
Huszonkét új mestert avattak
Képzés A fiatalok a legjobbaktól sajátíthatják el a szakmák fogásait
Autószerelők, épület- és 
szerkezetlakatosok, vala-
mint kereskedők tettek 
mestervizsgát a közelmúlt-
ban. Az ezt tanúsító mes-
terleveleket 22-en vették át 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
kecskeméti székházában a 
közelmúltban.

Barta Zsolt

Huszonkét szakember ve-
hette át a mesterlevelét a 
napokban a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarában. A szervezet 
kecskeméti székházában ti-
zenhárom autószerelő, négy 
épület- és szerkezetlakatos 
és öt kereskedő kapta meg 
az elismerő szakmai címet. 
A mesterképzés nem önma-
gáért létező cím. A hivatások 
presztízsének az erősítését 
szolgálja, hangzott el az át-
adón. Egy megrendelő, ha 
mesterhez fordul, akkor tud-
ja, hogy az igényét maga-
sabb szinten teljesíti a szak-
ember. A mesterek nem csak 
kiváló  munkát végeznek, de 
részt vesznek a szakmunkás-
jelöltek képzésében is. Így a 
fiatalok a legjobbaktól sajá-
títhatják el a hivatások fogá-
sait.

A hazai mesterképzés a fel-
nőttképzési rendszer egyik 
eleme, amely a szakmun-
kásvégzettséggel rendelke-
ző munkavállalók számá-
ra előrelépési lehetőséget, 
szakmai és erkölcsi értéket 
biztosít, s ezzel az iskola-
rendszerű szakmai képzés 
vonzerejének fenntartásához 
is hozzájárul – erről Ördög 
Dóra, a kamara szakképzési 
igazgatója beszélt az ünnep-
ségen. – Kamaránk törekvé-
se, hogy a mestervizsga mind 
a közvélemény, mind a vállal-
kozói társadalom értékrend-
jében a tényleges jelentősé-
gével arányos megítélés alá 
essen – tette hozzá a szak-

képzési igazgató, majd átad-
ta a szót Gaál József megyei 
elnöknek, aki hangsúlyoz-
ta: a mesterlevél a meste-
rek diplomája. Ez a legma-
gasabb fokozat, amit egy 
szakember elérhet. Azt azon-
ban nem szabad elfelejteni, 
hogy a képzési folyamatnak 
ez csak az egyik állomása. A 
tanulást addig kell folytatni, 
amíg csak dolgozik a mester. 
A magyar gazdaságban nagy 
szükség van azokra az em-
berekre, akik értéket terem-

tenek munkaerejükkel és 
magas szinten megfelelnek 
a mesteri címmel együtt járó 
etikai elvárásoknak. Ők nagy 
felelősséget is magukra vál-
lalnak azzal, hogy a jövőben 
tanulókat oktatnak majd. 
Ez a mester–tanulói kapcso-
latrendszer több száz éves, 
melynek a tradícióit ápolni 
kell. A kereskedelmi és ipar-
kamara továbbra is segíte-
ni fogja a mesterek munká-
ját. Gondjaikkal forduljanak 
a szervezet munkatársaihoz, 
akik segítenek azok megol-
dásában – mondta Gaál Jó-
zsef. 

A mesterlevél-átadón po-
hárköszöntőt mondó Pivon 
József mestervizsgákért fele-
lős elnöki megbízott kiemel-
te: a mesterlevelek átvéte-
le egy mérföldkő, azonban 
itt nem szabad megállni! 
A szakmunkások képzése, 
valamint itthon tartásuk ko-
moly feladat, felelősség és 
kihívás.

Az ünnepi órát igényes mu-
zsika színesítette. A méltán 
híres kecskeméti Kodály Is-
kola két kimagasló tehetsége 
adott műsort. Mashei Leila 
Haendel Mint a hársfa című 
dalát énekelte, Károly Barna 
pedig Breval G-dúr szonátá-
jának 1. tételét adta elő gor-
donkán.

A Petőfi Népe melléklete
XI. évfolyam, 1. szám

31.

.

Székház:

Szabó JózSef autószerelő:
– Furcsa volt negyed évszázaddal 
az iskola befejezése után pad-
ba ülni. A munka mellett nem volt 
könnyű tanulni, de a továbblépés 
érdekében el kellett végeznem ezt 
a szakmai képzést. Bár most elér-
tem egy szintet, tudom, nem lehet 
abba hagyni a tanulást. Ahogy a 
számítástechnika óriási léptekkel 
fejlődik, az autógyártás is hasonló 
gyorsasággal halad előre, melyet 
követni kell. A tanfolyamon a leg-
kisebb kihívást a szakmai anyag 
elsajátítása jelentette. A legnehe-
zebb a vállalkozási ismeretek be-
fogadása volt. A tervem az, hogy 
előbb-utóbb önálló műhelyt nyi-
tok. Örülnék annak, ha diákokat 
oktathatnék. A mesteri cím nem 
csak presztízst jelent, de elvárá-
sokkal is jár.

TakácSné kiS Mónika kereskedő,
a kecskeméti Malom Központ  
DM-boltjának a vezetője, aki azt 
mondja, hogy örömmel képzi az 
utánpótlást. – Ahhoz, hogy tanít-
hassak, szükség volt elvégezni a 
mesterképzést. Üzletvezetőként 
a tanfolyam után jóval nagyobb 
rálátásom van azokra a folyama-
tokra, amelyekkel nap mint nap 
találkozom. Éppen 26 éve fejez-
tem be az iskolát, a munkahely és 
a család mellett nem volt könnyű 
visszaülni a padba. A jogi temati-
ka volt a legérdekesebb számom-
ra, a szakmai számítás kérdéseit 
is jó volt áttekinteni, mert ugyan a 
beszerzés központi, mégis jó rá-
látni a szakma ezen szegmensére 
is. A megszerzett tudást már a de-
cemberi bevásárlói roham idején 
sikerült hasznosítani.

