
Jótékonysági bál a kamarában
Üzleti élet Százötven vállalkozó és közéleti személyiség szórakozott a Sheratonban
Jótékonysági bált rendezett 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Kecs-
keméten, amelyen százötven 
ismert üzletember és közéleti 
személyiség vett részt.

BARTA ZSOLT

A hétvégén rendezték meg az 
Üzleti élet jótékonysági bálját 
a kecskeméti Four Points by 
Sheraton Hotel és Konferencia-
központban. A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara rendezvényére a megye 
ismert vállalkozói és közéleti sze-
mélyiségei közül mintegy más-
fél százan fogadták el a meghí-
vást. Az est háziasszonya Märcz 
Fruzsina, a Kecskeméti Kato-
na József Színház Domján Edit- 
díjas színművésze volt. A zenét 
a Koktél 4U zenekar szolgáltat-
ta, a vacsora után a Kecskeméti 
City Balett nyitótáncát láthatták 
a vendégek, majd Beliczay Ba-
lázs szórakoztatta a közönséget. 
A bált Gaál József, a megyei ipar-
kamara elnöke nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy a BKMKIK 1998 
óta rendez jótékonysági rendez-
vényt. Az est bevételének egy 
részét ezúttal a kecskeméti Élet-
hinta Alapítvány céljainak a meg-
valósítására fordítják.

Az elnök köszöntőjében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a ren-
dezvény egy olyan bál, amikor a 
múlt és a jelen találkozik. A ka-
mara ugyanis, húsz éve szer-
vezte meg az első ilyen rendez-
vényét, majd megemlített egy 
másik dátumot is. Az idén lesz 
a 650. évfordulója annak, hogy 
Kecskemét városi rangot ka-
pott – az oklevelek ezt igazol-
ják. Bár jóval régebb óta lakja 
ember ezt a települést, ugyan-
is a Mercedes- gyár építése előtt 
végzett régészeti feltárások sze-
rint már az V. században is éltek 
itt emberek. A kamara számára 
azért is fontos az utóbbi csak-
nem három évtized, mert a vá-
ros gazdasága eljutott a piactól 
a Mercedesig, és a Neumann Já-
nos Egyetemig. Ez a történelmi 
korszak méltó az említésre. Majd 
megjegyezte: a bál az üzletről és 
a jótékonyságról szól. A legjobb 
üzletek ugyanis fehér asztal mel-
lett köttetnek, szórakozás kere-
tében. A bál jótékonysági célja az 
Élethinta Alapítvány céljainak a 
támogatása volt.

E terv megvalósításában több 
vállalkozás is kiemelt támogató-
ként szerepelt.

Az egyik ilyen nagyvállalat a 
Knorr- Bremse Fékrendszerek 
Kft. A vezérigazgató, Bíró Attila 
Martin Luther King örökérvényű 
szavait idézte, amikor a támo-
gatással kapcsolatban kérdez-
tük. „Segítsünk másokon! Mert 

a mások is mi vagyunk.” Egy 
közösség tagjaiként meg kell 
tudnunk érteni annak minden-
napi működését, azonosulni a 
problémáival és tudni kell tá-
mogatni minden olyan ügyet, 
ami módunkban áll – tette 
hozzá a vezérigazgató. – Nem 
csupán egy gazdasági szerve-
zet vagyunk; munkatársaink, 
azok gyermekei és családja en-
nek a közösségnek a tagjai. A 
Knorr-Bremse egyik vállalati 
alapértéke a társadalmi felelős-
ségvállalás, ennek jegyében vi-
lágszerte és helyileg is minden 
évben számos jótékonysági pro-
jektben vesznek részt dolgo-
zóink önkéntesként, önzetlenül 
segítve másokon. Fontos ez a 
tenni vágyás  és minden olyan 
kezdeményezés, mint ez a jóté-
konysági bál is, ami közösségi 

problémákat hivatott felkarolni – 
mondta a nagyvállalat vezetője.

A BÁCSVÍZ Zrt. is a kiemelt tá-
mogatók között van. Kurdi Viktor 
vezérigazgató az alábbiakat nyi-
latkozta megkeresésünkre:

– Hiszünk abban, hogy a tár-
sadalmi szerepvállalás nem 
csak kötelesség, de elkötelező-
dés is. Társaságunk egy hosz-
szú távon és felelősen gondol-
kodó közszolgáltatóhoz méltó 
módon igyekszik részt vállalni a 
társadalom és a környezet irán-
ti felelősségből. Fókuszterüle-
teink a CSR szemléletmód és 
tudatosság erősítése, a környe-
zettudatosság, környezetvéde-
lem népszerűsítése, valamint az 
egészségmegőrzés fontosságá-
nak hirdetése. Szponzorációink, 
valamint szociális, kulturális, 
környezetvédelmi vonatkozású 

szerepvállalásaink, támogatá-
saink is ezeket a célokat szolgál-
ják. Hisszük, hogy az ismeret-
terjesztés és szemléletformálás 
egyik leghatékonyabb eszköze a 
példamutatás, és bízunk benne, 
hogy a tevékenységekkel hite-
les mintaként tudunk szolgálni 
a társadalmi felelősségvállalás 
terén: Több száz érdeklődő rész-
vételével megrendezzük a víz 
világnapjához, valamint a Föld 
napjához kapcsolódó nyílt nap-
jainkat, részt veszünk a működé-
si területünkön szervezett, kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó 
kampányokban, rendezvénye-
ken (pl. az autómentes napon). A 
megújuló energiaforrások hasz-
nálatát folyamatosan bővítjük, 
energiairányítási rendszert ve-
zettünk be a hatékony felhasz-
nálás érdekében. Madárbarát 
munkahelyként működünk. Vér-
adóbarát munkahely címünk-
höz illően évente két alkalommal 
szervezünk önkéntes véradást 

kollégáink körében. Mindezen 
erőfeszítéseinket 2012-ben CSR 
Kiválóságért díjjal jutalmazták.

