírni” a szakmájából. 

Zolnay Judit arra bíztatott 
mindenkit: merjenek őszintén 
beszélni, és kérte a jelen lévő 
hölgyektől, tanuljanak a férfi-
aktól és támogassák jobban 
egymást.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 3. szám

31.
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Székház:

Orosz Györgyi:
–Te mit tennél? – a közöny ellen a 
Hősök Tere Kezdeményezéssel
László Mónika – Énmárkaépítés 
nyomulás nélkül
Vízaknai Erzsébet:

 – Jönni, látni, repülni
Borsosné Horváth Krisztina – 
„Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra”
Herczeg Ágnes – Éld az álmaid – 
legyen a hobbid a munkád

A megyei kamara volt az első állomás
Gazdaság Óriási beruházási lehetőségek az ázsiai szubkontinensen – 1,2 milliárd lakosú ország keres partnereket

India egy sikertörténet elé 
néz. A gazdaság éves fej-
lődése többszöröse az 

Európai Unió átlagának. Ér-
demes gazdasági kapcsola-
tokat kialakítani a szubkon-
tinens vállalataival. Egyebek 
mellett erről is szó esett azon 
a rendezvényen, melynek a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara volt a há-
zigazdája. Hétfőn Gaál József 
elnök és Sipos Zsolt kamarai 
titkár fogadta az indiai nagykö-
vetség delegációját, amelyet 
Rahul Chabbra nagykövet ve-

zetett. A BKMKIK kecskeméti 
székházában magyar vállalko-
zások vezetői előtt ismertették 
a vendégek azt a történelmi 
jelentőségű gazdaságfejlesz-
tési koncepciót, melyet az 1,2 
milliárd fős Indiában Naren-
da Modi elnök hirdetett meg 
két évvel ezelőtt. A „Make in 
India” (Termelj Indiában) terv 
egy úgynevezett 3D pilléren 
nyugszik. Demográfia, Dina-
mikus Kereslet és Demok-
rácia. A lakosság létszáma 
hatalmas, munkaerő bőven 
akad. Egyre többen lépnek be 

a munkavállalók közé, akik fo-
gyasztani akarnak, és így ke-
resletet növelnek a piacokon. 
Az ország vezetése demokra-
tikus fejlődés mellett tette le 
a voksát, mely kiszámítható 
feltételeket jelent a befekte-
tők számára. A kormány feltett 
szándéka az, hogy 2030-ra 
a világ harmadik gazdasági 
hatalmává váljon az ország. 
Huszonöt szektorban fejlesz-
tenek. Megkezdődött az in-
diai ipari folyosók kialakítása, 
amelyek sarokköveit száz új 
un. Okos Város alkotja majd. 

Ezekre 300 milliárd dollárt 
szán a kormány. Vasútfejlesz-
tésre százmilliárd, a napener-
getikai fejlesztésekre kétszáz-
ötvenmilliárd dollárt szánnak 
Indiában. Elhangzott, hogy ma 
még India nem rendelkezik 
olyan fejlett technológiákkal, 
mint az USA, Németország 
vagy Kína, de tanul az említett 
országok hibáiból, s csak a jó 
megoldásokat használja fel a 
gazdasági fejlődése során. A 
rendezvényen magyar cégek 
vezetői is ismertetőt tartottak 
az indiai vendégek előtt.  B. Zs.

Közel százan fogadták el a meghívást a Nőnapi konferenciára

Tedd Tünde Dr. Zolnai Judit

A kamara kecskeméti székházában mutatkoztak be az indiai vendégek
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A felnőttoktatásról
Fórum A kormány két szakma ingyenes megszerzését támogatja

A felnőttkorban történő szak-
matanulásról rendeztek 
szakmai fórumot a megyei 
iparkamara kecskeméti szék-
házában. Szakértők, iskola-
igazgatók tájékoztatták az 
érdeklődőket a jogszabályi vál-
tozásokról.

BARTA ZSOLT

Az állam ma már nemcsak 
egy, hanem két OKJ-s szakma 
megszerzését is támogatja ab-
ban az esetben, ha a tanuló 
iskolarendszerben szerzi meg 
a végzettséget. Aki korábban 
már diplomát szerzett, viszont 
eddig OKJ-s szakképesítést 
nem szerzett, az is tanulhat 
két szakmát. Erről Ördög Dóra, 
a kamara szakképzési igaz-
gatója beszélt A felnőttek az 
iskolapadban című konferenci-
án. A bevezető mondatok után 
Pintye László, a megyei iparka-
mara alelnöke, a Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési és Képzési 