MeSzeS JánoS cSaba kereskedő:
– Az Univer Product Zrt. Dobó kör-
úti Univer ABC boltvezetőjeként 
kötelességemnek éreztem meg-
szerezni a mesteri címet. A szuper-
marketben három tucat  kolléga 
munkáját irányítom nap mint nap. 
Óraadóként a kecskeméti gróf 
Károlyi Sándor Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumban 
48 kereskedő diák képzését segí-
tem. Hosszú távú terveim között 
szerepel az, hogy az oktatás terü-
letén segítsem a leendő eladókat. 
A szakma folyamatosan változik, 
fejlődik, a képzés ezért is volt szá-
momra fontos. Úgy gondolom, 
hogy az a jó kereskedő, aki min-
dig egy lépéssel a vásárló előtt jár, 
szinte kitalálja a vevő gondolatait, 
aki így örömmel tér vissza a ked-
venc áruházába.

Három szakmában 22 fő (13 fő 
autószerelő, 4 fő épület- és szer-
kezetlakatos, 5 fő kereskedő) si-
keres mestervizsgát tett és mes-
terlevelet szerzett.

Autószerelő-mester:
•Bankós Lóránt
•Csorba Péter
•Csordás Ádám István
•Forgó Mihály
•Kalocsai László
•Kovács László
•Nemes Károly
•Orosz Ferenc
•Poharánszki Zsolt Mihály
•Rácz Tamás
•Szabó József
•Szabó Zsolt
•Temesvári Csaba

Épület- és szerkezetlaka-
tos-mester:
•Hangyási Imre
•Ilovai József
•Rákóczi Péter
•Vincze Attila

Kereskedőmester:
•Bajzák-Csikós Ágnes
•Meszes János Csaba
•Révész Ferenc
•Takácsné Kis Mónika
•Tápainé Csillag Anita

A kamarában vették át a mestervizsga-bizonyítványt a szakemberek

Gaál József megyei elnök, Tasi László, a kamara kézműves tagozatának alelnöke és Pivon József mestervizsgákért felelős elnöki megbízott adta át 
az autószerelőknek a mestervizsga-bizonyítványt

Megkérdeztük a mestereket: miért tették le a mestervizsgát?

Mester címet szereztek



Robotokra váltottak
Cégtörténet Huszonöt éves a Kamintherm Kft.

Negyedszázada alakult a Ka-
mintherm Kft., ahol eleinte kis-
ipari módszerekkel állították 
elő a termékeket. Manapság 
már a legkorszerűbb techno-
lógiákat is alkalmazzák a fő 
profilt jelentő füstcsövek elő-
állításához, de bármilyen más 
lakatosipari termék gyártását 
is vállalják. A cég a kamara 
tagja a kezdetektől fogva.

Tapodi Kálmán

– A cég alapításakor mi sem 
tudhattuk előre, hogy mit hoz 
a jövő, de aki akkoriban érzett 
magában önbizalmat, bizo-
nyítási vágyat, felkészülhetett 
az önálló vállalati rendszerre. 
Természetesen egy vállalat ve-
zetéséhez – a tevékenység-
től függetlenül – szükség van 
megfelelő szintű végzettség-
re. Az 1969-ben megszerzett 
gépész üzemmérnöki diplo-
mám mellé később ár- és adó-
szakértői, valamint adótanács-
adói képesítést is szereztem. 
A rendszerváltoztatás „elő-
szeleként” már az 1980-as 
évek közepén adódtak olyan 
lehetőségek, amik segítették 
a gazdaság átalakulását. Mi a 
KUNÉP Vállalat lakatosüzemé-
ben 1983-ban az elsők között 
alakítottunk VGMK-t, azaz vál-
lalati gazdasági munkaközös-
séget. Az anyavállalat megszű-

nésekor azonban döntenünk 
kellett: vagy munkanélküliek 
leszünk, vagy – munkatársai-
mat meggyőzve – létrehozunk 
egy vállalkozást. Fiatalon, teli 
energiával mi úgy határoz-
tunk, hogy a kockázatosabb, 
nehezebb utat választjuk, és 
megalakítottuk a cégünket – 
idézte a kezdeti időszakot Gál 
István, a Kamintherm Kft. ügy-
vezető igazgatója, akinek a 
vállalkozása a kamara tagsá-
gát gyarapítja.
– A vállalkozás bizonyította az 
életképességet. Mi kellett ah-
hoz, hogy állják a piaci ver-
senyt?

– A minőségi munka mellett 
a folyamatos fejlődés alapja 
volt, hogy nem osztottuk fel a 

megtermelt nyereséget, ha-
nem azt a tulajdonosok mindig 
visszaforgatták a vállalkozás-
ba. A füstcsöveket kezdetben 
teljesen kisipari módszerekkel 
gyártottuk, a festés az udvaron 
történt. A technológiát állandó-
an fejlesztettük, ma a csöveket 
robotok hegesztik, a felületke-
zelés zárt kabinban történik, 
és a festést is a legkorszerűbb 
berendezésekkel végezzük. 
A beruházásainkat nagyban 
segítette, hogy eddig több mint 
ötszázmillió forint, vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk 
el a pályázatokon. A hazai mel-
lett tizenhárom európai ország 
piacain vagyunk jelen termé-
keinkkel, és már Izraelbe is ex-
portálunk.

– Mi az, amire büszke lehet 
egy cégvezető és mit hozhat 
a jövő?

