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Kamarai évnyitón a jövőről
TOP 100 A régió legnagyobb cégeinek több mint a fele Bács-Kiskun megyében termel
Az idén újból kiadta a három
dél-alföldi iparkamara a TOP
százas gazdasági kiadványt,
melyet a Bács-Kiskun megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
évnyitóján mutattak be. A száz
legnagyobb regionális cég közül 56 a megyében működik,
közülük 43 engedélyezte adatai közzé tételét. Az ismert cégek ötöde az iparkamara tagja.

Először rendezték meg a kecskeméti Four Point by Sheraton
Hotelben a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
gazdasági évnyitóját, melyen
Gaál József, a kamara elnöke
mutatta be a Dél-Alföld régió
gazdaságáról szóló kiadványt
a meghívott vállalkozók népes
tömege előtt.
A megyei kamara a csongrádi és a békési társszervezetekkel együttműködve adta ki
a nívós anyagot, mely rengeteg
számadattal, látványos grafikonokkal mutatja be a három
megye gazdaságát a 2013-as
adatok alapján. Gaál József kamarai elnök előadásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy a megye termelésében meghatározó a gépgyártó szektor, ezen
belül a kecskeméti autógyár jelentősége óriási.
A cég beszállítói között több
mint húsz magyar partner szerepel, de várhatóan ez a szám
növekedni fog. Ezt kívánja elősegíteni a kamara a maga programjaival. Emellett a szervezet
fontos szerepet játszik a duális
képzés kiterjesztésében. Ennek érdekében együttműködik

u Míg Magyarország exportcélországai között Oroszország
2013-ban csak a 10. helyet foglalta el 753 milliárd Ft-tal, addig az importpartnerek között
Németország után a második az
eurázsiai nagy állam 1895 milliárdos összeggel. A magyar külgazdaság fejlődése szempontjából fontos, hogy befejeződjenek
az ukrajnai háborús események.

fotók: bűs csaba

Barta Zsolt

Az orosz és a magyar
kereskedelem

– Az idén ünnepli a megyei kamara
megalakulásának huszadik
évfordulóját – mondta beszédében
Gaál József megyei elnök

a kecskeméti önkormányzattal, a Kecskeméti Főiskolával
és a gyakorlatorientált oktatást
felvállaló piaci szereplőkkel is,
miközben keresi azokat az új
partnereket, akik bekapcsolódnának a képzés rendszerébe. Az elnök után Kovács Ernő
kormánymegbízott köszöntötte a közönséget, akitől Parragh
László, a kamara országos szervezetének az elnöke vette át a
szót. Előadásában bemutatta a

hazai reformok bevezetését és
azok következményeit. Hangsúlyozta, hogy 2014 végére
2015 elejére az ország gazdasági fejlődése elérte a 2008.
előtti szintet. Megjegyezte, hogy
a fejlődést olyan külpolitikai tényezők befolyásolhatják, mint
az orosz–ukrán konfliktus vagy
az eurózóna problémái. Emellett gondot jelenthet később
az Unió és az USA között megkötendő szabadkereskedelmi

megegyezés is. Az Egyesült Államok ugyanis az autóipart kivéve fejlettebb technológiával
rendelkezik mint az Unió, emellett övé a dollár, mely a legjelentősebb fizetőeszköz a világon.
Ezzel a megegyezéssel csak a
fejlett uniós országok tőkeerős
multinacionális cégei járhatnak jól, miközben a perifériális országok kisebb vállalatai
vesztesek lehetnek. Elmondta,
januárban az áremelkedés mí-

nusz 1,4 százalék volt, azonban
álláspontja szerint a csökkenés
ez nem lesz hosszú távú, „mert
a magyar lakosságnak van egy
elmaradt fogyasztása”.
Az elnök megjegyezte, hogy a
segélyezés és a szociális rendszer átalakítása a „munka világába” mozdítja el a munkavállalókat. A lakossági energiaárak
2010-hez viszonyított 30 százalékos csökkentését „különlegesen jó” hatásnak értékelte, s

úgy vélte, „nem lenne baj, ha a
magyar gazdaság teljesítményét
külföldön is elfogadnák”. Beszélt a gazdaságra ható kockázatokról is, példaként az orosz–
ukrán válságot említette, amely
miatt visszaesett az Oroszországba irányuló magyar export.
Az uniós támogatások indulásának késése is kockázatot rejt
magában – mondta Parragh
László. Az országos elnök után
dr. Papp István, a NAV Dél-alföldi Regionális Vám - és Pénzügyőri Főigazgatóságának főigazgatója tartott ismertetőt, melyben
arra hívta fel a figyelmet, hogy
az adóbevételek tetemes részét
adja az általános forgalmi adó,
így ennek beszedése az ország
alapvető gazdasági érdeke.
A főigazgató után Márkus
András pénzügyőr dandártábornok ismertette a vám- és pénzügyőrség tevékenységét, majd
Kocsis Nagy Zsolt, a KSH Szegedi Főosztályának a főosztályvezetője tartott elemzést arról,
milyen is az ország és a régió lakosainak a közérzete.

