
CMYK CMYK

CMYK CMYK

Fejlődés csak piacképes tudással
Palotás József A duális képzés megerősítésével biztosítható a szakember-utánpótlás

Az ország fejlõdése jelentõs 
részben attól függ, miként is 
tudnak az iskolák a munka-
erõpiac kihívásira válaszol-
ni. A kérdésrõl beszélgettünk  
Palotás Józseffel, a Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal Szak- és 
Felnõttképzési Igazgatóság fõ-
igazgató-helyettesével.

BARTA ZSOLT

– Milyen szakmákra érdemes 
képezni a fiatalokat?

– Nehéz meghatározni elõre, 
hogy a munkaadóknak milyen 
szaktudású munkaerõre lesz 
szükségük 3–4 év múlva, de 
azt fel lehet mérni, hogy adott 
évben melyek a hiányszakmák. 
A 2014-es évre a fejlesztési és 
képzési bizottságok által meg-
határozott hiányszakmák: ács, 
bádogos, épület és szerkezet-
lakatos, gazda, gépi forgácsoló, 
hegesztõ, ipari gépész, kertész, 
szociális gondozó és ápoló, vil-
lanyszerelõ. Egyes szakmákról 
tehát elmondható, hogy orszá-
gosan nagy a kereslet irántuk, 
ami azonban nem feltétlenül 
tükrözi a munkáltatói elváráso-
kat. A piacképes tudást például 
nagyra értékelik az informatikai 
munkaerõpiacon is. Nemcsak 
külföldön, hanem Magyaror-
szágon is az informatika terüle-
tén van a legtöbb állás- és karri-
erlehetõség – mondta Palotás 
József  fõigazgató-helyettes.

– Hol érintkezik az állami ok-
tatási rendszer és a kamarai 
rendszer?

– Az állami oktatási rendszer 
és a kamarai rendszer a duá-
lis képzés keretében érintkezik 

egymással. A képzés elméleti 
feladatait a szakképzõ intéz-
mények, gyakorlati feladatait a 
gazdálkodó szervezetek látják 
el. A duális képzésben a gaz-

dálkodó szervezeteknél a gya-
korlati képzés megszervezése, 
megvalósulása és ellenõrzése 
az MKIK részvételével mûkö-
dik, ennek megfelelõen vezeti 

a gyakorlati képzést szervezõ 
gazdálkodó szervek, szerveze-
tek, valamint a tanulószerzõdé-
sek nyilvántartásait is.

– Milyen ma a duális oktatási 
rendszer? Milyen irányban kell 
fejleszteni? 

–  A tanulók a szakmai-elmé-
leti ismereteket a szakképzõ 
iskolákban sajátítják el, gya-
korlati oktatásuk pedig a gaz-
dálkodó szervezeteknél törté-
nik. Verseny- és piacképes, a 
munkaerõ-piaci igényekhez iga-
zodó szaktudást és biztos mun-
kahelyet szerezhetnek, a cégek 
pedig biztosíthatják szakem-
ber-utánpótlásukat. A duális 
képzés a felsõoktatásban is 
egyre inkább a középpontba 
kerül. Fontos, hogy az elmélet-
igényesebb képzések eseté-
ben is megvalósítható legyen. 
Megalakult miniszteri kezde-
ményezésre egy munkacsoport 
az NGM, háttérintézményei és 
az MKIK részvételével. Cél a 
tanulószerzõdések, valamint 
a gyakorlati képzésben részt 
vevõ gazdálkodó szervezetek 
számának növelése, és a kö-
zépfokú képzés szerkezeti kor-
rekciója. A tervek között szere-
pel a gyakorlati oktatásvezetõ 
munkakör visszaállítása, és a 
szakoktatói pozíció újraértéke-
lése. 

– A tanulószerzõdéses rend-
szer villámgyorsan terjedt el 
évekkel ezelõtt, most mintha 
ez a folyamat lelassulna.

– A tanulószerzõdéses foglal-
koztatás tekintetében növekvõ 
trendet figyelhetünk meg a fel-
dolgozóipar és a szolgáltatások 
területén, a mezõgazdaság és 
az építõipar területén azonban 
stagnál a tanulószerzõdéses di-
ákok száma. A vállalkozásokat 
a pluszfinanszírozás motivál-

hatja, mivel a tanulószerzõdé-
ses gyakorlati képzés nyújtása 
a cégek részérõl anyagi vállalá-
sokkal is jár. Az utóbbi idõben 
emelkedtek és differenciáltak 
lettek a normatívák, de ezt még 
növelni kellene és kiterjeszteni. 
A tanulószerzõdéses képzésbe 
a vállalatok bekapcsolódását 
a jövõbeli munkaerõigények ki-
elégítése is motiválhatja. A cé-
gek számára is elõnyös ez a 
konstrukció, mivel egyszerûbb 
számukra a munkaerõ-utánpót-
lás, magasabb képzettségû, pi-
acképesebb tudással rendelke-
zõ munkavállalókhoz juthatnak, 
és ezen felül állami támogatást 
is igénybe vehetnek a gyakor-
lati képzõhely kialakításához 
és mûködtetéséhez – mondta 
végül Palotás József, a Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal Szak- és 
Felnõttképzési Igazgatóság fõ-
igazgató-helyettese.  (A témá-
ban október 14-én tart rendez-
vényt a kamara. Pintye László 
alelnökkel készült anyagunk a 
14. oldalon olvasható.)

A Petõfi Népe melléklete
VIII. évfolyam, 7. szám

31.

.

Székház:

 Míg 1990-ben az általános 
iskola befejezése után tovább-
tanuló fiatalok fele szakközép-
iskolában vagy gimnáziumban, 
fele a szakmunkásképzésben, 
illetve szakiskolában és speciá-
lis szakiskolában tanult tovább. 
2013-ban a nyolcadik évfolya-
mot befejezõk 38,1 százalé-
ka jelentkezett gimnáziumba, 
35,3 százaléka szakközépis-
kolába, s 24,4 százaléka szak-
iskolában, speciális szakisko-

lába.  Ez a megoszlás nem felel 
meg a gazdaság igényeinek. 
Arra kell törekednünk, hogy to-
vább növeljük a szakiskolába 
lépõk arányát, támogassuk a 
hiányszakmákat választó fiata-
lokat, s a duális képzés kiter-
jesztésével tegyük lehetõvé azt, 
hogy a fiatalok már a képzés 
ideje alatt valóságos munka-
tapasztalatokat szerezzenek 
– hangsúlyozta Palotás József 
fõigazgató-helyettes.

