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Székház:

Huszonötezer cég szervezete
Gazdaság Információk, ötletek, kapcsolatok építése, térítésmentes szolgáltatások a kamarában
Mit kap a kamarai regisztrá-
ciós díjért az a vállalkozó, aki 
nem tagja a szervezetnek? So-
kan fogalmazták meg a kér-
dést az elmúlt hónapokban. 
Sipos Zsolthoz, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKMKIK) titkárához 
fordultunk a válaszért.

Barta Zsolt

– Bács-Kiskunban több tíz ezer 
nem kamarai tag vállalkozó és 
cég regisztrálta magát jogsza-
bálykövetően a BKMKIK-nál 
március végéig. Sokan azon-
ban nincsenek tisztában azzal, 
hogy a befizetett összegért té-
rítésmentes szolgáltatások is 
járnak.

– Mik ezek? – kérdeztük Sipos 
Zsoltot a megyei kamara titkárát.

– A kamarai regisztrációs 
nyilvántartásba bejegyzett gaz-
dálkodó szervezetek részére 
a kamarai alapszolgáltatások 
a következők: a kecskemé-
ti, a kalocsai, a kiskunhalasi 
és a bajai képviseletünkön in-
gyenes tanácsadást nyújtunk 
gazdasági, pénzügyi, adózá-
si, hitelhez jutási kérdésekben 
– hangsúlyozta Sipos Zsolt. 
A szervezet munkatársai in-
gyenes üzleti partnerkeresést 
is végeznek. A magyar kama-
rai rendszeren belül műkö-
dő uzletahalon.hu és kamreg.
hu/mkkir/kereso honlapot is 
ajánljuk minden cégvezetőnek, 
mert ezek az oldalak elősegí-
tik az új partnerek felkutatását. 
Szintén díjmentesen vállalko-
zásra szabott pályázatfigyelést 
is végzünk. Ez azért is fontos, 
mert tapasztalataink szerint a 
cégvezetőknek kevés az idejük 
arra, hogy a kiírásokat napra-
készen figyeljék. Ugyanakkor 
a következő hét évben 7000 
(!) milliárd forintnyi uniós forrás 
fog érkezni, s ennek mintegy 
60 százaléka a gazdaság fej-
lesztésére irányul. A kamara 

aktív szerepet játszik abban a 
folyamatban, amely a vállalko-
zások igényeit gyűjti csokorba, 
hogy a 2014–2020 időszak fej-
lesztési programjában melyek 
legyenek azok a fő irányok, pro-
jektek, amelyek legjobban szol-
gálják a gazdaság fejlődését. 
Ha igénylik, akkor segítséget 
nyújtunk a pályázatok elkészí-
tésében is. Javasoljuk a szintén 
kamarai rendszeren belül mű-
ködő palyazatkereso.mkik.hu 
honlapot, mely az aktuális kiírá-
sokat mutatja be – hangsúlyoz-
ta a titkár.

– A kamara milyen befolyást gya-
korol a gazdaság alakulására? 

– Az országban a 23 területi 
kamara és a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara közel 25 
ezer önkéntes tagot tömörít az 
ipar, a kereskedelem és a kéz-
művesség területéről. A vállal-
kozói társadalom érdekében 
jogszabályváltozásokat kezde-
ményezünk és véleményezünk.

– Mondana erre példákat? 
– Az egyik kamarai tagunk 

jelezte két éve, hogy vállalko-
zásuknál komoly gondot jelent 
a devizában fennálló középle-
járatú forgóeszközhitel év végi 
kötelező átértékelése során 
mutatkozó nem realizált árfo-
lyamveszteség mérlegben tör-
ténő kimutatása. Ez a negatív 
banki megítélés mellett jelen-
tős tőkevesztést és tőkefeltöl-
tési, pótbefizetési kötelezettsé-
get is eredményezhet. A témát 
felvető vállalkozással és a ka-
mara könyvvizsgálójával alko-
tott csapatban vizsgáltuk meg 
a lehetséges megoldásokat, és 
fogalmaztuk meg javaslatun-
kat. Ez a megyei és az orszá-

gos kamara támogatásával és 
közvetítésével került az NGM 
illetékesei, majd a kodifikációt 
követően a honatyák elé. Ja-
vaslatunkban – a beruházási 
hiteleknél alkalmazotthoz ha-
sonló módon – kértük a forgó-
eszközhitelek értékelési külön-
bözetének céltartalékképzés 
kötelezettsége mellett történő 
elhatárolását. Emellett azt is ja-
vasoltuk, hogy a nem realizált 
árfolyamveszteség elszámolá-
sából eredő tőkevesztés miatt 
ne keletkezzen tőkefeltöltési 
kötelezettség. A javaslatunkat 
az országgyűlés a 2012. évi 
CXLVI. törvényben elfogadta.

– Sok üzletembernek nehézsé-
get okoz egy-egy jogszabály ér-
telmezése. 

– Ügyfélszolgálatainkon té-
rítésmentesen segítünk az ér-
deklődőknek. Itt hívnám fel a 
figyelmet arra, hogy a kamarai 
etikai bizottsághoz is térítés-
mentesen fordulhat bárki. A fo-
gyasztói jogviták gyors rende-
zésére ajánlhatom a megyei 
békéltetőtestületet, amely szin-
tén díjmentesen végzi a mun-
káját a kamara mellett (www.
bacsbekeltetes.hu). Az építő-
ipari körbetartozások csökken-
tése érdekében a Teljesítés-
igazolási Szakértői Szervhez 
(www.mkik.hu/hu/tszsz) a ké-
relmek továbbítása szintén díj-
mentes a részünkről, akárcsak 
a Választottbírósághoz címzett 
keresetek, iratok továbbítása 
(http://www.mkik.hu).

– A kamara felvállalta a gazda-
ság szervezését és fejlesztését. 
Mit takar ez a gondolat? 