Színvonalas összefoglaló készült a régió gazdaságáról
u A 84 oldalas kiadvány a Dél-
Alföld régió gazdaságába enged
bepillantani. Az anyagok összegyűjtését és rendszerezését a NAV regionális szervezete és a KSH szegedi
központja végezte együtt a kamarák
szakembereivel. A kiadvány első részében a régió és a három megye
gazdasági jellemzői az adóhivatal
által elkészített, adóbevallásokból
nyert számadatok és azok elemzése
alapján olvasható. Az adószakmai

részeken tú, vám- és pénzügyőri tevékenységhez kapcsolódó elemzésekkel bővült az évkönyv. A kiadvány
második részében közöljük a régió
első 100 – legnagyobb árbevételt
elérő – vállalkozásának listáját és
fontosabb gazdasági adatait. A kiadványban a szerzők bemutatják megyénként az 50 legmagasabb nettó
árbevételt elérő társas vállalkozást
is. Az ágazati körképben a kiemelt
nemzetgazdasági ágankénti első tíz,

vámszakmai oldalról a megyénkénti első 30 export-, illetve importforgalmat lebonyolító adózónak kértük
a hozzájárulását ahhoz, hogy főbb
gazdasági adatait a kiadványban
megjelentethessük. A KSH Szegedi
Főosztálya a gazdasági szervezetek
által előállított bruttó hazai termék,
valamint a gazdasági szervezetek,
vállalkozások számadataival tette
teljesebbé a gazdasági körképet.

(Lapozzon a 13. oldalra.)

A felvételen dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Szemereyné
Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Dalmadi Imre, az Audiszk
Kft. cégvezetője és Pintye László kamarai alelnök
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Dr. Szabó József

az a tény, hogy ezen növekedésnek köszönhetően az év
folyamán 101 új munkahelyet
is tudtunk teremteni, így már
a Fornetti Kft. 831 fő munkavállalónak biztosít megélhetést. A visszajelzések szerint
a piacok elsősorban innovatív
technológiai- és termékfejlesztéseinket valamint nagyfokú
kereskedelmi és logisztikai rugalmasságunkat ismerik el.
Különösen fontos számunkra,
hogy vásárlóink márkahűsége
folyamatosan erősödik. Makrogazdasági szempontból egyértelműen érződik a gazdaság
prioritásának fókuszba helyezése, a folyamatok helyes
irányba haladnak.

Világszínvonalú fitneszgépek Kiskőrösről

megyei legnagyobb árbevételű cégek sorában
2013-ban a 24. (régió:
47.) helyen állt 11,165 milliárd
forinttal a dinamikusan fejlődő
Kiskőrösi Protokon Kft., mely világszínvonalú fitneszgépeket
gyárt. A terveket az anyacég
tervezői készítik el, Kiskőrösön
pedig legyártják a gépeket. Kurucz András ügyvezető igazgató
azt mondja, hogy tavaly 12 százalékkal növelték a termelésüket. Az ezt megelőző hét évben
azonban a növekedés mértéke
átlagosan 20 százalék volt.
A további fejlődés érdekében
egy új, nyolcezer négyzetméteres üzemcsarnokot építettek,
melyet az év második felében

fotó:

kamarai tag Fornetti
Holding Kft. A régió 34.,
a megye 16. nagyvállalata a 2013-as adatok alapján.
Lapunk kérdésére dr. Szabó József, a cég ügyvezető igazgatója – aki a megyei kamara általános alelnöke is – elmondta,
hogy a nagyvállalat kiváló évet
zárt 2014-ben.
– Árukibocsátásunk
31.711.265 tonnára nőtt,
mely a 2013-as bázisévhez
képest 35,5 százalékos emelkedést jelent. Ennek jelentős
részét az export felületeinken
értük el, de Magyarországon
is 65 új értékesítési ponttal
gyarapodott kereskedelmi hálózatunk. Különösen örömteli

fotó: bús csaba

Több termék, több munkahely

Kurucz András igazgató

adnak át. A beruházás összköltsége eléri a kétmilliárd forintot. Az új csarnokba telepítik
át a szereldéket és a készárut,
míg a jelenlegibe két új lézervágó berendezést állítanak be
március elején. A gyárban egy
racionálisabb logisztikai elrendezést alakítanak ki, így időt,
energiát, költségeket takarítanak meg a termelés során.
A cég évről évre bővíti a munkatársainak a létszámát, a tavalyi 345 mellé az idén újabb 30
dolgozót vennének fel. A nagyvállalat a termelésének a 99
százalékát az amerikai anyacég piacaira szállítja. Az idén a
tavalyi szint meghaladását tervezi Kurucz András.
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Minden perc számít

A Széchenyi
Kártya
kiváltásában
Augusztin Gábor Néhány egyszerű fogással megmenthető egy emberi élet segített a kamara

Újabb elismerés
az AXIÁL Kft-nek
Baja Az AXIÁL Kft. idén is
megkapta a legjobb Vogel &
Noot alkatrész-értékesítő címet beszállítóitól a január
végén, Budapesten megrendezett AgrárgépShow kiállításon. Az immáron 2012 óta
folyamatosan birtokolt elismerést egy újabb esztendőre
magukénak tudhatják. Az elismerést nem csupán a Magyarországon a legtöbb Vogel
& Noot alkatrészt értékesítőnek ítélték oda, hanem annak is, aki egyúttal a legszélesebb kínálatot is biztosítja
termékeikből és ez az AXIÁL.

A

Kalocsa Valentin Napján mutatta be a nagyközönségnek
Hrivnák Tünde divattervező az I Love Kalocsai néven
futó új kollekcióját. A tervező
szándékai szerint, a már korábban itthon és külföldön is
ismertté vált exkluzív ruhaköltemények mellett, a most
bemutatott ruhadarabok már
mindenki számára elérhetővé válnak a jövőben. Jó hír,
hogy az új kollekció gyártását
a Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet munkatársai
végzik magas színvonalon.

Ötvenéves
az Astron cég
Kecel 1964 novemberében
kezdte meg működését Kecelen Városi Ferenc órásműhelye. Az azóta eltelt fél évszázadban a kis vállalkozás
hatalmas fejlődésen ment keresztül, mára országosan ismert céggé nőtte ki magát.

