
Kamarai fórum a városházán
Gaál József A megye kétpólusú, az 54-es út felújítása elkerülhetetlen
Az oktatás minden terüle-
tén változtatásokat szeretne, 
a kötelező angolt és a szóra-
kozásnál magasabb szintű 
digitális tudás elterjesztését 
szorgalmazná. Egyebek mel-
lett erről beszélt Parragh Lász-
ló, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke az utóbbi 
években hagyománnyá vált, 
a hónap közepén tartott bajai 
vállalkozói fórumon. Ugyanitt 
Gaál József megyei elnök az 
54-es főút felújításának szük-
ségességéről beszélt, ennek 
elmaradása a hátrányos hely-
zetű térség további leszaka-
dásához vezet. Megjegyezte: 
a növekvő bérköltségek miatt 
sok vállalkozás megszűnhet.

KUBATOVICS TAMÁS

Hátrányból előny – a tudás-
gazdaság esélyei Magyarorszá-
gon címmel tartott előadást a 
bajai fórumon Parragh László. 
Az MKIK elnöke kiemelte: a po-
zitív makrogazdasági adatok-
ban benne van 7 év munkája. 
– Mi 2010-ben megállapod-
tunk a kormányra készülő Fi-
desszel, hogy milyen lépéseket 
kell megtenni a gazdaságban. 
Mi is betartottuk a szavunkat 
és ők is betartották, több mint 
50 olyan jogszabály-módosítás 
született, amit szükségesnek 
tartottunk. A következő 2–3 
hétben is ilyen gazdasági lépé-
sek várhatók – fogalmazott a 
kamara vezetője. 

A gazdaság és a tudás kap-
csolatát elemezve kifejtette, 
hogy az a kutatás-fejlesztés-in-
nováció területén és az okta-
tásban érhető tetten, a kama-

ra kritikája szerint a magyar 
K+F ma nem szolgálja a gaz-
daságot. 

– Ugyanazokat a könyveket 
olvassák, ugyanazt tanulják, 
mint mi, miközben egészen 
más világban élünk. Ma már a 
nagymama is használ interne-
tet, ugyanakkor kevesen tud-
nak dolgozni számítógépen. 
Tehát szórakozásra alkalmas, 
de kevesen tudnak értéket elő-
állítani rajta. A másik kérdés a 
nyelvtudás, kötelezővé kellene 
tenni az angol nyelvet, és ak-
tív tudást kell elérni – fogalma-
zott az alapfokú oktatásról az 
elnök, aki saját példájával mo-
tiválva megemlítette, hogy ők 
otthon néha angolul beszélnek 
a gyerekekkel. A középfokú ok-
tatásról szólva elmondta: öt év 

alatt százezerrel csökkent az 
iskolások száma, ebből nyolc-
vanhatezerrel csökkent a szak-
képzésben lévőké. – Indítanak 
olyan gimnáziumi osztályt – 
nem mondom meg hol –, ahol 
az induló osztályátlag 2,5-es 
volt, de az önkormányzat ab-
ban volt érdekelt, hogy elindul-
jon a képzés – mondta további 
konkrétumokat mellőzve. A fel-
sőoktatás kapcsán pedig túl-
zott kapacitásokról beszélt.

– Az egyetemeken ötszáz-
ötvenezer férőhelyen kétszáz-
kilencvenezer hallgató van, 
számuk 2020-ra kétszázöt-
venezerre csökken. Van ahol 
az elmúlt öt évben a hallgatói 
létszám lement huszonhárom 
százalékra, ez Dunaújváros. 
A soproni Nyugat-Magyaror-

szági Egyetemen negyven-
hét százalékra, Nyíregyházán 
pedig negyvenre, közben az 
oktatói létszám megduplázó-
dott. Olyan felsőoktatásra van 
szükség, ami hasznos. Vannak 
olyan szakindítási kérelmek, 
amiket értelmezni se tudok – 
szörnyülködött Parragh László. 
A felnőttképzéssel kapcsolat-
ban pedig erős kritika megfo-
galmazását ígérte, mert nem 
azt és nem úgy tanítják, amire 
a gazdaságban igény van. – 
Óriási pénzt költünk el erre, az 
uniós forrásokból a negyedik 
legnagyobb összeget, százhét-
milliárd forintot. Nem tehet-
jük meg, hogy ne szóljunk bele 
ebbe a kérdéskörbe – össze-
gezett az elnök. Majd az el-
mondottakhoz képest fényes 

lehetőséget felvázolva kijelen-
tette: Magyarországnak esélye 
van arra, hogy betörjön a világ 
élvonalába az autóiparban, va-
lamint az ehhez kapcsolódó 
fejlesztésekben.

Gaál József, a megyei ipar-
kamara elnöke Bács-Kiskun 
gazdaságának kétarcúságá-
ról szólva azt emelte ki, hogy 
az autógyár bővítése alapve-
tően változtatja meg a megye 
gazdaságának képét, viszont 
a déli régió csak akkor kap-
csolódhat be a fejlődésbe, 
ha az 54-es főutat felújítják. 
A munkaerőpiaci adatokról 
szólva hangsúlyozta, hogy 
húszezer állásnélküli – első-
sorban a megye középső ré-
szén – , további fejlesztésre 
ad lehetőséget. Méltányol-

hatónak tartotta azt a bajai 
álláspontot, hogy a közvetlen 
gazdaságfejlesztést szolgá-
ló beruházások mellett a sza-
badidős, rekreációs fejlesz-
tések is a gazdaság érdekeit 
szolgálják, mert az emberek 
nem szeretnek ott élni, ahol 
nincsenek megfelelő körül-
mények.

– A munkaerőhiány a bér-
költségek növekedését gene-
rálja, ezt nem tudja mindenki 
kigazdálkodni, a hatékonyság 
növelése mellett az uniós for-
rások által a technológiai fej-
lesztésekkel lehet kompen-
zálni a növekményeket, de 
lesznek olyan vállalkozások, 
akik ezt nem tudják teljesíteni 
és becsuknak – vázolta fel a 
közeljövőt az elnök.