A Hatpedál Autósiskola is 
kiemelt támogatóként segíti 
megvalósítani az alapítvány ne-
mes célját. Kulcsár Imréné ügy-
vezető elmondta: A kamara meg-
hívóját elolvasva láttam, hogy a 
BKMKIK nemes célra szervez 
adománygyűjtést. Azt gondo-
lom, hogy olyan dolgokra, mint 
amelyet meg kíván valósítani az 
Élethinta Alapítvány, fontos ál-
dozni. Korábban egy alapítványi 
iskolánál dolgoztam, jól isme-
rem, hogy egy-egy ilyen szervezet 
milyen fontos feladatot vállal fel. 
Huszonöt éve járok a nemzetkö-
zi ipartestület báljaira, amelye-
ket a Marriott Hotelben rendez-
tek meg, magam is támogattam 
gyakran a jótékonysági akció-
kat. Ha tudom, hogy nemes célra 
szerveznek valahol gyűjtést, ak-
kor szívesen adakozom – mond-
ta az ügyvezető.
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XII. évfolyam, 1. szám

31.

.

Székház:

FO
TÓ

K
: G

U
LY

Á
S 

SÁ
N

D
O

R

A Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpontban a báli vendégek

A Kecskeméti City Balett nyitótáncát láthatta a közönség

Gaál József köszöntötte a vendégeket

• Ezüst fokozatú támogatók: 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszol-
gáltató Zrt. (Kecskemét), Bátori 
Kft. (Kecskemét), Beton-Star Kft. 
(Kecskemét), Budamobil-Cargo 
Kft. (Kalocsa), hatPEDÁL 
 Autósiskola Bt. (Kecskemét), 
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
(Kecskemét), VER-BAU Építőipari 
és Szolgáltató Kft. (Kecskemét) 
Zonika Kft. (Dusnok).
• Támogatójegy vásárlásával se-
gítették a jótékony cél megva-
lósulását: HILTI Szerszám Kft. 
(Kecskemét), Kalfém Kft. (Ke-
rekegyháza), dr. Svébis Mihály, 
dr. Horváth Zsolt, B.BAU PLAN 
Kft., Gibárszki Sándorné, Kat-
kics Tamás, Molnár Ferenc, Pin-
tye László.

A támogatók névsora
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Életszagú képzés kell
Pálinkás László: Fontos a szakmák iránti érdeklődés felkeltése

Garázsboltként indult, mára 
közel ezer négyzetméteres te-
lephelyen működik a tiszakécs-
kei Tisza-Gáz 2000 Kft. A csa-
ládi vállalkozás ügyvezetője, 
Pálinkás László a gázszerelési 
kivitelezési munkálatokat vég-
zi, felesége a kiemelkedően 
széles áruválasztékkal rendel-
kező boltjukat vezeti. Sikerük 
titka a vevőkkel kialakított sze-
mélyes kapcsolatban és a fo-
lyamatos önképzésben rejlik.

KOÓS KATA

– Mi a kulcsa családi vállalko-
zásuk sikerének? – kérdeztük 
Pálinkás Lászlót, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara küldöttjét.

– 1987 óta vagyok vállalko-
zó. Fűtésszerelőként kezdtem 
a szakmát, majd levizsgáz-
tam gázvezeték- és készülék-
szerelőnek. Mikor megnősül-
tem, jött az ötlet, hogy emellett 
nyissunk egy üzletet. Garázs-
boltból indultunk, szépen las-
san bővítettünk. Eleinte csak 
épületgépészeti árukat forgal-
maztunk, majd egyre többfé-
lét. Jelenlegi telephelyünket 
2000-ben vettük, mert azt lát-

tuk, hogy a kisboltoknak nincs 
jövőjük. Ha ugyanis egy keres-
kedőnek nincs elég helye be-
mutatni az áruját, a vásárlók 
inkább a nagyobb multikat vá-
lasztják. Árban nem tudunk 
versenyezni velük, viszont a 
vásárlókkal kialakított szemé-
lyes kapcsolat előnyt jelent a 
multikkal szemben. Továbbá 
vallom, hogy egy jó szakem-
bernek folyamatosan képez-
nie kell magát. Megszámolni 
sem tudom, mennyi szakmun-
kás-bizonyítványt szereztem 
már. Napjaink nagy változása, 
hogy a legtöbb kazán immár 
tele van elektronikával. Egy jó 
gázszerelőnek jön a következő 
lépés: át kell képeznie magát, 
hogy értsen a szakma elektro-
mos részéhez is.
– Az elmúlt évben sokat küz-
dött egy jogszabály-módosítá-
sért. Miért tartja szükséges-
nek?

– Anno levizsgázott az em-
ber gázvezeték- és készülék-
szerelő szakmunkásként, 
melyből a mestervizsgát is le-
tette. Megkapta a tevékeny-
ségi kört: javíthatott készü-
léket, de szerelhetett újat is. 
Egy két évvel ezelőtti rende-

let azonban visszavonta a ké-
szülékszerelésre vonatkozó 
jogosítványát. Egy tervköteles 
munkához felelős műszaki 
vezető kell. A felelős műszaki 
vezetői jogosultságot átadták 
a mérnököknek, a mesterek 
joga pedig jelenleg csak a ki-
vitelezés. Mindig azt hangoz-
tatjuk, hogy az ember a saját 
munkája iránt vállaljon felelős-
séget. Azzal, hogy megvonták 
a felelős műszaki vezetői jo-
gosultságot, éppen ez a fe-
lelősség vált lényegtelenné. 
Folyamatosan tárgyalásokat 
folytatunk a mérnöki kamará-
val és az illetékes államtitkár-
ral, hogy a gázszerelők vissza-
kapják ezen jogosultságukat. 
Nagy örömünkre ígéretet kap-
tunk a módosításra.
– Mennyire népszerű manap-
ság a gázszerelői szakma?

