
Segítettek hivatást választani
Pályaválasztás Kiállítás három városban  – szakképzési konferencia a kamarában
Az elmúlt hetekben közel 
nyolcezer diák és a szüleik 
vettek részt a Baján, Kiskun-
halason és Kecskeméten 
rendezett Jövőd a tét elneve-
zésű pályaválasztási kiállítá-
son. A kamara külön stand-
dal képviseltette magát, 
céglátogatásokat szervezett 
több mint ezer pályaválasz-
tás előtt álló tanulónak.

Barta Zsolt

Közel nyolcezren vettek részt 
Baján, Kiskunhalason, majd 
Kecskeméten a Jövőd a tét 
című pályaválasztási kiállítá-
son, melyet tizenhatodik al-
kalommal rendezett meg  a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Foglalkoztatási Főosz-
tálya. A megyei iparkamara 
évek óta képviselteti magát 
standdal a helyszíneken. A 
BKMKIK 19 gyakorlati kép-
zést folytató vállalkozáshoz 
vitte el a diákokat, ahol a 24 
céglátogatás keretében meg-
ismerkedhettek az adott válla-
lat szakmai tevékenységével. 
A kecskeméti rendezvény je-
lentőségét mutatta az is, hogy 
a kiállítást Kovács Ernő, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízottja 
nyitotta meg. Gaál József, a 
megyei iparkamara elnöke, 
Kecskemét alpolgármeste-
re vette át a szót a kormány-
megbízottól. Ő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a pályavá-

lasztásra ne görcsösen gon-
doljanak a diákok. Kérde-
zősködjenek, gyűjtsék be az 
információkat, gondolják vé-
gig a lehetőségeiket mielőtt 
döntenek. Közben ne felejt-
sék el, hogy Kecskemét a le-
hetőségek városa, a jövőben 
5–10 ezer új munkahelyre ke-
resnek szakembereket majd 
a munkaadók. A kamarai ve-
zető kihangsúlyozta, hogy 
aki jó szakmát választ, és azt 
örömmel magas szinten vég-
zi, annak jó esélye van tovább 
-tanulni az új megreformált ok-
tatási rendszer keretén belül. 

A diákok körbejárták a 

standokat, ahol középisko-
lák, vállalkozások, felnőtt-
képzők mutatkoztak be. A 
vállalatok között volt a Mer-
cedes-Benz autógyár ok-
tatóközpontja, a Phoenix 
Mecano Kecskemét Kft., a 
Knorr-Bremse Fékrendsze-
rek Kft., a megyei kórház és a 
Herczeg és Társa Kft. is. Mie-
lőtt buszra ültek a diákok, 
tájékoztatót hallgattak meg 
arról, hogy miért is érdemes 
tanulószerződést kötnie egy 
szakmát tanulónak egy vál-
lalkozással. A céglátogatáso-
kat követően a pályaválasz-
tás előtt állók a kiállítóknál  

érdeklődhettek a hivatások-
ról és tudhattak meg fon-
tos munkaerőpiaci informá-
ciókat. A kecskeméti Kandó 
Kálmán szakgimnáziumba 
például sokan jelentkeznek 
hegesztőnek. Míg hat éve 
alig tudták feltölteni a cso-
portlétszámot, most többszö-
rös a túljelentkezés. Ennek 
az az oka, hogy idehaza jól 
keresnek a hegesztő szak-
emberek, Nyugat-Európában 
azonban a hazai bér sokszo-
rosát megkaphatja egy ügyes 
szakmunkás. A kamara a 
Bács Pályaválasztás Face-
book közösségi oldalon sok 
érdekes információval köny-
nyíti meg az eligazodást a to-
vábbtanulás intézményrend-
szerében, egyben a döntés 
meghozatalát segítve várja a 
hetedik, nyolcadikos gyereke-
ket és szüleiket.

Egyre kevesebb fiatal akar szakmát tanulni
Támogatás A hiányszakmát tanulók negyven–ötvenezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak

A munkaerő-utánpótlás 
stratégiai kérdéseiről 
rendezett szakképzési 

konferenciát a megyei iparka-
mara, amelyre a képzőintéz-
mények és a vállalatok veze-
tőit hívták meg. Pintye László, 
a megyei szervezet oktatási 
és képzési alelnöke a duális 
képzés bevezetésének a je-
lentőségéről is beszélt. Őt kö-
vette Bihall Tamás, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési alelnöke, 
aki arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a munkaerő megtartá-
sa érdekében a kormány 5 
százalékos járulékcsökken-
tést tervez. Ez azonban több 
száz milliárd forintnyi bevétel-
kiesést jelent a költségvetés 
számára. A tervek között sze-
repel egy 15 százalékos mi-
nimálbér-emelés, amely kom-

penzálja a bevételkiesést. 
Az alelnök arról is szólt, hogy 
a fiatalokat a hiányszakmák 
irányában kell orientálni, 
egyes hivatások esetében az 
ösztöndíj összege a 40–50 
ezer forintot is elérheti külön-
böző feltételek teljesülése 
esetén.