– Eddigi munkánkat több 
díjjal is elismerték: a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 2006-ban a 
szakképzésben végzett te-
vékenységünket jutalmazta, 
2014-ben pedig átvehettük a 
kamara „Év Menedzsere” dí-
ját is. Kiskunhalas városától a 
múlt évben megkaptuk az „Év 
Vállalkozója” kitüntetést.

Az elért eredményeink mel-
lett arra is büszkék lehetünk, 
hogy a nálunk dolgozók, a 
kezdetektől fogva, mindig 
megkapták határidőre a fize-
tésüket. A munkavállalóink 
jelentős része több mint egy 
évtizede dolgozik nálunk. Je-
lenleg hatvankét embernek 
biztosítunk munkát és tizen-
hat tanuló  nálunk ismerkedik 
a szakmával.

A Kamintherm egy családi 
vállalkozás, hiszen az üzletré-
szek több mint nyolcvan szá-
zaléka a családunk tulajdo-
nában van. A cég hosszú távú 
működése is biztosított, a lá-
nyom közgazdászként, a fiam 
pedig műszaki menedzser-
ként, mint ügyvezetők vesznek 
részt a vállalkozás irányításá-
ban. Hogy mit hoz a jövő cég-
nek, az már elsősorban az ő 
munkájukon múlik.

Együttműködő 
intézmények
Baja Felsőoktatást érintő 
sajtótájékoztatót tartottak 
Baján. Az Eötvös József Fő-
iskolán az intézmény rekto-
ra, a város alpolgármestere, 
valamint a szerbiai Jagodina 
polgármestere és az ottani 
egyetem pedagógiai karának 
dékánja számoltak be a kö-
zös tervekről. A főiskola nyolc 
évvel ezelőtt kezdte el építe-
ni a szakmai kapcsolatokat 
a szerbiai egyetemmel. Két 
alkalommal egy-egy hétre ja-
godinai hallgatók érkeznek 
majd Bajára. Emellett újabb 
európai uniós pályázatot nyúj-
tanak be az együttműködés 
bővítése céljából.

tűzoltógépjárművet 
vásárolnak
Bácsalmás A Bácsalmási 
Önkormányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2 millió forint 
célzott támogatásban része-
sült decemberben. A pénzből 
egy 1994-es gyártású, Bronto 
típusú tűzoltó gépjárműfecs-
kendő autót vettek a Bajai 
Hivatásos Tűzoltóságtól. A bá-
csalmási tartalék, Mercedes 
típusú gépjárműfecskendő 
44 éves, időszerűvé vált a le-
cserélése. a  feleslegessé vált 
Škoda Liaz típusú vízszállító 
járművüket pedig értékesítik.

Napelempark 
épülhet
Kalocsa A kalocsai képvise-
lő-testület az elmúlt év végén 
tárgyalta a FOTONICA Hungá-
ria Kft. területvásárlásra irá-
nyuló kérelmét. A kunfehértói 
székhellyel rendelkező vál-
lalkozás azzal a szándékkal 
kereste meg az önkormány-
zatot, hogy 500 kW-os nap-
elemes kiserőmű kiépítésére 
keres a városban alkalmas 
területet. A társaság az önkor-
mányzat által megjelölt lehe-
tőségek közül, a város határá-
ban lévő, Miskei úti területet 
találta legalkalmasabbnak 
a napelempark kialakításá-
ra, hiszen 20 kW-os légkábel 
fut ezen a részen, melyre rá-
csatlakozva megoldott lenne 
a gyűjtött energia betermelé-
se is. Ez alapján nyújtották be 
ajánlatukat az önkormányzat 
felé, mely ajánlat elfogadásá-
val a kft. 500 Ft/m2 áron 13 
és fél millió forintért vásárol-
hatja meg a területrészt.

Kik lesznek a szakmák kiváló tanulói?
Verseny A legjobbak a szakmunkás-bizonyítványt is megszerezhetik a döntőben

A megyei iparkamara ja-
nuárban 28 szakmá-
ban 259 diák számára 

rendezte meg a Szakma Ki-
váló Tanulója verseny megyei 
írásbeli fordulóját.

A versenyen történő részvé-
tel azért hasznos a diákoknak, 
mert ez egyben felkészülést 
is jelent a szakmunkásvizs-
gákra. Azok, akik bejutnak az 
évek óta Budapesten rende-
zett Szakma Sztár Fesztiválra 
és ott a különböző részterüle-
teken jól teljesítenek, akár a 
szakmunkás-bizonyítványt is 
megszerezhetik.

Nagyon sok diák azonban 
nem él a versenyen történő 
megméretés lehetőségével, 
holott ez egyben nagyon fon-

tos visszajelzés lehetne szá-
mukra. Mindenki itt szem-
besül azzal, hogy miként 
sajátította el az elmúlt évek 
során a szakmai ismereteket. 
Az írásbelinek van egy másik 
előnye is. A tanulók vizsga-
rutint szereznek az év végi 
számadás előtt. Az is fontos, 
hogy a diákok és a tanárok 
kapcsolata erősödik, mert a 
felkészítés során jóval több 
időt töltenek együtt a peda-
gógusok és a fiatalok. Az is 
motiváló tényező, hogy a me-
gyei iparkamara a tavalyi évtől 
anyagilag is támogatja a szak-
munkásképzés presztízsének 
emelését.  A szervezet a szak-
munka társadalmi elfogadott-
ságának növelése érdekében 

pályázati felhívást tett közzé a 
Bács-Kiskun megyében tanu-
ló szakiskolások és oktatóik 
körében.

Tavaly három első helyezést 
elért diák és tanáraik kap-
tak személyenként nettó 200 
ezer forintot. A második helye-
zett és felkészítői 150-150, 
míg a két harmadik helyezett 
tanuló és oktatói 100-100 
ezer forint jutalomban része-
sültek.