A Petőfi Népe melléklete
XI. évfolyam, 5. szám
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Székház:

Az utóbbi években hagyománnyá vált a hónap közepén tartott bajai vállalkozói fórum

A szakmai kultúrát kívánják fejleszteni
Kecskemét A láb- és kézápolók presztízsének a visszaadása komoly kihívást jelent

ABács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara és a Magyar Or-

szágos Szakmai Ipartestület 
(MOSZI) együtt működési meg-
állapodást írt alá a tagságuk 
szakmai tudásának fejleszté-
sének érdekében. A megyei 
kamara részéről a dokumen-
tumot Tasi László, a kézműves 
tagozat alelnöke, míg a MOSZI 
részéről Schulze László elnök 
látta el aláírásával.

Az együttműködő felek kie-
melten a női szépségszakmák, 
ezek mellett a MOSZI-ban és 
a kamarában önkéntes tag-
sággal bíró vállalkozások, fog-
technikusok, szikvízkészítők, 
kelmefestők szakmai tevékeny-
ségének működésében, szak-

mafejlesztési feladatokban, 
a szakmák jó gyakorlatának 
széles társadalmi körökben és 
nemzetközi megismertetésé-
ben kívánnak együttműködni. 
Kapcsolattartó a kamara ré-
széről: Bakos Aranka, a kéz-
ápoló- és műkörömépítő-, láb-
ápoló-mestervizsgabizottság 
elnöke, a Lábápolók, Kézápo-
lók és Műkörömépítők Orszá-
gos Szakmai Klubjának elnöke. 
Kapcsolattartó a MOSZI részé-
ről: Végh Zsuzsanna ügyvezető 
igazgató. Az ünnepélyes aláírás 
után Bakos Aranka elmondta: 
a mesterképzést az öt megyé-
ben működő szakmai klub el-
nökeivel indították el.

Mindennek a kiindulópontja 
azonban Kecskemét volt, a me-

gyei kamara, amely továbbra 
is a központ szerepét tölti be. 
A nap vezetői továbbképzésre 
is lehetőséget adott; ez készí-
tette elő a II. Hírös Körmös Ku-
pát, amelyet május 27-én ren-
deztek meg Kecskeméten. Ez 
a verseny is része annak a fo-
lyamatnak, amely segítségével 
a szakma presztízsét kívánják 
visszaadni.

Mint Bakos Aranka orszá-
gos elnök elmondta, korábban 
nagyon sok iskolarendszeren 
kívül működő oktatási vállalko-
zás hirdetett lábápoló- és kéz-
ápoló-tanfolyamot, amelyeket 
néhány hónap alatt elvégeztek 
a kurzusokon résztvevők. So-
kan nem tettek szert megfele-
lően magas szakmai tudásra. 

Az öt megyére kiterjedő szak-
mai klubrendszer nemcsak 
a mesterképzést szervezi, de 
azoknak a folyamatos tovább-
képzésében is részt kíván ven-
ni, akik lelkiismeretesen végzik 
a napi munkájukat és tovább 
kívánják fejleszteni a szakisme-
reteiket.

A lábápolók hivatásának a je-
lentősége egyre fontosabb. Ma-
gyarországon és a világ egyre 
több országában ugyanis nép-
betegségnek számít a cukor-
betegség. 

Az alattomos kór pedig gyak-
ran okoz szövődményt, mely a 
lábon jelenik meg. Így annak ke-
zelésére képzett szakemberek 
felügyelete mellett minden be-
tegnek szüksége van.

Tasi László, a kamara kézműves tagozat alelnöke és Schulze László, 
a MOSZI elnöke írta alá a dokumentumot

Gaál József Parragh László



Tovább viszik a céget
Parafa Kft. Jövőre negyedévszázados a családi vállalkozás

A kamara egy cikksorozatot in-
dított, amelyben azt mutatjuk 
be, hogy a hamarosan nyugdíj-
ba vonuló cégalapítók hogyan 
adják át a vállalkozásaikat a 
családtagjaiknak. Cikkünkben 
a kecskeméti Parafa Kft.-ről 
írunk, mely a kamara tagja 
évek óta. Benkovics József és 
felesége 1993-ban alapította 
a cégét, melyben 34-en dol-
goznak, köztük Réka lányuk 
és Zsolt fiuk, akik a vállalat 
ügyvezetői.

BARTA ZSOLT

– Hatvan éve kezdtem tanul-
ni a kárpitosszakmát, de a 
mai napig is szívesen bejárok 
és dolgozom, mondja Ben-
kovics József, aki a családi 
vállalkozást a fiával alapítot-
ta 1993-ban Kecskeméten. 
A feleségem szintén itt dolgo-
zik, ő intézi a cég pénzügyeit, 
én pedig a termelést irányí-
tom. A fiam, Zsolt és a lányom, 
Réka belenőttek a vállalkozás-
ba. Nekik ez az első munka-
helyük. A sajátjuknak érzik az 
üzemet.

– Zsolt a pénzügyi és környe-
zetgazdálkodási szakmérnö-

ki diplomája mellet a kárpi-
tosszakmából is vizsgát tett. 
Mindezeket a munkája során 
jól tudja hasznosítani. Réka 
felsőfokú kereskedelmi vég-
zettséggel rendelkezik – veszi 
át a szót Benkovics Józsefné. 
Az exporttevékenységet főleg 
a fiunk, a belföldi kereskedel-
met pedig a lányunk irányítja. 
Sokszor hetekig egyeztetünk, 
mielőtt egy döntést megho-
zunk. Gyakran vitázunk, de ez 
az ajtón belül marad, a családi 
kötelék rendkívül szoros bizal-
mi tőkét jelent. Ha együtt étke-
zik a nagy családunk minden 
tagja, akkor a férjem időnként 
becsempészi a céggel kapcso-
latos, éppen aktuális ügyeket, 
de én nem engedem, hogy a 
pihenőnapon is ezzel foglalkoz-
zunk. A Parafa Kft.-nél 34-en 
dolgozunk, közülük többen a 
cég alapítása óta itt vannak, 
szaktudásuk, elkötelezettsé-
gük a cég iránt segített a fo-
lyamatos fejlődésben. Szeret-
nénk felvenni még legalább 
tíz jó képességű szakembert, 
mert a termékeink iránt – me-
lyeket kiváló minőségben kell 
elkészítenünk – egyre nagyobb 
a kereslet Nyugat-Európában. 