Bihall Tamás egy negatív 
tendenciáról is beszámolt, 
amelynek megfordítására 
erőfeszítéseket tesz a kama-
ra és a magyar szakképzé-
si rendszer. Míg 1990-ben a 
végzős általános iskolások 
52 százaléka szakiskolákban, 
27 százalékuk pedig szakkö-
zépiskolákban folytatta a ta-
nulmányait, és csak minden 
ötödik gyerek választotta a 
gimnáziumot, addig mára a 
helyzet megváltozott. 2013-
ban a szakiskolákban a diá-

kok 31, a szakközépiskolák-
ba 34, míg a gimnáziumokba 
már 35 százalékuk adta be 
a jelentkezést. Azaz egyre ke-
vesebben kívánnak szakmát 
tanulni.

Ördög Dóra, a megyei ka-
mara szakképzési igazgatója 
is kitért a problémára. Egy ér-
dekes összeállítást mutatott 
be a hallgatóságnak egy eu-
rópai uniós kutatás alapján. 
Az 1995–2010 között szü-
letett un. Z. generáció más-
ként szocializálódik, mint az 
előző korosztály. Ezt pedig a 
képzésük során figyelembe 
kell vennie a pedagógusok-
nak. Életük 21. évét elérve 
10 ezer órát videójátékkal töl-
töttek, 20 ezer e-mailt küld-
tek, 20 ezer órát tévéztek, 
10 ezer órát telefonáltak, és 
kevesebb mint 5000 órát töl-

töttek olvasással. Nyitottab-
bak a világra, mint az elődeik 
voltak, ugyanakkor a virtuá-
lis világban töltik az életüket, 
és például a konfliktuskezelő 
képességük kevésbé fejlődik. 
Az igazgatónő után Palotás 
József, a Nemzeti Szakkép-
zés és Felnőttképzési Hivatal 
szakmai főigazgató-helyette-
se tartott előadást. Beszélt az 
elmúlt évek oktatási rendsze-
rének szervezeti és tartalmi 
átalakításáról, majd érintette 
a jövőbeli feladatokat is. Meg-
említette, a közbenjárásá-
nak köszönhető az, hogy há-
rom képzési centrum alakult 
Bács-Kiskunban a tervezett 
kettő helyett. Érintette a szak-
középiskolai és a szakgimná-
ziumi rendszer előnyeit. Be-
szélt a felnőttképzés jelenlegi 
helyzetéről és a jövőjéről is.

A Petőfi Népe melléklete
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Székház:

u A rendezvényen tartott sajtó-
tájékoztatón Kollár Péter főosz-
tályvezető lapunknak elmondta, 
hogy a pályaválasztási kiállítást az 
idén is három helyszínen rendez-
ték meg a korábbi évekhez hason-
lóan. A nyitórendezvény október 
20-án Baján, a Petőfi-szigeten, a 
Turisztikai Központban rendezték 
meg. Itt mintegy 1300 fiatal érdek-
lődött a továbbtanulási lehetősé-
gekről. Kiskunhalason november 
8-án a Humán Szakképző Iskola 
Sportcsarnokában 1100 diák talál-

kozott a cégek és az intézmények 
képviselőivel. Kecskeméten ötezer 
főnél több érdeklődő vett részt a 
rendezvényen. A három helyszínen 
56 középfokú és 2 felsőfokú okta-
tási intézmény, 4 felnőttképző, 23 
egyéb intézmény, 24 vállalkozás 
vett részt. Pályaválasztási tanács-
adással várta az érdeklődőket a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, amely standjainál 
szakmaszimulátorok segítségével 
a gyerekek a festő és a hegesztő hi-
vatások fogásaival ismerkedhettek. 

