
Az új ipari forradalom kihívásai
Jövőkép Klaszterkonferencia az ipar 4.0 korszakáról, Magyarország helyzetéről
A negyedik ipari forradalom
nak – ipar 4.0 – nincs korszak
határa. Már benne vagyunk, és 
a korábbi korszakokhoz  képest 
jóval gyorsabb fejlődésre  lehet 
számítani a számítástechni
kának köszönhetően. Erről is 
szó esett pénteken egy kama
rai klaszterkonferencián, Kecs
keméten.

Barta Zsolt

A jövő fejlődési iránya: mun-
kaerő – digitális termelés – 
erőforrások – címmel rende-
zett konferenciát a AIPA Smart 
Klaszter és a Hírös Beszállítói 
Klaszter a megyei iparkama-
ra kecskeméti székházában. 
A rendezvényen elhangzott, 
hogy különleges  kihívások előtt 
áll az ország gazdasága. A fejlő-
dés felgyorsulása a digitalizáció 
segítségével egy olyan új kor-
szakot körvonalaz, amely nem-
csak a gazdaságot, de az ok-
tatást, az egészségügyet az 
egész társadalmat is átalakítja. 
Az 1990 után napvilágot látott 
fiatalok beleszülettek a webes 
világba, miközben a szüleik 
számára még a vonalas telefon 
is elérhetetlen volt a rendszer-
váltás előtt. Gaál  József me-
gyei kamarai elnök elmondta, 
hogy a munkaerő piac teljesen 
átalakult. Ma egyre drágább 
a munka erő, egyre nehezebb 
megtartani, miközben a bér-
költségek emelése rontja egy 
vállalkozás versenyképességét. 
Ebben az új korszakban a dol-
gozókat a megfelelő bérek mel-
lett jó munkahelyi légkörrel és 
értelmes tevékenységgel  lehet 
megtartani. Hajdárné Molnár 
Elvira a PEMÜ Műanyagipa-
ri Zrt. részéről elmondta, hogy 

a solymári cégnek mintegy ne-
gyede egy éve dolgozik  náluk, 
a fluktuáció  magas volt éve-
kig. Ezt 27 százalékos alap-, 
13  százalékos mozgóbéreme-
léssel és 21 százalékos haté-
konysági bérpótlékkal kívánták 

lecsökkenteni. A piaci kihívá-
sokra egyebek mellett inno-
vációs javaslatokat kértek a 
dolgozóktól, akiktől tavaly 130 
ötletet kaptak. A bevezethető-
eket azonnal anyagilag érté-
kelték.

Az IQ Kecskemét Kft. részéről 
Illyés Péter ügyvezető igazga-
tó a negyedik ipari forradalom 
 teljes társadalmat és gazda-
ságot átformáló szerepéről be-
szélt. Bár sokan arra figyelmez-
tetnek, hogy szakmák tűnnek el 

és megnő a munkanélküliség, 
egy kutatás érdekes megálla-
pítást tesz ezen a téren. Az az 
ország, amely a 4.0 folyamat 
élén áll, ott 2,6 szorosra nő a 
munka erőigény. Kérdés, hogy 
ki hol foglal helyet ebben a fo-
lyamatban. Egy felmérés szerint 
Németország, Finnország, Svéd-
ország a folyamat frontorszá-
gai közé tartoznak. A potenciá-
lis frontországok közé tartozik 
Franciaország, Dánia, Belgium, 
Norvégia és Nagy-Britannia. 
 Magyarország sajnos a tradicio-
nális táborba tartozik, amelyet a 
4.0 ipari forradalom folyamata 
csak távolról érintett – mond-
ta Illyés Péter. Ma néhány nap 
alatt keletkezik annyi informá-
ció, mint amennyi keletkezett a 
XX. század közepén egy év alatt, 
tette hozzá. A számító gépes 
termelési folyamatok irányítá-

sának jó példáját mutatta be 
Szabó Antal, a bócsai Polifarbe  
nagyvállalat ügyvezető igaz-
gatója. Mint mondta, évekkel 
korábban egy év alatt 30 ezer 
tonnányi festéket gyártottak két 
műszak során. A modernizálás  
eredményeként ugyanezt a 
mennyiséget egy műszak alatt 
kívánják elkészíteni. Szólt arról 
is, hogy a számítógépes techni-
ka bevezetésével a reklamálá-
sok száma is csökkent. Évente 
8,5 millió terméket gyártanak, 
melyből 260 esetben érkezett 
minőségi kifogás. Az új ipar 4.0 
korszakban a termelés minősé-
gének emelése mellett a szállí-
tási hajlandóság szintjét is ma-
ximalizálni kellett. A cégnél ez 
az érték jelenleg 98,4 százalék. 
Ha magasabb szintre emelnék 
az értéket, az jelentős kiadás-
növekedéssel járna. Az erőfor-
rások biztosításáról Szemerey-
né Pataki  Klaudia , Kecskemét 
Megyei Jogú város polgármes-
tere is tartott egy előadást Sze-
rezz pénzt ötleteid megvalósí-
tásához címmel. Hangsúlyozta, 
hogy egy olyan különleges be-
fektetési alappal rendelkezik 
a kormány jóvoltából a város, 
amelyben az állami támoga-
tás összege 25 milliárd forint. 
A pénz visszafizetésére több év-
tized múlva kerül sor. Ez a tőke 
azért is fontos, mert vélhetően 
2020 után nem állnak rendel-
kezésünkre azok az uniós fej-
lesztési összegek, amelyek 
lehívása jelenleg is történik. Fej-
lődni viszont kell, melyhez anya-
gi támogatás szükséges. Ennek 
biztosít nagyon jó hátteret az 
említett alap, amely segítségé-
vel olyan kecskeméti cégeket le-
het támogatni, amelyek gazda-
ságfejlesztést végeznek.