– Kevés a szakmunkás. 
Nem csak nálunk, minden 
szakmában. A fiatalok zöme 
egyetemen, főiskolán akar to-
vábbtanulni. Több generáció 
kimaradt, fogynak a szakem-
berek, elöregedtek a szak-
mák. A fiatalok azt mondják, 
koszos, nehéz, és nem is lehet 
olyan jól keresni vele. Pedig 

mostanra egy szakmunkás 
úr lett. Ha valaki most felhív 
egy gázszerelőt, hogy meg-
állt a készülék, két hét múlva 
tudja csak megjavítani, annyi 
munkája van. A legfontosabb 
feladatunk, hogy felkeltsük a 
fiatalság érdeklődését a szak-
mák iránt. Szerintem ehhez 
egyrészt életszagúbb gyakor-
lati képzésekre lenne szük-
ség. Emellett be kell látnunk, 
hogy a mai fiatalok számító-
gép nélkül nincsenek meg, így 
mindenekelőtt azon keresztül 
kell megpróbálnunk felkelteni 
az érdeklődésüket a szakmák 
iránt.

Híd épül 
Mohácsnál
MOHÁCS Az új híd 240 méte-
res támaszközzel épül meg 
a 17 ezres településen, amit 
jelenleg komp köt össze az 
újmohácsi városrésszel és 
a Duna–Tisza közével. A fel-
hívásban megjelölt tervezé-
si szakaszok alapján az új 
híd a mohácsi oldalon futó 
56-os főút és az újmohácsi 
oldalon fekvő 5107-es út kö-
zött teremt kapcsolatot. Az új 
híd megépítése mellett a vá-
ros és a térség közlekedési 
érdekei mellett az áprilisban 
átadott mohácsi vágóhíd is je-
lentős érvet jelent.

Nagydíjat 
kapott
BOROTA Koch Csaba 2012-es 
Villányi Csanád Cuvée-je 
nyerte el a Magyar Borszak-
írók Körének Magyar Bor 
Nagydíját. A „Super 12” lis-
tára – ezúttal 11 borvidéket 
képviselve – 12-12 fehér- és 
vörösbor került fel. A Borotán 
élő borász a Hajós-Bajai bor-
vidék elnöke, aki Villányban is 
rendelkezik ültetvénnyel.

Inkubátorház 
épülhet
KALOCSA A legutóbbi kalo-
csai polgármesteri tájékoz-
tatóból kiderült, hogy az 
Inkubátorház kialakítása 
Kalocsán című pályázata is 
nyert az önkormányzatnak. 
Az elnyert 220 millió forintos 
forrásból olyan inkubátor-
ház kialakítása valósul meg, 
amely alkalmas lesz arra, 
hogy azt a kezdő vállalkozá-
sok telephelyként használ-
va termelés, vagy szolgálta-
tás végzése céljából igénybe 
vegyék. A Foktői úti lakta-
nya ÉNY-i részén található 
3,5 hektáros terület egyik 
épülete szolgálja majd a vál-
lalkozásokat.

Kétmilliárdos 
fejlesztés
KISKUNHALAS Több mint 
2 milliárd forintos pályázati 
sikerről számolt be Kiskun-
halas önkormányzata. Far-
kas Dániel alpolgármester 
tájékoztatása szerint a pályá-
zatok révén jut pénz turiszti-
kai, közlekedési fejlesztésre, 
megépülhet majd a kertváro-
si óvoda is.

Pálinkás László kamarai küldött Fotó: Bús Csaba

A gazdaságtörténeti emlékeket keresik
FELHÍVÁS A cél a 650 éves kecskeméti kereskedelmi és ipartörténeti múlt felkutatása

A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és 
Iparkamara ipar- és 

gazdaságtörténeti kiállítást 
szervez a 650 éves Kecs-
kemét évfordulós programja-
inak keretében. A szervezők 
szándéka szerint a kiállí-
tás bemutatja a céhes ipar 
időszakát, a helyi gyáripar 
kezdetét és fejlődését, a 
20. század ipari és kereske-
delmi életét, a „szocialista 
nagyipar” kecskeméti léte-
sítményeit, valamint nap-
jaink látványos fejlesztése-
it. Kecskemét ma az ország 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő városa. Ez részben 
az ipari beruházásoknak kö-
szönhető, amelyek biztos 

megélhetést adnak a me-
gyeszékhelyen és a más te-
lepüléseken élő családok-
nak. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra ezzel a kiállítással szeret-
ne méltó emléket állítani a 
város egykori mesterembe-

reinek, gyáralapítóinak az 
évforduló alkalmából.

A téma kapcsán keressék 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarát 
a 76/501-500-as telefon-
számon, illetve a titkarsag@
bkmkik.hu e-mail-címen.

Beruházási 
hitel kedvező 
kondíciókkal

A KAVOSZ Vállalkozásfej-
lesztési Zrt. megkezd-
te az MFB Vállalkozás-

finanszírozási Program 2020 
keretein belül a Pénzügyi Re-
finanszírozási Konstrukció for-
galmazását. A kedvező kondí-
ciókról részletekbe menően 
olvashatnak az érdeklődők a 
KAVOSZ és az MFB honlapján. 