A kecskeméti Kandó Kálmán szakgimnázium pavilonja előtt az érdeklődő diákok

A konferencián a megyei képzőintézmények vezetői is részt vettek
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Az iparkamara standjánál is fontos információkat kaptak a fiatalok

Baja, Kiskunhalas, Kecskemét



Változik a cafeteria
Béren kívül Okosan kell élni a kedvezményes juttatásokkal

Bár jövőre változik a cafeteria 
különböző elemeinek az adó-
zása, dr. Crespo Zsuzsanna 
szakértő, aki a kamara felké-
résére előadást tartott Kecske-
méten, mégis azt tanácsolja, 
hogy a cégek éljenek a rend-
szer előnyeivel.

Barta Zsolt

– Érdemes-e 2017-ben a cé-
geknek jövedelem-kiegészí-
tésre felhasználni a cafete-
ria-rendszert? – kérdeztük dr. 
Crespo Zsuzsanna szakértőt.

– Mindenképpen érdemes 
– hangsúlyozta a meghívott 
előadó. – A munkavállalóknak 
tudatosan kell választaniuk a 
lehetőségek között. A munkál-
tatóknak tudatosabban kell 
összerakniuk a palettát, ami-
ből választanak az alkalma-
zottjaik. A változások miatt 
két irányba ment el az elemek 
adózása. Jövőre az ideihez 

képest magasabb 49,98 szá-
zalékos adó sújtja az iskola-
kezdési és a helyi bérletek tá-
mogatását, az egészség- és 
önsegélyezési pénztárak és 
az önkéntes nyugdíjpénztá-
rak befizetéseit, és a munka-
helyi étkezés is átkerül ebbe 
a magasabb adókulcsba. Vi-
szont az adómentes elemek 
változatlanok maradtak. Emel-
lett 34,51 százalékkal válto-
zatlan maradt a SZÉP-kártya 
szolgáltatásaira jutó adó. Jö-
vőre változás, hogy 100 ezer 
forint készpénz és 350 ezer 
Ft SZÉP-kártya-támogatás ad-
ható 34,51százalékos adó-
val.  A javaslatunk az, hogy a 
munkáltatók adják ki a 100 
ezer Ft készpénzt a munka-
vállalóknak. A dolgozók pe-
dig nyilatkozzanak arról, hogy 
a munkáltatók a havi net-
tó 8333 forint készpénzt az 
egészség- vagy a nyugdíjpénz-
tárba utalják. Ez ugyanis így 

a vállalkozásoknál 34,51 szá-
zalékos adóval adózik, nem 
pedig 49,98 százalékkal. Ha 
ez az említett havi 8333 forint 
bekerül az említett két pénz-
tárba, akkor a munkavállaló a 
következő évben megkapja az 
említett összegre a 20 száza-
lékos adó-visszatérítést. Emel-
lett az adómentes elemeket is 
érdemes figyelembe venni. Ez 
a lakáscélú munkáltatói támo-
gatás – építés, bővítés, hitel-
törlesztés – nettó adómentes 
készpénz, amit megkaphat a 
dolgozó. A kultúra-, a sport-
utalvány irányában, a bölcső-
dei, az óvodai ellátás, az albér-
leti támogatás is adómentes.  
Azt javaslom, hogy aki teheti, 
a 0 százalékos támogatást ve-
gye igénybe.
– Az átlagos cafeteria-összeg 
idehaza havi 20 ezer forint. Ön 
ezt hogyan osztaná fel?

– Ha van lakáshitel, akkor 
arra költeném, mert az havi 

nettó 20 ezret jelent. Ha nincs 
hitelem, akkor például szín-
házbérletre vagy sportbérletre 
szánnám az összeget. De az is 
jó megoldás, ha valaki a kész-
pénzt választja, és a SZÉP-kár-
tya vendéglátás kategóriáját. 
Ez utóbbiból finanszírozha-
tó például a napi étkezés egy 
menüs étteremben, de fizet-
hető a strand vagy a gyerek 
nyári tábora is. 2014. július 
1-től december 31-ig 1,2 mil-
lió uszoda-, strandbelépőt vet-
tek SZÉP-kártya segítségével 
az emberek. Ha valaki például 
kifizeti a gyerek nyári tábo-
rát kedvezményes adózású 
SZÉP-kártya-konstrukcióval, 
akkor ugyanazt az összeget te-
gye be például a nyugdíjpénz-
tárába, és ott 20 százalékos 
adó-visszatérítést kap. Lakás-
célú támogatás 5 évente 5 
millió forint lehet – mondta vé-
gül dr. Crespo Zsuzsanna cafe-
teria-szakértő.