A Petőfi Népe melléklete
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Gaál József megyei kamarai elnök nyitógondolataival kezdődött a rendezvény

Dr. Ailer Piroska egyetemi rektor Illyés Péter ügyvezető igazgatóSzabó Antal, a Polifarbe igazgatója

A Kárpát-medencében jók a lehetőségeink
Gazdaság A szomszédos országokban huszonkét kereskedelmi iroda segítheti hazánk exportját

A magyar gazdaság fejlő-
dési esélyeit növeli az 
 exportlehetőségek bővíté-

se. Ennek érdekében a Magyar 
Nemzeti Kereskedő Ház orszá-
gos roadshow-t indított, melynek 
egyik állomása Kecskemét volt. 
Az országos roadshow hat hely-
színt érintett idehaza. Október-
ben – Győr, Székesfehérvár és 
Eger – mintegy 100 résztvevő át-
fogó tájékoztatást kapott az oszt-
rák, a szlovák és a lengyel piac 
potenciális üzleti lehetőségeiről. 
Az idei konferencia első állomá-
sain tapasztalt érdeklődésre való 
tekintettel a kereskedőház no-
vemberben további három hely-
színen – Szeged, Kecskemét, 

Budapest – is szervezett fórumo-
kat. A magyar cégek külpiacra 
 lépését ösztönző előadás-soro-
zat sikerét és létjogosultságát 
kiválóan példázza, hogy a konfe-
renciákra előzetesen több száz 
vállalkozó regisztrált.

A megyei iparkamara szék-
házában Külpiaci lehetőségek 
a közép-európai régióban cím-
mel tartottak előadásokat a ke-
reskedőház külképviseleteinek 
szakemberei. A tájékoztatón 
elhangzott, hogy a legnagyobb 
exportpiacunk a németországi, 
ahová  25,6 milliárd euró érték-
ben szállítunk árukat, a szom-
szédos országok piacai is na-
gyon jelentősek. Romániába 4,6, 

Ausztriába  4,4, Szlovákiába is 
4,6 milliárd eurónyi export irányul 
minden  évben. A szomszédos or-
szágokban (a krakkóival együtt) 
összesen 22 olyan kereskedelmi  
iroda működik, amelyek az egy-
kori történelmi Magyarország vá-
rosaiban találhatóak. Ilyen lelhető 
fel például a kelet- szlovákiai Ki-
rályhelmecen, amelynek az iro-
davezetője, Drab Melinda adott 
gyors tájékoztatót a szlovákiai  
üzleti lehetőségekről. Az ország 
gyorsan fejlődik, a versenyképes-
ségi világranglistán az 59. helyet 
foglalja el, Magyarország a 60. 
Magyar élelmiszerre jelentős az 
igény Szlovákiában. Ausztriában, 
Kismartonban is rendelkeznek 

irodával. Ennek a vezetője, Szekér 
Bálint arra hívta fel a figyelmet, 
hogy osztrák céget érdemes ala-
pítani, mert a helyiek az ott lét-
rehozott vállalkozásban jobban 
bíznak, mint egy külföldi székhe-
lyűben. Az első referenciamunkát 
nagyon precízen és időre kell elvé-
gezni, mert ez alapján döntenek 
úgy a partnerek, hogy folytatják-e 
a kapcsolatot. Sárközi Zoltán, a 
nagyváradi kirendeltség vezetője 
arra hívta fel a fórumon részt vevő 
üzletemberek figyelmét, hogy 
 Románia három részre tagolódik, 
és másként kell kereskedni Er-
délyben, másként például Olténi-
ában. Kiemelte, hogy keresettek 
a magyar élelmiszerek.  B. Zs.A megyei kamara adott helyet a rendezvénynek
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Fórumot és 
előadást tartottak 
az adatvédelemről 
a vállalkozóknak

A 2018 májusától 
hatályba lépő Ma-
gyarországon is kö-

telezően alkalmazandó 
adatvédelmi szabályokról 
tartott fórumot Kiskunha-
lason a cégek, vállalkozá-
sok képviselői számára a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara.

Az Európai Unió Hivata-
los Lapjában még 2016-ban 
kihirdették az EU Általános 
Adatvédelmi Rendeletét 
(GDPR), amely a kihirdeté-
sét követő huszadik napon 
lépett hatályba, ez azonban 
csak formai hatályba lépés 
volt. A rendeletet ténylege-
sen 2018. május 25-től kell 
alkalmazni, ez tehát a tény-
leges hatályba lépés napja. 
A rendelet alapján minden 
olyan társaság, amely sze-
mélyes adatot kezel, köte-
les adatvédelemmel kap-
csolatos belső vizsgálatot 
lefolytatni, illetve valameny-
nyi adatkezeléséről nyilván-
tartást vezetni, hogy megfe-
leljenek az új európai uniós 
adatvédelmi rendeletnek 
– hangzott el a tanácsko-
záson.

A fórum résztvevői egye-
bek mellett megtudhatták, 
hogy mi az a személyes 
adat, és, hogy mit kell ten-
niük a társaságoknak, hogy 
felkészüljenek a rendelet al-
kalmazására. A szigorú elő-
írások be nem tartása jelen-
tős összegű bírságot vonhat 
maga után, amelynek maxi-
mális összege akár 20 millió 
euró is lehet.

– A tapasztalatok szerint 
a vállalkozások többsége 
most kezdi el a felkészülést 
az adatvédelmi rendeletre, 
ők még időben vannak, gyor-
sított eljárás esetén még 
megfelelhetnek a rendelet-
nek határidőben, viszont, 
aki csak februárban vagy 
márciusban kezd neki a ren-
deletre való felkészülésnek, 
várhatóan nem fogja tudni 
befejezni a teljes dokumen-
tációt és a folyamatátalakí-
tást – hangsúlyozta Sipos 
Adrienn adatvédelmi és ke-
reskedelmi szakjogász.

Az új adatvédelmi szabá-
lyok betartását a  jelenleg is 
működő Nemzeti  Információs 
és Adatvédelmi Hatóság fog-
ja ellenőrizni.  P. Á.

Kevesebb 
a ki nem fizetett 
tartozás 
az építőiparban

Több mint négy éve műkö-
dik a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara mellett 

a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv (TSZSZ), melynek létre-
hozását az építőiparban ta-
pasztalható, egyes becslések 
szerint több százmilliárd forint 
nagyságrendű ki nem fizetett 
tartozás kezelése tette szüksé-
gessé.