Szabó Csaba cukrász tanu-
ló, a kiskunhalasi Vári Szabó 
István Szakképző Iskola di-
ákja az írásbeli után lapunk-
nak elmondta, hogy a korábbi 
évek feladatait gyakorolta ta-
nárai segítségével az elmúlt 
hetekben. Mint mondta, bízik 

a jó eredményben, de a gya-
korlati munkát jobban szereti, 
mint az írásbelit. Kedvenc sü-
teménye a párizsi krémtorta, 
melyet szívesen készít a csa-
ládja számára. Papp Dániel 
kereskedő tanuló, a kalocsai 
Bányai Júlia Szakképző Isko-
la diákja elmondása szerint a 
három feladat közül számára 
az utolsó jelentett komoly ki-
hívást. Ott ugyanis a létszám-
gazdálkodással kapcsolatban 
kellett válaszolni. Az írásbeli 
fordulóra 35 órát készült, bí-
zik a sikerben. Mint mondta, 
megérte felkészülni, mert ha 
továbbjut, akkor hamarabb 
megszerezheti a szakmun-
kásvégzettséget az érettségi-
je mellé.
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A tanulók 
szerződésével 
kapcsolatos 
januári teendők

A tanulószerződéses ta-
nulók bérének alakulá-
sa 2017. január 1-jén 

életbe lépett minimálbér-eme-
lés miatt változik. A minimálbér 
összege 127 500 forint.

A szakképzési törvény alap-
ján a félévet sikeresen telje-
sítő tanulók bérét emelni kell 
a gazdálkodó által a tanuló-
szerződésben meghatározott 
szempontrendszer alapján. 
A második félév 2017. január 
21-én kezdődött.

Ha a tanuló bizonyítványá-
ban minden tantárgyhoz hoz-
zárendelt érdemjegy elégséges 
(2), vagy azt meghaladja, úgy 
január 21-től a tanulószerző-
désben meghatározott eme-
lést érvényesíteni kell.

Ha a tanuló tanulmányi ered-
ményei között a bizonyítvány-
ban szerepel elégtelen (1), úgy 
azon tanuló bérét februártól 
nem kell emelni.

– További általános tudniva-
lók a tanulók juttatásával kap-
csolatban.

A tanulószerződés alapján 
kifizetett tanulói pénzbeli jutta-
tás havi mértékének legkisebb 
összege annak a szakképzési 
évfolyamnak az első félévé-
ben, amelyben a tanuló tanu-
lószerződés alapján vesz részt 
szakképzésben, ha a gyakorlati 
képzési idő eléri:

• a 80 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
1,3-szerese,

• a 70 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
1,2-szerese,

• a 60 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
1,1-szerese,

• az 50 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százaléka,

• a 40 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
0,9-szerese,

• a 30 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
0,8-szerese,

• a 20 százalékot, a mini-
málbér tizenöt százalékának 
0,7-szerese.

A szakképzési nyomtatvá-
nyok, a juttatás és a gazdálko-
dót terhelő járulékok kimuta-
tása az alábbi linken érhető el: 
http://bkmkik.hu/index.php/
hu/nyomtatvanyok/szakkepze-
si-nyomtatvanyok.html

Segítséget a kamarai szak-
képzési tanácsadók adnak..

A verseny írásbeli fordulóján részt vevő diákok

u A Kamintherm Kft. már ré-
gen bekapcsolódott a szakmun-
kástanulók képzésébe. Volt idő-
szak, amikor 39 diák gyakorolta 
náluk az alapokat. Gál István 
azonban úgy véli, hogy a tanuló-
képzés a jelenlegi formájában 
nem jó és veszteséges, mivel 
a decentralizációs pályázato-
kat megszüntették. „A lakatos 
és hegesztő szakmunkásképzés 
hetven százalékban igényelne 
gyakorlati oktatást, de a tanulók 

kettő hétből, azaz tíz munkanap-
ból csak négy napot töltenek a 
gyakorlati helyen. Hol itt a duá-
lis képzés, mikor tanulják meg 
a szakmát a diákok?” – véleke-
dett Gál István, aki hozzátette: 
cégüknél minden feltétel adott 
a gyakorlati képzéshez. Az ügy-
vezető azt is elmondta: ha nem 
történik változás a tanulóképzés 
finanszírozásában, akkor a húsz 
éve folyamatosan végzett gya-
korlati képzést felfüggesztik.

Mikor tanulják meg a szakmát a diákok?

2017. január 28., szombatGAZDASÁGIII.
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Gál István az egyik megmunkálógép mellett
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Belgium nagykövete járt az iparkamarában
Külkapcsolat Kecskemét mellett Kiskunfélegyházára is ellátogatott a diplomata

M arie-France André, a 
Belga Királyság nagy-
követe Kecskemétre 

látogatott a közelmúltban, ahol 
találkozott a megyei iparka-
mara  vezetésével. A találkozó 
célja a megye gazdasági hely-
zetének megismerése, kapcso-
latfelvétel, információszerzés 
és az együttműködés kialakí-
tása volt. A kamara székházá-
ban Gaál József elnök és Sipos 
Zsolt titkár fogadta a vendé-
geket. A megyei vezető rövid 
áttekintést adott Bács-Kiskun 
gazdaságáról, a kamara hely-
zetéről és a tevékenységéről. 
Hangsúlyozta, hogy a megye 
gazdasági szempontból ko-
rábban a sereghajtók közé 

tartozott a megyék között, ma 
a 8–9. helyet foglalja el a sor-
ban. Kecskemét a legdinami-
kusabban fejlődő hazai váro-
sok közé tartozik.

