
Oktatás piaci környezetben
Konferencia A duális képzés rugalmasan reagál az ipar munkaerő igényeire
A magyar kamarai rendszer 
szorgalmazta a duális képzés 
bevezetését. Ennek tapaszta-
latairól rendeztek Kecskemé-
ten konferenciát.

Barta Zsolt

A kormány 2011-ben fogadta 
el a szakképzés koncepcióját, 
és 2013-tól kezdődött el ide-
haza a gyakorlatorientált okta-
tás. Egyebek mellett erről is szó 
esett azon a szakmai rendez-
vényen, melyen gyakorlati kép-
zést folytató gazdálkodó cégek, 
szakképző intézmények és a 
felnőttképzést végző szerve-
zetek képviselői vettek részt. A 
rendezvényt a megyei iparka-
mara kecskeméti székházá-
ban tartották a közelmúltban. 
Pintye László kamarai alelnök 
köszöntőjében összefoglalta a 
szakoktatás területén bekövet-
kezett változásokat. Hangsú-
lyozta, hogy a tavaly országszer-
te elindult duális képzés óriási 
előnye az, hogy életszerű kör-
nyezetben sajátítják el a fiata-
lok a szakmák fogásait.

Az alelnök után Palotás Jó-
zsef, a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal Szakképzési és Fel-
nőttképzési Igazgatóság fő-
igazgató-helyettese tartott elő-
adást. A munkaügyi szakember 
kiemelte: a duális képzés leg-
fontosabb pillére az, hogy már 
a beiskolázáskor a gazdaság 
igénye felé fordítsa a képzési 
szerkezetet. A duális képzés-
rendszerszintre emeli a tanuló-
szerződés rendszerén keresz-
tül, illetve a most megjelenő, 
tervezett kamarai garancia-
programmal azt, hogy minél 

több tanuló a szakmai gyakor-
latát vállalatnál tölthesse. A fő-
igazgató-helyettes szólt arról 
is, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és az országos 
kamara a szakmai együttmű-
ködés szorosabbra fűzése ér-
dekében egy operatív bizott-
ságot is létrehozott. Az ország 

fejlődése szempontjából fontos 
kérdés a tőke beáramlása. Ah-
hoz, hogy befektetők érkezze-
nek hozzánk kiművelt ember-
fők sokaságára van szükség. 
A külhoni cégek a képzett szak-
munkásokat, technikusokat és 
mérnököket keresik. Aláhúz-
ta, hogy az általános iskolai 

végzős diákok mind nagyobb 
részét kell a szakképzés felé 
orientálni. Azt is megemlítette, 
hogy a piac által leginkább ke-
resett hiányszakmák gyakor-
lati képzésének támogatását 
még inkább differenciálni kell. 
Akik ilyen hivatást választanak, 
azoknak az ösztöndíját akár a 

jelenleginél is magasabb ösz-
szegben kell megállapítani. 

– „Bács-Kiskun megye a 
szakképzés tekintetében, or-
szágos szinten nagyon jó hely-
zetben van, hiszen a szak-
munkás szakiskolai képzés 
magasan az országos átlag fö-
lött áll. A nagy ipari beruházá-
sok ezt a szerencsés helyzetet 
csak erősítik” – hangsúlyozta 
Bogdány Zoltán, a Mondolat 
Iroda Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója, aki 
megyénk szakképzés-fejleszté-
si koncepciójáról beszélt. Ez a 
fejlesztési stratégia öt célt jelöl 
meg. A legfontosabb eleme az, 
hogy olyan szakképzési centru-
mokat lenne érdemes Kecske-
mét és Baja vonzáskörzetében 
kialakítani, ahol a gyakorlati 
képzőhelyek, elsősorban a tan-
műhelyi gyakorlati képzőhelyek 
fejlesztésére építve megoldha-
tó lenne a magas színvonalú, 
és erre az ipari igényre reagá-
ló szakképzés” – hangsúlyoz-
ta Bogdány Zoltán ügyvezető 
igazgató.

A Petőfi Népe melléklete
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Kamarák 
találkozója

Az Európai Kereskedelmi 
és Iparkamarák Szövetsé-
ge októberben harmadszor 
rendezte meg az Európai 
Vállalkozói Parlamentet 
Brüsszelben. Ezen felszólalt 
Gaál József, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
alelnöke is.  u II. oldal

A szépségszakmák 
képviselőinek klubja
A BKMKIK kézműves tago-
zatán belül alakult meg a 
kéz- és lábápolók klubja , a 
kozmetikus, fodrász szak-
mai kollégák bevonásával.  
Bakos Aranka azt mond-
ta, azért is szervezte meg 
a klubot, hogy a hivatás 
presztízsét helyreállítsák 
, erősítse a szépségszak-
mák közötti együttműkö-
dést.   u II. oldal

A körbetartozás 
csökkentése fontos 
A Teljesítésigazolási Szak-
értői Szerv (TSZSZ) veze-
tőhelyettese, Csermely 
Gábor tartott előadást 
mintegy félszáz vállalkozó-
nak a közelmúltban a ka-
mara székházában, Kecs-
keméten.  u III. oldal

Pályázatokról és 
hitelekről
A Széchenyi Kártya hitel-
konstrukció szerepéről, 
jelentőségéről, az uniós 
pályázatok kiírásáról ren-
deztek fórumot Kecskemé-
ten, a megyei iparkamara 
székházában.  u III. oldal
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Székház:

u Húsz érmet nyert Magyar-
ország a szakmák Európa-baj-
nokságán, a Lille-ben rendezett 
EuroSkills versenyen. Így a részt- 
vevő országok között a hato-
dik helyen végeztünk. A magyar 
versenyzők az épületasztalos, 
ICT-specialista, karbantartó tisz-
tító specialista, valamint tisztítási 
technológiák szakmában lettek 
aranyérmesek, míg ezüstöt a fa-
ipari technológiák és mechat-

ronikus szakmában nyertek a 
mieink. Bronzérmet öt szakmá-
ban – bútorasztalos, ács, virág-
kötő, faipari gépkezelő, valamint 
ápolás és gondozás – érdemelt 
ki Magyarország, utóbbiban elő-
ször vett részt magyar verseny-
ző. Kecskemétről Hefkó János, a 
kecskeméti Gáspár András Szak-
iskola korábbi tanulója, aki jelen-
leg a Ver-Bau Kft. dolgozója, a he-
tedik helyen végzett.