Németországba 14 éve expor-
tálunk, de az elmúlt években 
sikerült bútorainkat Belgium-
ba, Svájcba, Hollandiába és 
Hongkongba is eljuttatni.

– A kihívások egyre nagyob-
bak – folytatja Benkovics 
Zsolt, aki iparkamarai küldött 
is. Három dolgot tanultunk 
meg a 24 év alatt: az képes 
talpon maradni, aki határidőre 
szállít, aki minőségi terméket 
képes gyártani, aki megbízha-
tó partnere a megrendelőnek. 
Ezt a szemléletet vettük át a 
szüleinktől, illetve ebbe nőt-
tünk bele.

Benkovics Réka arra büsz-
ke, hogy hitel nélkül bővítették 
az elmúlt években a cég in-
gatlanait. Mint mondta, a csa-
ládjuk inkább a lassabb, de 
kiszámíthatóbb fejlődési utat 
választotta, minthogy a magas 
kamatokkal terhelt kölcsönö-
ket kelljen fizetniük. Nagyon 
sok cég a gyors fejlődés útjára 
lépett a hitelek segítségével, 
de közülük nem kevesen el is 
véreztek, amikor nem tudták 
a törlesztőrészleteket fizet-
ni. A Parafa Kft. a nyereséget 
visszaforgatta az évek során 
a cég fejlődése érdekében, 

mondta az ügyvezető asszony.
A gyártócsarnok mellett egy 

bemutatótermet is építettek, 
ahol a belföldi értékesítés fo-
lyik. Három éve egy készáru-
raktárt is létrehoztak, amely a 
kamionok rakodását megköny-
nyítette, hetente ugyanis két-
szer szállítanak Nyugat-Euró-
pába. Egy újabb ingatlannal 
gyarapították az üzem terüle-
tét, ahol egy zöldmezős beru-
házás keretében fognak bőví-
teni. Két esetben pályázatot is 
nyertek, mely megkönnyítette a 
beruházásaik megvalósítását.

Hogy mi is a jövő útja? A szü-
lők örömmel dolgoznak, amíg 
a kedvük tartja és bírják fizi-
kailag. Réka és Zsolt előtt ott a 
következő évek feladata, az új 
termelőcsarnok felépítése.

A cég a kamara segítségével 
az elmúlt 10 évben majdnem 
ötven tanulószerződéses diák 
képzésében vettek részt. A di-
ákok közül ma is többen dol-
goznak a társaságnál. Megren-
delés akad bőven, sőt több is 
mint amennyit teljesíteni tud-
nak. Biztos, kiszámítható jövőt 
jelent a Benkovics család csa-
ládi vállalkozása, mely jövőre 
lesz 25 éves.

Pályázati 
pénzek
Baja A megyei pályázatok 
közül 127 beruházás ka-
pott zöldutat a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program keretében. Baja és 
térsége eddig összesen 3,5 
milliárd forintot kapott a fej-
lesztésekre. A következő kör-
ben további 12 milliárd forint 
még kormánydöntésre vár. 
Az új pályázati kiírások pedig 
várhatóan a jövő év elején 
jelennek meg. A bajai beru-
házások a közbeszerzési el-
járások után indulhatnak el, 
várhatóan még idén.

Megújult 
a csarnok
Kalocsa Az EMIKA Elektro-
mechanikai Zrt. vezetői a kö-
zelmúltban vehették át „Az év 
beszállítója” rangos minősí-
tést az esztergomi székhelyű 
Magyar Suzuki Zrt.-től, amely 
jelentős mérföldkő a dr. 
Szmola J. Ernő vezette kalo-
csai cég életében. A lendület 
azonban ezt követően sem 
mérséklődött. Május 10-én 
egy teljes egészében felújított 
és átépített üzemcsarnokot 
is avattak, melyben egy 250 
tonnás présgép dolgozik. Fel-
újítás alatt van egy másik 
üzemcsarnok is.

Kezdő cégeket  
támogatnának
Kalocsa A kalocsai önkor-
mányzat a TOP (Területfej-
lesztési Operatív Program) 
keretében olyan pályázatot 
nyújtott be, amely elsősorban 
az induló vállalkozások tevé-
kenységét hivatott szolgálni. 
A korábbi Foktői úti laktanya 
területén egy olyan üzemcsar-
nok megvalósítását célozták 
meg, mely közművekkel ellát-
va és a vállalkozói igényeknek 
megfelelően, leválasztott mé-
retekben lesz használható – 
kedvezményes áron – a kezdő 
vállalkozók, cégek számára.

Húsz éve 
alapították
KisKunhalas Húszéves a 
kiskunhalasi KB Autoteam 
Kft., amely az új autóértéke-
sítés magyarországi kialaku-
lásának hajnalán jött létre. 
Az autókereskedés a térség 
egyik piacvezetőjévé vált az el-
múlt két évtizedben.

Az önkéntes 
tagság kamarai 
ajánlást is jelent

Több mint két évtizede 
rendelkezem vállalkozói 
engedéllyel, ugyanak-

kor a Kecskeméti Televíziónál 
végzett napi munkám mellet, 
nem tudtam a vállalkozáso-
mat fejleszteni. A több mint 
két évtizedes kecskeméti te-
levíziós munka kiváló lehe-
tőséget adott ahhoz, hogy 
a szakma fogásait elsajátít-
sam. Januártól azonban ma-
gánvállalkozó lettem – mesé-
li Szűcs Zoltán, a KTV korábbi 
operatőre, aki az év eleje óta 
a kamara tagja.