Meg kell változtatni az arányokat

Napirenden a Homokhátság problémája
Szabó József Neves alapítók bejegyzett egyesület keretében szorgalmazzák az elsivatagosodása kezelését

A 
Duna-Tisza Közi Hát-
ság Vízpótlásáért 
Egyesület bírósági 

nyilvántartásba vétele szep-
tember elején emelkedett 
jogerõre. Az errõl szóló do-
kumentumot a napokban 
kapta meg dr. Szabó József, 
az új szervezet elnöke, a ka-
mara általános alelnöke. Az 
egyesületet 26 tag alapította. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara kez-
deményezése mellé megyei, 
városi önkormányzatok, in-
tézmények, vízmûvállalatok, 
nagyvállalatok, valamint a 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Bács-Kiskun, Csong-
rád, Pest megyei és fõvárosi 

szervezetei, illetve ugyan-
ezen megyék kereskedel-
mi és iparkamarái, továbbá 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
kereskedelmi és iparkamará-
ja is csatlakozott. Legutóbb 
a belépési szándékát jelezte 
Tiszaalpár önkormányzata is. 
Az elnök, aki egyben a For-
netti Holding Kft. ügyvezetõ 
igazgatója lapunknak hang-
súlyozta, hogy a Homokhát-
ság kiszáradásának a prob-
lémája égetõen aktuális még 
akkor is, ha az idén jóval több 
csapadék hullott a térség-
ben, mint korábbi években. 
Az egyesület célja az, hogy 
a térség vízutánpótlását elõ-
segítse.

– Az egyesület szerepe az, 
hogy a probléma kezelésének 
a szükségességét a felszínen 

tartsuk. Ezt a közeljövõben 
– többek között – különbö-
zõ kommunikációs csator-

nák bevonásával, konferen-
ciák szervezésével kívánjuk 
megvalósítani. Azt gondoljuk, 

hogy csakis széles társadalmi 
támogatással lehetséges ezt 
az ügyet a döntéshozók elõtt 
képviselni – hangsúlyozta az 
elnök. 

Az egyesület a következõ 
hónapokban össze kívánja 
gyûjteni azokat a dokumen-
tumokat, amelyek eddig  a 
vízpótlás kérdéskörével fog-
lalkoztak. Át kívánják tekinte-
ni a lehetséges megoldások 
sorát. Aki rendelkezik olyan 
anyaggal, amely korábban ez-
zel foglalkozott, azt juttassa 
el a megyei iparkamarához, 
mely  Duna-Tisza Közi Hátság 
Vízpótlásáért Egyesület ügyin-
tézõi hátterét biztosítja. E-ma-
il: vizpotlas@bkmkik.hu

Tanulószerződéssel képzett  
diákok Bács-Kiskunban:

ÉV LÉTSZÁM

2010: 3555

2011: 3299

2012: 3125

2013: 2931

2014: 2785

Jellemzően élelmiszer- és vegyiáru-el-

adó, szakács, pincér, fodrász és a kő-

műves szakképesítéseket választják a 

diákok. Kevesen tanulják a szerkezet-

lakatos, hegesztő és a női szabó szak-

mákat.

Palotás József
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Elindult a visszaszámlálás 
Atomerőmű A vállalkozások készülnek a 2018-as gödörnyitásra – szakmai út Paksra

Várhatóan 2018-ban törté-
nik meg a gödörnyitás. Azaz 
ebben az évben kezdik meg 
Pakson két új atomreaktor 
építését. A megyei kamara 
szervezésében negyven üzlet-
ember utazott Paksra, hogy tá-
jékozódjanak arról, miként le-
het bekacsolódni a kivitelezési 
munkálatokba.

BARTA ZSOLT

– Itt egymorzsányi megren-
delés is komoly feladatot je-
lenthet egy vállalkozásnak. 
Ez volt a véleménye több üzlet-
embernek, akik részt vettek 
a múlt héten szervezett ún. 
„Paksi beszállítói járat” szak-
mai rendezvényen. A megyei 
kamara tanulmányi utat szer-
vezett Paksra, az MVM Paksi 
Atomerõmû Zrt.-hez, ahol Tóth 
Csilla, az MVM Paks II. Atom-
erõmû Fejlesztõ Zrt. mûszaki 
igazgatója fogadta a vendége-
ket. A kamara által szervezett 
programot Péjó Zoltán, a kalo-
csai képviselet vezetõje koor-
dinálta. A negyven vállalkozót 
szállító autóbusz megállt a ke-
celi Pintér Mûveknél, illetve a 
paksi Kópis és Társa Kft.-nél. 
A cégvezetõk tájékoztatták a 
látogatókat arról, milyen felté-
teleknek kell megfelelnie egy 

cégnek ahhoz, hogy az erõmû 
beszállítója lehessen.

Kecelen, mielõtt Pintér Csaba 
körbevezette a Pintér Mûvek-
ben a vendégeket, arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a cég a 90-es 
évek közepétõl beszállítója az 
atomerõmûnek. Az évek során 
több – ISO és EN – minõsítést 
is megszereztek, mert ez is fel-
tétele annak, hogy valaki be-
szállító lehessen.  Ezekben a 
hetekben az atomerõmû  meg-
rendelésére készítenek hasz-
nált fûtõelem-tárolókat, amely 
speciális szaktudást feltételez. 
Pakson a Kópis és Társa Kft. 
vezetõi ismertették a cég törté-
netét. A vállalkozás 1992-ben 
azzal a céllal jött létre, hogy a 

Paksi Atomerõmû területén az 
éves karbantartásokban, fel-
újításokban részt vegyen. A te-
vékenységük közé tartozik  a 
hagyományos és atomerõmûvi 
technológiai rendszerek, rend-
szerelemek alkatrészeinek 
gyártása, szerelése és mûszaki 
vizsgálata.  A Paksi Atomerõmû 
Zrt. csõrendszereinek gyártása, 
szerelése, karbantartása és he-
gesztése, a fõ keringtetõ vezeté-
kek kivételével, motoros mûköd-
tetésû szelepek hajtómûvének 
karbantartása stb. A munkák 
jellemzõen az üzemidõ-hosz-
szabbítás mérnökszolgáltatási 
feladataira vonatkoznak.