A magyar delegáció a Lille-ben rendezett világversenyen a hatodik helyen végzett húsz éremmel

Kevesebb a súlyos és a halálos balesetek száma
Kamara Négy településen rendeztek munkaügyi és fogyasztóvédelmi fórumokat a vállalkozók számára

A kamara minden év-
ben több alkalommal 
is rendez a vállalkozá-

sok számára fontos fogyasztó-
védelmi és munkaügyi mun-
kavédelmi tájékoztatókat. Az 
ellenőrzések tapasztalatairól, a 
jogszabályváltozásokról dr. Bo-
rics Attila, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Munkavédelmi 
és Munkaügyi Felügyelőségé-
nek igazgatója, dr. Lakó Anita, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügye-
lőségének felügyelőségveze-
tő-helyettese és Égető Napsugár 
felügyelő adott tájékoztatást a 
kamara megyei székházában. 
Dr. Borics Attila lapunknak el-
mondta: az ellenőrzések során 

gyakran találkoznak olyan ese-
tekkel, amikor nincsenek beje-
lentve a munkavállalók. Ilyenkor 
a munkaadó azzal védekezik, 
hogy próbamunkára vette fel az 
illetőt, ezért nem tett bejelen-
tést a NAV felé. S ha a dolgozó 
megfelel az elvárásoknak, ak-
kor kívánják felvenni. Ez azon-
ban bejelentés nélküli foglal-
koztatásnak számít, amelyet a 
jogszabály szankcióval sújt. Ha 
ki akarja próbálni a felvételre 
kinézett személyt a cég, akkor 
az egyszerűsített foglalkoztatás 
vagy próbaidő rendszerében kell 
bejelenteni a leendő alkalma-
zottat. Ezután dönthet a mun-
káltató arról, hogy alkalmazza-e 
az illetőt. Az igazgató elmondta, 

hogy az elmúlt nyolc hónap so-
rán 600 munkahelyi balesettel 
kapcsolatos bejelentés érkezett 
a felügyelőséghez. A munkavég-
zéshez kapcsolódó balesetek 
száma ez idáig kettő volt a me-
gyében. Mint mondta, kevesebb 
a súlyos és halálos balesetek 
száma, mint a korábbi években 
volt tapasztalható.

Dr. Lakó Anita, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőségének fel-
ügyelőségvezető-helyettese a ta-
vasszal hatályba lépett új polgári 
törvénykönyv egyik fontos válto-
zásáról beszélt. Elmondta, a kö-
telező jótállásról szóló kormány-
rendelet melléklete tartalmazza, 
hogy milyen esetekben kötelező 

jótállást vállalni egy vállalkozás-
nak. A termékek köre jelentősen 
kibővült. „Eddig taxatíve kötele-
ző felsorolást tartalmazott a ren-
delet, most pedig már termék-
kategóriákat fogalmaz meg. 
Például kimondja, hogy a moto-
ros kéziszerszámok esetében 
kötelező jótállást kell vállalnia a 
vállalkozásnak, így a különösen 
a láncfűrész esetében. Kimerítő 
felsorolást azonban nem tartal-
maz, tehát bővíthető. A fórumon 
előadást hallhattak a jelen lévő 
vállalkozásvezetők a gazdasági 
reklámtevékenységre vonatkozó 
előírásokról is. A kamara Kecs-
keméten kívül Kalocsán, Baján 
és Kiskunhalason is rendezett 
szakmai tájékoztatókat.  B. Zs.

A megye szak- és felnőttképző intézményeinek a vezetői hallgatták az előadásokat

Hefkó János és szakmai támogatója, dr. Vidovszky István

Fontos, sokak érdeklődését felkeltő témákról esett szó az előadásokon
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Pályaválasztás előtt
Kamara Kétszázötven diák látogathatott el a cégekhez

Két nap alatt több mint négy-
ezren fordultak meg a Kecs-
keméten rendezett pályavá-
lasztási kiállításon.

Barta Zsolt

A becslések szerint jó négyez-
ren fordultak meg azon a kiál-
lításon, melyet a Lánchíd utcai 
Sportcsarnokban rendeztek.

A kiállítók között 30 közép-
iskola, a Kecskeméti Főisko-
la, 10 felnőttképző, 9 egyéb 
intézmény, 15 cég várta az 
iskolásokat és a felnőtteket. 
A kiállítók rengeteg ajánlat-
tal szolgáltak a pályaválasztás 
iránt érdeklődő hetedikes-nyol-
cadikos tanulóknak és szü-
leiknek. A látogatók nagyon 
sok információt gyűjthettek 
össze a beiskolázási és az el-
helyezkedési lehetőségekről. 
A kiállítást Leviczky Cirill ön-
kormányzati képviselő, a Kecs-
keméti Műszaki Szakképző 
Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium igazgatója nyitot-
ta meg. Kovács Ernő megyei 
kormánymegbízott arra biztat-
ta a fiatalokat, hogy alaposan 

gondolják végig, milyen szak-
mát  választanak, mert abból 
egy életen keresztül megélhet-
nek. A kiállítók prospektusok-
kal, bemutató filmekkel várták 
az érdeklődőket, akik szóbe-
li információk mellett névje-
gyeket is gyűjthettek. Bálint 
István, a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal főigazgatója is megtisz-
telte a rendezvényt. A megyei 
iparkamara standdal várta a 
tanulókat és az osztályfőnökö-
ket. A munkatársak a Plane-

táriumban külön tájékoztatót 
tartottak az érdeklődő hete-
dikes-nyolcadikos diákoknak 
a tanulószerződés rendszeré-
ről, a duális képzés szakmai 
és anyagi feltételeiről. Mintegy 
20 osztályfőnökkel beszéltek 
a kamara képviselői, akiket 
leginkább a gyakorlatorien-
tált képzés érdekelt. A taná-
rok pontos információkat kap-
tak a hiányszakmákról s arról, 
hol várják a továbbtanulókat 
a duális képzésben résztvevő 