– Sipos Zsolttal, a kama-
ra titkárával beszélgettünk, 
aki megemlítette, hogy az 
önkéntes tagság egyben ka-
marai ajánlást is ad azon 
vállalkozók felé, akik reklám-
filmeket, vagy a netes meg-
jelenésüket kívánják filmes 
anyaggal figyelemfelkeltőbbé 
tenni. A kamarai tagsággal 
egyben a kapcsolati tőkémet 
is szeretném erősíteni – teszi 
hozzá Szűcs Zoltán, aki jelen-
leg egy játékfilm készítésé-
nél dolgozik. Mobil appokat, 
videókat, reklámfilmeket ké-
szít, esküvői, születésnapi, 
családi események megörö-
kítését is vállalja.

A játék és dokumentum-
filmjei mellett (www.vizos-
tudio.hu) arra büszke, hogy 
évek óta nyári táborokban 
oktathatja azokat az isko-
lásokat, akik a jövő kom-
munikációs szakemberei 
lehetnek. Mint mondta, a 
szakmaszeretet jóval több, 
mint magas szinten elvégez-
ni egy munkát. Az operatő-
ri hivatást az szereti legin-
kább, aki annak a titkait, 
szeretetét átadja a fiatalok-
nak. 

Szűcs Zoltán
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A felvételen Benkovics Józsefné, Benkovics József, Benkovics Réka és Benkovics Zsolt

Tízezer céget elértek
Informatika Lezárult a program első szakasza

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke május 

23-án budapesti sajtótájékoz-
tatón ismertette a Modern 
Vállalkozások Programjának 
eredményeit, melyek, mint 
mondta, önmagukért beszél-
nek.

„Az elmúlt másfél év alatt 
beigazolódott, hogy a vállalko-
zások érdeklődnek és nyitot-
tak a fejlődés, a digitalizáció 
iránt, azonban számos eset-
ben az első lépés megtéte-
léhez szükséges bátorítást, 
szakmai segítségnyújtást 
meg kell adnunk számukra. 
Ezért kulcsfontosságú tanács-
adóink munkája, személyes 
jelenléte. A Modern Vállalko-

zások Programja úttörő szere-
pet vállalt, szemléletformáló, 
motiváló tevékenységével 
olyan kapukat nyitott ki, me-
lyek lehetőséget nyújtanak 
más piaci szereplők számára 
a jövőben hasonló programok 
indításához. 

A program népszerűségét 
jelzi, hogy a tervezett 3000 
vállalkozás helyett csaknem 

10 000 vidéki kkv-t sike-
rült elérnünk. Több mint 
4700 sikeres helyszíni üzle-
ti, informatikai átvilágítás és 
tanácsadás történt meg, s 
meghaladta a 3500-at azon 
mikro, kis- és középvállalkozá-
sok száma, melyek megkap-
ták a Digitálisan Felkészült 
Vállalkozás minősítést. A mi-

nősítéssel plusz 5 százalék 
vissza nem térítendő többlet-
támogatást vehetnek igénybe 
a kkv-k a 48,2 milliárd forint 
keretösszegű, digitális eszköz- 
és szolgáltatásfejlesztést biz-
tosító GINOP-3.2.2 informati-
kai pályázatban is. A pályázati 
kedvet jól mutatja, hogy folya-
matosan érkeznek a pályáza-
tok, hetente 1 milliárd forint 
összegű támogatást igényel-
nek a hazai vállalkozások. 
A projekt sikerét látva a Mo-
dern Vállalkozások Program-
ja folytatásának indokoltsága 
nem kérdőjelezhető meg. 

További információ: http://
vallalkozzdigitalisan.hu/hirek/
hir?id=264
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Ki ellenőrizheti a kéményeket a cégeknél?
Filantrop Érdemes együttműködési megállapodásokat kötni

A nem természetes sze-
mély tulajdonában lévő 
ingatlan, illetve termé-

szetes személy tulajdonában 
lévő, de gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként 
bejegyzett ingatlan (közületi 
ügyfélkör) esetében a tűzvédel-
mi hatóságnál bejegyzett ké-
ményseprő-ipari szolgáltató (pl. 
a Filantrop Kft.) végzi a kémény-
ellenőrzést és -tisztítást. Ki vé-
gezheti a kéményellenőrzést? 
– kérdeztük Dongó Józsefet, a 
Filantrop Kft. ügyvezetőjét.

– Kizárólag a tűzvédelmi ha-
tóság nyilvántartásába felvett 
szolgáltató! Engedélyünk sze-
rint a Filantrop Kft. Bács-Kis-
kun, Békés és Csongrád megye 

területének nagy részén, va-
lamint Jász-Nagykun-Szolnok, 
Pest, Tolna teljes területén jo-
gosult a tevékenység folytatá-
sára – mondta Dongó József.
– Miért fontos a szolgáltatás 
megrendelése?

–  Az égéstermék-elvezetők 
folyamatos ellenőrzésével el-
kerülhetők a kéménytüzek, 
szén-monoxid-mérgezések. 
Tűzvédelmi, munkavédelmi ha-
tóságok ellenőrizhetik a kiállí-
tott dokumentumok meglétét.
– Hogy történik a szolgáltatás?

– Megrendelés esetén az 
ügyféllel egyeztetett időben. 
A kéményseprőipari tevékeny-
ség magában foglalja a sor-
munkát (éves ellenőrzés), az 

égéstermék-elvezetővel kap-
csolatos műszaki vizsgálato-
kat, tervfelülvizsgálatokat. Le-
hetőséget biztosítunk írásbeli 
együttműködési megállapodás 
megkötésére is. Így a megren-
delőnek nem kell folyamatosan 
nyomon követnie a kémény-
seprőipari szolgáltatásra vonat-
kozó jogszabályi változásokat, 
a kiállított tanúsítványok érvé-
nyességi határidejét, ezt térí-
tésmentesen elvégzi a Filant-
rop Kft., amelyről évente ad ki 
tájékoztatást a partnernek.
Érdeklődni a www.filantrop.org. 
honlapon, filantrop@filantrop.
org emailen lehet. 
6000 Kecskemét, Ipar utca 2. – 
76/322-321
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Mit tegyünk 
ha kopogtat 
a revizor?