– A Homokhátságon élünk, 
amely ha elsivatagosodik, 
akkor környezeti, gazdasági 

katasztrófát okoz. Ezt meg-
előzendő az elmúlt két évti-
zedben sok terv született, de 
a valódi megoldás még várat 
magára. A kamara kezde-
ményezésére a múlt hónap-
ban alakult meg a Duna–Ti-
sza Közi Hátság Vízpótlásáért 
Egyesület 27 alapítóval – ka-
marák, vállalkozások, önkor-
mányzatok, egyéb szerveze-
tek  –,  amelynek elnöke dr. 
Szabó József, a BKMKIK alel-
nöke. Az egyesület azt vállalta 
fel, hogy a témát napirenden 
tartja, és sarkallja a döntésho-
zókat, hogy lépjenek az ügy-
ben. Mi külön oldalt készítet-
tünk a Facebookon, melyen 
figyelemmel kísérhető a téma. 
Második éve rendeztük meg a 
Bácskai Napot Baján. Ennek 
keretében térítésmentesen 
vettek részt a termelők azon a 
kiállításon, melyen a kamara a 
tradicionális bácskai ízek őrző-
inek a Kiváló Bácskai Termék 
címet adományozta. Így hívjuk 
fel a fogyasztók figyelmét a he-
lyi termelők kiváló termékeire.  
( Folytatás a II. oldalon)

A kamara élen jár a szabadon 
felhasználható likviditási hitelek 
kihelyezésében. Az olcsó hitelek 
lehetővé teszik – a napi problé-
mák megoldásán túl – a válság 
miatt elhalasztott beruházások 
elindítását, a gépek, eszközök 
korszerűsítését, valamint tovább 
növelik a kkv-szektor uniós pá-

lyázatokon való részvételének 
esélyeit. A konstrukció elemei: 
Széchenyi Kártya Folyószámlahi-
tel, Széchenyi Forgóeszközhitel, 
Széchenyi Beruházási Hitel, Szé-
chenyi Önerő Kiegészítő Hitel, 
Széchenyi Támogatás Megelőző 
Hitel, Agrár Széchenyi Kártya, 
Útdíj Hitel.

A vállalkozók minél szélesebb 
körű tájékoztatása érdekében 
a kamara egyre több felületen 
jelenik meg, legyen szó a nyom-
tatott sajtóról, rádiós és televí-
ziós közvetítésekről, internetről 
vagy okos telefonokról elérhető 
applikációkról. Havonta olvas-
ható a Gazdasági Ablak a Petőfi 
Népében, műsorokat láthatnak 
a Kecskeméti Televízióban. 
A kamarai honlapon mindig friss 
gazdasági információk találha-
tók (www.bkmkik.hu). Hetente 
több alkalommal küld tájékoz-
tatást a kamara e-mailben a 
vállalkozásoknak. Működik a 
KulcsInfo mobilapplikáció és a 
Facebook-oldal is (www.face-
book.com/bkmkik).

A vállalkozók számos területen 
kérhetik a kamarai dolgozók 
szakmai tanácsát, amelyeket a 
felsorolt témákban díjmentesen 
vehetnek igénybe: építőipari 
kivitelezői nyilvántartás, forrás-
hoz jutás, hatósági illetékesség, 
innováció, ipari és kereske-
delmi tevékenységek esetén 
szükséges szakképesítések, 
iparjogvédelem, okmányhitele-
sítés, pályázatok, szakképzés, 
mesterképzés, tanulószerző-
désekhez, együttműködési 
megállapodásokhoz kapcsolódó 
kérdésekben.

A vállalkozók tájékozottságának 
növelése érdekében a kamara az 
elmúlt évben 128 szakmai fóru-
mot, előadást, képzést és kon-
ferenciát szervezett különböző, 
vállalkozásokat érintő témában, 
mintegy 6900 fő részvételével. 
A rendezvények között adózási, 
fogyasztóvédelmi, hitelhez jutási, 
innovációs, jármű- és építőipari, 
jogszabályváltozásokról szóló, 
kereskedelmi, kulturális, munka-
védelmi, munkaügyi, pályavá-
lasztási, pályázati, szakképzési, 
turisztikai és vállalkozásfejleszté-
si előadások szerepeltek.

Széchenyi Kártya-ügyintézés a kamarában

Naprakész tájékoztatás

Ingyenes tanácsadás Hetente több rendezvény

Naponta sokan fordulnak meg a kamara kecskeméti ügyfélszolgálati irodájában

A kamarai pályaválasztási roadshow-n nagyon sok iskolás ismerkedett 
meg a különböző szakmákkal

Gaál József megyei elnök, Pivon József és Pinyte László alelnökök gratu-
lálnak a mesteravató ünnepségen
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Több mint félezer emberre terítettek a főtéren
Hírös Vacsora A Tanyacsárda munkatársai grillételt és bográcsos kemény lebbencset szolgáltak fel

H atodik alkalommal 
rendezte meg a kama-
ra és a lajosmizsei Ta-

nyacsárda azt a jótékonysági 
vacsorát, amelyen több mint 
félezer adagot szolgáltak fel 
csütörtökön este Kecskemét 
főterén a Hírös Hét program-
sorozat keretében.

– Szurkoltam azért, hogy 
az időjárás jó legyen, s ne 
mossa el a rendezvényt az 
eső – mondta Garaczi János, 
a Tanyacsárda Kft. ügyvezető 
igzagatója.

– Nagyon nagy volt az ér-
deklődés, több mint félezer 
jegy kelt el elővételben, de 
sokan jöttek át a borutcá-
ból, hogy jót vacsorázzanak. 

Grillétellel és bográcsos ke-
mény lebbenccsel vártuk a 
vendégeket, mindkettőhöz 
tavaszi salátát szolgáltunk 
fel egy-egy fröccsel. Három 
gépkocsival érkeztünk har-
minc emberrel, hogy zök-
kenőmentesen történjen a 
kiszolgálás. Míg hat éve az 

első ilyen rendezvényen ami-
att izgultunk, hogy elfogy-e 
kétszáz adag étel, most több 
mint félezer főre valót készí-
tettünk el. A befolyt összeg-
ből támogatjuk a kamarával 
együtt a szociálisan rászoru-
ló, jól tanuló, példás maga-
tartású szakmunkástanuló-

kat. 2009 óta huszonhárom 
tehetséges diákot tudtunk 
karácsony előtt segíteni, az 
összegeket a kamarai évzáró 
rendezvényen adtuk át a fia-
taloknak. Az idén is ünnepé-
lyes keretek között nyújtjuk 
át a segítséget a tanulóknak 
– mondta Garaczi János.  

