
Szakmai előadások vezetőknek
Ismeretek A hazai vállalkozások fejlődési lehetőségei a klaszterekben
A Hírös Beszállítói Klaszter két 
beszállítói lánc rendezvényt is 
szervezett az elmúlt napok-
ban. A Dél-Alföldi Klaszterek 
Találkozóján kedden vettek 
részt a vállalatok képviselői, 
míg a HBK szakmai rendezvé-
nyét a múlt héten  
tartották.

Barta Zsolt

Kedden a Hírös Beszállí-
tói Klaszter és az ArchEnerg 
Klaszter közös rendezvényét 
tartották meg vállalatvezetők 
számára a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
marában. A szakmai fórumon 
exportpiaci lehetőségekről be-
szélt Heves István, az Orient 
River Kereskedőház Kft. ügy-
félkapcsolati igazgatója. 
A kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetem jövőjéről és a Z ge-
neráció kihívásairól Szemerey 
Szabolcs, a KEDO Zrt. vezér-
igazgatója szólt előadásában. 

Az Ipar 4.0 építőipar gyakor-
latában 3D térdigitalizálás, 
lézeres felmérés, adatfeldol-
gozás címmel Kosári Aurél és 
Sipos Máté tartott ismertetőt. 
A kkv-kat érintő szellemi tulaj-
donjogokról dr. Kovács Viktor 
üzleti és tranzakciós szakjo-
gász, a Temesi és Társa Ügyvé-
di Iroda munkatársa beszélt a 
hallgatóságnak. Arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a szellemi al-
kotások ma már sok vállalat 
gazdasági értékének a meg-
határozó részét képezik. Eze-
ket megfelelően kell dokumen-
tálni. Fontos rögzíteni, hogy ki, 
mikor, és milyen körülmények 
között hozta azokat létre. El-
lenkező esetben előfordulhat, 
hogy később valaki a már vi-
rágzó vállalat tulajdonjogának 
egy részére igényt nyújthat be. 
Arra hivatkozva teheti, misze-
rint az a cég szellemi értéké-
nek a létrehozásában fontos 
szerepet játszott. Az előadót 
követte Pomázi Gyula, a Nem-

zetgazdasági Minisztérium  Vál-
lalkozásfejlesztési Főosztályá-
nak a helyettes államtitkára. 
Ő a negyedik ipari forradalom 
kihívásait vázolta fel ismerte-
tőjében. Megjegyezte, hogy a 
megfelelő számítástechnikai 
programok felhasználásával 
egy-egy cégnél a karbantartási 
költségek jelentősen csökkent-
hetőek, a termelékenység 3–5 
százalékkal is növelhető. Az 
állásidő 30–50 százalékkal rö-
vidíthető, az előrejelzések akár 
85–100 százalék pontosság-
gal kimutathatóak. A minisz-
tériumi vendéget Tan Attila, az 
Akusztika Kft. cégvezetője kö-
vette, aki a vállalkozás innová-
ciós megoldásairól tájékoztatta 
a kö zönséget. 

A keddi kamarai rendez-

vény előtt, a múlt héten a me-
gyei kamara által alapított Hí-
rös Beszállítói Klaszter egy 
másik szakmai rendezvényt is 
tartott. Gurabi Attila klaszter-
menedzser elmondta, hogy a 
klasztertagok igénylik ,az egy-
mással történő találkozókat és 
a személyes kapcsolatok kiépí-
tésének a lehetőségét is. A Be-
szállítói Klub júniusi programja-
ként Bíró Attila, a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek vezérigazgató-
ja, a klaszter elnöke felvázolta 
előadásában azt, hogy milyen 
szempontok alapján értékelnek 
egy céget, mint lehetséges jö-
vőbeni beszállítót. Melyek azok 
az elvárások, amelyek a folya-
matos beszállítói tevékenység 
alapját képezik. A nagyvállalat 
vezetője hangsúlyozta, hogy sok 

esetben bizonyos, a termelés-
sel nem összefüggő tényezők 
is befolyásolják azt, hogy adott 
esetben egy nyugat-európai 
cég kit is választ beszállítónak. 
Döntést befolyásoló lehet az is, 
milyen autók állnak a parkoló-
ban. Ha túl drágák, akkor lehet, 
hogy a cég nem szán elegendő 
forrást a fejlesztésekre. Majd el-
mondta, hogy a Knorr – Bremse 
nagyvállalatnak a minimálbér 
emelése ellenére is érdemes 
Magyarországon termeltetnie. 
A béremelésnél azonban sok-
kal nagyobb kihívással kell a 
cégnek és a hazai partnereinek 
szembenézniük. 

Egyre komolyabb problé-
mát jelent a megfelelő mun-
kaerő hiánya. A vezérigazga-
tó ezt követően szólt a magyar 

beszállítókkal kapcsolatos ta-
pasztalatairól. Ezek között meg-
említette  a tervezés hiányát, 
a hiányos vállalati kultúrát, a 
gyártási kapacitások alacsony 
szintjét. A vezérigazgató után  a 
Knorr-Bremse Fékrendszerek 
Kft. egyik beszállítója, Kókai 
Mátyás, a Kókai Tömítéstechni-
kai Kft. cégvezetője mutatta be 
cégének a történetét. Megem-
lítette, hogy Magyarországon 
hasonló tevékenységű európai 
cégekkel kell versenyezniük. 
A klubesemény második felé-
ben az Instrum Kft., a Qualimax 
Kft. és a Kecskeméti TISZK Köz-
hasznú Nonprofit Kft. mutatko-
zott be, megemlítve azokat a 
tapasztalatokat, amelyek tanul-
ságos esettanulmányként szol-
gáltak a hallgatóságnak.

