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Ünnep A megyei iparkamara két évtizede segíti Bács-Kiskun gazdasági fejlődését

Dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke köszöntötte a kamara vendégeit, és
tartott előadást

Gaál József elnök kamarai elismerést ad át Pintye Lászlónak, aki a kamara megalakulása óta lát el
alelnöki feladatokat. Középen Sipos Zsolt kamarai titkár.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából rendeztek ünnepséget a lajosmizsei Geréby Kúriában, melyre több száz üzletember és közéleti személyiség
kapott meghívót.
Barta Zsolt
– Az erős összefogás az egyik
legfőbb eredménye az eltelt 20
évnek – hangsúlyozta Gaál József ünnepi köszöntőjében. A
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK)
elnöke kiemelte, hogy a meg-

kezdett úton szeretnének tovább haladni. A 23 területi
szervezet közül a BKMKIK dobogós; ezt igazolja valamennyi
számadat, ami egyebek között
a tagok létszámából, a bevételekből, a szakképzés és a
mesterképzés volumenéből is kimutatható
– mondta az elnök.
Hangsúlyozta, hogy
a kamara (BKMKIK)
a valódi közteherviselés kiterjesztését szorgalmazza a kormánynál, mely
érdekében még rengeteg a
tennivaló. Ugyanakkor jól látható, hogy ott, ahol az adócsök-

kentés megvalósul, fellendül
a gazdaság. A német autógyár
Kecskeméten történő letelepedésének az egyik indoka
részben az volt, hogy kamarai
közreműködéssel 2-ről 1,6 százalékra csökkentették az
iparűzési adót a városban. Az elnök szólt a
következő évek uniós
pályázati lehetőségeiről, kiemelve, hogy
a szervezet lobbitevékenységének köszönhetően a megpályázható összegek 60 százaléka a vállalkozási
szféra fejlesztését segíti elő.
Ezután Kovács Ernő kormány-

megbízott méltatta a kamara
szerepét, aki egy repülőhöz hasonlította az országot, melyen
10 millióan ülünk. Ennek egyik
jelentős hajtómotorja a hazai
kamarai rendszer. A kormány
úgy döntött, hogy nem hitelből
tankolja a gépet, ezért kell minden vállalkozásnak sikeresnek
lennie.
A megyei vezető után dr.
Vereczkey Zoltán, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke köszöntötte a húszéves szervezetet, aki vázolta az
ország gazdaságának a helyzetét. Elemzésében egyebek
mellett arról szólt, hogy a hazai
GDP (bruttó nemzeti össztermék) és a GNI, a bruttó nemzeti jövedelem közötti ollót a
kormány szűkíti. Ez nem tetszik
a külföldi tulajdonú vállalatoknak. Míg 2009-ben a GDP 7,7
százalékát vitték haza a külföldi befektetők, addig 2012-ben

csak 3,7 százalékát. A rendezvényre kétszázöt vállalkozásvezető, közéleti személyiség
illetve a BKMKIK-val kapcsolatban lévő szervezet kapott
meghívást. Az ünnepségen
103 elismerést adtak át a 20

éves tagoknak. Pintye László, a
BKMKIK alelnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara emlékplakettjét kapta, Sipos Zsolt
a megyei titkár és Tormási Attila országos elnöki aranyéremben részesült.

Több száz cégvezető fogadta el a kamara meghívását

Mesterleveleket adtak át az ünnepség keretében
u Az ünnepi kamarai rendezvényen átadták a tavaly végzett
mestereknek a mesterleveleket is.
A 26 végzett szakemberből 21en vettek részt az ünnepségen,
akiket a kamara vezetői köszöntöttek. Az eskü szövegét Szabó
Adrien kézápoló és műkörömépítő és lábápolómester mondta.
A kamara szervezésében jelenleg
170 mesterjelölt végzi a tanulmányait, akik a következő hetekben
vizsgáznak. Ezek a szakemberek a
kecskeméti Hírös Hét Fesztivál keretében vehetik át majd a mesterleveleiket.
A rendezvény után kérdeztük Szakonyi Zsolt gázvezeték- és készülékszerelőt, miért is vett részt a
képzésen? A kecskeméti mester
elmondta, hogy önálló kivitelező

Ők kaptak mesterleveleket

Az ünnepségen külön program keretében mesterleveleket adtak át a legutóbb végzett szakembereknek

csak az lehet, aki rendelkezik ezzel a végzettséggel, és mindazoknak ajánlja, akik haladni akarnak
a korral, a szakma ugyanis egyre
nagyobb sebességgel fejlődik. Aki
ezen nem vesz részt, az leragad
a szerszámotáska mellett. Mint

mondta, egy ilyen oktatás megváltoztatja az ember szemléletét is,
melynek a végén kialakul a folyamatos fejlődés igénye.
Szakonyi Zsolt most azt tervezi,
hogy leteszi a technikusi vizsgákat
is, s nem zárta ki annak a lehető-

ségét, hogy beiratkozik a Kecskeméti Főiskolára is. A képzéssel
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
aki hajlandó pénzt, energiát és
időt áldozni a tanulásra, annak
érdemes beülni újból az iskolapadba.