Sok ügyfélhez 
juthatnak el 
a kamara 
segítségével

A megváltozott, felgyorsult 
világban egyre inkább 
felértékelődik a kapcso-

latok szerepe. Az iparkamara 
tömöríti a vállalkozások egy ré-
szét, emellett olyan informáci-
ós rendszerrel is rendelkezik, 
amely használatával a szerve-
zeten keresztül nagyon sok po-
tenciális ügyfelünkhöz eljutha-
tunk. Részben emiatt léptünk 
be a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara tag-
jai közé a tavasz végén – nyilat-
kozta lapunknak Oláh János, a 
Rozsomák Marketing Kft. ügy-
vezető igazgatója. A kecskemé-
ti családi vállalkozást éppen tíz 
éve alapították, s a cégvezetőn 
kívül felesége és egyik gyer-
meke dolgozik a társaságnál. 
A reklám-marketing tevékeny-
séggel foglalkozó társaság egy 
profilváltással szélesítette mű-
ködési területét, így ma már 
főleg a telekommunikációs 
ágazatban bővíti üzleti kapcso-
latrendszerét, tevékenységét. 

– A válság következtében 
nagyon sok vállalkozás vezető-
je elgondolkozott azon, hogy a 
cégét rugalmasabbá és műkö-
dőképesebbé kell átalakítani. 
Azt tapasztaltuk, hogy több tár-
saság a meglévő profilja mellé 
olyan tevékenységi köröket is 
felvett, amelyekkel a cég pozí-
cióit erősítették a piacon. Azt is 
láttuk, hogy a vállalkozók ma 
már nagyon megnézik, mire 
költenek, a kiadásaikat folya-
matosan csökkentik. A cégek 
infokommunikációs költségei-
nek az optimalizálásában nyúj-
tunk segítséget az ügyfeleink-
nek, egy franchise rendszer 
tagjaként. Jelenleg ez a Rozso-
mák Marketing Kft. fő vállalko-
zási területe.

A társaságok képviselőinek 
és a vállalkozóknak több alka-
lommal is tartottunk ismertető-
ket, s ehhez megfelelő helyet 
a megyei kamara biztosított. 
A szervezet munkatársai na-
gyon készségesen segítettek 
minden egyes alkalommal, jó 
kapcsolat alakult ki a cégünk 
és a BKMKIK között az évek 
során. Nem rég vetődött fel az 
ötlet, hogy a kft. tagja legyen a 
megyei kamarának, s így még 
kedvezményesebben bérelhe-
tünk előadótermet, ahol tájé-
koztathatjuk az ügyfeleinket 
az üzleti előnyökről – mondta 
Oláh János ügyvezető.

Hagyományok őrzői
Kecskemét Kárpát-medencei Kézműves Kiállítás és Vásár

Huszonkét kézműves mes-
ter míves portékákkal várja a 
kecskeméti főtérre kilátoga-
tókat ezekben a napokban. 
A kamara tizenkettedik alka-
lommal rendezte meg a Hírös 
Hét programsorozat keretein 
belül a Kárpát-medencei Kéz-
műves Kiállítást és Vásárt.

Barta Zsolt

Meg kell őrizni azokat a kéz-
műves szakmákat, amelyek 
egykor és ma is a családo-
kat látták-látják el ház körüli 
iparcikkel, ruházattal, cipővel, 
vagy akár a munkához szük-
séges eszközökkel. A III. évez-
red tömegtermelése ugyanis 
kiszorítja az egyedi gyártású 
portékákat, melyek bár drá-
gábbak is lehetnek a bolti ter-
mékeknél, ugyanakkor a minő-
ségük sokkal jobb. A kamara 
ezért is rendezi meg immár ti-
zenkettedik alkalommal a Kár-
pát-medencei Kézműves Kiál-
lítást és Vásárt. A Kecskemét 
főterén sétálók megismerhetik 
a méltán híres magyar mester-
ségeket, a régi hagyományo-
kat felidéző műhelyeket.

A pavilonokban az iparosok 
vagy munkatársaik sokféle 
termékkel várják az érdeklő-
dőket, akik vehetnek egyedi 
készítésű ruházatot, különle-
ges üvegtermékeket, rongy-
szőnyeget, mézeskalácsot, 
bicskát, gyógynövényekből 
készült szappant, vagy akár 
csuhébabát is.

Ez utóbbi ügyes kezű mes-
tere a kecskeméti Lovász 
Ibolya, aki saját termesztésű 
kukorica csuhéjából készíti 
a babákat, karácsonyi dísze-
ket, gömböket. Mint mondta, 
sok évvel ezelőtt egy tanárnő-
től leste el a szakma fogásait, 
s azóta csak a képzelet szab 
határokat az alkotásainak.

Vele együtt árul saját készí-
tésű késeket Polyákné Hor-
váth Mária. Mint mondta, ma 
már nem akkora a kereslet az 
eszközök iránt, mint apáink 
nagyapáink idejében. Akkor 
minden valamirevaló férfi zse-
bében ott volt a bicska, de 
a mesterség nem fog eltűn-
ni, amíg ember él a világon. 
A késeik tartósabbak, mint a 
távol-keleti tömegtermékek. 
Jó minőségű német anyagból 
készül a penge, a nyél pedig 
igény szerint dió-, mahagóni 
vagy akár cseresznyefából de 
látható a pavilonban bivaly és 
tehén szarvából készített nye-
let is. Ha vigyáznak az élre, 
akkor akár több évtizedig is 
használhatja bárki a késeket 
vagy bicskákat – mondta Po-
lyákné Horváth Mária.