A Petőfi Népe melléklete
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Székház:

A dél-alföldi klaszterek találkozóin jelentős vállalkozások cégvezetői vettek részt

Pályaorientációs táborokat rendeztek
Szakképzés Különböző hivatások rejtelmeibe tekinthettek be az iskolások

Több tucat szakma rejtel-
meibe nyertek bepillan-
tást azok a hetedikes 

diákok, akik részt vettek a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Szaki 
Táborában. A megyei szerve-
zet pályaorientációs céllal öt 
kecskeméti szakképző iskolá-
ba vitte el hét kecskeméti ál-
talános iskola hetedik osztá-
lyos diákjait az elmúlt héten. 
Bársony István, a kamara 
pályaorientációs tanácsadó-
ja lapunknak elmondta, hogy 
a program célja a szakmák 
megismertetése, a tanulók 
sikeres pályaválasztásának 
segítése volt. A tanév során 
mintegy 120 diák vett részt 
rendhagyó technikaórákon, 

amelyeket a szakképzőkbe 
szerveztek. Ennek folytatása 
a tábor, ahová önként jelent-
kezhettek a gyerekek. 

Az öt nap során a Kecske-
méti Szakképzési Centrum 
Gáspár András Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, 
a Kandó Kálmán Szakgimná-
zium és Szakközépiskola, a 
Széchenyi István Idegenfor-
galmi, Vendéglátóipari Szak-
gimnázium és Szakközépis-
kola, a Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola és a Kada Elek Köz-
gazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskolája és Kollé-
giumának szaktanárai ismer-
tették azokat a szakmákat, 
amelyeket az általános isko-

la elvégzése után tanulhat-
nak a diákok. Az iskolai fog-
lalkozásokat kiegészítve a 
tanulók céglátogatásokon is 
részt vettek. Megtekintették 
a Mercedes Oktatási Közpon-
tot, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház osztályait látogatták 
meg, valamint Lajosmizsén a 
Kiss cukrászatot.

Kalocsán ezekben a na-
pokban 20 általános isko-
lai diák ismerkedik a kama-
ra kalocsai képviseletének a 
közreműködésével a város-
ban tanulható szakmákkal. 
A BKMKIK a Bajai SZC Ka-
locsai Kossuth Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája, ill. a Bajai SZC 
Kalocsai Dózsa György Szak-

gimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma együttmű-
ködve az idei esztendőben 
először szervezi meg az álta-
lános iskolai diákok (5., 6., 7. 
osztályosok) pályaválasztá-
sát segítő Kisinas Nyári Tá-
bort. Ennek keretében cég-
látogatásokat szerveznek a 
keceli Pintér Művekbe, a ne-
mesnádudvari Délity Bútor 
Zrt.-be, a fajszi Pata József 
Gépipari Kft.-be, melyeket 
összekötnek a Haditechni-
kai Park, ill. a hajósi egykori 
érseki kastély megtekintésé-
vel. A tábor alatt a résztvevők 
alap-munkafolyamatokat gya-
korolhatnak be, melyeknek 
egyes produktumait haza is 
vihetik. Barta Zsolt

Kecskeméten Fazekas Péter asztalos szakoktató segített elkészíteni 
a diákoknak egy világítótornyot

Bíró Attila a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója  
tartott ismertetőt



A cégben nőttek fel 
Jánoshalma A Renner család a térség egyik nagy munkaadója
A kamara egy cikksoro zatot 
indított, amelyben azt mu
tatjuk be, hogy a hamaro
san nyugdíjba vonuló cég
alapítók hogyan adják át a 
vállalkozásaikat a család
tagjaiknak. Cikkünkben egy 
jánoshalmi családi vállal
kozásról, a Renner  Bt.ről 
írunk. A cég a kamara tagja 
évek óta. A Renner család 
 tavaly ünnepelte a cégala
pítás 25. évfordulóját. Az 
alapítók  Renner Tibor és fe
lesége, Renner Tiborné vol
tak, akik mellett ott dolgozik 
két fiuk, dr. Renner  Tamás 
műszaki igazgató és Renner 
Tibor kereskedelmi igazgató.

Barta Zsolt

A jánoshalmi térség egyik 
meghatározó vállalkozása 
a Renner Bt., melyet 1991-
ben alapított Renner Tibor 
és  felesége, Renner Tiborné. 
Műszaki gumitermékek gyár-
tása a cég fő profilja. Heti 
600-650 ezer járműipari al-
katrészt exportálnak Európa  
különböző orszá gaiba. A ta-
valyi évhez képest 60 szá-
zalékkal több a megrende-
lésük, meséli dr. Renner  
Tamás, a cég műszaki igaz-
gatója. A cégnél a család 
mindkét fia komoly vezető 
pozíciót tölt be. Szinte bele-
nőttek a vállalkozásba.
– Volt-e olyan pillanat, amikor 
édesapja leült Önnel és Tibor 
bátyjával, hogy döntsenek: be-
lépnek-e a céghez vagy nem? 
– kérdeztük a cég műszaki 
igazgatóját.

– Ilyen nem volt – mond-
ja Renner Tamás. Soha nem 
gondolkodtunk másban. 
Életkorunknak megfelelően 
mindig besegítettünk a vál-
lalkozásba a testvéremmel. 
A bátyám a kereskedelmet 
vette át, míg én, aki műsza-
ki érdeklődésű voltam, a 
műszaki rész irányításában 
kértem  munkát. 2013-ban az 
agrárműszaki tudományok 
doktora lettem a gödöllői  
Szent István Egyetemen, 
majd egy évvel később cím-
zetes docensi címet kaptam. 
A disszertációm a gumi és a 
fém kapcsolatát elemezte. 
– Milyen a munkamegosztás 
a cégnél?

– Főleg mi ketten a bá-

tyámmal visszük a cég 
ügyeit.  Édesapám és édes-
anyám is dolgoznak. Édes-
apám főként a karbantar-
tással, míg édesanyám a 
pénzügyekkel foglalkozik. 
– Mit vettek át a szülőktől az 
évek során?