Halasi a legjobb
kézműves sör
Kiskunhalas A Hopfanatic
halasi sörfőzde képviselheti hazánkat Dublinban egy
nemzetközi találkozón, miután Kiss Tamásék a RATEBEER online szavazáson elnyerték a Magyarország legjobb
sörfőzdéje címet. A halasi cég
repertoárjában közel húsz
egyedi ízesítésű sör található, ezekre is szavazhattak a
földkerekség sörfogyasztói.
A Hopfanatic az utóbbi években ismert és elismert márkanév lett nem csak hazánkban, hanem külföldön is.

a szerző felvétele

A szívből
jövő érték

Dr. Augusztin Gábor: a légzés leállta után öt perc marad arra, hogy megmentsük valakinek az életét

Évente egy falu lakosságának
az életét lehetne megmenteni,
ha az emberek tisztában lennének az alapvető elsősegély
nyújtási ismeretekkel, mondja
dr. Augusztin Gábor kardiológus, foglalkozás egészségügyi
szakorvos.
Barta Zsolt
– Egy napon rosszul lett otthonában egy idős ember, akinek
az életét unokája mentette
meg. Az óvodás megtanulta az óvodában, hogy ilyen
helyzetben azonnal hívni kell
a mentőt, a papát oldalra fordította, és a szájából kivette
ha nehezen is a protézist. Az
eset nem nálunk történt, hanem egy nyugat-európai országban – meséli a történetet
dr. Augusztin Gábor. Megemlíti, hogy ezt azokon az elsősegély tanfolyamokon is elmeséli, amelyeket az iparkamara
kecskeméti központjában tart
különböző cégek dolgozóinak,
illetve az Augusztin Medical
Kft. rendelőjében. Néhány egy-

szerű fogással megmenthető
egy emberi élet. Idehaza történt egy olyan eset, amikor egy
buszsofőr a megállóban egy
apukát látott, aki a kezében
tartotta fuldokló kisgyermekét.
A sofőr leállította a járművet kiugrott a buszból, alkalmazta
azokat a fogásokat, amelyeket
egy tanfolyamon tanult. A gyerek kiköpte a félrenyelt falatot,
így megmenekült a fulladástól. Évente 25 ezer ember hal
meg hirtelen halál következtében, de ha közelben van egy,
az alapvető életmentő fogásokat ismerő személy, akkor
jó eséllyel megmenthető a beteg élete, mert stabilizálható a
helyzete addig, amíg a mentő
ki nem érkezik. Egy jogszabály
kötelezővé teszi az elsősegélynyújtás alapjainak az elsajátítását a cégek dolgozóinak. Az
Augusztin Medical Kft 2009-től
kezdte a partner cégek munkatársainak a képzését, később
a kamarával együttműködve
más vállalkozások munkatársainak tartottak oktatást. Dr.
Augusztin Gábor, aki belgyó-

gyász-, kardiológus-, foglalkozás-egészségügy-, és repülőorvostan szakorvos az elméleti
részt oktatja. Kolléganője dr.
Lódi Brigitta családorvostan
szakorvos, foglalkozás egészségügyi szakorvos BLS instruktor -aki rohamkocsi orvosként
is dolgozott -pedig a gyakorlati
fogásokat mutatja be. Az iparkamara néhány munkatársa is
részt vett elsősegélynyújtó oktatáson, majd ezután a kamara vezetője javasolta, hogy a
tagvállalatok számára hirdessenek meg egy ilyen tanfolyamot. A kamarában több tucat
cég mintegy 600 dolgozója
vett már részt az oktatásokon.
– A képzéseken az alapvető
anatómiai ismereteket tanítjuk
meg, s begyakoroljuk a legfontosabb szakmai fogásokat. Ez
azért fontos, mert amikor valaki rosszul van, akkor a segítő
eszközmenetesen nyújtja az elsősegélyt. A segítőnek azt kell
tudnia, hogy a sérültet megfelelő helyzetbe hozza, amíg a
szaksegély meg nem érkezik.
Gyorsan és jó minőségben kell

a betegnek segíteni, mert a keringés és a légzés leállta után
öt perc marad arra, hogy megmentsük valakinek az életét. A
gyakorlati részen AMBU babával lehet gyakorolni elsősorban
a szívmasszázst és a lélegeztetést. A tanfolyamon résztvevők
a légzés vizsgálatát, a stabil oldalfekvést gyakorolják. A cégek
esetében kikérjük az adott cégnél gyakran előforduló balesetek eseteit, s arra koncentrálva
tartják az oktatást. - mondja dr.
Augusztin Gábor. A képzéseket
10-12 fős csoportokban végzik. A gyakorlat során mindenkire sor kerül, hogy elsajátítsa
a fogásokat. Az újraélesztést
segítik a félautomata defibrillátorok, melyek automatikusan
elemzik a betegek szívműködését, EKG-ját. A bekapcsolt
készülék magyarul utasítja a
használót a feladatra. Ennek
a kezelését egy demo készüléken is bemutatják.
A képzésekkel kapcsolatban
érdemes a kamarában érdeklődni, vagy az Augusztin Medical Kft. számát felhívni