Az elmúlt öt évben
mesterlevelet szerzők száma
év
2010
2011
2012
2013
2014

létszám
62
14
29
29
26

forrás: BKMKIK

Autószerelő: Fritz Ferenc, Oláh János mester, Tuskán Norbert László,
autóvillamossági szerelő: Kovács
Ferenc, Szuromi Miklós,
karosszérialakatos: Gál Menyhért,
járműfényező: Borsos Ferenc,
cukrász: Jakó Beáta, Varajti Gáborné, Zsellér Zsolt,
szakács: Farkas Róbert,
asztalos: Fekete Ákos, Hajagos
Mihály, Takács Zoltán,
szobafestő, mázoló és tapétázó:
Mézer Zoltán,
fodrász: Hintenberger Máté,
kőműves: Solymosi Ferenc,
gázvezeték- és -készülékszerelő:
Szakonyi Zsolt,
kézápoló és műkörömépító lábápoló: Szabó Adrien, Csóti Gyöngyi, Tenglovits Zoltánné.
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Ünnepi gazdasági fórum

Helyi termékek
vására

Kiskunhalas A fejlődéshez elengedhetetlenek a pontos információk

Dusnok Hatodik alkalommal adott otthont a dusnoki
Művelődési Központ a Helyi
Termékek Vásárának. A program részeként minden helyi
kézművestermék előállítójának és egyéb termékgyártóknak is lehetőségük volt
bemutatni és értékesíteni
portékáikat.

A

Kiskunhalas Király György,
az Ökoplast Kft. ügyvezetője
a keddi kamarai rendezvényen adott rövid tájékoztatót arról, hogy cégük jelentős
műanyagipari beruházásra
nyert megbízást. Tetovóban,
Strugában, Djakovicában
építenek olyan üzemeket,
ahol műanyag hulladékokat
hasznosítanak. Azokból újra
felhasználható olajat és gázt
nyernek vissza.

Mezőgazdasági
mintaprogram

A felvételen Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára az egyik cég képviselőjének nyújt át egy kamarai elismerést

A kormány tartalmilag és
formailag is átalakította
a 2014–2020-as uniós források felhasználásának pályázati rendszerét. Az ebben az
időszakban érkező 12 ezer
milliárd euró az utolsó lehetőség arra, hogy hazánk a térség meghatározó szereplője
legyen – hangsúlyozta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős helyettes államtitkára azon a kiskunhalasi gazdasági fórumon,
amit a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendeztek.

a gazdasági szereplőkkel történő együttműködés, amelynek
bizonyítéka az is, hogy Fülöp
Róbert polgármester mellett
Farkas Dániel és Szűcs Csaba
alpolgármesterek is megjelentek az ünnepi fórumon.
Gaál József szólt arról is,
hogy a dél-alföldi régió gazdasági bevételeinek 52 százalékát Bács-Kiskun adja. Kiemelte, hogy a kötelező kamarai
regisztrációval egy „öntisztulási” folyamat indult be, hiszen
nagyon sok virtuális céget tartottak nyilván korábban, de
ma már csak a valóságban is
létezőket. A vállalkozások száma így jelentősen csökkent,
hiszen mint kiderült, mintegy
harmaduk nem működött.
Mint elhangzott: a kamarai tagok egyébként díjmentesen
igényelhetnek pályázatifigyelést, segítik üzleti partnerek
keresését és ingyenes tanácsokat kaphatnak a hitelnyújtásokhoz is.
– A kormány tartalmilag
és formailag is átalakította
a 2014–2020-as uniós források felhasználásának pályázati rendszerét – hangsúlyozta előadásában Csepreghy
Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommuniká-

Tapodi Kálmán

Szeremle Virágokat és
gyógynövényeket termesztenek egy pályázati programnak köszönhetően Szeremlén. Az önkormányzat saját
mezőgazdasági területeit
hasznosítja. A megtermelt
fűszernövényeket a helyi
konyhán használják fel, a virágokkal pedig a község utcáit díszítenék. A mezőgazdasági programban 30 főt
foglalkoztat a falu.