Pakson Tóth Csilla, az MVM 
Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ 

Zrt. mûszaki igazgatója várta 
a delegációt, aki a Paks II. pro-
jektrõl beszélt. A munkálatok 
során a hazai beszállítói há-
nyad legalább negyvenszázalé-
kos lesz. Elhangzott, hogy a cég 
2011-tõl keresi azokat a vál-
lalkozásokat, amelyekre a be-
ruházás során számíthat. Egy 
olyan listát állít össze, amely 
300–350 olyan cég anyagát 
tartalmazza, amelyik potenciá-
lis beszállítóként számba jöhet-
nek. Az igazgatónõ szólt arról, 
hogy eddig öt megyében ren-
deztek vállalkozói road show-t, 
köztük Bács-Kiskunban. 
Az iparkamarák szervezésé-
ben találkoztak a cégvezetõk-
kel. Szólt arról is, hogy  jelenleg 

egy programot készítenek elõ, 
amelyet a jövõ év elején indí-
tanak el, melynek keretében 
oktatást szerveznek a vállalko-
zóknak. Ezen bemutatják az 
építési technológiai részleteket,  
szó esik a minõségbiztosítás-
ról, a biztonsági kultúra alkal-
mazásáról. A tájékoztató végén 
Péjó Zoltán egy mappát adott 
át Tóth Csilla igazgatónak, mely 
a tanulmányúton részt vevõ cé-
gek szakmai ismertetõjét tar-
talmazta.  

2014. szeptember 27., szombatGAZDASÁGIII.

Telephelyet  
fejlesztenek

BAJA A Ma-Vi Gumiszerviz 
Kft. 59,49 M Ft-os támoga-
tást nyert egy pályázat során, 
amelyet egy 735 négyzetmé-
teres épület létrehozására 
fordít. Az új ingatlanban kap 
helyet egy fedett-nyitott szer-
viztér, így a nagy mezõgazda-
sági- és tehergépjármûvek 
is igénybe vehetik a szerviz 
szolgáltatásait.

Az idei év  
pincészete

BOROTA Az Év Pincészete cí-
met nyerte el Koch Csaba 
hajós-bajai borász pincésze-
te. A díjátadó ünnepség szep-
tember 4-én volt a Koch Bo-
rászat borotai szõlõbirtokán.

Tizenhét  
új munkahely

KALOCSA Az Anda Present új 
kalocsai bérelt telephelyén a 
napokban megtörtént a mun-
kavégzéshez szükséges gép-
park telepítése, megérkez-
tek a textiláru elõállításához 
szükséges ipari varrógépek 
és vasalógépek, az emblé-
mázáshoz pedig a gravírozó-, 
hímzõ- és tamponnyomó gé-
pek. A cég megkezdte a mun-
kaerõ-felvétel részét képezõ 
elbeszélgetéseket is. Ennek 
eredményeként 17 fõ írt alá 
munkaszerzõdést.

Kitüntették  
az EMIKA vezetőjét

KALOCSA A város napján 13 
kitüntetõ díjat adott át Ka-
locsa vezetése olyan sze-
mélyeknek és szervezetek-
nek, akik saját területükön 
sokat tettek a településért. 
Kalocsa Város Gazdasá-
gáért – Vidats István-díjat 
dr. Szmola J. Ernõ, az Emika 
Zrt. vezérigazgatója érdemel-
te ki. Évtizedek óta Kalocsa 
meghatározó cége az EMI-
KA Elektromechanikai Zrt. 
Dr. Szmola J. Ernõ Kalocsán 
új csapatot, új menedzsmen-
tet épített, akikkel bebizo-
nyította, hogy következetes, 
kemény munkával elérhetõ 
a siker. A cég több év után új 
terméket fejlesztett ki, amely 
jelentõsen hozzájárul a cég 
sikeréhez. Az EMIKA mára 
egy nagy svájci lámpagyártó 
cég kizárólagos magyarorszá-
gi beszállítója.

HÍRSÁV

Beszállítói lehetőségek Baden-Württembergbe
Üzlet Beszállítói tanulmányutat                                    szervezett a kamara – keresik a potenciális partnereket

N
émetországi beszállí-
tói tanulmányi út és egy 
nemzetközi fémipari 

vásár meglátogatása is része 
volt annak a szakmai program-
nak, amelyet a kamara a múlt 
héten szervezett üzletemberek 
számára. Gonda Sándor, az Ag-
rohíd Ipari Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója lapunknak elmondta, 
hogy a beszállítói lehetõségek 
feltérképezése volt az út fõ cél-
ja. Az õ cége ugyan több mint 
két évtizede szállít német meg-
rendelõknek, de a termelés bõ-
vítése számukra is fontos. A de-
legációt Stuttgartban Horváth 
János külgazdasági szakdip-
lomata fogadta, aki tájékozta-
tást adott Baden-Württemberg 

tartomány gazdasági helyzeté-
rõl. Majd a Baden-Württemberg 
International elnevezésû ügy-
nökség munkatársai tartottak 
ismertetõt a külhoni beszállí-
tói lehetõségekrõl. Részletezte, 
melyek azok a területek, ahol 
ígéretes üzleteket köthetnek a 
magyar és a német partnerek. 
A rendezvényen Gaál József, a 
megyei kamara elnöke mutatta 
be a delegációt, s vázolta azo-
kat a gazdasági lehetõségeket, 
képességeket és kompetenciá-
kat, amelyekkel a hazai cégek 
rendelkeznek. Nyerges Tibor, 
a kamara munkatársa a HBK 
klaszter megalakításáról, eddi-
gi tevékenységérõl, a szervezet 
tagjairól adott átfogó ismerte-