Mi a teendő akkor, ha 
a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal revizo-

ra bejelentkezik a vállalkozá-
sunknál?

Mi az adóellenőrzések cél-
jai és azok fajtái? Melyek 
az adózó és képviselőjének 
(könyvelő, adótanácsadó) jo-
gai és kötelezettségei az el-
lenőrzés során? Melyek a hely-
színi ellenőrzés sajátosságai? 
Milyen jogorvoslati lehetőségek 
illetik meg a cégek képviselőit 
az ellenőrzés során? Egyebek 
mellett ezekről a kérdésekről 
esett szó azon az adószakmai 
fórumon, amelynek a megyei 
kamara biztosított helyet a 
BKMKIK kecskeméti székházá-
ban. A rendezvény előadója dr. 
Lelkes Péter adójogász, az Adó-
jogász.net Adótanácsadó Vál-
ságmenedzser Kft. jogtanácso-
sa (www.adojogasz.net) volt.

A szakember elmondta, 
hogy a NAV többnyire ak-
kor kezdeményez ellenőr-
zést, ha szabálytalansággal 
kapcsolatos sejtése van egy 
vállalkozóval kapcsolatban, 
vagy annak egyik partneré-
ről. Kiemelte: amennyiben 
az ellenőr a vállalkozáshoz 
érkezik ellenőrzésre, akkor 
rögtön el kell kérni a megbí-
zólevelet. A célellenőrzésnél 
bizonylatokat, nyilvántartást, 
számlákat kér a NAV munka-
társa. Megvizsgálja, hogy az 
adózó teljesítette adóköte-
lezettségeit, illetve hogy va-
lós-e a teljesítés, a gazdasági 
esemény megtörtént-e. 

Akkor zárul le az ellenőr-
zés, amikor elkészül a jegy-
zőkönyv. Az adójogász azt 
tanácsolja, hogy a jegyző-
könyvért ne menjen be az 
ügyfél a NAV-hoz, hanem 
kérje annak a kipostázását. 
A szakember szólt arról is, 
hogy az ellenőrzések másik 
kategóriája a bevallások utó-
lagos vizsgálata. Hangsúlyoz-
ta: minden ellenőrzésnél a 
bizonyítás az adóhivatal fel-
adata.

A fővizsgálatok nagy szá-
zalékában áfa adónemre 
indultak vizsgálatok. Az adó-
jogász szólt egyebek mellett 
arról is, hogy az ügyfelek, ha 
nincsenek tisztában a jo-
gaikkal és a kötelességeik-
kel, akkor kérjenek meg  egy 
adózási szakembert, aki se-
gít és képviseli őket a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal előtti 
eljárásban.

Ipari 
emlékülés 
a kamarában

A megyei iparkamara és 
a Miskolci Gépészekért 
Alapítvány emlékülést 

tartott Kecskeméten. A meg-
hívottak – kiállítással egybekö-
tött – előadásokkal idézték fel 
Kecskemét 60-as, 70-es évek-
beli, meghatározó ipari arcát. 
Egyik mérföldkőként, 1972-ben 
kezdődött meg a SZIM Kecs-
keméti Gyárában, Knorr licenc 
alapján a „Haszongépjármű-
vek fékrendszereinek” gyártá-
sa. Ez, az akkor  kiemelt „Köz-
úti Járműfejlesztési” országos 
program szerves részeként 
csatlakozott az Ikarusz-autó-
buszok gyártásához. A gyár, a 
Knorr-Bremse német nagyválla-
lat tulajdonaként a fékgyártás 
központja lett, és a világ min-
den területén jelen van és szál-
lítja korszerű termékeit.

A SZIM Kecskeméti Gyára a 
Szegedi út 49. alatt – 5 évvel 
később, 1977-ben – kezdett 
egy másik, igen egyedi és kü-
lönlegesen fontos fejlesztés-
hez, melynek eredményeként 
hazánkban 40 éve megkez-
dődött a golyósorsók gyártá-
sa. Ez a precíziós, szuperpon-
tosságú gépelem, a modern 
NC-CNC-gépek egyik legfonto-
sabb alkotója. A SZIM kecske-
méti gyárából kivált gazdasá-
gi egység Szimikron Kft. néven 
magyar tulajdonú, sikeres vál-
lalata Kecskemétnek. Mind a 
két utódvállalat a kecskeméti 
ipar jelentős szereplője, a du-
ális szakemberképzés vezető 
megvalósítója.

A Filantrop Kft.  a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásába felvett szol-
gáltatója  (Felvételünk illusztráció)

Nagy fejlődés várható, 
komoly kihívásokkal
Kecskemét Tízezer új álláshelyre kell dolgozókat találni

Mindent átfogó fejlesztési stra-
tégiát kell rövid időn belül ki-
dolgozni, hogy Kecskemét 
fejlődése zökkenőmentes le-
gyen. A város előtt óriási lehe-
tőségek állnak. Több ezer új 
munkahely jön létre a jövőben, 
melyek a megyeszékhely veze-
tését új kihívás elé állítják.