A TSZSZ eljárása építészeti- 
műszaki tervezési,  kivitelezési 
szerződések teljesítéséből ere-
dő viták rendezésére vehető 
igénybe. A folyamat bármely 
szereplője, tehát a megrende-
lő, tervező, kivitelező, alvállal-
kozó kérheti az eljárás lefoly-
tatását szerződő partnerével 
szemben, ha a teljesítésigazo-
lás kiadása nem történt meg, 
a teljesítésigazolás kiadása 
vitás, vagy kiadták a teljesítés-
igazolást, de a kifizetés nem 
történt meg.

Kérhető a TSZSZ eljárása 
mellékkötelezettség érvényesí-
tése esetén is, amikor az érvé-
nyesítés indokoltságát vitatja a 
kérelmező. Olyan esetben pél-
dául, amikor a vállalkozó indo-
kolatlannak tartja a bankga-
rancia lehívását, kérheti, hogy 
a TSZSZ szakvéleményben 
vizsgálja meg a lehívás szüksé-
gességét.

Kérelmet a jogszabály által 
meghatározott forma szerint le-
het benyújtani, legegyszerűb-
ben a TSZSZ elektronikus ké-
relembefogadási  rendszerén, 
ahol az űrlap kitöltését és a 
vitás teljesítéshez  kapcsolódó 
dokumentumok csatolását kö-
vetően egyetlen kattintással 
kérelmezhető a TSZSZ eljárása 
(az online felület elérhetősége: 
www.mkik-tszsz.hu). A kérelem 
beadásának módjáról a www.
mkik.hu/hu/tszsz honlapon 
részletes tájékoztatás található.

A TSZSZ által vizsgálandó 
dokumentumok közül legfon-
tosabb a felek között létrejött 
írásos szerződés, így annak 
másolatát a kérelemhez min-
den esetben mellékelni kell. A 
kérelem beadásakor kell meg-
fizetni a szakértői eljárási díjat, 
melynek összegét jogszabály 
szabályozza, a kérelemben vi-
tatott összeg   bruttó értékének 
1 százaléka, minimum bruttó 
60 000 Ft, maximum bruttó 
450 000 Ft. Egyéb részletek a 
www.mkik-tszsz.hu honlapon 
olvashatóak.

Mestereket avattak
képzés Negyvenhét szakember vehette át az oklevelét

Mesterleveleket adtak át a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában. 
Kilenc hivatás negyvenhét 
képviselője vehette át a mes-
terfokozatot igazoló tanúsít-
ványt.

HorvátH Péter

Ünnepi alkalom keretében  ki-
váló szakemberek vehették 
át a mestereknek járó okleve-
let a BKMKIK dísztermében.  
A közelmúltban ugyanis 47 
szakember szerezte meg az el-
ismerő címet. A hazai felnőtt-
képzés egyik legfontosabb 
eleme a szakmunkás végzett-
ségű munkavállalók számá-
ra a mesterfokozat megszer-
zése, ami jelentős előrelépési 
lehetőséget kínál számukra. 
A mesterképzés célja, hogy 
egy szakember még maga-
sabb szakmai színvonalon 
végezze munkáját. A tisztes-
séges vállalkozások tekinté-
lyének  visszaállítása, megőr-
zése rangot ad a mester cím 
viselőjének. Az eseményen 
Gaál József kamarai elnök kö-
szöntötte a szakmák újdon-
sült mestereit. Az elnök beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a 
mesterek olyan szakmákkal 
bírnak, melyekre a múltban, a 
jelenben és a jövőben is nagy 
szükség lesz és azok mind-

egyike a hiányszakmák kö-
rébe tartozik. Kiemelte, hogy 
a szakemberek szakmájuk 
diplomáját tudhatják magu-
kénak. Amikor valakit mester-
nek szólítanak, önmagában is 
olyan elismerés, ami rámutat 
arra, hogy az illető szakmája 
fogásait nagyon magas szin-

ten gyakorolja. Gaál József 
szerencsés döntésnek tartot-
ta azt, hogy 2015 szeptembe-
re óta kötelező mestervizsgát 
tenniük azoknak a szakembe-
reknek, akik maguk is gyakor-
lati képzést folytatnak. Az ese-
ményen 47 fő 9 szakmában 
vehette át a mesterlevelét.

A mesterlevelét negyvenhét szakember vehette át

2017. november 30., csütörtökGAZDASÁGIIV.  

Innovációs díj az Interkerám Kft.-nek
Elismerés A Kolibri termékcsalád kifejlesztését jutalmazta a zsűri

A kecskeméti Interkerám 
Kft. és Janovák László, a 
Szegedi Tudományegye-

tem oktatója kapta a Dél-Alföl-
di Innovációs Díjat. A Szegedi 
Akadémiai Bizottság és a régió 
három kereskedelmi és iparka-
marájával közösen alapított el-
ismerését a közelmúltban adták 
át csongrádi megyeszékhelyen.

Dékány Imre akadémikus, 
az elismerést odaítélő kurató-
rium elnöke elmondta, hogy az 
Interkerám Kft. a hazai kézmű-
ves kerámiaipar számára kifej-
lesztett Kolibri termékcsaládért 
kapta a díjat. A színintenzív, 
károsanyag- és oldószermen-
tes, ecsetelhető termékcsalád 
egyaránt használható oktatá-

si, kézműves és hobbi célra ké-
szülő kerámiákhoz. A termék 
alkalmazásakor nincs szálló-
por, és felhasználói minimali-
zálhatják a keletkező hulladé-
kot. Hozzátette: a termékcsalád 
piaci bevezetése 2016 óta fo-
lyamatosan zajlik. A vállalkozás 
1990-ben alakult, kecskeméti 
székhelyű Interkerám Kft. a ke-
rámia-, zománc-, és üvegipar te-
rületén működik. A nyilvánosan 
hozzáférhető adatok szerint 
a cég 2016-os értékesítésből 
származó nettó árbevétele 825 
millió forint, adózott eredménye 
47 millió forint volt. Túri András 
ügyvezető elmondta, hogy kis 
tégelyekben kiszerelve használ-
ják a termékcsalád készítmé-