Bizottság elnöke nyitotta meg 
a rendezvényt. Közölte, hogy 
nemrég alakult újjá a Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizott-
ság, amelynek feladata a hi-
ányszakmák, valamint a jövő 
tanév képzési irányainak és 
arányainak meghatározása 
lesz. A rendezvény első előadó-
ja Palotás József, a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal Szakkép-
zési és Felnőttképzési Hivatal 
főigazgató-helyettese a felnőtt-
oktatás helyzetéről és jogsza-
bályi környezetéről beszélt a 
hazai szakképzés rendszeré-
ben. Ismertette, hogy a nappali 
munkarend szerinti felnőttok-
tatásban azok a 16. életévüket 
betöltött, tehát nem tanköte-
les  személyek vehetnek részt, 
akiknek még nincs állami-
lag támogatott keretek között 
szerzett OKJ-s szakképesítése. 
Esti vagy levelező munkarend 
szerinti felnőttoktatás azoknak 
jelenthet új szakmaszerzési út-
vonalat, akiknek már van egy 

államilag támogatott képzés-
ben szerzett OKJ-s szakmá-
juk. A szakképesítés nélküli 
25. életévüket betöltöttek ki-
zárólag estin vagy levelezőn 
folytathatnak felnőttoktatás-
ban tanulmányokat. Szólt ar-
ról, hogy jó szakmai kapcsolat 
alakult ki a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és az iparkama-
rák között. Hangsúlyozta, hogy 
a megyei kamara fontos szere-
pet játszik a megye szakkép-
zési rendszerében. Az előadók 
között volt dr. Szilágyi János, a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara oktatási és képzési 
igazgatója, aki a felnőttokta-
tásban is köthető tanulószer-
ződésekről beszélt. Arról is 
szólt, hogy stratégiai kérdés a 
felnőttoktatás. A felnőttokta-
tásban meghatározó szerepet 
játszó szakképzési centrumok-
ban országosan a 2015–16-os 
évre 15 747 felnőtt iratkozott 
be, akik közül 11 888-an sze-
reznek majd szakképesítést. 

Érettségire pedig 3859 sze-
mélyt készítenek fel. A 2015–
16-os keresztfélévre 5166 fő 
iratkozott be. Az igazgató elő-
adásából kiderült, hogy a leg-
népszerűbb szakképzések a 
gyakorló ápoló (991), a logiszti-
kai ügyintéző (739), a szakács 
(737), a pénzügyi-számvite-
li ügyintéző (736), a cukrász 
(536) és a hegesztő (441).

Az előadó arra is kitért, mi-
szerint elkezdődtek azok a 
tananyagfejlesztések, ame-
lyek eredményeként elindul 
majd az új intézménytípu-
sokban a  szakmunkás - és a 
szakgimnáziumi képzés. En-
nek a rendszernek az a célja, 
hogy a szakmunkások három 
év után újabb kétévnyi tanu-
lással érettségit szerezzenek, 
míg a szakgimnáziumi tanulók 
négyévnyi képzés után szak-
munkás végzettséget kapja-
nak, majd + egyévnyi tanulás 
után technikusi oklevelet sze-
rezhessenek.

Elismerő címet 
nyertek
BAJA A 2016-os év „Fogyasz-
tóbarát vállalkozása” tanúsít-
ványt március 8-án, a kecs-
keméti kormányhivatalban 
vehették át a bajai Trend for 
Me Kft. tulajdonosai, Müller 
Zoltán és Müller Ivett. A ru-
házati üzlet egyebek mellett 
többletszolgáltatásainak kö-
szönhetően nyerte el a címet.

Felújított 
oktatóbázis
BAJA Átadták a felújított víz-
ügyi oktatóbázist Baján. 
Az Eötvös József Főiskola 
a 300 millió forintos pályáza-
ti támogatásból nemcsak az 
épületet újította fel, hanem új 
eszközöket is vásárolt a szak-
mai gyakorlatokhoz. A hallga-
tók áprilistól már nemcsak az 
ivóvízzel, hanem a szennyvíz-
zel kapcsolatban is végezhet-
nek kísérleteket, kutatásokat.

Díjat kapott 
a vezérigazgató
GEMENC Az erdők világnap-
ja alkalmából Fazekas Sán-
dor miniszter és Bitay Márton 
államtitkár Pro Silva Hunga-
riae díjakat és elismerése-
ket adott át március 21-én. 
Csonka Tibor, a Gemenc Zrt. 
vezérigazgatója az erdők köz-
célú, közjóléti hasznosításá-
nak magas szintre emelésé-
ért, az árvízi védekezésekben 
és az újjáépítésben végzett 
szakmai munkájáért érde-
melte ki az elismerést.

Többet 
értékesítettek
KALOCSA Elsősorban az 
agrár ágazat, ill. a kézműves 
magyar élelmiszer-ipari ter-
mékeket előállítók képvisel-
tették magukat az elmúlt hét 
végén Kiskőrösön megren-
dezett VII. Duna–Tisza közi 
Agrár Expón. A kalocsai Vén 
Família Kft. elégedetten zár-
ta a két napot, szép forgal-
mat bonyolítottak füstölt áru-
ból, az elmúlt évhez képest 
sokkal jobb volt a forgalmuk. 
– Mi eljönnénk ide félévente 
is – mondta Vénné Mocsnik 
Alla, a Vén Família Kft. iroda-
vezetője. A kft. vezetői - csalá-
di vállalkozásként - fontosnak 
tartják, hogy elsősorban a tér-
ségben legyenek ismertek és 
kedveltek a termékeik.

Kéménykonferencia kilencedszer Kecskeméten
Szakmai összejövetel Több mint egymillió gázkazán érett meg arra, hogy kicseréljék

Kilencedik alkalommal 
rendezték meg a na-
pokban az országos 

kéménykonferenciát Kecske-
méten a kamara támogatásá-
val. A rendezvény egy szakmai 
kiállítás megnyitójával indult, 
melyet előadások követtek. 
Ezeken szó esett a szakmát 
érintő és érdeklő átfogó kérdé-
sekről, így az építésügyet és az 
égéstermék-elvezetést érintő 
új jogszabályokról, az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról, és 
a kisméretű szálló por (PM10) 
csökkentésére irányuló intéz-
kedési programról.

A témák között szerepelt a 
gyűjtőkémények kérdése, az 
égéstermék-elvezetésre ki-

dolgozott felelősségi mátrix 
kérdése, a CO-mérgezésekkel 
kapcsolatos tapasztalatok kér-
dése is. Az előadók között volt 
dr. Guttmann Szabolcs Kós 
Károly-díjas építész. A Romá-
niai Építészek Rendje Erdélyi 
Fiókjának elnöke bemutatta 
az Erdélyi Építészeti Biennálé 
kiállítást és meghívta a konfe-
rencia résztvevőit a biennálé 
megtekintésére. A konferencia 
másnapján múlt pénteken két 
szekcióban folytatódott a mun-
ka. A kéményszakmai szekció 
kiemelt témája a szilárdtüzelés 
tematikája volt. A résztvevők az 
egyik szekcióban előadásokat 
hallgattak meg a fatüzeléses 
berendezések levegőellátásá-

nak és égéstermék-elvezetésé-
nek tervezéséről, a fatüzelés 
ellenőrzéséről és olyan fejlesz-
tésekről, amelyek az előttünk 
álló fokozott energiahatékony-
sági követelményeknek meg-
felelő szerkezetek létrehozását 
eredményezik.

A másik szekcióban kerül 
sor a Bács-Kiskun Megyei Mér-
nöki Kamara által meghirde-
tett szakmai továbbképzésre, 
amelynek témája a kémény-
áramkör elemeinek (tüzelő-
berendezés, levegőellátás, 
égéstermék-elvezetés, környe-
zeti hatások) tárgyalása, a vo-
natkozó jogszabályi háttér és 
méretezések áttekintése volt. 
A konferencia előtt sajtótájé-

koztatót tartott dr. Barna Lajos 
okleveles gépészmérnök, Ne-
toleczky Károly, a Kéményjob-
bítók Országos Szövetségének 
az elnöke, és dr. Chappon Mik-
lós okleveles épületgépész- 
mérnök. Elmondták, hogy 
1–1,5 millió régi kazán vár 
cserére. Egy uniós rendelke-
zésnek köszönhetően az év 
közepétől már csak kondenzá-
ciós magas hatásfokú kazáno-
kat lehet forgalmazni idehaza. 
Ezek sokkal biztonságosab-
bak, mint a régi fűtőberende-
zések, de az áruk is sokkal 
többe kerül. Jó lenne, ha a ka-
zánok lecseréléséhez az állam 
anyagi segítséget nyújtana pá-
lyázatok keretében.FO

TÓ
: B

A
R

TA
 Z

SO
LT

FO
TÓ

: B
A

R
TA

 Z
SO

LT

Több lábon 
áll a kecskeméti 
vállalkozás

Egy évtizede tagja a kama-
rának a kecskeméti Fü-
redi Autósiskola. A cég 

Az év felnőttképző intézménye 
díjat 2008- ban kapta meg a 
BKMKIK- tól. Füredi András, a 
vállalkozás alapítója évek óta 
látogatja a kamara főként ok-
tatással kapcsolatos rendez-
vényeit. A cége több mint egy 
klasszikus autósiskola, iskola-
rendszeren kívüli felnőttkép-
zést is folytat különböző szak-
mai területeken. Tavaly 3760 
személyt vizsgáztattak. A kép-
zések palettája igen széles 
körű, mondja Füredi András. 
Van, aki jogosítványt szerez, 
mások építő gépkezelői , ECDL- 
felhasználói, de egyre többen 
nyelvismeretek megszerzése 
miatt ülnek be az iskolapadok-
ba. Januárban a cég átköltözött 
a kecskeméti Széchenyiváros-
ból a Izsáki út 2. szám alatti új, 
440 négyzetméternyi területű 
oktatási központba, ahol hat 
tanteremben egyidejűleg akár 
150 –200 hallgatót is képez-
hetnek az iskolával szerződés-
ben álló oktatók és tanárok.

A társaság tulajdonosa azt 
mondja, hogy bár Kecskemét 
és vonzáskörzetében piacveze-
tő az autósiskola, a több lábon 
állás mindenképpen fontos egy 
családi vállalkozás számára. 
Míg a 2000 -ben alapított cég 
első „B” kategóriás tanfolya-
mára két személy jelentkezett, 
addig tavaly 1660 személy 
vett részt különböző szintű 
gépjármű- vezetői képzése-
ken (B kategóriás jogosítványt 
440- en szereztek 2015 -ben a 
Füredi Autósiskolában), 2100 
személy pedig más területeken 
vett igénybe felnőttképzést. Fü-
redi András kimutatása alap-
ján az iskola ma már 29 külön-
böző képzést végezhet.

A vállalkozás elismertségét 
jelzi az is, hogy a rendőrség 
és három vízügyi igazgatóság 
munkatársainak is tartanak 
gépkocsi-vezetői tréninget. 
Az iskola statikus és dinami-
kus gépkocsi-szimulátorokkal 
is rendelkezik, amely fejleszti a 
kezdő tanulóknál a járművek 
technikai kezelését. Segítsé-
gével kockázat nélkül gyako-
rolhatják a leendő sofőrök a 
KRESZ-táblák és útburkolati 
jelek észrevételét, felismerését 
és az elsőbbségadást. A dina-
mikus szimulátorokkal veszély-
telen környezetben fejlesztik 
a vezetéstechnikai tudását.

Oktatási intézmények vezetői vettek részt a rendezvényen

Dr. Chappon Miklós, Netoleczky Károly és dr. Barna Lajos
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A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában nyílt meg Madaras László grafikus kiállítása, mely a hó-
nap végéig látható Kecseméten, az Árpád krt. 4. szám alatt.  A „…lustrium… „ című kiállítást Bruncsák András fes-
tőművész nyitotta meg, közreműködött a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Muzsikus céh vegyes kara, 
Zeke Katalin vezetésével.

A megyei iparkamara jótékonysági bált rendezett néhány hete. A BKMKIK vezetősége a bevétel egy részét a me-
gyei kórház számlájára utalta át, amelyet az intézmény vezetése új korszerű ágyak beszerzésére fordítja. A felvé-
tel az adományátadó rendezvény során készült. A képen Hegedűs Iván, a kórház gazdasági igazgatója, dr. Svébis 
Mihály főigazgató, Gaál József, a megyei kamara elnöke és Sipos Zsolt, a kamara titkára.

Irány a digitális világ!
Fejlesztés Az informatikai háttér korszerűsítését is segítik
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) a kkv-k 
informatikai hátterének kor-
szerűsítése érdekében – kor-
mányzati támogatással – új, 
országos projektet indított 
az elmúlt év végén. Ennek 
céljairól, részleteiről Koleszár 
Péterrel, a program egyik ve-
zetőjével beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

– Hogyan segítheti a vidéki 
vállalkozásokat a bevezetés 
alatt álló program?

– Ez egy országos méretű, 
az informatikához kapcsoló-
dó, szemléletformáló, GINOP 
3.2.1. azonosítóval ellátott 
projekt, hivatalos neve: „In-
fokommunikációs motivá-
ciós, szemléletformáló és 
kompetenciafejlesztő prog-
ram kkv-knak”. A közel két-
éves időtartamú program 
kifejezetten vidéki vállalko-
zások számára nyújt segítsé-
get. Sorra jelennek meg azok 
a kimutatások, amelyek azt 
támasztják alá, hogy a hazai 
kkv-k – a mikrovállalkozásokat 
is beleértve – jelentős lema-
radásban vannak a digitális 
eszközök használatában eu-
rópai versenytársaikkal szem-
ben. Egyre több országban 
kormányzati szinten különbö-
ző ösztönzőkkel igyekeznek 
segíteni a vállalkozások digi-
talizációját. Erre törekszik ez a 
kormányzati támogatással lét-
rehozott program is.

– A gyakorlatban mit kell érte-
nünk ez alatt?

– Olyan fizikai eszközök, 
szoftverek vagy módszerek 
meghonosítását egy cég éle-
tében, amelyek kiváltják a 
hagyományos papíralapú fel-
adatvégzést, vagy a meglévő 
– korszerűtlenné vált – infor-
matikai megoldások cseréjét 
eredményezi. 

– Tehát a projektben ilyen 
eszközökre lehet pályázni?

– Nem, a feladatunk az, 
hogy olyan szemléletformá-
ló tevékenységet végezzünk, 
amely eredményeként a kkv-k 
megszabadulnak az info-
kommunikációs eszközökkel 
szembeni fenntartásaiktól, 
meggyőződhetnek arról, hogy 
a vállalkozás életében a kor-
szerű eszközök bevezetése 

a gazdaságosabb működést 
szolgálja. Továbbá segítséget 
kapjanak ahhoz, hogy milyen 
pályázati források bevonásá-
val tudnak elindulni a fejlődés 
irányába.

– Tudna erre példát monda-
ni?

– Egy bútorasztalos, aki a re-
ferenciáit nem tudja megmu-
tatni az interneten, saját ma-
gától veszi el az időt az üzletet 
nem hozó, szükségtelen hely-
színfelmérésekkel, árajánlat- 
készítésekkel. Ha a megren-
delő látja a referenciákat az 
interneten, és megnézheti azt 
is, hogy az adott minőség/ár 
nem az ő elképzeléseihez iga-
zodik, nem fogja terhelni a vál-
lalkozást árajánlatkérésekkel.

– Mit nyújt a projekt a cégek-
nek?

– A programunknak szá-
mos pillére van. Az ország-
ban összesen 27 főből álló, 
de minden megyében jelenlé-
vő tanácsadói hálózat segít a 
vállalkozásoknak eligazodni 
abban, hogy milyen eszközök-

kel vagy módszerrel érhetnek 
el nagyobb hatékonyságot. 
A második pillér egy 127 állo-
másból álló rendezvénysorozat 
lesz, amely járási szinten szó-
lítja meg a vállalkozásokat. Itt 
az előadásokon kívül az egyes 
területek szakértőivel is talál-
kozhatnak, konzultálhatnak 
az érdeklődők. Harmadikként 
kiemelném azt az ingyenesen 
elérhető tudástárat, amely a 
programunkhoz csatlakozó 
vállalkozások számára lesz el-
érhető. Azonban a leginkább 
számszerűsíthető eredménye 
annak a szállítói partnerháló-
zatnak lesz, amely segítségével 
kedvezményes ajánlatokhoz, 
beszerzési lehetőségekhez jut-
hatnak a vidéki kkv-k.

– Mi a teendőjük azoknak 
a cégeknek, amelyek részt 
akarnak venni a program-
ban?

– A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra székházában található 
az irodánk, ahol az érdeklő-
dők felvehetik a kapcsolatot 
a tanácsadóinkkal, akik tá-
jékoztatást adnak a továb-
bi lehetséges lépésekről. 
A májustól induló rendezvé-
nyeinket igyekszünk számos 
csatornán meghirdetni és 
tájékoztatni az érdeklődő-
ket. Várjuk a cégek jelentke-
zését, munkatársaink kész-
séggel segítik őket abban, 
hogy beléphessenek a digi-
tális világba.

Tiszakécske 
csatlakozott 
a kamarai 
felhíváshoz

A tiszakécskei önkor-
mányzat 100 ezer fo-
rinttal támogatja azt 

a pályázati alapot, melyet a 
szakmunka népszerűsíté-
se érdekében a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara hozott létre az év ele-
jén. Mint arról beszámoltunk, 
pályázati kiírás alapján egy-
szeri alkalommal külön anya-
gi támogatásban részesülnek 
azok – az iskolai rendszerben 
tanulmányokat végző, szak-
mai vizsga előtt álló, végzős 
nappali tagozatos tanulók, 
valamint a felkészítésüket 
biztosító intézmény egy elmé-
leti szakoktatója, és a gyakor-
lati képzést folytató gazdál-
kodó szervezetnél felkészítő 
egy gyakorlati oktató –, akik a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara által szervezett Szak-
ma Kiváló Tanulója Verse-
nyen és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen 1–3. 
helyezést érnek el.

Tóth János, Tiszakécske 
polgármestere lapunk kér-
désére elmondta: az önkor-
mányzat azért csatlakozott a 
felhíváshoz, mert úgy gondol-
ják, hogy a szakirányú vég-
zettség megszerzése felé kell 
orientálni a diákokat. A vá-
rosban keresik a hegesztő és 
egyéb fémipari munkásokat. 
Az Andritz Kft. ezért is alakí-
tott ki egy korszerű tanmű-
helyt. Szükség van mezőgaz-
dasági gépészekre is, illetve 
egyre több olyan szakember-
re is, akik a vendéglátásban 
dolgoznak. Mint mondta, re-
méli, hogy hamarosan gyógy-
hellyé minősítik a város egy 
részét. Kiskunmajsának a 
gyógyfürdő jelentős hírnevet 
és fejlődést hozott. Tiszakécs-
ke is rendelkezik kiváló mi-
nőségű gyógyvízzel, emellett 
egy tiszai holtággal, és az élő 
folyam is a város alatt folyik 
el. Ha a gyógyhelyminősítést 
megkapják, akkor a telepü-
lés számára új pályázási le-
hetőségek nyílnak meg, je-
lentős mértékben fejlődhet a 
turizmus. A turisták ellátásá-
hoz pedig egyre több pincér-
re, szakácsra lesz szükség, s 
ez pedig sok Tiszkécskén és 
a környékben lakó fiatal szá-
mára jelenthet hosszú távon 
megélhetést – nyilatkozta 
Tóth János, Tiszakécske pol-
gármestere.

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

(BOUK20151209003)

Több mint 200 éve cidert (al-
mabort), almaleveket és ecetet 
gyártó brit családi vállalkozás 
szeretné népszerűsíteni termé-
keit Európában, és olyan part-
nert keres, akivel kereskedelmi 
megállapodást köthet.

(BOAT20160203002)
Rendkívül nagy ütemben 

fejlődő osztrák, faszerkeze-
tek gyártásával foglalkozó cég 
disztri bútorokat keres. Főleg 
ipari és kiskereskedelmi körben 
árusítja termékeit. A faszerkeze-
tekkel foglalkozó mérnökeik a 
szerkezetek méretezését terve-
zik meg, segítséget nyújtanak 
a kivitelezés megtervezéséhez, 
helyben képzik a felhasználó-
kat, valamint a fafelhasználás 
speciális területeiről szeminá-
riumokat is szerveznek. 

(BRCZ20160128001)
Cseh vas- és acélkereskede-

lemmel foglalkozó cég külföldi 
beszállítók számára viszont-
eladói, illetve ügynöki tevé-
kenységet ajánl. A cég sokféle 
vas- és acélterméket keres kü-
lönböző piacokon, ahol ezeket 
a termékeket használják, mint 
például az építőiparban, a gép-
gyártásban, az energiaiparban, 
a vegyiparban, az élelmiszer-
iparban, valamint az autóipar-
ban. Az alapanyagnak mindig 
jó minőségűnek kell lennie, de 
nem feltétel a DIN- vagy AISI- 
szabvány. 

(BRRU20160126002)
Autóalkatrészek nagykereske-

delmével foglalkozó orosz cég 
keres beszállítókat új alkatré-
szekhez, eredeti és nem eredeti 
pótalkatrészekhez autók, teher-
autók, traktorok, építőipari gé-
pek, jachtok és egyéb járművek 
beszerzésére. Kereskedelmi 
szerződést szeretnének kötni. 

 (BORO20151122005)
Tapasztalt, autóalkatré-

szek gyártásával foglalkozó 
román cég szeretné bővíteni 
nemzetközi piacát, ezért au-
tóalkatrészek számára keres 
disztribútort, valamint fémalap-
anyag-beszállítót. A cég emel-
lett fémmegmunkálást és -fel-
dolgozást is vállal más cégek 
számára, alvállalkozói vagy 
gyártási megállapodás kere-
tében.

Ballai Máté és Papp Zoltán – a megyei kamara infokommunikációs tanácsadói
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Projekt azonosítója: 
GINOP-3.2.1-15-2015-00001 
Konzorciumi tagok:
Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara (konzorciumve-
zető)

Informatika a Társadalomért 
Egyesület

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
Megyei tanácsadók:
Ballai Máté
+36 20/58-22-464
ballai.mate@ginop-mkik.hu 

Papp Zoltán
+36 20/44-33-520
papp.zoltan@ginop-mkik.hu



Hiányszakmák
Ülés Megalakult a megyei fejlesztési és képzési bizottság
A kamara alelnöke a megyei 
MFKB elnöke.

BARTA ZSOLT

Március 1-jén alakult újjá a 
Bács-Kiskun Megyei Fejlesz-
tési és Képzési Bizottság, 
melynek elnöki feladatát a 
megyei kamara ipari alel-
nöke tölti be. Pintye Lászlót 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara jelölte a tisztség-
re. A bizottság tagja Kollár 
Péter, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályának főosz-
tályvezetője, a megyei kor-
mányhivatal delegálásában. 
Bogárominé Sebők Ildikó a 
Nemzeti Agrárkamara, Ricz-
kó Eleonóra a Nemzeti Gaz-
dasági és Társadalmi Tanács 
(ÁFEOSZ munkaadói oldal), 
Balázs Péter György pedig a 
Nemzeti Gazdasági és Társa-
dalmi Tanács (munkavállalói 
oldal) képviseletében tevé-
kenykednek.

A bizottság tagjainak meg-
bízatását Varga Mihály, az 
NGM minisztere írta alá, fel-
adataikat 2018. december 
31-ig látják el. Az MFKB öt 
tagján kívül, tanácskozási és 
véleményezési jogkörrel Tas-
kovics Péter főigazgató (Föld-
művelésügyi Minisztérium 
delegáltja) is részt vesz a bi-
zottság munkájában. Pintye 
László lapunknak elmondta, 
hogy az újjáalakulás alkalmá-
val ügyrendmódosítás történt 
a szakképzési törvény módo-
sítása miatt, a korábbi MFKB 
héttagú testületének a létszá-
ma ötre csökkent.