közelmúltban lépett
be a kamara tagjai
közé a bajai Ablak a világra Kft. A cégvezető Szemző
Ferenc lapunknak elmondta,
hogy a Széchenyi Kártya kiváltása során döntött a tagsági
belépésről. Az öt személyt foglalkoztató mikor vállalkozásnál
a közeljövőben történik fejlesztés, járművet szerszámokat
vásárolnak, s ehhez kerestek
kedvező hitelkonstrukciót. A
bankok nehézkesen és kedvezőtlen feltételek mellett hiteleznek, ezért döntöttek a kártya mellett. A Széchenyi Kártya
ügyintézését a kamara bajai
képviseletén intézték rugalmasan. A vállalkozás nyílászárók
beépítésével kereskedelmével foglalkozik. A cég vezetője
és kollégái 15 éve dolgoznak
a szakmában, kilenc éve Bt.
három éve pedig Kft. keretében tevékenykednek. A rezsicsökkentés ellenére úgy tűnik,
hogy egyre többen igénylik a
régi nyílászárók lecserélését
újakra. A termékek között jelentős a választék, sokan ma
még a műanyag nyílászárókat
építik be anyagi okok miatt.
De egyre többen igénylik a hőszigetelt faajtókat-, ablakokat is. Az építőipar ezen területén nincs válság, mert egy
lakástulajdonos akkor cserél
és annyi nyílászárót amikor
összegyűlik rá a pénze. A szezon március közepe után kezdődik s tart általában január
közepéig. A cég Baja és környékén működik, de igények
alapján az ország bármely részén vállal kivitelezést. Szemző Ferenc ügyvezető igazgató kérésünkre gyors becslést
végzett. Egy klasszikus ‘80-as
években épült három szobás kockaház külső nyílászáróinak a cseréje, – fehér szín
esetén – 600 ezer forint körül alakul. Ebbe az összegbe
megfelelő minőségben legyártott műanyag három redőnyös
szobaablak egy konyhaablak,
fürdőszobai szellőztető kisablak és egy bejárati ajtó fér
bele. A magasabb igényeket
kielégítő termékek azonban
többe kerülnek. Arra azonban
felhívta a figyelmet, hogy az
ingatlan négy falát érdemes
szigetelni, mert a hő nagy
30–40 százaléka távozik a falakon keresztül.

Erősítik
a
németországi
export
fejlődését
Kecskemét
Bemutatkozott az MKIK Magyar – Német Tagozata egy roadshow keretében

A

Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarán belül
tavaly tavasszal megalakul Magyar Német Tagozat
a közelmúltban rendezett szakmai fórumot a BKMKIK kecskeméti székházában. Edelényi
András a megyei kamara és
a tagozat vezetőségi tagja, ismertette a szervezet tevékenységét. A 2014. március 27-én
alapított tagozatba eddig 103
vállalat lépett be, amelyek különböző szektorokban így az
építőiparban, környezetvédelmi
területen az autóiparban a gépgyártásban az élelmiszeriparban és a vendéglátás tevékenykednek. A tagozat vezetői egy
roadshow keretében minden

egyes kamaránál bemutatkoznak, a múlt héten Kecskeméten
ismertették a szervezet munkáját mintegy harminc vállalkozás
képviselői előtt. A rendezvényen
egyebek mellett elhangzott,
hogy a szervezet egyik feladatának a tagvállalatok német piaci
jelenlétének segítését tűzte ki.
Támogatja a német üzleti partnerkeresését, szemináriumokat, üzletember találkozókat,
üzleti delegációk utaztatását
szervezi meg. Erősíti a bilaterális gazdasági kapcsolatokat, a
német követséggel és a társkamarákkal társszervezetekkel ápolja a kapcsolatokat. A
kamaránál regisztrált szervezetek számára a szolgáltatási díja

Az előadók és az érdeklődők kerekasztala a kamara dísztermében

húszezer forint évente, a kamarai tagoknak azonban a szolgáltatás díjtalan. A magyar export támogatása – lehetőségek
az EXIM-től címmel a pénzügyi
szolgáltató Közép-alföldi Régiójának a képviseletvezetője, Dobos Zoltán tartott előadást. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet
fordít a hazai export növelésére. Ennek érdekében vezették
be az Exportélénkítési Hitelprogramot. A projekt a magyar export-szektort segíti, ezen belül,
kiemelten a kkv szektort, annak
a versenyképességének erősítését támogatja. Az exportcélú beruházások növelésén keresztül
a munkahelyteremtés ösztön-

zése, a magyar kkv-k exportpiaci pozíciójának javítása, a hazai
beszállítói tevékenységük finanszírozási hátterének megerősítése a cél. Míg 2012-ben 150
millió eurós keretet szántak
erre, addig 2013-ban 400, tavaly már 1 milliárd eurós összeg
állt az igénylők rendelkezésére
21 hitelintézeti partnernél.
Vállalkozási feltételek Németországban, vállalkozási szerződések teljesítése címmel
Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
alelnöke tartott ismertetőt. A
németországi adózásról, végül
a WTS KLient csoport munkatársa beszélt a cégek képviselői előtt.

Közjogi feladatok sora

Módosították
az EKÁER
rendszer
rendelkezéseit

BKMKIK A Jogi és Igazgatási Iroda munkája széleskörű

E

fotó: bús csaba

a szerző felvétele

Barta Zsolt
– A kamarán belül működő a
Jogi és Igazgatási Iroda olyan
tevékenységeket végez, amelyek a szervezet közjogi jellegéből adódnak – mondja  Puskásné dr. Csorba Éva jogi
és igazgatási irodavezető, a
BKMKIK titkárhelyettese, aki
már 20. éve látja el jogászként
a kamaránál a feladatait. A kamarai rendszer első éveiben
Jogi és Közigazgatási Iroda néven működött ez a szervezeti
egység, ugyanis a kötelező tagság időszakában közigazgatási
feladatok tartoztak a BKMKIK
felügyelete alá. Itt kapták meg
a vállalkozók többek között a
vállalkozói igazolványokat, itt
lehetet azokat módosítani vagy
egy vállalkozást megszüntetni.
Ez a közigazgatási hatósági feladatkör 2000 november 1-től
megszűnt, ekkor alakult ugyanis át a szervezet magánjogi kamarává, és a BKMKIK azóta
közjogi feladatokat lát el.
– Ezek a törvények és az
egyéb jogszabályok által a
szervezethez rendelt feladatok
– hangsúlyozza Puskásné dr.
Csorba Éva jogi és igazgatási
irodavezető. A kamara mellett
három nagy testület működik:
a Választottbíróság, a Békéltető Testület és a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezet. Ezek
financiális-, személyi feltételeit
és az infrastruktúrát a szervezet biztosítja. A jogi iroda vezetője tíz dolgozó tevékenységét
koordinálja, köztük vannak a
kalocsai a bajai és a kiskunhalasi képviseletek munkatársai
is. Az iroda feladatai közé tartozik a belső szerződések, okiratok (polgárjogi, munkajogi,
cégjogi) szerkesztések és elkészítése is. Az iroda emellett
jogi tanácsadást is végez. Az
ügyfelek polgárjogi, munkajogi, társasági jogi-, és a cégeljárások kérdéseiben fordulhatnak Puskásné dr. Csorba
Évához. A kamarai tagok térítésmentesen vehetik igénybe