A beruházási hitel esetében 
minimum 1, maximum 100 
 millió forint a kölcsön összege.

– A saját erő mértéke a be-
ruházás nettó – vagy ameny-
nyiben a vállalkozás áfa-vissza-
igénylésére nem jogosult, bruttó 
– bekerülési értékének – álta-
lános csekély összegű támoga-
tási kategória esetén: minimum 
10%-a, regionális beruházási 
támogatási kategória esetén: 
mini mum 25%-a.

– A kölcsön futamideje a szer-
ződéskötéstől számított mini-
mum 1 év + 1 nap – maximum 
10 év. Rendelkezésre tartási 
idő: maximum 12 hónap.

–Türelmi idő: minimum a ren-
delkezésre tartási idővel meg-
egyező, maximum 24 hónap.

– Tőketörlesztés: havonta 
egyenlő részletekben.

– Kamatfizetés: havonta.
– Igénybevevői kör: olyan 

deviza belföldi, Magyarországon 
székhellyel rendelkező kkv-k, 
melyek az alábbi vállalkozási 
formák valamelyikében működ-
nek: egyéni vállalkozás, egyéni 
cég, gazdasági társaság, szövet-
kezet, európai részvénytársaság, 
ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, 
szabadalmi ügyvivői iroda, vég-
rehajtói iroda.

– A hitelt kezdő vállalkozá-
sok is igényelhetik.

– Hitelcél: a hitel Magyar-
ország területén megvalósuló 
ingatlanberuházáshoz, tárgyi-
eszköz-vásárláshoz, -beszerzés-
hez, a konstrukció keretében 
finanszírozott beruházáshoz 
közvetlenül kapcsolódó tartós 
forgóeszköz-finanszírozáshoz, 
 maximum a teljes kölcsönösz-
szeg 10%-áig vehető igénybe.

KONDÍCIÓK:
– Ügyleti kamat: változó 3 havi 

EURIBOR + RKV2 + max. 4% (je-
lenleg összesen max. 4,97%/év).

– Folyósítási díj 1%, de max. 
500 ezer Ft.

– Rendelkezésre tartási díj 
0,4%/év.

– Módosítási díj 1%, de leg-
feljebb 500 ezer Ft.

– Előtörlesztési díj 5% az elő-
törlesztett összegre számítva.

A céhes időszakot is bemutatnák a szervezők a kiállításon

Pálinkás László Tiszakécske 
alpolgármestere, a Tisza-Gáz 
2000 Kft. ügyvezető igazgatója. 
A Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kézműves 
tagozatának küldötte, valamint 
a mestervizsga-bizottság el-
nöke.
Tavaly ősszel az Év Kézművese 
kitüntetéssel méltatta munkás-
ságát a kamara.

A kiállításhoz kérik mindazok segítségét, akik a témához kapcso-
lódó tárgyakkal, dokumentumokkal, fényképekkel rendelkeznek, 
és azokat a kiállítás időtartamára kölcsönöznék. Például: kézmű-
ves, kisipari és gyáripari termékek, tárgyak, makettek, szerszá-
mok, cégtáblák, műhelyberendezések. Oklevelek, emléklapok, 
kitüntetések, rajzok, levelek, meghívók, reklámok. Fényképek 
épületekről, műhelyekről, jeles iparosokról, kereskedőkről, szak-
mai és kulturális rendezvényekről.

Névjegy

Várják a képeket, szerszámokat a tárlathoz



2018. január 31., szerda III.

A szakképzési hozzájárulás elszámolása
Előadás Ki tehet kamarai gyakorlati oktatói vizsgát?

Szakképzési hozzájárulás 
és bevallás elszámolásáról 
tartott ismertetőt és kon-

zultációt Lászlóné Szép Györgyi 
igazságügyi adó- és könyvszak-
értő a megyei iparkamara kecs-
keméti székházában. Az előadá-
sán szakmai példákon keresztül 
mutatta be azokat az eseteket, 
amelyekkel azok a cégek talál-
kozhatnak, amelyek diákokat 
képeznek.

Lászlóné Szép Györgyi elmond-
ta, hogy döntő változás nincs az 
idén a tanulószerződések elszá-
molási rendszerében. A kkv-szek-
torban működő vállalkozásoknak 
segít egy aprónak tűnő változás, 
amely szerint a főtevékenység-

ként gyakorlati képzés fogal-
ma megszűnik. Ezzel az érintett 
kis cégek esetében lehetőség 
nyílik az oktatói kiegészítő tétel 
igénylésére, amely havi 8400 fo-
rintot jelent tanulónként. Az elfo-
gadott törvénymódosítás alapján 
kiszélesedik a tanulószerződés 
kötésének a rendszere, a szak-
gimnáziumok 11–12. évfolya-
mán is köthető lesz.

Szólt arról is, hogy a képzőhe-
lyek gyakorlati oktatói mester-
vizsgát vagy kamarai gyakorlati 
oktatói vizsgát tehetnek. A válto-
zást 2019. szeptemberében ve-
zetik be. Magyarországon több 
mint 400 hivatást lehet elsajátí-
tani, de csak 74 esetében lehe-

tett mestervizsgát tenni. Most 
viszont azon szakmák esetében, 
ahol nincs mestervizsga, a szak-
oktatók kamarai oktatói vizsgát 
tehetnek, és ezt követően vehet-
nek részt a diákok képzésében.

