
Új vezetőség a kamara élén
tervek Gazdasági dinamizálás, versenyképesség erősítése, szakképzés fejlesztése, webes piacépítés
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara tiszt-
újító közgyűlésen újabb négy 
évre kapott megbízást Gaál 
József korábbi kamarai elnök. 
A munkáját segíti Kurdi Viktor, 
BÁCSVÍZ Zrt. vezérigazgatója 
a BKMKIK általános alelnöke, 
Pintye László oktatási és kép-
zési alelnök, Slonszki Attila ke-
reskedelmi tagozati alelnök, 
Tasi László kézműves tagozati 
alelnök és Sziráki Szilárd ipari 
tagozati alelnök.

Barta Zsolt

Újabb négy évre kapott bizal-
mat a kamarai küldöttektől 
Gaál József, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke. Milyen ciklusra 
számít, kérdeztük a szervezet 
vezetőjétől.

– Nehéz négy év elé né-
zünk. Míg nyolc évvel ezelőtt 
az volt a feladat, hogy a gaz-
daság egyensúlyát segítsük 
helyreállítani, a múlt ciklusban 
a gazdaságot segítettünk fel-
pörgetni – mondja Gaál József 
kamarai elnök. A következő 
években az egyre dinamizáló-
dó gazdaság munkaerőigényét 
kell biztosítani. A kamara egyik 
fő feladata a duális képzés ki-
szélesítése. Emellett a magyar 
kis- és közepes cégek verseny-
képességének a fejlesztése 
lesz a kulcskérdés. Ez a forrá-
sok biztosítása miatt részben 
kormányzati feladat, de jól ak-
kor fog működni, ha a kama-
rák, a kormányzat és például 
az akkreditált klaszterek egy 
egyeztetett program szerint 
dolgoznak. A vállalkozások ha-
tékonysága, termelékenységi 
növekedése technológiai fej-
lesztéseket igényel, de van mit 
behozni a munkaerő hatékony-
sága, cégvezetési, termelés-
szervezési területeken is. Azt 
szorgalmazzuk, hogy a pályá-
zati források jó részét erre for-
dítsuk idehaza. Kérdés, vajon 
újra felmerül-e a cégbírósági 
hatáskör kamarához áthelye-
zése? Ahogy a többi közfel-

adatot, biztosan ezt is képes 
lenne jól működtetni a kama-
rai rendszer, természetesen a 
szükséges szervezeti, létszám- 
és technikai fejlesztések után. 
Sok a feladatunk a szakkép-
zés területén is. Sajnos egyre 
kevesebb gyermek születik, 
és egyre kevesebben akarnak 
szakmát tanulni. A kamarának 
a következő négy évben még 
alaposabban meg kell ismer-
tetnie az alkotó kétkezi hivatá-
sokat. Néhány gondolat erejé-
ig rátérnék a megye gazdasági 
életére. Sajnos a térség északi 
és déli megosztottsága nem 
változott. Az északkeleti tér-
ségben Kecskemét központtal 
a megye ipari termelésének a 
kétharmadát a jármű- és gép-
gyártás adja. A kamarának 
a fejlődést kell elősegítenie, 
ezért ápolunk szoros kapcso-
latokat a nagyvállalatok mel-
lett Kecskemét önkormányza-
tával, a képzőintézményekkel, 
az új egyetemmel, valamint a 
hivatalok vezetőivel is. A város-
nak biztosítania kell azt az inf-
rastruktúrát, mely a betelepü-
lő új munkaerőt kiszolgálja. Ez 
ugyan nem kamarai feladat, 

de a magunk kapcsolatrend-
szerével ennek a sikeres ki-
épülését segítjük elő. A kama-
ra feladatköréhez tartozik az 
is, hogy folyamatosan képzé-
seket szervezünk a kisvállal-
kozásoknak a versenyképes-
ség megtartása érdekében. 
Folytatjuk az évekkel ezelőtt 
bevezetett Helyi termék, helyi 
munkahely című kampányun-
kat. Továbbá kamarai Hírös 
Beszállítói Klaszter keretén be-
lül a cégek beszállítói képes-
ségét is fejleszteni szeretnénk 
– mondta végül Gaál József 
kamarai elnök.

Kurdi ViKtor, a BÁCSVÍZ Zrt. 
vezérigazgatója, a BKMKIK ál-
talános alelnöke:

A kamarai munkám fókusz-
pontját két dolog alkotja. 
A gazdaságfejlesztés terén a 
kamara olyan vállalkozói kör-

nyezet megteremtése érde-
kében tevékenykedik, amely 
segítségével a cégek szívesen 
bővítik a termelésüket. Ehhez 
az infrastruktúrát is fejleszte-
ni kell. A másik fókuszpont a 
munkaerőhiány miatt kialakult 
vészhelyzet kezelése. Ennek 
érdekében össze kell fognunk, 
mert nem lesz szakképzett 
munkaerő, amely a vállalkozá-
soknál dolgozna. A kamarán 
belül most folyik a munka el-
osztása, erről még nem tudok 
nyilatkozni. A BÁCSVÍZ Zrt.-t 
2007 óta vezérigazgatóként 
irányítom. A társaság 3 megyé-
ben 55 településen működik 
650 munkatárssal, 8,2 milli-
árd volt tavaly az árbevételünk. 
Közszolgáltatóként fontos, 
hogy a térségben dolgozó cé-
gek igényeit kielégíthessük.