Marie-France André az iránt 
is érdeklődött, hogy vannak-e 
munkaerő-problémák a tér-
ségben. Gaál József igennel 
felelt. Majd hozzátette, hogy 
a kormány minimálbér-eme-
lése hozzájárul a munkaerő 
megtartásához. A duális kép-
zés bevezetésével, az ehhez 
kapcsolódó ösztöndíjrendszer-
rel próbálják a fiatal munka-
erőt a magyar vállalkozások 
nemcsak kiképezni, hanem 
megtartani. A találkozót meg-
előzően a nagykövet asszony 

felkereste a belga tulajdonú 
kecskeméti vállalkozást, a 
Vandemoortele Magyarország 
Kft.-t.

Gaál József, a kamara elnö-
ke Bács-Kiskun gazdaságáról 
szóló prezentációjában azokat 
a megyében működő cégeket 
is bemutatta, így a kecskemé-
ti Bosal Hungary Kft.-t, a keceli 
Pintér Műveket, a kiskunhalasi 
Juhász Műhelyt, amelyek bel-
ga piacra is termelnek. A diplo-
mata ellátogatott a kecskemé-
ti városházára, ahol tárgyalt a 
megyeszékhely vezetőivel. Járt 
Kiskunfélegyházán, ahol talál-
kozott a település vezetőivel, 
akik tájékoztatták a befektetési 
lehetőségekről is. 
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Év eleji 
beszámoló 
az elnökségi 
ülésről

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara megtartot-

ta idei első elnökségi ülését 
2017. január 17-én. Jelen volt 
a 21 tagú elnökség, valamint 
az ellenőrző bizottság elnöke 
is. Az évindító elnökségi ülé-
sen a vállalkozásokat érintő 
fontosabb változásokat tár-
gyalták meg, illetve megfo-
galmazták a köztestület ez 
évi működésének feltételeit. 
A napirendi pontok között sze-
repelt az a tájékoztató, amely 
a Hírös Beszállítói Klaszter-
ben történt változásokról 
szólt. Ennek a tárgyalása ke-
retében mutatták be az elnök-
ségnek Gurabi Attila klaszter-
menedzsert.

Az ülésen a tagok meghatá-
rozták a testületi ülések első 
féléves időpontjait és munka-
tervét, valamint megtörtént a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Kollégiumaiba történő 
delegálás is. A 2016–2020-
as új kamarai ciklusban több 
Bács-Kiskun megyei szakem-
ber, vállalkozó képvisel egy-egy 
szakterületet. Az előző elnök-
ségi ülés óta eltelt időszak 
eredményeit is összegezték az 
elnökségi ülésen. A Modern 
Vállalkozások Programja info-
kommunikációs témában si-
keres rendezvény zajlott le Kis-
kunfélegyházán és Kalocsán. 
A megye több városában pálya-
választási kiállításokon, üzem-
látogatásokon vettek részt a 
diákok a kamara jóvoltából. 
Ebben az időszakban zajlott 
le a Magyar–Szerb Kereske-
delmi és Iparkamara tisztújító 
küldöttgyűlése, amelyen Tan 
Attilát, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
delegáltját választották meg 
alelnöknek. Eredményként 
könyvelhető el több szakmai 
előadás, például a cafeteria 
változásokról, az adóváltozá-
sokról, az EKÁER rendszerről, a 
szakképzési hozzájárulásról. 

Nagy sikert aratott a TOP 100 
kiadvány bemutatója, valamint 
komoly érdeklődés kísérte a 
belga nagykövet látogatását. 

2016 decemberében jelent 
meg a 100. Gazdasági Ablak. 
Ez a sajtótermék a kamara új-
ságja, amely a Petőfi Népe gaz-
dasági melléklete. A minden 
hónapban megjelenő aktuális 
lapok hasznos információkkal 
segítik a vállalkozókat.

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

(BORO20160607002) 
Román székhelyű, eredetileg 

skandináv kkv alvállalkozókat, 
vagy közös vállalkozási partne-
reket keres Magyarországon. 
Szoftverfejlesztés, biztonság és 
IT-infrastruktúra, valamint szol-
gáltatások területén rendelke-
zik tapasztalattal. A vállalkozás 
projektpartnereket szeretne 
ipari vagy kereskedelmi terüle-
ten. A román vállalkozás IT-meg-
oldásokat kínál okos városok, 
okos épületek, e-egészségügy, 
e-kormány, vagy IT-infrastruktú-
ra szolgáltatások kialakításának 
formájában. 
 
(BORO20160729004)

Román, természetes alap-
anyagokat feldolgozó cég lekvárt, 
zöldségkrémet, gyümölcslevet és 
nektárt gyárt. Olyan partnercége-
ket keres az európai piacon, akik 
disztribútorként lépnének velük 
kapcsolatba és forgalmaznák a 
termékeiket.

(BOSI20160930002)
Innovatív szlovén vállalkozás 

szeretné kiterjeszteni szolgál-
tatásait nemzetközi piacok felé 
ügynökök segítségével, energia-
menedzsment témakörben.

(BORO20161227001)
Román informatikai cég arra 

kínál megoldást, hogy kombi-
nálják a szoftver- és hardver-
technológiákat a felhasználók 
magánszférája kapcsán. Fő cél-
juk, hogy megváltoztassák az 
emberek privátterület-felhasz-
nálásának módját.  Az innovatív 
IoT-eszközük pont azoknak lett 
kitalálva, akik modern, bizton-
ságos hozzáférési lehetőséget 
keresnek. Az együttműködsést 
kereskedelmi ügynöki formá-
ban képzelik el az irodaházak, 
dolgozóegységek fenntartóival, 
parkolóházak vezetőivel, illetve 
ICT-szolgáltatások nyújtóival.