Látványtár épül 
a múzeumban
Baja Rövidesen megindulhat 
az építkezés, mert sikeresen 
zárult a közbeszerzés. Erről 
számolt a Kovács Zita, a Türr 
István Múzeum igazgatója, va-
lamint Vedelek Norbert alpol-
gármester. Az intézmény kor-
szerűsítési programjának első 
lépésében közel 150 millió 
forint értékű átalakítási mun-
kálatok kezdődtek. Ennek ke-
retében a raktárak felújítása 
és látványtárrá alakítása a ki-
tűzött cél. 

A főiskola jövőjéről 
egyeztettek
Baja November 15-én az Eöt-
vös József  Főiskola fenntar-
tója, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében 
dr. Palkovics László oktatásért 
felelős államtitkár látogatást 
tett Baján, az Eötvös József 
Főiskolán. Az intézmény veze-
tése és a fenntartó közötti – a 
főiskola jövőjét érintő – egyez-
tetések után tájékoztatták a 
dolgozókat arról, hogy az isko-
la továbbra is a város megha-
tározó felsőoktatási intézmé-
nyeként fog működni.

Elismerés az Anda 
Present Kft.-nek
Kalocsa A gazdaság verseny-
képességének további javítá-
sához elengedhetetlen a bér-
felzárkóztatás, a munkaerő 
megtartása és a hatékonyság 
növelése – jelentette ki Varga 
Mihály a „Díj a sikeres vállalko-
zásokért” elismerések átadá-
sakor. A díjazottakat köszöntő 
ünnepségen a tárcavezetőtől 
ezúttal a „Hónap kis- és köze-
pes vállalata” díjat a kalocsai 
tulajdonossal bíró Anda Pre-
sent Kft. vezetője is átvehette.

Támogatják a vízi 
turizmust
Kalocsa A Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség egy prog-
ramhoz kapcsolódva, aktív 
turisztikai hálózatok infra-
struktúrájának fejlesztésé-
re európai uniós támogatás-
ban részesül. Az Alsó-Dunán 
a vízi túra komplex fejlesztése 
érdekében Kalocsa az egyik 
kiemelt megállóhely lehet. Ez-
által a Meszesi Duna-parton 
egy ingatlanfejlesztés és esz-
közbeszerzés (kajak-kenu) va-
lósul(hat) meg.

Az alumíniumgyártás évtizedei
Fejlődés Kecskeméten új munkahelyek ezreire lehet számítani a jövőben

Az Országos Magyar 
Bányászati és Kohá-
szati Egyesület Kecs-

keméti Helyi Szervezete és 
a Metalconstruct Zrt. közös 
rendezvényt szervezett a közel-
múltban 65 éves az alumínium-
feldolgozás Kecskeméten cím-
mel. Az eseménynek a megyei 
iparkamara adott helyet.

Az emlékülésen Gaál József 
megyei kamarai elnök köszön-
tötte a résztvevő vállalkozások 
vezetőit és más üzletembere-
ket. Beszédében egy fejlődé-
si ívet vázolt fel, mely a 60-as 
években indult, de a rendszer-
váltáskor megbicsaklott Kecs-
keméten. A 90-es évek köze-
pétől azonban egy új pályára 
lépett a város gazdasága, mely 

a térséget egy dinamikusan fej-
lődő területté változtatta. Új ipar-
ágak alakultak ki, megemlítette 
a Knorr-Bremse Fékrendszerek 
Kft.-t, mely a gyártás mellett egy 
kutatófejlesztési bázist is kiala-
kított Kecskeméten. A Daimler 
nagyvállalat letelepedésével, 
egy gyorsabb fejlődési sebes-
ségre kapcsolt a megyeszék-
hely fejlődése. Az elnök szerint 
a következő években akár 10 
ezer új munkahely születésével 
is számolni lehet Kecskeméten.

Előadást tartott Kis Ernő 
vezérigazgató, A Kecskemé-
ti Mezőgazdasági KTSZ-től a 
Metalconstruct Zrt.-ig címmel. 
Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
1951-ben 13 fővel alakult meg 
a cég, tíz évvel később már 136 

embernek biztosított megélhe-
tést. Gyártottak munkások el-
helyezését szolgáló barakkokat, 
létrákat, konténereket, fóliasát-
rakhoz alumíniumvázat, alumí-
niumkoffereket, építőipari állvá-
nyokat. A cég 2007-ben a Metal 
Holding Zrt. cégcsoport tagja 
lett. A válság következtében a 
holding több vállalata tönkre-
ment. A vezérigazgatót 2011-
ben reorganizációs céllal ne-
vezték ki a társaság élére. Mint 
mondta, sikerült a vállalatot 
megmenteni a felszámolástól, 
19 új tulajdonos egy emelkedő 
pályára állította a 65 éves múlt-
ra visszatekintő társaságot. Ma 
a cég Skandináviától Spanyolor-
szágig egy tucat országba expor-
tálja alumíniumtermékeit.
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Egyszerűsített 
ügyintézés 
az EKÁER- 
rendszerben