Pintye lászló oktatási és 
képzési alelnök, egyéni vállal-
kozó:

A következő ciklusban is 
mozgalmas négy évnek né-
zünk elébe. Az országgyűlés 
előtt van a szakképzéssel kap-
csolatos jogszabályok módosí-
tása. A duális képzés erősítése 

a cél. Iránytűként szolgálhat-
na a  német modell, ahol a 
tanulónak először céget kell 
keresnie, aki vállalja a gyakor-
lati képzését.  Ehhez  érdekelt-
té kell tennünk a vállalkozókat, 
hogy részt vegyenek a leendő 

munkaerő képzésében. Java-
soljuk, hogy lényegesen növel-
jék meg a beruházási kiegészí-
tő csökkentő tétel mértékét, 
vagy állítsák vissza a decentra-
lizált pályázati támogatásokat 
a korábbi támogatási szinttel. 
A kamarának erőteljes lobbi-
tevékenységet kell folytatnia a 
duális képzésben részt vevő cé-
gek érdekében.

tasi lászló autószerelő-mester, 
kézműves tagozati alelnök:

A kézművesek aktív szere-
pet vállalnak az iskolarend-
szerű szakképzésben és a 
mesterképzésben. A szak-
képzési törvény szerint azok-
ban a szakképesítésekben, 
ahol van lehetőség mester-
vizsgát tenni, ott csak azok 
fogadhatnak gyakorlati kép-
zésre tanulókat, akiknek van 
mesterlevele. Az elmúlt év-

ben országos szinten 3000 
szakember, a megyénkben 
250 fő vett részt egy nagy-
szabású képzési folyamat-
ban, amely költségeinek 
nagy részét egy uniós pályá-
zat finanszírozta. Pillanatnyi-
lag 70 mesterjelölt készül a 
vizsgájára. A szakmai képzés 
minőségére is rálátással bí-
runk, hiszen ott vagyunk a 
szintvizsgák és a szakmai zá-
róvizsgák bizottságaiban is. 
Mi kézműiparosok a tanuló-
képzéssel egyrészről nagy fe-
lelősséget vállalunk, azon-
ban szakmai utánpótlásunk 
ezzel válhat biztosítottá. A ke-
zem alatt közel száz diák ta-
nult az elmúlt évtizedek alatt.

slonszKi attila kereskedelmi 
tagozati alelnök, a Plan Zrt. ve-
zérigazgatója:

A kereskedelmi tagozathoz 
tartozik a vendéglátó-, a keres-
kedő- és a szolgáltatószektor. 
A gazdaság ezen szegmensét 
is érinti a munkaerőhiány, a 
magas adók és járulékok szint-
je. Ezek csökkentését szorgal-
mazzuk. Sok vállalkozás még 
nem tudatosította magában, 

hogy paradigmaváltás zajlik a 
piacon, s erre nem tud megfe-
lelő választ adni. Egyre inkább 
erősödik a weben történő ér-
tékesítés, az online piac, s aki 
a kommunikáció ezen terü-
letét nem veszi komolyan, az 
lemarad. A következő kama-
rai ciklus egyik alapkérdése 
az lesz, miként tud a kama-
ra még több vállalkozásnak 
színvonalas szolgáltatásaival, 
kiváló szakemberekből álló 
csapatával, háttér informáci-
ókkal segíteni. A korszerű cég-
vezetésben, a stratégiában, a 
munkaerő-gazdálkodás haté-
konyságában, a piacépítésben 
innovatív megoldásokra van 
szükség, ebben nagy lehető-
ség és támogató partner a ka-
mara.

sziráKi szilárd ipari tagozati al-
elnök a Budamobil-Cargo Kft.
ügyvezető igazgatója:

Kecskemét fejlődésének a 
hatása érzékelhető a Kalocsai 
járásban is, ugyanis a beszál-
lítói felkeresések száma meg-
növekedett. A környéken is 
várhatóak fejlesztések, a közel-
ben működő növényolajgyár is 

tudomásom szerint telephelye 
bővítését tervezi. Továbbá vár-
juk a Kalocsa-Paks Duna-híd 
megépítését, ahová beszállító-
ként tudnánk csatlakozni. Bár 
egy kkv vezetője vagyok, ahol 
90 ember dolgozik, minél több 
időt szeretnék fordítani a ka-
marai alelnöki feladataim el-
végzésére. 

A kamara berkein belül egy 
közös együttműködési formát 
alakítunk ki. A Renner Bt. a 
TETT Kft., a KALfém Kft. és a 
Budamobil-Cargo Kft. olyan bi-
zalmi kapcsolatot tervezünk 
létesíteni, mely a jövőben erő-
sítheti a piaci pozícióinkat. 
A kapacitáshiánnyal küzdő vál-
lalkozások számíthatnak egy-
más támogatására. A megyé-
be érkező megbízásokat így 
Bács-Kiskunban tudjuk tartani. 
Remélem ez a forma népszerű 
lesz mások előtt is.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 8. szám
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Székház:

A kamarai elnökség első ülése a választás után
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Gaál József Pintye László Slonszki Attila

Sziráki SzilárdTasi LászlóKurdi Viktor



A jövőjük most a tét
Pályaválasztás A kamara standjánál rengetegen megfordultak

A Jövőd a tét! nevet viselő, há-
rom megyebeli várost érintő 
pályaválasztási kiállítássoro-
zat nyitórendezvényét tartot-
ták a múlt héten a Petőfi-szi-
geti Turisztikai Központban.

Kubatovics tamás 
tamas.kubatovics@mediaworks.hu

Negyvenhét kiállító kínálatá-
val ismerkedhettek a nagy és 
nehéz döntés előtt álló fiatalok. 
Iskolák, képzőhelyek, vállalko-
zások mutatkoztak be a tizen-
éveseknek és a felnőtteknek. 
Vadakat terelő juhászok képzé-
séről valószínűleg egyik stan-
don sem esett szó, ám a tűzol-
tó, katona- vagy rendőri hivatás 
iránt érdeklődők is szakembe-
rektől kaphattak válaszokat 
kérdéseikre. 

Huber Béla szakképzési ta-
nácsadó a kamara standjánál 
kollégáival együtt állta a roha-
mot. – A tanítási idő alatt, azaz 
fél 2-ig nagyon-nagyon sokan 
jöttek és érdeklődtek. Talán azt 
is mondhatom, hogy meglepő-
en sokan fordultak hozzánk kér-
désekkel, például a tanulószer-
ződésekkel, képzési helyekkel, 
ösztöndíjlehetőségekkel kap-
csolatban. Nagy sikert arattak a 

szimulátorok, festést és hegesz-
tést gyakorolhattak a fiatalok, 
és sokakat vonzott a virtuális 
ténykedés. Meglepő módon sok 
lány érdeklődött a hegesztés 
iránt. Ők pedig akkor lepődtek 
meg, amikor megtudták, hogy 
például a bajai Jelkyben hason-
ló eszközöket használnak a ta-
nítás során. A délelőtti roham 
után már inkább azok érkeztek 
hozzánk, akiknek már konk-
rét pályaválasztási elképzelé-
sük van, és általában szüleikkel 
együtt tájékozódtak a képzőhe-
lyek – összegezte tapasztalatait 
a kamarai tanácsadó.