tõt. Ezt követõen a küldöttség 
hat tagja bemutatta a vállalata-
it. A helyi ipari kamara munka-
társa vette át a szakanyagokat, 
melyek a cégek ismertetõjét, re-
ferenciáit tartalmazta, s ígéretet 
tett arra, hogy a vállalkozások 
anyagait eljuttatja a potenciális 
üzleti partnerekhez. A küldött-
ség késõbb meglátogatta a sin-
delfingeni Mercedes autógyá-
rat, ahol a karosszériaüzemet 
és az autóösszeszerelõ sza-
lagok munkáját nézték meg. 
Másnap a tanulmányi út részt-
vevõi megtekintették a Stutt-
garti Nemzetközi Fémipari és 
Fémmegmunkálási Szakkiállí-
tást (AMB), ahol a világ jelentõs 
szakipari cégei mutatkoztak be.  A felvételen a kecskeméti delegáció tagjai 

Tóth Csilla

 A paksi beruházáson részt vevõ 
vállalkozásoknak rendelkezniük kell 
különféle minõségirányítási rendsze-
rekkel, üzemminõsítésekkel, ame-
lyeket több hónapnyi felkészüléssel 
lehet megszerezni és folyamatosan 
mûködtetni is kell azokat. Hortobá-
gyiné Németh Tünde, a keceli TGM- 
Systems Bt. cégvezetõje, továbbá a 
Pintér Mûvek – Pintér Csaba EV minõ-
ség-, környezetirányítási rendszer és 
üzemi gyártásellenõrzés vezetõje a 

Pintér Mûvek keceli telephelyén, illet-
ve az utazás során tájékoztatót adott 
azokról a minõségirányítással kap-
csolatos követelményekrõl, amelye-
ket a beruházás generálkivitelezõje
elvárhat az alvállalkozóktól, beszál-
lítóktól. Az ISO 9001-es tanúsítvány 
alapkövetelmény, az ISO 14001 pe-
dig elvárt. Továbbá a cég tevékeny-
ségétõl függõen a hegesztett alkat-
részek beszállítóinak  az ISO 3834-2 
szerinti üzemminõsítés, a mérõ- és 

kalibráló  laboratóriumok eseté-
ben az ISO 17025 szerint minõsített 
rendszer is elvárás a fentiek mellett. 
Aki építészeti acél- vagy alumínium-
terméket szeretne beszállítani, ott 
többletkövetelményként a gyártó 
üzemet az EN1090-1 szerint, illetve 
a termékeiket  az EN1090-2,-3 sze-
rint szükséges minõsíteni, valamint 
a terméket CE jellel ellátni. A több 
hónapos felkészülés pedig minõsíté-
senként értendõ.

Zsikla Tamás, Akker-Plus Kft., cég-
vezetõ (Akasztó): – A szakmai úton 
sok olyan tapasztalatra tehettünk 
szert, amely késõbb  fontos lehet. 
Bízom benne, hogy építõanyag-be-
szállítóként kapunk megrendelése-
ket.  A kérdés az, hogy miként lehet 
abba a csoportba bejutni, amely 
alvállalkozóként dolgozik majd a be-
ruházáson. 
Timbusz Béla, Axon Kábelgyártó 
Kft., értékesítési mérnök (Kecske-
mét): – Olyan információkat kaptunk 
a látogatás során, amely késõbb 
hasznosítható lesz. A cégünk nem-
zetközi nagyvállalat és rendelkezik 
a megfelelési követelményekkel. 
Az anyavállalt gyárt olyan terméke-
ket, amelyeket az új atomerõmûben 
lehetne hasznosítani.  
Bátay Imre, Vill-Traverz Kft., fõmér-
nök (Sükösd): –  A szakmai út hasz-
nos és  érdekes volt a számomra. 
A cégünk elektromos munkák kivitele-
zését és lakatosispari beruházásokat 
végez. Úgy gondolom, hogy eséllyel 
pályázhatunk megrendelésekre. Mi-
vel a beruházáson kívül 10 ezer em-
bert  kell ellátni, rengeteg szerelési 
munka lesz, illetve az acélszerkezetek 
kivitelezésében is részt vennénk.
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Ki fizet reklámadót?
Pénzügyek A NAV a kisfröccs árát is látni szeretné

Az adórendszer aktuális kérdé-
seirõl rendezett tájékoztatót a 
megyei kamara, melynek elõadó-
ja Szabó Gábor, a NAV Dél-alföldi 
Regionális Fõigazgatóságának 
a munkatársa volt. A tájékozta-
tó három témakört érintett. Sza-
bó Gábor szólt a számlázóprog-
ramok bejelentési és az online 
pénztárgépek mûködtetési kö-
telezettségérõl. Illetve érintette a 
reklámadót is elõadásában.

Szeptember 1-tõl csak online 
pénztárgépet szabad használ-
nia a vállalkozónak. Ha megren-
delte, de nem jött meg, akkor 

minden egyes eladott tétel után 
számlát kell adnia. Ez vonatko-
zik egy kiskocsmában kiszolgált 
kisfröccsre éppúgy, mint akár 
egy bútorboltban eladott nagy 
értékû garnitúrára.

A számlázóprogram-haszná-
lónak ez után be kell jelentenie 
azt, hogy kitõl vásárolta az adott 
programot, mi annak a cégnek 
adószáma, mi a program neve. 
Ha a bejelentés elmarad, akkor 
az a számla nem hiteles. Az ok-
tóber 1-tõl használt programokat 
a használónak november 15-ig 
be kell jelentenie a NAV-nak.