Az új EKÁER-változások 
augusztus 1-jétől, illet-
ve október 13-tól léptek 

életbe, amelyek értelmében mó-
dosul az EKÁER-szám-igénylés-
sel kapcsolatos kötelezettség.

Az egyik legfontosabb vál-
tozás, hogy a 3,5 tonna össz-
tömeget meghaladó gépjár-
művel végzett tevékenység is 
bejelentésköteles, akkor is, ha 
nem kockázatos terméket szál-
lítanak. A módosítás alapján 
augusztus 1-től EKÁER-szám 
igénylése szükséges abban az 
esetben is, ha a fuvarozást nem 
útdíjköteles gépjárművel vég-
zik, azonban a gépjármű össz-
tömege a felrakodást követően 
meghaladja a 3,5 tonnát. Októ-
ber 13-tól pedig egy további mó-
dosítás kimondta azt is, hogy 
a nem útdíjköteles gépjármű-
vel való szállítás esetén is csak 
a bejelentési küszöb fölött van 
EKÁER-szám-kötelezettség. Er-
ről is szó esett azon a tájékozta-
tón, melyet Szabó Gábor, a NAV 
megyei tájékoztatási osztályve-
zetője tartott a kamarában.

Ha az állami adó- és vám-
hatóság az ellenőrzése során 
megállapítja, hogy az adózó a 
bejelentési kötelezettségét va-
lótlan adattartalommal úgy tel-
jesítette, hogy a bejelentett ter-
mék mennyisége meghaladja a 
ténylegesen fuvarozott termék 
mennyiségét, akkor a NAV az 
adózó terhére a bejelentett, de 
ténylegesen nem fuvarozott áru 
értékének 40 százalékáig ter-
jedő mulasztási bírságot szab-
hat ki. Nem szankció tárgya az 
az eset, amikor valós adatokkal 
EKÁER-számot kérnek olyan fu-
varra, amelyre egyébként nem 
kellene EKÁER-számot kérni.

Október 13-án lépett ha-
tályba az a jogszabálymódosí-
tás, amely lehetővé teszi, hogy 
az engedélyezett gazdálkodó 
egyszerűsített adattartamú 
bejelentést tegyen. Ez a gya-
korlatban jelentős könnyebb-
séget jelent, hiszen a feladó és 
a címzett adatain kívül csak a 
rendszámot kell megadni az 
EKÁER-szám igénylésekor. Az 
úgynevezett engedélyezett gaz-
dálkodó a vámügyeinek inté-
zése, vámáruk fuvarozása és 
egyéb kezelése során számos 
kedvezményt kap a vámható-
ságtól, így többek között keve-
sebb fizikai és okmányalapú 
ellenőrzésen kell átesnie.

Kis Ernő vezérigazgató ismertette a Metalconstruct Zrt. történetét

u Kurdi Viktor, a BácsVíz Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, a me-
gyei kamara alelnöke azt mond-
ta, hogy a korábbi elvek alapján 
a dolgozóinak a nyugdíj és az 
egészségügyi pénztárba utalja a 
kafeteria-támogatásokat. A cég 

tudomásul veszi azt, hogy ezen 
két elem korábbi kedvezményes 
adózása változik. A vállalat annyi-
val emeli ezek összegét, ameny-
nyivel nő a két pénztári befizetés-
re jutó adó összege. Kurdi Viktor 
hangsúlyozta: fontosnak tartja, 

hogy a 750 fős nagyvállalat, mely 
három megyében szolgáltat, dol-
gozói előtakarékoskodást végez-
zenek a nyugdíjas éveikre. Az is 
fontos, hogy megőrizzék, karban-
tartsák az egészségüket. A vezér-
igazgató hozzátette: üdvözlik a 4 

százalékos járulékcsökkentést. 
Ezt a társaság nettóban odaad-
ja a dolgozóknak, javítva így az 
alkalmazottak reálbérét. A zrt., 
akárcsak tavaly, az idén is tel-
jesíti az év elején kitűzött üzemi 
eredmény szintjét.