cégek. A pedagógusok az osz-
tályfőnöki órákon és a szülő-
értekezleteken adják tovább a 
kamarai tájékoztatást a gyere-
keknek és a szüleiknek. A ka-
mara mint a korábbi években, 
most is szervezett autóbuszos 
kirándulást ismert kecskemé-
ti vállalkozásokhoz. Így mint-
egy 250 diák tekinthette meg 
a CabTec Kábelkonfekcionáló 
és Készülékgyártó Kft.-t, a Sza-
bó-Cseh Textilgyártó és Szol-
gáltató Kft.-t, a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft.-t, a Szimik-
ron Kft.-t, a Herczeg és Társa 
Kft.-t és a Mercedes autó-
gyárat és a Phoenix Mecano 
Kecskemét Kft-t. A fiatalok 
testközelből tapasztalhatták 
meg azt, hogyan is működik 
egy gyártóvállalat. A nagyvál-
lalatok mellett a honvédség, a 
katasztrófavédelem, a munka-
ügyi központ és más szerve-
zetek is megjelentek, amelyek 
munkatársai készséggel ad-
tak választ az érdeklődőknek. 
A megyei munkaügyi központ 
Kecskeméten kívül még Kalo-
csán és Baján is szervezett pá-
lyaválasztási kiállítást.
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Csarnoképítés  
uniós pénzből
Baja A Pallér Kft. 57 241 700 
forint európai uniós támoga-
tást nyert egy pályázaton.  
A fejlesztések eredménye-
ként megújul a cég beton-
acél-hajlító és a kiselemes 
betonelem-előregyártó csar-
noka. A beruházással a ter-
melési hatékonyság jelentő-
sen javul, és emellett négy új 
munkatársnak biztosítanak 
állást a kft.-nél.

Magyar-Szerb  
üzleti találkozó 
KisKunhalas A Kiskunhala-
si Vállalkozók Klubja szerve-
zésében november 4-5-én 
rendeznek rendhagyó üzleti 
találkozót. A „Halasi és Ma-
gyarkanizsai vállalkozók kö-
zös rendezvényei projekt” 
keretében Szerbiából közel 
20 cégvezető látogat a Sós-
tó Csárdába, ahol hasonló 
számban lesznek jelen a kör-
nyék vállalkozásainak kép-
viselői. A találkozón a megye 
és Vajdaság északi területei 
közötti gazdasági együttmű-
ködés, kereskedelmi lehető-
ségek, közös vállalkozások 
témakörein kívül a kishatár-
zónáról és a hatályos vámsza-
bályokról is szó esik. A fóru-
mon előadást tart a kamara 
képviselője is.

Nívódíjat kapott  
a Poli-Farbe Kft.
Bócsa A Poli-Farbe Vegyipa-
ri Kft.-t újabb Magyar Termék 
Nagydíjjal jutalmazták, ezút-
tal a Platinum egyrétegű bel-
téri falfestékéért. A cég 2006 
óta hetedik alkalommal nyer-
te el a rangos kitüntetést va-
lamely fejlesztésével. Idén 
ráadásul a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat – Gazdasá-
gért Nívódíj elismerést is oda-
ítélték a bócsai vállalatnak.

Kézműipari cég       
pályázata 
Kalocsa A tavaly megalakult 
Kalocsai Kézműipari Szövet-
kezet „A foglalkoztatottság 
növelése a helyi hagyomány-
őrzés elősegítésével Kalo-
csán” címmel nyert pályáza-
ti támogatást. A vállalkozás 
50 millió forintnyi összeget 
kapott. Ebből a pénzből varró-
gépeket és kiegészítő eszkö-
zöket vásároltak.

Európai kamarák találkozója Brüsszelben
Gaál József A beszálítói láncok kialakításával lehetne növelni a fejlődés ütemét a kontinensen

Az Európai Kereske-
delmi és Iparka-
marák Szövetsé-

ge (Eurochambres) a nemzeti 
kereskedelmi és iparkamarák-
kal együttműködésben október 
16-án harmadik alkalommal 
rendezte meg az Európai Vál-
lalkozói Parlament elnevezé-
sű rendezvényt Brüsszelben. A 
parlamenti képviselők helyén 
vállalkozók szavazhattak az üz-
leti szférát érintő olyan aktuális 
európai uniós kérdésekről, mint 
a vállalkozások nemzetközivé 
válása, a szakképzés, a pénz-
ügyek és az energiaügyek. A 
nagyszabású rendezvényen 45 
tagállam közel 700 vállalkozó-
ja gyűlt össze. Magyarországot 

19 vállalkozóból álló delegá-
ció képviselte az Európai Parla-
ment plenáris üléstermében, 
ahol Gaál József, az MKIK al-
elnöke is felszólalt. „A vállalko-
zókat ugyan érdekli Európa, de 
Európa nem fordít kellő figyel-

met a vállalkozók érdekeire” 
– ez volt az Európai Vállalkozói 
Parlament fő konklúziója. A me-
gyei kamarai elnök a Nemzet-
köziesedés Szekcióban szólalt 
fel, ahol azt vizsgálták, hogy a 
világban megfelelő mértékben 

képviselik-e magukat az uniós 
cégek. A résztvevők szerint a 
vállalkozások nincsenek megfe-
lelően reprezentálva.