nyeit a kerámikusok. A fejlesz-
tés egy évet vett igénybe. Ezzel 
a mázcsaláddal jóval kisebb lett 
az egészségre és a környezet-
re káros anyagok mennyisége. 
A gyártóközpontjuk kecskeméti 
és az értékesítés is Kecskemét-
ről történik. Budapesten is ren-
delkeznek egy raktárral. Nem-
csak Magyarországot látják el 
termékekkel, hanem Horvátor-
szágba, Szerbiába, Romániá-
ba Szlovákiába is exportálnak. 
A vállalkozásnál folyamatosan 
fejlesztik a termékeiket. A cég-
nél tizenhatan dolgoznak. A Ko-
libri termékcsalád iránti igény 
jelentős idehaza. Túri András 
elmondta, hogy a hazai fazekas 
társadalom örömmel használja 

a termékcsalád mázait. Ez egy-
ben elősegíti a Kárpát-meden-
cei kerámiaipar megújulását is. 
Innovációs díjat kapott Janovák 
László, az SZTE Fizikai Kémiai 
és Anyagtudományi Tanszéké-
nek oktatója. Vízlepergető és 
fény hatására öntisztuló tulaj-
donságokat mutató funkcio-
nális bevonat kifejlesztéséért 
kapta az elismerést. A bevonat 
előnyösen alkalmazható olyan 
felületeken, ahol víz, jég, por és 
felületi szennyezések és mikro-
organizmusok jelenléte problé-
mát okoz. A bevonat hatására a 
felület nem nedvesedik, jegese-
dik vagy korrodál, fény hatására 
pedig öntisztuló és antibakteriá-
lis tulajdonságokra tesz szert.A vállalkozás 1990-ben alakult

Gaál József, a kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket

Bádogos: Huszárik István 
Károly. Burkoló: Szabó Jó-
zsef Sándor, Szappanos 
Csaba. Gázfogyasztóberen-
dezés- és csőhálózat-sze-
relő: Hevér Zoltán, Kovács 
Ottó, Ladányi László Róbert, 
Lajkó István, Minda  Krisztián 
József, Polyák Sándor, Ri-
deg László, Salamon Zsolt, 
Szűcs László, Tajthy Ákos, 
Varga László. Kereskedő: 
Pálinkás László, Pálinkás 
Lászlóné. Kozmetikus: Csi-
kai Márta Ilona, Dutkayné 
Vindeczker Henriett, Kátai 
Anikó, Lukács-Baricz  Márta, 
Markó Anikó,  Martonosi 
Krisztina, Mányi Zsanett, 
Pap Tímea, Tarjányi Ibolya 
Mária, Tóth Kitti, Valiskó Má-
ria, Vida Orsolya.  Kőműves: 
Kelemen Mihály, Kis  János, 
Mészáros Péter, Pintér 
 Miklós, Preg Gábor, Rácz 
József, Sánta János István, 
Szappanos Mihály, Szomba-
ti Tibor, Szvetnik László. Láb-
ápoló: Bíró Katalin, Feketéné 
Molnár Ilona, Mahboubi Fre-
ha, Pipcsák Katalin, Szabó 
Andrea. Szakács: Gelencsér 
Zsolt, Kovátsné Molnár Mó-
nika, Szemerédi Szabolcs. 
Vízvezeték- és vízkészü-
lék-szerelő: Horváth András.

Mesterlevelet kaptak
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Hogyan lehet a helyi értékeket eladni?
Vendéglátás A falvakat is be lehet kapcsolni a turisztikai vérkeringésbe – A működő példákat érdemes átvenni

Hogyan lehet a vidéket, 
ezen belül egy kistelepü-
lést bekapcsolni a turiszti-

kai vérkeringésbe? Erre kerese-
ték a választ annak a fórumnak 
az előadói, amelyet a megyei ipar-
kamara rendezett Bócsán, Péjó 
Zoltán kalocsai képviselet-vezető 
közreműködésével. A helyi önkor-
mányzat a Hungaricum és Helyi 
Civil Közösségek Házában biztosí-
tott helyszínt a közelmúltban.

Bócsa távol esik a nagy turisz-
tikai célpontoktól, mint amilyen 
például Budapest vagy a Balaton, 
ugyanakkor a falu, akár csak a 
többi hozzá hasonló település, a 
Duna–Tisza közén sok olyan érték-
kel rendelkezik, amelyek miatt ér-

demes ide ellátogatni. Ahhoz, hogy 
egy ilyen település fogadóképes 
legyen, helyi látványosságokat kell 
biztosítani, melyekhez a XXI. szá-
zadi infrastruktúrát kell kapcsolni. 
Bócsán nyolc éve nyolc vendég-
ágyat tartottak számon, ma már 
több mint száz vendéget tudnak 
elszállásolni, mondta Káposzta 
Lajos, az önkormányzat szakmai 
tanácsadója. Felsorolta azokat a 
programokat, amelyek miatt so-
kan látogatnak el Bócsára. 

– Ilyen, egyebek mellett, a jú-
niusi gulyás- és betyárfesztivál, az 
augusztusi falunapon, ősszel a 
szüreti fesztivál vagy a Bócsator, 
amelyet a közelmúltban rendez-
tek meg. Itt kilenc hízót vágtak le 

a csapatok, és több mint kétezer 
ember fordult meg a helyszínt biz-
tosító Bócsai Parkerdőben.

A falu határában található a 
Vinze Lovarda, melynek a tulaj-
donosa, Vincze Árpád tartott is-
mertetőt. A vendégház határá-
ban hét kilométeres nemzeti 
parki tanösvény várja a lovaglá-
son kívül a turistákat. Aki szereti 
a csendet, érdeklődik a tanyasi 
lét iránt, annak érdemes ideláto-
gatnia. Ez az a lovas tanya, ahol 
tavaly bemutatták a puszta tizen-
hetes fogatot, amely bekerült a 
Guinness-rekordok könyvébe.