Ünnepi gazdasági fórumot
rendezett kedden az iparkamara a Sóstó Csárdában, ahol
a megjelenteket a város nevében Fülöp Róbert polgármester is köszöntötte, akitől a szót
a megyei iparkamara elnöke
vette át.
– Kiskunhalas és környéke a fejlődő régiók közé sorolható a megyében – emelte ki
hozzászólásában Gaál József,
aki hozzátette: Halas városa
számára mindig is fontos volt

cióért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: a 2020-ig
tartó fejlesztési időszakban
csak a legindokoltabb fejlesztéseket támogatják. A rendelkezésre álló forrás, azaz 12
ezer milliárd forint támogatás 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja az ország,
amiben kiemelten szerepel
a vidék felzárkóztatása.
– Nemcsak koncepciók születtek, hanem pénzt is ad a
kormány a megvalósításhoz –
hangsúlyozta Csepreghy Nándor, aki hozzátette, hogy az
adminisztrációs terhek is jóval
kisebbek lesznek a pályázati
rendszer átalakításával, amik
eddig túlzott terhet jelentettek
a vállalkozásoknak. „Magyarország pápább volt a pápánál”
– mondta a politikus, mert
olyan bonyolult pályázati rendszert hozott létre, ami nem is
volt uniós elvárás, viszont a
pályázatírók jól éltek belőle és
több milliárd forinttal „megvámolták” a rendszert. Mostantól ezek a szereplők kikerülhetnek a pályázati rendszerből, s
mindenkinek annyi információja lesz, mint a „jól értesülteknek”. A vállalkozóknak a pályázati kiírás megjelenése után
30 nap áll rendelkezésükre,

hogy döntsenek arról, hogy élnek-e az adott lehetőséggel.
A változtatások közé tartozik, hogy a köztartozással nem
rendelkező teljes üzleti évet
lezáró vállalkozásoknak nem
lesz biztosítéknyújtási kötelezettsége, a legtöbb pályázatnál a beruházás indulásánál
30 százalék előleg lehívásával
lehet élni, az önrészt pedig a
projekt utolsó fázisában kell
biztosítani, addig pedig a beruházással lehet hitelfelvételhez szükséges fedezetet is
előteremteni. A rendezvényen
Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője is szólt
a gazdaságfejlesztési lehetőségekről.
Az ünnepi fórum zárásaként
a kamara oklevelét vehette át
a két évtizedes kapcsolattartásért a halasi régió több vállalkozásának képviselője, valamint
Kiskunhalas város polgármestere. A kamarai elismerést kiérdemlő vállalkozások:
Coop-Halas Zrt., Elektrans Elek
és Fia Kft., Ganzair Kft., Harkai
és Társai Bt., Intó Kft. FACOM,
Krausz és Társai Bt. és Krausz
Zoltánné egyéni vállalkozó,
Kun-Therm Kft., Mészáros József egyéni vállalkozó, Ökoplast
Kft. és a Pirtó-Vill Kft.

közelmúltban lépett
be a kamarába Víghné Kürtösi Szabina,
aki néhány hete tette le a
kézápoló és műkörömépítő
mestervizsgát. A kecskeméti
Petőfivárosban dolgozó szakember lapunknak elmondta,
hogy a szervezettől a képzés
során sok segítséget kapott.
A munkája során nem kizárt,
hogy jogi és pályázati területen is igénybe veszi a BKMKIK
tanácsadási szolgáltatását.
Emellett a megyei kamarán
belül működik egy olyan szakmai klub is, ahol továbbképzéseken vehetnek részt a
szakemberek.
Az is fontos szempont volt a
döntésében, hogy álláspontja
szerint egy-egy hivatás képviselőinek tartozniuk kell egy
olyan szervezethez, amely
képviseli az érdekeiket. A
mesteri címet Víghné Kürtösi
Szabina azért is szerezte meg,
mert mint mondta, a szakma
nagyon felhígult, s abban bízik, hogy a szolgáltatást igénylők mindenekelőtt azokhoz
a szakemberekhez fordulnak,
akik megbízható, magas szintű tudással rendelkeznek.
A hivatás képviselőinek
véleménye szerint a munkavégzéshez szükséges bizonyítványt nem túl nehéz
megszerezni, azonban a
minőségi szolgáltatás teljesítéséhez nagy gyakorlattal, alapos tudással, komoly
egészségügyi ismeretekkel
kell rendelkeznie annak, aki
ezt a pályát választotta.

fotó: barta zsolt

Beruházás
Macedóniában

a szerző felvétele

Tüzelőanyag-tároló
központ épülhet
Kalocsa Egy, a közelmúltban
megtartott kalocsai képviselő-testületi ülésen tárgyalták
a városatyák azt az előterjesztést, mely a volt miskei úti lőszerraktár megvásárlásáról
szólt. A nyolchektáros területet mintegy huszonnégymillió
forintért vásárolta meg egy
cég, mely területen égetésre
szánt hulladékokat tárolnának, majd innen szállítanák
el a pécsi hőerőműbe. A beruházás részeként új munkahelyek is létesülnek a most még
elhanyagolt, jelenleg leginkább illegális hulladéklerakóként használt területen. Ha a
tervek megvalósulnak, akkor
legálisan gyűjtenék itt a tüzelésre szánt anyagot.