– Édesapámtól a műszaki 
termékek fejlesztési igényét, 
a precizitást és a gyártás sze-
retetét. Apa fő elve mindig az 
volt, hogy olyat kell gyárta-
nunk, amelyet mások nem 
képesek, ezért is mentünk el 
a gumiipar felé. Ez egy jó elv, 
amit ma is megtartunk. Inno-
vatív módon elő kell állítani 
rövid határidőn belül a ter-
mékeket. Azt is megtanultuk, 
hogy mindent, amit csak le-
het, mi magunk állítsunk elő. 
– Egyre több a szakmai kihí-
vás, hogyan válaszolnak erre?

– Az ajtón kopogtat a ne-
gyedik ipari forradalom. A bá-
tyám szakmai érdeklődése 
a számítástechnika felé is 
irányul. Ezt hasznosítjuk a 
cégnél. Engem pedig nagyon 
érdekel a mezőgazdasági-
erőgép-gyártás. A Bácskában 

élek, látom, hogy óriási az 
igény a megfizethető, olcsón 
fenntartható, strapabíró gé-
pek iránt. Ezért is építettük 
meg a Renner traktort, mely 
gyártását idehaza reménye-
im szerint jövőre kezdjük. 
– A generációk között elő-
fordulnak véleménykülönbsé-
gek. Önöknél ezeket hogyan 
kezelik?

– Ilyenek mindenhol előfor-
dulnak. Néha nehéz megvív-
ni a csatát, hogy melyik irány-
ba is haladjunk. De miután 
megállapodtunk, akkor egy 
irányban húz mindenki.
– Milyen jövőképet lát maga 
előtt?

– Kész a Renner traktor. 
Nagy lehetőséget látok a 
gyártásban. Ugyanakkor a 
duális képzésbe is szeret-
ném bekapcsolni a traktor-
gyártás tematikáját. A kor-
mány támogatja a duális 
képzést, Jánoshalmán 50 
fős csoport képzését szeret-
nénk elindítani egy különálló 
új tanműhelyben. 
– Egyéb célok?

– Olyan versenyképes, ko-

moly termékeket előállító vál-
lalkozás kívánunk lenni, ahol 
mindenki megtalálja a számí-
tását. Gondolok itt a munka-
vállalókra, a városunkra, mint 
közösségre. Abban hiszek, 
hogy a céljaink erősítik az 
 ország vezetésének a gazda-
ságpolitikai elképzeléseit is. 
És nyilván a Renner család is 
megtalálja a boldogulását. Na-
gyon fontos, hogy kielégítsük a 
vevői elvárásokat, mert ahogy 
említettem, 60 százalékkal 
nőttek a megrendelések. Két 
csarnokot építünk: egy tan-
csarnok mellett egy új, 3000 
m2-es termelőüzemet is befeje-
zünk hamarosan. Érkezik húsz 
új vulkanizálógép, melyeket itt 
fogunk munkába állítani. 
– Munkaerő?

– Kritikus. Munkaerőt 
kell szereznünk. Ezért is 
veszünk  részt a szakokta-
tásban is. Hatvan embert 
tudnánk felvenni akár már 
holnap.  Jánoshalmán az 
nem dolgozik,  aki nem akar 
– mondta  végül dr. Renner 
 Tamás, a Renner Bt. műszaki 
igazgatója.

Rugalmasan 
intézték 
a vállalkozás 
kérését

Rendkívül rugalmasan 
intézték a kamara ka-
locsai képviseletén a 

kiskőrösi Park és Kert Kft. 
 Széchenyi Kártya-igényét. 
– Mindössze két alkalommal 
kellett Kalocsára utaznom, és 
összeállt az elbírálásra váró 
anyag – mondta a lapunknak 
Ba Irén, a kiskőrös Park és 
Kert Kft. cégvezetője. – Ekkor 
döntöttem el, hogy a cégünk 
tagja lesz a kamarának. Eddig 
nem vettünk igénybe semmi-
lyen hitelt, a mostani rendszer 
nagyon rugalmas, alacsony 
kamatozású, és egy olyan cég-
nek, mint amilyen a miénk, 
pontosan megfelelő – hang-
súlyozta a cégvezető asszony.

– A vállalkozás legnagyobb 
tőkeigénye tavasszal jelent-
kezik, mert a beszerzésünk 
március- áprilisra tehető. A vál-
lalkozások, a családok ugyanis  
ekkor vásárolják be azokat 
a növényeket, amelyekben 
egész évben gyönyörködni sze-
retnének. A tél nehéz ségeket 
okozott nálunk is, mint a leg-
több hasonló profilú vállalko-
zásnál. A szakszerű védelem 
ellenére is elfagytak a kiültetni 
való örökzöldek, a díszcser-
jéink és a fáink egy  része. Hi-
ába voltak megfelelően telel-
tetve, 40 napig fagypont alatt 
volt a hőmérő higanyszála. 
Néhány olyan éjszakánk is 
volt, amelyek során –24 fok 
alá esett a hőmér séklet. Ezt 
a szibériai hideget azok a nö-
vények is megsinylették, ame-
lyek jobban bírják a hideget 
– tette hozzá Ba Irén, majd 
elmondta, hogy a családok ré-
széről egyre nagyobb az igény 
a környezetük zöldítésére. A 
fiatalabb generáció felhagy a 
haszonkertek művelésével, 
zöldség helyett inkább egy-
nyári virágokat, örökzöldeket, 
fákat és egyéb növényeket ül-
tetnek. Sokan ugyanis korán 
járnak dolgozni, késő este tér-
nek haza, és nincs idejük arra, 
hogy a konyhakertet ápolják. 
A kiskereskedelmi láncokban 
viszonylag olcsón lehet hoz-
zájutni a zöldségekhez és a 
gyümölcsökhöz, ezért el sem 
 kezdik a termelést. Sokan a 
ház körüli területet pihenő-
kertnek alakítják ki. Ehhez 
nyújt ötleteket és segítséget 
a  Park és Kert Kft., mondta 
végül  Ba Irén cégvezető.