Az elnök arról beszélt, misze-
rint óriási fejlődési tartalékokat 
lehetne mozgósítani, ha erőtel-

jesebb – innovációs és termelé-
si – együttműködés alakulna ki 
a kelet-közép-európai és a nyu-
gati cégek között. Magyarorszá-
gon több ide beruházó nagyvál-
lalat – k+f központot létrehozva, 
beszállítói láncot kialakítva – 
költséghatékonyabban műkö-
dik, mintha a Távol-Keletre viszi 
a termelést. Az ő és a nemzet-
közi küldöttek többségének vé-
leménye megyegyezett abban, 
hogy az uniós belső piac egysé-
gessé válása érdekében még 
nagyon sok a teendő.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara kétnapos programot 
szervezett a rendezvény köré. En-
nek során az Európai Vállalkozói 
Parlament mellett a delegáció 

részt vett a Brüsszeli Magyar Gaz-
dasági Klub (BRÜMAG) kerekasz-
tal-beszélgetésén, mely energe-
tikai kérdéseket érintett. Ezen 
szó esett arról, hogy az unió 27 
országában 1990–2010 között 
nőtt az energiahatékonyság. Ma 
az EU 26 százalékkal optimáli-
sabban használja fel az energiát, 
mint korábban. Ennek ellenére 
az itteni gazdaságok magasabb 
költséggel termelnek, mint az 
USA cégei. Az európai ipari áram 
és gáz ára átlagosan duplája és 
háromszorosa az amerikainak. 
Jelentősen lehetne csökkenteni 
a költségeket például azzal, ha a 
nemzeti energiarendszerek ösz-
szekapcsoltan és összehangol-
tan működhetnének.

A magyar küldöttség tagjai Brüsszelben – a vállalkozók álláspontját figyelembe veszik a döntéshozók

Közlekedni is alig lehetett a pályaválasztási kiállításon a sok látogató között.

A kamarai stand előtt a munkatársak ismertetőket osztogattak.

fo
tó

: b
ar

ta
 z

so
lt

A szépségszakmák  
képviselői  
kamarai klubot  
alakítottak

A kamara támogatásá-
val ezentúl évente két 
szakmai továbbkép-

zést tartanak a szépségszak-
mák szolgáltatói Kecskemé-
ten a szervezet székházában 
Bakos Aranka ezüstkoszorús 
mester, gyógypedikűrös, fel-
nőttképzési szaktanácsadó 
vezetésével. A BKMKIK kéz-
műves tagozatán belül alakult 
meg a kézápolók, lábápolók 
klubja, a kozmetikus-, fodrász-
szakmai kollégák bevonásával. 
A november 3-án megtartan-
dó rendezvényre Bács-Kiskun, 
Csongrád, Békés, Tolna, Pest 
és Szolnok megye szakem-
bereit várják. Bakos Aranka 
azt mondta, azért is szervezte 
meg a klubot, hogy a hivatás 
presztízsét helyreállítsa, erősít-
se a szépségszakmák közöt-
ti együttműködést. Az utóbbi 
években nagyon sokan, a tö-
meges szakmai képzés megje-
lenésével sok esetben nagyon 
szerény szakmai ismeretmeny-
nyiséget elsajátítva kaphattak 
olyan végzettséget tanúsító 
dokumentumot, amellyel akár 
azonnal üzletet is nyithatnak, 
szolgáltatást végezhetnek, 
akár cukorbeteget is elláthat-
nak, holott ilyen tudással nem 
rendelkeznek.

 Ez a tevékenység azonban 
jóval több, mint egyszerű láb-
ápolási munka. Nyugat-Euró-
pában a gyógypedikűrösök 
– ahogy a képzett hazai szak-
emberek is – speciális preven-
ciós és rehabilitációs kezelést 
végeznek, podológus szakmai 
végzettség, és nagyon komoly 
szakmai gyakorlat birtokában. 
A szakorvosi kezelést kiegé-
szítve a gyógypedikűrös a dia-
béteszes lábellátását is végzi. 
Bakos Aranka, aki a kama-
ra megalakulása óta tagja a 
szervezetnek, több szakcikk, 
illetve szakkiadvány szerző-
je arra is felhívta a figyelmet, 
hogy Kecskeméten a mes-
terképzés beindítását szor-
galmazza, mely lehetőség a 
szakmai színvonal emelésére. 
A gyógypedikűrös hivatás az 
egészségügyi jellegénél fogva 
óriási felelősséggel jár együtt, 
amely a gyógyításról, nem pe-
dig a divatról szól. A kama-
rával kapcsolatban a mester 
elmondta, hogy a BKMKIK 
munkatársai rugalmasan áll-
nak minden kéréséhez.



Fórum pályázatokról
KAVOSZ Alacsony kamatozású kölcsönt igényelhetnek a vállalkozások

A Széchenyi Kártya hitelkonst-
rukció helyéről, szerepéről,  
az uniós pályázatok kiírásáról 
rendeztek konferenciát Kecs-
keméten a megyei iparkama-
ra székházában.

Barta Zsolt

A Széchenyi Kártya segít a pá-
lyázati önerő megteremtésé-
ben, egyebek mellett erről is 
szó esett azon a fórumon, me-
lyet a KAVOSZ Zrt. rendezett 
a kamara székházában. Gaál 
József, a kamara megyei elnö-
ke köszöntötte a megjelente-
ket, hangsúlyozva, hogy nagyon 
várják a vállalkozók azokat a 
pályázati kiírásokat, amelyek 
ezekben a hónapokban jelen-
nek meg. Nagyon sok olyan 
cég van, amelyek már kidol-
gozták a fejlesztési terveiket, 
és a kiírásokat figyelik. Az el-
nök után Kovács Ernő megyei 
kormánymegbízott üdvözölte a 
több mint száz vállalkozót, akik 
elfogadták a kamara meghí-
vását az eseményre. Szeme-
reyné Pataki Klaudia, Kecske-
mét polgármestere sikeresnek 
nevezte a város és a kamara 
8 éve indult együttműködését. 
Kiemelte, hogy a helyi vállal-
kozásokkal együtt kidolgozott 

iparűzési adócsökkentés 6 mil-
liárd forintot hagyott a vállal-
kozásoknál. Dr. Lovas Dániel, 
a VOSZ Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetének a titkára a Szé-
chenyi Kártya rendszer jelen-
tőségéről szólt. Az 5–10–20 
millió forintos hitelektől nagyon 
sok kisvállalkozás sorsa függ. 
Hatalmas az információéhség 
a vállalkozók részéről, hogy 
megfelelő pályára állíthassák a 
cégeiket. Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség fejlesztéspo-
litikai kommunikációért felelős 
helyettes államtitkára a 2014–
20-as pályázati időszakról be-
szélt. Hangsúlyozta, a tartalmi 
kérdéseken túl a formai kritéri-
umokon is változtatni kell, mert 
a kiszámíthatatlanság miatt 
nagyon sok volt a reklamáció. 
A kormány a hétéves fejleszté-
si stratégiát éves fejlesztési ke-
retekre bontja. Ezt a Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottság 
fogadja el. Az éves kereteken 
csak negyedéves bontásokban 
lehet változtatni, de azon belül 
nem lehet megváltoztatni a pá-
lyázatok kiírásának ütemezé-
sét – szögezte le. A kiírás után 
húsz nappal felkerülnek a hon-
lapra a kitöltőprogramok. Az 
elektronikus formában kitöltött 
pályázatok beadása 30 nap 