(BOTR20161222006) 
Török faipari cég új piacokat 

fejlesztene alvállalkozóként. 
A vállalkozás magas standar-
dok szerint gyártja fából ké-
szült bútorait, amelyeket helyi 
és nemzetközi láncok segítsé-
gével értékesít.

Ránky Edit attasé, Marie-France André, a Belga Királyság nagykövete, Gaál József, a megyei kamara elnöke és Sipos 
Zsolt megyei titkár

Jogszabályváltozás 
a cégek számára
Tájékoztató A Közbeszerzési Törvény paragrafusai módosultak

Január 1-jétől megváltozott 
a Közbeszerzési Törvény. 
Ezzel kapcsolatban rende-
zett tájékoztatót a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a szervezet 
kecskeméti székházában.

Barta Zsolt

2017 január 1-jén változott, 
jelentősen módosult  a Köz-
beszerzési Törvény (a 2015. 
évi CXLIII. törvény a közbe-
szerzésekről). A jogalkotók 
a 2015. november 1-jei jog-
szabály egyes paragrafusait 
módosították, figyelemmel 
az elmúlt 1 év gyakorlati ta-
pasztalataira. A kamara a 
közbeszerezési rendszert 
jól ismerő szakértőket hívott 
meg, hogy tájékoztassák az 
érdeklődőket a változások-
ról. A rendezvény előadója: 
dr. Simon Piroska közbeszer-
zési szakjogász; felelős akk-
reditált közbeszerzési szak-
tanácsadó és dr. Jakab Attila 
közbeszerzési szakértő a 
TOP-Szakértő Kft. közbeszer-
zési tanácsadói voltak. 

Lapunk munkatársának 

dr. Simon Piroska vázolta a 
változások lényegét.

A törvényhozó a gazdasági 
visszajelzések alapján végez-
te el a jogszabályi átalakításo-
kat. A legjelentősebb változás, 
hogy az értékhatárok módosul-
tak. A Kbt. az árubeszerzés és 
a szolgáltatás tárgyában  eddig 
8 millió forint felett követelte 
meg a közbeszerzés kiírását. 
Ez a az értékhatár 2017. január 
1-től 15 millió forintra  emelke-
dett. Építési beruházás eseté-
ben ez az értékhatár 15 millió 
forintról 25 millió forintra válto-
zott. Azaz, 25 millió forint alat-
ti építési beruházás esetében 
nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. Uniós projektekben 
– támogatásból megvalósuló 
– beszerzések esetében is tör-
tént változás, ahol a 25 millió 
forintos  értékhatár 40 milliós 
forintra emelkedett az alanyi 
hatály esetében.

Nemcsak a közbeszerzési 
törvény, hanem a végrehajtá-
si rendeletek is változtak. Gya-
kori a Közbeszerzési Törvény 
115. § (1) bekezdése szerin-
ti  közbeszerzési eljárás. A mó-
dosítást követően ez a típusú 

eljárás csak építési eljárások 
esetében alkalmazható. A jog-
alkotó szándéka szerint a piac 
bővítése érdekében az eddigi 
négy helyett ma már legalább  
öt gazdasági szereplőt kell 
felhívni ajánlattételre. Azzal, 
hogy a 115. paragrafust csak 
az építési eljárásokban lehet 
használni, a nyílt verseny lehe-
tőségét biztosította a gazdas-
sági szereplők számára. Ezen-
túl az eljárásokban nem csak 
azok vehetnek részt, akiket az 
ajánlatkérő meghív, az érdek-
lődő  gazdasági szereplők ré-
szére nyílik a verseny, ajánla-
tukkal versenybe szállhatnak. 
A Közbeszerzési Hatóság hon-
lapján a gazdasági szereplő 
egy összefoglaló tájékoztató-
ban láthatja, hogy éppen mi-
lyen eljárásokra jelentkezhet. 
Benyújtja a jelentkezését egy 
adott eljárásra, és az ajánlat-
kérőnek kötelező megküldenie 
az ajánlati felhívást, illetve a 
közbeszerzési dokumentumo-
kat. Azaz szélesedik a verseny. 
Az építési beruházások eseté-
ben enyhültek a szabályok az 
alvállalkozások tekintetében. 
Az elmúlt évben a Kbt. szerint a 

vállalkozó maximum 50 száza-
lékig vehet igénybe alvállalko-
zói közreműködést. Az alvállal-
kozó is ilyen arányban vehetett 
igénybe alvállalkozót. Ezt a sza-
bályt enyhítették, 50 százalék-
ról 65 százalékra változott ez 
az arány. Szolgáltatások ese-
tében pedig ezt a korlátozást 
megszüntették. A kifizetések 
esetében is módosultak az elő-
írások. Az ajánlatkérőnek eddig 
előbb közvetlenül az alvállalko-
zót kellett kifizetnie, majd ha 
az alvállalkozót kifizették, utá-
na kapott pénzt a fővállalkozó. 
Az ajánlatkérő viszont nem állt 
semmilyen jogviszonyban az al-
vállalkozóval. A szerződést úgy 
kellett kialakítani, hogy abban 
utalás és jogalap legyen arra, 
miszerint az ajánlatkérő ki tud-
ja egyenlíteni az alvállalkozói  
számlákat. Ez év elejétől a régi 
rendszer tért vissza. Azaz a vál-
lalkozó számláz az ajánlatké-
rő felé, majd a vállalkozó fizet 
az alvállalkozónak – foglalta 
össze röviden a változások lé-
nyegét dr. Simon Piroska köz-
beszerzési szakjogász, felelős 
akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadó.