A reklámadó több rétegû. Az 
közismert, hogy az adót minde-
nekelõtt tv-k, rádiók, és újságok 
fizetik. Ugyanakkor azoknak, 
akik megrendelik a reklámo-
kat, be kell biztosítaniuk magu-
kat, hogy akiktõl megrendelték, 
azok adóznak-e utána. A szám-
lákat le kell záradékoltatniuk a 
megrendelõknek. Ha ez elma-
rad, akkor a megrendelõnek a 
szolgáltatást teljesítõ cég he-
lyett kell leadóznia. Ha tehát a 
számla nincs záradékolva, és 
a hirdetés eléri a havi 2,5 millió 
forintot, akkor a felette lévõ ösz-

szeg 20 százalékkal adózik. Ha 
nincs záradékolva a számla, az 
automatikusan növeli a társasá-
gi bevételt.

Az adó minden olyan társa-
ságra kiterjed, amely itthon rek-
lámoz, de nálunk nincs telep-
helye. Aki tehát tõlük rendel, pl. 
internetes keresõk, egyéb kö-
zösségi honlapok, akik nem haj-
landók nálunk adót fizetni, ak-
kor az ott hirdetõknek minimum 
10 százalékos társasági adót 
kell fizetniük. A saját célú rek-
lám esetében 500 millió forint 
alatt nincs kötelezettség.

Mesterképzés  

a korábbi  

tandíj alig  

ötödéért

E
gy pályázati támoga-
tás eredményeként a 
korábbi tandíj ötödéért 

lehet mestervizsga-okleve-
let szerezni a megyei kama-
ra által szervezett képzésen. 
Ördög Dóra, a BKMKIK szak-
képzési igazgatója azt mond-
ja, hogy a „Dolgozva tanulj!” 
projekt keretében összesen 
185 fõ mestervizsgáztatásá-
ra van lehetõség támogatott 
formában Bács-Kiskunban. 
A 2011. évi szakképzési tör-
vény 31. § (1) b. és a 92. § 
(17) értelmében a gyakor-
lati képzést folytató szerve-
zetnél gyakorlati oktatóként 
2015. szeptember 1. után 
csak olyan személy alkalmaz-
ható – azon szakképesítések 
tekintetében, amelyekben 
a szakképesítésért felelõs 
miniszter kiadta a mester-
vizsga követelményeit –, aki 
mestervizsgával rendelke-
zik. Ezt szem elõtt tartva a 
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 
projekt 80 százalékos támo-
gatást nyújt a gyakorlati kép-
zõhelyek szakoktatóinak a 
mestercím megszerzésére. 

A  Bács-Kiskun megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra által szervezett képzés 
teljes költsége vizsgadíjjal 
együtt 300 000 Ft/fõ, de így 
az említett 185 fõ támoga-
tott önköltsége személyen-
ként 60 000 Ft. Azok, akik 
a jelentkezési feltételeknek 
megfelelnek, azonban a tá-
mogatottak körébe a korlá-
tozott létszám miatt nem ke-
rülnek be, a megyei kamara 
által nyújtott alábbi kedvez-
ményes díjjal vehetnek részt 
a mesterképzésen és vizs-
gán. Rendezett kamarai tag-
ság esetén ennek összege 
190 000 Ft, míg a kamará-
nál regisztrációval rendelke-
zõknek 230 000 Ft. Egyéb 
részletekrõl a kamara szak-
képzési irodáján adnak tájé-
koztatást:

Telefon: 76/501-102, 
70/70-28-431,

e-mail: mestervizsga@
bkmkik.hu.

Virtuális piactér 

található  

a kamara  

egyik honlapján

E
gy, a közelmúltban elin-
dított webes projekt se-
gítségével gyorsabban 

egymásra találhatnak a piaci 
szereplõk, mint korábban. Egy 
hónapja mûködik a bacster-
mek.hu kamarai szolgáltató 
portál, amelyen különbözõ cé-
gek mutatják be röviden ter-
mékeiket és szolgáltatásaikat 
egy helyen, jól kereshetõ for-
mában. A honlapon különbö-
zõ szempontok alapján lehet 
keresni, s az információk – a 
feltöltéstõl függõen – angol 
nyelven is olvashatóak. Így a 
kamara a vállalkozásokat a 
brüsszeli irodáján keresztül 
is bemutathatja a külvilág-
nak. Az új honlapon keresztül 
a cégek jobban megismerik 
egymást, könnyebben talál-
nak partnereket, s kötnek üz-
leteket. A webes felületen a 
regisztráció után szöveget és 
fotókat tölthet fel az adott ér-
deklõdõ cég. A honlapra té-
rítésmentesen kerülhet fel 
bárki, s ott keresõszavakat is 
megadhat az önmagáról írott 
szövegben. A kamara részérõl 
segítik a szöveges és a képi 
információ elhelyezését. Ha 
valakinek egy termék, vagy 
szolgáltatás felkeltette az ér-
deklõdését, a honlapon ke-
resztül is üzletet köthet, mert 
azonnal indítható ajánlatké-
rés az adott céghez. Ez olyan, 
mint egy virtuális piactér. Aki 
rákattint a bacstermek.hu 
portálra, rögtön láthatja, hogy 
a termékek csoportjában már 
22 kategóriában kereshet az 
érdeklõdõ. A szoftverektõl a 
fûszereken át a húskészítmé-
nyekig hétrõl hétre szélese-
dik a választék. A szolgáltatás 
oszlopban pedig jelenleg húsz 
területen  – kereskedelem-
tõl a vendéglátásig –  találhat 
partnert a honlapon. A kama-
ra várakozása szerint több 
ezer cég ismertetõjének az el-
helyezése várható a jövõben. 
A feltöltés miatt nem kell sen-
kinek sem bemennie a kama-
rához, az interneten keresztül 
bárki elvégezheti ezt a mun-
kát egy egyszerû regisztrációt 
követõen.
KAPCSOLAT: Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4.
KONTAKT: 06-70/938-47-67,
info@bacstermek.hu.

A program keretében 
185 f  mester- 
vizsgáztatására  
van lehet ség.