elteltével mindenki számára 
egyszerre válik lehetővé – kö-
zölte. Csepreghy Nándor azt is 
elmondta, hogy 8700 milliárd 
forint jut az operatív progra-
mokra, amelyből 1300 milliárd 
forintot a magyar költségve-
tés biztosít. Beszámolt arról is, 
hogy a 17 helyett 10 operatív 
program lesz, az előző időszak 
gazdaságösztönző támogatá-
sainak 16 százalékos arányát 
60 százalékra emelik, valamint 
csökken a közcélú beruházá-
sok aránya. A rendezvényen 
előadást tartott Parragh Lász-
ló, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, aki a világ-
gazdaság fejlődését elemezte. 
Hangsúlyozta, hogy tartós nö-
vekedést hitelből nem lehet fi-
nanszírozni, a monopóliumokat 
nem lehet másoknak átadni, 
mert azok profitját kiviszik az 
országból. A társadalmi alrend-
szereket nem lehet nem hozzá 
igazítani a világ változásához. 
Az uniós forrásokat a gazda-
ságba kell forgatni. Egy ország-
nak nem szabad lemondania 
a teljesítmény-központúságról 
sem – mondta Parragh László, 
majd szólt azokról a pozitív ten-
denciákról, melyek 2010-ben 
kezdődtek el. Az országos el-
nök után a KAVOSZ Zrt. vezér-

igazgatója, Krisán László tartott 
ismertetőt a Széchenyi Kártya 
rendszer jelentőségéről. A Szé-
chenyi Kártya Program keretein 
belül kihelyezett hitelek össze-
ge mára meghaladja az 1360 
milliárd forintot. A hiteligénylé-
sek száma megközelíti a 280 
ezret, és már közel 207 ezer 
hitelügylet jött létre. Bács-Kis-
kun megyében a befogadott 
igénylések száma mintegy 18 
ezer, közel 14 500 ügylet jött 
létre, aminek köszönhetően a 
megyében kihelyezett hitelek 
összege csaknem 104 milliárd 
forint. A KAVOSZ szerint érde-
mes lenne átgondolni, hogy a 
2014–2020-as időszakban a 
vállalkozások valamennyi pá-
lyázathoz automatikusan igé-
nyelhessenek a Széchenyi 
Kártya Programban önerő-ki-
egészítő és a támogatást meg-
előlegező hiteleket. Mindkét 
konstrukcióhoz 5 százalék 
kamattámogatást biztosít az 
állam, így ennek, valamint a 
rekordalacsony jegybanki alap-
kamatnak köszönhetően a 
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hi-
telhez éves nettó 1,6 százalék, 
a Széchenyi Támogatást meg-
előlegező hitelhez éves nettó 
1,1 százalékos kamat mellett 
juthatnak hozzá az igénylők.
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Új szakképzés  
a középiskolában
Baja Pályázati támogatás-
ból valósítja meg a rövidebb 
képzési idejű szakképzés 
bevezetését a Jelky András 
Szakképző Iskola. Az Új Szé-
chenyi Terv keretében meg-
valósuló TÁMOP program so-
rán az iskola a 8. osztály után 
tanulható új duális képzés-
re alapuló 3 éves, valamint 
az érettségire épülő, de már 
az új OKJ szerinti szakmák 
képzését kezdte meg. A pá-
lyázatban 11 közismereti és 
15 szakmai csoport 52 fővel 
kezdte meg működését.

Fejleszt a Stoleberg 
Hungary Kft.
Kalocsa Együttműködési 
megállapodást írt alá a ka-
locsai székhelyű Stoleberg 
Hungary Kft. és az önkor-
mányzat. A céget 2007-ben 
alapították helyi mérnökök és 
közgazdászok, akik kereske-
delemmel és tanácsadással 
foglalkoztak. Sófalvi Péter, a 
cég igazgatója szerint, a cél 
már akkor is az volt, hogy a 
későbbiekben a fémmeg-
munkálás területén állítsa-
nak elő magas minőségű 
termékeket. A vállalkozás ve-
zetői az elmúlt években több 
uniós pályázaton is eredmé-
nyesen szerepeltek, melyek-
nek köszönhetően már CNC 
fémmegmunkáló gépeken 
gyártott termékekkel elégítik 
ki a megrendelői igényeket. 
Jelenleg húsz főt foglalkoz-
tatnak, de a megrendelések 
növekedése miatt tervezik 
egy új telephely kialakítását 
és a munkavállalói létszámuk 
megduplázását is. 

Nyelvoktatás  
igények szerint
Kalocsa A Tomori Pál Főis-
kola tavaly indította A Tomo-
ri Pál Főiskola idegen nyelvi 
oktatásának átfogó fejleszté-
se című projektjét. Ennek az 
a célja, hogy az intézmények 
nyelvoktatásának a fejleszté-
se a munkaerőpiac elvárása-
it figyelembe véve történjen. 
Az intézmény a közelmúltban 
rendezett workshopot a főis-
kola tanácstermében, amely-
nek az volt a célja, hogy a 
különböző cégek vezetői segít-
sék az oktatási szakemberek 
munkáját tapasztalataik, illet-
ve elvárásaik ismertetésével.