A szakképzési hozzájárulás 
alapcsökkentő tétele 480 ezer 
forint az idén is. A tanulószerző-
déses ösztöndíj mértéke idén a 
megemelt minimálbér 138 ezer 
forintos értékét veszi alapul. Az 
előadó kiemelte, hogy az állam 
által elismert felnőttoktatási 
rendszerben egy-egy tanulni vá-
gyó felnőtt akár két szakmát is 
elsajátíthat ingyenesen.

Ehhez a rendszerhez is kap-
csolódik tanulószerződés. A cé-

gek számára komoly támogatás 
az, ha a dolgozóikat térítésmen-
tesen beiskolázzák egy új szak-
mai képzésre felső korhatár nél-
kül. Az OKJ-rendszert 1993-ban 
vezették be Magyarországon, 
így aki ezelőtt végzett szakmun-
kás, az kettő, aki utána, ezt 
követően szerzett iskolarend-
szerű oktatásban szakmát, az 
plusz egy OKJ-s szakmát sze-
rezhet még térítésmentesen – 
mondta Lászlóné Szép Györgyi. 
A felnőtt-tanulószerződéses 
rendszerben résztvevőknek a 
kamara segít a gyakorlati kép-
zőhelyet megtalálni. A kamara 
szakképzési igazgatóságán kér-
hető információ.

Milliárdokra 
pályázhatnak 
a kis- és közepes 
vállalkozások

A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium január 6-tól 
újabb, 5 milliárd forint 

keretösszegű pályázatot hirdet 
a mikro-, kis- és középvállalko-
zások munkahelyteremtő és 
-megőrző beruházásainak elő-
segítésére: a támogatási ösz-
szegből csaknem 600 kkv-nál 
több ezer új munkahely jöhet 
létre és még több őrizhető 
meg – nyilatkozta a nemzet-
gazdasági miniszter. Varga Mi-
hály elmondta: a pályázat célja 
a kkv-szektor fejlesztésén túl 
a helyi gazdaságok megerősíté-
se, a területi különbségek csök-
kentése és a hátrányos helyze-
tű térségek felzárkóztatása.

A munkahelyteremtő támo-
gatás regionális beruházási 
támogatás jogcímen vagy cse-
kély összegű (de minimis) tá-
mogatásként nyújtható, mely-
nek mértéke nem regisztrált 
álláskereső esetén új munka-
helyenként 1,5 millió forint 
lehet. Ezen felül a pályázók 
kiegészítő támogatásként ki-
közvetített álláskereső foglal-
koztatása esetén új munka-
helyenként további 500 ezer 
forint, illetve amennyiben az 
elmúlt 12 hónap alatt kizáró-
lag közfoglalkoztatási jogvi-
szony keretében foglalkoztatott 
álláskereső személy felvételét 
vállalják a pályázók, új munka-
helyenként további 800 ezer 
forint támogatást kaphatnak.

Az említett két kiegészítő tá-
mogatáson felül a pályázók, 
ha kedvezményezett járás-
ban vagy településen hajtják 
végre  a beruházást, akkor új 
munkahelyenként még továb-
bi 400 ezer forint támogatást 
kaphatnak, a vállalatok akár 
2,7 millió Ft összegű támoga-
tásban is részesülhetnek – is-
mertette a miniszter.

Varga Mihály hangsúlyoz-
ta, a munkáltatónak vállalnia 
kell, hogy a beruházással lét-
rehozott kapacitásokat, szol-
gáltatásokat a beruházás be-
fejezésétől számított 3 évig 
folyamatosan fenntartja és mű-
ködteti az érintett térségben. 
A munkaerőpiaci program pá-
lyázati időszaka 2018. január 
6-tól nyílik meg, és a 2018. 
február 9-én zárul le. A pályáza-
ton való részvétellel, a pályázat 
feltételeivel és elkészítésével 
kapcsolatban a beruházás he-
lye szerinti kormányhivatal fog-
lalkoztatásért felelős szervezeti 
egysége ad tájékoztatást.

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. 

(BOIT20170411001)
Kisüzemi fagylalt-előállítók 

számára készít félkész alap-
anyagot egy fiatal és innovatív 
olasz vállalkozás, amely disztri-
bútorokat keres termékéhez. 

(BRUK20180110002)
Észak-ír vállalkozás varrodát 

keres, aki jó minőségű, rende-
lésre készített konyhai textíliá-
kat, terítékhez szükséges textí-
liákat (terítő, szalvéta stb.) tud 
gyártani számára alvállalkozói 
megállapodás keretében. 

(BORO20170421001)
Felnőttek és gyermekek min-

dennapi és sportruházati ter-
mékeinek román gyártója keres 
külföldi gyártókat vagy tervező-
ket, akik hasonló termékekkel 
foglalkoznak. Gyártói együtt-
működésben érdekelt. 

(BORS20170905001)
Helyi piacvezető szerb cég 

mérő- és szabályozóberendezé-
sek, gázhegesztéssel kapcsola-
tos eszközök és kiegészítők, tö-
mítőanyagok, rozsdamentes acél 
és egyéb pótalkatrészek (mező-
gazdasági gépek, kamionok, stb. 
részére) nagykereskedelmével 
foglalkozik. A belgrádi vállalkozás 
1991 óta aktív a piacon. Olyan 
partnerekkel venné fel a kapcso-
latot, akik kereskedelmi ügynöki 
tevékenységet vagy disztribútori 
szerepet vállalnának. 

(BOFR20171214001)
Francia magánlabor szövet-

tani technikai tapasztalatát és 
analitikai szolgáltatásait kínál-
ja különböző anyagok klinikai 
vagy kozmetológiai vizsgálatá-
hoz (farmakológia, toxikológia). 
A módszer személyre szabott, 
rugalmas és hatékony. Gyó-
gyászati, biotechnológiai vagy 
koz metológiai cégekkel kötne 
kiszervezési, szolgáltatási vagy 
alvállalkozói együttműködést. 