BARTA ZSOLT

Történelmi kihívás előtt áll 
Kecskemét. Öt-hat éven belül 
csaknem tízezer új munkahely 
betöltését kell megoldani a 
megyeszékhelyen. Ez komoly 
kihívás elé állítja nagyon sok 
területen a város és a gazda-
ság szereplőit. Ezek megoldá-
sának a folyamatát most kell 
elindítani. Ez volt a fő témája 
annak a fórumnak, melyet a 
megyei iparkamara kecske-
méti székházában rendeztek 
a napokban. A történelmi le-
hetőséget komplexen érde-
mes kezelni, ezért úgy döntött 
Kecskemét vezetése, hogy a 
futó fejlesztések szisztema-
tikus összehangolására és 
párhuzamos menedzselésé-
re elindítja a Kecskemét 4.0 

elnevezésű programot. Gaál 
József kamarai elnök, Kecske-
mét alpolgármestere köszön-
tötte a meghívott vendégeket, 
akik között a gazdasági élet és 
a közigazgatás különböző te-
rületeinek a szereplői egyaránt 
ott voltak.

Gaál József  megyei kama-
rai elnök hangsúlyozta, hogy a 
város fejlődése akkor tartható 
fenn, ha az infrastruktúra és a 
humán szolgáltatási rendszer 
fejlődése követi az igényeket. 
Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester arra hívta fel a 
figyelmet, hogy Kecskemét a 
külföldi befektetők egyik ked-
vence lett. Folyamatosan ér-
keznek a vállalatok képviselői, 
és érdeklődnek a befektetési 
lehetőségekről. A város fejlő-
dése érdekében hozták létre 
azt a programmenedzsmentet, 
amely a város, az egyetem és a 
kamara tulajdonában lévő AIPA 
Kft.-re támaszkodik. Ennek ré-
sze az a programiroda, amely-
nek dr. Lukács Pál egyetemi ta-
nár a vezetője. 

Dr. Lukács Pál a fórumon 
elmondta, jól ismeri Győr és 
Kecskemét fejlődését. Győr 

fejlődése gyors volt és látvá-
nyos az Audi letelepedésével, 
de nem volt teljesen megter-
vezve. Így reggel 6 óra és 9 
óra között, valamint 14 és 17 
óra között a városban szinte 
lehetetlen közlekedni a tele-
pülésen a be-, és az onnan 
kiutazó munkások miatt. Ez 
sok problémát okozott. Kecs-
kemétnek egyebek mellett 
ezt kell elkerülnie. Ebben ját-
szik stratégiai szerepet az 
említett Kecskemét 4.0 elne-
vezésű program, melynek  a 
programirányító bizottsági 
munkájában a város, az egye-
tem és az ismert nagy kecs-
keméti cégek vezetői vesznek 
részt. A fórumon elhangzott, 
hogy négy csoportban végzik 
a szakértők a munkát. 

Az első, a munkaerőképzés 
és biztosítással foglalkozik, 
amelynek a vezetését Tarnai 
Dezső vállalta. A városi infra-
struktúra fejlesztése elneve-
zésű munkacsoport vezetője 
Nagy Gábor. A városi szolgál-
tatások fejlesztése csoport 
irányítója Ladics Monika, míg 
a vállalkozói környezet és be-
szállítói hálózat nevű fejleszté-

se csoport tevékenységének a 
munkáját Kurdi Viktor végzi.

Gaál József megyei kamarai elnök nyitotta meg a tanácskozást
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Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét MJV (elnök)
Dr. Ailer Piroska , PAE
Bíró Attila, Knorr-Bremse Fékrend-
szerek Kft.
Csapó Ágnes, AIPA Kft.
Kovács Ernő, Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal
Molitórisz Károly, Univer Product 
Zrt.
Dr. Nagy Zoltán, Phoenix Meca-
no  Kecskemét Kft.
Wolff Christian, MBMH Kft.

A Kecskemét 4.0 Program-
irányító Bizottság tagjai: 

– Szellőzőtisztítás
– Környezetvédelmi tanács-
adás (ADR, engedélyezések, 
bejelentések)
– Energetikai audit (tanúsí-
tás)
–Villanybojlerek karbantartá-
sa, cseréje
– Vegyes tüzelésű kazánok 
tisztítása
– Irodaépület több helyi-
séggel (30 m2,20 m2,9 m2, 
konyha, oktatóterem) bér-
be adó

A Filantrop további 
szolgáltatásai:

Programvezetés és a Kecskeméti 
Régió Gazdaságfejlesztési Fórum
Gaál József: MJV (elnök)
Kecskemét MJV
A kecskeméti régió vállalkozásai, 
intézményei
PAE és más képzőhelyek
HIPA, kamara, kormányhivatal és 
más érintett állami szervezetek

Állandó meghívottak:

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
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Teendők, ha elmaradt a törzstőkeemelés
Üzlet Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés?

A Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. 
törvény hatálybalépé-

sével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezések-
ről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény (Ptk.) 13. § (2) bekez-
dése kötelezővé tette a törzs-
tőke felemelését legalább 3 
millió Ft-ra azon korlátolt fele-
lősségű társaságok számára, 
amelyek törzstőkéje nem érte 
el ezt az értéket.

A taggyűlés a törzstőke fel-
emelése helyett dönthetett a 
társaság átalakulásáról vagy 
megszüntetéséről is. A dön-
tést (taggyűlési határozatot) 
2017. március 15. napjáig 
kellett meghozni, a változás-
bejegyzési kérelmeket pedig 

2017. április 14-ig, átalakulás 
esetén a második közzétételt 
követő 30 nap eltelte után kel-
lett a cégbíróságra benyújtani.
– Mi történik azzal a korlátolt 
felelősségű társasággal, amely-
nek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 
nem éri el a minimális 3 millió 
forintot?

– A cégbíróság ezeket a tár-
saságokat törvényességi fel-
ügyeleti eljárás lefolytatása 
után megszűntnek nyilvánítja 
és elrendeli a kényszertörlési 
eljárás megindítását.
– Hogyan kerülhető el a meg-
szűntnek nyilvánítás és a kény-
szertörlés?