„
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Lakáscélú támogatás adómentesen
Pénzügyek Ötmillió forintot is adhat egy cég annak a dolgozónak, akit meg akar tartani

O
rszágszerte egyre több 
vállalkozás érdeklõdik 
az év eleje óta adha-

tó adómentes munkáltatói la-
káscélú támogatás iránt. Egy 
vállalkozás egy ingatlan vétel-
árának, korszerûsítésének, la-
kásépítésnek vagy a lakás egy 
szobával történõ bõvítésének 
legfeljebb 30 százalékát bizto-
síthatja, de maximum 5 millió 
forintot adhat ötévente. A jog-
szabály pontos ismertetésére a 
kamara dr. Crespo Zsuzsannát 
kérte fel, aki a BKMKIK kecs-
keméti székházában szerdán 
tartott elõadást a jogszabályról. 
A Magyar Közlöny 50. számá-
ban közzétett 15/2014. (IV. 3.) 
NGM-rendelet idén április 4-én 

lépett hatályba. A munkálta-
tók a rendelkezéseket a január 
1-jétõl nyújtott támogatásokra 
már alkalmazhatják. A rendelet 
szerint lakáscélú felhasználás-
nak minõsül például az, ha a 
munkáltató az általa korábban 
lakáscélú felhasználásra nyúj-
tott kölcsönt elengedi. Lakás-
célú felhasználásnak számít 
a hitelintézettõl vagy korábbi 
munkáltatótól felvett hitel visz-
szafizetéséhez, törlesztéséhez, 
és a hitelhez kapcsolódó más 
kötelezettségek (pl. kamat, ké-
sedelmi pótlék, végrehajtási 
díj, jelzálog törlésének díja, elõ-
törlesztési díj, olyan biztosítás 
díja, amelynek biztosítói telje-
sítése kizárólag a hitel törlesz-

tését szolgálja) megfizetése. A 
cég a támogatást akkor is ad-
hatja, ha például a dolgozó la-
kást kíván vásárolni, s így ez az 
összeg az önrészbe beszámít-
ható. Ez a konstrukció alkal-
mas eszköz arra, hogy a cégek 
megtartsák azokat a dolgozó-
kat, akik munkájára hosszú 
távon számítanak. Év végi jut-
tatási csomag része is lehet az 
adómentes munkáltatói lakás-
célú támogatás. A NAV ellenõr-
zi a támogatás ezen formáját, 
melyet a cégek hitelintézeten 
keresztül nyújthatnak. A bank 
és a munkahely az összeg fo-
lyósítását jelzi a hatóságnak. 
A lejelentett összegnek egyez-
nie kell. A NAV vizsgálhatja azt, 

hogy a cég a rendeletnek meg-
felelõen nyújtotta -e a támoga-
tást. Azaz az illetõ a vállalko-
zásnál dolgozik-e. Érdemes a 
cégeknek írásban rögzíteni a 
juttatás feltételeit. A rendelke-
zés népszerû országszerte, a 
két-három fõs munkahelyek-
tõl kezdve a több ezer dolgo-
zót foglalkoztató nagyvállalatig 
sokan alkalmazzák ezt a tá-
mogatási formát. Több vállal-
kozásnál a kafetériarendszer 
részeként vezették be ezt a 
juttatást. Dr. Crespo Zsuzsan-
na azt mondja, hogy verseny-
elõnyt jelenthet a vállalatnak, 
ha a személyi jellegû ráfordí-
tást adókímélõ módon juttatja 
a munkavállalóknak.Több órán át hallgatták a cégek képviselõi a jogszabályi változásokat

FO
TÓ

: B
AR

TA
 Z

SO
LT

FO
TÓ

: B
AR

TA
 Z

SO
LT

A rendezvény kötetlen szakmai beszélgetéssel zárult

„Paprikás ételek bográcsban” 
Konyha Elkészült egy sikeres könyvsorozat újabb kiadványa

A 
napokban jelent meg a 
kamara gondozásában 
a Kalocsai Paprika Na-

pokhoz kapcsolódó „Paprikás 
ételek bográcsban” címû kiad-
vány. A tizenhatodik kiadást 
megérõ, háromnyelvû szakács-
könyvben a paprikaünnepen 
versenyzõ csapatok által elké-
szített finom ételek receptjei 
találhatók, fényképekkel illuszt-
rálva. Akik rendelkeznek a ko-

rábbi kiadványokkal, azok több 
mint félszáz nagyszerû étel el-
készítési módját ismerhetik a 
fõzõk és a kamara jóvoltából.   

A könyv kiváló reprezentációs 
ajándék az ország más tájai-
ról vagy akár külföldrõl érkezõ 
vendégek számára, mivel a re-
ceptek, az ismertetõk a magya-
ron kívül angolul és németül is 
olvashatók.A kiadvány 2500 
Ft-ba kerül. A regisztrált tagok 
számára olcsóbb. Nagyobb té-
tel esetén még olcsóbb az ár. A 
megvásárolt könyvek az ügyfél-
szolgáltatokon átvehetõk.

Kecskemét, Árpád krt. 4., 
76/501-509.

Kalocsa, Szent István király krt. 
39., 78/566-220.

Baja, Tóth Kálmán u. 11/b., 
79/520-400.

Kiskunhalas, Sziládi Áron u. 
31., 77/528-896.

Igény esetén a kiadványokat 
postára adjuk, ebben az eset-
ben a postaköltséget is a meg-
rendelõ fizeti.A paprikás könyv új receptekkel
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Nyitás új külpiacok felé
Workshop Képzés az Európai Kis- és Középvállalkozások Hetében

Az Európai Kis- és Közép-
vállalkozások Hetéhez 
kapcsolódóan félnapos 
külgazdasági témájú, ingye-
nes workshopokat szervez a 
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a régió 
kkv-i számára szeptember 
15. és október 30. között a 
Bács-Kiskun és Békés me-
gyei kamarákkal együttmû-
ködésben.