A szakma
presztízsének
az emelése
a cél

Víghné Kürtösi Szabina

Nem
a
távolság
nagy
a
megyeszékhelytől
Évforduló
Parragh László szerint minden adat jó, de ezt nem mindenki érezheti
mon évek óta javasolja, hogy a
Kecskemét–Baja 100 kilométeres távolság időben elég sok,
ezt egy megfelelő gyorsforgalmi
úttal lehetne csökkenteni, ami
hozzájárulhatna a déli rész bevonásához – fogalmazott Gaál
József.
– Mostanra elértük a válság
előtti állapotot, a magyar gazdaság növekedési görbéje meredekebb a németénél, ami
reményekre ad okot – mondta előadásában Parragh László, az országos kamara első
embere, a német és a magyar
gazdaságot összehasonlítva.
Hozzátette: ha ezen a pályán fogunk haladni, akkor a következő két-három évben tartós növe-

kedés várható. – Ma, ha valaki
nem megy el dolgozni, akkor
nem kap pénzt. Így legalább
közmunkára elmegy, ez nagy
ösztönző erő. Nem állítom, hogy
túlzottan emberséges, de nincs
más módja, hogy rávegyünk
mindenkit arra, hogy a teljesítmény legyen a középpontban
– fogalmazott a szociális rendszer átalakításával kapcsolatban. – Minden makrogazdasági
adatunk jó, de nem biztos, hogy
mindenki érzi ezt a hétköznapokban – összegezte Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara országos elnöke
a bajai fórumon.

Kubatovics Tamás

fotó: kubatovics tamás

A

megyei kamara fennállásának 20. évfordulójára ünnepi találkozót rendezett a vállalkozóknak
a bajai Városházán a BKMKIK.
A szerdai eseményen az üzleti
élet szereplői mellett környékbeli települések vezetői, valamint helyi képviselők is részt
vettek. Gaál József, a megyei
kamara elnöke előadásában
hangsúlyozta: a Bács-Kiskun
megyei GDP utóbbi években tapasztalt emelkedése elsősorban a Mercedesnek és beszállítóinak köszönhető, ez a megye
egyéb területeit különösebben
nem érinti.
– Ezzel összefüggésben a kamara minden lehetséges fóru-

Megtelt a Városháza díszterme vállalkozókkal, érdeklődőkkel

Vállalkozók Hete
programsorozat
Kalocsa
központjában
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A gazdaság fejlesztése
Tájékoztatók Az elektronikus naplótól az online kasszáig

A

É

a szerző felvétele

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idei esztendőben ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját.
Ebből az alkalomból a kamara kalocsai képviselete – hagyományteremtő jelleggel – rendezi
meg május 18-a és 23-a közötti
időszakban a Vállalkozók Hete
programsorozatot a belvárosi
Sétáló utcában.
Ennek részeként nyitja meg
a kalocsai képviselet a „Mestermunkák” kiállítást is, melyre a
különböző szakmákból várja a
készítők mesterműveit.

Amennyiben nehezen szállítható, például kovácsoltvas termékről, vagy komplett épületről
van szó, akkor természetesen
egy nagyobb méretű fotóval
és egy rövid megvalósítási leírással is lehet pályázni. A program részeként az érdeklődők
előadásokat is meghallgathatnak, továbbá egy-egy szakma
rejtelmeibe is betekinthetnek a
bemutatók (fodrász, pincér, kozmetikus, ötvös, porcelánfestő
stb.) keretében. Ezenkívül a pályaválasztás előtt állóknak is érdemes lesz kilátogatniuk, hiszen
a részben szabadtéri rendezvényen a szakképző iskolák is bemutatkoznak. A legkisebbek egy
verseny keretében lerajzolhatják szüleik vállalkozásának főbb
mozzanatait, de a kamara emellett különböző szakmákat bemutató fotókiállítást is rendez a
programsorozat keretén belül.
A program ideje alatt lehetőség lesz arra, hogy az érdeklődők a kamarai szakemberektől
pályázati, hitelfelvételi, külpiaci
lehetőségekről tanácsot kérjenek. Az említett napok alatt különböző cégek is bemutatják tevékenységüket, akár oly módon
is hogy céglátogatásokra hívják
az érdeklődőket.
A szakmai programokat fúvószenekarok fellépése és autókiállítás is színesíti. További
információ a kamara kalocsai
képviseletén kérhető a 77/566220-as telefonszámon.

Fotópályázatot
hirdet
az idén újra
a kamara

Folyamatosan követjük a jogszabályok változását – mondja Nyerges Tibor

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.
Nyerges Tiborral, a szervezet
gazdaságfejlesztési vezetőjével beszélgettünk.
Barta Zsolt
– A gazdaságfejlesztés területe nagyon sokrétű. A munkánk
során figyelemmel kísérjük
azokat a gyorsan változó jogszabályokat, amelyek meghatározzák a cégek működését – mondja Nyerges Tibor, a
kamara gazdaságfejlesztési
vezetője. Minden olyan tervezetet véleményezünk – figyelembe véve a vállalkozók érdekeit –, amelyet megkapunk
a kormánytól. Így próbáljuk
befolyásolni azt a koncepciót,
amelyet a jogalkotók véglegesen elfogadnak. Nemegyszer
történt olyan eset, hogy a döntési pozíciókban lévők nem
kérték ki a kamarák álláspontját, de mi ennek ellenére jelezzük, hogy változásokra van
szükség.