Erdélyből, Csíkszeredából 
érkezett Gercsényi Blanka 
és családja, aki különleges 
gyógynövényekből készített 
szappanokat árul. A kamara 
egy székelyudvarhelyi egye-
sülettel tartja a kapcsolatot, 
s a kinti szervezet képvisele-
tében látogattak különleges 
portékáikkal a Hírös Hétre. 
A natúrszappan- és -kozmeti-
kumkészítő szakember csak 
természetes anyagokkal dol-
gozik, s több mint kéttucat-
féle termék közül válogathat 
a vásárló. A körömvirágszap-
pan jót tesz a száraz bőrűek-
nek, Holt-tengeri iszapos jó 
a pikkelysömörösöknek, a 
parajdi sószappan a bőrgyul-
ladást is gyógyítja. De van 
olyan készítménye, amely a 
narancsbőr kiváló ellenszere, 
mondta a székelyhoni hölgy.

2014. június 28., szombatGAZDASÁGIII.
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Félezer vendéget szolgáltak ki a Tanyacsárda munkatársai

Polyákné Horváth Mária (jobbról) mellett Lovász Ibolya vevőket szolgál ki

Huszonötezer 
vállalkozás 
szervezete 
a kamara
FolYtatás az I. oldalról

– A vállalkozások érdekében 
minden évben hatósági kerek-
asztal-megbeszélést tartunk a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal munkatársaival. Né-
hány éve megalakítottuk a Hí-
rös Beszállítói Klasztert, mely 
a beszállítóvá válást segíti elő a 
cégek számára. Illetve a kama-
ra a megyei cégekkel stratégiai 
szakképzési együttműködést 
kötött azért, hogy a fiatalok 
gyakorlatorientált oktatásban 
részesüljenek.

– A vállalkozóknak nehéz ala-
csony kamatozású hitelhez jut-
niuk. Mit tanácsol nekik? 

– A kamarai ügyfélszolgá-
latokon több, mint 10 éve elér-
hető a Széchenyi Hitelkártya. 
A tagoknak térítésmentesen, 
míg a nem tagoknak kedvez-
ményesen tudjuk kiajánlani a 
konstrukció hiteltermékeit. 

– Nagyon sok általános iskolás-
nak fogalma sincs arról, hol ta-
nuljon tovább és milyen hivatást 
válasszon. Ön mit tanácsol? 

– A kamara oktatási szak-
emberei tartanak a cégek 
képviselőinek bevonásával 
szülői értekezleteket minden 
évben. Tavaly és tavalyelőtt 
pályaválasztási roadshow-n is-
mertettük meg a gyerekekkel a 
különböző szakmákat. A Pálya-
választási Kiállítás keretében 
a hetedikes osztályokat évente 
üzemlátogatásokra visszük. 
A kamarai rendszer szervezi 
meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyt, melynek a döntője a 
fővárosi Szakma Sztár Feszti-
vál. Ide ingyenesen szállítjuk 
az érdeklődő iskolák osztályait. 
Tanulószerződések megkötésé-
vel (az idén 3500) segítjük elő a 
duális képzés szélesítését a me-
gyében. Az oktatáshoz tartozik 
a gyakorlati képzést folytató 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele, bevezető és köztes ellen-
őrzése. A szakmai vizsgára el-
nököket és tagokat delegálunk, 
megszervezzük a szintvizsgá-
kat is. Illetve mesterképzést 
is folytat a kamara. Ennek a 
költségei egy sikeres pályázat 
eredményeként a jövőben csök-
kenni fognak – mondta végül 
Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara titkára.

Gercsényi Blanka és családja Székelyföldről, Csíkszeredából jött 
különleges gyógynövényekből készített szappanjaival Kecskemétre

Aranyhomok Szálloda Kft.
Bácsvíz Zrt.
Fornetti Kft.
Galvanofém Kft.
HILTI Szerszám Kft.
Kádár Környezetvédelmi Kft.

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala
Kiskunfélegyházi Malom Kft.
Merkur-Consulting Kft.
Oberbank AG
OTP Bank Nyrt.

Ölelő Kéz Alapítvány
Phoenix-Mecano Kecskemét Kft.
Szempont Consulting Kft.
Szimikron Kft.
Vector Kft.
Ver-Bau Kft. 

Az alábbi cégek támogatták vacsorajegyek vásárlásával a rendezvényt
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A cégalapító 
után ki vigye 
tovább 
a vállalkozást?

Minden cégvezető-tulaj-
donos életében bekö-
vetkezik az a pillanat, 

amikor át kell adnia valakinek 
az adott vállalkozás vezetését. 
A kérdés az, hogy kinek? Va-
jon az utód ugyanúgy vezeti-e 
a társaságot, mint az előd? Ké-
pes-e venni ugyanúgy az aka-
dályokat, mint a leköszönő első 
ember? Nyugat-Európában 
sok évtizedes hagyományra te-
kint vissza a cégvezető utód 
kinevelése. Magyarországon 
a vállalkozásalapítók mintegy 
90 százaléka még mint első 
generációs üzletember irá-
nyítja a cégét, miközben egyre 
többet gondolnak arra, hogy a 
napi „mókuskerékből” már ki-
lépnének. A kamara olyan üz-
letembereket hívott meg egy 
cégutódlással foglalkozó térí-
tésmentes előadásra, akik ez-
zel a kérdéssel foglalkoznak.

Ezen három jó nevű előadó, 
Gosztonyi László pszichológus, 
coach és családterapeuta, Ha-
lász Gábor üzleti tanácsadó, 
és dr. Korda György szerve-
zet- és vezetéspszichológus 
beszélt a problémáról. Nyu-
gat-Európában annak ellenére, 
hogy foglalkoznak a cégveze-
tő utódjának a felkészítésével, 
a vállalkozások harmada éli 
túl a személyi váltás utáni idő-
szakot.

Az előadók hangsúlyozták, 
hogy nem egyéni megoldást 
akarnak felvázolni, mert azt 
mindenkinek egyénileg kell el-
végeznie. Abban az esetben, 
ha a tulajdonos egyben a cég-
vezető, lehetőség van eladni a 
vállalkozást, esetleg ráhagyni 
az örökösökre, vagy irányítja a 
munkát addig amíg csak bírja, 
vagy kineveli az utódját. Az elő-
adók arra hívták fel a résztve-
vők figyelmét, hogy a későbbi 
családi vitákat elkerülendő tá-
jékoztatni kell a családtagokat  
a döntésről. Át kell világítani a 
vállalkozást, meg kell határoz-
ni azt a jövőképet, amely alap-
ján fejlődnie kell a cégnek. Ha 
a családon belül nincs olyan 
személy, aki a vezetést átven-
né, akkor a legjobb, ha a cégen 
belül találnak olyan munkatár-
sat, aki azonosul a vállalkozás 
értékrendszerével. Azonban 
azt nem lehet elvárni az új ve-
zetőtől, hogy ugyanúgy fogja 
iránytani a céget, mint az alapí-
tó, régi üzletember.