– Mára nemcsak mi, hanem 
a kiállítók és a diákok is várják 
ezeket a napokat. Pár éve már 
szeptember 1-jén egy órarend-
del jelenünk meg az általános 
iskolákban, amiben a pálya-
választási kiállítás helyszínei, 
időpontjai és a pályázati ki-
írások benne vannak. Koráb-
ban csak októberben voltak a 
kiállítások, az iskolák kérésére 
toltuk későbbre a kezdést, így 
novemberre is jut rendezvény. 
Ezekre aztán az iskolai nyílt 
napok ráerősítenek és a jövő 
év elejéig dönthetnek a tanu-
lók a jelentkezésről – mond-
ta el lapunknak Kollár Péter, a 
rendezvényt szervező megyei 
kormányhivatal foglalkoztatási 
főosztályának főosztályvezető-
je. Hozzátette: a munkáltatók 
standjain a szakmacsopor-
tokkal ismerkedhetnek a gye-
rekek, emellett a kamara 
segítségével gyakorlati helyszí-
nekre, üzemekbe szervezetten 
viszik a diákokat. A szakkép-
zési centrumokkal is kapcso-
latban állnak, idén a három 
centrum székhelyén – Baja 
után Kiskunhalason, majd 
Kecskeméten – rendeznek ki-
állítást. Tavaly a rendezvények 
négy napján 7 ezer érdeklődő 

diákot, szülőt regisztráltak. El-
képzelhető, hogy idén ennél 
többen vesznek részt az ese-
ményeken. Erre utal, hogy az 
ingyenes utaztatásra már a 
korábbiaknál jóval többen re-
gisztráltak. A sorozat költségeit 
firtató kérdésünkre Kollár Pé-
ter elmondta: előzetes kalkulá-
ciójuk szerint a sorozat összes 
kiadása meghaladja a 10 mil-
lió forintot.   

Kiskunhalason november 
8-án, Kecskeméten 11-én és 
12-én folytatódik a Jövőd a tét! 
nevet viselő, pályaválasztási ki-
állítássorozat.

Német–magyar 
együttműködés
Baja Együttműködési meg-
állapodást írt alá a bajai főis-
kola és a németországi Deg-
gendorfi Műszaki Főiskola. Ez 
alapján nemsokára Nemzet-
közi ár- és belvízvédelmi szak-
mérnöki képzést indítanak el 
az intézményekben. A képzést 
a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium támogatásával 
szervezték meg a Duna Ré-
gió Stratégia terveivel össz-
hangban. A bajai és a német-
országi főiskola az Újvidéki 
Egyetemmel közösen, az árvíz 
sújtotta térségek szakembe-
reinek felkészítését vállalta. 
A dokumentumot német rész-
ről dr. Gregor Jaburek, a deg-
gendorfi főiskola kancellárja 
írta alá. A programot a bajai 
főiskola kezdeményezte, ahol 
már nyolc éve folyik árvíz- és 
belvízvédelmi szakmérnöki 
oktatás. 

Tájékoztató 
diákoknak
KisKunhalas Pályaválasztási 
kiállítás lesz november 8-án 9 
órától Kiskunhalasi Szakkép-
zési Centrum Humán Szak-
képző Iskolájának Sportcsar-
nokában. A továbbtanulás 
előtt álló diákokat szakmabe-
mutatók, pályaorientációs tá-
jékoztatók várják. A kamara 
munkatársai tájékoztatást ad-
nak a tanulószerződés előnye-
iről és a hiányszakmákról.  

Munkát is 
ajánlanak 
Kalocsa Nyílt napot tartott az 
Anda Presents Kft. 1995-ben 
kezdte meg tevékenységét. 
A cég a fejlesztéseinek kö-
szönhetően az európai pro-
móciós szakma meghatáro-
zó szereplőjévé vált. Ma már 
több mint 100 szakemberrel 
dolgoznak azon, hogy partne-
reik kreatív ötletéből megszü-
lessenek a különböző reklám- 
és ajándéktárgyak. András 
Attila, a cég kalocsai szárma-
zású vezetője két évvel ezelőtt 
döntött úgy, hogy gyártási tevé-
kenységeiket Budapestről Ka-
locsára telepíti. Az október 22-
én Kalocsán megtartott nyílt 
napjukon bárki megtekinthet-
te a gyártási folyamatokat, ill. 
aki munkahelyet keresett, az 
az önéletrajzát is átadhatta a 
cég vezetőinek, mert a mun-
kaerő-felvétel folyamatos.

Folytatódott a rendezvénysorozat
Tanácsadás A digitális szemléletváltással gyorsabb és hatékonyabb lehet a kis- és közepes vállalkozások munkája

Ingyenes tanácsadással 
várták a megyei mikro-, kis- 
és középvállalkozásokat a 

napokban a Modern Vállalko-
zások Programjának informá-
ciós napján, amelynek a kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc 
Művelődési Központ adott 
otthont. A projekt a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra konzorcium vezetésével 
valósul meg. A program ke-
retében minden megyében 
– így Bács-Kiskunban is – in-
fokommunikációs technoló-
giai (IKT) tanácsadók segítik 
a vállalkozók munkáját. Így a 
félegyházi fórumon minden 
informatikához kapcsolódó 
kérdésükre választ kaphat-
tak az érdeklődő vállalkozá-

sok – tájékoztatta lapunkat 
Nyerges Tibor, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara gazdaságfej-
lesztési vezetője. Elmondta, 
jelentős elmaradása van a 
magyar vállalkozásoknak az 
informatika területén. Kevés-
bé használják az internetet, 
a vállalatirányítási rendszere-
ket, és kevesebb vállalkozás-
nak van profi honlapja, mint 
a nyugat-európai országok-
ban. Ezen hátrányok vissza-
szorítása érdekében jött létre 
a Modern Vállalkozások Prog-
ramja elnevezésű projekt. 
A kamara célja, hogy tájékoz-
tassák a vállalkozókat arról, 
milyen fejlesztési lehetősé-
gek állnak a rendelkezésük-

re. Arról szeretnék meggyőz-
ni őket, hogy az informatikai 
eszközök által gyorsabb és 

hatékonyabb lehet a munká-
juk, ugyanakkor a fórum se-
gít a minősített beszállítók és 

a vállalkozók közötti kapcso-
latépítésben is. 