Az elektronikus
kereskedelem
kérdéseiről
a kamarában

E

Az idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BKMKIK). A Gazdasági Ablak
kiadványban egy sorozat keretében mutatjuk be a szervezet
tevékenységét szolgáltatásait.

lfogadta a Parlament
az EKÁER módosítását. Február 1-je helyett
március 11-étől kell első alkalommal kockázati biztosítékot
nyújtani az erre kötelezett, kockázatos termékeket fuvarozó
vállalkozásoknak. Az alapvető
szabály nem változik: minden
útdíjköteles – 3,5 tonna össztömeget meghaladó – járművel
történő fuvarozás feltétele az,
hogy a fuvarozó rendelkezzen
EKAER-számmal. Márciustól a
miniszteri rendelet tartalmazza
azokat az eseteket, amelyekben akkor is az EKAER alá tartozik a szállítás, ha nem útdíjköteles járművel végzik azt. Az
ilyen jármű össztömege nem
haladhatja meg a 3,5 tonnát.
Azok a vállalkozások, amelyek
szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
mentesülnek a kockázati biztosíték fizetése alól. Több kön�nyítést javasol az EKAER -ről
szóló törvény végrehajtási rendeletének tervezete, ezek között szerepel, hogy a kockázati
biztosíték számításának ideje
60 napról 45 napra rövidül. A
tervezet szerint 200-ról 500 kilogrammra, illetve 250 ezer forintról 1 millió forintra emelné
a gazdasági tárca a kockázatos
élelmiszereknél a bejelentési
kötelezettség határértékét. A
nem kockázatos termékek
esetében az értékhatár 2-ről
5 MFt-ra nő, de a vállalkozás
csak akkor mentesül az EKÁER
kötelezettség alól, ha mindkét feltételnek (<2t és < 5 MFt)
megfelel a szállítmány.

Az alapvető szabály nem változik
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Puskásné dr. Csorba Éva jogi és igazgatási irodavezetője, a kamara titkárhelyettese

a tanácsadást, míg a nem tagok térítés ellenében. Az iroda
az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület megyei képviseletével térítésmentes fogyasztóvédelmi és Békéltető Testületi
tanácsadást is folytat a kamarában. Az irodavezető felügyeli
és szervezi a kamara testületi
üléseit a küldöttgyűlést, az elnökségi üléseket, illetve előkészíti az etikai bizottsághoz
tartozó ügyek intézését. Emellett a gazdasági élet szereplőit
érintő jogszabály tervezetek
véleményezését és véleményeztetését is végzi. Ugyancsak az iroda végzi a kama-

ra általános jogi képviseletét
a bíróság és egyéb szervezet
előtt. Emellett előkészíti és továbbítja a Választottbíróság
megyei tagozatához beérkezett iratokat, és a választottbírók szakmai továbbképzését
is megszervezi. A feladatok
közé tartozik olyan előadások
megszervezése is, amelyeken
neves előadók a vállalkozói
csoportokat érintő jogszabályi változásokat ismertetnek.
Tavaly az Új PTK bemutatása
korábban az Új Munkatörvénykönyve ismertetése volt több
szakmai fórum témája. A jogi
iroda az önkormányzatokkal,

más kamarákkal, hatóságokkal, nemzetközi ügyek esetében pedig külföldi kamarákkal is tartja a kapcsolatot.
Nemzetközi ügyek esetében
a kamara külügyi vezetőjének közreműködésével tartja a kapcsolatot a kamarával.
Négyévenként előkészíti a kamarai választásokat és megszervezi a lebonyolítását.
– A Jogi és Igazgatási Iroda
szervezi a Női vezetők Klubját,
melynek következő rendezvénye március 5-én lesz – mondta végül Puskásné dr. Csorba
Éva jogi és igazgatási irodavezető.