A mesterképzést, 
a jövő terveit 
tárgyalta meg 
az elnökség

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara vezetősége 

nyári időszak előtti utolsó el-
nökségi ülését tartotta június 
17-én Hajóson. Az eseményen 
a város polgármester asszo-
nya, Estók Mihályné Szalczer 
Erzsébet és Nemesnádudvar 
polgármestere, dr. Kovács Ist-
ván is részt vett. Elmondták, 
mindketten fontosnak tartják, 
hogy a testvérvárosi idegenfor-
galom mellett a jövőben gaz-
dasági kapcsolatok is kialakul-
janak. Az utóbbi kapcsán Gaál 
József elnök felajánlotta a ka-
mara támogatását, és további 
együttműködési területekről is 
szó esett.

A kamara elnöksége a kihe-
lyezett ülésen kilenc napiren-
di pontot tárgyalt meg. Pintye 
László MFKB elnök, kamarai 
alelnök a szakképzéssel kap-
csolatban szólt a NFA decent-
ralizált pályázatáról és annak 
nehézségeiről. A támogatott 
mesterképzés, felnőttképzés 
új szabályozásának legfonto-
sabb elemeiről Pivon József, a 
mestervizsga-bizottság műkö-
déséért felelős elnöki megbí-
zott, kamarai alelnök beszélt.

A kamara vidéki képvise-
leteinek vezetői bemutatták 
a bajai, a kalocsai és a kis-
kunhalasi irodák működését, 
eredményeit, és érintették a 
kamarai tagság alakulását is. 
A kihelyezett ülésen egyebek 
mellett szó esett arról is, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 2015-
ben fennállása 20. éves jubi-
leumát ünnepli, amit a jeles 
évfordulóhoz méltón szeretné-
nek megünnepelni.

A tervek között szerepel egy 
kiállítás megszervezése is, 
amely a szervezet elmúlt húsz 
évét mutatja majd be. Az ülés 
napirendi pontjainak az egyi-
ke között szerepelt a kamarai 
rendszer továbbfejlesztésé-
nek a terve is, amiről a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara júniusi küldöttgyűlésén 
tárgyaltak. Gaál József megyei 
elnök tájékoztatta az elnök-
séget a jövőbeni kilátásokról, 
amely szerint a kamara sze-
repe nőni fog. Ez azonban egy 
hosszabb változás keretén be-
lül történik meg, várhatóan a 
következő két évben fog bekö-
vetkezni.

2014. június 28., szombat GAZDASÁGI III.

Előadás a megyei békéltetőtestület tagjainak  
Képzés A megváltozott fogyasztóvédelmi jogszabály mindenekelőtt a fogyasztót védi

Az új polgári törvény-
könyv fogyasztóvédel-
met érintő fontosabb 

változásairól tartott előadást a 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető 
Testület tagjainak dr. Soós And-
rea ügyvéd a kamara megyei 
székházában. A Gobert és Tár-
sai Ügyvédi Iroda munkatársa 
részletes elemzés keretében 
tárgyalta a fogyasztó fogalmát, 
a szavatosság, a jótállás kérdé-
seit is. Kitért arra, ki is tekint-
hető a jogszabály által olyan fo-
gyasztónak, akit véd a törvény.

Megemlítette, hogy a magyar 
jogszabály szorosan követi az 
uniós gyakorlatot, mely szerint 
a szervezett utazási formákról 
szóló 90/314/EGK irányelv ki-

vételével a fogyasztónak csak 
olyan természetes személy mi-
nősül, aki szakmai üzleti tevé-
kenységén vagy foglalkozásán 
kívül eső célból jár el. Az Európai 
Unió bírósága következetes ab-
ban, hangsúlyozta az előadó, 
hogy ezek az uniós irányelvek 
kizárólag a természetes szemé-
lyeket kívánják védeni. A ma-
gyar szabályozás is ezt veszi 
figyelembe, amikor hangsúlyoz-
za: a fogyasztói jogviszony min-
den esetben azt feltételezi, hogy 
az ügyletek személyes (családi, 
háztartási) szükségletek kielégí-
tését szolgálják. Abban az eset-
ben ez nem érvényes, amikor 
valami személyes használatra 
vásárol egy terméket, s erről cé-

ges számlát kér. Ekkor bár az 
árut személyes használatra vet-
te, formálisan mégsem termé-
szetes személyként járt el, ha-
nem egy jogi személy nevében. 
Így jogvita esetén a természetes 
személyeket védelembe része-
sítő jogviszonnyal ez a személy 
nem élhet.

Dr. Soós Andrea az előadása 
során arra is kitért, hogy a jogal-
kotó mindenekelőtt a fogyasztót 
védi, mert az átlag vásárló vagy 
szolgáltatást igénybevevő az 
mindig kevesebb információval 
rendelkezik, mint az eladó vagy 
a szolgáltatás biztosítója. Az ér-
dekeit sokkal kevésbé képes 
érvényesítni a céggel szemben 
teljesen kiszolgáltatott.Dr. Soós Andrea ügyvéd tartott előadást
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Építőipari e-naplók
Rendelet A megyében 1600 naplót vezetnek elektronikusan
Elektronikus naplót kell vezet-
nie annak, aki építőipari kivi-
telezésbe fog. A változásokról 
tájékoztatott Nagy Sándor, az 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal megyei vezetője.

Az építőipari kivitelezési tevé-
kenységről szóló 191/2009 
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint 
az építési naplót a 2013. októ-
ber 1-je után indult építőipari 
kivitelezések, illetve az általá-
nos építmények körében az 
Európai Unió támogatásából 
megvalósuló beruházások ese-
tében a 2014. január elsejét 
követően megkezdett kivitele-
zések esetében elektronikusan 
kell vezetni. 