A program másik előnye, 
hogy aki részt vesz a rendez-
vényen, illetve a tanácsadók 
által történő ingyenes auditá-
láson, akkor a tanácsadó mi-
nősítése alapján megkaphatja 
a Digitálisan Felkészült Vállal-
kozás címet. Ez a cím feljogo-
sítja arra, hogy későbbi infor-
matikai pályázatok esetén 
a támogatás mértéke 
5 százalék ponttal 
magasabb legyen – 
részletezte a gaz-
daságfejlesztési 
vezető. 

– Volt már ren-
dezvényünk Kecs-
keméten és Baján, 

novemberben Kalocsán lesz, 
illetve jövő tavasszal Kiskun-
halason és ismét Kecskemé-
ten. A minősítésnek feltétele 
ugyanis a rendezvényen való 
részvétel és a tanácsadókkal 
való konzultáció is – tette hoz-
zá Nyerges Tibor.  V. P.
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A megyei kamara 
megválasztott 
új elnöksége 

Az október elején történt 
választások során, a 
2016–2020-as kama-

rai ciklusban vezető tisztsé-
geket az alábbi vállalkozások 
képviselői látják el. 

Elnök:  

Gaál József, Szimikron 
Kft. ügyvezető igazgató

AlElnökök:  

Kurdi ViKtor, Bácsvíz 
Zrt. vezérigazgató
Pintye lászló egyéni vál-
lalkozó 
slonszKi attila, Plan 
Zrt. igazgatósági tag
sziráKi szilárd, Budamo-
bil-Cargo Kft. ügyvezető igaz-
gató
tasi lászló egyéni vállal-
kozó 

Elnökségi tAgok:  

Barcziné KisseBestyén 
ilona egyéni vállalkozó 
Bíró attila, Knorr-Bremse 
Kft. ügyvezető igazgató
dr. edelényi andrás,
Schving Tanácsadó Kft. ügy-
vezető igazgató
fazeKas istVán egyéni vál-
lalkozó 
Halmosi zoltán, Duna 
Vendéglátó Kft. ügyvezető 
HerczeG antal, Herczeg 
és Társa Kft. ügyvezető igaz-
gató
Józsa lászló egyéni vál-
lalkozó 
KaldeneKKer sándor,
Kalfém Kft. ügyvezető igaz-
gató
Kertész zoltán, Hírös-Ró-
na Zrt. vezérigazgató
molnár ferenc egyéni 
vállalkozó tulajdonos
dr. naGy zoltán, Phoenix 
Mecano Kft. ügyvezető igaz-
gató
PálinKás lászló, Ti-
sza-Gáz 2000 Kft. ügyvezető
dr. renner tamás, Ren-
ner Bt. ügyvezető igazgató
tormási attila, Tormási 
Kft. ügyvezető igazgató
VéGH tamás, T.E.T.T. Mér-
nökiroda Kft. ügyvezető igaz-
gató
WindHeim József, OTP 
Bank Nyrt. Dél-Alföldi Ré-
gió ügyvezető igazgató

Sokan voltak kíváncsiak a fórum előadásaira

Huber Béla Kollár Péter

2016. október 29., szombatGAZDASÁGIII.

A kamara standjánál nagy érdeklődés kísérte
a festő- és hegesztő szimulátort
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Változott a kéményseprőipari szolgáltatás
Bács-Kiskun A FILANTROP Kft. folytatja tevékenységét a megyében

Idén november 1-től a lakos-
ságnál a kéményseprőipari 
közszolgáltatást a Katasztró-

favédelem, míg a nem lakossági 
kéményhasználók (közület) ese-
tében a szolgáltatást a Kataszt-
rófavédelem által nyilvántartás-
ba vett szolgáltató látja el.
– Ki számít közületnek? - kérdez-
tük Dongó József igazgatót.

– A nem természetes sze-
mély tulajdonában lévő, vagy 
gazdálkodó szervezet székhe-
lyeként, telephelyeként, fiókte-
lepeként bejegyzett ingatlan. A 
2015. évi CCXI. törvény 2. § (7) 
bekezdés alapján a kémény-
seprőipari szolgáltatást min-
den közületi ügyfélnek kötelező 
megrendelni.

– Kitől lehet megrendelni ezeket a  
fontos szolgáltatásokat?

– A Tűzvédelmi Hatóság nyil-
vántartásába felvett szolgálta-
tótól. E szerint a FILANTROP Kft. 
- mint szolgáltató - Bács-Kiskun 
megye területének nagy részén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és 
Tolna megye teljes területén jogo-
sult a tevékenység folytatására. 
Társaságunk állami, önkormány-
zati tulajdonban van, 1950. óta 
végzi a kéményseprő-ipari tevé-
kenységet. 

– Miért fontos a szolgáltatás 
megrendelése?

– Az égéstermék-elvezetők fo-
lyamatos ellenőrzésével elkerül-
hetők a kéménytüzek, szén-mon-
oxid-mérgezések. Tűzvédelmi, 

munkavédelmi hatóságok ellen-
őrizhetik a kiállított dokumentu-
mok meglétét.
– Hogy történik a szolgáltatás?

– A kéményseprőipari tevé-
kenység magában foglalja a 
sormunkát (éves ellenőrzés), az 
égéstermék-elvezetővel kapcso-
latos műszaki vizsgálatokat, terv-
felülvizsgálatokat.