Akasztón  
ülésezett 
a kamara 
elnöksége

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2017. évi I. 

 féléves munkatervének meg-
felelően megtartotta idei ki-
helyezett elnökségi ülését 
2017. június 20-án Akasztón. 
A kamara meghívását elfo-
gadta a helyi önkormányzat 
veze tője, Suhajda Antal pol-
gármester is. 

Gaál József, a BKMKIK 
elnöke  tájékoztatta a jelenlé-
vőket az előző elnök ségi ülés 
óta megrendezett legfontosabb 
eseményekről, eredményekről.  
Beszámolt  arról, hogy az idei 
évben is  nagyon szépen sze-
repeltek a Bács-Kiskun me-
gyei diákok a Szakma Sztár 
Fesztiválon,  9 dobogós fiatal 
került ki Bács-Kiskun megyé-
ből. Sikeres találkozókat tud-
hat a kamara maga mögött 
az Orosz Föde ráció keres-
kedelmi delegációjával és a 
Schwarzwald  Baar-Kreis járás 
kamarai vezetőivel és járási  
hivatalvezetőkkel.  Továbbá, 
hogy áprilisban a megyei ka-
mara házigazdaként fogadta a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Etikai Bizottságát.

Beszámolt arról is, miszerint 
Kalocsán ismét sikerrel zajlott 
le a Vállalkozók Hete rendez-
vénysorozat, vala mint Baján 
a Bácskai Nap keretében szá-
mos térségi termék nyerte el a 
Kiváló Bácskai Termék  díjat.

Az elnökség tagjai meg-
hallgatták és elfogadták a 
szakképzés helyzetéről és a 
mesterképzés aktualitásairól 
szóló beszámolókat. E témá-
ban a humán erőforrás terüle-
tén felmerülő problémákat, az 
egyre  nagyobb szakember- és 
munka erőhiány problémáit és 
annak megoldási lehetőségeit 
tárgyalták meg. 

Elfogadták az Alföldi Iparfej-
lesztési Nonprofit Közhasznú 
Kft. és a Hírös Kulcs Kft. 2016. 
évi beszámolóját. Ezt követően 
a kamara titkára, Sipos Zsolt 
bemutatta a kamarai kitüntető 
díjakra beérkezett pályamun-
kákat.

Az ülés végén Akasztó pol-
gármestere szólt a faluról és a 
terület jellemzőiről, látványos-
ságairól. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöksége legközelebb szep-
tember 12-én ül össze.

2017. június 30., péntekGAZDASÁGIII.

Dr. Renner Tamás, dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó és gyermekeik, Zita és Dávid

A startupokat erőteljesen támogatják
Kapcsolat A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegációja látogatott Kanadába

A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara 
 üzleti delegációjának 

 tagjaként járt Kanadában Gaál  
 József, a megyei iparkamara 
elnöke,  az MKIK  ipari alel nöke 
a közelmúltban.  A tapaszta-
latairól kérdezve  lapunknak 
elmondta, hogy a kontinens 
nagyságú ország legfejlet-
tebb térségében,  Ontario tar-
tományban, Toronto térségé-
be látogattak. Mint ismeretes, 
július 1- jétől lép hatályba a 
CETA. Ez a Kanada  és az Eu-
rópai Unió között létrejött sza-
badkereskedelmi és partner-
ségi megállapodás, melyet  
Donald Tusk, az Európai Ta-
nács elnöke,  Jean-Claude  
Juncker, az Európai Bizottság 

elnöke, Robert Fico, az Unió 
soros elnökségét betöltő Szlo-
vákia kormányfője és Justin 
Trudeau kanadai miniszter-
elnök írt alá Brüsszelben ta-
valy októberben. Így közvetle-
nebbé és könnyebbé  válik a 
két térség között a kereskedel-
mi kapcsolat rendszer. Ontario  
 Kanada gazdasági motorja, 
ahol a járműipar, a gépipar, az 
infokommunikációs szolgál-
tatási szektor a legfejlettebb. 
A magyar torontói főkonzulátus 
egy találkozót szervezett meg 
a helyi partnerekkel. – A kana-
dai cégek nyitottak az inno-
vatív új megoldásokra. A ka-
nadai gazdaság az USA-hoz 
kötött, ha oda képes belépni 
egy magyar cég, akkor megnyíl-

hat előtte a hatalmas amerikai 
piac is – mondta Gaál József. 
A térségnek  kiváló a startup 
vállalkozásokkal kapcsolatos 
támogató tevékenysége. Ezt 
szűrte le a delegáció , miután 
látogatást tettek a MaRS inno-
vációs centrumban, mely egy 
világhírű orvosi  kutatóközpont. 
A küldöttség tagjai a DMZ el-
nevezésű inkobátorházat és 
a Communitech Innovációs 
Központot is megtekintették. 
Egy-egy ilyen centrum kiválo-
gatja a jelentkező innovatív vál-
lalkozásokat. Felmérik, mire 
is képesek a cégek. A tapasz-
talatok szerint talán a tizedük 
 alkalmas arra, hogy befogad-
ják a támogatási rendszer-
be. Ezt követően támogatják 

a vállalkozások fejlesztését. 
Gyorsan kiderül, hogy életkép-
telen-e, de az is, hogy piacké-
pes tevékenységet folytat-e a 
vállal kozás. Utóbbi esetben 
 komoly szellemi  támogatást és 
akár a gyors fejlődéshez szük-
séges tőkét adnak a projekt 
kifejlesztésére. A magyar dele-
gáció meglátogatta a Water-
loo Egyetemet is, ahol 60 ezer 
hallgató  tanul. A campus világ-
hírű gépészeti és járműipari 
karral rendelkezik. Az egyetem 
mellett, azzal együtt működik 
a WaTCAR autóipari kutatóköz-
pont is. Az egyetemen létezik 
egy hallgatói dizájncenter. A di-
ákok a megtervezett szerke-
zeteket ott legyárthatják, tesz-
telhetik.