Az esemény célja a képzés 
mellett, hogy a résztvevõkrõl 
elkészüljön egy régiós szintû 
külgazdasági kiadványba 
szánt partnerkeresõ profil, 

illetve bekerüljenek kapcso-
latépítõ adatbázisainkba, így 
a lehetõ legtöbb csatornán 
indulhassanak új piacok 
felé.

Tervezett program:
9.30–10.00 Regisztráció

10.00–11.30 Az exportpro-
jekt-szemlélet 5 lépésben;  
Az Exportkalauz portál be-
mutatása; 
Miben tud segíteni a tanács-
adó? Hogyan, mit és kitõl 
kérdezzünk?
Sajben Szilvia,  

Business Provider Group

11.30–11.50 Üzletfejlesztés 
karnyújtásnyira – külgazda-
sági szolgáltatások a vállalko-
zók szolgálatában
Körmöczi Eszter,  
Enterprise Europe Network 
regionális irodavezetõ

11.50–12.20 Hogyan érdemes 
partnerkeresõ profilt írni, vagy 
keresni az adatbázisokban?
Tóthné Horváth Mónika üzlet-
fejlesztési tanácsadó

12.20 Exportképesség-felmé-

rése tesztek segítségével 
személyes konzultációk, 
tanácsadások
Helyszín: BMKIK Székház
(Kecskemét, Árpád krt. 4.)
Idõpont: 2014. október 14.

A részvétel díjmentes, de elõze-
tes regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés a http://
csmkik.hu/hu/rendezve-
nyek/2014-09-30 oldalon  leg-
késõbb 2014. október 10-éig.
A képzésre a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarán keresztül 
a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium támogatásával kerül sor.

Minisztériumi 

felügyelet alá 

kerülnek majd 

a szakképzők

F
ontos változás törté-
nik a szakképzõ isko-
lák életében – nyilat-

kozta a lapunknak Pintye 
László kamarai alelnök, az 
MFKB elnöke. Az intézmé-
nyek átkerülnek a Klik-tõl a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium felügyelete alá. Errõl 
Varga Mihály, az NGM veze-
tõje beszélt a szakképzési 
és felnõttképzési intézmé-
nyek országos tanévnyitóján, 
Miskolcon a nyár végén. Egy 
munkacsoport már megala-
kult azért, hogy zökkenõmen-
tesen bonyolítsák le az átvé-
telt. A Szakképzés-stratégiai 
Ügyeket Tárgyaló Bizottsá-
got a gazdasági tárca mellett 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara és az NGM szak-
képzési háttérintézménye 
alakította meg. Abban is meg-
állapodtak, hogy növelni kell 
a szakképzésben résztvevõk 
számát, amelyhez elengedhe-
tetlen az egyszintû szakkép-
zés-irányítás.

Kérdés az, hogy ott, ahol 
az általános iskola egyben 
szakképzõ iskola is – és egy 
épületben mûködnek – mi-
ként  lehet megoldani azok 
szétválasztását. Ez a válto-
zás várhatóan jövõ év szep-
tember 1-jén történik meg. 
Pintye László a duális képzés 
bevezetésével kapcsolatban 
elmondta, hogy hivatalosan 
tavaly vezették be az ország-
ba. Ennek a célja az volt, 
hogy így jelentõsen csökken-
jen a képzésben lemorzsoló 
diákok száma, emelkedjen 
a gyakorlatorientált képzés 
minõsége, s a cégek köny-
nyebben jussanak szakem-
berekhez. A tanulószerzõdé-
sek számának a növelése 
fontos feladat a következõ 
években. Bács-Kiskun me-
gyében például október 14-
én 9 órától a megyei kamara 
a duális képzés tematiká-
jában rendez egy nagysza-
bású szakmai konferenciát 
Kecskeméten Tudástranszfer 
– munkaerõ-piaci alkalmaz-
kodás segítése a szakkép-
zés fejlesztésével Bács-Kis-
kunban címmel. Ennek egyik 
elõadója lesz Palotás József, 
a Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal Szak- és Felnõttképzési 
Igazgatóságának a fõigazga-
tó-helyettese.

2014. szeptember 27., szombatGAZDASÁGIIV.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Felelős kiadó:
a kft. ügyvezető igazgatója

Főszerkesztő-kiadóigazgató:
Király Ernő

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt
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GAZDASÁGI

Kiváló Bácskai 

Termék 

konferencia 

Baján

A  
projekt célja egybecseng 
a kamara korábbi törek-
véseivel: a Kiváló Bácskai 

Termék védjegy létrehozásával, a 
térség termékeinek népszerûsítésé-
vel, a vállalkozói kultúra fejlesztésé-
vel. A projekt legfõbb célja a térség 
vállalkozóinak segítése a külföldi 
piacokra történõ betörésben, saját 
termékeik népszerûsítésében. Ki-
váló Bácskai Termék képzés meg-
szervezése a térség vállalkozóinak, 
az alábbi tematika alapján: 

Tervezett program:

10.00–10.20 Köszöntõk
10.20–11.00 A Kiváló Bácskai 
Termék díj ismertetése, célkitû-
zéseinek, fontosságának, eddigi 
eredményeinek bemutatása
11.00–11.45 A bácskai termé-
kek, a térség gasztronómiai és 
turisztikai fejlesztési lehetõségei-
nek bemutatása
12.00–12.45 Hogyan értékesít-
sük Kiváló Bácskai Termékeinket 
külföldi piacokon?
12.45–13.30 Márkacsaták az 
élelmiszerüzletekben versus kéz-
mûves termékek értékesítésének 
marketing lehetõségei
13.30–14.00 Legjobb gyakorlatok 
bemutatása – Házi Piros
Paprika Kft.
Helyszín: Baja, Bácskai
Kultúrpalota
Idõpont: 2014. november 5.

 Felvételünk a több tízmilliárdos exportot lebonyolító Phoenix Mecano Kecskemét Kft.-nél készült 
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„Felkészülni, vigyázz…”

PÁLYÁZATOK 2014–2015
Konferencia és pályázati 

 tanácsadó nap neves elemzõkkel,  
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer képviselõivel, 

valamint a JÓTANÁCSADÓ Kft. és partnerei szakértõivel 
(elõadások és személyes konzultációk).