A megyei kamara évente sok
rendezvényt tart, köztük több
olyat, ahol a hatóságok képviselőinek az üzletemberek jelzik
azokat a problémákat, amelyek egy-egy jogszabály-módosítással megoldhatóak.
A feladataink közé tartozik a
hatóságokkal történő kapcsolattartás is.
– Melyek voltak a nagy látogatottságú rendezvényeik?
– Az elmúlt években több
olyan jogszabály született,
amelyek ismertetésére óriási igény mutatkozott. Ilyen volt
például legutóbb az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) bevezetése. A megyében néhány hét
alatt öt helyszínen tíz alkalommal tartottunk szakmai fórumokat. Ezeken 698-an vettek
részt. Hasonlóan nagy volt az

érdeklődés más rendezvényeken is. Ezek között volt a környezetvédelmi termékdíj, az
online kassza, az elektronikus
építési napló működésének
vagy az útdíjak bevezetésének
az ismertetése. Az elektronikus
építési naplóval kapcsolatban
2013–15 között 23 alkalommal 4 helyszínen 747 személy
vett részt az előadásokon és a
gyakorlati oktatásokon.
Az előbb említett tájékoztatókon kívül tanácsadói tevékenységet is folytatunk. Sok vállalkozó fordul hozzánk, akik olyan
pályázatok, egyéb támogatások iránt érdeklődnek, amelyek
segíthetik a cégeik beindítását. Rajtuk kívül a már piacon
lévő vállalkozások képviselői is
gyakran felkeresnek bennünket, akiknek pályázati tanácsadással szolgálunk. Emellett

Klaszterek, a cégek együttműködési szervezete
u A kamara néhány éve hozta
létre a Hírös Beszállítói Klasztert (HBK), amelynek 26 tagja
van. A szervezetet a gazdaság
fejlődése, a beszállítói kompetenciák fejlesztése érdekében
alapították. A vállalkozók men-

torálását is szolgálja, hogy jobb
beszállítói pozícióba kerüljenek.
A Kecskeméten működő AIPA,
3P és HBK akkreditált innovációs klaszterek szakmai együttműködést alakítottak ki az elmúlt
évek során.

az érdeklődők az ügyfélszolgálaton iparjogvédelmi tanácsadást is igénybe vehetnek.
Védjegykutatást is végzünk,
szabadalmak bejelentéséhez
szükséges tudnivalókról is tájékoztatjuk az érdeklődőket.
A kamara fenntart egy adatbázist, mely az MKIK honlapján keresztül elérhető. Itt bárki
megtekintheti, felmérheti azt,
hogy pl. egy adott településen
milyen vállalkozások működnek. Minden regisztrált vállalkozás elérhető itt névvel,
címmel adószámmal és a főtevékenység feltüntetésével.
Akik nem szerepelnek ebben,
azok nem tettek eleget regisztrációs kötelezettségüknek.
Egy gumijavítót nyitó személynek például a vállalkozás beindítása előtt érdemes megnéznie az adatbázisban, hogy az
adott településen hány gumijavító cég működik. Pályázati
tanácsadáson kívül segítünk
az ügyfeleknek szakértők közvetítésével, akár pályázatírásról vagy szabadalmi bejelentésről, vagy környezetvédelmi
gondról van szó. Minőségirányítási kérdésekben is tudunk
segíteni – mondta végül Nyerges Tibor, a BKMKIK gazdaságfejlesztési vezetője.

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 Bács-Kiskun
Megyei 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. öt 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. A zsűrizés várható ideje: 2015. augusztus 19. A zsűri tagjai: Fehér
Kálmán, a Magyar Fotográfiai
Múzeum munkatársa, Bahget Iskander fotóművész, Sipos
Zsolt, a BKM Kereskedelmi és
Iparkamara titkára. A kiállításnyitó augusztus 27-én 15.00-kor
lesz 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.

