
CMYK CMYK

CMYK CMYK

A Petőfi Népe melléklete
VIII. évfolyam, 1. szám

Új gyárat építtetett a Knorr-Bremse Kecskeméten
Projektzáró Ötmilliárdba került az új ipari létesítmény – hatékonyabban termelnek majd a dolgozók

Több mint ötmilliárd fo-
rintból épült fel a német 
Knorr-Bremse magyar-

országi haszonjármű-üzlet-
ágának új gyártó- és fejlesztési 
bázisa Kecskeméten. A közel-
múltban rendezett projektzáró 
rendezvényen Lepsényi István, 
a Knorr-Bremse Fékrendszerek 
Kft. vezérigazgatója bemutatta 
a gyárat a meghívott vendégek-
nek. A cégvezető Zombor Gá-
bor polgármesterrel a rendez-
vényt megelőzően leplezte le az 
új gyártó- és fejlesztőbázishoz 
vezető, Georg Knorr-ról elneve-
zett bekötőút utcanévtábláját. 
A város első embere, ország-
gyűlési képviselő hangsúlyozta, 
hogy Knorr 110 éve alapítot-

ta az első üzemét Berlinben, 
egyike volt azoknak a klasszi-
kus nagy német feltaláló-mér-
nököknek, akik nemcsak az 
autóipar, de az egyetemes tech-
nológia ügyét is előrevitték. Fel-
idézte, hogy a mostani beru-
házás tavaly tavasszal  történt 
alapkőletételekor Orbán Viktor 
miniszterelnök azt mondta, 
hogy a Knorr-Bremse a magyar 
ipar lakmuszpapírja. Ha ugyan-
is a társaság fejleszt, akkor 
rendben mennek a dolgok ha-
zánkban. A Knorr-Bremse Fék-
rendszerek Kft. a Georg Knorr 
út 8. szám alatti új gyártelepre 
folyamatosan költözik át a kö-
vetkező hónapokban.

Lepsényi István prezentáci-

ós bemutató keretében ismer-
tette a gyárépítés történetét. 
Kiemelte, hogy az összessé-
gében 1,4 milliárd forintos 
uniós és állami támogatással 
finanszírozott, közel 9 hektá-
ron, zöldmezős beruházással 
kialakított 19 000 négyzetmé-
teres komplexum a hatékony-
ság és a versenyképesség ga-
ranciája. Példaként említette, 
hogy egy blokkolásgátló be-
rendezés (ABS) előállításához 
a modern létesítményben a 
korábbi egy nap helyett immár 
egyetlen műszak is elegen-
dő. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy folyamatos a régi kecs-
keméti üzem átköltöztetése a 
várhatóan 10,5 év alatt meg-

térülő új gyártó- és tesztrész-
legbe. Az új gyár kiszolgálását 
az eddigi 15 targonca helyett 
8 is képes ellátni, miközben a 
beérkező több mint 220 millió 
alkatrészből évente mintegy 
30 millió darab végterméket 
készítenek. 

Szólt arról is, a korsze-
rű épületegyüttes mintegy 
3000 négyzetméterrel kisebb 
ugyan az eddiginél, ám át-
látható és funkcionális belső 
terei miatt nemcsak gazda-
ságosabban fenntartható, 
de jobban ki is használható, 
emiatt a réginél tágasabbnak 
tűnik. A gyár generálkivitelező-
je a kecskeméti VER-BAU Kft. 
volt. BARtA ZSOLtAz új gyárba folyamatosan költözik át a nagyvállalat
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Szökőkút helyett 
gépsor

A kamara vállalkozói fóru-
mot rendezett Kalocsán, 
amelyen a következő hét év 
uniós pályázati lehetőségei-
ről is szó esett. A kormány 
a közösségi támogatások 
hatvan százalékát szánja 
közvetlenül gazdaságfej-
lesztésre.  uII. oldal

A siker  
a fejekben dől el
tonk Emil, a Magyar Marke-
ting Szövetség alelnöke tar-
tott előadást üzletemberek-
nek a kamara dísztermében. 
A résztvevőknek arra hívta fel 
a figyelmét, hogy a magyar 
vevő ugyanolyan igényes, 
mint a külföldi, annak ellené-
re, hogy anyagilag szerényeb-
bek a lehetőségei.  u II. oldal

Tudásukat  
tesztelték
A kamara megyei székhá-
zában az elmúlt hetekben 
255 szakmunkásjelölt fia-
tal vett részt az SZKtV me-
gyei elődöntőin. A diákok 
harmincnyolc szakmában 
mérték össze a tudásukat. 
A legjobbak áprilisban a Bu-
dapesten megrendezendő 
Szakma Sztár Fesztiválon 
versenyeznek a dobogós he-
lyekért.  u III. oldal

Munkahelyvédelmi 
akció
Kormánytámogatással ta-
valy több százezer munka-
helyet sikerült megmenteni 
Magyarországon.  
 u III. oldal

Ajánló

31.

.

Székház:

A külpiacokra bejutni kihívás
Gaál József Az idei egyik feladat a beszállítói láncok fejlesztése
A gazdasági fejlődés elképzel-
hetetlen az export bővítése nél-
kül. A kamara egyik kiemelt 
feladata a hazai vállalkozások 
külpiacra jutásának az elősegí-
tése. Hogyan történik mindez? 
Egyebek mellett erről is beszélt 
Gaál József, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara megyei elnöke a vele ké-
szített évnyitó interjúban.

Barta Zsolt

– Milyen szerepet játszik a 
kamara a külpiacokra jutás elő-
segítésében? 

– A magyar gazdaság a GDP 
felét külföldön realizálja, ezért 
stratégiai jelentőséggel bír a 
hazai vállalkozások piacra jutá-
sának a támogatása – mondta 
Gaál József, aki a kecskeméti 
Szimikron Kft. ügyvezető igaz-
gatója is. Ennek érdekében 
hozta létre a Magyar Kereske-
dőház Zrt.-t  a magyar állam 
és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara. Ennek az a felada-
ta, hogy a hazai és a külhoni 
cégek kapcsolatépítését se-
gítse. Emellett megszületett a 
Kárpát Régió Üzleti Hálózat is, 
mely feladata, hogy a Weker-
le tervre támaszkodva a Kár-
pát-medence térségében erő-
sítse a magyar és a határokon 
túli vállalkozások kapcsolatait. 
A www.crbnet.eu honlapon er-
ről bővebben lehet olvasni. Új 
szolgáltatás a kamarák hon-
lapján elérhető Export Kalauz, 
mely a cégek exportképessé-
gének felmérésétől az export-
adatbázisig rengeteg infor-
mációval segíti elő a külpiaci 
értékesítést, de az NGM támo-

gatásával a Bács-megyei ka-
mara is szervez egész évben 
programokat. 

– A megyei kamara hogyan tud 
a saját tagvállalkozásainak se-
gíteni ezen a területen?  

– tavaly szerbiai – szabad-
kai, újvidéki, zombori, kraguje-
váci – kamarákkal vettük fel a 
kapcsolatokat. Szerbia a szom-
szédunk, néhány éven belül 
tagja lesz az uniónak, így a gaz-
dasági együttműködés szere-

pe erősödik. Jó esélyt látok az 
ottani gazdasági szereplőkkel 
történő együttműködésre. 

– Azt mondják, a legegysze-
rűbben exportálni egy nagy cég 
beszállítójaként lehet idehaza. 

Mit tesz ennek kiépítésében a 
kamara?

– Beszállító lehet egy cég egy 
multinál, de lehet magyar nagy-
cégnél is. Vegyük az utóbbit. 
A paksi atomerőmű bővítése 
elkerülhetetlen, sok ezermil-
liárd forintnyi beruházást kell 
megvalósítani, mely során a 
megyei cégeknek is juthat  fel-
adat. A szakemberek hetek 
óta tartanak ismertetőket ezzel 
kapcsolatban, a beszállítókkal 
kapcsolatos koordinációban a 
kamara is részt fog venni. Visz-
szatérve a nemzetközi cégek-
hez történő beszállítás lehető-
ségére: Kecskemétről indult 
egy kezdeményezés a beszál-
lítói láncok komplex fejleszté-
sére. Feladatul kaptuk, hogy a 
HBK és AIPA klaszter és a kecs-
keméti önkormányzat által ki-
dolgozott beszállítói programot 
a kamarai hálózat segítségével 
országosan is hasznosítsuk. Ez 
többek között a beszállítói ér-
tékelést, a minőségbiztosítást, 
a logisztikai, menedzsment- és 
innovációs képességek fejlesz-
tését is tartalmazza – mondta 
végül Gaál József.

u Gaál József a kecskeméti Szi-
mikron Kft. egyik ügyvezető igazgató-
ja, mely a hazai golyósorsó gyártás, 
precíziós gépelemgyártó szektor 
meghatározó szereplője. A ma-
gyar tulajdonú cég a termelésének 
40 százalékát külpiacokon értékesí-
ti, 60 százalékot itthon. A hazai érté-
kesítés jelentős része is beépülő ter-
mékként külföldön értékesül tovább. 

A céget rendszeresen auditálják a 
partner nagyvállalatok. Tavaly jó évet 
zárt a cég, a terveknek megfelelő ár-
bevételt sikerült elérni. Részben si-
keres pályázatok segítségével több 
technológiakorszerűsítő beruházás 
történt. A piaci változások kihívások 
elé állítják a céget, de a munkatár-
sak magas szintű szakismerete segít 
a nehézségek leküzdésében.  

u Az idén és jövőre 185 szakem-
ber mesterképzését támogatja a 
kamara. Jelenleg 3163 tanulószer-
ződéses diák képzését felügyeli a 
BKMKIK. Az SZKTV megyei elődön-
tőjét 242 főnek szervezték meg 
januárban. Az idén felnőttképzési 
klaszter kialakítását tervezik a ka-
mara, a kecskeméti önkormány-
zat, a főiskola és más cégek bevo-

násával. Tavaly ősszel megalakult, 
s az idén kezdi meg tevékenysé-
gét a CB KENSSS magyar–szerb 
vállalat, melynek résztulajdonosa 
a kamara, és szakmai támogató-
ja a www.szakertonet.hu oldalnak 
is. Az új elektronikus kereskedel-
mi rendszer bevezetésével a cégek 
piacbővítési lehetőségeit is segíti 
a szervezet. 

Tavaly jó évet zárt a Szimikron Kft. A kamaráról dióhéjban 
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Gaál József a megyei kamara elnöke, az országos kamara alelnöke
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Az üzleti siker sok esetben a fejekben dől el
Üzlet A magyar vásárló nem az olcsó árut keresi, csak azt ami ár-érték arányban megfelelő

A vállalkozások eredmé-
nye a fejekben dől el. 
Régi tudással nem le-

het új eredményt kikövetelni. 
Aki pedig hajlandó új informá-
ciókat befogadni, azokat támo-
gatni kell. Ezekkel a gondolatok-
kal kezdte előadását Tonk Emil, 
a Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke kedd este azon a kecs-
keméti rendezvényen, melynek 
a kamara adott helyet. Az elő-
adó mondanivalójának ele-
jén azt a kérdést boncolgatta, 
amely ma a legtöbb üzletem-
bernek problémát okoz: hogyan 
lehet recessziós időszakban 
úgy bővíteni a forgalmat, hogy 
közben nem veszíti el a régi ve-
vőket. Az előadó arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a korábbi ügy-
felekre vigyázni kell, mert ők 
a cég termékeinek a hírvivői, 
nagykövetei, ők jelentik a vállal-
kozások partneri referenciáit. 
A vevőkapcsolatok értéke óriá-
si egy cég életében, hasonló a 
jelentősége mint a terméknek, 
melyet értékesíteni kíván egy 
vállalkozás. A magyar vásárlók-
ról szólva megjegyezte: téves az 
a nézet, miszerint a hazai vevő 
csak az olcsó árut keresi. Szó 
sincs erről, csak a megfelelő 
ár-érték arányt mérlegeli, mie-
lőtt kinyitja a pénztárcáját. Az vi-
szont igaz, hogy a magyar em-
berek többsége anyagilag nem 
áll jól, ezért kétszer is megnézi, 
mire adja ki a pénzét. Az eladók 

naponta sokszor találkozhat-
nak vásárlói elutasításokkal, 
amikor hiába teszi ki a lelkét a 
kereskedő, a munkáját nem kí-
séri értékesítésben megnyilvá-
nuló sikerélmény. 
Tonk Emil szerint a vevő állás-
pontja nem a kereskedő sze-
mélyére vonatkozik, hanem az 
adott helyzetre. Ha ezt jól ke-
zeli az eladó, nem veszíti el a 
potenciális ügyfelét, legfeljebb 
a vásárlás halasztódik el egy 
későbbi időpontra. Majd hoz-
zátette: ha valaki el akar adni 
például egy új autót, akkor a 
potenciális vevő régi járművét 
véletlenül se becsmérelje. Ez-
zel sok esetben az ügyfél ellen-
szenvét válthatja ki. Az embe-

rek ezt úgy élik meg, mintha a 
korábbi döntésüket kritizálná 
valaki. Az  lelnök megjegyezte, 
hogy az üzletemberek egy ré-
sze a mai napig nem tart ma-
gánál névjegykártyát, holott a 
kapcsolat kiépítésének ez az 
egyik legkifizetődőbb formája. 

Azon minden olyan informá-
ciónak rajta kell lennie, ame-
lyek segítségével később a kap-
csolat felvehető az ügyféllel. 
Egy történetet mesélt a hallga-
tóságnak példaként: egy társa-
ságban töltött egy estét, s egy 
nyugdíjas úrnak is adott név-
jegykártyát. Két nap múlva egy 
leendő ügyfél hívta, miszerint 
az idős szomszédjától kapta a 
névjegyet, s az interneten utá-

na nézett az előadó cégének. 
Az ő vállalkozása egy uniós pro-
jektet nyert el, amely részeként 
előadások és egyéb képzés 
is szerepel a pályázatban. Ő 
megegyezett a megrendelővel, 
s a 19 forintos névjegykártya 
egy ötmilliós megbízást jelen-
tett a cége számára. A Magyar 
Marketing Szövetség alelnöke 
elmondta, hogy 27 ezer név-
jegykártyával rendelkezik, me-
lyeket a számítógépes rendsze-
rében feldolgozott. Az esetek 
többségében ráírta, hogy mi-
lyen alkalommal kapta a kártya 
tulajdonosától. Ez alapján egy 
későbbi találkozás során köny-
nyebb lehet, a kapcsolatot fel-
eleveníteni.  BARTA ZSolT

Telephelyet  
bővítene  
a bajai társaság  
az idén

I dén jubilál Baján a  
Mazug Bt., melyet 20 éve 
alapított Mazug Tibor. Te-

herautó-, pótkocsi- és után-
futóponyvákat, illetve mobil 
ponyvacsarnok rendszere-
ket is gyártanak és telepíte-
nek. A tízfős bajai vállalko-
zás decemberben lépett be 
a kamara tagjai közé. Mazug 
Tibor cégvezető azt mondja, 
hogy a Széchenyi Kártya mi-
att fordultak a kamara bajai 
képviseletéhez, mert itt jóval 
kedvezőbb feltételek mellett 
igényelhették ezt a pénzügyi 
konstrukciót. Eközben vető-
dött fel a tagsági jogviszony 
létesítésének a lehetősége. 
Ezt erősítette meg az is, hogy 
négy kárpitos szakmunkás 
tanulót tanulószerződéses 
rendszer keretében képeznek 
a kamara koordinálásával. 

– A szervezettől azt várom, 
hogy képviselje a tagság ér-
dekeit – fogalmazott az ügy-
vezető igazgató. Majd hozzá 
tette: olyan tájékoztató fóru-
mokon szeretnének részt ven-
ni, amelyeken szó esik jogsza-
bályváltozásokról, pályázati 
lehetőségekről. 

– Egy kisvállalkozás vezető-
jének, mint amilyen én is va-
gyok fontos tudnia azt, mikor 
és hogyan pályázzon. Ezek-
ben a hetekben izgatottan 
várjuk, hogy egy korábbi pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban 
részesül-e. Az egyik operatív 
program keretében telephe-
lyet szeretnénk bővíteni, ha 
sikerül, akkor tovább tudjuk 
fejleszteni a társaságot, le-
hetőség nyílik két új dolgozó 
felvételére is. A megrendelé-
seink száma évről évre nő, 
tavaly negyven százalékkal 
emelkedett az árbevételünk, 
melynek következtében az 
idén a mikrocégek szintjéről 
a kisvállalkozások közé lép-
hetünk. A magyar megrende-
lőkön kívül német és román 
piacokra is dolgozunk, nem 
titkolt célunk, hogy nyissunk 
a déli szomszédok irányába 
is. A bevételek felét a ponyva, 
a másik felét a könnyű szer-
kezetű és gyorsan felállítható 
raktárcsarnokok gyártása és 
telepítése adja. Egyszerre tar-
tozunk az ipari és a szolgálta-
tószektorhoz – mondta végül 
Mazug Tibor, a Mazug Bt. tu-
lajdonosa.  B. ZS.

Szökőkút helyett gépsor
Kalocsa Vállalkozói fórum az uniós pályázati lehetőségekről

Több mint négyezermilliárd 
forintot szán a kormány a kö-
vetkező hét évben a gazda-
ság fejlesztésére uniós és ha-
zai forrásokból. A fejlesztési 
pénzek megpályázásnak a 
feltételeiről is szó esik azokon 
a kamarai rendezvényeken, 
melyeket ezekben a hetekben 
rendeznek a megyében.

Barta Zsolt

Az érseki városban szervezett 
vállalkozói fórumot a megyei 
iparkamara kalocsai képvise-
lete. A polgármesteri hivatalba 
hívták meg a járás meghatá-
rozó vállalkozásait. A rendez-
vényen a 2014–2020 között 
felhasználható uniós és hazai 
fejlesztési források lehívásá-
nak a lehetőségéről esett szó. 
A rendezvényen az oTP Bank 
regionális igazgatóságának a 
vezetői is részt vettek. 

Török Ferenc polgármester 
után Sipos Zsolt az iparkama-
ra titkára üdvözölte a meghí-
vást elfogadó üzletembereket. 
Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a kamara vezetői a hazai bank 
regionális vezetőivel járják a 
megyét, s nagyobb városokban 

tartanak ismertetőket. Arról tá-
jékozódnak, hogy a vállalkozá-
sok milyen fejlesztési elképze-
léseket fogalmaznak meg, és 
ezeket hogyan lehet a későbbi 
pályázati kiírások feltételeinek 
a kialakításánál figyelembe 
venni. A titkár hangsúlyozta: a 
következő hét évben lehívható 
összegek mintegy hatvan szá-
zalékát célzottan gazdaságfej-
lesztésre szánja a kormány. Ko-
rábban ez az arány nem érte el 
a 20 százalékot. Az üzletembe-
rek korábban emiatt kritizálták 
a pénzek felosztásának ezen 
módját. A kamara pedig mint 
a vállalkozói társadalom képvi-
seleti szervezete továbbította a 
vállalkozók igényeit. Az ország 
vezetése ezt vette figyelem-
be, amikor a 7000 milliárd fo-
rint uniós támogatás mintegy 
hatvan százalékát a vállalko-
zások megerősítésére szán-
ja. Majd Sipos Zsolt arra hívta 
fel a figyelmet, hogy már most 
érdemes előkészíteni egy-egy 
vállalkozásnak a fejlesztési 
projektjét, melyhez az önerőt a 
bankok biztosíthatják. 

Ennek lehetőségeiről Wind-
heim József, az oTP Bank regi-
onális ügyvezető igazgatója és 

Mag István ügyvezető-igazgató-
helyettes adott tájékoztatót. 

A pénzintézet vezetői azért 
járják a megyét, hogy informá-
ciókat adjanak személyes ta-
lálkozások során a gazdaság 
szereplőinek. Hangsúlyozta, 
hogy aki az utolsó pillanatban 
jelenik meg pályázati tervével a 
pénzintézetnél, hogy támoga-
tást kapjon, annak lehet, hogy 
várakoznia kell, mert mások 
már megelőzték. Ha időben ta-
lálkoznak a partnerek, akkor a 
bank áttekinti a lehetőségeket, 
s a projekt előkészítésébe be-
kapcsolódik.

– Az a célunk, hogy a cégek, 
s rajtuk keresztül a gazdaság 
fejlődjön, munkahelyeket te-
remtsenek, emelkedjen az élet-
színvonal – mondta Windheim 
József. 

A fórumon Bányai Gábor, or-
szággyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés elnöke is ismertetőt 
tartott, felvázolva az eddigi uni-
ós fejlesztési rendszer történe-
tét. Rámutatott arra, hogy ko-
rábban a felzárkózásra szánt 
milliárdokat nem a gazdaság, 
hanem az infrastruktúra fejlesz-
tésére költötték. Ezért is csi-
nosíthatták ki a települések a 

közintézményeiket, az utcáikat, 
főtereiket, miközben a munka-
helyteremtő és adózó cégek fej-
lesztésére a szükségesnél ke-
vesebb jutott. Ellen példaként 
hozta fel a lengyeleket, akik 
szökőkutak helyett gépsorokra 
költötték a pénzek nagy részét. 
Az így megerősödő gazdaságuk 
sikeresen felelt a válság kihívá-
saira, s ma is ütemesen fejlőd-
nek. Ő is, akár csak Sipos Zsolt 
és Windheim József arra hívta 
fel a figyelmet, hogy készülje-
nek a vállalkozók, a kérdéseik-
kel, igényeikkel keressék meg a 
bankokat, a kamarát a megyei 
önkormányzatot, mely terület-
fejlesztési szerepkört kapott az 
elmúlt években. 

A szervezet segít a pályáza-
tok megírásában, melyek min-
den bizonnyal eredményesek 
lesznek. Majd azt javasolta az 
üzletembereknek, hogy látogas-
sanak el a fejlesztes.bacskis-
kun.hu honlapra. Itt a térség-
re szóló tervezés kérdéseivel 
ismerkedhet meg a látogató, 
akinek az ötleteit is várja az ön-
kormányzat. Jelenleg ugyanis a 
fejlesztési időszak tervezési fá-
zisában vannak, s ehhez kelle-
nek a jó elképzelések.

Windheim József, az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió ügyvezető igazgatója is felhívta a figyelmet arra, hogy készülni kell a pályázatok fogadására
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Tonk Emil előadás közben

Régi telephelyét  
bővítette a cég
Baja Folytatta a 2011-ben 
megkezdett telephely-fejlesz-
tési programját az Axiál Kft. 
A közelmúltban tartották a 
kibővített szolnoki telephely 
átadóünnepségét. A cég az 
utóbbi három esztendőben 
3,5 milliárd forintot költött a 
már meglévő központok bő-
vítésére, illetve újak létreho-
zására. 

Milliók a város  
fejlesztésére
Bácsalmás A város 248 mil-
lió forintos uniós támogatást 
nyert a település fejlesztésé-
re. A pénzből Bácsalmás két 
kiemelt közösségi tere, a piac 
és a művelődési ház újult 
meg, és a város több pontjára 
térfigyelő kamerákat helyez-
tek el a közbiztonság javítása 
érdekében.

Milliárdokra  
lehet pályázni
Kalocsa Hétfőn területfej-
lesztési fórumra hívták a Ka-
locsai járás polgármestereit 
és gazdaságfejlesztésben 
érintett szervezeteit a megyei 
önkormányzat munkatársai. 
Az előadók bemutatták az ed-
dig hozzájuk beérkezett fej-
lesztési elképzeléseket, illet-
ve az ezekből meghatározott 
és a 2014–2020-as időszak-
ra vonatkozó fejlesztési irány-
vonalakat. A projektek uniós 
források segítségével valósul-
hatnak majd meg, melynek 
Bács-Kiskun Megyére vonat-
kozó keretösszege 35,8 milli-
árd Ft. Ebből a Kalocsai járás-
ra 2,7 milliárd fejlesztési pénz 
juthat. 

Munkáltatói 
fórum 
KisKunhalas Idén is meg-
rendezték a Munkáltatói Fó-
rumsorozatot. Január 23-án 
a halasi Csipke Hotelben ta-
lálkozhattak az érdeklődők 
a Munkahelyteremtés 2014 
elnevezésű program előadói-
val, akik ismertették többek 
között az igényelhető támo-
gatásokat és a munkahely-
teremtő pályázat tudnivalóit. 
Tájékoztatót tartottak a Mun-
kaügyi Felügyelőség szakem-
berei is, ők többek között a 
munkaügyi ellenőrzésekről 
adtak információkat.

Hírsáv
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Nagydíjjal  
ismerték el 
a kecskeméti cég 
munkáját

A kecskeméti AIPA Alföl-
di Iparfejlesztési Kft. 
nyerte el Kecskemét a 

központban – A város karakter-
változása című pályaművével 
a Nemzetgazdasági Tervezési 
Hivatal és a Magyar Urbanisz-
tikai Tudásközpont által első-
ként tavaly kiírt Várostérségi 
Gazdaságfejlesztési Nagydíjat. 
Mint az a megyei kereskedel-
mi és iparkamara épületében 
nemrég tartott ünnepélyes díj-
átadón kiderült: négy város öt 
pályázata közül Kecskemété bi-
zonyult a legjobbnak.

Komoróczki István, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
tervezéskoordinációért felelős 
államtitkára beszédében el-
mondta, a pályázat célja, hogy 
bemutassa a városok és tér-
ségeik mintaértékű terület- és 
gazdaságfejlesztési együttmű-
ködéseit. Kiemelt szempont 
volt, hogy a különböző szerep-
lők együttműködése jó például 
szolgálhasson más várostérsé-
gek szereplői számára is. Az ál-
lamtitkár kifejtette, a benyújtott 
pályaműveknek olyan 2010 
előtt tervezett és megvalósult 
terület- és gazdaságfejlesztési 
projektet kellett bemutatniuk, 
amely a térség egészét vagy 
kulcsfontosságú területrészét 
érinti. 

A kiírásra Kecskemét, Gyula, 
Tata és Veszprém nyújtott be 
pályázatot. Az értékelési szem-
pontok között előnyt élveztek 
azok a fejlesztések, amelyek 
egymást erősítő hatással se-
gítették a térség vagy egy ré-
szének fejlődését. Fontos volt, 
hogy a befektetett közpénznek 
serkentő hatása legyen a ma-
gánberuházásokra.

A díjat Komoróczki István 
nyújtotta át dr. Zombor Gábor 
kecskeméti polgármesternek. 
Ő elmondta: az AIPA – mely-
ben résztulajdonos a kamara 
is – térségi önkormányzato-
kat és minden olyan szereplőt 
igyekezett összefogni, akinek 
köze lehet egy jövőbeni ko-
molyabb gazdaságfejleszté-
si programhoz. Hozzátette: az 
AIPA professzionális szerve-
zetté vált, és mára a rendszer 
magától működik. Az esemé-
nyen Lepsényi István, az AIPA 
Nonprofit Kft. alapítója, az 
AIPA Klaszter elnöke többek 
között a duális képzés jelentő-
ségéről beszélt.  H. I.

Március végéig 
kell befizetni  
a kamarai 
regisztrációs díjat

I dén is március 31-ig ese-
dékes a kötelező kamarai 
regisztráció megfizetése, 

mely összege ötezer forint. Mint 
ismeretes, az országgyűlés a 
2011. évi CLVI. törvény kere-
tében módosította a gazdasá-
gi kamarákról szóló 1999. évi 
CXXI. törvényt. Ennek értelmé-
ben 2012. január 1-jétől a cég-
bejegyzésre kötelezett gazdál-
kodó szervezet a cégjegyzékbe 
való bejegyzését, az egyéni vál-
lalkozó a külön jogszabályban 
meghatározott bejelentés alap-
ján történő nyilvántartásba vé-
telét követően 2012. március 
1-éig nyilvántartásba kellett 
vetetni magát a kereskedelmi 
és iparkamaránál. Kivételt ké-
peznek azok a vállalkozások, 
amelyek főtevékenységként 
mezőgazdasági tevékenysé-
get, illetve ehhez közvetlenül 
kapcsolódó feldolgozóipari 
tevékenységet folytatnak. A 
bkmkik.hu felületen rendelke-
zésre áll egy olyan elektronikus 
felület, amelyen valamennyi 
vállalkozás kitöltheti a regiszt-
rációs adatlapot, s a megadott 
bankszámlaszámra átutalhatja 
az ötezer forintos kamarai hoz-
zájárulást. Akinek nem áll ren-
delkezésre internetes kapcso-
lat, az helyben, a kamaránál is 
elvégezheti a regisztrációt. 

A működő vállalkozások a 
2014. évre vonatkozó ötezer 
forint kamarai hozzájárulás ösz-
szegét a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
számlaszámára: 10915008-
00000009-21320005 történő 
átutalással, vagy pénztári befi-
zetéssel teljesíthetik. Regisztrá-
ciós díjért cserébe a kamara az 
alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
tanácsadás gazdasági, pénz-
ügyi, adózási, hitelhez jutási 
kérdésekben, üzleti partnerke-
resés, pályázatfigyelés. A ka-
mara olyan adatbázist hozott 
létre, mely mindenki számára 
elérhető a bkmkik.hu honla-
pon. Ennek segítségével nyo-
mon követhetőek azon vállal-
kozások, amelyek jogszerűen 
végzik a tevékenységüket. Ki-
szűrhetőek azok, melyek enge-
dély nélkül tevékenykednek.

Tudásukat tesztelték
Verseny A legjobbak mérték össze tudásukat az elődöntőn

A kamara megyei székhá-
zában januárban 255 szak-
munkásjelölt vett részt az or-
szágos tanulmányi verseny 
megyei írásbeli elődöntőjén. 
A fiatalok 38 szakmában 
mérték össze a tudásukat.

Barta Zsolt

Az elmúlt hetekben 255 olyan 
diák nevezett Bács-Kiskun-
ban a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium és a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által 
meghirdetett Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyre (SZKTV) 
és az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Versenyre (OSZTV), 
akik abban reménykednek, 
hogy jó szereplésükkel több 
hónappal hamarabb szerez-
hetik meg a szakmunkás bi-
zonyítványt. Sokan abban 
bíznak, ha bejutnak a tanul-
mányi verseny országos dön-
tőjébe, melyet április 14–16. 

között Budapesten, a Hungex-
po területén rendeznek meg, 
akkor ott érmet is szereznek a 
megmérettetésen.
 Tavaly a megye 251 indulójá-
ból 22 fiatal jutott a legjobbak 
közé, akik közül 14-en feláll-
hattak a dobogó valamelyik 
fokára. Az eredmények szem-
pontjából az egyik legsikere-
sebb év a tavalyi volt. 

A kétkezi szakmák népsze-
rűsítése érdekében a kamara 
az idén is több autóbusznyi 
diákot utaztat a megyéből Bu-
dapestre, akik betekinthet-
nek a Szakma Sztár Fesztivál 
kulisszatitkaiba. A következe-
ző hetekben pályaorientációs 
kérdőíveket töltetnek ki a je-
lenlegi hetedikes tanulókkal. 
Tavaly 4500 diák és ugyan-
annyi szülő válaszolt a kérdé-
sekre. 

– Azon az intézmények, 
amelyek a legrövidebb idő 
alatt juttatják vissza az íveket, 

azok között sorsolja ki a ka-
mara a buszos kirándulást – 
nyilatkozta Ördög Dóra a me-

gyei iparkamara szakképzési 
igazgatója. A költségeket az 
iparkamara állja.

A regisztrációs díjat 
március 31-ig kell 
befizetni.

„
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Százmilliárdot vettek igénybe a vállalkozások
Munkaerőpiac A munkahelyvédelmi akció segítette a munkahelyek megőrzését és a gazdasági növekedést

Segítette a munkahelyek 
megőrzését és a gaz-
dasági növekedést a 

tavaly év elején indult munka-
helyvédelmi akció. Ezt Panku-
csi Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) adóügyi 
helyettes államtitkára mond-
ta Parragh Lászlóval, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökével tartott közös sajtótá-
jékoztatón. 

Az akció eredményeit ösz-
szegző budapesti sajtótájé-
koztatón kiemelte: 2013 no-
vemberéig a munkáltatók 105 
milliárd forintot tudtak igénybe 
venni kedvezményként az ak-
ció keretében, összesen csak-
nem 745 ezer munkavállalót 

érintően. Azaz ennyi embernek 
stabil maradt az állása.

A helyettes államtitkár el-
mondta: a kormány számára 
továbbra is prioritás a munka-
helyek megvédése és a fog-
lalkoztatási költségek csök-
kentése, ezért ha a gazdasági 
növekedés és a költségveté-
si lehetőségek megengedik, 
szükség esetén újabb lépé-
sekre is kész a kabinet annak 
érdekében, hogy az adópoliti-
kán keresztül is elősegítse a 
foglalkoztatás bővítését. Majd 
hozzátette: az akcióval azokat 
a munkáltatókat célozták meg, 
amelyek a legnehezebb hely-
zetben lévő munkavállalói cso-
portokat foglalkoztatják. Ezen 

csoportok a 15–24 évesek, 
az 55 év felettiek, valamint a 
25–34 év közötti, gyermekvál-
lalás után a munkába visszaté-
rő nők – foglalkoztatási rátája 
jelentősen elmaradt az európai 
uniós átlagtól.

Az adórendszerről szólva a 
helyettes államtitkár hangsú-
lyozta: a kormány által beveze-
tett egykulcsos személyijövede-
lemadó-rendszer elősegítette 
az élőmunka túladóztatásának 
és a terhelés aránytalanságá-
nak megszüntetését. 

A sajtótájékoztatón Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) elnöke 
is rendkívül sikeresnek nevez-
te a munkahelyvédelmi akciót, 

kiemelve, hogy az érintett 750 
ezer munkavállaló, az összes 
magyar foglalkoztatott csak-
nem 20 százaléka, s az utánuk 
igénybe vett, több mint 100 mil-
liárd forint kedvezmény, a mun-
káltatóknál maradva segítette a 
gazdaság erősödését és a mun-
kahelyek megőrzését. A munka-
helyvédelmi akcióról elmondta, 
hogy az arra jogosultak 59–61 
százaléka vette igénybe a ked-
vezményeket; sok kisvállalkozás 
nem foglalkozott a váltás lehető-
ségével, pedig a kedvezmények-
hez nagyon gyorsan hozzá lehet 
jutni. Meggyőződése, hogy idén 
már az eddigieknél jóval több 
vállalkozás választja a katát és 
a kivát is. 

A felvételen a gépi forgácsoló és a szerszámkészítő 
szakmunkásjelöltek az írásbeli megmérettetésen.

Parragh László: a munkáltatók 105 milliárdot vettek igénybe
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u Míg 2008-ban 2006 diák, 
addig tavaly már 3667 fiatal küz-
dött a döntőbe jutásért ország-
szerte. Összesen 39 szakmában 
198 diák jutott a döntőbe, akik 
94 százaléka a verseny során el-
ért részeredményeivel teljesítette 
a szakmunkás-bizonyítvány meg-
szerzéséhez szükséges követel-

ményeket. A 2013-ban VI. Szakma 
Sztár Fesztiválon, a tanulmányi 
versenyeken a megyéből döntőbe 
jutott 22 diákból 14-en éremmel 
tértek haza. A 2013/2014-es tan-
év SZKTV és OSZTV szakképesíté-
sek írásbeli elődöntő feladatsorai 
letölthetők a www. szakmasztar.hu 
honlapról.   

–  A magyar szakképzés színvona-
lának emelése, a szakképzés 
eredményeinek széles körű be-
mutatása.

–  A végzős tanulók és az iskoláik 
(tágabban a szakképzés) szak-
mai megfeleltetése a gazdaság 
igényeinek és elvárásainak.

–  A szakképzésben részt vevő te-
hetséges tanulók számára a 
megmérettetés és a kiemelkedő 

eredmények elérési lehetőségé-
nek biztosítása.

–  A „fizikai szakmák” társadalmi 
presztízsének és vonzerejének 
növelése a szakmunkás pálya-
modell bemutatása, népszerűsí-
tése révén, a pályaválasztás és a 
pályaorientáció erősítése által.

–  Életszerű, gyakorlatorientált, 
kompetenciákat mérő feladatso-
rok alkalmazása.

A döntősök többsége szakmunkás-bizonyítvánnyal tért hazaA szakmai verseny fő célkitűzései

u Szíjjártó Bence: 
KEMU Kandó 
Kálmán Szak-
középiskola és 
Szakiskola

Szerszámké-
szítő vagyok, Raj Ferenc az el-
méleti felkészítő tanárom. Az 
előző évi feladatokat átnéz-
tük a verseny előtt. Hatvan 
perc alatt kellett megoldani 
a feladatokat, melyek nem 
voltak könnyűek. Jelenleg a 
Knorr-Bremse Fékgyártó Kft. 
tanulóösztöndíjasa vagyok az 
átlagom négyes. Édesapám, 
aki egy helvéciai cégnél dolgo-
zott motivált engem, hogy ezt a 
hivatást válasszam.

u Rideg Antal: 
Baja, Jelky András 
Szakképző Iskola 
és Kollégium

Gépiforgácso-
ló-szakmát tanu-
lok. Úgy gondolom, hogy a 
maximumot kihoztam ma-
gamból. A felkészítő taná-
rom Remetei János, aki so-
kat segített. 

A verseny tétje számomra 
az, hogy mielőbb megszerez-
zem a szakmunkásbizonyít-
ványt. A féléves tanulmányi 
átlagom 4,25 lesz. Az a ter-
vem, hogy a CNC-gépek mű-
ködését is minél alaposab-
ban megismerjem.

Megkérdeztük a diákokat: Milyen volt az írásbeli?

Év: 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
A megyei elődöntőn résztvevők száma: 183 180 264 423 251 255
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Exportsegítő szolgáltatás
Adatbázis Országtanulmányok segítenek az érdeklődőknek
Bővítette a főleg kis- és közép-
vállalkozások számára nyújtott 
exportsegítő szolgáltatásait a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Az MKIK honlapján 
„Külpiaci tevékenység” menü-
pont alatt elérhető az interaktív 
exportkalauz. Ez a tanulmány 
tizenhat fontos EU-n kívüli 
ország gazdaságát, pénzügyi 
és kereskedelmi szabályozá-
sát ismerteti. A hazai kamarai 
rendszer egyik hagyományos 

feladatköre a kereskedelem 
ösztönzése. A szolgáltatás 
elsősorban azoknak a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújt 
gyakorlati segítséget, amelyek 
most először próbálkoznak 
termékeik vagy szolgáltatá-
saik értékesítésével a határon 
túl. Az útmutató öt lépésben 
kalauzolja végig a potenciális 
exportőröket a külpiacok meg-
hódításának gyakorta rögös 
útján, az exportképesség felmé-

résétől a lehetséges célpiacok 
kijelölésén és az exportstratégia 
meghatározásán át a kapcso-
latteremtés sokféle módszeré-
nek ismertetéséig.

A reménybeli célpiacok ki-
választását részletes ország-
tanulmányok segítik. Jelenleg 
16 EU-n kívüli exportpiac 
sajátosságait ismertetik a Gaz-
daság- és Vállalkozáskutató In-
tézet által készített összeállítá-
sok. A kamarai Export Directory 

egyelőre mintegy 3000 magyar 
cég adatait, valamint exportra 
szánt áruinak és szolgáltatásai-
nak felsorolását tartalmazza. 
A területi kamarák és szakmai 
szervezetek segítségével folya-
matosan bővített adatbázisba 
a magyarországi vállalkozások 
díjmentesen tölthetik fel ada-
taikat. Bővebb tájékoztatást té-
mával kapcsolatban a megyei 
kamara információs szolgálatá-
nál lehet igényelni.

Magasabb 
juttatást kap  
az a tanuló,  
aki jól teljesít

Az év elejétől válto-
zások történtek 
a tanulószerző-

dés alapján fizetendő pénz-
beli juttatás illetve az igénybe 
vehető szakképzési normatíva 
esetében.  

A gyakorlati képzésben részt 
vevőknek figyelembe kell ven-
niük azt, hogy a tanulóknak 
fizetendő juttatás alapja a 
mindenkori minimálbér, mely ja-
nuár 1-jétől 101 500 Ft-ra emel-
kedett. Érdemes ellenőrizni a 
tanulók bérét. Ha a tanulószer-
ződésben konkrét összeg került 
meghatározásra, előfordulhat, 
hogy a minimálbér változásá-
val a tanulói juttatás összege 
kevesebb lett a szakképzési 
törvényben előírtnál. Amennyi-
ben a tanulók bére nem éri el a 
törvényben meghatározott mi-
nimális összeget, úgy emelés 
szükséges, a tanulószerződést 
módosítani és a kamarával el-
lenjegyeztetni kell.

2014. január 18-tól meg-
kezdődött a második félév. 
A szakképzési törvény alapján 
a sikeresen teljesített első fél-
évet követően meg kell emelni 
a tanulók pénzbeli juttatását 
a tanulmányi eredmény és a 
szorgalom figyelembevételével. 
Ennek mértékét a tanulószer-
ződés rögzíti a gazdálkodó ál-
tal meghatározott mértékben. 
Amennyiben a tanuló bizonyít-
ványában minden tantárgynál 
elégséges (2), vagy azt megha-
ladó érdemjegy szerepel, úgy 
január 18-tól a tanulószerző-
désben meghatározott emelést 
érvényesíteni kell, amelyet feb-
ruárban kell először bérszám-
fejteni. Ha a bizonyítványban 
elégtelen (1) található, úgy a 
pénzbeli juttatást a második fél-
évben nem kell emelni. 

2014. január elsejétől a 
szakképzési alapnormatíva 
453 000 Ft-ra emelkedett. 
Az alapnormatíva-emelkedés 
miatt a szakmánkénti havi nor-
matíva változott. A 280/2011. 
kormányrendeletben szereplő 
szakmánkénti súlyszorzók válto-
zatlanok maradtak. A megnö-
vekedett normatívát először a 
február 12-én esedékes szak-
képzési hozzájárulás elszámolá-
sakor érvényesíthetik a gazdál-
kodók. A témával kapcsolatos 
információkat a www.bkmkik.hu 
honlapon olvashat, kérdéseit ta-
nácsadóinknak teheti fel.

2014. január 31., péntekGAZDASÁGIIV.

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

Koordináló szerepkörben
Internet Portfóliók a gazdaság fejlesztése érdekében
A megyei kamara a gazdasá-
gi kamarákról szóló törvény és 
alapszabálya értelmében egyik 
legfontosabb feladatának tekin-
ti a gazdaság fejlesztését. En-
nek érdekében – a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamarával 
valamint az illetékes tárcákkal 
együttműködésben – felméré-
sekkel, adatszolgáltatásokkal, 
javaslatokkal vesz részt a szer-
vezet a gazdaság működését 
érintő döntések, jogszabályok 
előkészítésében. A megye gaz-
dasági önkormányzata a tagok-
tól és a megye vállalkozásaitól 
várja az észrevételeket, javas-
latokat a gazdasági környezet 
alakításával kapcsolatos tevé-
kenységhez, mivel csak így – a 

vállalkozások megalapozott vé-
leményét megismerve és kép-
viselve – tudunk hatékonyan, 
eredményesen működni.

A gazdaságfejlesztési tevé-
kenység másik elemeként a 
szervezet a tagoknak és a me-
gye vállalkozásainak többféle 
szolgáltatást nyújt. Ezek között 
van a gazdaságfejlesztési te-
vékenység: az elmúlt években 
megerősödött az innováció 
szerepe. A területi szerveze-
tek az innovatív vállalkozások 
tevékenységét közös projek-
tek keretében segítik elő. Az 
alábbi linkeken megtekinthe-
ti az együttműködések ered-
ményeként elkészült portfóli-
ókat. Három ilyet talál a www.

bkmkik.hu honlapon böngésző 
érdeklődő. A gazdaságfejlesz-
tésre kattintva innoportfolio.
hu, klaszterportfolio.hu, nyitott-
labor.hu/ lapokra léphet to-
vább s kaphat tájékoztatást.

Az InnoPortfólió innovációs 
adatbázis célja, hogy hidat ké-
pezzen a piaci igényeken ala-
puló termékfejlesztés és a ku-
tatói szféra közt, kiszolgálva a 
gyártói és forgalmazói megren-
deléseket.