– Ahhoz hasonló autó-
kat is láthattunk, amelyeket 
a GAMF-os diákjaink készí-
tenek a nemzetközi verse-
nyekre. A térség: Ontario, 
Detroit környéke egy olyan 
415 km-es jármű- és infor-
mációtechnológiai gyártási 
 folyosó, ahol több mint hét-
száz autóipari beszállítócég 
működik. Tizenkét jármű-
gyártó sor, négy hajtáslánc-
gyártó részleg és kilenc autó-
gyári kutatóközpont dolgozik. 
A FIAT-Chrysler, a Ford, a 
General Motors, a Honda és 
a Toyota is jelen van a térség-
ben. Ezek részt vesznek a ku-
tatóbázisok fenntartásában 
– mondta végül Gaál József 
kamarai elnök.Gaál József kamarai elnök
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Mestermunka-díjakat adtak át az ünnepen
Pályázat Hat elismerést adományozott a zsűri – Az egyedi innovációt értékelték

Kiemelt eseménnyel 
kezdte a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara a Múzeumok 
éjszakáján rendezett program-
jait. A jeles esemény nyitá-
nyaként tartották meg az idei 
Mestermunkapályázat ered-
ményhirdetését. A pályázat 
keretében a leginnovatívabb, 
legigényesebben elkészített 
termékek és a szolgáltatói 
ágazatban megvalósított mun-
kák versenyeztek egymással 
a „Mestermunka” díj és okle-
vél elnyeréséért. A pályaműve-
ket már a Kalocsai Vállalkozók 
Hete programsorozat kereté-
ben bemutatták. Ezek egy ré-
sze volt látható a köztestület 

székházában is a díjátadás 
idején. Péjó Zoltán, a kama-
ra kalocsai képviseletének a 
vezetője ünnepi beszédében 
elmondta, hogy az innováció 
minden cég életében jelen-
tős mozgatórugó kell, hogy le-
gyen.
– Akik erre a pályázatra pá-
lyaműveiket beküldték, azok 
mind az innováció útján ha-
ladnak, ami az eredményes-
ségükhöz nagyban hozzá-
járul. Hozzátette: – Mindig 
valami nagyon érdekessel és 
újszerűvel találkoztunk, olya-
nokkal is, amit más orszá-
gos vagy térségi pályázaton 
is eredményesen szerepel-
tek. Péjó Zoltán megosztotta 

azt, hogy milyen szempont-
rendszer vezérelte a kama-
rai zsűrit a végső sorrend 
felállításában. Előnyben ré-
szesítették azokat a pályázó-
kat, akik saját fejlesztéssel 

jelentkeztek, ami újszerű és 
egyedi innovációt tartalma-
zott. Az idei évben négy Mes-
termunkapályaművet díjazott 
a zsűri és két különdíjast kö-
szöntött.  H. P.
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Adatvédelmi 
kérdésekről 
tájékozódhattak 
a kamarában

Az Európai Unió 2018.
május 25-től minden 
tagországban kötelező 

rendelettel (GDPR) szabályoz-
za az adatvédelmet. Ez meg-
erősíti az érintettek jogait, és 
komoly követelményeket állít 
az adatkezelők felé. Ezeknek a 
követelményeknek a jó része 
nem új idehaza. A magyar jog 
az Infotörvényben ( 2011. CXII. 
törvény) már részben megfogal-
mazta ezeket. Egyebek mellett 
erről a kérdésről is tájékozta-
tót kaptak azok az érdeklődők, 
akik részt vettek a kamara múlt 
héten rendezett szakmai elő-
adásán. Az előadó dr. Farkas 
Tamás adatvédelmi szakjogász 
volt, aki elmondta, hogy a kö-
zösségi tagállamok területén, 
például egy-egy adatvédelmet 
érintő incidens megítélése a 
közös jogszabály eredménye-
ként hasonló lesz. Ha ma a bí-
róság elmarasztal egy céget 
adatkezelés ügyében, és adat-
védelmi bírságot szab ki rá, ak-
kor ennek a maximális mértéke 
20 millió forint lehet. Ez az uni-
ós jogszabály bevezetése után 
20 millió euró is lehet. Kérdés 
persze az, hogy Magyarorszá-
gon hol húzzák meg az anyagi 
elmarasztalás szintjét.

Hogy miért is fontos az ada-
tok kezelése? Dr. Farkas Ta-
más azt hangsúlyozta, hogy az 
adatok egy vállalkozás értéké-
nek a részét képviselik. Elég 
arra gondolni, hogy az ügyfe-
lekkel történő kapcsolattartás 
intenzitásából lehet következ-
tetni arra, hogy valaki milyen 
pozíciót is tölt be az adott pia-
con. Fontos kérdés az is, ha 
feltörik egy vállalkozás hon-
lapját, azzal erkölcsi, de akár 
anyagi károkat is okoznak a 
cégnek. Az adatvédelem he-
lyes kialakításáról is szó esett 
az előadás során.