Turisztikai
szezonnyitó
rendezvény
Kalocsán
Üzlet
A lehetséges vendégek figyelmét fel kell hívni a térség értékeire

M

inden turisztikában
érintett utazási iroda, szállásadó cégek,
pincetulajdonosok és egyéb
turisztikai attrakciót fenntartó
intézmények, illetve az önkormányzatok együttműködésére
is szükség van ahhoz, hogy a
turisztikai ágazat fejlődni tudjon. Ebben egyetértettek a kalocsai rendezvény résztvevői,
azonban az is elhangzott, hogy
ennek a célnak az eléréséhez,
a térségi feladatokat ellátó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), továbbá a Kalocsa
és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. mint koordináló szervezet fenntartási költségeinek
biztosítása is szükséges. Sipos

Zsolt, a megyei kamara titkára
megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a turizmusban az
a cél, hogy a szezonalitást elkerüljük és lehetőleg az év minél
nagyobb időszakában szolgáltatásokat, látnivalókat tudjunk
nyújtani a látogatóknak. Fontos
feladat az egészségturizmus fejlesztése, illetve az, hogy olyan új
internetes felületeket hozzunk
létre, melyek a régióban fellelhető turisztikai szolgáltatásokat
mutatják be és segítik azok elérését. Katona Ilona, a Magyar
Turizmus Zrt. marketing igazgatója elmondta, hogy a Dél-Alföld régió mutatta az elmúlt
évben a legnagyobb fejlődést
a vendégéjszakák tekinteté-

A kalocsai városháza dísztermében tartották a fórumot

ben (14,3 százalék), ami elsősorban a termál- és gyógyfürdő-szolgáltatások fejlődésével
van összefüggésben, amiben
további lehetőségek is vannak.
Dúcz Annamária, a császártöltési Pincelakat Borház és Szállo-

da értékesítési vezetője szerint
nagyon fontos, hogy minőségi
szolgáltatásokat nyújtsanak a
náluk megszálló vendégeknek,
akiknek olyan programokat kínálnak, melyeknek hagyományai vannak az adott telepü-

lésen. Ünnepekhez, hosszú
hétvégékhez kötődő eseményeket is szervezni kell ahhoz,
hogy az interneten böngésző és
utazni szándékozó vendég érdeklődését felkeltsék. Nagyon
sok webes felületen jelen kell

lenni, hogy a „keresőmotorok”
őket „ajánlják”. Az összefogás
egyik legfontosabb szervezetei
a TDM-ek, amelyeknek feladata az, hogy a turizmus tekintetében a térségi szemléletet,
programokra és látnivalókra
vonatkozó egyeztetéseket lefolytassák az egyes települések között. Horváthné Csortán
Krisztina, a Kalocsa és Térsége
Turisztikai Nonprofit Kft. vezetője azt is elmondta, hogy Kalocsa
és térsége látnivalókban kiemelkedő lehetőségekkel bír országos viszonylatban is. Rajtunk
múlik, hogy ki tudjuk-e használni a turisztikai lehetőségek gazdaságra, foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatásait.
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GAZDASÁGI

Kiváló bácskai
termékek
kóstolóját
tartják Baján

2015. április 25., szombat

Vállalkozó már 45 éve
Tormási Attila A legjobb évek az elmúlt évtizedben voltak

A

Az

alábbi cégek gyarapították a kamara létszámát február 20. és április 20. között:
• Top-Bike Kft. Soltvadkert
• Deák Renáta Tompa
• Mezei László Kalocsa
• Vígh Team Kft. Fülöpjakab
• Balogh Gábor Kecskemét
• Esperto-Plusz Kft. Kiskunhalas
• Baupiktor Kft. Tiszakécske
• B and K Exact Work Kft.
Kecskemét
• Strassz-Csipke Bt. Sükösd
• Tihanyi Ernőné Dávod
• András István Foktő
• Györkei Krisztián Kalocsa

Vállalati
tanácsadás
a régióban

fotó: bús csaba

kamara bajai képviselete május 16-án 10.00–
14.00-ig harmadszor
rendezi meg Baján a Bácskai
napot. Jól ismert cégek, vállalkozók mutatják be termékeiket.
A helyszinen bácskai termékek
kóstolására is lehetőség lesz.
A rendezvény helyszíne:
Bácskai Kultúrpalota
(Baja, Szentháromság tér 3.)
Program
10.00 Ünnepélyes megnyitó,
a Kiváló Bácskai Termék díjak
kiosztása
10.45 A Gemenc Táncsport
Egyesület műsora Orbán Ferenc
és Orbán Ferencné vezetésével
11.00 A Vadvirágok Népdalkör
műsora Pethőné Kővári Andrea
vezetésével
11.45 Fashion Dance I. csoport
Márics Adrienn vezetésével
12.30 Bajai Fiatalok Színháza
műsora Ottmár Attila vezetésével
13.15 Fashion Dance II. csoport Márics Adrienn vezetésével
Kiállítók:
Beck-Hús Kft.
(húskészítmények)
Stranszki Júlia
(száraztészta)
Kecskés János
(húskészítmények)
Kőszegi Jánosné
(monostori rétes)
Zdravo Produkt
(szűrt meggylé)
Göldner Tibor
(cukrásztermékek)
Sugó Pékség Kft. (pékáruk)
Házi Pirospaprika Kft.
(fűszertermékek)
Vecsernyés Irén
(házi lekvárok, befőttek, szörpök)
Sümegi és fiai pincészet
(borok)
Harangozóné Tordi
Mária (savanyúságok)
Kápolnás Szikvíz
(szikvíz, ioncserélt víz)
Inotai Csabáné
(mézeskalács, grillázstermékek)
Bácsalmási Önkormány
zati Közhasznú Nonprofit Kft.
(lekvárok, befőttek, szörpök)
Bäder Sörfőzde
(házi sörök)
Szente Fűszer Bt
(fűszerpaprika)
Szévald István
(húskészítmények)
Taskovics Tiborné
(savanyúságok)
Tíz-Tíz Vízöntő Kft.
(üdítőitalok, szikvíz)