gyre nő idehaza a magyarországi e-kereskedelem forgalma, tavaly
a becslések szerint elérte a
266 milliárd forintot. Ez pedig
, 22,5 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyelőtti,
2013-as 217 milliárd forinthoz képest. A kamara ezért
is tartja fontosnak azt, hogy
tájékoztassa folyamatosan a
vállalkozókat és netező veőket az értékesítés és a vásárlás jogszabályi feltételeiről. Az
E-kereskedelem és fogyasztóvédelem – a jogszerű és
fogyasztóbarát e-shop gyakorlati szempontból címmel
tartott előadást dr. Kriesch
Attila, főosztályvezető-igazgató, Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság főosztályvezetője, az
Európai Fogyasztói Központ
igazgatója a kamara dísztermében. Előadásában hangsúlyozta, hogy amikor interneten keresztül vásárolunk,
sok esetben a vevő még csak
meg sem nézi, vajon jogszerűen működik-e a kiválasztott webáruház. Nem minden
esetben szerencsés, hogy
nincs személyes kapcsolat a
vevő és az eladó közt. Adott
esetben nem jó, ha nem lehet kézbe venni vagy éppen
felpróbálni a kiválasztott terméket. A szakértő szerint az
első lépés, hogy a szóban forgó honlapot kell leinformálni
az interneten. Az új szabályozás szerint a fogyasztókat egy hosszabb időtartamú
elállási, visszaküldési jog illeti meg. A termék átvételétől számított 14 napon belül
lehet ezt megtenni. Vissza is
kérhető a kifizetett összeg.
Bizonyos cikkeket, például higiéniai árukat értelemszerűen nem lehet visszaadni, de
az értékcsökkent termékek
esetében sem lehet ezt a jogot gyakorolni – hangzott el
az iparkamarai előadáson. A
rendezvényen a CE jelölés általános tudnivalóiról Berencsi
Bence, a SAASCO Mérnöki és
Tanácsadó Iroda Kft. ügyvezetője tartott ismertetőt. Őt
követte Sántics Csaba, CERTOP auditor, a BIG7 Szerviz
értékelő rendszer munkatársa, aki Az eredményes szervizszolgáltatás a költségek
csökkentése mellett címmel
tartott előadást.

Bács-Kiskun
20
legnagyobb
árbevételű
cége
Vállalkozások
A termelő tőke nagy része a megyeszékhelyen működik - az autógyár toronymagasan vezet

A

megyei iparkamara évnyitóján mutatták be a
TOP 100 A Dél - Alföldi
Régió Gazdasága 2014 című
kiadványt, melyet a BKMKIK jelentetett meg. Az adatokból kiderül, hogy a TOP 100-as körbe
tartozó dél-alföldi nagyvállalatok
a régió teljesítményének 46,5
százalékát – 2563,6 milliárd
forint - érték el. A kettős könyvvitelt vezető régiós vállalkozások nettó árbevétele 2013-ban
5515 milliárd forint volt. Míg
nemzetgazdasági szinten 2
százalékos volt az emelkedés,
addig a régióban 12,4 százalékos volt a hasonló érték. A regionális TOP 100-as listán 56
cég Bács-Kiskunban termel, 32

Csongrád megyében, míg Békésben egy tucat. A kiadványban olvashatóak a megyei TOP
50-es listák is. Bács-Kiskunban
ahhoz, hogy egy cég bekerüljön
az említett csoportba legalább
7,1 milliárdos árbevételre kellett
szert tennie. Csongrádban ez az
adat 4 milliárd, míg Békésben
2 milliárd körül alakult. Jelentős fejlődést produkáltak a régió
legnagyobb cégei, de a munkaerő nnem nőtt. Bács-Kiskunban
1260-al dolgozott több alkalmazott 2013-ban mint egy évvel
korábban az 56 legnagyobb vállalkozásnál. Békésben rosszabb
a helyzet, ott 51-,míg Csongrádban 280 új munkavállalót vettek fel a meghatározó cégek.

Bács-Kiskun 20 legnagyobb vállalkozása 2013-ban
Helyezés Bács-Kiskun megyében Helyezés a Dél-alföldi Régióban
1.
1.
2.
4.
3.
6.
4.
7.
6.
16.
7.
17.
8.
20.
9.
21.
11.
26.
12.
28.
13
30.
14.
31.
16.
34.
17.
35.
19.
37.
23.
43.
24.
47.
25.
48.
26.
49.
29.
52.

nettó árbevétel (milliárd Ft)
622.397
86.363
58.770
54.073
39.837
37.912
25.853
23.391
17.390
16.679
15.981
15.778
15.117
14882
14.460
12.302
11.165
10.843
10.832
10.358

név
Mercedes Benz M.H.Kft
Hungary-Meat Kft.
Axiál Kft.
Duna Aszfalt Kft.
Knorr-Bremse Fékr. Kft.
Phoenix Mecano K.Kft
Alföld Pro-Coop Zrt.
Mogyi Kft.
Freudenberg Simmer. Kft.
Univer –Product Zrt.
Pannon Lúd Kft.
Autóflex-Knott Kft.
Fornetti Kft.
CabTec Kft
Bosal Hungary Kft.
Bács-Tak Kft.
Protokon Kft.
Kecskeméti Konzerv Kft.
Kiskunhalasi Baromfifeld. Kft.
Integrál Zrt.

székhely
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Baja
Tiszakécske
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
Csávoly
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunhalas
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
Mélykút
Kiskőrös
Kecskemét
Kiskunhalas
Kiskunfélegyháza

Forrás: TOP 100 A táblázatban több cég nem szerepel, mert nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozáshoz.
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Felpuhítják a törvényt?

Fotópályázatot
hirdet
az idén újra
Tamás Sándor Vasárnapi nyitva tartás – nő a kivételezettek köre a kamara

A kamara
új tagjai

T

agsági jogviszonyt létesítettek 2015. 01. 01. –
2015. 02. 20. között:
• HBF Hungaricum Kft.
(Kecskemét)
• Selymes Attila Lászlóné
(Kiskunhalas)
• Spiritus Primus Kft.
(Kecskemét)
• Pappné Ricza Anita
(Baja)
• Ablak a Világra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Baja)
• ÉPORG M & Z Építészeti,
Tervező és Szolgáltató Bt.
(Kecskemét).