– Ha az érintett korlátolt fe-
lelősségű társaságok a tör-
vényességi felügyeleti eljárás 

megindulása előtt, vagy az el-
járás alatt meghozzák a szük-
séges döntéseket (a törzstőke 
emeléséről, a megszűnéséről 
vagy az átalakulásról), és be-
nyújtják a változásbejegyzési 
kérelmet, a bíróság nem indít 
törvényességi eljárást, vagy a 
már megindított eljárást meg-
szünteti.
– Mi a következménye a társa-
ság jogerős megszüntetésének 
és a kényszertörlési eljárás 
megindítása elrendelésének?

– A társaság a kényszertör-
lés közzététele után nem foly-
tathat gazdasági tevékeny-
séget;

– a cég neve kiegészül a 
„kényszertörlés alatt” tol-
dattal;

– a társaság esetleges hi-
telezői bejelenthetik követe-
léseiket;

– ha a cég nem fizeti ki va-
lamennyi hitelezőjét a kény-
szertörlési eljárás alatt, a 
bíróság eltiltja a többségi 
befolyással és korlátlan fe-
lelősséggel rendelkező tago-
kat és a vezető tisztségvise-
lőket;

– a céget a cégbíróság hiva-
talból törli a cégjegyzékből.
– Mi az eltiltás?

– Az eltiltott személy az el-
tiltó végzés jogerőre emelke-
désétől számított 5 évig:

– nem válhat betéti társa-
ság beltagjává, közkereseti 
társaság tagjává, egyéni vál-
lalkozóvá;

– nem szerezhet gazdál-
kodó szervezetben többségi 
vagy azt meghaladó szavaza-
ti jogot;

– nem lehet vezető tiszt-
ségviselő (ügyvezető, elnök, 
vezérigazgató stb.), azaz nem-
csak a kényszertörléssel érin-
tett, hanem valamennyi olyan 
cégből törölni kell, ahol veze-
tő tisztségviselő.
– Milyen költségekkel jár a 
megszűntnek nyilvánítás?

– A törvényességi felügye-
leti eljárás illetéke 100.000 
forint, melyet a törvénysértő-
en működő cégnek kell meg-
fizetnie.
Kecskemét, 2017. május 18.
Kecskeméti Törvényszék
Cégbírósága
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Vállalkozásoknak segít a KulcsInfo applikáció
Kamara Első kézből értesül az aktuális gazdasági hírekről, pályázati lehetőségekről, rendezvényekről

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra megújított honlapja 

mellett a KulcsInfo mobilapp-
likáció is egy olyan marketing-
fejlesztés, amely a megye vál-
lalkozásait segíti. Az applikáció 
előnye abban rejlik, hogy mobil-
telefonon keresztül is gyorsan 
és egyszerűen hozzáférhetők 
a gazdasági, pályázati, képzési 
és kamarai információk.

A mobiltelefon térhódítása 
villámgyors. Egyre szélesebb 
körben terjednek el a mobilal-
kalmazások (applikációk), me-
lyek még speciálisabb igényt 
elégítenek ki. A telefonokra 
letölthető applikációval köny-
nyebb hozzáférni az online vi-

lág termékeihez és szolgálta-
tásaihoz.

Az üzleti életben mindig a 
hatékonyság és a gyorsaság a 
nyerő. Az üzleti alkalmazások 
akkor sikeresek, ha használa-
tukkal gyorsabban jutunk olyan 
információkhoz, melyekre szük-
ségünk van. A KulcsInfo app-
likáció a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
regisztrált cégei és a kamara 
közötti, okostelefonra és tábla-
gépre optimalizált alkalmazá-
sa, amelynek legfőbb küldeté-
se a friss és releváns szakmai, 
valamint kamarai információk 
továbbítása. A menüpontokkal 
közvetlenül elérhetők az aktuá-
lis hírek, rendezvények, pályáza-

tok, szakképzési információk, a 
Széchenyi Kártya-igénylés lehe-
tősége, a kamarai regisztráció, 
a fontos adatbázisok, az ügy-
félszolgálatok és munkatársak 
elérhetőségei, illetve a kamara 
Facebook-oldala is. Az alkalma-
zásban minden főbb téma meg-
található, amely a vállalkozókat, 
cégvezetőket érdekelheti, és a 
kkv-k számára hasznos.

Töltse le az ingyenes Kulcs-
Info kamarai appot, és első 
kézből értesül az aktuális gaz-
dasági hírekről, pályázati lehe-
tőségekről, rendezvényekről! 
KulcsInfo – egy érintésre a si-
ker kulcsa. A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara az Ön sikerének kulcsa!

Beruházások 
nullszázalékos 
kamattal

ASzéchenyi Kártya 
Programot koordináló 
KAVOSZ Zrt. arra tö-

rekszik, hogy eleget tegyen a 
kkv-k finanszírozási igényei-
nek és szolgálja a szektor 
fejlődését. Olcsó, gyors, ala-
csony fedezetigényű és át-
tekinthető feltételrendszerű 
finanszírozási lehetőségeket 
kínál a vállalkozásoknak.

Krisán László vezérigaz-
gató szerint a vállalkozások 
visszajelzései alapján folya-
matosan fejlesztik a prog-
ramot, amelynek köszönhe-
tően mára szinten minden 
finanszírozási igényre meg-
oldást tudnak kínálni. Eddig 
több mint háromszázhar-
mincháromezer vállalkozó 
igényelte valamely terméket 
és több mint kétszázötven-
ezer kártyát adtak át. A ki-
helyezett hitelek összege kö-
zel 1770 milliárd forint.

A program hat eleméből a 
legnépszerűbb a Széchenyi 
Kártya „klasszik”, mely az 
átmeneti pénzügyi gondok 
megoldására szolgáló folyó-
számlahitel. A Széchenyi For-
góeszközhitel – amelynek 
maximális hitelösszege a 
korábbi huszonöt- helyett öt-
venmillió forintra emelkedett 
– hároméves futamideje mi-
att kifejezetten alapanyagok, 
árukészletek finanszírozását 
teszi lehetővé. A Széchenyi 
Beruházási Hitel pedig akár 
ötvenmillió forint összegben 
segíti a vállalkozások fejlesz-
téseit, beszerzéseit, jelenleg 
évi nettó O,O% százalékos 
kamattal. Az uniós források 
sikeres felhasználását segí-
tő hitelek kamata az állami 
támogatásnak köszönhe-
tően szintén évi nettó 0,0%. 
2016 októbere óta a vállal-
kozóknak lehetősége van, 
hogy akár támogatás nélkül 
is igénybe vehessék a Szé-
chényi Támogatást Megelő-
legező és a Széchenyi Önerő 
Kiegészítő Hiteleket. A prog-
ram termékei egymásra 
épülnek, és akár egyidejűleg 
is felhasználhatóak.