Az építési napló az építőipari 
kivitelezési tevékenység meg-
kezdésétől annak befejezéséig 
vezetett, hatósági és bírósági 
eljárásban felhasználható do-
kumentáció, amely időrendben 
tartalmazza a szerződés tárgya 
szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenység, illetve az építé-
si–szerelési munkák adatait, 
továbbá a munka menetére, 
megfelelőségére és dokumen-
tumaira vonatkozó vagy az el-
számoláshoz szükséges jelen-
tős tényeket.

Az építtetőnek annyi e-fő-
naplót kell készenlétbe helyez-
nie ahány fővállalkozóval áll 
szerződésben. Az e-főnapló 
megnyitása után helyezhető 
készenlétbe az e-főnaplóhoz 
közvetlenül kapcsolódó alvál-
lalkozói építési napló.  

Az e-építési napló a Lechner 
Lajos Tudásközpont (LLTK) által 
működtetett https://www.e-epi-
tes.hu/oeny oldalon érhető el. 
Az e-építési napló készenlétbe 
helyezését az építtetőnek vagy 
megbízottjának kell kezdemé-
nyeznie az LLTK-nál. Az e-épí-
tési napló akkor minősül meg-
nyitottnak, ha azonbelül az 
első e-főnaplót (fővállalkozó 
kivitelező naplórésze) megnyi-
tották. Az e-főnapló megnyitása 
tulajdonképpen az építtető és 
a fővállalkozó kivitelező közötti 
építési munkaterület átadásá-
val történik meg. Minden kivite-
lezőnek akár fő- vagy alvállal-
kozó a saját fő- vagy alnaplója 
vezetéséért felel. Mindennapi 
jelentésért felelős kivitelezőnek 
csak a saját maga által végzett 
munkafolyamatot, létszámot 
kell a saját naplójába beírni, 

mert az e-naplóból az összesí-
tőnapló lekérhető. 

   Az e-napló bevezetése óta 
a megyében közel 1600 db fő- 
és alnaplót nyitottak meg és ve-
zetnek elektronikusan az épít-
tetők és a kivitelezők.  

Az e-napló bevezetése óta az 
építésfelügyelet folyamatosan 
ellenőrzi azok vezetését. Az el-
lenőrzéseink alapján megálla-
pítható, hogy az e-napló-veze-
tésre kötelezettek a következő 
hibákat gyakran követik el: 

Az e-napló megnyitásakor 
a tervezőre vonatkozó adatok 
kitöltése elmarad, nem kerül 
feltöltésre az építési engedély, 
engedélyes terv, kiviteli terv. 
Az egyes szerepkörökre (felelős 
műszaki vezető, építési műsza-
ki ellenőr, építtetői meghatal-
mazott, kivitelező napi jelenté-
sért felelős) nem történik meg 
a felkérés és annak elfogadá-
sa. Az építési munkaterület 
átadás-átvétele az e-napló al-
kalmazásában ugyan megtörté-
nik, de annak szöveges rögzíté-

se a naplóban elmarad. A napi 
bejegyzések, munkafolyamatok 
leírása rövid, amely egy későbbi 
jogvita esetén fogja leszűkíteni 
annak felhasználhatóságát va-
lamely tény bizonyításában. 

Az e-naplóba nem kerülnek 
feltöltésre a teljesítménynyi-
latkozatok. A munkavégzés 
szünetelése esetén nem kerül 
rögzítésre a munka folytatásá-
nak várható időpontja az utolsó 
napi jelentésben, és ez már vo-
natkozik a hétvégére és a mun-
kaszüneti napokra is.   

Az építésfelügyelet június 
végéig megnyitott és vezetett 
e-naplót az építkezés helyszí-
nén vagy távellenőrzéssel a 
jogkövető magatartás előse-
gítése érdekében ellenőrzött, 
és szankció alkalmazása nél-
kül segítette az e-napló veze-
tés szabályainak a megisme-
rését. Június végével azonban 
a türelmi idő lejár, és ameny-
nyiben az építésfelügyeleti 
hatóság a helyszíni ellenőrzé-
sen az építési napló vezetésé-

re vonatkozó követelmények 
megsértését észleli, úgy az 
építésfelügyeleti bírságról szó-
ló 238/2005. (X. 25.) Korm. 
rendelet értelmében „az épí-
tési főnapló készenlétbe he-
lyezésének vagy megnyitásá-
nak hiánya” miatt az építtetőt, 
megrendelő kivitelezőt min. 
80 000 Ft, legfeljebb 200 000 
Ft, míg a fővállalkozó kivitele-
zőt min. 200 000 Ft, legfel-
jebb 1 500 000 Ft, míg az al-
vállalkozó kivitelezőt min. 200 
000 Ft, legfeljebb 1 000 000 
Ft építésfelügyeleti bírsággal 
kell sújtsa, valamint „az építé-
si napló vezetésére vonatkozó 
követelmények megsértése” 
miatt a fővállalkozó és az al-
vállalkozó kivitelezőt 80 000 
Ft építésfelügyeleti bírsággal 
kell sújtsa.

Az e-építési naplóról részle-
tesebb információkat a http://
www.e-epites.hu/e-naplo olda-
lon talál, vagy tájékoztatást kér-
het a hivatal és a megyei kama-
ra munkatársaitól.

Nagy Sándor hivatalvezető a kamara felkérésére tájékoztatta a vállalkozásokat
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A bonbon titkairól
Oktatás Hat cukrász tanul a mester címért

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara  
ötödik alkalommal szervez 
mesterképző kurzust cukrász 
szakembereknek.

A képzésnek a Kecskeméti 
Humán Középiskola Széche-

nyi István Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari  Szakközép-
iskola és Szakiskolája biztosí-
tott hátteret.