Az előadó arról is beszélt, 
hogy egy cégnek milyen szabá-
lyokat kell betartania, ha má-
sok személyes adatait kezeli? 
Hogyan különböztesse meg a 
cég a személyes adatkezelé-
seit? Mikor kell bejelenteni a 
személyes adatok kezelését 
a NAIH-hoz? Mi a különbség 
az adatvédelmi tájékoztató és 
adatvédelmi szabályzat között?  
Ki ellenőrzi a szabályok betartá-
sát? A találkozó végén elhang-
zott, hogy a témakörben a jövő-
ben több hasonló rendezvényt 
is szervez a kamara

Megújuló  
orosz–magyar 
kapcsolatok

Az Oroszországi Föderá-
ció Kereskedelmi Kép-
viseletétől Alexey Csur-

szin vezető szakértő és Mikhail 
Kuliasov tanácsadó érkezett a 
megyei iparkamarába  június 
7-én. Csurszin Alexey megkö-
szönte és különösen értékes-
nek találta a kamara titkárá-
nak, Sipos Zsoltnak a megye 
gazdasági helyzetét bemuta-
tó előadását. A kereskedelmi 
képviselet a régiók közötti gaz-
dasági programot segíti elő, kü-
lön figyelmet szentel a kis- és 
középvállalkozások üzlethez 
jutási lehetőségeire. Nagy az 
igény hasonló szerkezetű ma-
gyar vállalatok megkeresésére 
és üzleti kapcsolatok kialakítá-
sára. Szeretnének átfogó infor-
mációcserét biztosítani, amely 
által konkrét elképzeléseket 
tudnak továbbítani az orosz 
kollégák felé, és konkrét part-
nereket keresnek. Felmerült 
egy szeptemberi közös rendez-
vény szervezésének a gondo-
lata, amely az előző évekhez 
hasonlóan egy nemzetközi re-
lációs napot jelent. A külképvi-
seletről szakdiplomaták jelezni 
fogják, hogy pontosan milyen 
partnereket keresnek a ma-
gyar piacon. Szó esett arról is, 
hogy pontos érdeklődések és 
igények esetén egy B2B üzlet-
ember-találkozó szervezése is 
megtörténhet, ahol a vállalko-
zók személyes találkozás kere-
tében kezdhetnének új üzleti 
kapcsolatokat.

A Mestermunka-díjban részesült cégek képviselői, középen Péjó 
Zoltán kalocsai képviseletvezető

Szorosabbra fűzik 
a kapcsolatokat
Külkapcsolat Schwarzwald-Baar járásból érkezett delegáció

A közelmúltban egy német-
országi delegációt fogadott 
Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara titkára. Évtizedek óta 
partnerkapcsolatok fűzik a 
Baden-Würtenberg-i Schwarz-
wald-Baar Járást Bács-Kiskun 
megyéhez. A járási hivatalon 
kívül az ott működő kereske-
delmi és iparkamarával is jó 
kapcsolatokat ápol a BKMKIK.

Barta Zsolt

Sokéves jó viszony fűzi 
Schwarzwald-Baar járást 
Bács-Kiskun megyéhez. 
A ‘90-es években a – jelen-
leg a Kecskeméti Szakképzé-
si Centrumhoz tartozó – Szé-
chenyi István Idegenforgalmi 
és Vendéglátóipari Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolá-
ja vette fel a kapcsolatokat a 
Villingen-Schwenningenben 
működő gasztronómiai kö-
zépiskolával. A megyei keres-
kedelmi és iparkamara akkor 
kapcsolódott be a partner-
ség szélesítésébe, amikor a 
megyei önkormányzat elnöke 
felkérte a BKMKIK vezeté-
sét, hogy megyénket gazda-
ságilag képviselje a Südwest 
Messe nevezetű térségi ki-

állításon. A BKMKIK ezt kö-
vetően vette fel a kapcsola-
tokat a kinti kereskedelmi 
és iparkamarával. Több mint 
másfél évtizeddel ezelőtt a 
német szakképzési rendszer 
működését tanulmányozta a 
kamara szakképzési vezető-
je Villingen-Schwenningen-
ben. Majd egyre gyakoribbá 
váltak a szakmai találkozók 
az évek során. A partner járás 
főiskolája is átadta például a 
szakmai tapasztalatát a Kecs-
keméti Főiskolának akkor, 
amikor a duális képzés kiala-
kításának a folyamata nálunk 
elkezdődött. 

A Villingen-Schwenningen-
ben nem oly rég megválasz-
tott új német járási elnök, 
Sven Hinterseh a kapcsola-
tok elmélyítését szorgalmaz-
ta. Tavaly ősszel egy kecske-
méti látogatáson ígéretet tett 
arra, hogy idén – személye-
sen visszatérve Kecskemét-
re – a kinti kamara vezetését 
is újra bevonja a gazdasá-
gi kapcsolatok fejlesztésé-
be. A napokban került sor 
erre a találkozóra a megyei 
kamara székházában, ame-
lyen részt vett Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke is. A megbe-

szélésen Sipos Zsolt kamarai 
titkár előadásában ismertet-
te az ország és a megye gaz-
dasági helyzetét. Ezen belül 
a középiskolai és az egyete-
mi duális szakképzési rend-
szerről is tartott egy részle-
tes beszámolót. Sipos Zsolt 
lapunknak elmondta, hogy a 
vendégek a kamara pályaori-
entációs rendszerét, műkö-
dését érdeklődve hallgatták. 
Szó esett egyebek mellett 
arról is, hogy a magyar me-
gyei kamarai szervezet az 
általános iskolások számá-
ra rendhagyó technikaórákat 
szervez, sikerrel. A szakmák 
éjszakája rendezvénysoro-
zat is felkeltette a vendégek 
figyelmét. A beszélgetés so-
rán kiderült, hogy Német-
országban is hasonló ne-
hézségek tapasztalhatók a 
szakképzés területén, mint 
Magyarországon. A kama-
rai eszmecserén szó esett 
a klaszterekről is. A vendé-
gek tájékoztatást kaptak a 
kamara tulajdonában lévő 
Hírös Beszállítói Klaszter te-
vékenységéről. A HBK ve-
zetése meghívót kapott egy 
klaszter-konferenciára, ame-
lyen Schwarzwald-Baar Járás 
klasztercégei fejlesztői meg-

beszélésekre gyűlnek össze 
évente. Járásukban a gazda-
ság szerkezete hasonló a mi 
térségünkéhez. A német ka-
mara ügyvezetője, Thomas 
Albiez megemlítette: meg-
vizsgálják hogyan is lenne le-
hetséges a két térség között 
olyan projektet kialakítani, 
amely keretein belül a duális 
képzésben részt vevő közép-
iskolai diákok néhány hétre 
szakmai csereképzésen ve-
hetnének részt. A kamara ve-
zetője és az elnök véleménye 
az volt, hogy az ifjúsági csere-
programok segítségével lehet 
a kapcsolatokat tovább erősí-
teni. Az elkövetkező hónapok 
arról szólnak majd, hogy né-
hány közös programot kísér-
leti jelleggel kidolgozzanak, 
és azokat elindítsák a ma-
gyar partnerrel együtt.

