
Átalakul a szakképzési rendszer
Bács-Kiskun Megyénkben három szakképzési centrum jön létre
A duális szakképzésről, illet-
ve annak fejlesztéséről, és az 
átalakuló szakképzési rend-
szerről tartottak workshopot 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában.

Zsámbóki Dóra

A kecskeméti duális képzési 
modell a kiemelt járműipari tér-
ségben, a társadalom sikeres-
ségének, a nemzetgazdaság 
fejlesztésének szolgálatában 
című projekt keretében megtar-
tott workshop célja az volt, hogy 
a résztvevők, a kamara kiemelt 
partnerei – a témában érintett 
gyakorlati képzést folytató gaz-
dálkodó szervezetek, gazdasági 
és szakmai érdekképviseletek, 
szakképző intézmények, fenn-
tartók, főiskolák, felnőttképzést 
folytató szervezetek, társkama-
rák – megismerjék és elemez-
zék a projektidőszak szakmai 
tapasztalatait.

Dr. Horváth Ágnesnek, a Kecs-
keméti Főiskola általános rek-
torhelyettesének megnyitója 
után Pintye László, a Bács-Kis-
kun Megyei Fejlesztési és Kép-
zési Bizottság elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. – A helyzet 
változatlan, a változás állandó 
– kezdte beszédét az elnök, aki 
rámutatott, a szakképzési és a 
közoktatási törvény módosítását 
május 27-én fogadták el, és bár 
június 4-én megjelent a Magyar 
Közlönyben, egységes szerkezet-
ben még sehol sem olvasható. 
– Országunk versenyképessége, 
a szakemberhiány egyre inkább 
tőkevonzási nehézségeket okoz, 
éppen ezért egyre aktívabb a ka-
mara a szakképzéssel és a felső-
oktatással kapcsolatban. Fon-

tosnak tartjuk az átjárhatóságot 
a szakképzés és a felsőoktatás 
között. Nagy kihívások előtt ál-
lunk ebben az évben is, de ka-
maránkban mindig a különböző 
érdekeltségű felek meghívásá-
val egyeztetünk, a problémafel-
vetéseket pedig továbbítjuk a 
megfelelő helyekre – ismertette 
és utalt rá, az átalakult törvényi 
keretek, a szakképzési centru-
mok létrehozása is sok problé-
mát hoz majd a felszínre.

Palotás József, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatal főigazgató-helyettese 
A duális szakképzés a verseny-
képesség eszköze címmel tar-

tott előadást a résztvevőknek, 
melyben természetesen szót 
ejtett az átalakuló szakképzési 
rendszerről is. Mint rámutatott: a 
mostani változtatás igen mélyre-
ható, célja, hogy a szakképzést a 
munkaerőpiachoz igazítsa. 

A változásoknak köszönhe-
tően 2016. szeptember 1-jétől a 
szakiskolák új neve szakközép-
iskola lesz. A szakközépiskoláké 
szakgimnázium, míg a speciá-
lis szakiskoláké szakiskola. Az 
NGM fenntartásába kerülő szak-
képző iskolák szakképzési cent-
rumokba tömörülnek. A szak-
gimnázium 4+1 éves lesz, ahol 
a szakmai érettségi végzettség 
a jövőben nemcsak munkakör-
betöltésre fog jogosítani, hanem 
OKJ-s végzettségnek is minősül 
egyben (2019. szeptember 1-jé-
től). Az új szakközépiskola (régi 
szakiskola) pedig 3+2 éves lesz, 
ahol az utolsó két évben az érett-
ségire készülhetnek fel a szakis-
kolások, ha úgy döntenek.

A Köznevelési Hídprogram 
szakképzési ága Szakképzési 

Hídprogram néven  a szakkép-
zési törvény szabályozási körébe 
kerül, annak minden részletsza-
bályával. A szakközépiskolák 
szakképzési kerettanterveinek 
a jövőben a 9–10. évfolyamon 
is csak 60 százaléknyi közisme-
retet biztosítanak az eddigi 70 
százalék helyett, így 60 százalék 
lesz a minimális arány egysége-
sen a 9–12. évfolyamon.

A törvény módosítása továb-
bi változásokat is hoz. A nappali 
rendszerű oktatásban 25 évre 
módosul a felső korhatár, a má-
sodik szakképesítés megszer-
zése is ingyenes lesz a felnőtt-
oktatásban. A felnőttoktatásban 
résztvevők tanulószerződést 
kapnak, és visszaállítják a gya-
korlati oktatásvezető munkakört 
is. Az új törvény életpályamodel-
lel szolgál a pedagógusok szá-
mára. A pedagógus II. szintre 
szakirányú végzettséggel is be 
lehet lépni, a mesterpedagógus 
szintet pedagógus végzettséggel 
és pedagógus szakvizsgával is el 
lehet érni.