Ezek
a vállalkozások
léptek be
a kamarába

Tormási Attila az MKIK elnöki aranyérmét dr. Vereczkey Zoltán országos alelnöktől vette át.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöki aranyérmét kapta Tormási Attila
cégtulajdonos a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 20.
évfordulóján tartott rendezvényen. Az ünnepség után beszélgettünk az üzletemberrel.
Barta Zsolt
– Az Ön cége a kamara megalakulása óta tagja a szervezetnek. Korábban sokan kiléptek a BKMKIK-ból, a Tormási
Autóház miért maradt?
– Úgy gondolom, hogy valahová tartoznia kell a vállalkozóknak, különben hogyan tudnák
hallatni a hangjukat? A kamara
ilyen szervezet, magam évek
óta vezetőségi tag is vagyok.
– Kecskeméten az Ön cége
építette az első nyugati mintájú autószalont. Akkor bővülő
autópiaccal számolt, most hol
tart az értékesítési szakma?
– Éppen 1994-nél. Arra gondolok, hogy akkor az országban annyi új gépjárművet értékesítettek, mint tavaly. Az
elmúlt két évet mi is megszenvedtük, de sikeresen talpon
maradtunk, köszönhető ez a
cég nagyszerű dolgozóinak. Az
autópiaci értékesítések mintha

Tájékoztató a pályázatokról
Pályázati információs napokat rendeznek
a vállalkozók számára
a GINOP 2015-ben induló pályázati lehetőségeiről.
A szervezők között van a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
a JÓTANÁCSADÓ Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
és a HBF Hungaricum Kft.
Meghívott előadó: a Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság vezető munkatársa.
Az információs napokon a pályázati lehetőségek és teendők
praktikus tudnivalóiról tartanak előadásokat a felkért tanácsadók, akikkel
helyi konzultációra is lehetőség nyílik a megjelenő kiírásokról.
Helyszínek és időpontok:
Kecskemét: május 20. (szerda) 9:00–11:00 óra
Kiskunhalas: május 20. (szerda)14:00–16:00 óra
Kalocsa: május 27. (szerda) 9:00–11:00 óra
Baja: május 27. (szerda)14:00–16:00 óra
Pontos helyszínek, további információk és regisztráció:
www.bkmkik.hu/rendezvények menüben találhatók

emelkednének, bízom a pozitív
változásokban.

költsége, mintha magyar hitelt
fizettem volna vissza.

autót, de ennek úgy a kétharmadát értékesítik idehaza.

– Ön optimistának tűnik, mire
alapozza a bizakodását?
– Optimizmus nélkül most
nem beszélgethetnénk. Éppen
45 éve lettem kisiparos, az engedély kiváltásáért másfél évet
küzdöttem. Három helyen akartam műhelyt nyitni, de a tanács
akkori osztályvezetője mindig
visszadobta a kérelmemet. Végül az egyik tanácselnök-helyettes támogatott, így 1970. április
3-án válthattam ki a kisipari engedélyemet. A 80-as években
már több emberrel dolgoztam,
kibéreltük a megyei tanács Jász
utcai telkét, ahol 1990-ben
megkerestek a GM képviselői,
majd 1991. január 25-én szerződést kötöttek velem és még
kilenc céggel az országban.

– Nem voltak álmatlan éjszakái?
– Voltak, de akkor az ország
gazdasága emelkedő pályán
haladt, az emberek bíztak a jövőben, vásárolták az új autókat
és a használtakat egyaránt.
Volt miben hinnünk. Mi 2001ben Opel haszonjármű értékesítésbe kezdtünk. Majd 2004ben kialakítottunk a Jász utcai
szalon mellett egy másikat,
a volt FIAT kereskedést vettük
meg, ahol az Opel mellett Suzukit, Chevrolet-t, Saabot is értékesítettünk.