A körbetartozás csökkentése közös érdek 
Pénzügyek Eddig 160 kérelem érkezett a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez

Az építőiparban 400 
milliárd forintra 
becsülik azt az ösz-

szeget, amellyel egymásnak 
tartoznak a vállalkozók. Ennek 
csökkentése érdekében még 
tavaly létrejött a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara mel-
lett egy szervezet, amelyhez a 
pénzükre várakozó cégek és 
vállalkozók fordulnak. A Telje-
sítésigazolási Szakértői Szerv 
(TSZSZ) vezetőhelyettese, Cser-
mely Gábor tartott előadást 
mintegy félszáz vállalkozó-
nak a közelmúltban a kamara 
székházában Kecskeméten. 
Elmondta, hogy a működés bő 
egy éve alatt 160 kérelem ér-
kezett be a szervezethez. Úgy 

tűnik, hogy egyre többen bíz-
nak a szervezet munkájában. 
Az ügyeket elindítók mintegy 
60 százaléka építőipari alvál-
lalkozó volt. Az ügyek a néhány 
százezres tételtől a többmilliós 
ki nem fizetésig sokfélék vol-
tak. A TSZSZ egyfajta jogorvos-
lati szervként működik közre 
a vitás kérdések megoldásá-
ban. A rendezvényen elhang-
zott, hogy a megrendelők gyak-
ran visszaélnek a helyzetükkel, 
és nem írják alá a teljesítés-
igazolást, így a kivitelező vár 
a pénzére. Ebben az esetben 
bírósághoz lehet fordulni, de 
érdemesebb a TSZSZ-től se-
gítséget kérni. A szerv szakvé-
leményével ugyanis egy soron 

kívüli bírósági eljárást lehet 
kezdeményezni. A bíróság pe-
dig a szakvélemény alapján a 
szakértők álláspontját veszi fi-
gyelembe. Csermely Gábor la-
punknak elmondta, hogy több 
olyan eset történt az elmúlt 
hónapokban, hogy a vitázó fe-
lek megegyeztek még azelőtt, 
hogy a szervhez került volna a 
panaszos beadványa. Amikor 
ugyanis a panaszolt megtud-
ta, hogy a kivitelező szakértők-
höz fordul, jobbnak látta nem 
húzni tovább az időt, kifizette a 
vitás összeget. Az előadó szólt 
arról, miszerint háromtagú 
szakembergárda vizsgálja min-
dig az adott ügyet. Díjazásuk a 
vitatott érték nettó egy száza-

léka, minimum 60 ezer forint, 
de legfeljebb 400 ezer forint. 
A TSZSZ gyorsan dolgozik, a 
beérkező kérelmet 30 napon 
belül vizsgálják ki. A kérelmet a 
kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail 
címre kell küldeni. Ezzel kap-
csolatban pontos informáci-
ót az Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarán kívül a megyei ka-
marák munkatársai is adnak. 
Kérdésünkre a szakember el-
mondta, hogy a tavaly beveze-
tett elektronikus építési naplót 
az építtetőnek vagy a megha-
talmazottjának kell vezetnie. 
Mivel az építtető sok esetben 
magánember, így célszerű egy 
műszaki ellenőrt felkérni ennek 
elvégzésére.  Barta Zsolt

A vitázó felek több esetben szerencsére megegyeznek – mondja 
Csermely Gábor

Csepreghy Nándor államtitkár a hétéves fejlesztési stratégiáról beszélt
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Exporttal kell  
erősíteni  
a hazai  
vállalkozásokat

M íg Ausztriában vagy 
Németországban a 
GDP előállításának 

több mint kétharmada szár-
mazik a kis- és középvállal-
kozásoktól, addig ez az érték 
idehaza 40 százalék. A ma-
gyar tulajdonú kis cégeknek na-
gyobb szerepet kell vállalniuk a 
bruttó nemzeti össztermék elő-
állításában, amelyet  az export-
tevékenységben való kiemelt 
aktivitás segíthet elő. Ennek ér-
dekében az érintett cégeknek 
a Dél-Alföldi régió kereskedelmi 
és iparkamarái segítséget nyúj-
tanak. Ezt a célt szolgálta az a 
kecskeméti ingyenes workshop 
is, amely az Európai Kis- és Kö-
zépvállalkozások Hetéhez kap-
csolódott. Szeptember közepe 
és október vége között szervez-
ték meg a szakmai találkozó-
kat a Csongrád megyei kama-
ra koordinálásában, karöltve a 
Bács-Kikun megyei és a Békés 
megyei köztestülettel.

Edelényi András, a kamara 
vezetőségi tagja köszöntötte az 
érdeklődő cégvezetőket. Hang-
súlyozta, hogy minden évben a 
költségvetés tervezésekor 5–7 
milliárd dollárt hiteltörlesztésre, 
csaknem ugyanennyit energia-
importra tesz félre a kormány. 
Ezért is égetően fontos az, 
hogy a termékeink minél na-
gyobb mennyiségben külföldön 
piacot találjanak. Az áruexport, 
beszállítás, turisztika – terüle-
ten támogatják a fejlesztést a 
kereskedelmi és iparkamarák. 
A rendezvényen Kautny Alexan-
der, a Business Provider Group 
nemzetközi üzletfejlesztője tar-
tott előadást, aki hangsúlyoz-
ta: Ausztriában és Németor-
szágban a GDP 90 százalékát 
a kkv-szektor adja, Magyaror-
szág számára ez jó példa lehet. 
Az exportfejlesztés lépéseiben 
az első az elemzés, a máso-
dik a piackutatás, ezt követi az 
exportstratégia körvonalazása, 
majd az exportterv meghatá-
rozása, végül maga az export 
indítása.

A műhelymunka-sorozat cél-
ja az, hogy a résztvevő kis- és 
középvállalkozásokról elkészül-
jön egy régiós szintű külgazda-
sági kiadványba szánt partner-
kereső profil. Bekerüljenek a 
kamarák kapcsolatépítő adat-
bázisaiba, így a lehető legtöbb 
csatornán indulhassanak el az 
új piacok felé. n



Meghívó
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

fogyasztóvédelmi konferenciát 
 szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívja 

Önt és munkatársait.