V

A magyar coop láncok nagy boltjai sem nyitnak ki vasárnap

A 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról. A jogszabály
tavaly december 30-án jelent
meg a Magyar Közlönyben.
Tamás Sándort, a megyei kamara kereskedelmi tagozatának az alelnökét kérdeztük
a változásokról.
fotó: barta zsolt

incze László festőművész kiállítása nyílik meg
március 10-én kedden
16 órakor a megyei iparkamarában (Kecskemét az Árpád
körút 4.). A kiállítást megnyitja:
Dr. Turai Kamil, művészetfilozófus, esztéta. A tárlat megtekinthető 2015. március 28-ig, munkanapokon 8–17 óra között.

É

a szerző felvételei

Tárlatnyitó
a kamarában
márciusban

A festőművész alkotás közben

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:
Mediaworks Kiadó
és Nyomda Kft., Budapest
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Barta Zsolt
– A tavaly december 30-án
megjelent CII. törvény a vasárnapi kiskereskedelmi nyitva
tartást tiltja meg. A jogszabály hatálya a kiskereskedelemre terjed ki függetlenül
attól, hogy a tevékenységet
állandó vagy időpontonként
változó helyszínen folytatják
- elemzi a változást jelentő
rendelkezést Tamás Sándor,
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, aki a kalocsai Híd Coop
Zrt. vezérigazgatója. A cég 18
kereskedelmi egységét érintik
a változások.
A törvény 2015. március 15én lép hatályba. A fő szabály
szerint kereskedelmi napokon 6-22 óra között tarthatnak
nyitva a boltok, míg vasárnap
és munkaszüneti napokon
nincs árusítás.
Némely esetben azonban a
jogszabály engedményt tesz.
Adventi vasárnapokon 6-22

óra között december 24-én
és 31-én 6-12 óra között tarthatnak nyitva a kereskedelmi
egységek. Minden naptári év
egy tetszőlegesen megjelölt
napján 6-22 óra között szintén nyitva lehet a bolt. A jogszabály azonban nem terjed
ki például a gyógyszertárakra, benzinkutakra, vendéglátásra, vagy akár olyan kis boltokra, ahol tejet és kenyeret
árusítanak. Ott vasárnaponként 6-12 óra kereskedhetnek, akár csak a virágboltok
vagy az újságárusító helyek.
A sportlétesítményekben a
rendezvények idején kiszolgálhatnak az ottani kereskedelmi egységek dolgozói. További
kivételek: az adott település
sajátossága miatt az idegenforgalmi igényeket és vásárlási
szokásokat és a foglalkoztatottak számát és a lakókörnyezet
érdekeit figyelembe véve a törvény eltérő szabályokat állapíthat meg - mondja az kamara
alelnöke.
– Az az üzlet ahol az árusítótér 200 négyzetmétert nem
haladja meg, az az általános
zárva tartási idő alatt nyitva
tarthat. Feltéve, hogy a boltban
dolgozó az adott üzletet vivő
társaság tagja és legalább 20
százalékban tulajdonos és ő
vagy a segítő családtagja dolgozik a boltban. A kamara is
tárgyalta a zárva tartást és a

kereskedelmi kollégium állást
foglalt a kérdésben. A törvényi
szabályozást akkor látjuk elfogadhatónak, ha a lehető legnagyobb körben zárva tartanak
az üzletek. Így lehet a versenysemlegességet garantálni –
hangsúlyozta Tamás Sándor,
majd hozzá tette:
– A vasárnapi munkát szabályozó végrehajtási rendelet tervezetének a véleményezésére csak alig néhány
órám volt. Rövid idő alatt nem
sikerült alapos véleményt kidolgozni. Jó lett volna, ha a
kérdésben érdekeltek elmondhatták volna a véleményüket.
A rendelettervezet az eredeti
elképzelésektől szögesen eltérő javaslatokat is megfogalmaz. Az alapkoncepció az volt,
hogy azokat a helyi kisboltokat
hozzák helyzetbe, ahol a tulajdonos és a családja dolgozik. A tervezett szöveg viszont
felmentést ad az éjjeli nyitvatartásról azt mondja ki, hogy
a tulajdonossal még négy alkalmazott szolgálhat ki. Azaz
akár tíz emberrel is működhet
a bolt, ha köztük van a tulajdonos és egy családtagja. Ezen
kívül a Balaton Velencei tónál
és a Tisza-tónál nyitva maradhatnak vasárnap a boltok,
akár csak a kikötőkben és a
pályaudvarokon is. Az építőanyag kereskedésekre nem
vonatkozik a vasárnapi tiltás

illetve a kertészetek március
15. és október 31. között szintén nyitva tarthatnak vasárnaponként. Az látható, hogy
a lobbik hatására a törvény
felpuhítása történik, csak remélhetjük, hogy a végrehajtási
jogszabályba az eredeti elképzelések maradnak. Az is gond,
hogy csak reggel 6-tól este 22
óráig lehetnek nyitva a boltok.
A mai gyakorlat szerint reggel
5 és 5.30. között nyitnak ki
sok helyen az üzletek, hogy kiszolgálják azt a sok százezer
munkába járó dolgozót, akik
a műszak indulása vásárolják
meg a reggelit vagy az ebédet. Faluhelyen még rosszabb
a helyzet. Ott ugyanis dolgozó
reggel még nem tudja megvenni a terméket, amikor haza
ér addigra a bolt bezár. Azt javasoljuk, hogy a 6 órás nyitást
5-re módosítsák. A helyi boltok
vezetői pedig majd eldöntik,
hogy a vevői igények alapján
mikor is nyissanak ki reggelenként.
Tamás Sándor álláspontja
szerint jelenleg a végrehajtási
utasítás felpuhítása történik.
Jó lenne, ha a rendelet minél
előbb megjelenne, mert a kereskedelem ez alapján tudna
a változásokra felkészülni. Ezt
ismerve lehet ugyanis a létszámot át kell csoportosítani és
a bolti nyitvartást átalakítani
idehaza.