A szakmai elméleti és gya-
korlati képzés márciusban 
kezdődött, országosan el-
ismert szakemberek, mes-

tercukrászok bevonásával. 
A több mint 100 órás képzés 
során – melyben a gyakorlat 
kapott hangsúlyos szerepet –  
a nemzetközi trendnek meg-
felelő francia tányérdesszer-
tet, pohárkrémet, bonbont, 
fagylaltot, alkalmi dísztortát, 

karamelldíszeket, valamint 
hagyományőrző terméke-
ket készítettek a mesterje-
löltek. A mestervizsgán a kü-
lönleges munkákat szakmai 
zsűri bírálja el, Kiss Zoltán 
Bács-Kiskun megyei cukrász-
mestervizsga-bizottsági elnök 
vezetésével. A grémium tag-
ja lesz még Kemény András-
né mestercukrász, a Magyar 
Kézműves Cukrászatért Ala-
pítvány elnöke és Pataki Já-
nos mestercukrász, a Magyar 
Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületének elnöke.

A 2011. évi CLXXXVII. szak-
képzési tv. szerint a tanulók 
gyakorlati képzését végző 
gyakorlati oktatóknak mester 
végzettséggel kell rendelkez-
niük, melyet legkésőbb 2015. 
szeptember 1-ig meg kell sze-
rezniük.  A mesterek ünnepé-
lyes avatása az év végén tör-
ténik Kecskeméten.

A mesterjelöltek névsora:

– Jakó Beáta, Kecskemét
– Kovács János, Kiskunfél-
    egyháza
– Mikó Norbert, Kecskemét
– Varajti Gáborné, Kalocsa
– Vargáné Endler Zsuzsanna, 
   Baja
– Zsellér Zsolt, Baja

Brazil diákok 
érkeznek,           
kérik a cégeket, 
fogadják őket

A brazil fiatalok gyakorno-
ki csereprogramjának 
lebonyolítását a Magyar 

Rektori Konferencia (MRK), 
a Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal és a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara koordinálja. 
Az MRK tájékoztatása szerint:

1. A programban részt vevő 
diákok minden költségét a bra-
zil kormány fedezi.

2. A program hetekre van 
meghatározva, nincs előírva 
heti óraszám. A gyakornokot 
1–8 hétig lehet fogadni, heti 
2–3 nap, napi 4–8 óra tartam-
ban. Otthoni feladatokat is vé-
gezhetnek a fiatalok.

3. A fiatalok 3 lépcsős kivá-
lasztáson vettek részt. 

4. A hallgatók csak angol és 
portugál nyelven tudnak kom-
munikálni.

5. Adminisztráció: csak a 
gyakorlati idő végén kell egy 
igazolást kiadni.

A hallgatók száma egyetem-
re, szakokra lebontva a www.
bkmkik.hu oldalon olvasha-
tó. Annak érdekében, hogy az 
1000 főt meghaladó létszámú 
gyakornok elhelyezése megol-
dódjon, kérik a cégeket, hogy 
fogadjanak diákokat.

További információ Ördög 
Dóra szakképzési igazgató-
tól a 76/501-501-es telefon-
számon, vagy az ordog.dora@
bkmkik.hu címen kérhető.

2014. június 28., 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

Készült:
AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem, Kecskemét

GAZDASÁGI

Az elállási jog 
tizennégy 
napra bővült

Június 13-án változott az 
e-kereskedelmre vonatko-
zó jogszabály, ekkor lépett 

hatályba a 45./2014. (II. 26.) 
kormányrendelet.

 A kamara, az érdekelt vál-
lalkozásokat felkészítendő, 
szakmai fórumot szervezett 
a BKMKIK székházában. 
Dr. Kriesch Attila, az Euró-
pai Fogyasztói Központ (EFK) 
igazgatója az „E-kereskede-
lem és fogyasztóvédelem – a 
jogszerű és fogyasztóbarát 
e-shop, gyakorlati kérdések 
és válaszok a vállalkozások 
részére, különös tekintettel 
az új magyar szabályozásra” 
címmel tartott előadást, mely 
során érintette az elektroni-
kus kereskedelem sarkalatos 
kérdéseit.

Felhívta az érdeklődők fi-
gyelmét a jogszerű és fogyasz-
tóbarát webshopok működte-
tésével kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalókra. A rendezvényen 
egyebek mellett szó esett ar-
ról, hogy a jogszabály részle-
tes tájékoztatási kötelezett-
séget ír elő, ami kiterjed az 
elállás részletes feltételeire 
is. A vevő elállási joga – a szer-
ződéstől történő visszalépés – 
8 munkanapról 14 napra bő-
vül. Ha a terméket a futárcég 
egy csütörtöki napon szállítja 
ki részünkre, a 14 napos elál-
lási határidő a pénteki napon 
kezdődik. A szombat és vasár-
nap is naptári nap, ezért az el-
állási határidőbe a hétvége is 
beletartozik.

A kamarába 
újonnan belépő 
vállalkozások  
névsora

Tagsági jogviszony-létesí-
tések 2014. május 25-től 
2014. június 25-ig.

– Kőrös-R Gépész Kft., Kalocsa
– Braunné Szentesi Ildikó,

Csátalja
– Rozsomák Marketing Kft.,

Kecskemét
– Grausza János, Kiskőrös
– Oláh János, Baja
– Alföldfest Kft., Szeged
– Ingatlan-Szakmai Adatbank

Kft., Kecskemét
– Textiltisztító Egyesülés,

Budapest
– Magyar Fenyőbútor Kft.,

Érsekcsanád
– Mobil-Event Kft., Kecskemét

Veszely Attila, a Csokoládé Akadémia vezetője a bonbonkészítést mutatta be a gyakorlatban
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Évfordulóra 
készül jövőre 
a kamara

Fennállása 20. évfordu-
lóját ünnepli 2015-ben 
a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara. 
A jeles évforduló alkalmából 
a kamara vezetősége egy ki-
állítás megszervezését terve-
zi, a kamara múltját és jelenét 
bemutató fényképek és egyéb 
tárgyi emlékek felhasználá-
sával. A kiállításra a kamara 
szívesen fogadja a vállalkozá-
soknál fellelhető, a kamarai 
együttműködéshez kapcsolódó 
emléktárgyakat. A részletekről 
érdeklődjön kamaránk titkár-
ságán a 06-76/501-500 tele-
fonszámon, vagy a titkarsag@
bkmkik.hu e-mail címen.