(BOSI20171002001)
Légszűrőket fejlesztő és 

gyártó szlovén cég disztribútort 
keres. A termékeket különbö-
ző iparágak használhatják: me-
nedékhelyek, üzlethelyiségek, 
sportlétesítmények, stb.

Diákok versenyeztek 
a kamarában
oktatás Változások a tanulószerződéses rendszerben

Januárban a BKMKIK szerve-
zésében 336 végzős közép-
iskolai diák 30 szakmá-
ban mérte össze tudását 
az SZKTV elődöntőiben. Ezt 
követően a válogatóverse-
nyeket rendezik majd meg.

BARTA ZSOLT

– Múlt héten fejeződött be 
az SZKTV megyei fordulója. 
A verseny céljai közé tartozik 
a szakképzés színvonalának 
erősítése, a szakképzés ered-
ményeinek széles körű be-
mutatása, a végzős tanulók 
és iskoláik szakmai megfelel-
tetése a gazdaság igényeinek 
és elvárásainak, a szakkép-
zésben részt vevő tehetséges 
tanulók számára a megméret-
tetés és a kiemelkedő ered-
mények elérési lehetőségé-
nek biztosítása, a szakképző 
iskolák minőségi nevelő-ok-
tató munkájának értékelése, 
a kiemelkedő tevékenység 
elismerésének biztosítása. 
Legfontosabb irányelvként 
pedig a „fizikai szakmák” 
társadalmi presztízsének 
és vonz erejének növelését, 
népszerűsítését jelölhetjük 

meg – tájékoztatta lapunkat 
Ördög Dóra, a BKMKIK szak-
képzési igazgatója.

A szakmák legjobbjainak 
végső megmérettetése 2018. 
április 23–25. között Buda-
pesten, a Hungexpo terüle-
tén kerül lebonyolításra a „XI. 
Szakma Sztár Fesztiválon”. 
Az idén Magyarországot érte 
az a megtiszteltetés, hogy 
szeptember 26–28. között 
szervezze meg és bonyolítsa 
le az EuroSkills 2018 Euró-
pa-bajnokságot is. A bajnoksá-
gon az egyéni megmérettetés 
mellett bizonyos szakmákat 
szakmacsoportba rendezve 
csapatversenyként is érté-
kelnek, melyeknél a bírála-
ti szempontok között kiemelt 
jelentőséggel bír a csapatta-
gok közötti együttműködés, 
kooperáció, kreativitás.

Az idén a tanulószerződé-
ses rendszerben történtek 
változások. Emelkedett a mi-
nimálbér, melynek összege 
138.000 Ft. Ezt figyelembe 
véve a tanulószerződéssel 
foglalkoztatottak juttatását is 
emelni kell. További emelést a 
tanév január 26-án véget érő 
első féléve eredményez, ezért 

a tanulószerződésben meg-
határozott szempontok sze-
rint január 27-től ismét újra 
kell számolni a tanulók bérét.

Jelentős jogszabálymó-
dosítások léptek hatályba 
2018. január 1- jén. A 2011. 
évi CLXXXVII. szakképzésről 
szóló törvény és a 2011. évi 
CLV. szakképzési hozzájá-
rulásról szóló törvény válto-
zásai érintik a köznevelési in-
tézményeket, a tanulókat és 
a diákokat tanulószerződés-
sel foglalkoztató gazdálkodó 
szervezeteket is. Lehetőség 
nyílik arra, hogy a szakképzé-
si évfolyamot megelőző évben 
(8. évfolyamon és 10. szak-
gimnáziumi évfolyamon) ún. 
tanuló-előszerződést kösse-
nek a diákok a gazdálkodó 
szervezetekkel. A tanuló-elő-
szerződés célja, hogy még a 
tanulószerződés megköté-
se előtt szorosabb kapcsolat 
épüljön ki a tanuló és a leen-
dő gyakorlati képző szerve-
zete között. További lényeges 
változás, hogy már a szakgim-
názium 11–12. évfolyamán 
is köthető tanulószerződés. 
Feltételei, hogy a szakgimná-
zium szakképzési évfolyamán 

megszerezhető szakképesí-
tésre irányuljon a szakmai 
gyakorlat és tanévenként átla-
gosan legalább kétszázötven 
óránál hosszabb legyen. Ki-
bővül a tanulószerződés köté-
sére jogosult egyéb szervek, 
szervezetek köre: a szociális 
és pedagógiai szakképesíté-
sek esetén már óvodákkal és 
iskolákkal is lehet tanulószer-
ződést kötni. Finanszírozás-
sal kapcsolatos változás, hogy 
a tanulószerződés kötésére 
jogosult ún. egyéb szervek, 
szervezetek együttműködési 
megállapodás után is közvet-
lenül megkaphatják az állami 
támogatást, ehhez annyit kell 
tenniük, hogy a tanulószerző-
déses támogatáshoz szüksé-
ges lépéssel teljesen azonos 
módon a NAV számára beje-
lentik: a szakképzési hozzá-
járulást együttműködési meg-
állapodás keretében folytatott 
gyakorlati képzéssel teljesítik.

Fontos módosítás az is, 
hogy az úgynevezett gyakorla-
ti oktatói kiegészítő csökken-
tő tételt minden olyan képző 
figyelembe veheti, amely kis- 
vagy közepes vállalkozásnak 
minősül.