A Petőfi Népe melléklete
IX. évfolyam, 6. szám

31.

.

Székház:

 A kamara kiemelt partnerei vettek részt a workshopon

Az új rendszerben szakképzési 
centrumok jönnek létre, Bács-Kis-
kun megyében Kecskeméten, Ba-
ján, és Kiskunhalason. A szakmai 
önállóság mellett a gazdálkodási 
hatásköröket is önállóan gyako-
rolják a centrumok, illetve a de-
legált hatásköröket a tagiskolák. 
A szakképzési centrumok a Nem-
zetgazdasági Minisztérium fenn-
tartásában önálló költségvetési 
szervek lesznek. Megyénként ma-
ximum három szakképzési cent-
rum jön létre, a fővárosban tízet 

engedélyez a törvény, a minimális 
tanulói létszám 2000 lesz. A vál-
tozásoknak fontos vetülete a vál-
lalati gyakorlati képzésben részt-
vevők számának növelése. Erről 
dr. Szilágyi János, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara okta-
tási és képzési igazgatója beszélt 
bővebben. Mint rámutatott, sok 
egyéb tényező mellett motivá-
ció lehet a cégeket érintő norma-
tív támogatások emelése, ennek 
pontos mértékéről még zajlanak 
a tárgyalások.

Szakképzési centrumok alakulnak
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Megünnepelték a sikeres huszonöt évet
Gála a színházban Negyed évszázada alapították az Akker-Plus Kft.-t

Negyed évszázada ala-
pították Magyarország 
piacvezető építőipari ke-

reskedő nagyvállalatát, az Ak-
ker-Plus Kft.-t. Erre emlékezve 
nagyszabású gálaestet rendez-
tek a kecskeméti Katona József 
Színházban. A rendezvényre 
közéleti személyiségeket, üzleti 
partnereiket, és a cég munka-
társait hívták meg. Kecskemét 
képviseletében Szeme rey né 
Pataki Klaudia polgármester 
méltatta a Hufbau-Akkert, majd 
a cégtulajdonosok – Turú Gá-
bor és Csatai József –  nevében 
Endrődi Ferenc ügyvezető igaz-
gató mondott beszédet. A gála-
műsorban a Csík zenekar és a 
Fitos Dezső Társulat, valamint 

Rúzsa Magdi lépett fel. Az aláb-
biakban Endrődi Ferenc üdvöz-
lő beszédéből idézünk.

„– Köszönet a munkatársa-
imnak, az Akker-Plus Kft. ösz-
szes dolgozójának, és azoknak 
is, akik már nincsenek velünk, 
nincsenek köztünk! 1990-ben 
kezdődött. Akasztón, a szülő-
falunkban a hőskor, a rengeteg 
vagon, a szénhegyek, az IFA, 
a LIAZ hozta a cementet, az 
árut...! Köszönet Soltvadkert-
nek (1993), Szabadi Istvánnak, 
az ország legjobb kereskedőjé-
nek és a mögötte lévő csapat-
nak. Köszönet Kiskőrösnek, az 
1995 évi indítást és a folytatást 
Fekete Attilának és a mögötte 
felsorakozó munkatársaknak. 

Köszönet (1997) a nagykernek, 
aminek alapjait Zsikla Tamás 
cégvezető rakta le, s melyet 
ma Leitert Ottó és értékesítői 
csapata fémjelez. Köszönet 
Kecskemétnek (1999 ősze), 
amire reményeink szerint szép 
és nagy  jövő vár. Tóbiás Olivér-
nek, aki 2010-től irányítja fel-
törekvő csapatát. Köszönet a 
legfiatalabb egységünknek, a 
HUFBAU  AKKER ÁRUHÁZnak, 
vezetőinek és értékesítőinek!... 
Köszönet a pénzügyben és 
a könyvelésben dolgozó kollé-
gáknak, akiket új cégvezetőnk, 
Mihály László vezet. És végeze-
tül köszönet a sofőrjeinknek, 
akik nap mint nap tükröt tartot-
tak a beszállítóink, vevőink elé, 