Horváth Roland, a Vendégvá-
ró Bács-Kiskun Egyesület elnöke 
arról beszélt, hogy a megyében 

1,7 éjszaka jut egy szállóvendég-
re, ezt kellene emelni. Arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a vendégek 
85 százaléka az interneten fog-
lal szállást és valamelyik netes 
kiajánlót használja. A vendégek 
szívesen néznek körbe a vidéken, 
de azt is igénylik, hogy klímabe-
rendezés és wifi, televízió legyen 
a szálláshelyen.

Az elnök után Péjó Zoltán kért 
szót, aki a kiírt turisztikai pá-
lyázatokra hívta fel a figyelmet. 
A Kisfaludy-pályázat esetében 
70 százalékos támogatási inten-
zitás is elérhető. A rendezvény 
után bor-, sajt-, szörpkóstolót tar-
tottak a Hungaricum és Helyi Ci-
vil Közösségek Házában.  B. Zs.

Paks II.-ről és 
a tervezett 
új Duna-hídról 
tárgyaltak

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara képviselői ta-

lálkoztak a közelmúltban az 
atomerőmű két új blokkjának 
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca képvi-
selőivel Kecskeméten.

Gaál József, a megyei szer-
vezet elnöke elmondta, hogy 
fontos témákról egyeztettek 
a megbeszélések során. Ko-
moly kihívást jelent az épí-
téshez szükséges munkaerő 
biztosítása, és az új képzett 
szakemberek felkészítése, 
akik majd az üzemeltetés so-
rán játszanak szerepet. A ka-
mara minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy minél 
több képzett szakember dol-
gozhasson már az építkezé-
seken. Az előkészítő munkák 
hamarosan elkezdődnek, ha 
pedig a Kalocsát a Dunán-
túllal összekötő Duna-híd el-
készül, akkor a munkálatok-
ba mind nagyobb mértékben 
kapcsolódhatnak be a Bács 
megyei vállalkozások.

A megyei elnök mellett Szi-
ráki Szilárd alelnök, az ipa-
ri tagozat vezetője is részt 
vett a megbeszélésen. Mint 
arról korábban a sajtó is be-
számolt, a tervek szerint a 
12,5 milliárd euróba kerü-
lő beruházás 40 százalékát 
magyar vállalkozások vég-
zik el. A fővállalkozó a Paks 
II. két blokkjának a meg-
építéséhez – ez több mint 
ezerötszáz-milliárd forintnyi 
kivitelezési munka – keres ta-
pasztalt megfelelő építőipari 
partnervállalkozásokat. A be-
ruházás során több ezer em-
ber dolgozik majd egy időben. 
Az elkészült új erőműben 
pedig nagyon sok speciális 
tudással rendelkező mér-
nökre lesz szükség. Így min-
den bizonnyal a kecskeméti 
Neumann János Egyetem 
műszaki karán végzett fiatal 
szakemberekre is számítanak 
majd a Paks II.-t üzemeltető 
cégnél. Az egyetem elvégzése 
után többévnyi speciális kép-
zésben részesülnének a mér-
nökök. Gaál József lapunknak 
elmondta, hogy a hatalmas 
beruházás tenderein jó esély-
lyel indulhatnak a BKMKIK 
tagjai. A megyei iparkama-
ra vezetése pedig a szerve-
zethez tartozó tagvállalato-
kat igyekszik helyzetbe hozni 
a munkavállalás területén.

Külföldi üzleti 
ajánlatok magyar 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánla-
tokról Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara külügyi és külkereskedel-
mi vezetője a 76/501-508-as 
vagy a 70/453-3977-es telefon-
számon ad felvilágosítást. 

(BRRS20160413001)
Szárított gyümölcsök és hőálló 

gyümölcstöltelékek gyártásával 
foglalkozó szerb cég organikus 
vagy nem organikus gyorsfa-
gyasztott termékek előállítóival 
vagy nagykereskedőivel venné 
fel a kapcsolatot. A gyümölcs-
töltelékekként keresett gyü-
mölcsök: meggy, sárgabarack, 
szilva, bogyós gyümölcsök. 
Az együttműködést gyártói meg-
állapodás keretében képzeli el. 

(BRUK20171011002)
Angol piacvezető termékterve-

ző cég olyan partnereket keres, 
akik legyártanák és letesztelnék 
azt az innovatív eszközt, amely 
buborékos gyógyszerrendező 
csomagokat gyárt gyógyszeré-
szek és egészségügyi gondozók 
felhasználására, akik gyógysze-
reket adagolnak. Gyártói megál-
lapodást kötnének jövőbeli part-
nereikkel. 

(BORO20161019002)
Precíziós fémmegmunkáló 

román cég új alvállalkozóként 
lépne fel, vagy kiszervezett te-
vékenység elvégzését vállalja. 
Az együttműködés lehetséges 
szektorai a légi- és repülőgép-
ipar, autóipar, egészségügy, 
szélturbinák építése, nagyse-
bességű vonatok stb. Integrált 
gyártási rendszerüknek köszön-
hetően képesek teljes folyama-
tokat véghez vinni. A vállalkozás 
világszerte elismert a különféle 
méretű (akár mikro) fémalkat-
részgyártásuk által. 

(BRRO20170905001)
Román hirdetési ügynökség 

speciális kültéri rendszerek és 
displayek gyártóit vagy disztri-
bútorait keresi. A keresett ter-
mékek: scrollerek, LCD és LED 
displayek, amelyeket panelhirde-
tésekben használnak. 

(BRRO20160513001)
Egy román cég zöldterület-ki-

alakítással, -beépítéssel és ter-
vezéssel kapcsolatos tapasztala-
tokkal rendelkezik. A vállalkozás 
gyártási együttműködéseket 
kötne, valamint disztribútori 
szolgáltatási megállapodásban 
érdekelt.

A Homokhátságot 
akarják megmenteni
konferencia Közösen kell lobbizni a térség vízpótlásáért

A döntéshozóknál akkor lehet 
eredményesen lobbizni, ha ér-
zik, hogy sokan támogatják a 
Homokhátság elsivatagosodá-
sa problémájának a megoldá-
sát. A Duna–Tisza Közi Hátság 
Vízpótlásáért Egyesület ennek 
érdekében rendezett szakmai 
konferenciát a BKMKIK me-
gyei székházában a napokban.