2014. november 13-án, csütörtökön  
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
székházában (Kecskemét, Árpád krt. 4.).

A részvétel az elõzetesen regisztrált  
jelentkezõk számára díjmentes! 

Innovációs pályázatokat 
várnak a régióból
A Magyar Tudományos Akadé-
mia Szegedi Akadémiai Bizottsá-
gának elnöksége együttmûköd-
ve a régió három kereskedelmi 
és ipari kamarájával (Bács-Kis-
kun, Békés, Csongrád Megye 
Kereskedelmi és Iparkamarái-
val) és a Dél-alföldi Regionális In-
novációs Ügynökség Közhasznú 
Egyesülettel pályázatot hirdet a 
régióban a vállalkozások, vala-
mint a feltalálók által a három 
megye területén létrejött szelle-
mi alkotások elismerése és az 
innovációs tevékenység, illetve a 
technológiai transzfer támoga-
tása érdekében. Pályázni lehet 
bármely (a) új, (b) saját feltalálói 
tevékenységen alapuló, (c) ipa-
rilag alkalmazható és (d) piac-

képes megoldást tartalmazó 
innovációs eredménnyel. A szak-
mai kuratórium innovációs díjjal 
jutalmazza a három megyébõl a 
Szegedi Akadémiai Bizottsághoz 
2014. október 15-ig beérkezett 
pályamunkákat. Az eredmények 
kihirdetésére, a díjazott pálya-
munkák szakmai bemutatásá-
ra a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából, a Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában 
(6720 Szeged, Somogyi u. 7.) 
kerül sor. A pályázattal kapcso-
latos információk az MTA SZAB 
honlapján (http://mta.hu/data/
cikk/12/78/4/cikk_127804/
Del-alfoldi_Innovacios_dij_palya-
zati_kiiras_20140915.pdf) meg-
találhatók.

Fogyasztóvédelémi  

fórumok cégeknek
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara négy 
egymást követõ napon rendez 
fogyasztóvédelmi fórumsoroza-
tot a megyében. A rendezvény 
térítésmentes, de elõzetes 
regisztrációhoz kötött. Az elõ-
adók között lesz dr. Lakó Anita, 
a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelõsége  felügyelõségve-
zetõ-helyettese, aki a szava-
tosság és jótállás témakörét 
érintõ változások bemutatásá-
ról tart ismertetõt. 

A  gazdasági reklámtevé-
kenységre vonatkozó elõírások 
megismertetésérõl Égetõ 
Napsugár fogyasztóvédelmi 
felügyelõ beszél.

A munkaügyi, illetve munka-
védelmi ellenõrzések tapasz-
talatairól pedig dr. Borics Attila, 
a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Felügyelõségének 
az igazgatója tart elõadást. 
Idõpont és helyszínek:
–  Kecskemét: október 6.  

9 óra kamarai székház, Ár-
pád krt. 4

–  Kiskunhalas: október 7.  
9 óra Kossuth L. u. 37/A, 
Csipkeház, nagyterem

–  Baja: október 8. 9 óra Szent-
háromság tér 6., Duna Szál-
ló, konferenciaterem

–  Kalocsa: október 9. 9 óra 
Szent István u. 35., polgár-
mesteri hivatal, díszterem

Hat téma az elnökségi ülésen 
Beszámoló Összefoglaló az előző időszak munkájáról

A 
megyei kamara õszi 
elsõ elnökségi ülé-
se szeptember 23-

án volt, amelynek alkalmá-
val 6 napirendi pontot tárgyalt 
meg a grémium. A témák kö-
zött szerepelt a kamara kül-
ügyi kapcsolatainak aktuali-
tásairól készült beszámoló, 
valamint a Vállalkozók Európai 
Parlamentjének októberben 
sorra kerülõ brüsszeli ülése is, 
amely kapcsán meghatározott 
témakörökben Gaál József el-
nök is felszólalási lehetõsé-
get kap.

Az elõzõ idõszak eseményei 
közül a kamara elnöke kiemel-
te a júniusban megrendezett, 
minden eddiginél sikeresebb 
Hírös Vacsora jótékonysági es-
tet, amelynek bevételbõl a ka-
mara a Tanyacsárda Kft.-vel 
karöltve idén is támogatni tud 
néhány, a szakképzésben részt 
vevõ, hátrányos helyzetû tanu-
lót. A kamarai szervezésben 
szeptember 16–17-én megva-
lósult stuttgarti tanulmányutat 
szintén megemlítette, hiszen 
az ilyen utak jó alkalmat terem-
tenek az országok közötti erõs, 

kedvezõ üzleti kapcsolatok ki-
alakítására. Fontos esemény-
ként szól arról is, hogy kamarai 
kezdeményezésre megalakult 
és bejegyzésre került a Duna-Ti-
sza Közi Hátság Vízpótlásáért 
Egyesület, melynek fõ feladata 
a vízpótlás területén szükséges 
érdemi munkára irányuló figye-
lemfelhívás.

Lapunk kérdésére Gaál József 
elnök elmondta, hogy október 
15–16-án rendezik meg a Vál-
lalkozók Európai Parlamentjét 
Brüsszelben, melyre az orszá-
gos kamara szervezésében uta-

zik. Ott annyi üzletember vesz 
részt országonként a tanácsko-
záson, amennyi EU-s parlamen-
ti képviselõjük dolgozik az uniós 
testületben. A megyei elnök a 
Globalizáció témakörérõl ta-
nácskozó szekcióülésen vesz 
részt, mely öt kérdést jár körbe.

Az utolsó kérdésrõl mondja 
el véleményét Gaál József el-
nök két percben. A kérdés így 
hangzik: Hisz-e abban, hogy az 
EU egységes piac kellõen integ-
rált, amely lehetõvé teszi a vál-
lalat mûködését és versenyez-
ni szabadon?

palyazatok2015.jotanacsado.hu

További információ és ingyenes regisztráció  
a konferencia honlapján:


