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Hat érem az SZKTV-döntőben

Félmilliárd
oktatásra
A Decentralizált Szakképzési Pályázaton résztvevő
megyei cégek és iskolák
537 millió forintot nyertek,
amelyet oktatás fejlesztésre fordíthatnak. A kormány
az eredetileg kiírt 5,4 illiárd forintnyi pályázati
pénzt 7,5 milliárdra emelte. u II. oldal

Ideje készülni
a pályázatokra
A következő hét évben
több mint hétezer milliárd
forintnyi projekt pénzre lehet pályázni. A Jótanácsadó Kft. cégtulajdonosai
Szécsi Árpád és Szécsiné
Marton Éva azt tanácsolja, hogy a vállalkozások készüljenek az új kiírásokra.

u II. oldal

stílus, megjelenés
az üzleti életben
A viselkedés a tárgyalási
kultúra szabályairól tartott
előadást Görög Ibolya protokoll szakértő a kamarában üzletemberek előtt.

u III. oldal

a szolgáltatói
jelleget erősítik
Hatósági kerekasztal megbeszélést rendeztek a kamarában. Ezen elhangzott,
hogy a NAV számos szolgáltatással segíti a jogkövető
adózói magatartás betartását. A szervezet vezetője
felhívta a figyelmet az Ügyintézői Contact Center használatára. 
u IV. oldal

Orbán Viktor „Aki már tizenévesen egy szakma sztárja, az jó úton halad”
Kiválóan szerepeltek a megyei
szakmunkásjelöltek az idei
Szakma Sztár Fesztiválon. Tíz
diák közül három aranyat, kettő ezüstöt és egy bronz érmet
kapott.
Barta Zsolt
A Szakma Sztár Fesztivált hetedik alkalommal rendezték meg
Budapesten a Hungexpo területén. Parragh László, az MKIK
elnöke a megnyitón elmondta:
évről évre több ezren neveznek
a tanulmányi versenyre, melynek döntőjét 13 ezer négyzetméteren rendezték meg.
A megnyitón Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikai államtitkára
üdvözölte a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy a kormány az
elmúlt négy évben megteremtette a megújított szakképzés
jogszabályi hátterét, és további
finomítással meg lehet erősíteni a duális szakképzést.
A döntőkre 15 ezer diák
is ellátogatott, 60 százalékuk pályaválasztás előtt áll.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméttől Bajáig mintegy 11
településről indított 16 autóbuszt a verseny döntőjére.
A megyéből 640 iskolás szurkolhatott a versenyzőknek.
A verseny végén pedig Orbán
Viktor kormányfő, Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár és Parragh László MKIK-elnök átadta a Szakma Sztár
Fesztiválja verseny elismeréseit.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
a szakképzési rendszer adja az

a szerző felvételei

Ajánló

Farkas Tamara fodrász

Buzási Tibor mechatronikus technikus

alapját a munkára épülő gazdaságpolitikának. Ezért megállapodást készülnek kötni a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), hogy a 2014–
2020-as fejlesztési időszakban
több tízmilliárd forintot fordítsa-

nak a szakképzési rendszer fejlesztésére. Majd megjegyezte:
aki már tizenévesen egy szakma sztárja, az jó úton halad,
hogy sikeres ember is legyen.
Orbán Viktor megköszönte a
versenyt szervező MKIK-nak,

Sebők Imre festő, díszítő, mázoló, tapétázó

hogy az elmúlt években a kormány „elvszerű és elkötelezett”
segítője volt a munkaalapú gazdaság megteremtésében, a kétkezi munka becsületének helyreállításában és a szakképzési
rendszer megújításában.

Tíz döntős, hat érem, három helyezett
u aranyérmesek:
Sebők Imre (festő, díszítő, mázoló és tapétázó) KEMÜ – Gáspár András Szakközépiskola és
Szakiskola, Kecskemét
Buzási Tibor (mechatronikai
technikus) KEMÜ – Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét
Farkas Tamara (fodrász) Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kiskunfélegyháza
u ezüstérmesek:
Kiss Dániel (cukrász) Kecskemé-

ti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium – Széchenyi
István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
Lajdi Ferenc (kárpitos) Jelky
András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Baja
u bronzérmes:
Zakariás Gergely (ács–állványozó) Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Baja
u negyedik hely:
Bán Milán (bútorasztalos) Jelky
András Szakközépiskola, Szak-

iskola és Kollégium, Baja
u ötödik hely:
Szabó Viktor (cukrász) Bányai
Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Baja
u hatodik hely:
Molnár Netta Rebeka (fodrász)
Kiskunfélegyházi Középiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
u hetedik hely:
Losonczi Mónika (élelmiszer- és
vegyiáru-eladó) Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Beszédében célként fogalmazta meg, hogy a szakiskolák ne a munkanélküliek, hanem a munkából élők számát
gyarapítsák, a tanulók olyan
mesterségeket tanuljanak,
amelyekkel az iskola elvégzése után valóban elhelyezkedhetnek szakmájukban.
Ahhoz, hogy Magyarország
legyen Európa egyik termelési központja – folytatta Orbán
Viktor –, magasan képzett
szakembergárdára van szükség: „a magyar szakemberek
ma az ország legfontosabb
versenyelőnyét jelentik”.
A szakmunkástanulók versenyén az idén mintegy 4 ezer
végzős szakmunkástanuló indult, a döntőbe 194-en jutottak
be 106 iskola képviseletében
38 szakmában. A versenyzők 80 százaléka teljesítette a
szakvégzettség megszerzéséhez szükséges feltételeket –
mondta Parragh László.

Hamarosan
tárgyal
a
kormány
és
a
kamara
Gaál József
N

égy évvel ezelőtt, a
2010-es választások
előtt a kamara és a Fidesz–KDNP pártszövetség
megállapodást kötött a gazdaságpolitikát illetően a gazdaság problémáinak a megoldási
lehetőségéről. Vajon folytatódik–e az együttműködés a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a régi-új kormány
között? Erről kérdeztük Gaál
Józsefet, az országos kamara
ipari szekciójának az alelnökét,
aki a megyei kamara elnöke is.
– A négyéves ciklus végén a
kamara és a kormány kölcsönösen értékelte a megállapodás
részeként a kormányprogramba került területeket. Az ország
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vezetése, ha nem is mind, de a
vállalások többségét teljesítette.
A vállalkozások adminisztratív
terhei nem csökkentek érzékelhetően, a pályázati rendszereken sem sikerült jelentősen
egyszerűsíteni. Több területen
viszont jelentős előrelépés történt, ezek között volt a duális
szakképzés kialakítása, elkezdődött a felsőoktatás reformja, a vállalkozások exportpiacokra történő kilépésének az
elősegítése, vagy a közbeszerzési szabályok változása és a
lánctartozások kialakulásának
megakadályozása – elemezte a
helyzetet Gaál József. Majd hozzátette: a kamarai vállalkozások
vezetői a következő négy évre

fotó: bús csaba

A megyei vállalkozások véleményei is beépülnek a kormány számára készülő javaslatcsomagba

Gaál József

is megfogalmaznak új elképzeléseket, melyeket a szervezet
vezetői javaslatok formájában
fognak az új kormány részére átadni. Ezek a javaslatok nagyon
széles bázison nyugszanak, az
egész országból érkeznek különböző méretű, tulajdoni hátterű és gazdasági ágakban
működő vállalatok vezetőitől,
gazdasági szakemberektől.
– Az egységes koncepció kidolgozása még nem készült el,
ugyanakkor néhány gondolatot
már most érdemes közzétenni
– fogalmazott az elnök.
Általánosságban elmondható, hogy nagyjából a korábbi
irányok megtartását fogja javasolni kamaránk vezetése a kor-

mánynak, ugyanakkor várhatóan lesz néhány, az eddigiektől
eltérő súlypont. Erőteljesen
szorgalmazzuk a versenyképességet leginkább javító területeken, így az innovációfejlesztés,
a foglalkoztatásbővítés, az élőmunka terheinek további csökkentésének terén való előrelépést. Az alap- és középfokú
oktatás színvonalának további
növelését javasoljuk, a felnőttképzés területén is változásokat
tart szükségesnek a reálgazdaság. A közvetlenül a gazdaság
számára oktató felsőoktatási
szakok esetében ösztönözni
és lehetővé kellene tenni a duális felsőoktatást. Ebben éppen
Kecskemét az élenjáró. Az admi-

nisztrációs terhek csökkentése
területén is maradt a kormánynak elég feladata. A következő
hétéves támogatási ciklusban
kiemelt figyelmet kell kapjon a
kkv-szektor versenyképessége.
A 2014–20 között felhasználható több mint hétezer milliárd
forintnyi uniós támogatás legalább 60 százalékát kell a gazdaság élénkítésére fordítani.
Olyan pályázatok kiírását javasoljuk, amelyek ezt segítik, a korábbihoz képest jóval gyorsabb
pályázati rendszerrel. Ez azért
fontos, mert ha most elszúrjuk,
akkor elmegy a hajó, ekkora fejlesztési forrás nem lesz többet
elérhető előre láthatóan.


(Folytatás a 12.oldalon)
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GAZDASÁGI

2014. április 26., szombat

Félmilliárd oktatásra

H írsáv
Telephelyet
fejlesztenek

Pintye László A vártnál kétszer több forrás érkezett

Baja A Mazug Ponyva Bt. 8,55
millió forint vissza nem térítendő és ugyanennyi visszatérítendő támogatást nyert el.
Az összesen 19 millió forint
összköltségvetésű beruházásban telephelyet, raktárhelyiségeket, irodahelyiségeket
alakítottak ki. A Mikrovállalkozások fejlesztése programban további infrastrukturális
fejlesztéseket terveznek. Mint
arról beszámoltunk, idén jubilál a vállalkozás, melyet 20
éve alapított Mazug Tibor.
Teherautó-, pótkocsi- és utánfutó ponyvákat, illetve mobilponyvacsarnok-rendszereket
is gyártanak és telepítenek.

Folytatás az I. oldalról

T

Növekedett
A Merkbau Kft.
Kiskunhalas Bács-Kiskun
megye egyik legjelentősebb
magasépítéssel foglalkozó
cége, a Merkbau Kft. közel
40 százalékkal növelte forgalmát az előző évhez képest.
A kiskunhalasi vállalkozás a
helyi, a szegedi és a bajai építőanyag-kereskedési centrumainak köszönheti a pozitív
mutatóit. Merényi Jakab tulajdonos arról még nem tudott
beszámolni, hogy a Kecskemétre tervezett újabb telephely pontosan mikor nyithatja
meg kapuit.

a szerző felvétele

Turisztikai
Szezonnyitó
Hajós Komoly eredményeket
produkált az elmúlt évben a
hazai idegenforgalmi ágazat.
A küldő országok közül pedig elsősorban Oroszországra érdemes figyelni, hiszen
az onnan érkező vendégek
száma növekedett a legnagyobb mértékben az elmúlt
egy évben. Többek között ez
az információ is elhangzott a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén, melynek a hajósi
barokk kastély adott otthont.
A résztvevők információt kaphattak a pihenni és élményekre vágyó vendégek igényeiről,
a hitelesség és gyakorlatiasság összefüggéseiről, a megfelelő árképzés fontosságáról.
Bemutatkozott a mácsaszállási Bagolytanya üzemeltetője
is, aki a hagyományőrzés és a
vendéglátás ötvözéséről tájékoztatta az egybegyűlteket.

A versenyképesség,
az innováció
fejlesztése
előtérben

Pintye László, a megyei fejlesztési és képzési bizottság elnöke – döntés született a hiányszakmák számáról is

Hat nagyvállalat, ötvenhét
kis- és középvállalkozás, két
főiskola és több szakképző intézmény pályázott sikeresen a
tavaly kiírt Decentralizált Szakképzési Pályázaton. Összesen
537 millió forintnyi összegért
vásárolhatnak megyénkben
a szakképzés tárgyi feltételeit
fejlesztő gépeket és berendezéseket.

ménynek tartjuk, hogy az NGM
miniszter 2013. december 15étől Palotás Józsefet bízta meg
az NMH szak- és felnőttképzési
főigazgató-helyettesi feladatainak ellátásával. Az MFKB a tartalmi bírálat elvégzése után, a
december 19-ei ülésén tette
meg a javaslatát arra, hogy kik
és mekkora értékben kapjanak támogatást. Az eredeti kiírás szerint országosan 5,4 milliárd forint pályázati összeget
lehetett szétosztani, melyből
a megyére 285 millió forintnyi
keret jutott. A pályázók sokáig
vártak, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője által
jóváhagyott végső eredmény
idén április 4-én jelent meg. Pozitívum az, hogy a kormány az
5,4 milliárd forintos összeget
2,1 milliárddal kiegészítette,
így 7,5 milliárd forintot költhetnek az iskolák és a különböző
vállalkozások olyan eszközök
vásárlására, amelyek az iskolarendszerben folytatott gyakorlati képzést segítik elő.
– A megyéből csaknem az
összes formailag megfelelt pályázat pozitív elbírálásban részesült. Így 537 millió forintnyi

Barta Zsolt
A Decentralizált Szakképzési
Pályázati felhívás tavaly augusztus 7-én jelent meg az interneten, melyre többszöri módosított határidő után október 16-ig
lehetett pályázatot benyújtani –
nyilatkozta a lapunknak Pintye
László, a megyei fejlesztési és
képzési bizottság (MFKB) elnöke. A formai bírálatot a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Szakképzési
és Felnőttképzési Főigazgatósága végezte. Azonban ennek az
elhúzódása miatt az országos
kamara levelet írt a minisztériumba, amelyben felajánlotta,
hogy a jövőben elvégzi a formai
bírálatot is. Erre válasz még
nem érkezett, de pozitív fejle-

pályázati pénzt fordíthatnak az
oktatási intézmények és a vállalakozók fejlesztésekre. El kell
azonban azt is mondani, hogy a
formailag meg nem feleltek száma sajnos háromszor annyi volt
Bács-Kiskunban, mint 2012ben – mondta Pintye László, aki
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
A szerződéskötések most
kezdődnek el és várhatóan
szeptember közepéig kell a beruházásokat befejezni. A kamara nagyon örül annak, hogy közel kétszer annyi forrás érkezik
Bács-Kiskunba, mint amennyi
az eredeti kiírás alapján várható volt. Ugyanakkor az gondot
jelentett, az elhúzódó döntéshozatali folyamat következtében, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a 20 százalékos
saját erőt mintegy fél évig le kellett kössék.
Pintye László arról is beszámolt, miszerint az idén az
MFKB két rendes és egy operatív bizottsági ülést tartott április
végéig. Február 24-én elfogadták a megyei szakképzés-fejlesztési koncepciót, valamint
meghatározták a 2015–16-os

tanév képzési irányaira és beiskolázási arányaira vonatkozó MFKB feladatokat. Március
24-én operatív bizottsági ülést
tartottak, mely előkészítette a
március 27-ei szakmaszerkezeti javaslattételt.
Az idén kellett először az
OKJ-s és támogatott felnőttképzésre is javaslatot tenni.
Az MFKB az NGM és a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának az útmutatója alapján
eleget tett a szakmaszerkezeti
javaslattételi kötelezettségének
2014. március 31-éig.

Hiányszakmák
u Szakiskolai Tanulmányi
Ösztöndíjra Jogosító Szakiskolai Szakképesítések (hiányszakmák) a 2015/2016 évre vonatkozó MFKB javaslat:
– ács, épület- és szerkezetlakatos, finommechanikai műszerész, gépi forgácsoló, hegesztő,
kőműves és hidegburkoló, gazda, női szabó, szerszámkészítő,
szociális gondozó és ápoló.

ovábbi fontos feladat
a piachoz jutás támogatása olyan patrióta gazdaságpolitikával, mely a helyben munkát adó, helyi adófizető
cégeket részesíti előnyben –
hangsúlyozta Gaál József.
– A kamara különös figyelmet fordít a versenyképesség
javítására, ehhez pedig a hazai
innovációt, a k+f munkát kell
fejleszteni. A kormánynak átnyújtandó javaslatcsomagban
erre külön területet szentelünk.
A versenyképesség szempontjából a cégek mérete is fontos
szempont. A hazai gazdaság
kitettsége szempontjából ideális lenne, ha létrejönne több
OEM, vagyis olyan nagyvállalat,
mely a nemzetközi piacon jól eladható innovatív végtermékkel
rendelkezik. Komoly tartalékok
vannak a szakmai összefogásban, a fejlesztési források jelentős részét javasoljuk az innovatív klaszterek, ezen keresztül az
együttműködő láncok fejlesztésére fordítani. A kamarai Hírös
Beszállítói Klaszter az AIPA-val
és a HITA-val együtt vesz részt
abban a közeljövőben induló
beszállító fejlesztőprogramban,
amely a beszállítói képességek értékelésétől az alap, majd
magasabb szintű képzéseken
keresztül – minőségügy, logisztika, innováció, prezentációs
technika, lean menedzsment,
kaizen módszerek, stb. – segíti elő a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ebben
a tervek szerint a nemzetközi
vállalatok, mint integrátorok is
részt vesznek majd. A belső piacok bővítése érdekében a hazai
ipar számára komoly feladat és
kihívás is az egyre eredményesebb agrárium és élelmiszer-feldolgozás eszközeinek, gépeinek fejlesztése, gyártása. Erről
is tárgyaltunk a napokban az
agrárkamarával. Milyen eszközöket, gépeket, technológiákat
kívánnak a fejlesztéseik során
felhasználni? Például a borászatokban már vannak sikeres
magyar technológia szállítók, de
miért ne lehetne kiváló komplex
gépeket, elektronikus vezérlő
rendszereket, vagy öntözőtechnológiákat fejleszteni-gyártani.
– mondta végül Gaál József, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Itt
az
ideje
a
pályázati
felkészülésnek
Előkészületek
É

ppen egy évtizede annak, hogy Magyarország
csatlakozott az Európai Unióhoz. A 2006–2013-as
pénzügyi időszakban nyolcezermilliárd forintnyi pályázati
pénz állt az ország rendelkezésére, hogy ezt a hatalmas ös�szeget különböző projektekre lehívja. Az idén nyílt meg az
újabb költségvetési ciklus, ahol
több mint hétezermilliárd jut
a gazdasági fejlődés gyorsítására.
– Bár a pályázatokat még
nem írták ki, de ahhoz, hogy
valaki sikeres legyen, már most
el kell kezdenie a felkészülést
– tanácsolja Szécsi Árpád, aki
feleségével, Szécsiné Marton
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Évával a Jótanácsadó Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tulajdonosai. Nem
a kiírt pályázatokra kell ötletet
kitalálni, hanem azt kell felmérni, hogy az adott cégnek a jövőben milyen fejlesztésekre lesz
szüksége. A jó projektet ugyanis „megtalálja a forrás” – hangsúlyozza Szécsi Árpád. A kamarai tag vállalkozás éppen hét
éve működik, és a két tulajdonoson kívül hat alkalmazottnak biztosít megélhetést.
– A teljeskörűség a cégünk
specialitása – mondja Szécsiné Marton Éva ügyvezető.
Nemcsak arra vállalkozunk,
hogy megírjuk a pályázatot, hanem a projektcikluson keresz-

FOTÓ: barta zsolt

Most kell átgondolni a projektötleteket, az őszre várható „kiírásdömping” előtt

Szécsi Árpád és felesége, Szécsiné Marton Éva

tül figyelemmel kísérjük annak
lebonyolítását, projektmenedzsmentet végzünk, majd elkészítjük a végelszámolást is.
Ez egy pályázat esetében akár
több év is lehet, de így garantálható, hogy az adott cég sikeresen betartja azokat a feltételeket, amelyeket a pályázatot
kiírók meghatároztak – teszi
hozzá a tanácsadó. A vállalkozás mögött több mint kétszáz
referenciamunka áll, s szinte
az összes pályázati területen
otthonosan mozognak. Ennek
az az oka, hogy a hat munkatársuk különböző szakterületekre specializálódott. A cég
filozófiája a partnerekkel történő korrekt kapcsolaton alapul.

A korrektség azonban azt is jelenti, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy egy pályázat
megvalósítása során túl sok
a kockázatos elem, akkor inkább lebeszélik a cégvezetőt
a projekt elindításáról. A Jótanácsadó Kft., amely könnyen
megtalálható az interneten
is, stratégiai partneri kapcsolatokat ápol olyan cégekkel,
amelyek a szervezetfejlesztés,
illetve az innováció területén
járatosak. A kormány és a kamara szorgalmazza az innovációs fejlesztéseket idehaza, így
minden bizonnyal ilyen jellegű pályázati kiírásokra is lehet
majd számítani, akár már a közeljövőben is.
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Sokakat érinthet:
a cégalapítótól
ki vegye át
a vállalkozást?

III.

Előadás az új Ptk.-ról
Kecskemét A szakembereket nagy érdeklődéssel hallgatták

A

következő években
nagyon sok olyan hazai üzletember éri
el a nyugdíjkorhatárt, akik a
rendszerváltás idején sikeres vállalkozásokat indítottak. Az utódlás kérdése egyre
sürgetőbb kérdés a hazai kis-,
középvállalkozások esetében.
Vajon mit tehetnek azok a tulajdonos cégvezetők, akik az
ügyvezetés napi tevékenységét át kívánják egy utódra ruházni? Naponta felvetődik sokakban a kérdés: ki lehet erre
megfelelő személy? Vajon
alkalmas-e valaki a családból
arra, hogy a kihívásokra megfelelő válaszokat adjon, s felelősségteljesen döntsön nap
mint nap? Vagy esetleg egy
olyan szakembert kell keresni, aki az üzleti szférából jön,
de nem tagja az alapító rokonságának?
– A probléma azért is fontos, mert vállalatok, munkahelyek mehetnek tönkre, ha
nincs megfelelően előkészítve
az utódlási folyamat – hangsúlyozza dr. Korda György, a
Dr. Korda Vezetői Tanácsadó
Iroda ügyvezető igazgatója.
Az Egyesült Államokban és
Nyugat-Európában irányított
módon történik a cégek átadása, ennek ellenére 30–50
százalékos ennek a sikere az
első generáció esetében. A
második generáció esetében
ez az érték már csak 30 százalékos. Egy új vezető, mindig
egy új értékrendszert is képvisel, melyhez a vállalatnak alkalmazkodnia kell. Azaz nem
csak arról szól ez a kérdés,
hogy alkalmas-e a kiválasztott
személy átvenni egy céget,
hanem arról is, hogy az adott
munkahelyi kollektíván belül
milyen szintű a nyitottság az
új értékrendszer befogadása
területén.
A kamara és a tanácsadói
irodánk azt tervezi, hogy egy
zárt klubszerű beszélgetést
szervezünk 20–25 olyan üzletembernek, akik feltehetik
a kérdéseiket, melyekre a tapasztalataink alapján válaszokat fogalmazunk meg –
mondta a cégvezető. Ha igény
mutatkozik a téma részletes
megtárgyalására, akkor a kamara később nyitott előadást
szervez a cégutódlás kérdés
körében.

Üzleti reggeliket
szerveznek
cégvezetőknek
a kamarában

Az

Nagy érdeklődés mellett tartottak ismertetőt a Ptk. változásairól a kamarában

A március 15-én hatályba lépett törvény teljesen átalakítja
a magán- és gazdasági életet.
A rengeteg változás a mindennapokat ugyanúgy érinti,
mint az üzleti élet szerződéseit. A BWSP Gobert és Társai
Ügyvédi Iroda munkatársai
Kecskeméten a megyei kamara dísztermében többórás előadást tartottak a változásokról.

ge, hogy az év második felében
újabb előadást szerveznek a
Ptk. most nem érintett témaköreiben a szakemberek bevonásával.
A rendezvényen előadott dr.
Soós Andrea Klára, dr. Ipacs
Réka és dr. Fialka Andrea ügyvédnő.
A polgári törvénykönyv a magánszemélyek mellett a civil és
gazdálkodó szervezetetek mindennapjait is szabályozza, minden egyes okiratra alkalmazandó Magyarországon, akkor is,
ha erről a felek külön nem rendelkeznek. A BWSP Gobert és
Társai Ügyvédi Iroda munkatársai az egész délelőttöt kitöltő
rendezvény keretében azokat
a főbb változásokat emelték
ki, amelyek a kamara tagságát
leginkább érinthetik.
Dr. Soós Andrea Klára kezdő előadásában ismertette a
jogalkotás körülményeit, az új
törvény szükségességét. Kiemelte, hogy a korábbi 1959es kódex nem volt már képes a
társadalmi elvárásoknak megfelelni, a változások egyik csoportja ebbe a körbe sorolható.
Ennek megfelelően új szerző-

A polgári törvénykönyv a fogantatástól kezdődően az öröklési
folyamat végéig szabályozza az
állampolgárok életét, vagyoni
és jogviszonyait. Ennek változása mindenkit érint idehaza.
Ezért is szervezett a kamara
egy tájékoztatót, melyre Puskásné dr. Csorba Éva, a kamara jogi és igazgatási irodájának a vezetője a BWSP Gobert
és Társai Ügyvédi Iroda neves
munkatársait hívta meg előadónak. A többórás előadásra
csaknem nyolcvanöt gazdasági jogász, ügyvéd, cégvezető,
könyvelő volt kíváncsi. Puskásné dr. Csorba Éva lapunknak elmondta, hogy az óriási
érdeklődésre való tekintettel
nem kizárt annak a lehetősé-

déstípusok kerültek szabályozásra (például: franchise), s a
korábbi szerződések közül kikerültek azok, amelyeket már
a társadalom nem használt.
A személyiségi jogokról szóló
kezdő előadás hangsúlyozta,
hogy az alapjogok már a méhmagzatnál elkezdődnek, és
végigkísérik nemcsak a személyek, de a gazdálkodó szervezetek életét is. A jogásznő
egyebek mellett arról is szólt,
hogy az üzleti titok fogalma
megváltozott. Az új szabályozás
nem a bizalmas adatokat védi,
mint a korábbi, hanem azokat az információkat, amelyek
nyilvánosan nem, vagy nem
könnyen fellelhetők. Ezáltal a
vállalkozások érdeke a jövőben az lesz, hogy eltávolítsák,
illetve (a véleménynyilvánítás
kereteit betartva), ne engedjék
közzétenni a rájuk vonatkozó
bizalmas információkat. Az általános részről szóló előadás
zárógondolata az elévülési idő
számításának leegyszerűsödése és a kárfelelősség átalakulása volt. A kárfelelősség körében kiemelendő, hogy március
15-étől a nem vagyoni kár he-

lyett az ún. sérelemdíj került a
magyar jogrendszerbe. A sérelemdíj lényege, hogy csak a
személyiségi jogsértés tényére
kell hivatkozni, további bizonyítás már nem szükséges. Ez a
szabályozás azt jelenti, hogy
a sérelem bekövetkeztére fog
korlátozódni a bizonyítási eljárás, a bírói mérlegelés pedig
eldönti majd az elszenvedett
sérelem mértékét. Ez a szabályozási módszer az angol szász
jogrendszer irányába mutat.
Dr. Ipacs Réka ügyvédnő a
jogi személyek és a gazdasági
társaságokról szóló törvény új
szabályairól beszélt. Előadásában elemezte a legnagyobb
port felkavaró kérdést, az új
törvényhez kapcsolódóan a vezető tisztségviselő felelősségének kérdéskörét.
Az előadás-sorozat harmadik
részében Dr. Fialka Andrea ügyvédnő az egyes szerződésekről beszélt. Kiemelte, hogy nagyon komplex változásról van
szó, és egy dián mutatta be az
összes lehetséges szerződéstípust. A témáról bővebben a
www.bkmkik.hu honlapon olvashatnak.

evopro cégcsoport
és a megyei iparkamara több mint
fél éve rendez közösen, idén tavasztól immár K-KÁVÉ (vagy kamarai kávé) elnevezéssel olyan
üzleti reggeliket, amelyekre a
szervezethez tartozó kis- és középvállalkozások vezetőit hívják meg. Tóth Gábor, a projekt
vezetője lapunknak elmondta,
hogy olyan az okostelefonos segítségével elérhető innovatív
támogatást mutatnak be, mely
segítségével a cégvezetők kön�nyebben szerezhetnek megrendeléseket, találhatnak rá a
reményteli partnerekre, sőt, a
reggeliken konkrét üzleti ajánlatok születnek.
– Hangsúlyt helyezünk az információk áramlására, mely
egy telefonos applikáció, a
kamarán keresztül elérhető
„Kulcsinfo” majd az üzleti reggeliket a „BCC24” rendszer
segítségével lehet használni.
Készítettünk a szervezet számára egy olyan képzési keretrendszert, mely a helyi vállalkozások számára elérhető.
Elindítunk az idén egy webinárium jellegű együttműködést,
amely keretében a kamarai
szakmai képzésekről készülnek oktatási anyagok, s ezeket
a vállalkozások, magánszemélyek korlátlanul megtekinthetik,
okostelefonokon vagy PC-ken
keresztül a tartalmak bárhol elérhetők.
A vállalkozási fejlesztési roadshow-t továbbra is folytatjuk,
amelyeken elismert szakemberek tartanak majd pénzügyi,
gazdasági, vállalkozási és jogi
ismertetőket. Ezek a terveink
2014-ben. Ha egy vállalkozó a kamara eseményén nem
tud részt venni, az előadást
ugyanis megtekintheti egy szerkesztett változatban. A helyi
mesterképzést is elősegíthetjük a webináriumi rendszer
bevezetésével, mely a képzési hatékonyságot segítheti elő.
Az evogreen.hu vagy a kamarai
honlapon keresztül lehet jelentkezni a K-KÁVÉ reggelikre.
Azt ígérjük és vállaljuk, hogy
egy kamarai vállalkozás mindig
olyan partnerrel, partnerekkel
fog találkozni, akinek a résztvevő konkrét üzleti ajánlatokat
tehet – mondta végül Tóth Gábor, az evo akadémia projektvezetője.

A
viselkedési
kultúrát
mindenki
elsajátíthatja
Görög Ibolya
A

viselkedési kultúra
azért nagyon fontos,
mert minden egyes
társadalmi réteg kialakítja az
együttélés szabályait. Ha valaki ezt nem tartja be, akkor az
szemet szúr. A vállalkozóknak,
a politikusoknak, vagy akár a
kórházi asszisztenseknek ezt
azért kell követniük, mert ha
az illető valamit téveszt, akkor általánosítanak – mondta
Görög Ibolya ismert protokoll
szakértő, aki 1987–1999 között a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott. Az egykori
protokollfőnök, aki 1999-től a
felnőttképzési területen oktat,
csütörtökön tartott jó hangulatú előadást a kamara kecske-
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méti székházában. Ha valaki
nem tart be egy szabályt, például egy tárgyaláson rosszul
ül, vagy nem megfelelően fog
kezet, akkor akár ezen múlhat
a megegyezés sikere.
A négyórás előadás során
szó esett a találkozásprotokollról, a köszönés szabályairól, az ültetés szabályairól, az
öltözködésről, a tegezésről és
a magázásról, a megszólítási formákról is. Görög Ibolya
nagyon sok humoros példával mutatta be azokat a hibákat, amelyeket bárki elkövethet, amikor találkozóra megy.
Lapunk kérdésére azonban
megjegyezte: mi, magyarok
ösztönösen tudjuk, hogyan

fotó: barta zsolt

Egy tárgyalás sikere a jó megjelenésen, a kulturált viselkedésen is múlhat

A testbeszéd jelentősége óriási a tárgyalások eredményessége szempontjából – mondta Görög Ibolya

kellene illedelmesen, jól nevelten, udvariasan viselkedni.
Ez azonban háttérbe szorult a
90-es évek nyomulós kapitalizmusának az időszakában.
Ahogy azonban konszolidálódik a gazdaság, egyre nagyobb az igény a megfelelő
viselkedési és öltözködési formák elsajátítására. Példaként
elmondta, hogy sokat elárul
egy karóra kinézete. Nem az a
lényeg, hogy tízmillióba kerüljön, hanem hogy lapos és elegáns legyen. Ha az időmérő
helyett valaki a mobilját teszi
ki az asztalra, azt sok tárgyaláson nem nézik jó szemmel.
Egy megbeszélésen a szemkontaktus a fontos, s ha a

mobilos állandóan a telefonját böngészi, hogy kapott-e
sms-t, akkor ez azt jelenti,
hogy nem érdekes a tárgyaló
fél. Nagyon fontos az is, hogy
milyen öltönyt vagy cipőt veszünk fel egy tárgyalásra. Elég
egy vékonytalpú fűzős kifényesített bőrcipőt viselni. Nem az
ár a lényeg, hanem az elegáns
összkép. A nyakkendő szerepe is jelentős a tárgyalás során. Ez azt jelenti, hogy összeszedett, fegyelmezett vagyok,
s én vagyok a főnök. A nyakkendőt azonban ütközésig kell
felhúzni az ing nyakán, s a legfelsőbb gombot is be kell gombolni, a ing gallérját soha sem
szabad kihajtani.

CMYK

CMYK

CMYK

IV.
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A

ki építőipari kivitelezési tevékenységet folytat az köteles regisztrálni a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamaránál az általános
regisztráción túl az építőipari kivitelezői névjegyzékbe is. Ezen
regisztráció során külön-külön
meg kell adni a cégnyilvántartásba bejegyzett és a ténylegesen
végzett tevékenységi köröket
(TEÁOR). A ténylegesen végzett
tevékenységek közt nem szereplő építési munka végzése esetén
a megbízóval és a kivitelezővel
szemben is bírságot kell alkalmazni. Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság a helyszíni
ellenőrzésen a fenti hiányosságok valamelyikét észleli, úgy az
építésfelügyeleti bírságról szóló
238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet értelmében „nem megfelelő jogosultsággal rendelkező
kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése” miatt az építtetőt min. 80 000 Ft, legfeljebb
300 000 Ft, míg a fővállalkozó
kivitelezőt min. 100 000 Ft, legfeljebb 600 000 Ft, valamint
„nem megfelelő jogosultsággal
rendelkező kivitelező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása”
miatt a megrendelő vállalkozó
kivitelezőt 80 000 Ft, legfeljebb
300 000 Ft, míg az alvállalkozó
kivitelezőt 100 000 Ft, legfeljebb 600 000 Ft építésfelügyeleti bírsággal kell sújtsa.
Amennyiben a jogosulatlan
kivitelezés ügyében az MKIK jár
el, akkor a bírság mértéke egyéni vállalkozó kivitelező esetében
30 000 Ft, gazdasági társaság
esetében 200 000 Ft. Az építőipari vállalkozások ellenőrizzék
regisztrációjukban a ténylegesen végzett tevékenységek
meglétét!

Prezentáció
a honlapon

A

legutóbbi hatósági kerekasztal-megbeszélésen dr. Drozdik Ferenc,
az Élelmiszerlánc- biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
igazgatója tartott ismertetőt. Az
„Élelmiszeripari vállalkozásokat érintő tájékoztatás az észlelt problémák tükrében” című
prezentáció a kamara weboldalán megtalálható. A cikk április
10-én került fel a BKMKIK.hu
honlapra.

Jó tanácsok cégeknek

NAV Az Ügyintézői Contact Center sokat segít az adózóknak

T

agsági jogviszony-létesítések március 25-től április 25-ig:
Kudász Ilona Mária
Páhi
MAJSA-OM Kft.
Kiskunmajsa
Printroom Bt.
Baja
Morvai Gábor
Hajós
Balázs Gábor
Baja
Szávai és Társa Kft.
Kalocsa
Csikós Roland
Kalocsa
Őrvonal Vagyonvédelmi Kft. Kalocsa
Majorhill Hungary Kft.
Baja
Répási Tiborné
Kalocsa
Sarvak Denes
Baja
Ferencné Bolvári Csilla
Kalocsa
Csamangó Óra-Ékszer Kft.Kalocsa

Új
A kamara székházában harmadik alkalommal rendeztek hatósági kerekasztal-tanácskozást

Ma már hagyománynak tekinthető, hogy a kamara és a
vállalkozások törvényes működését segítő különböző szakhatóságok és a járások vezetői találkoznak.
Barta Zsolt
Egy éve Gaál József megyei
kamarai elnök azt kérte az
első ilyen találkozón, hogy
a hatóságok munkatársai
támogassák a cégeket, a vállalkozásokat jó tanáccsal,
s ne a büntetés, hanem a
jogszabálykövetés elősegítése
legyen a céljuk mindenekelőtt.
Dr. Kerényi János kormánymegbízott erre ígéretet tett,
hangsúlyozta, hogy a hatóságok és a vállalkozók rugalmas
együttműködése a gazdaság
fejlődésének felgyorsítását
eredményezheti. A kormányhivatalhoz tartozó járási hivatalok abban érdekeltek, hogy
szakszerűen szolgálják ki az
ügyfeleket a legrövidebb időn
belül. A politikus akkor javasolta, hogy évente akár több
alkalommal is találkozzanak.
A hatósági kerekasztal
rendezvényének a napokban
a kamara biztosított helyszínt
a kecskeméti székházban,
melyen meghívottként Benda

Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés a kamarában
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
munkahelyi elsősegélynyújtó képzést szervez
a megyei vállalkozások képviselői számára.
Bármelyik munkahelyen előfordulhat, hogy valamelyik munkavállaló rosszul
lesz, esetleg kisebb vagy komolyabb baleset éri. A szakszerű, hatékony
elsősegélynyújtás feltétele, hogy képzett elsősegélynyújtó adja az első
segítséget, így a mentők megérkezéséig, az első orvosi ellátásig akár életet
menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal. A hatályos jogszabályok alapján
a munkáltatók kötelesek képzett elsősegélynyújtókat kijelölni, foglalkoztatni.
Oktatók: dr. Augusztin Gábor kardiológus, belgyógyász,
foglalkozás-egészségügyi szakorvos (elmélet);
dr. Lódi Brigitta családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos,
mentőorvos (gyakorlat).

Ferencné, a NAV Bács-Kiskun
Megyei Adóigazgatóságának
igazgatója és dr. Drozdik
Ferenc, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság igazgatója tartott
ismertetőt.
Az igazgatónő arra hívta fel
a figyelmet, hogy érdemes
folyamatosan követni a NAV
honlapját, mert az ott megjelenő, folyamatosan aktualizált
információk a jogkövető magatartási szabályok betartását
segítik elő. Itt megtalálható
a köztartozásmentes adózói
adatbázis – közismert nevén
KOMA – is, mely a tavalyi évtől
közhiteles nyilvántartásnak
minősül. E rendszerben történő szereplés alkalmas az
adó-, és együttes adóigazolás
kiváltására azokban az esetekben, ahol a jogszabály az
adóigazolás, vagy együttes
adóigazolás benyújtását írja
elő. Ennek ellenére az adóhatóság tapasztalatai szerint
vannak olyan szervek, szervezetek, akik akkor is kérnek
igazolást, amikor az adózó
szerepel a KOMA-nyilvántartásban. Egy év alatt megyénkben több, mint 1500-zal nőtt
az ezen nyilvántartásban szereplő vállalkozók száma, így
elmondható, hogy a tendencia

Helyszín: B
 ács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Jelentkezését további információval Ördög Dóra szakképzési irodavezető
és Gál Katalin oktatási stúdióvezető várja az alábbi telefonszámokon
és e-mail címeken:
76/501-501 vagy 76/501-531,
ordog.dora@bkmkik.hu vagy gal.kata@bkmkik.hu.
Bővebb információ: www.bkmkik.hu.

jó, de az adóalanyok többsége
még nem él ezzel a lehetőséggel. Az igazgatóasszony arról
is szólt, hogy ajánlják az Ügyintézői Contact Center használatát, melyben a felhasználó
egyedi PIN kód segítségével
konkrét adóügyeket intézhet
ügyfélszolgálati személyes
megjelenés nélkül. A megyei
adóigazgatóság 2012-ben
vezette be a szolgáltatótevékenységének körében, hogy
az adózók elektronikus tárhelyére különböző tájékoztatásokat és felhívásokat küld.
Bár erre nincs jogszabályi
kötelezettség, a szolgáltatói
jelleg erősítésére nyitották
meg ezt a tájékoztatási csatornát, a kapcsolattartás érdekében. A felhívások között olyanok is olvashatóak, melyeket
ha nem követ a vállalkozás,
akkor szankciókra is számíthat. A tapasztalataik alapján
az ügyfelek közül sokan nem
kísérik rendszeres figyelemmel a kiküldött anyagokat,
melyek kiterjednek a legaktuálisabb tudnivalókra is.
Az adóigazgatóság nyilvántartásában 98 ezer adószámmal rendelkező Bács-Kiskun
megyei működő adóalanyt tart
számon. Közülük 86 000-en
tartoznak különböző nagy-

ságrendű adóval vagy egyéb
köztartozással, hátralékuk kb.
25 Mrd Ft. Ez a szám azonban nem statikus, hanem
folyamatosan változik. Magas
a kisösszegű hátralékkal
rendelkezők száma. Az elmúlt
évben az adóvégrehajtási
eljárás útján realizált bevétel
Bács-Kiskun megyében meghaladta a 15 milliárd forintot.
Benda Ferencné arról is szólt,
hogy a 2012. évtől bevezetett adóregisztrációs eljárás
keretében 7046 adózó került
kockázatelemzésre, amelyből
1962 adóalany kockázatosnak minősült. Ezen adózók
közül 243-nál mulasztási
bírság került kiszabásra, tekintettel arra, hogy a KOCKERD
kérdőívet nem küldték vissza.
Fontos ezen kérdőív visszaküldése, mert aki a mulasztási
bírság hatására sem teljesíti
ezen kötelezettségét, ott az
adószám törlésére kerül sor.
Az adózók által kitöltött kérdőívek kockázatelemzése során
döntik el, hogy az adóalany fokozott adóhatósági felügyelet
alá kerül-e. A fokozott adóhatósági felügyelet alá vont
gazdálkodók tevékenységére,
adókötelezettségük teljesítésére kiemelt figyelmet fordít
az adóhatóság.

csarnokot épít az
Axon Kecskeméten. Így bővíti termelését, és a jelenlegi 220-ról
300 főre növeli a dolgozóinak
számát. A kamarai tag Axon
Kábelgyártó Kft., az Axon Csoport gyáregységének új csarnoka 5300 négyzetméteres
lesz, a cég forgalma az év végére eléri a 15 millió eurót.
A napokban tartották az új
gyártócsarnok alapkő-letételi
ünnepségét. A cég 2000-ben
45 fővel kezdte a gyártást,
majd az évek alatt gyorsan
fejlődött. A vállalkozás lapos
hajlékony kábelek gyártására
specializálódott. A társaság
tavaly határozott egy új gyár
építéséről, Kecskemét fejlődő
ipari körzetében, zöldmezős
beruházásban. Elképzeléseik szerint ez hosszú távra ad
majd lehetőséget a hatékony
munkaszervezésre, a munkafolyamatok optimalizálására,
energiatakarékos működésre, a versenyképesség javítására és a vevők jobb kiszolgálására.
Az Axon Csoport vezető szállítója a fejlett műszaki színvonalú, folyamatosan
megújuló villamos csatlakozó
rendszereknek, központi vezetése Franciaországban van.
Az Axon bevételeinek több,
mint 10 százalékát fordítja
kutatás-fejlesztésre. A termékek olyan ipari területekre kerülnek értékesítésre, mint a
repülőipar és űrkutatás, hadiipar, autóipar, szórakoztató
elektronika, orvosi műszerek,
telekommunikáció stb.

Bácskai Napot rendez a kamara
Baja Kinek ítélik a Kiváló Bácskai Termék díjakat?
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Bajai
Képviselete május 17-én 10
és 15 óra között megrendezi
a II. Bácskai Napot a Bácskai
Kultúrpalotában (Baja, Szentháromság tér 3.), ahol kiváló
bácskai termékek kóstolására is lehetőség lesz.
A belépés ingyenes!

Időpont: 2014. május 29. (csütörtök) 10.00–16.00 óra

CMYK

A kamarába
újonnan belépett
vállalkozások

Bővül az Axon cég
termelése

a szerző felvétele

Figyelemfelhívás
építőipari
kivitelezőknek

2014. április 26., szombat

a Kiállítók között szerepelnek: Beck-Hús Kft. (húskészítmények), Stranszki Júlia
(száraztészta) Kecskés János
(húskészítmények) Kőszegi Jánosné (monostori rétes)
Zdravo Produkt (szűrt almaés paradicsomlé), Göldner
Tibor (cukrásztermékek),

Házi Piros paprika Kft. (fűszertermékek), Vecsernyés
Irén (házi lekvárok), Sümegi és fiai pincészet (borok),
Harti Imre (méz), Harangozóné Tordi Mária (savanyúságok), Kápolnás Szikvíz (szűrt,
szik-, ioncserélt víz), Inotai
Csabáné (mézeskalács, grillázs termékek), Koch-Vin Kft.
(borok), Bácsalmási Önkormányzati Közhasznú Nonprofit Kft. (lekvárok).

A programok:

10.00 Kiváló Bácskai

Termék díjak kiosztása

10.30 A Bácska Banda

hangulatfokozó műsora

11.00 A Rábl Színpad műsora
12.00 Fashion Dance

I. csoport Márics Adrienn
vezetésével
13.00 Liszt Ferenc AMI
fúvószenekara
(vezényel: Huzsvay György)
14.00 Fashion Dance II. csoport

GAZDASÁGI
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
Készült:
AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem, Kecskemét
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