Barta Zsolt

– Sok elképzelés született az 
elmúlt években arról, hogyan 
lehet a Homokhátság elsiva-
tagosodási folyamatát meg-
állítani és visszafordítani. Csa-
tornaépítés, vízvisszatartás 
vízkormányzás, vízszivattyú-
zás különböző területekre. Sok 
szakember koncepcióját hal-
lottuk. Amennyiben lobbizni 
akarunk a kormánynál az ügy 
mellett, akkor reális elképzelé-
sek bemutatásával lehet. En-
nek okán tartunk konferenciát 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kecske-
méti székházában – mondta 
dr. Szabó József, a Duna–Tisza 
Közi Hátság Vízpótlásáért Egye-
sület elnöke. – Mi jobb hely-
zetben vagyunk, mint Izrael, 
ahol számítógép számolja ki az 
öntözővízben szegény ország-
ban azt, hogy a gyümölcsösnek 

mennyi vizet kell kapnia, hogy 
fejlődjön. Remélhetőleg a kon-
ferencia után elindulunk egy 
olyan úton, amely végén a dön-
téshozók lépni fognak.

Dr. Szabó Józseftől Gaál 
József kamarai elnök vette át 
a szót, aki hangsúlyozta, hogy 
a víz a második legfontosabb 
elem az emberiség számára a 
levegő után. Az előadók közül 
Keve Gábor, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem tanára arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 
40 év során sok elemzés ké-
szült a vízhiány következtében. 
Egy mai helyzet feltárásának 
meg kell válaszolnia több kér-
dést: annak a beruházásnak, 
mely a vízpótlást oldja meg, mi 
a hozadéka. Kinek az érdeké-
ben költünk milliárdokat? Me-
lyek azok a hatások, amelyek 
kiváltották a talajvíz süllyedé-
sét? A víz eltűnésének több oka 
is lehet. Ezek közé tartozik a 
csapadékhiány, a nagy kipárol-
gás és a klímaváltozás is. A víz-
visszatartás, a víztakarékosság 
és a vízpótlás segíthet a helyze-
ten, állapította meg az egyetem 
tanára, aki után Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő kért 
szót.

Ő azt mondta, hogy a kor-
mány előtt egy, a Homokhátság 
problémáját orvosolni kívánó 

tervnek kell lennie. A problé-
ma megoldása azért is sür-
gető, mert két évtized során 
200 ezerről 29 ezerre csökkent 
az agrárgazdasághoz külön-
böző formában kapcsolódók 
száma a megyében. Szólt ar-
ról is, hogy a Homokhátságban 
140 víztározót lehetne kialakíta-
ni, amelyre van pénz. Ugyanak-
kor végig kell gondolni alaposan 
a helyzetet. Visszaállítani a száz 
évvel ezelőtti állapotokat nem 
lehet, mert akkor ültetvények, 
sőt települések utcái is vízjárta 
területekké válnának a megyé-
ben. Ugyanakkor a vízpótlást 
racionálisan, sok kompromisz-
szummal meg lehet oldani. 
Az egyesületnek ebben komoly 
szerepe van. Víz van elég az or-
szágban. Adatai alapján egymil-
liárd ember ivóvízszükségletét 
lehet biztosítani Magyarország-
ról, ez felértékeli az ország je-
lentőségét. Véleménye szerint 
egy nagy Duna– Tisza-csatorna, 
mely 400–500 milliárd forint-
ba kerül, sosem térülne meg. 
Rakonczai János, a Szegedi Tu-
dományegyetem professzora 
A Homokhátság hidrogeológiai 
állapotáról, helyzetéről, továbbá 
a klímaváltozásnak a talajvíz-
készletekre gyakorolt hatásáról 
tartott előadást. 1975–1994 
között évente 10–12 százalék-

kal esett kevesebb csapadék 
a kelleténél. Ez mintegy 1100 
milli méternyi hiányt jelentett 
akkor. Véleménye szerint a ta-
lajvíz süllyedéséhez az időjá-
rási tényező 50 százalékban 
járult hozzá. A rétegvíz-kiterme-
lés 25, a talajvíz-kitermelés 6, 
az erdősítés 10, a vízrendezés 
7 és az egyéb beavatkozás 2 
százalékban járult a talajvíz-
csökkenéshez. Egy felmérés 
szerint a vízhiány 4,81 köbkilo-
méter nagyságú. Hangsúlyoz-
ta, hogy a vízkitermelésnek 
volt olyan hatása, mint an-
nak, hogy kevesebb csapadék 
esett a kel leténél. A rendezvé-
nyen Kolossváry Gábor, az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság 
főosztályvezetője a Homok-
hátság műszaki-technoló giai 
lehetőségeiről tartott ismer-
tetőt. Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ 
Zrt. főmérnöke és Padra István 
komposztálási üzemvezető a 
hazai szennyvízöntözés kérdé-
seiről, a csapadékvíz-gazdál-
kodás megreformálásáról és a 
szennyvíziszap-komposzt hasz-
nosításáról beszélt. Dr. Iványosi 
Szabó András geológus, a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság nyugalmazott igazgatója 
a vízháztartás és a természeti 
környezet változásának az ösz-
szefüggéséről szólt.

A konferenciának a megyei iparkamara adott helyet

GAZDASÁGI

A rendezvény után bor-, sajt- és szörpkóstolót tartottak



Évzáró tagozati ülés
gazdaság Tasi László: Nőttek a mikrovállalkozások terhei
Hamarosan itt az év vége. 
A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
kézműves tagozata megtar-
totta szokásos évzáró tagoza-
ti ülését.