Előadást tart az egyik közbeszerzési szakértő az érdeklődő üzletembereknek

a
 s

Z
er

Ző
 F

el
v

é
te

le



Vállalkozói 
fórumot 
rendeznek 
Fajszon

F ajsz Község Önkormány-
zata, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara és a Szé-
chenyi Programiroda vállalko-
zói fórumot tart kedden 10 órai 
kezdettel a fajszi Művelődési 
Házban.

A program:
– 10.00: Köszöntőt mond 

Berta Zsolt, Fajsz polgármes-
tere

– 10.10: Üzletszerzési lehe-
tőségek a kamarával

Agrár-, Folyószámla- és Beru-
házási Széchenyi Kártyák

Előadó: Péjó Zoltán, a BKM 
Kereskedelmi és Iparkamara 

képviselet-vezetője
– 10.30: Aktuális teendők az 

agrárigazgatásban
Előadó: Nagy Attila – NAK  

falugazdász irodavezetője
– 10.55: Pályázati lehető-

ségek 
Előadó: Sarok Krisztián – 

Széchenyi Programiroda Nkft. 
munkatársa

– 11.20: Vidékfejlesztési pá-
lyázati lehetőségek 

Előadó: Tóth Márta – Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Bács-Kiskun megyei területi fe-
lelőse 

Információ a 06-70/938-
47-67-es telefonszámon, vagy 
pejo.zoltan@bkmkik.hu e-mai-
len kérhető.

Számos  
mesterképzést  
indít a kamara 
az idén is

A 2011. évi szakképzési 
törvény 31. § (1) b. és a 
92. § (17) értelmében a 

gyakorlati képzést folytató szer-
vezetnél gyakorlati oktatóként 
2015. szeptember 1. után csak 
olyan személy alkalmazható – 
azon szakképesítések tekin-
tetében, amelyekben a szak-
képesítésért felelős miniszter 
kiadta a mestervizsga követel-
ményeit –, aki mestervizsgá-
val rendelkezik. A kamara ezért 
mestervizsgát és arra felkészí-
tő tanfolyamot szervez a gya-
korlati képzőhelyek oktatóinak 
a mestercím megszerzésére.

Tervezett mesterképzéseink 
2017-ben: 

autószerelő, autóelektronikai 
műszerész, kőműves, ács-áll-
ványozó, bádogos, burkoló, 
bútorasztalos, épületasztalos, 
fodrász, kozmetikus, pincér, 
szakács, cukrász, vendéglátás-
szervező-vendéglős, épület- és 
szerkezetlakatos, gépi forgá-
csoló, festő, díszítő, mázoló és 
tapétázó, ipari gépész, fogtech-
nikus, hegesztő, karosszéria-
lakatos, kereskedő, kézápoló 
és műkörömépítő, lábápoló, 
gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat-szerelő, villanysze-
relő, gáz- és tüzeléstechnikai 
műszerész. 

Érdeklődését, jelentkezését 
2017. március 1-jéig Domokos 
Ferencné mestervizsga-refe-
rens várja a 76/501-102-es te-
lefonszámon.

2017. január 28., szombatGAZDASÁGIIV.  

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

TEREMBÉRLET-
HIRDETÉS

Konferenciát, előadást, tanfolyamot, 
képzést, tréninget szervez?

Válassza a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara leg-
korszerűbb technikával felsze-
relt helyiségeit! 
Catering szolgáltatást minden 
rendezvényhez igényelhet!
Béreljen kedvezményesen termet 
a Vállalkozók Házában!
Hívja a 76-os körzet 501-500-as

telefonszámot!

Modern VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
InfORMÁcIóS nAP
Folytatódik a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz Digitálisan! kamarai rendez-
vénysorozat. 
A hazai kkv-k jelentős lemaradásban vannak a digitális eszközök használatában európai ver-
senytársaikkal szemben. A projekt célja, hogy olyan szemléletformáló tevékenységet végezzen, 
amelynek eredményeként a kkv-k megszabadulnak az informatikai eszközökkel szembeni fenn-
tartásaiktól, meggyőződhetnek arról, hogy a vállalkozás életében a korszerű eszközök beveze-
tése a gazdaságosabb működést szolgálja, és ezáltal ledolgozzák a digitalizáció területén lévő 
hátrányukat, fokozzák versenyképességüket. Továbbá segítséget kapjanak ahhoz, hogy milyen 
pályázati források bevonásával tudnak elindulni a fejlődés irányába. A gyakorlatban ez olyan 
fizikai eszközök, szoftverek vagy módszerek meghonosítását jelenti egy cég életében, amelyek 
kiváltják a hagyományos papíralapú feladatvégzést, vagy a meglévő – korszerűtlenné vált – in-
formatikai megoldások cseréjét eredményezi.
A rendezvény helyszíne:       Csipke Hotel 

     6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Időpontja:  2017. február 9., csütörtök
Regisztráció:  9 órától
Kiállítás látogatható: 9 órától
Első előadás kezdete: 9.30 órától
A rendezvény díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb regisztráljon, 
mivel a helyszín befogadóképességének elérésekor a regisztráció lezárul! Részletes program 
és jelentkezés a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó egyéni és társas 
vállalkozások figyelmét, hogy a 2017. évi 5000 forintos kamarai hozzájárulás megfizetésé-
nek határideje

2017. március 31.
A befizetés történhet átutalással a 10915008-00000009-21320005 számlaszámra az adószám 
feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon, pénztárba történő befizetéssel.

Felhívjuk azon vállalkozások figyelmét, akik még nem tettek eleget teljeskörűen 
a 2016. évi kötelezettségüknek, mielőbb pótolják! 

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, amelyet 
a NAV adók módjára behajt.