Program:
1.  Az e-kereskedelem  

fogyasztóvédelmi  
aspektusai, különös  
tekintettel a jogszabályi 
környezet idei változásaira 

Előadó: Récsányi Ilona – 
fogyasztóvédelmi felügyelő,
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Felügyelősége 

2.  Határon átnyúló panaszok, 
jogviták rendezése

Meghívott társelőadó:  
dr. Kriesch Attila – igazgató, 

Európai Fogyasztói Központ
Időpont:  
2014. 11. 06. (csütörtök) 
9.00 óra
Helyszín:  
Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara, 
Kecskemét, Árpád Krt. 4.

A rendezvény térítésmentes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezés:  
bkmkik@mail.datanet.hu
Tel.: 76/501-500  
Fax: 76/501-538

Vállalkozói kérdések
Találkozó A vállalkozók találkoztak a hivatalvezetőkkel

Szerda délután találkoztak 
a kamara székházában a 
kamara és a cégek munká-
ját segítő szakhatóságok és 
a járások vezetői.

Barta Zsolt

A gyakran változó jogszabá-
lyok figyelemmel követése, a 
vállalkozások működésével 
kapcsolatos problémák or-
voslása is tárgya volt annak a 
találkozónak, amelyet két napja 
rendeztek a kamara székházá-
ban. Ezen a BKMKIK képviselői 
mellett a megyei kormányhiva-
talhoz tartozó szakhatóságok 
és a járási vezetők vettek részt.

A megyei kamara kezdemé-
nyezésére szervezik ezeket a 
találkozókat. Tavaly Gaál József 
megyei kamarai elnök azt kérte 
az első ilyen rendezvényen, 
hogy a hatóságok munkatár-
sai támogassák a cégeket, a 
vállalkozásokat jó tanáccsal, 
s ne a büntetés, hanem a 
jogszabálykövetés elősegítése 
legyen a céljuk mindenek-
előtt. Akkor dr. Kerényi János 
kormánymegbízott erre ígéretet 
tett. Mint mondta, a „Jó állam” 
rendszerének a kialakítása kez-
dődött el. Ha a hatóságok és a 
vállalkozók rugalmasan együtt-

működnek, az jó az egész 
országnak, mert felgyorsítható 
a gazdaság fejlődése. A kor-
mányhivatalhoz tartozó járási 
hivatalok abban érdekeltek, 
hogy szakszerűen szolgálják 
ki az ügyfeleket a legrövidebb 
időn belül. A politikus akkor ja-
vasolta, hogy évente akár több 
alkalommal is találkozzanak.

A szerdai kétórás kerek-
asztal-beszélgetésen Gaál 
József megyei elnök a P-s jelű 
rendszámok problematikáját 
is felvetettel. Egy kamarai cég, 
mely jogosult lehetne erre nem 
kapja meg a használati jogot, 
mert a hatóság szigora valami 
oknál fogva hátrányosan érintet-
te őket. Arról is szólt, hogy egy 
egyéni építtető nem vezetett 
építési naplót, mert idős lévén 
ehhez nem értett. Megbün-
tették érte. Jó lenne a jog-
szabályon változtatni, mert az 
építési szakmában nem járatos 
magánemberek az elektronikus 
naplót nem tudják kitölteni.

Sipos Zsolt kamarai titkár a 
Gépjárművezetői Képesítési 
Igazolvánnyal kapcsolatban tol-
mácsolta a kamarai tagvállal-
kozások kérdéseit, majd arról 
szólt, hogy a kamara elektroni-
kus felületen olyan, a vállalko-
zásokat segítő anyagokat tesz 

közzé, amelyek az ügyintézés-
ben nyújtanak segítséget.

A rendezvényen Kollár Péter, 
a BKMKH Munkaügyi Köz-
pontjának az igazgatója tartott 
ismertetőt a munkaügyi adatok 
alakulásáról. Megemlítette, 
hogy az 517 ezer lakosú me-
gyében több mint kétszázezer 
foglalkoztatottat tartanak 
nyilván, az álláskeresők száma 
szeptemberben 22 049 volt. 
A munkanélküliség mértéke a 
legalacsonyabb Tiszakécske 
(6,4 százalék), Kiskunfélegyhá-
za (7,9 százalék) és Kecskemét 
(8 százalék) térségében volt. 
Az igazgató szólt arról, hogy 
a bejelentett  munkahelyek 
száma 30 352 volt szeptem-
ber végéig, ez csaknem egy-
harmaddal több, mint tavaly. 
A nem támogatott állások szá-
ma több mint tízezer volt. Szólt 
még azokról a programokról, 
amelyekkel a munkanélküliek 
átképzését segítik elő, érintette 
a közfoglalkoztatottak helyzetét 
is. Megjegyezte, hogy az idén 
25 ezernél többen dolgoznak 
ebben a státuszban.

Az előadók sorában az igaz-
gatót Karsai Attila, a BKMKH 
Közlekedési Felügyelőségének 
a hivatalvezetője követte, aki 
a szervezet tevékenységét 

vázolta fel. Érdekességként 
említette, hogy a megyében 
mindössze 8 autóbontót 
tartanak nyilván, amelyek 
adatai alapján 508 személy-
gépkocsi bontását jelentették 
le tavaly. Érzése szerint ennek 
a tízszerese történhetett meg. 
A kiszerelt alkatrészek pedig 
a feketepiacon cserélhettek 
gazdát. A szervezet munka-
társai dolgoznak a közutak 
mentén. Közlekedésbiztonsági 
ellenőrzést 6597 alkalommal 
végeztek, 771 esetben tapasz-
taltak szabálytalanságot. A fel-
ügyelőséghez tartozik többek 
között a járművezetők képzése 
is. Tavaly 23 332 vizsgázta-
tás történt a megyében a 49 
képzési helyen, iskolában, 118 
esetben történt ellenőrzésük. 
Ennek keretében 26 hiányos-
ságot tártak fel és 680 ezer 
forintos bírságot szabtak ki.

A Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságot Lukácsi Gábor hatósági 
osztályvezető képviselte, aki 
arra hívta fel a hallgatóság 
figyelmét, hogy az új Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat jövőre 
jelenik meg. A szervezet arra 
készül, hogy a vállalkozók és a 
lakosság széles rétegével meg-
ismertesse a változásokat.