 A Klaszterportfolio site el-
sődleges célja a klaszteregyütt-
működések segítése (C2C: 
cluster-to-cluster) a kapacitá-
sok és tevékenységek közre-
adásával, ezek adatbázisban 
és publikus honlapon való 

megjelentetésével, valamint 
aktív közvetítői tevékenység-
gel, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara területi kamarái-
nak közreműködésével. 

A Nyitott Labor célja a kuta-
tási, humán, és eszközkapaci-
tás adatbázisának kialakítása. 
A területi kamarák az érdek-
körükbe tartozó egyetemek, 
kutató központok, innovációs 
központok, innovációs akkre-
ditált klaszterek és innovatív 
vállalatok kutatási, innovációs, 
humán és eszközkapacitásá-
nak rendszerezésével, valamint 
a vállalatok számára történő 
egységes rendszerű kiajánlásá-
val új együttműködéseket ge-
nerálnak.

Kihelyezett  
ügyfélszolgálat 
KisKőrösön
A kamara kihelyezett ügyfélszol-
gálatot tart Kiskőrösön péntek 
délelőtt. Péjó Zoltánhoz, a kama-
ra kalocsai képviseletvezetőjéhez 
az érdeklődők az alábbi ügyek-
ben fordulhatnak.

Igénybe vehető szolgáltatások:
•  Vállalkozói hitelek –  

Széchenyi Kártya Program  
•  Pályázati lehetőségek 
•  Szakképzési tanácsadás, tanu-

lók foglalkoztatásának előnyei
•  Üzleti lehetőségek 
•  Békéltető Testület – Vitás  

vállalkozói ügyek kezelése,  
fogyasztói panaszok 

•  Építőipari, kamarai regisztrá-
cióval kapcsolatos informá-
ciók stb.

Időpont:  
Január 31. 9.00–12.00 óráig

Helyszín: Kiskőrös, Árpád u. 8.

Előadások  
az adózásról,  
a cafeteriáról

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a Bács-Kis-

kun Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerve „Kül-
földi kiküldetés szabályai és 
a külföldi állampolgárságú 
munkavállalók foglalkoztatá-
sával járó munkáltatói köte-
lezettségek” címmel szakmai 
rendezvényt szervez február 
5-én 9.00 órától. A kamara 
megyei székházában a rendez-
vényt Sipos Zsolt, a kamara tit-
kára nyitja meg. 

Juhász Ervin, az Egészség-
biztosítási Pénztári Szakigaz-
gatási Szerv Nyilvántartási 
Osztályának vezetője ismer-
tetőt tart a Kiküldetés az 
EGT-tagállamokba címmel; 
a Foglalkoztatónak minősülő 
egyéni és társas vállalkozók 
feladata a külföldi állampol-
gárságú munkavállalók beje-
lentését megelőzően címmel, 
és az Egyszerűsített foglal-
koztatásban (alkalmi munka) 
résztvevő külföldi állampolgár-
ságú munkavállalók baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultsága címmel.

Szabó Gábor, a NAV Tájékoz-
tatási munkatársa a kikülde-
téssel, a foglalkoztatással kap-
csolatos bevallásokról, az idei 
adóváltozásokról, a családi 
adókedvezmény változásáról 
tart ismertetőt.

Végül dr. Crespo Zsuzsan-
na, az NGM szakértője a bé-
ren kívüli juttatások rendsze-
rét ismerteti. Szó esik a béren 
kívüli juttatások történetéről, 
céljáról, a cafeteriáról, az év 
végi jutalomról, a prémiumról, 
és a 13. havi bérről.

Ezek a  
vállalkozások  
léptek be  
a kamarába

T agsági jogviszonyt létesí-
tettek november 20.  és 
január 25. között: 

• Berta János (Dusnok),
• ENEREN Kft. (Kiskunhalas),
• Antennás Kft. (Kalocsa),
•  Csillag Autószervíz Kft.  

(Kecskemét),
•  Szerelvénybolt Kft.  

(Kecskemét),
• Punk Wood Kft. (Kalocsa),
• Mazug Ponyva Bt. (Baja),
• Vörös István (Kalocsa),
• Kalo-Gasztro Kft. (Kalocsa),
• Sipos Csaba (Tiszakécske),
• Firák Lászlóné (Kalocsa),
• Németh-Centrum Kft. (Kalocsa),
• Vízirájder Kft. (Kecskemét),
•  Termál Bisztró Kft.  

(Kiskunmajsa),
•  Ricsováry Major Kft.  

(Lajosmizse),
• Kaiserné Engert Gabriella (Baja),
• Kollár Zsolt (Kecskemét).

Munkahelyi 
elsősegélynyújtó képzés
Bármelyik munkahelyen előfordul-
hat, hogy valamelyik munkavál-
laló rosszul lesz, akinek a mentő 
vagy az orvos megérkezéséig szak-
szerű ellátást kell nyújtani. 

Erről tart ismertetőt a kamara székhá-
zában – Kecskemét Árpád krt. 4.– feb-
ruár 27-én 10-16 óra között dr. Augusz-
tin Gábor kardiológus, belgyógyász, és 
dr. Lódi Brigitta családorvos. 

Jelentkezni Ördög Dóra szakképzési 
irodavezetőnél és Gál Katalin  
oktatási stúdióvezetőnél lehet:  
76/501-501 vagy 76/501-531;   
ordog.dora@bkmkik.hu, vagy  

gal.kata@bkmkik.hu.

Bővebb információ:  
www.bkmkik.hu. 

MEGHÍVÓ KAMARAI BÁLRA
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

szeretettel meghívja a megye vállalkozóit  

a 2014. február 22-én, szombaton 18.30-tól tartandó jótékonysági báljára.

Helyszín: Four Points by Sheraton, Kecskemét, Izsáki út 6.

Az est háziasszonya Szinetár Dóra színésznő, énekesnő
PRoGRAM: 18.30 – Vendégvárás  19.00 – Köszöntő, vacsora  

20.30 – Kecskeméti Táncegyüttes nyitótánca 20.45 – Zene, tánc  
21.30 – Gulyás László vándormuzsikus műsora 22.00 – Zene, tánc  

23.00 – Szinetár Dóra zenés showműsora 23.30 – Zene, tánc  
00.30 – Tombola 01.00 – Éjfél utáni menü

A zEnét Az APoLLo DAncE BAnD szoLGÁLtAtjA.
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő

Asztalfoglalás és további információ a Kamara Titkárságán kérhető:  
H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: 76/501-500, 76/501-509 

E-mail: titkarsag@bkmkik.hu