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek részére
a kamara térítésmentesen a következő alapszolgáltatásokat biztosítja:
• tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
• üzletipartner-keresés,
• pályázatfigyelés.
A gazdasági kamarák kötelesek továbbá a gazdálkodó szervezetek kamarai 

nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát biztosítani, amely
elérhető a www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html oldalon.
További információ a kamara honlapján található: www.bkmkik.hu.

Évszázadok hangulata
Holtság Károly Az ólomüveg-készítés különleges hivatás

Holtság Károly húsvétkor mu-
tatkozik be egy kiállítással 
a megyei iparkamarában. 
A mester a szervezet tagja ala-
pítása óta.

Barta Zsolt

– A kamara vezetése arra 
kért, hogy tavaly állítsak ki a 
BKMKIK kecskeméti székhá-
zában, a sürgős munkák miatt 
azonban tavaszra módosítottuk 
az időpontot – mondja Kecske-
mét egyik jól ismert mesterem-
bere, Holtság Károly. Az üveg-
festő díszmű üvegest nemcsak 
Kecskeméten, hanem az 
egész országban jól ismerik. 

A régi épületek újjáépítése so-
rán gyakran kérik a segítségét, 
amikor míves ólomablakokat 
kell helyreállítani. A mester azt 
mondja, nagyon szereti hivatá-
sát. Ebben a szakmában az a 
szép, hogy a restaurálásnál le-
het érezni az évszázadok han-
gulatát. A régi korok jó nevű 
mesterei által készített alkotá-
sokat újítják fel, amelyek ismert 
épületeinket díszíti.

– A közelmúltban Budapesten 
a Párizsi udvar ólomüvegeinek 
restaurálását végeztem. A kivite-
lező ott egy ötcsillagos szállodát 
épít, ahol közel 1500 kisebb-na-
gyobb ólomüveget kellett fel-
újítanunk, közben tavasszal a 

mezőkövesdi templom nyolc új, 
életnagyságú, hőszigetelt üveg-
tábláit készítettük el. A nyár vé-
gén a Lendvay utca egyik palotá-
jának mennyezetét, ólomüvegeit, 
ablakait is megcsináltuk. 

A tavalyi évről azt kell mon-
danom, hogy nagyon komoly ki-
hívásokkal teli, de szakmailag 
szép év volt. Az ősz óta a szegedi 
zsinagóga üvegtábláinak a felújí-
tását végezzük, melyet tavasszal 
fejezünk be – mondja a mester. 
Szerencsére jó a csapatom, és 
van egy jó restaurátorom is, aki 
rengeteget segít. Vele a Párizsi 
udvar munkálatai során ismer-
kedtem meg – tette hozzá Holt-
ság Károly. 

Az ólomüveg-restaurálás, -ké-
szítés különleges hivatás. A mes-

ter tapasztalata szerint, a hivatá-
suk az utóbbi években átalakult 
a modern követelmények miatt. 
A fia a közelmúltban sajátította 
el ezt a szép szakmát. A jó szak-
emberek számát nehéz meg-
becsülni, ami biztos, hogy évről 
évre kevesebben vannak. A piac-
ról kérdezve Holtság Károly azt 
mondja, hogy Soprontól Szegedig 
megszámlálhatatlan sok olyan 
ingatlan lehet, ahol a felújítás bő-
ven adna munkát. Nagyon sok 
régi épületben lehet találni ólom-
üveges megoldásokat. A mai 
tervezők is szívesen élnek az 
ólomüveg adta lehetőségekkel, 
magánházak vagy új templomok, 
közintézmények építésénél cso-
dálatos színeket lehet varázsolni 
az épületbe.

Holtság Károly az egyik restaurált ólom ablaküveggel
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• Marosvásárhely: Maros Me-
gyei Prefektúrának, a Kultúrpalo-
ta egy részének és a Természet-
tudományi Múzeum üvegének a 
restaurálása.
• Baja: polgármesteri hivatal 
ólomüvegeinek a felújítása.
• Budapest: a Szaúd-Arábiai Ki-
rályság nagykövetségének felül-
világító kupolája, a Gresham-pa-
lota ólomüvegeinek, a Parlament 
külső ólomüveg ablakainak a 
restaurálása.

• Lendvay utcai palota. 
• Karcag: a katolikus templom 
neogótikus, festett ablaküveg-
csoportja.
• Kiskunhalas: a felsővárosi ka-
tolikus templom festett, hőszige-
telt üvegablakai.
• Kecskemét: az Assisi Szent 
Ferenc-templom hőszigetelt 
ólomüvegei, az Otthon mozi 
üvegmozaik mennyezetének a 
restaurálása.
• Mezőkövesdi templom ablakai.

– A XI. századból való az egyik 
legrégebbi teljes egészében 
fennmaradt ablaksorozat az 
augsburgi öt próféta ablak s eb-
ből az időből való a St. Denis 
Apátság, csak részleteiben fenn-
maradt ablaka.
– A XII. század elején egyre elter-
jedtebbé válik az üvegfestészet.
– A gótikában már hatalmas fej-
lődésnek indult az üvegfesté-
szet. 
– A XIV. században már nagyobb 
méretű és vékony üveglapokat 
is képesek voltak előállítani az 

üveghutákban.
– A XIX. századi historizmus ta-
laján az üvegfestés újra életre 
kelhetett, és a középkori ólom-
üveg-maradványokat is kezdték 
helyreállítani.
– Az 1893-as chicagoi világkiállí-
táson mutatta be L. C. Tiffany az 
opalizáló üveget, mely a szecesz-
szió kedvelt üvegfajtájává vált.
A múlt század végétől kezdve 
középületekben is gyakrabban 
alkalmazták a színes üvegabla-
kokat, melyek ezzel a hétköznapi 
élet részévé váltak.

Holtság Károly legismertebb munkái

A szakma története