– Az ügyintézés megkönnyí-
tése érdekében a honlapunkról 
letölthető megrendelőlap kitöl-
tésével és visszaküldésével meg-
rendelhetik cégünktől a kötelező 
kéményseprőipari szolgáltatást. 
Több telephellyel rendelkező ügy-
felek és többéves szolgáltatás 
megrendelése esetén lehetősége 
van írásbeli megállapodás meg-

kötésére, amely előnyeként nem 
kell folyamatosan nyomon követ-
ni a kéményseprőipari szolgálta-
tásra vonatkozó jogszabályi válto-
zásokat, a kiállított tanúsítványok 
érvényességi határidejét, ezt térí-
tésmentesen megtesszi a cég, és 
erről évente adunk tájékoztatást.

A kéményseprés rendkívül fontos feladat

Piacnyitás külföldön
Kereskedelem Külpiaci lehetőségek Közép-Európában

Idén harmadik alkalommal 
szervezte meg a Magyar Nem-
zeti Kereskedőház (MNKH) 
a Külpiaci lehetőségek a kö-
zép-európai régióban című 
konferenciasorozatát. Az 
MNKH, a megyei iparkamarák 
és az Enterprise Europe Net-
work (EEN) együttműködésé-
vel megvalósuló eseményso-
rozat budapesti, kecskeméti 
és szegedi helyszínén a részt-
vevők a román, a szlovák, a 
szerb és a horvát üzleti környe-
zettel ismerkedhettek meg.

Barta Zsolt

A magyarországi export bővíté-
sét kívánja szolgálni az a szak-
mai roadshow, melynek egyik 
állomása a közelmúltban Kecs-
kemét volt. A Külpiaci lehető-
ségek: Románia, Szlovákia, 
Horvátország, Szerbia címmel 
megrendezett szakmai fórum-
nak a megyei iparkamara adott 
helyet. 

A megjelent vállalkozások 

vezetőit az MNKH Közép-eu-
rópai Kereskedelemfejlesztési 
Hálózat Kft. operatív igazgató-
helyettese, Csík László köszön-
tötte, majd Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a megyei iparkama-
ra külügyi és külkereskedelmi 
vezetője ismertette az Enterp-
rise Europe Network (EEN) mű-
ködését.  

Elmondta, hogy az Európai 
Unió kis- és középvállalkozá-
sokat támogató szervezete 
egy olyan nemzetközi hálózat, 
mely több mint 60 országban 
tevékenykedik. Mintegy 600 
szervezet működik közre ab-
ban, hogy az EEN – mely az EU 
egyetlen vállalkozás-fejlesztési 
szervezete – sikeresen támo-
gassa a vállalkozások gazda-
sági kapcsolatainak a széle-
sítését. Megemlítette, hogy 
a szegedi iparkamarán belül 
működik az EEN regionális köz-
pontja, melynek Bács-Kiskun 
megyei irodája a kecskeméti 
kamara szervezetében  kapott 
helyet. Az elmúlt hónapokban 

svéd acélipari cégnek, romá-
niai bútoripari vállalkozásnak 
kerestek hazai partnereket. A 
vállalkozás-fejlesztési szerve-
zet cégadatbázisában hor-
vát, szerb, román, ukrán, len-
gyel, szlovák relációban 780 
vállalkozás szerepel, mondta 
Kárpátiné Becsi Gabriella. A 
program során Csík László a 
Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház tevékenységét mutatta be. 
Hangsúlyozta, hogy az állami 
szervezet négy kontinens kö-
zel 50 országában rendelke-
zik képviselettel. Tavaly például 
Dél-Koreában 23 milliárd, míg 
Kazahsztánban 37 milliárd fo-
rintnyi üzlet létrehozásában se-
gítettek magyar vállalkozáso-
kat. A rendezvényen előadást 
tartottak az MNKH romániai, 
horvátországi, szlovákiai és 
szerbiai regionális irodáinak 
vezetői is. A marosvásárhelyi 
iroda vezetője, Lázár Balázs el-
mondta, hogy Székelyföld me-
gyéiben olyan hazai nagyválla-
latok, mint az OTP, a MOL, vagy 

akár a Richter-Gedeon is jelen 
vannak. Maros megyében 299, 
Hargita megyében 236, Ko-
vászna megyében pedig 254 
euró a bruttó minimálbér. Az 
irodájuk 300 céggel áll kapcso-
latban, az év elejétől 63 meg-
keresést kaptak Magyarország-
ról. Sárközi Zoltán nagyváradi 
irodavezető a román gazdaság-
ról adott tájékoztatót. Elmond-
ta, tavaly 2,9, míg az idén 4 
százalékos GDP-növekedésre 
számítanak a szomszédos or-
szágban. A gazdaság verseny-
képessége a világ országai 
között az 53. helyen áll. Az át-
lagbér Romániában 600 euró, 
az infláció 2,5 százalék, a mun-
kanélküliség 3,4 százalékos. 

Az előadásokat követően 
konkrét üzleti tárgyalásokon 
is részt vehettek az érdeklődő 
vállalkozások. A beszélgetések 
során a cégek képviselői fel-
vették a kapcsolatot irodaveze-
tőkkel és szakértőkkel, akiktől 
személyre szabott tanácsadást 
kaptak.

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

(BRRO20160909001)

Európai partnereket keres 
egy román vállalkozás, amely 
román és német mezőgazda-
sági gépek disztribúciójával 
foglalkozik. A termékeket Ro-
mániában és a környező orszá-
gokban értékesítené. 

(BRHR20160907001)
2011-ben alapított horvát 

építőipari vállalkozás külföldi, 
főként németországi munka-
tapasztalattal rendelkezik. Új 
alvállalkozókat keres Magyaror-
szágról, Szlovákiából, Lengyel-
országból és Romániából cső-
hálózatok, szennyvízhálózatok, 
fűtő és légkondícionáló rend-
szerekhez kialakításához. 

 (BRRS20160912001)
Szerb elektronikai felszere-

lések nagykereskedelmével 
foglalkozó, több mint 20 éves 
múltú, széles kapcsolati- és 
ügyfélhálózattal rendelkező cég 
kereskedelmi közvetítést vál-
lal a szerb piac iránt érdeklődő 
vállalkozások számára. Poten-
ciális partnerek lehetnek elekt-
ronikai eszközgyártók, elektro-
nikai és/vagy világítástechnikai 
eszközöket forgalmazók, ki-
sebb háztartási cikkek és ha-
sonló termékek. Kereskedelmi 
ügynöki megállapodásban és 
disztribútori szerződésben kép-
zelik el az együttműködést. 

(BOFR20160629004)
2000-ben alapított francia 

cég távoli ügyfélkapcsolati és 
logisztikai rendszereket ajánl 
partnereinek. A kkv minden 
ügyviteli vonalat tud mene-
dzselni az online, telefonos, 
e-mailes vagy más távoli mó-
don felvett rendelés kezelésé-
től azok összekészítéséig és a 
szállításig. A francia vállalkozás 
kiszervezné a tevékenységét, 
vagy szolgáltatási együttműkö-
dést írna alá partnereivel. 

 (BOCZ20160725001)
Saját márkás kórházi vagy 

egyéb ápolással kapcsolatos 
bútorok és berendezések terve-
zésében és gyártásában jártas 
cseh kkv szeretné kiterjeszteni 
a működését. A cég olyan disz-
tribútorokat keres, akik aktívak 
a kórházi, egészségügyi és a 
gondozási berendezések pia-
cán. A vállalkozás csapata új in-
novatív kórházi berendezéseket 
gyárt, amelyek kiválóan alkal-
masak akár rehabilitációs köz-
pontok, hospice-ok, gondozási 
házak felszereléséhez is.

Újabb bővítések 
a Széchenyi 
Kártya 
Programban

Idén ősztől a vállalkozások 
már 50 millió forint összeg-
ben is igényelhetnek Széche-

nyi Forgóeszközhitelt, a fagykár-
ral érintett agrárvállalkozások 
mellett pedig a tej- és sertésága-
zat számára is lehetővé vált a 
teljes hiteldíj-támogatás.

Mostantól már maximum 
50 millió Ft hitelösszegben 
rekord alacsony – évi nettó 
2,9% - kamattal elérhető Szé-
chenyi Forgóeszközhitel. Je-
lenleg még igényelhető az ún. 
„fagykáros” Agrár Széchenyi 
Konstrukció, melynek kere-
tében az agrárvállalkozások 
- többek között a szőlészetek 
és borászatok - részére az ál-
lam további, akár teljes hitel-
díj-támogatást nyújt, miközben 
a kedvezőtlen piaci helyzetben 
lévő tej-és sertés ágazatok vál-
lalkozóinak is elérhetővé tette 
a Földművelésügyi Miniszté-
rium a nulla költségű finanszí-
rozást. 

A Széchenyi Kártya Prog-
ramról részletes tájékoztatást 
a www.kavosz.hu oldalon, va-
lamint a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
irodáiban - Kecskeméten, Ba-
ján, Kalocsán és Kiskunhala-
son - kaphatnak. 

Széchenyi Kártya 
az MKB Banknál 

Az MKB Bank újabb ko-
moly lépést tett a me-
zőgazdaság finanszíro-

zásának irányába, mikor – az 
agráriumból érkező ügyfél-
igényekre reflektálva – 2016 
tavaszán bevezette az Ag-
rár Széchenyi Kártyát, így az 
MKB Bank egyike azon kevés 
pénzintézeteknek, amelyek-
nél a Széchenyi Kártya Prog-
ram összes terméke elérhe-
tő. Az esetleges bankváltás 
sem okoz problémát – ezt 
az MKB Bank is megköny-
nyíti leendő ügyfeleinek. Az 
új Széchenyi Kártya igénylés 
ügyintézéséhez hasonlóan a 
KAVOSZ Zrt., a VOSZ, és a te-
rületi kereskedelmi és ipar-
kamarák irodáiban kezdemé-
nyezhető a hitelnyújtó bank 
módosítása. Az MKB Bank 
domináns szereplője a Prog-
ramnak, a 2016-ban kihelye-
zett volumen tekintetében 
20% körüli piacrésszel a má-
sodik legnagyobb szereplő.

Románia, Szlovákia, Horvátország, Szerbia felé történő piaci nyitásról hallgattak tájékoztatókat a cégek képviselői
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A díjszabásokról a követ-
kező elérhetőségeken ad-
nak információt: Környezet-
védelmi és Fűtéstechnikai 
Nonprofit Kft.
Kecskemét, Ipar utca 2.
Telefon: 76/322-321
Email: filantrop@filantrop.org
Web: www.filantrop.org

Mennyit kell fizetni?



Új helyen a békéltetők
interjú Az idén már 450 üggyel fordultak a BT-hez

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara a 
napokban adta át a kamara 
mellett működő Békéltető Tes-
tületnek az épület földszintjén 
elhelyezett, és a mai igények-
nek megfelelő modern, kor-
szerű technikai eszközökkel 
felszerelt irodahelyiséget, vala-
mint a meghallgatások, illetve 
a tanácsadások lebonyolításá-
hoz szükséges külön termet. 
Ebből az alkalomból beszélge-
tünk dr. Horváth Zsuzsannával, 
a testület elnökével.

Barta Zsolt

– Miben nyilvánul meg a Békél-
tető Testület feladata?

– A Békéltető Testület egy 
alternatív vitarendezési fórum, 
amely jelentős szerepet tölt be 
a fogyasztóvédelem területén.  
A testület előtt a fogyasztók in-
gyen, gyorsan, egyszerű eljá-
rásban rendezhetik a vállalko-
zásokkal fennálló vitájukat. A 
békéltető testület eljárásának 
az elsődleges célja, hogy a fe-
lek között egyezség jöjjön létre. 
Amennyiben a meghallgatás 
során a felek között nem jön 
létre egyezség, akkor az eljáró 
tanács az ügy érdemében dön-
tést hoz. Az eljárás kizárólag 

a fogyasztó kérelmére indul, 
amelyet írásban kell benyújta-
ni a fogyasztó lakhelye szerint 
illetékes testülethez. 
– Hány kérelem érkezett a tes-
tülethez?

– Évről évre nő a kérelmek 
száma, az idén a testülethez 
450 kérelem érkezett. A kérel-
mek elsősorban a hibás telje-
sítésből eredő jótállási, illetve 
a szavatossági jogok gyakor-
lásával kapcsolatosak. Ezen 
túlmenően megnőtt azon pa-
naszok száma, amelyben a fo-
gyasztók azt sérelmezik, hogy 
a vállalkozás elutasítja az álta-
luk gyakorolni kívánt 14 napon 
belüli elállási jogot.  A növe-
kedés hátterében az áll, hogy 
illetékességi területünkön 
megjelent egy új speciális ér-
tékesítési forma, a bejelentett 
üzlethelyiség mögé bujtatott, 
egészségügyi szolgáltatással 
egybekötött „termékbemuta-
tó”, ahol idős, beteg embere-
ket egészségügyi állapotuk 
megtévesztésével arra vesz-

nek rá, hogy nagy értékben a 
gyógyításukra alkalmas és a 
vállalkozás által értékesített 
terméket megvásárolják. 
– Ezzel kapcsolatban mire hív-
ná fel a fogyasztók figyelmét?

– Ha meghívást kapnak egy 
ingyenes egészségügyi fel-
mérésre, mindig győződjenek 
meg arról, hogy kitől kapták a 
meghívót és az  rendelkezik-e 
engedéllyel az egészségügyi 
szolgáltatásra. Bármilyen ked-
vező ajánlatot is kapnak, ne 
vásároljanak azonnal, gondol-
ják át, hogy szükségük van-e 
a termékre? Iratot ne írjanak 
alá mindaddig, míg azt el nem 
olvasták, és annak tartalmát 
meg nem értették. 
– Milyen a vállalkozások 
együttműködési készsége?

– A fogyasztóvédelemről szó-
ló törvény módosítása kötele-
zővé tette a vállalkozásoknak a 
meghallgatásokon való együtt-
működést.   Továbbra is fennáll 
a Békéltető Testület felhívásá-
ra történő válaszirat megkül-

dési kötelezettsége, továbbá új 
kötelezettségeként került meg-
határozásra az, hogy a meg-
hallgatáson egyezség létreho-
zatalára feljogosított személy 
részvételét köteles biztosíta-
ni. Amennyiben a vállalkozás 
az együttműködési kötele-
zettségét nem teljesíti, erről 
a testület értesíti az illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóságot, 
aki a vállalkozás terhére bírsá-
got szab ki. Ebben az évben 
megközelítőleg 70 értesítéssel 
éltünk a hatóság felé, és a leg-
magasabb bírság összege 300 
000 Ft. volt. 
– A módosítást követően 
nőtt-e az egyezségkötések 
száma?

– A gyakorlati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a módosí-
tás pozitívan hatott a vállalko-
zások együttműködésére. Egy-
re több vállalkozás képviselteti 
magát a meghallgatásokon, 
aminek következtében  nőtt az 
egyezségkötések száma. 
– A Békéltető Testület tanács-
adását milyen számban veszik 
igénybe?

– Napjainkig közel 1000 fő 
fordult tanácsért a Békéltető 
Testülethez - mondta végül  
dr. Horváth Zsuzsanna a Bé-
kéltető Testület elnöke.

Előadások 
kisvállalkozások 
vezetőinek 
a kamarában

Hétfőn Kisvállalko-
zói napot rendezett a 
Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
kecskeméti székházában a 
Minősített Könyvelők Egyesü-
lete és a kamara. A Kisvállal-
kozói nappal az volt a céljuk 
a szervezőknek, hogy azon-
nal használható tippekkel, öt-
letekkel segítsék a gyakorló 
cégvezetőket. Erre szükség is 
van, mivel nagyon bonyolult 
és szerteágazó a hazai adó-
zás rendszere. 

Az egyesület különösen 
fontosnak tartja a pénzügyi, 
adózási területek alapvető 
ismeretein kívül még a leg-
gyakrabban elkövethető hi-
bák megismerését. Ezt szem 
előtt tartva a rendezvényen 
az üzleti élet egyéb – minden 
vállalkozást érintő – terüle-
tén hasznos tanácsokat hall-
hattak a résztvevők. Nehéz 
ügyfélből kezes bárány cím-
mel tartott érdekes előadást 
Szombati Orsolya személyi-
ségtipológus, a Sales Akadé-
mia alapítója. Harkai István, 
a Minősített Könyvelők Egye-
sületének elnöke pedig arról 
beszélt, milyen jelekből is-
merhetjük fel a kókler köny-
velőket. Dr. Kovács Emese 
munkaügyi szaktanácsadó 
a munkaügyi bírságok elke-
rülésének az eseteiről szólt, 
míg Nagy Barna, a Kreatív Vo-
nalak Kft. ügyvezetője, stra-
tégiai tervező arról beszélt, 
hogyan válhat egy kisvállalko-
zás márkává hosszú távon. 
Bálint József adószakértő, 
egykori NAV-ellenőr az adóre-
gisztrációt követő kockázat-
elemzéshez kapcsolódó KOC-
KERD-kérdőív és „társainak” 
rejtelmeibe vezette be a hall-
gatóságot roppant gyakorla-
tias előadásán. 

A Kisvállalkozói napon 
csaknem ötven gazdasági 
szakember vett részt, főként 
cégvezetők és könyvelők fo-
gadták el a Minősített Köny-
velők Egyesületének, illetve a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarának 
az invitálását. A program cél-
ja megvalósult, hiszen a ren-
dezvény után a résztvevők 
hasznos, gyakorlatban is jól 
használható tanácsokkal a 
tarsolyukban hagyták el a ka-
mara épületét.

 Zsámboki Dóra

Kiadó 
Modern iroda terasszal, a  
belvárosban. Kecskemét,  
Árpád krt. 4. szám alatt,  

a Kereskedelmi és  
Iparkamara épületében  

73 m2-es, légkondicionált
 irodahelyiség  

vállalkozás számára  
határozatlan időre kiadó.

az irodához tartoziK:
– önálló, 17 m2 tárgyaló,  

10 m2 konyha, 8 m2 raktár 
– nappali portaszolgálat

– biztosított irodatakarítás
– 1 db parkoló a fizetett  

övezetben.

Érdeklődni a kamara  
titkárságán, a  

76/501-500-as  
telefonszámon lehet.

Dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei Békéltető Testület elnöke egy meghallgatáson

Gyarapodott 
a kamara 
létszáma

Az utóbbi időszakban ön-
kéntes  tagsági jogvi-
szonyt létesített vállalko-

zások:
Solti Szabadi Kft. (Solt)
Juhász Gyuláné (Felsőlajos) 
Laknerné Ginál Erika (Hajós)
Sector-Cool Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (Kiskunfélegy-
háza)

Overland Trans Fuvarozó és 
Szolgáltató Kft. (Rém)

Pirisi-Trans Fuvarozó Kft. (Ka-
locsa)

Lit-Fa-Ház Kft. (Kecskemét)
Logall Kft. (Kecskemét)
Kalo-Wolf Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (Kalocsa)
Olasz Adrienn (Bácsalmás)
Bagaméri Festékgyártó Kft.

(Lajosmizse)
Biocont Magyarország Kft. 

(Kecskemét)
Emőke-Kert Kft. (Kecskemét)
Best Trafik Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. (Kecskemét)
Vi-To Trans Fuvarozó Kft. (Kis-

kunfélegyháza)
Dudás László (Rém)
Royal Marine Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. (Ladánybene)
Ligeti Trade Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (Bácsalmás)
Frendl Károly (Tass)
Red-Brillant Autólakk Kft. (Já-

noshalma)
Yonix Trade Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (Kiskőrös)
Juhász Antalné (Kalocsa)
Fortuna-Elektrobiznisz Kft. 

(Kiskunfélegyháza)
An-Yv Kereskedelmi Kft. (Baja)
Kőrös Kavics Kft. (Kiskőrös)
Kákonyi László (Kalocsa)
Antibandita Security Kft. (Kis-

kunfélegyháza)
Nostra Futura Kft. (Kiskun-

halas)
Kovács Katalin (Kecel)
Internos Szolgáltató és Keres-

kedelmi Bt. (Dunapataj)
Tarr Gábor (Baja)

Körmös Kupa

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara fővédnökségével I. 

Hírös Körmös Kupa versenyen 
mérették meg tudásukat kéz-
ápoló és műkörömépítő tanulók. 
A verseny ötletének gazdája Ba-
kos Aranka, a kamara Kézápo-
lók, Műkörömépítők és Lábápo-
lók Szakmai Klubjának elnöke. A 
kreativitás nem ismert határo-
kat, bizonyították ezt azok a ver-
senymunkák, amelyek arany-
kupa birtokosává tették Tarjányi 
Csabát (Kiskunfélegyháza) zse-
léépítésben, Szőnyi Istvánt (Bu-
dapest) porcelánépítésben, Li-
póczki Noémit (Kecskemét) Flat 
díszítésben és Torma Juditot 
(Mélykút) 3D díszítésben.
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Legyen Ön is a ,,Fogyasztóbarát 
vállalkozás’’ cím büszke viselője!
A kormány a fogyasztóvé-
delem továbbfejlesztését ki-
emelten fontos kérdésnek 
tartva elfogadta Magyaror-
szág V. középtávú fogyasz-
tóvédelmi politikáját, vala-
mint az annak megvalósítá-
sára irányuló, 2018-ig szóló  
feladattervet. Ennek megfele-
lően a nemzeti fejlesztési mi-
niszter a fogyasztói bizalom fo-
kozása céljából, valamint a vál-
lalkozások jogkövető magatar-
tásának előmozdítása érdeké-
ben határozott többek között a  
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság által 2012 márciusá-
ban elindított „Fogyasztóba-
rát’’ Tanúsítási Rendszer to-
vábbfejlesztéséről.

E megkülönböztető jelölés 
elnyerésére vonatkozó pályá-
zat elsődleges célja, hogy a 
vállalkozások közül kiemel-
je, valamint a fogyasztók 
 figyelmébe ajánlja a jogkö-
vető magatartáson túli esz-
közökkel a fogyasztók bizal-
mát növelő és fenntartó cége-
ket. S ugyanakkor, mint esz-
köz, ösztönözze a vállalkozá-
sokat a fogyasztói elégedettsé-
get fokozó tevékenység végzé-
sére, innovatív ötletek és meg-
oldások kidolgozására.

A „Fogyasztóbarát” mi-
nősítés feltételei között csu-
pán az egyik és önmagá-
ban nem elégséges elem a 
jogszabályi kötelezettségek  

maradéktalan betartása. 
Az embléma elnyeréséhez 
olyan többletelem igazolá-
sára van szükség, amely al-
kalmas arra, hogy az adott  
vállalkozást kiemelje az 
egyébként tisztességes cégek 
közül is.

A minősítés odaítélése pá-
lyázati rendszerben műkö-
dik, a sikeresnek minősí-
tett vállalkozás jogosultsá-
got szerez a ,,Fogyasztóbarát’’  
védjegy viselésére. A pályá-
zat benyújtására folyamato-
san van lehetőség, mely nem 
jár díjfizetési kötelezettséggel.

A pályázatban részt ve-
het valamennyi kiskeres-
kedelmi és vendéglátó tevé-

kenységet végző vállalkozás, 
amely megfelel a pályázati  
feltételeknek, és ezeket a pá-
lyázati dokumentációban iga-
zolta. 

Bács-Kiskun megyében 
ez idáig három vállalkozás 
nyerte el a címet. Amennyi-
ben felkeltettük érdeklődé-
sét, kérjük, látogasson el a  
http://www.nfh.hu/fogyasz-
tobarat-vallalkozasok in-
ternetes honlapra, ahol fel-
lelhetőek az ez idáig nyer-
tes pályázók, továbbá a  
h t t p : //w w w. n f h . hu /no -
de/4539 hivatkozás alatt pe-
dig bővebb információkra te-
het szert a pályázatot érintő 
tudnivalókra.

Fo
Tó

: Z
Sá

M
B

ó
K

i D
ó

R
A