A kamara tanácskozótermében Sipos Zsolt titkár tart ismertetőt a német vendégeknek
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Mestermunkadíjban részesültek:
Pozsár Design Műkovács Kft. – 
egyedi  ötlet alapján kézi kovácsolás-
sal készült kovácsoltvas termékei.
Upper Bars Kft. – egészséges, 
 szeletes csokoládé termékcsaládja.
FOTO Reklámstúdió Kft. – az Interi 
Design strukturált egyedi dom-
bornyomott dizájnfelületek meg-
alkotásáért. 

VT Veres Kft. – a csővezetéki elzáró-
szerelvények tömörség-ellenőrző 
rendszerének kifejlesztéséért.
Különdíjban részesültek:
Köller Helga mesterfodrász a tema-
tikus hajkreációk megalkotásáért.
Hírös Róna Zrt. az ipari padlók és 
nagy forgalmú helyeken használ-
ható egyedi burkolatok kivite-
lezéséért.

A Múzeumok Éjszakáján vehették át a díjakat

Schwarzwald Baar-Kreis járási  
vezetők: Sven Hinterseh járási  
elnök, Stefan Löffler és  Arnold 
Schuhmacher hivatalvezető és 
Industrie- und Handelskammer  
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 Kereskedelmi és Iparkamarai  
 vezetők: Thomas Albiez főtitkár és 
Jörg Hermle külügyi vezető.

A küldöttség tagjai
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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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!

Tanulási  
tanácsadót 
keresnek

A Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért szerve-
zet – a BKMKIK partnere 

– tanulási tanácsadó munka-
társat keres Kecskeméti Nyitott 
Tanulási Központjába.

Feladatok:
· közreműködik, a helyi 

NYITOK kialakításával kapcso-
latos szervezési feladatokban 
és az infrastruktúrájának kiala-
kításában, 

· működteti a tanulási köz-
pontot: feltérképezi és bevon-
ja a célcsoportokat, felméri a 
kompetenciafejlesztési szük-
ségleteket és a térségi mun-
kaadói igényeket, másokkal 
együttműködve tanulási prog-
ramokat alakít ki, közreműkö-
dik azok megvalósításában, 

· együttműködési kapcsola-
tokat épít ki más szervezetek-
kel, a helyi és térségi érintett 
szereplők bevonásával partner-
séget hoz létre, 

· feladatainak sikeres teljesí-
tése érdekében együttműködik 
a projektmenedzsment tag-
jaival, a regionális koordináto-
rokkal és szakmai támogatást 
biztosító szakemberekkel, részt 
vesz a felkészítő képzésen, a 
fejlesztő célú belső műhely-
foglalkozásokon és konzultá-
ciókon.

elvárások:
· felsőfokú végzettség és 

legalább 1 év munkatapasz-
talat felnőttképzésben vagy 
más humán szolgáltatásnyúj-
tásban, mint például oktatás, 
szociális, pszichés, mentális 
segítségnyújtás, munkaerőpia-
ci szolgáltatás, közművelődés, 
közösségfejlesztés, vagy társa-
dalmi befogadás területén, 

· helyi beágyazottság, rálátás 
a helyi társadalmi-gazdasági vi-
szonyokra,

· jó kommunikációs készség, 
jó kapcsolatteremtő képesség, 
emberekkel való foglalkozás 
szeretete, empátia, 

· képesség a számítógép és 
más digitális eszközök széles 
körű alkalmazására munkában 
és magánéletben egyaránt, 

· vállalkozói szemlélet, kezde-
ményezőkészség.

Előnyt jelent az oktatásszer-
vezésben projektmenedzs-
mentben, programkoordináció-
ban szerzett tapasztalat

Fényképpel ellátott önélet-
rajzzal a projektmenedzsment@
nyitok.hu címre küldhető.

Oktatási 
területre 
keresnek 
munkatársakat

A Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért szer-
vezet - a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara együttműködő part-
nere - regionális koordinátor 
munkatársakat keres Kecs-
keméti Regionális Támogató 
Központjába.

Feladatok:
– kapcsolattartás a régióhoz 

tartozó projekthelyszínek mun-
katársaival, 

– régióhoz tartozó projekt-
helyszínek tevékenységének 
tervezése,

– projekthelyszínek látoga-
tása,

– heti munkatervek vélemé-
nyezése, végrehajtásának el-
lenőrzése,

– kapcsolattartás a projekt-
menedzsmenttel,

– folyamatos szakmai segít-
ségnyújtás, ellenőrzés,

– regionális projektértekezle-
tek szervezése,

– dokumentációs rend ellen-
őrzése,

– irodai adminisztráció (irat-
tározási, irattovábbítási, irat-
archiválási feladatok),

– program résztvevőivel való 
kapcsolattartás,

– riportok, beszámolók készí-
tésének támogatása,

– bejövő számlák kezelése,
– pénztárkezelés,
– HR-adminisztráció koordi-

nálása.

elvárások:
–felsőfokú végzettség,
–hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat,
–projektlebonyolításban 

szerzett tapasztalat,
–B kategóriás jogosítvány, 

aktív vezetési gyakorlat,
–precíz, pontos munkavég-

zés,
–ugalmasság, terhelhetőség,
lojalitás,
–számítógépes felhasználói 

ismeretek (szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, szervezetirányí-
tási szoftver).

előnyök:
–felnőttoktatásban szerzett 

tapasztalat,
–aktív gazdasági ismeretek,
angolnyelv-tudás.
–Fényképpel ellátott önélet-

rajzzal jelentkezni lehet a  
projektmenedzsment@nyitok.hu 
e-mail-címen.