– Az Önök gépkocsi- és alkatrész-értékesítése is a harmadára csökkent. Hogyan tudtak
talpon maradni?
– Jelentős költségcsökkentést hajtottunk végre, csaknem
felére, 70 főre csökkent a társaság dolgozóinak a létszáma.
A szervizünk hozza azt a teljesítményt, amivel a cég a 2009-es,
2013-as válságból kilábalt, valamint a gépjármű-értékesítés
is javulásnak indult 2014-től.
Mindig is azt vallottam 45 éven
keresztül, hogy jó munkát kell
végezni, ha hibázunk, el kell ismerni és kijavítani, mert fontos,
hogy az ügyfelek elégedettek legyenek. A minőségi munkavégzés jelentőségét sikerült a kollégákban is tudatosítani. Vannak
köztük, akikkel 10, 15, 30 éve
dolgozok együtt, kölcsönösen
megbecsüljük egymást, így mindenki elégedett és ez nagymértékben hozzájárul a vállalkozás sikeréhez. Ahogy fentebb
mondtam, nem először kellett
megküzdenünk már komoly kihívásokkal, de a társaság dolgozói egy emberként segítettek
a nehézségek leküzdésében –
mondta végül Tormási Attila, aki
45 éve vállalkozó, és a Tormási
Autóház tulajdonosa.

– Ön építette az első nyugati
mintájú autószalont. Honnan
volt rá pénze?
– Kölcsönből. Egy német
bank segített, ahol viszont 3 millió márkát kellett kérelmezni. Mi
csak egymilliót igényeltünk az
autószalon felépítésére. Akkor,
amikor felvettem a kölcsönt, 51
forint volt 1 márka, amikor befejeződött a törlesztés, 93 forintba került a német deviza. De így
is feleannyira jött ki a törlesztés

– Melyek voltak a legjobb évek?
– Úgy 2004–2008 között.
Akkor volt olyan év, hogy 700
új Opelt és 300 Suzukit is értékesítettünk. Az idén a terv ös�szesen 350 új jármű, amelyből
280 az Opel, a többi Suzuki és
Isuzu.
– Hogyan látja az autókereskedelem jelenét?
– Kecskeméten a válság
előtt 21 újautó-kereskedés működött, mára 7 maradt talpon.
A középosztály, amely az alsó
középkategóriás autókat korábban képes volt megvásárolni,
ma kivár. Úgy hiszem, hogy ez
az ország elbírna 100 ezer új

A

KAVOSZ Zrt., az MKIK
és a VOSZ által alapított
pályázati konzorcium
vállalati tanácsadási zárórendezvényt tart április 28-án 10
órakor a megyei kamara kecskeméti székházában. A rendezvényen a KAVOSZ Konzorcium
képviselői és a programban
részt vevő CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. képviselője számolnak
be a pályázatokkal kapcsolatos
tapasztalatokról, a ProjectMine
Kft. ügyvezetője pedig az 2014–
20 közötti uniós ciklusban várható pályázati lehetőségekről
tájékoztatja az érdeklődőket.
Jelentkezni a tanacsadas@kavosz.hu, vagy a 06-1/799-3352es telefonszámon lehet.

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

DOLGOZVA TANULJ! – TÁMOP-2.3.4.B-13/1 PROJEKT
A 2011. évi szakképzési törvény 31.§ (1) b. és a 92. § (17) értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként
2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható – azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért
felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit –, aki mestervizsgával rendelkezik. Ezen célok megvalósítását szem előtt tartva
a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 projekt 80%-os támogatást nyújt a gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak a mestercím megszerzésére.

A „Dolgozva tanulj!” projekt keretében ezen időszakban a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
összesen 185 fő mestervizsgáztatására és képzésére van lehetőség.

Támogathatók köre:
• Tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében az
iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve
folytatójaként részt vevő gazdálkodó
szervezetek gyakorlati oktatói.

zést folytató gazdálkodó szervezetenként
• a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaránál önkéntes gazdasági kamarai tagsággal rendelkező
gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet gyakorlati oktatója.

 jelentkezők kiválasztásának
A
szempontjai:
• a megyére meghatározott, gazdaság
által igényelt szakképesítésben gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezet gyakorlati oktatója
• folyamatosan, de legalább 5 éve
gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet gyakorlati oktatója
• szakképesítésenként kizárólag egy
fő gyakorlati oktató gyakorlati kép-

Jelentkezési feltételek:
• A mesterképzésre jelentkezés feltétele a szakirányú végzettség és –
szakképesítésenként eltérően – minimum 5 év igazolt szakmai gyakorlat.
• Mestervizsgára az bocsátható, aki
a) az adott szakmában a szaktárca
által rendeletben kibocsátott mestervizsga szakmai követelményben
feltételként meghatározott szakmai
képesítéssel rendelkezik és azt köz-

okirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes
szaktárca által honosított bizonyítvánnyal igazolja,
b) az adott szakma mestervizsga-követelményrendszerében előírt feltételekkel rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozó/
vállalkozás esetén vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolja.
A képzésekkel kapcsolatos további
részletekről, egyéb információkról érdeklődjön a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Irodáján!

Érdekődni az alábbi címen lehet:
Bartuczné Csík Vivien
képzési asszisztens
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
6000 Kecskemét, Árpád krt.4.
Telefon: +36 (76) 501-102,
06-70/7028-431.
E-mail: mestervizsga@bkmkik.hu.
Honlap: www.bkmkik.hu.