„NŐNEK LENNI JÓ!”

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

Helyszín: a BKMKIK gróf Széchenyi István konferenciaterme.
(Kecskemét, Árpád krt. 4.)

Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó
egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy
a 2015. évi kamarai hozzájárulás
megfizetésének határideje 2015. március 31.

Nőnapi Konferenciát rendez a kamara
március 5-én 13.30-tól.
13:00 – 13:30 Érkezés, Regisztráció
– A rendezvényt megnyitja Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára.
– Köszöntőt mond dr. Ailer Piroska, a KMF rektora, a Konferencia Fővédnöke.
A konferencia előadói:
– Halmos Fatime
– részletek a “A senki fája” című többszereplős monodrámából
– Séllei Györgyi (szexológus)–„Nőiségünk születésnapja…”
– Hodik Adrienn (Natura Hill Zebegény)
–„A csodák a komfortzónán kívül vannak”
– S. HEGYI Lucia (Luan by Lucia) –„A stílusos nő…”
– 15:30 – 16:00 Kávészünet
– Juhász - Váczi Heni (Folqa Collection) –„Ugrás az ismeretlenbe”
– Szabó Éva (Barack Hotel, Tiszakécske) –„Egy Élet Műve”
– Kővágó - Laky Andrea (FORD Közép- és Kelet-Európai Kft.)
–„A női önbizalom – női szolidaritás”
– Jaksa Tímea (Timeapictures):
„InTimiTárs –„Kép- és gondolatsorok a NŐRŐL”
– 18:00 TOMBOLA

Jelentkezni március 3-ig lehet a kamara titkárságán: 76/ 501-500

A befizetés történhet átutalással a 10915008-0000000921320005 számlaszámra az
adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon,
pénztárba történő befizetéssel.

gének megfizetése), mielőbb
pótolják!
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, amelyet
a NAV adók módjára behajt.

Felhívjuk azon vállalkozások
figyelmét, akik még nem tettek eleget teljes körűen 2014.
évi regisztrációs kötelezettségüknek (online regisztráció,
vagy MKIK02 nyomtatvány kitöltése, beküldése és 2014. évi
kamarai hozzájárulás össze-

A kamarai nyilvántartásba
bejegyzett gazdálkodó szervezetek részére a kamara térítésmentesen a következő
alapszolgáltatásokat biztosítja:
• tanácsadás
gazdasági,
pénz
ügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

rtéket teremtek – vállalkozom címmel hatodik
alkalommal hirdet fotópályázatot a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara.
A fotópályázat célja: az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások,
szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeiknek
művészi módon való megjelenítése. A kamara ezzel a kezdeményezéssel is szeretné
ráirányítani a figyelmet a vállalkozások értékteremtő-, munkaadói tevékenységére.
– A pályázaton, 18 éves kortól,
minden alkotó részt vehet. A pályaműveket digitális formában,
(CD-n, DVD-n, e-mailben) lehet
beküldeni a BKM Kereskedelmi
és Iparkamara 6000 Kecskemét
Árpád krt. 4., vagy e-mailben a
pejo.zoltan@bkmkik.hu címre.
Egy mail maximum 10 MB méretű lehet, vagy óriáslevélben lehet
megküldeni. A képek file neveit
a következőképpen nevezze el:
sorszám_név_képcím. A pályázatra max. 5 darab alkotás küldhető be. A pályázatra sorozatok
nem nevezhetők. A díjazottak értékes tárgyjutalmakban és oklevélben részesülnek.
– Beérkezési határidő:
2015. augusztus 14. Pályázati díj: 1500 Ft/fő, melyet a 10915008-0000000921320005 sz. számlaszámra
lehet utalni, „Fotópályázat”
megjelöléssel, illetve kérésre
postai csekket küld a kamara.
Zsűrizés várható ideje: 2015.
augusztus 19. A zsűri tagjai: Fehér Kálmán – A Magyar Fotográfiai Múzeum munkatársa,
Bahget Iskander – fotóművész
Sipos Zsolt – BKM Kereskedelmi és Iparkamara titkára. A kiállítás nyitó augusztus 27-én
15 órakor kezdődik a kamara
megyei székházában (Kecskemét Árpád krt. 4.) A díjazott és kiállítandó képeket a
kamara nagyítja ki. A kamara
a résztvevőket az eredményről kizárólag e-mailben értesíti,
továbbá a díjazottak listáját a
www.bkmkik.hu honlapon, augusztus 25-ig nyilvánosságra
hozza. A kiállítás anyagát több
helyszínen; Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Kalocsán
is bemutatják. Nevezési lap kérhető: a pejo.zoltan@bkmkik.hu
email címen, illetve letölthető a
www.bkmkik.hu honlapról.

• üzletipartner-keresés,
• pályázatfigyelés.
A gazdasági kamarák kötelesek továbbá a gazdálkodó szervezetek kamarai
nyilvántartásában szereplő
adatok nyilvánosságát biztosítani, amely elérhető a
w w w.kamr eg.hu /mk k ir/
kereso.html oldalon.
További
információ
a
kamara
honlapján
(www.bkmkik.hu) található.

Széchenyi kártya program
fejleSztéSi hitelek

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. - Tel.: +36-76/501-503
H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 11/B. - Tel. +36-79/520-400
H-6300 Kalocsa, Szent István király u. 39. - Tel.: +36-78/566-220
H-6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 31. - Tel.: +36-77/528-896
*A Széchenyi Beruházási és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek évi nettó
ügyleti kamata, 1 havi BUBOR=2,10% esetén. A Széchenyi Kártya Program
további négy hitelkonstrukciójának kondíciói ettől eltérnek.
A tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlatnak.
Részetes információ: www.kavosz.hu