Barta Zsolt

Tasi László, a kézműves ta-
gozat alelnöke lapunknak el-
mondta, hogy az év első ren-
dezvényeként Tiszakécskén 
vállalkozói fórumra hívták 
a térség vállalkozóit. A helyi 
önkormányzati, katasztrófa-
védelmi, fogyasztóvédelmi 
ügyekben járatos szakem-
berek előadásait követően 
kézműves vállalkozásokat 
foglalkoztató kérdésekben 
konzultáltak. E fórum kiemelt 
témája volt a gázkészülék- és 
a gázvezeték-hálózati rend-
szerszerelők tevékenységi 
körének korlátozása. A mes-
terektől megvonták a műsza-
ki szakértői jogosultságot, 
a Magyar Mérnöki Kamara 
kapta ezt meg. Ez a szakem-
berek nemtetszését váltotta 
ki. Nagyon sok e-mailt kapott 
a szakmai államtitkárság a 
mesterektől, amelyre a közel-
múltban érkezett meg a kor-
mányzati válasz. Ezt az ügyet 
az MKIK képviseli a kormány 
előtt.

Tagozati vezetés körében 
szintén Tiszakécskén került 
sor Pivon József korábbi ta-
gozati elnök munkájának 
megköszönésére; a kamara 
továbbra is számít szakmai 
tapasztalataira a mestervizs-
gák szervezése során. Az év 
folyamán a tagok részére egy 
szakmai látogatásra is sor ke-
rült a Mercedes-gyárban.

A BKMKIK Kézműves Tago-
zata hosszú távú együttmű-
ködési megállapodást kötött 
tavasszal a Magyar Országos 
Szakmai Ipartestülettel Kecs-
keméten. Céljuk kiemelten 
a női szépségszakmák, ezek 
mellett a MOSZI-ban és a Ka-
marában önkéntes tagság-
gal bíró vállalkozások, fog-
technikusok, szikvízkészítők, 
kelmefestők szakmai tevé-
kenységének működésében, 
szakmafejlesztési feladatok-
ban a szakmák jó gyakorla-
tának széles társadalmi kö-
rökben és nemzetközileg való 
megismertetése, a szakmák 

fejlődésének segítése. Első 
eredmények a lábápolók 
mestervizsgájának, illetve 
a III. Hírös Körmös Kupának 
a megszervezése voltak.

Tasi László beszámolót 
tartott az MKIK elnökségé-
ben végzett munkájáról is. 
Megemlítette, hogy a kéz-
műves tagozatnak gyakran 
harcol egy-egy ügyben ál-
láspontja érvényesítéséért, 
sok esetben a nagyvállala-
tokkal szemben. Megemlí-
tette, hogy az MKIK kérésé-
re a tagozat állást foglalt az 
adó- és járulékváltozással 
kapcsolatban. – A szakmai 
minimálbéremelés hatása 
hátrányosan érinti a tagokat. 
Az a kompenzáció, amely a 
járulék csökkentését jelenti, 
jóval kevesebb, mint az adó-

emelés. Egy munkáltatónak 
a munkabérre jutó kifizetése 
32 ezer forinttal nőtt tavaly-
hoz képest, amelyből az ál-
lam csak 8 ezret engedett el 
a járulékcsökkentéssel. Az 
élőmunkaterhek nagyon ma-
gasak, mely következtében 
sok mikrovállalkozó mehet 
tönkre. A rendezvényen a ka-
mara gazdaságfejlesztési 
vezetője a pályázati tájékoz-
tatójában sajnos a mikrovál-
lalkozások részére elérhető 
kisösszegű, vissza nem té-
rítendő fejlesztési támoga-
tást nem tudott ajánlani (kb. 
5–25 millió Ft). A szükséges 
fejlesztésekhez a kicsik csak 
saját erőre, esetleg kedve-
ző hitelre támaszkodhatnak, 
pl. Széchenyi Kártya lehető-
sége. Kárpátiné Becsi Gab-

riella, a kamara külügyi és 
külkereskedelmi vezetője 
a résztvevő vállalkozóknak 
elmondta, hogy a külföldi 
megrendelők, a piacok el-
éréséhez segítséget, infor-
mációt tud adni, és felhívta 
a figyelmet az internet jövő-
be mutató lehetőségeire. A 
rendezvény zárásaként az a 
megállapítás született, hogy 
a kézműipari vállalkozások-
nak a meglévő erősségeiket 
kell továbbfejleszteniük. Így 
a változásokra gyorsan kell 
reagálniuk, a megrendelői bi-
zalmat fenn kell tartaniuk a 
személyes kapcsolat révén, 
és mindig kiváló munkát kell 
végezniük. Így biztosítva lesz 
az üzleti sikerük és jövőjük 
– mondta végül Tasi László, 
a kézműves tagozat elnöke.

Díjat nyert 
a Mogyi Kft.
Baja Elrabolta a külföldiek szí-
vét a Mogyi karamellás pop-
corn, amely két rangos díjat is 
kapott. A snack már több mint 
23 országban kapható. Két 
kontinens nemzetközi expó-
ján is kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a Mogyi legújabb termé-
ke, a Caramoon: szeptember-
ben a dubaji Yummex Expo 
Best Snack Innovation (Legjobb 
Snackfejlesztés) díját zsebelhet-
te be, a napokban pedig Párizs-
ból tért haza a Best Snack (Leg-
jobb Snack) kategóriadíjjal.

Felzárkóztató 
program
KisKunhalas Az Emberi Erő-
források Minisztériuma nem-
régiben tette közzé, hogy Kis-
kunhalas sikeresen vett részt a 
Humán kapacitások fejlesztése 
a kiskunhalasi járásban címet 
viselő pályázaton. Az öt telepü-
lés, Kiskunhalas, Kisszállás, 
Harkakötöny, Tompa és Pirtó al-
kotta konzorcium 500 millió fo-
rintot fordíthat erre a célra.

Elhunyt 
Pata József
Fajsz November 3-án, 77 éves 
korában elhunyt a fajszi Pata 
József Gépipari Kft. alapítója, 
tulajdonosa. A cég nemrég ün-
nepelte fennállásnak 30., au-
tóipari beszállítói tevékenysé-
gének pedig 25. évfordulóját. 
A Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2004-ben 
„Bács-Kiskun Megye Gazdaság-
fejlesztéséért” díjjal ismerte el 
a cég tevékenységét, 2009-ben 
pedig a „Bács-Kiskun Megyei 
Innovációs Díj” elismerést adta 
át a cég vezetőjének.