Kecskeméti  
kiállítók  
a Hungexpón  
a jövő héten

November 5–7. között 
rendezik meg az Auto-
motive Hungary 2014 

című kiállítást Budapesten a 
Hungexpo területén. Kecske-
mét Megyei Jogú Város, a Kecs-
keméti Főiskola, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és az AIPA Nonprofit 
Közhasznú Kft. összefogásának 
eredményeként egy közös stan-
don jelenünk meg a szakvásá-
ron. Az érdeklődőket a G pavilon 
202/B standján a kecskeméti 
kiállítók különleges élmények-
kel, egyedi kiállítással várják. 

Hivatalos megnyitó: 2014. 
november 5. 11.00. óra. 
A rendezvényen többek között 
szakmai előadások hallhatók 
„A kecskeméti duális képzé-
si modell a kiemelt járműipari 
térségben a társadalom sike-
rességének, a nemzetgazda-
ság fejlesztésének szolgálatá-
ban” projekt keretében.

2014. október 31., péntekGAZDASÁGIIV.

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:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 
Budapest

GAZDASÁGI

A kamarába  
újonnan  
belépett  
vállalkozások

A kamara köszönti az 
alábbi vállalkozókat és 
vállalkozásokat, akik 

tagsági jogviszonyt létesítet-
tek június 25. és október 20. 
között:

• Jóott-Autó Kft. (Helvécia),
•  AntAl Krisztián (Tiszakécske),
•  KreAtív Press Kft.  

 (Kecskemét),
• KAlo-fríz Bt. (Kalocsa),
•  BudAi róBert (Érsekcsanád),
• sPortlógyógyász Kft.  
 (Csengele),
• Tan-Ács ÉpíTőipari KfT. 
  (Kecskemét),
• Bencze-cAr Kft. (Bátya),
• PeKár és társA Kft.  
 (Szentkirály),
• K-lArA deKor Kft. 
  (Kecskemét),
• ti-gAstro Kft. (Baja),
• tóth József ferencné 
  (Kecskemét),
• virág fAiPAri Kft.  
 (Nemesnádudvar),
• Bortello Kft. (Lajosmizse),
• KemenzA Kft. (Kecskemét),
•  hírös-cooP szociális  

szövetKezet (Kecskemét),
• gálA-food Kft. (Jánoshalma),
• fitt-mAKK egészség Kft. 
 (Kalocsa),
• Balogh Jenő ferenc  
 (Kalocsa),
• sAJó AttilA (Lajosmizse),
• liPo oPtiKA Kft. (Baja),
• domAszAKi Kft. (Újsolt),
• fodor lászló (Tiszaalpár),
• dAo-Plus Kft. (Kiskőrös),
•  csiKós és társA  

vendéglátó Kft. (Kalocsa),
• zseni ferenc  (Harkakötöny),
• szameK eniKő margiT 
 (Dunapataj),
• máté tímeA (Fajsz).

Karsai Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének a hivatalvezetője tartott előadást
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Fogyasztói vitás ügyek, vásárlók megkárosítása, szolgáltatókkal  
kapcsolatos panaszok gyors, ingyenes ügyintézése a BT-nél

a BÉKÉlTeTő TesTüleT  
hAtásKöréBe tArtozó  
panaszügyeK:

•  termékek, áruk jótállási,  
szavatossági időn belüli  
meghibásodása,

•  szolgáltatás minőségével,  
árával kapcsolatos problémák,

•  építőipari szolgáltatások,
•  utazási szerződések,
•  közüzemi (víz, áram, gáz,  

telefon, internet, mobil)  
szolgáltatások

•  továbbá a fogyasztó és a vállal-
kozás közötti szerződés megkö-

tésével és teljesítésével kapcso-
latos egyéb ügyek.

Az eljárást természetes sze-
mély, civil szervezet, egyház, 

társasház, lakásszövetkezet, 
mikro-, kis- és középvállalkozás 
is kérheti, aki gazdasági, szak-
mai tevékenységi körén kívül 
árut vesz, rendel, kap, hasz-
nál, szolgáltatást igénybe vesz, 
vagy az áruval kapcsolatos ke-
reskedelmi kommunikáció, 
ajánlat címzettje.
Az eljárás ingyenes, célja  
a vitás felek között egyezség  
létrehozása.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. . Tel: 76/501-525; 76/501-500 . www.bacsbekeltetes.hu

Vegye igénybe, kérje Ön is,  
ha fogyasztóként  

vitás ügyét rendezni kívánja!

Népszerűsíteni 
kell a bácskai  
termékeket

2014. november 5-én (szer-
dán) 10.00 órától kerül 
megszervezésre a „Kiváló 

Bácskai Termékek széles körű 
megismertetésének lehetősé-
gei” című konferencia, amelyre 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ezúton 
tisztelettel meghívja Önt.

Helyszín: Baja, Malom-Club kü-
lönterem (Baja, Szegedi út 19.)

Az esemény főbb témakö-
rei: A „Kiváló Bácskai Termék” 
díj ismertetése, célkitűzései-
nek, fontosságának, eddigi 
eredményeinek bemutatása; 
A térség gasztronómiai és tu-
risztikai fejlesztési lehetősé-
geinek bemutatása; Baja és 
vonzáskörzetének turisztikai 
fejlesztéseiről; Márkacsaták 
az élelmiszerüzletekben ver-
sus kézművestermékek érté-
kesítésének marketinglehető-
ségei itthon és külföldön.

A jelentkezéseket 2014. no-
vember 3-ig várjuk az alábbi 
elérhetőségeken:
E-mail: toth.anita@bkmkik.hu 
Fax: 76/501-504, illetve
bkmkikbaja@t-online.hu 
Fax: 79/520-400.

Konferencia és 
tanácsadó nap

November 13-án a kamara 
megyei székházában pályá-
zati tanácsadó napot ren-

dez a JÓTANÁCSADÓ Kft. A cég a 
partnereivel és szakértőivel, neves 
elemzőkkel várja azokat az üzlet-
embereket, akik uniós projekteket 
kívánnak megpályázni. A részvétel 
az előzetesen regisztrált jelentke-
zők számára díjmentes. További in-
formáció és ingyenes regisztráció 
a konferencia honlapján: palyaza-
tok2015.jotanacsado.hu.