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

Marketing digitálisan
Előadás Térítésmentes képzést rendezett a kamara

Kétórás, ingyenes előadáson 
mutatta be a kereskedelmi 
és iparkamara infokommu-
nikációs tanácsadója és a 
Google Magyarország szak-
értője a hazai kis- és közép-
vállalkozások online világban 
rejlő lehetőségeit. A telt há-
zas rendezvényen megismer-
hették a vállalkozók, hogy 
miként lehet profitot termel-
ni a weben, és milyen marke-
tingstratégiát érdemes alkal-
mazni a siker érdekében.

HorvátH Péter

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara és 
a Google Magyarország kö-
zös szervezésében megyei 
vállalkozók ismerkedhettek 
meg az online világban rejlő 
lehetőségekkel. Köszöntőjé-
ben Orosziné Varga Zelma, 
a kamara kommunikációs 
vezetője elmondta, hogy a 
cégeknek használniuk és 
alkalmazniuk kell minden 
olyan digitális lehetőséget, 
amellyel ismertségüket és 
üzleti eredményeiket növel-
ni tudják. A kamara a közel-
múltban például elkészítette 
a KulcsInfo elnevezésű mo-
bilapplikációját, amelynek 

segítségével a cégek gyor-
san és egyszerűen juthatnak 
gazdasági, pályázati, képzési 
és kamarai információkhoz. 
Az előadás első részében 
Ballai Máté IKT-tanácsadó 
ismertette a Modern Vállal-
kozások Programja célkitű-
zéseit, és a program kereté-
ben megvalósítható digitális 
vállalkozásfejlesztési lehe-
tőségeket. A Modern Vállal-
kozások Programja a kkv-k 
informatikai fejlesztését cé-
lozza, ezáltal elősegítve azok 
versenyképességét. A szak-
értő elmondta, hogy a hazai 
cégek jelenleg még korláto-
zottan használják a rendelke-
zésre álló korszerű informa-
tikai megoldásokat. Ennek 
elsőrendű oka, hogy a kkv-k 
döntéshozói általában véve 
hiányos információkkal bír-
nak az infokommunikációs 
technológiák (IKT) vállalati 
felhasználási lehetőségeiről, 
az online jelenlét előnyeiről. 

A kutatási eredmények sze-
rint egy átlagos magyar iro-
dai dolgozó évente legalább 
19 napot pazarol el a lassú 
vagy alacsony hatékonyságú 
eszközök miatt. A technoló-
giai lemaradás okai – mond-
ta el Ballai Máté IKT-szak-

értő – elsősorban a digitális 
technológia lehetőségeivel 
kapcsolatos tudás hiánya, a 
finanszírozási nehézségek 
miatti alacsony kockázatvál-
lalási kedv. Mi hát akkor a 
megoldás? A kkv-k számá-
ra elengedhetetlen, hogy jól 
használják az IKT- eszközöket, 
vagyis a vállalkozásnak meg-
felelő informatikai megol-
dást kell választani hangzott 
el az előadáson. Figyelni kell 
a trendeket – az okos kü-
tyük elterjedését, az online 
marketing és E-kereskede-
lem tendenciáit. Ha egy kkv 
belép a Modern Vállalkozá-
sok Programjába, nagyság-
rendekkel haladhatja meg 
korábbi önmagát. Köszönhe-
tő ez annak, hogy a program 
egy 27 szakértőből álló or-
szágos tanácsadói hálózatot 
működtet, ami díjmentes IT 
tanácsadást és auditot nyújt 
a partnereknek. A tanácsadói 
hálózat megvizsgálja a csat-
lakozott vállalkozás informa-
tikai helyzetét, segíti az infor-
matikai fejlesztési stratégiája 
kidolgozásában. A programba 
bekapcsolódó vállalkozások 
minősítést kapnak és minő-
sített szállítókkal és termé-
kekkel kerülnek kapcsolatba, 

egyedi kedvezményeket és 
összehasonlíthatóságot kap-
nak. A GINOP 3.2.2. pályázat-
ra március 8-tól nyújthatók be 
a pályázati anyagok. 

Balog Gábor, a Google Ma-
gyarország regionális oktatás-
szervezője bemutatta a Digital 
Workshop elnevezésű orszá-
gos programot, melynek célja 
az online készségek fejlesz-
tése, amivel be lehet indítani 
és fejleszteni lehet egy kkv-t. 
Honlapjukon 23 témában 84 
leckét lehet megnézni. Balog 
Gábor kiemelte, hogy a vál-
lalkozások online jelenléte a 
jövő. Ennek alapja egy jó hon-
lap, ami mobiltelefonra is op-
timalizált, mivel a keresések 
55%-a okostelefonról történik. 
A jó keresésoptimalizálás a 
honlapok esetében a Teszt–
Mérés–Javítás hármassága. A 
közösségi média használata 
is elengedhetetlen, mert  ol-
csóbban  elérhetőbbek a hir-
detések. A social media hasz-
nálat itthon kiugróan magas, 
87 százalék, míg az EU-s átlag 
63 százalék. Magyarország 
9,8 milliós lélekszámából 5,8 
millió a Facebook- felhasználó, 
ezért aki a digitális eszközök 
használatából kimarad, az le-
marad.

Sokan érdeklődtek a szakmai információk után