Negyvennyolc 
kiállító
Kalocsa Negyvennyolc kiállí-
tó részvételével tartotta meg a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosz-
tálya Kalocsán a „Jövőd a tét” 
pályaválasztási kiállítást, a 
Városi Sportcsarnokban. A he-
tedikes, nyolcadikos diákokat 
várták az eseményre, mely a 
szakma választáshoz adott se-
gítséget a fiataloknak a képző 
iskolák és a munkát kínáló cé-
gek részvételével. A program 
részeként – az iparkamara se-
gítségével – céglátogatásokra 
is elvitték busszal a diákokat.
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Tasi László, a BKMKIK kézműves tagozatának alelnöke

Pályaválasztási kiállítás tizenhetedszer
Oktatás A vásári hangulat mellett a való életben is szerezhettek tapasztalatokat a diákok

A pályaválasztás éle-
tünk egyik meghatá-
rozó döntése, amely 

nagy kihívások elé állítja a 
szülőket és a diákokat. Meg-
próbáltuk meghívni mind-
azokat, akiknek a képzési 
palettájáról választhatnak az 
érintettek. Azt kívánom, hogy 
minden látogató ki tudja vá-
lasztani a neki legjobban 
passzoló szakmát, képzést 
és minden szülő kapjon meg-
erősítést gyermeke pályavá-
lasztását illetően – foglama-
zott dr. Szenoradszki Endre, 
a járási hivatal vezetője a 
„Jövőd a tét!” Pályaválasz-
tási Kiállítás-sorozat harma-
dik, bajai zárórendezvényén. 
Mint felidézte: az első ilyen 

rendezvények a magas mun-
kanélküliség ellensúlyozásá-
ra, hiánypótlóként kerültek 
a munkaügyi központ kínála-
tába, manapság viszont min-
dennap a munkaerőhiányról 
lehet hallani.

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztálya immár tizenhe-
tedik alkalommal rendezték 
meg a kiállítást, melyre a pá-
lyaválasztás előtt álló 7- es 
és 8 - os tanulókat, szüleiket 
és a pedagógusokat várták. 
Idén újdonságként az isko-
lák csoportosan, előzetes re-
gisztráció alapján látogathat-
ták a Turisztikai Központban 
zajló rendezvényt, ám így is 
akadtak zsúfolt időszakok. 

Elsősorban a térség középfo-
kú intézményei jelentek meg 
a standokon, de felnőttkép-
zők, egyenruhás toborzók, 
szakmabemutatók, valamint 
szimulátorok is csábították 
az érdeklődő fiatalokat, utób-
biak között a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál a virtuális hegesz-
tés és festés nagy népszerű-
ségnek örvendett. 

A vásári hangulat mellett 
a való életben is szerezhet-
tek tapasztalatokat a diákok. 
Györökné Mészáros Eszter, 
a kamara bajai kirendeltsé-
gének vezetője elmondta: 
öt helyszínre kísérték a ta-
nulókat, akik egészségügyi, 
kereskedelmi, vendéglátói 

és ipari munkahelyeken köz-
vetlen gyűjthettek élménye-
ket. Ezek is hozzásegíthetik a 
tizenéveseket a helyes dön-
téshez, ami a pályaválasz-
tás időszakában sok család-
ban okoz fejtörést. Ennek 
kapcsán Csubákné Bese-
sek Andrea bajai alpolgár-
mester megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta: fontos fel-
adat segíteni gyermekeinket 
szakmájuk, elhivatottságuk 
megtalálásában. 

A városvezető arra biztatott 
mindenkit, hogy kérdezzen, 
tájékozódjon, nézzen meg 
mindent, hogy a lehető leg-
jobb döntést hozhassa meg, 
amikor a továbbtanulásról 
dönt. K. T.

Elnökségi 
beszámoló az idei 
utolsó ülésen 
a kamarában

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

II. féléves munkatervének 
megfelelően 2017. november 
14-én megtartotta idei, utol-
só elnökségi ülését. Gaál 
József, a kamara elnöke tá-
jékoztatta a jelenlévőket az 
előző elnökségi ülés óta meg-
rendezett legfontosabb ese-
ményekről, eredményekről. 
Beszámolt arról, hogy szep-
tember 5-én „A duális felső- 
és középfokú oktatás ötéves 
kecskeméti modellje és jövő-
képe” címmel került megren-
dezésre az idei Szakképzési 
Konferencia.

Az előadók között volt 
Pölöskei Gáborné, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
szakképzésért és felnőtt-
képzésért felelős helyettes 
államtitkára, dr. Palkovics 
László, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma oktatá-
sért felelős államtitkára, dr. 
Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
elnöke, és dr. Ailer Piroska, 
a Neumann János Egyetem 
rektor asszonya is.

A konferencia keretén be-
lül avatta fel a megyei ka-
mara új konferenciatermét, 
amely a Platter János nevet 
kapta. Gaál József elnök úr 
elmondta, hogy a kamara le-
hetőséget kapott az EFOP 
1.2.9-17 „Nő-Köz-Pont” meg-
nevezésű projekt megvaló-
sítására, valamint elmond-
ta azt is, hogy november 
10-én az ünnepélyes mes-
terlevél-átadó ünnepségen 
47 mesterlevelet adott át 
a kamara a frissen végzett 
szakembereknek.

Az elnökség elfogadta a 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Alapszabályának és Tagdíj-
szabályzatának módosítá-
sát is. Ezen túl megbeszélte 
és elfogadta a december-
ben megrendezésre ke-
rülő ünnepi küldöttgyűlés 
napirendi pontjait.

Gaál József elnök tájékoz-
tatta az elnökség tagjait a ki-
tüntető díjakra eddig beérke-
zett javaslatokról. A kamara 
döntéshozó testülete 2017. 
december 12-én tartja meg 
soron következő, ünnepi 
küldöttgyűlését.

Sok szakmáról szerezhettek közvetlen ismereteket a fiatalok