Az Agrár Széchenyi Kár-
tya pedig a mezőgazdasá-
gi szektorban tevékenykedő 
vállalkozások számára érhe-
tő el. A konstrukció többlet-
támogatást nyújt a fagykár 
miatt kárt szenvedett és a 
tej- és sertéságazatban ked-
vezőtlen piaci helyzetben 
lévő vállalkozásoknak.

A KulcsInfo applikáció a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regisztrált cégei és  
a kamara közötti, okostelefonra és táblagépre optimalizált alkalmazása 

Kiváló bácskai termékek
baja A fő cél, hogy minél többen ismerjék meg, majd vásárolják ezeket az árukat
A legjobb áruk megkapták a 
Kiváló Bácskai Termék védje-
gyet a BKMKIK által rendezett 
Bácskai Napon.

Kubatovics tamás

– A termékek a legfontosab-
bak. Ezek a Bácskában készül-
nek, itt a legkiválóbbak jelen-
nek meg. Rendezvényünk arra 
hivatott, hogy a piacon élelmi-
szeripari termékekkel megje-
lenő kisvállalkozóknak adjon 
bemutatkozási lehetőséget – 
mondta Györökné Mészáros 
Eszter, a kamara bajai kiren-
deltségének vezetője a Bács-
kai Napon, amit május 27-én 
ötödszörre rendezett meg a 
megyei iparkamara. A Bácskai 
Kultúrpalotában egy félnapos 
bemutató keretében adták az 
egy évre szóló Kiváló Bácskai 
Termék védjegyeket. Voltak 
olyanok, akik már szinte örö-
kös díjazottként jelentek meg 
portékájukkal, de a kiállítók és 
a tanúsítvánnyal elismert ter-
melők között is akadt újonc a 
különféle produkciókkal is ke-
csegtető eseményen. A szódá-
tól a fűszerekig, a szörpöktől az 
alkoholos italokig, a savanyú-
ságtól az édességig, a sajtoktól 
a mézeskalácsokig széles volt 
a paletta.

Zsigó Róbert parlamenti kép-
viselő köszöntőjében egyebek 

mellett kiemelte: a rendezvény 
fő célja, hogy minél többen is-
merjék meg, majd vásárolják 
ezeket az árukat. – Az elmúlt 
esztendőkben olyan döntése-
ket próbáltunk hozni, melyek 
segítik a termelői piacok létre-
jöttét és az őstermelők, kister-
melők munkáját. Számuk meg 
is duplázódott az utóbbi hat év 
során, a termelői piacok szá-
ma is jóval nagyobb. Baján ez 

nem sokat jelent, hiszen elég 
régóta majd mindenki heten-
te legalább egyszer megfordul 
a piacon, és helyi termelőktől 
igyekszik vásárolni – fogalma-
zott az államtitkár. Hozzátet-
te: országosan jellemző, hogy 
egyre többen keresik a helyi 
piacokat és a helyben előállí-
tott, feldolgozott termékeket. 
Ezek iránt az áruházakban is 
nő a kereslet, de sok tennivaló 

van ez ügyben. Régen és most 
is szorgalmas gazdák, hozzá-
értő termelők voltak, vannak 
az egykori Kincses Bácská-
ban, aminek újjáépítése a cél, 
hogy újra büszkék lehessünk 
rájuk és termékeikre. Az elis-
merések átadásában Vedelek 
Norbert alpolgármester és Hal-
mosi Zoltán, a megyei kama-
ra elnökségi tagja is közremű-
ködött.

Nagyné Verbászi Ágnes puszedli- és mézeskalács-készítő remekeivel Kiváló Bácskai Termék díjat kapott

Zoland Family Kft. (Chokolady) 
– Borkrémes bonbon, Stransz-
ki Julianna – 8 tojásos Bajai 
Halászlé és Csuszatészta, 
Kiss Zoltán – Csilis sajtte-
kercs, Füstölt, fonott mozza-
rella, Kőszegi Jánosné – Mo-
nostori túros rétescsalád, 
Bányai György (Bajai Ökopor-
ta) – TaBajasCo szósz, Házi 
Pirospaprika Kft. – Tokányalap 
és Pörkölt alap fűszerkeverék, 
Vecsernyés Irén – Feketeribiz-
lis sárgabaracklekvár, Sümegi 
és Fiai Pincészet – Hajós-Ba-
jai Rajnai Rizling, Sissi vörös 
Ürmös, Extra szőlőmagolaj, 
Kápolnás Szikvízüzem Kft. – 
D-Soda Water, Ká-Pí-Víz, Bá-
csalmásért Szociális Szövet-
kezet – Homoktövises almalé, 
Bácskai Bivaly szósz, Bäder 
Sörfőzde – Bäder Pils, és Betty 
Babe sörök, Szente Fűszer 
Bt. – Őrölt fűszerpaprika, Tas-
kovics Tiborné – Vegyes sava-
nyúság, Savanyú káposzta, 
Sós-vizes uborka, Nagyné Ver-
bászi Ágnes – Csokis-lekváros 
mézes puszedli, Mézeskalács 
„sütinyalóka”, Etsberger Te-
réz – Bio hagyma mix, Hurtony 
Méhészet - Termelői Hársméz, 
Vidéki Péter (Vidéki Ökoporta) 
– Mentás bodzaszörp.

Kiváló Bácskai 
Termék díjasok