A jogszabályalkotó szándé-
ka az volt, hogy a munkaerő-
piaci szempontok fokozottan 
érvényesüljenek.

A bizottság már az alaku-
lóülésen döntött a megyei 
szakképzési koncepció mó-
dosításáról és határozatot ho-
zott arról, hogy a koncepció 
felülvizsgálata folyamatosan 
történjen meg. A bizottság 
a 2017/18-as tanév képzé-
si irányaira és a beiskolázás 
arányaira vonatkozó MFKB 

feladatokat áttekintette és 
meghatározta. Pintye László 
arra is kitért, hogy a képzé-
si irányok áttekintése során 
kijelölik azokat a hiányszak-
mákat, amelyeket a három 
szakképzési centrumban 
képezhetnek: ezek közé tar-
toznak például a hegesztő, 
a szerszámkészítő, gépi for-
gácsoló, az ács, a villanysze-
relő vagy akár az asztalos 
hivatások is. Március 29-én 
is összeül a bizottság, mely-

nek a fő feladata a szak-
maszerkezeti, valamint a 
hiányszakmákra történő ja-
vaslat megtétele az NGM felé. 
A munkaerő-piaci szempon-
tok fokozott figyelembevételét 
támasztja alá az is, hogy a ka-
mara a Terület és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében fontos fel-
adatokat kap a foglalkoztatás 
növelése, képzési és foglal-
koztatási programok, paktu-
mok megvalósításánál.

Virtuális kamarai piactér
weboldal A bacstermek.hu portálon is köthető üzlet

Egy kamarai weboldal 
segítségével gyorsab-
ban egymásra találhat-

nak a piaci szereplők. A www.
bacstermek.hu kamarai szol-
gáltató portálon cégek mutat-
ják be röviden termékeiket és 
szolgáltatásaikat egy helyen, 
jól kereshető formában. A hon-
lapon különböző szempontok 
alapján lehet keresni, s az infor-
mációk – a feltöltéstől függően 
– angol nyelven is olvashatóak, 

így a külföldi cégek is megis-
merhetik a Bács-Kiskun megyei 
produktumokat. A webes felüle-
ten – egy egyszerű regisztrációt 
követően – szöveget és fotókat 
tölthet fel az adott érdeklődő 
cég. A honlapra térítésmente-
sen kerülhet fel bárki. A kama-
ra részéről segítik a szöveges 
és a képi információ megjelení-
tését. Ha valakinek egy termék 
vagy szolgáltatás felkeltette az 
érdeklődését, a honlapon ke-

resztül is üzletet köthet, mert 
azonnal indítható ajánlatkérés 
az adott céghez. Ez olyan, mint 
egy virtuális piactér. Aki rákat-
tint a www. bacstermek.hu por-
tálra, közel ötven kategóriában 
kereshet rá termékekre, vagy 
szolgáltatásokra. Jelenleg na-
ponta indítanak ajánlatkérést 
a www. bacstermek.hu oldalról, 
ami azt igazolja, hogy minden-
kinek érdemes feltöltenie aján-
latát, mely így a megye egyik 

legegységesebb cégkeresőjé-
vé és üzletkötési platformjává 
válhat.  A termékek, szolgálta-
tások feltöltését az interneten 
keresztül bárki elvégezheti, egy 
egyszerű regisztrációt köve-
tően. 

Kapcsolat: Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, 6000 Kecskemét, Árpád 
krt. 4.

Kontakt: 06-70/938-47-67
info@bacstermek.hu
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A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Felelős kiadó:
a kft. ügyvezető igazgatója

Főszerkesztő-kiadóvezető:
Király Ernő

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

KAVOSZ-fórum 
kedden 
a kamarában

A vállalkozások az idén 
tavasszal megrende-
zésre kerülő KAVOSZ 

– Gazdasági Fórum rendez-
vényein kaphatnak informá-
ciót az uniós támogatások 
felhasználásáról a Széchenyi 
Kártya Program által nyújtot-
ta kedvezményes hitellehe-
tőségek mellett. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara kecskeméti 
székházában március 29-én 
9 órakor tartanak a témával 
kapcsolatos rendezvényt. Leg-
inkább a szükséges önerő és 
a támogatás előfinanszírozá-
sa állítja kihívás elé a cégeket 
– hangsúlyozta Krisán László, 
a KAVOSZ Zrt. vezérigazga-
tója, majd hozzátette: a Szé-
chenyi Önerő Kiegészítő Hitel 
az uniós pályázati források 
sikeres felhasználását segí-
ti azzal, hogy a megalapozott 
tervekkel rendelkező kkv-k 
elegendő önrész hiányában is 
belevághatnak céljaik megva-
lósításába.