Reálbéremelés, cafeteria-költség-kiegésztés a  BácsVíz Zrt.-nél
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A SZÉP-kártya felhasználásával strandbelépőt is lehet váltani
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A szakmunkás-életpálya népszerűsítése a cél
Oktatás A legsikeresebb diákok és tanáraik kamarai jutalomban részesülnek

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra a kétkezi szakmunka 

társadalmi elfogadottságának 
növelése érdekében pályázati 
felhívást tesz közzé a Bács-Kis-
kun megyében tanuló szakis-
kolások és oktatóik körében. 
Pályázati kiírásunk alapján egy-
szeri alkalommal külön anya-
gi támogatásban részesülnek 
azok az iskolai rendszerben ta-
nulmányokat végző, szakmai 
vizsga előtt álló, végzős nappali 
tagozatos tanulók, valamint a 
felkészítésüket biztosító intéz-
mény egy elméleti szakoktató-
ja, és a gyakorlati képzést foly-
tató gazdálkodó szervezetnél 
felkészítő egy gyakorlati oktató, 

akik a 2016/2017-es tanév-
ben a  Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett a 
Szakma Kiváló Tanulója Verse-
nyen és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen 1–3. he-
lyezést érnek el.

A kamara célja a 
szakmunkás-életpá-
lya népszerűsítése a 
kiváló eredményeket 
elérő tanulók sike-
reinek bemutatásá-
val, amely ezzel egy 
időben a szakkép-
zés színvonalának az 
emelkedését biztosít-
ja. Tevékenységünk-
kel fel kívánjuk hívni 
a pályaválasztásban 

érintett általános iskolások és 
szüleik figyelmét a szakmunka 
értékére, a biztos egzisztenciát 
nyújtó életpályára, mint lehetsé-
ges perspektívára, tehát jelenle-
gi élethelyzetükben a szakma-

választás fontosságára.
Hiszünk abban, hogy anyagi 

támogatásunk révén megnö-
vekszik a verseny iránt a tanu-
lók és oktatóik érdeklődése, 
motivációja, szakmai felké-

szültségük maga-
sabb lesz, így jól 
képzett munkaerő-
ként boldogulhat-
nak lakóhelyükön. 
A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által 
kiírt pályázat hosz-
szú távú működte-
tésére támogatási 
alapot hoztunk lét-
re. Az elkülönített 
bankszámlán éven-

te 5.000.000 forintot helyezünk 
el, amely összeg növelésére 
gazdálkodó szervezetek, szak-
képzést folytató intézmények 
és e célokat fontosnak tartó 
intézmények és magánysze-
mélyek támogatását kérjük. 
A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyt és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyt a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK) szervezi és irányítja. 
A szakmai verseny feladatai 
az adott szakképesítés elmé-
leti és gyakorlati ismeretanya-
gára épülnek. A szakmai ver-
seny központi elődöntőből, 
válogatóból és döntőből áll. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara a Ver-

senyen 1–3. helyezést elérő 
Bács-Kiskun megyében tanu-
ló versenyzőket és felkészí-
tésüket biztosító intézményi 
egy – intézményvezető által 
meghatalmazott – elméleti 
szakoktatót, valamint gyakor-
lati képzést folytató gazdálko-
dó szervezetnél felkészítő egy 
gyakorlati oktatót díjazásban 
részesít az alábbiak szerint:
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Az innováció a titok
Repülés A kínai és amerikai piac meghódítására tör a Magnus

A kecskeméti székhelyű Mag-
nus Aircraft Kft. nemrég meg-
kapta a Dél-Alföldi Innovációs 
Díjat, melyet SZTA és a régió 
kamarái szellemi alkotások 
elismerése, innováció és tech-
nológiai transzfer támogatá-
sára alapítottak 2010-ben. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamra jelölte 
a céget a nívós díjra.

Hraskó István

A Dél-Alföldi Innovációs Díjat a 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
a régió három kereskedelmi 
és iparkamarájával közösen 
alapította, ezt vehette át nem-
rég Szegeden Katona Imre, 
a Magnus Aircraft Zrt. vezér-
igazgatója. Ez idén már a har-
madik elismerése a kecs-
keméti székhelyű cégnek: 
áprilisban a fried richshafeni 
Aero 2016 szakkiállításon 
ugyancsak innovációs díjban 
részesültek az elektromos 

hajtású, kétüléses, karbon-
szálas, 410 kilós eFusion-
nal, májusban pedig a hónap 
start up vállalkozása lett a 
Magnus.