Beszállítói járat indul 
kamarai szervezésben
Megkezdődött a Pak-

si Atomerőmű bő-
vítésével kapcsola-

tos előkészítő munka, ill. a 
majdani építő-, beszállító cé-
gek feltérképezése. A kama-
ra annak érdekében, hogy a 
megyéből minél többen meg 
tudjanak felelni az atomerő-
mű által elvárt minőségbiz-
tosítási, munkaszervezési 
és egyéb elvárásoknak, „be-
szállítói járatot” indít Kecske-
métről olyan cégekhez, akik 
már gyártanak termékeket az 
atomerőműnek. A tapasztala-
tok átadására, ill. az elvárá-
sok megismertetésére a már 
„atomerőművi beszállítói” mi-
nősítéssel bíró keceli Pintér 

Művek, ill. a paksi Kópis és 
Társa Kft. vállalkozott, majd 
ezeket követően lesz mód 
megtekinteni egy munkafo-
lyamatot az atomerőmű terü-
letén. Jelen feltételek szerint, 
2014. szeptember 18-án, reg-
gel 8 órakor indul különbusz 
Kecskemétről, Kiskőrös és 
Kalocsa felszállási lehetőség-
gel Paksra. A programra azo-
kat a cégvezetőket és mun-
katársaikat várjuk, akik az új 
atomerőművi blokkok építé-
sében, esetlegesen az oda 
beépítendő anyagok, eszkö-
zök gyártásában szeretnének 
részt vállalni. Jelentkezése-
ket a pejo.zoltan@bkmkik.hu 
email címre várjuk.

Jó a diáknak, jó a munkaadónak
Képzés Évente több ezren kötnek tanulószerződést

Ahogy közeledik a 
2014/2015 tanév 
kezdete, egyre töb-

ben keresik fel a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara kecskeméti 
szakképzési irodáját, bajai, 
kiskunhalasi valamint kalo-
csai képviseleteit tanulószer-
ződéssel kapcsolatos kérdé-
sekkel, tanulószerződések 
kötésével.

A tanulószerződést a gaz-
dálkodó szervezet és a ta-
nuló (törvényes képviselő-
je) köti, amelyre a 2011. évi 
CLXXXVII. szakképzési tör-
vény bizonyos esetekben 
már a 9. évfolyamon lehe-
tőséget nyújt. Tanulószer-
ződés: a tanuló és a gaz-

dálkodó szervezet közötti, 
gyakorlati képzés céljából 
megkötött írásbeli szerző-
dés, a jogszabályokban előírt 
tartalommal.

Tanulószerződéses tanuló-
nak előnyei vannak a szerző-
dés nélkül oktatott tanulók-
kal szemben, mint:

• Kamaránk csak olyan 
vállalkozás tanulószerződé-
ses igényét veszi nyilvántar-
tásba, amely rendelkezik a 
képzéshez szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételekkel, 
a megfelelésről kamarai ha-
tározattal rendelkezik.

• A szakképzési tanuló-
évek beszámítanak a későb-
bi nyugdíj megállapításnál a 
szolgálati időbe.

• A tanuló rendszeres havi 
pénzbeli juttatást kap, mér-
téke félévenként a tanuló 
szorgalma és magatartása 
függvényében növekszik.

• A gyakorlati időre a tanu-
ló számára napi egyszeri ét-
kezést biztosítanak.

• Ingyenes pályaalkalmas-
sági orvosi vizsgálatról és fe-
lelősségbiztosításról gondos-
kodik a vállalkozó.

• Munkaruhát, védőfelsze-
relést kap a tanuló.

• A sikeres szakmai vizsga 
letétele után nagyobb a tanu-
ló esélye az elhelyezkedésre.

A tanulószerződés előnyei 
a gazdálkodó szervezet szá-
mára:

• A gazdálkodó a saját igé-
nyeinek megfelelően képez-
heti ki a tanulót, aki a bizonyít-
vány megszerzését követően 
azonnal munkába állítható.

• Lényegesen csökken a 
munkaerő-kiválasztás kocká-
zata.

• A leendő munkaválla-
lónak több ideje van a helyi 
munkakultúra elsajátítására, 
a beilleszkedésre.

• A szakképzési hozzájá-
rulásról szóló 2011. évi CLV. 
törvény értelmében a képzés 
felmerülő költségei – szak-
mánkénti normatíva alapján 
– a szakképzési hozzájárulás 
terhére elszámolhatók.

Minderről bővebben a 
bkmkik.hu-n olvashatnak.

Megyei 
termékek 
egy helyen

Az általunk keresett cé-
gek felkutatására több 
internetes felület is elér-

hető ma a világhálón. Azonban 
egy-egy termék vagy szolgálta-
tás megtalálását csak korláto-
zottan, weboldalak átböngé-
szésével tehetjük meg. Ennek 
a problémának a kiküszöbölé-
sére hozta létre a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara a www.bacstermek.
hu weboldalt, melyre bármely 
vállalkozás feltöltheti az általa 
gyártott termékek képét és rö-
vid ismertetőjét, ill. egyéb szol-
gáltatásait is.  Az oldal angolul 
is elérhető, így a kamara külföl-
dön is népszerűsíti a  megyé-
ben előállított termékeket.

Fogyasztói vitás ügyekkel, vásárlók megkárosításával, 
szolgáltatókkal kapcsolatos panaszok gyors, 

ingyenes ügyintézése

a Békéltető Testületnél.
A Békéltető Testület hatáskörébe tartozó panaszügyek:

•  termékek, áruk jótállási, szavatossági időn belüli meghibásodása,
•  szolgáltatás minőségével, árával kapcsolatos problémák,
• telefon-, mobil-, internetszolgáltatás,
• közüzemi (víz, gáz, áram) szolgáltatások,
•  építőipari szolgáltatások,
•  utazási szerződések.

       Az eljárást természetes személyek, mikro- és kisvállalkozások,        
civil szervezetek (panaszosok) kérhetik.

Az eljárás ingyenes,  
célja a vitás felek közötti egyezség létrehozása.

Vegye igénybe, kérje Ön is, ha fogyasztóként 
vitás ügyét rendezni kívánja!

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
mellett működő Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel: 76/501-525; 76/501-532
www.bacsbekeltetes.hu