A hitel évi nettó 0,85% ka-
mattal elérhető, és automa-
tikusan az adott pályázathoz 
kapcsolható. A Széchenyi Tá-
mogatást Megelőlegező Hi-
tel jellemzően csak a projekt 
befejezését követően folyósí-
tott állami támogatások elő-
finanszírozására szolgál, és az 
éves nettó kamata mindössze 
0,35%. A jégkárt szenvedett 
és a jogosultsági feltételeknek 
megfelelő agrárvállalkozások 
részére pedig az állam az Ag-
rár Széchenyi Kártyához tel-
jes körű támogatást biztosít. 
A Gazdasági Fórumon az ér-
deklődők értesülhetnek a pá-
lyázati lehetőségekről is a Pro-
jectMine Pályázati Tanácsadó 
Kft. ügyvezetőjétől, az MKB 
Bank pedig a kkv-finanszírozá-
si témakörben képviselteti ma-
gát, hiszen domináns szereplő-
nek számít a Széchenyi Kártya 
Program piacán. Az MKB az 
elsők között tette elérhetővé 
tavaly nyáron a magasabb ösz-
szegű Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitelt, és elsőként 
teremtette meg a programon 
belüli bankváltás lehetőségét.

A folyamat, amely egy Szé-
chenyi Kártya-igénylés ügyinté-
zési ideje alatt végigfuttatható, 
és – az új igényléshez hason-
lóan – a KAVOSZ Zrt., a VOSZ, 
továbbá a területi kereskedel-
mi és iparkamarák irodáiban 
kezdeményezhető, gyakorlati-
lag zökkenőmentes.

Hegesztési gyakorlat a kiskőrösi Wattay középiskolában. Rakonczai Sándor szakoktató segít az egyik diáknak.

Fejlesztési 
lehetőségekről 
tárgyaltak

A kamara kezdeménye-
zésére és szervezésé-
ben immár harmadik 

alakalommal tanácskoztak a 
Kalocsai járás polgármesterei 
március 3-án Öregcsertőn. Az 
eseményen dr. Bálint József, 
Kalocsa város polgármestere 
ismertette a Paksi Atomerőmű 
bővítésével kapcsolatos fejle-
ményeket. Elmondása szerint 
az új Duna-híd megépülését 
követően a kivitelező orosz cég 
számít a Bács-Kiskun megyei 
oldalon lévő szálláshely-ka-
pacitásokra, melyeket már az 
elmúlt évben felmértek és a 
munkálatok tervezésénél figye-
lembe vesznek. Az eseményen 
részt vett Rideg László megyei 
elnök is, aki arról számolt be, 
hogy bizonyos területeken; így 
a zöldkörnyezet fenntartása, 
fejlesztése vonatkozásában 
vannak még szabad pénzügyi 
források, de már csak a jövő 
évre. A programon előadást tar-
tott Szigeti Attila, a Kiskunsági 
Víziközmű-szolgáltató Kft. mű-
szaki igazgatója is, aki elmond-
ta, hogy az elmúlt években a 
járás érintett településein meg-
történt az ivóvíz arzénmentesí-
tése. A beruházások nyomán 
Solt és Hajós ivóvízellátását új 
víztisztító üzemek biztosítják, 
ill. Dunatetétlen, Ordas és Har-
ta települések ivóvízminőség- 
javítását a kalocsai vízhálózat-
ra kapcsolással oldották meg. 
A járásban lévő ivóvízhálózat 
mintegy négyszáz kilométeré-
nek többségén még azbeszt 
gerinccsőben jut el a víz a fo-
gyasztókhoz, melyek már rég 
elöregedtek és időszerűvé vált 
a cseréjük. A  munkák költsé-
geire pályázni kívánnak. 

2016. március 26., szombatGAZDASÁGIIV.

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.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívja
Önt és munkatársaita 2016. március 31-én (csütörtökön)  

10 órai kezdettel megtartandó 

Turisztikai Szezonnyitó
rendezvényére!

Helyszín: Platán Rendezvényközpont – Kalocsa, Érsekkert u. 1.

PROGRAM: 
 Köszöntő 10:00

              Dr. Bálint József – Kalocsa város polgármestere 
Megnyitó  10.05

              Sipos Zsolt – titkár - BKM Kereskedelmi és Iparkamara – MKIK 
Turisztikai Kollégium tag  

Turisztikai lehetőségek, tapasztalatok a Kalocsai Sárközben  10.20
              Jakus József – ügyvezető - Travel Trans Union Bt.   

Megyei turizmusfejlesztési elképzelések 10.45
 Csáki Béla – ügyvezető - BKM Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.    

Így csináljuk mi: Információs Pont – Paks  11.10 
  Czink Dóra - turisztikai referens

Kérdések, válaszok 11.30
Helyi termékekből kóstoltatás  11.50

A programon a részvétel ingyenes. 

Szeretettel várjuk a turizmusban,  
szállásadásban, vendéglátásban,  

szakképzésben, programszervezésben 
érintett cégek vezetőit, munkatársait.
A rendezvényre az alábbi címen lehet 

regisztrálni: 
pejo.zoltan@bkmkik.hu