– Úgy gondolom, a mosta-
ni díj az elmúlt öt év munká-
jának szól, hiszen az elektro-
mos repülőnk miatt kaptuk, 
de ennek alapját a robbanó-
motoros gépünk képezte. 
Mivel az elektromos meg-
hajtást a magyar és a német 
Siemens közösen fejlesztet-
te, ezért úgy tekintem, velük 
közösen érdemeltük ki az el-
ismerést – hangsúlyozta Ka-
tona Imre. Az eFusionnal az 
alapvető cél egy alacsony be-
kerülési és üzemeltetési költ-
ségű repülő megalkotása volt, 
a folyamatot rendkívül céltu-
datosan vitték végig.

– Nagyon fontos a tervezés 
és az előregondolkodás. Ki-
terjedt piackutatással kezdtük 
a munkát, nyilván nem akar-
tunk olyan terméket gyártani, 

amit már mások előállítanak. 
A vészhelyzeti képzés terén 
találtunk egy piaci rést – foly-
tatta Katona Imre. 2017-től 
ugyanis a világ összes légi-
társaságánál kétévente min-
den pilótának – összesen 
közel 170 ezernek – kötele-
zően egy 40 órás vészhelyzeti 
képzésen kell majd résztven-
nie, amelyet leginkább a kis-
repülőgépeken lehet gyako-
rolni. A Magnus e-Fusionja 
ilyen lehet majd, ha sikerül a 
fejlesztések során elérni, hogy 
egy órát a levegőben tudjon 
tölteni (a mostani akkumu-
látorokkal fél óránál járnak, 
de tervezik újak beépítését a 
géptestbe). Az eFusion már 
csak azért is ideális oktató-
gépnek, mert az ülések nem 
egymás mögött, hanem egy-
más mellett helyezkednek el.

Az eredményekhez, a növe-
kedéshez kitartás is kellett. 
Másfél-két év alatt sikerült az 
Egyesült Államokban és Kíná-

ban is megtalálni azt a szak-
mai partnercéget, amellyel 
összefogva a Magnus meg-
vetheti lábát az ottani piaco-
kon. A kutatás-fejlesztés és a 
kompozitból készülő alkat-
részgyártás Kecskeméten 
marad. Texasban, Fredericks-
burgban tavasszal egy 2500 
négyzetméteres szerelőcsar-
nokot adnak át, itt hamaro-
san elindulhat a robbanómo-
toros gép szerelése 40–45 
fővel. Kínában egy 32,8 millió 
eurós beruházásról és közös 
vállalat létrehozásáról szó-
ló megállapodást írtak alá a 
Tianshan Industrial Grouppal. 
Az új vállalat 2022-ig 1200 
db Fusion 212 típusú, robba-
nómotoros repülőgépet szerel 
össze magyar licence alapján 
és értékesít Kínában. Katona 
Imre már Kenyában és Peru-
ban is járt tárgyalásokon, ha 
ezek sikerre vezetnek, min-
den kontinensen jelen lesz a 
Magnus.

Megyei  
tisztségviselők 
az országos   
kamarában

A közelmúltban ren-
deztek választást 
a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkama-
rában. A voksoláson új-
ból bizalmat kapott dr. 
Parragh László orszá-
gos elnök, Gaál József, 
a BKMKIK elnöke, akit 
az MKIK iparfejleszté-
sért és innovációért fele-
lős alelnökévé választot-
tak. A régióból Nemesi 
Pált, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökét pedig az 
országos szervezet épí-
tőipari és közbeszerzési 
ügyekért felelős alelnöki 
posztjára kérték fel. 

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökségi 
tagjai közé került be Tasi 
László, aki a BKMKIK 
kézműipari alelnöke.

Az MKIK Etikai Bizottsá-
gának az alelnöke lett Héj-
ja János, a Peki Restau-
rant tulajdonosa, megyei 
kamarai küldött. 

AZ MKIK ORSZÁGOS KüL-
DöTTGyűLéSéNEK MEGyEI 
TAGJAI:

IparI TagozaT:

• Gaál József ügyvezető igaz-
gató, Szimikron Kft. 

• Kurdi Viktor vezérigazga-
tó, Bácsvíz Zrt.

• Pintye László egyéni vál-
lalkozó,

• Sziráki Szilárd ügyvezető 
igazgató, Budamobil-Cargo Kft.

• Edelényi András ügyveze-
tő igazgató, Schving Tanács-
adó Kft.

• Herczeg Antal ügyvezető 
igazgató, Herczeg és Társa Kft. 