A mechantronikus technikusok írásbelije

GAZDASÁGI

A szakképzési hozzájárulás kérdéseiről volt szó a kamarai tájékoztatón
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Az Év 
Vállalkozója 
díjat kapták

Az Év Vállalkozója dí-
jat idén a Haldorádó 
Team két ügyvezetője, 

Döme Gábor és Pintér Zoltán 
kapták a város fejlődése és 
gyarapodása érdekében vég-
zett munkájukért, Kiskun-
halason. A két vállalkozót 
Juhász Tibor, a KB Autoteam 
Kft. ügyvezetője méltatta.

– Talán szokatlan, hogy 
két személy kapja egyszer-
re a díjat, de munkásságuk 
elválaszthatatlan egymás-
tól. Magyar ember ezt egy 
igen találó hasonlattal feje-
zi ki, ha egyértelmű együ-
vé tartozásról akar beszélni. 
A borsó meg a héja. Nincs 
egyik a másik nélkül. Két 
név, de egy értékrend és egy 
közös brand. Pintér Zoltán, 
meg a Döme Gábor. A dí-
jazott Döme Gábor távol-
léte miatt egy videóüzenet-
ben mondott köszönetet, 
Pintér Zoltán pedig ezekkel 
a szavakkal kívánt boldog új 
esztendőt a közönségnek. 
– Mi egy olyan szakmát vá-
lasztottunk, amit nem lehet 
iskolában megtanulni. Nin-
csen képzés, nincsen tan-
anyag, ami segítene. A mi 
szakmánk a horgászat. So-
kan szeretik, sokan vajmi 
keveset tudnak róla. Tudá-
suk, szakértelmük jól tük-
röződik a cég fejlődésében. 
Ezúton is köszönöm mun-
kájukat. Kiskunhalas egy 
csodálatos kisváros, amely 
az utóbbi időben látványo-
san fejlődik. Ez minden vá-
roslakó közös érdeme. Bí-
zom benne, hogy 2018-ban 
ez a fejlődés tovább folyta-
tódik, hogy városunk még 
jobb hely legyen – mondta 
Juhász Tibor, a KB Autoteam 
Kft. ügyvezetője.

Ismét lehet 
mesterképzésre 
jelentkezni

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara a gazdasági ka-

marákról alkotott 1999. évi 
CXXI. tv. alapján 2018-ban az 
alábbi mesterképzésekre várja 
a jelentkezésket.

Ács-állványozó, autószerelő, 
autóvillamossági szerelő, bá-
dogos, burkoló, bútorasztalos, 
CNC gépkezelő, épületasztalos, 
épület- és szerkezetlakatos, fér-
fi szabó, fodrász, fogtechnikus, 
festő, díszítő mázoló és tapétá-
zó, gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat-szerelő, gépi forgá-
csoló, hegesztő, ipari gépész, 
járműfényező, karosszériala-
katos, kereskedő, kézápoló és 
műkörömépítő, kozmetikus, kő-
műves, lábápoló, motorkerék-
pár-szerelő, női szabó, pincér, 
szakács, szerszámkészítő, ven-
déglátásszervező-vendéglős, 
villanyszerelő, vízvezeték- és 
vízkészülék-szerelő szakmák-
ban tervez mestervizsgázta-
tást. Minimum hat jelentkező 
esetén indul tanfolyam. A kép-
zés óraszáma: 180 óra.

A képzés és a vizsga díja: ön-
kéntes kamarai tagoknak 280 
ezer forint, regisztrált kama-
rai tagoknak 310 ezer forint, 
amely a felhasznált anyago-
kat tartalmazza. Részletfize-
tési lehetőség kérhető. A kép-
zési ajánlattal kapcsolatban a 
kamara megyei székházában 
Kecskemét, Árpád krt. 4. alatt, 
vagy a 76/501-102-es telefon 
számon Domokos Ferencné 
mestervizsga-ügyintézőnél le-
het érdeklődni.

Javíthatatlan kávéfőző
Panasz A békéltető testülethez egyre többen fordulnak

A kamara mellett működő 
békéltető testület tavaly 426 
ügyet zárt le. Dr. Horváth Zsu-
zsannával, a szervezet elnö-
kével beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

– Évek óta arról cikkezünk, 
hogy nő a békéltető testület 
keresettsége. Most arról érdek-
lődtünk dr. Horváth Zsuzsanná-
tól, a Bács-Kiskun Megyei Bé-
kéltető Testület elnökétől, hogy 
a számok tekintetében milye-
nek a tavalyi tapasztalataik?

– Tavaly 426 ügyet zártunk 
le. Ebből a termékekhez kap-
csolódóan 201 (47,18%), míg 
a szolgáltatások tekintetében 
225 db (52,88%) ügyet fejez-
tünk be. Az ügytípusoknál 
az előző évekhez képest ará-
nyaiban jelentős átrendező-
dés történt. A termékeket 
érintő kérelmek és a lezárt 
ügyek száma 13,07 százalék-
kal csökkentek, míg a szol-
gáltatást érintően ezek a szá-
mok ugyanilyen mértékben 
növekedtek. A megalapozott 
ügyek száma 199 volt, amely-
ből 108 ügy egyezséggel, há-
rom esetben kötelezéssel és 
88 esetben ajánlással lettek 
lezárva, az ügyekben eljáró 
tanácsok döntéseinek megfe-
lelően. – nyilatkozta dr. Hor-
váth Zsuzsanna, a Bács-Kis-

kun Megyei Békéltető Testü-
let elnöke.

– Melyek azok a problémák, 
amelyekkel Önökhöz fordulnak 
a fogyasztók?