KeresKedelmI TagozaT:

• Slonszki Attila igazgatósági 
tag, Plan Zrt.

• Windheim József ügy-
vezető igazgató, OTP Bank 
Nyrt. Dél-Alföldi Régió Keres-
kedelmi  

Kézműves TagozaT:

• Pálinkás László ügyvezető, 
Tisza-Gáz 2000 Kft.

• Tasi László egyéni vállal-
kozó

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

(BOPL20160913003)

Faépítmények és kertészeti 
elemek tervezésére és megépí-
tésére szakosodott lengyel cég 
partnereket keres, akik nyitottak 
lennének gyártói vagy disztribú-
tori együttműködés kötésére.

(BOHR20160705002)
ICT-megoldásokban jártas hor-

vát cég kifejlesztett egy olyan 
applikációt, amely minden And-
roid OS alatt futó okostelefont 
és tabletet át tud alakítani mobil 
POS (point of sale) eszközzé. Ez 
az egyszerű és gyors alkalmazás 
megbízhatóan működik mobil 
környezetben és minden kijelző 
méretet támogat. A horvát cég 
nemzetközi disztribútorokat ke-
res Magyarországon is. 

(BOSI20160901002)
élelmiszerek feldolgozásá-

ra és értékesítésére szakoso-
dott szlovén cég disztribútoro-
kat keres Magyarországon, akik 
értékesítenék a termékeiket 
bioboltokban (vegetáriánus, glu-
ténmentes). Továbbá glutén-
mentes termékek (kenyér, tész-
ta) gyártóit keresi. 

(BOSI20160928001)
Szlovén hőkezeléssel és vá-

kuumcsomagolással foglalko-
zó cég keres olyan disztribúto-
rokat, akik aktív szereplői az 
élelmiszer-csomagolóanyagok 
és egyéb általános csomagoló-
anyagok értékesítésének.

(BORS20160817004) 
Szerb tartályok, víztározók 

és fémkonténerek gyártásával 
foglalkozó cég keres partnere-
ket. A termékei hasznosítható-
ak növénytermesztésnél és kü-
lönféle feldolgozóüzemeknél, 
gázberendezésekhez és akár 
benzinkutaknál is. Alvállalko-
zóként kínálja szolgáltatásait, 
amely tartalmazza a tervezési 
és gyártási folyamatokat is. Vál-
lalják nyomástartó berendezé-
sek és edények, csővezetékek 
kialakítását, biogázüzemek, 
vegyipari, élelmiszeripari üze-
mek számára hasznosítható 
termékek gyártását. Termékei-
hez disztribútort vagy kereske-
delmi képviselőt keres Magyar-
országon.

A nagydíjas elektromos hajtású, kétüléses repülőben Katona Imre, a Magnus Aircraft Zrt. vezérigazgatója
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u A tervek szerint Kínában egy 
pilótaképző akadémiával is meg-
jelenik a Magnus. Szeretnék ugyan-
is megmutatni, hogy az általuk ki-
dolgozott tananyaggal, oktatási 
rendszerrel a mostaninál könnyebb 

megtanulni a repülőgép biztonsá-
gos vezetését. Katona Imre az új-
donságról még nem sok konkrétu-
mot árult el, de hangsúlyozta: az 
a céljuk, hogy a vészhelyzetekben 
való reagálás mozdulatai is rutinná 

váljanak, és ezeket szimulátorok ré-
vén inkább a földön gyakorolják be. 
Mindezt a mai technológia már le-
hetővé teszi.
– Az oktató meg lesz győződve ar-
ról, hogy a tanuló végigment a szük-

séges gyakorlati teszteken, amely 
alkalmassá teszi a repülő vezetésé-
re, de a tanulónak is meglesz a kel-
lő tudása és önbizalma, ráadásul 
otthon is gyakorolhat – emelte ki a 
Magnus Aircraft vezérigazgatója.

Pilótaképző akadémiát is indítanak

FelKészíTésT végző szaKmaI  
elméleTI, szaKmaI gyaKorlaTI oKTaTó:
1. helyezés:  200.000 Ft
2. helyezés.  150.000 Ft
3. helyezés:  100.000 Ft

versenyzőI KaTegórIa:
1. helyezés:  200.000 Ft
2. helyezés:  150.000 Ft
3. helyezés:  100.000 Ft

Petényi Laura – a cukrász kategóriában az SZKTV győztese – 
Csontos Jánosné elméleti, Kiss Zoltán gyakorlati oktatókkal