– A korábbi évekhez ha-
sonlóan, a fogyasztók, kis-és 
középvállalkozások számos 
ügytípusban fordulnak kére-
lemmel a békéltető testület-
hez. A kereskedelmet érintő 
kérelmek a hibás teljesítésből 
eredő kellékszavatossággal, 
illetve jótállással összefüggő 
jogok érvényesítésére irá-
nyultak. Több kérelem érke-
zett az üdülési joggal, elektro-
nikus kereskedelemmel, épít-
kezéssel, úthasználati díjjal, 
csomagküldéssel, hírközlési, 
közműszolgáltatással kap-
csolatos fogyasztói jogviták 
rendezésére. Az elmúlt évben 
közel 1200 fogyasztó fordult 
hozzánk tanácsadásért a sza-
vatossági, jótállási és egyéb 
igények érvényesítésével, 
illetve a testületi eljárással 
kapcsolatban.

– Volt-e emlékezetes eset  
tavaly?

– Számomra minden ügy iz-
galmas és emlékezetes, különö-
sen igaz ez azokra az ügyekre, 
amelyek egyezséggel zárultak. 
Mégis kiemelnék egyet, amely 
alátámasztja a szavatosság-

gal és a jótállással kapcsolatos 
jogszabályok módosításának 
szükségességét, különös te-
kintettel a termék javítására, 
illetve a cserére vonatkozó ha-
táridők pontos meghatározásá-
ra. Jelenleg nincs szabályozva, 
hogy a fogyasztó hány javítást 
köteles elfogadni. Ezt a hely-
zetet használta ki egy vállal-
kozás, amikor egy éven belül 
egy kávéfőzőt 7 alkalommal 
javított, amely ezt követően is 
elromlott. A fogyasztó csereigé-
nyét azzal utasította el, hogy a 
készülék működik. A meghall-
gatáson a gépet teszteltük és 
közösen megállapítottuk, hogy 
az nem rendeltetésszerűen mű-
ködött. Az ügy egyezséggel zá-
rult, a vállalkozás a kávéfőző 
129.990 forint vételárát vissza-
fizette a fogyasztónak.

– A vállalkozások mennyire ve-
szik komolyan azokat a dönté-
seket, amelyeket Önök hoznak?

– Nőtt azon vállalkozások 
száma, amelyek az eljáró ta-
nácsok ajánlásait elfogadják. 
Természetesen még mindig 
vannak olyan vállalkozások, 
amelyek a döntéseinket nem 
fogadják el, ilyenkor az érin-
tett ajánlásokat nyilvánosság-
ra hozzuk. A 88 ajánlásból 59 
ajánlást hajtottak végre az 
adott ügyekben érintett vál-
lalkozások.

– Mi van akkor, ha egy vállalko-
zás nem jelenik meg az idézés 
ellenére sem?

Az együttműködési kötele-
zettséget megsértő vállalko-
zásról értesítjük az illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóságot, 
amely a fogyasztóvédelemről 
szóló törvény alapján bírságot 
szab ki. A hatóságnak 2017 
évben 30 ügyet adtunk át.

– Az idén történnek-e változá-
sok az Önök területén?

– Tudomásom szerint nem 
– zárta a beszélgetést dr. Hor-
váth Zsuzsanna a Bács-Kis-
kun Megyei Békéltető Testü-
let elnöke.

Középen dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei békéltető testület elnöke, Karádi János elnökhelyettes, és dr. Seres Aliz bt-tag Fotó: Bús Csaba

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó egyéni és társas 

vállalkozások figyelmét, hogy a 2018. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje

2018. március 31.
A befizetés történhet átutalással a 10915008-00000009-21320005 számlaszámra, az 
adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon, pénztárba történő befizetéssel.
Felhívjuk azon vállalkozások figyelmét, akik még nem tettek eleget teljeskörűen  
a 2017. évi kötelezettségüknek, mielőbb pótolják! A meg nem fizetett kamarai  
hozzájárulás köztartozásnak minősül, amelyet a NAV adók módjára behajt.

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek részére a kamara térítésmen-

tesen a következő alapszolgáltatásokat biztosítja:

 · tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
 · üzletipartner-keresés,
 · pályázatfigyelés.

A gazdasági kamarák kötelesek továbbá a gazdálkodó szervezetek  

kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát biztosítani, amely elérhető  

a www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html oldalon.

További információ a kamara honlapján található: www.bkmkik.hu.

Konferenciát, előadást, tanfolyamot,  
képzést, tréninget szervez?

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
legkorszerűbb technikával felszerelt konferenciatermeit és helyiségeit ajánlja Önnek!

Béreljen kedvezményesen termet a Vállalkozók Házában!
Catering szolgáltatást minden rendezvényhez igényelhet.
Rendszeres bérlés esetén árainkból kedvezményt adunk.

Érdeklődni:
Tel.: 76/501-500,
70/933-4785
Fax: 76/501-538
E-mail:  
titkarsag@bkmkik.hu

Bács – Kiskun Megyei Békél-
tető Testület
6000 Kecskemét Árpád 
krt. 4
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-szerda de.: 9-12 óra, 
csütörtök du.: 13-15 óra.
Elérhetőség:
+36/76/501-525, 501-
532,
+36-70/7028403 
Fax:76/501-538
E-mail:
bekeltetes@bacsbekelte-
tes.hu

A békéltető testület  
elérhetősége

Elindult 
a paksi 
projekt

Az atomerőmű építé-
sével megbízott orosz 
atomvállalat, a Rosza-

tom már hónapok óta köti a 
projekttel kapcsolatos szer-
ződéseket. A cég tavaly több 
mint harminc témában írt ki 
beszerzéseket a Paks 2-vel 
kapcsolatban. A turbinák 
gyártását a GE Hungary nyer-
te el.