és vitték jó hírünket az egész 
országban. Köszönet a nagy-
betűs VEVŐinknek. Különösen 
azoknak, akikkel 1-2 évtize-
des együttműködés köt össze. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az 
országban, a megyében, Kecs-
keméten sok szép épület, csar-
nok, családi ház valósult meg 
az általunk szállított építőanya-
gokból. Köszönet a Hufbau 
csoportbeli Tagtársaimnak, 
akikkel közös jövőt építünk, 
avagy közösen építjük a jövőn-
ket, mi, ellentétben nagyon sok 
honfitársammal, hiszünk az 
összetartozás, az összefogás 
erejében. Szent II. János Pál 
szavaival: „Élni, hinni és szeret-
ni csak közösen lehet .”
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Endrődi Ferenc ügyvezető igazgató köszöntötte a vendégeket, 
mögötte Szabadi István

Dr. Szilágyi János, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési igazgatója

Palotás József, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal főigazgató-helyettese



Erős fogyasztóvédelem
Tendencia Évről évre egyre többen fordulnak a Békéltető Testülethez

Egyre nagyobb bizalommal 
fordulnak a Békéltetõ Tes-
tületekhez azok a polgárok, 
akik úgy érzik, hogy pénzü-
kért nem a megfelelõ szol-
gáltatást vagy árut kapták. 
Errõl is beszélt Koszorús 
László helyettes államtitkár 
egy kamarai rendezvényen.

BARTA ZSOLT

Augusztusban jelenik meg a fo-
gyasztóvédelemrõl szóló törvény 
módosított változata. Egyebek 
mellett ezt is említette a közel-
múltban a kamarában Koszo-
rús László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Fogyasztóvédele-
mért Felelõs Helyettes Államtit-
kárság helyettes államtitkára. 
Méltatta a Békéltetõ Testületek 

szerepét, melyek tavaly több 
mint tízezer ügyben jártak el. A 
bepanaszolt cégek képviselõi 
azonban nem miden esetben 
jelentek meg. Ezt megtehet-
ték jogkövetkezmények nélkül, 
most azonban jogszabályi ren-
delkezés szerint 15 ezertõl 500 
ezer forintig sújtható a bepana-
szolt kkv, ha a megadott meg-
hallgatáson nem jelenik meg. 
A nagyvállalatok esetében az 
összeg 500 ezer forintnál indul 
és a cég nettó árbevételének az 
5 százalékát is elérheti, közölte 
Koszorús László.

A találkozón részt vett dr. 
Szente István, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság meg-
bízott fõigazgatója is, aki arról 
számolt be, hogy a fogyasztó-
védelmi intézményrendszer 

a következõ hónapokban egy 
európai uniós támogatásnak 
köszönhetõen 1,2 milliárd fo-
rintból újulhat meg. Ez érin-
teni fogja a Békéltetõ Testü-
leteket is. A rendezvényen, 
amelyen a megyei békéltetõ 
testület tagjai is részt vettek, 
dr. Gál Gyula, a szervezet elnö-
ke hangsúlyozta: tavaly rekord-
számú ügyben, 412 alkalom-
mal döntöttek. Idén pedig már 
168 ügyet tárgyalt a testület. 

A panaszok döntõ többsége 
a közüzemi szolgáltatásokra 
vonatkozik, a termékek közül 
pedig a lábbelikkel kapcsola-
tos ügyek miatt keresik a tes-
tületet. Az elnök hangsúlyoz-
ta, hogy a BT ajánlásainak a 
felét teljesítik a panaszoltak. 
A gondok között a közüzemi és 
építõipari szolgáltatók elleni 
panaszok a leggyakoriabbak. 
A BÁCSVÍZ Zrt. mindig aláveti 
magát a testület döntésének.

2015. június 27., szombatGAZDASÁGIII.

Eszközvásárlás
támogatással
BAJA A Barbet-Hajász Bt. a fod-
rászgyakornoki program kere-
tében olyan eszközt szerzett 
be, amely gõz, ion és ózon ke-
verékét állítja elõ, ezzel javítva 
a környezeti hatások által ron-
csolt hajszálak állapotát és az 
érzékeny fejbõrre is hasznos. 
A hajfestés hatóidejét is lerö-
vidíti. A beruházáshoz a cég 
2,97 Ft millió vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert el.

Telephelyet
bővítettek
BAJA A MA-VI Gumiszervíz Kft. 
59,49 millió forintos támoga-
tást nyert el egy uniós pályá-
zaton, amelybõl egy új, 735 
m2-es épülettel teszik haté-
konyabbá személygépkocsik, 
motorkerékpárok gumijainak 
javítását. A beruházásnak kö-
szönhetõen a Kft. 11 munka-
helyet tud megõrizni és továb-
bi 5 új munkahelyet teremt.

Pályázati
konzultációk 
KALOCSA A közelmúltban 
meg jelent pályázati lehetõ-
ségeket bemutató kamarai 
elõadássorozat után szemé-
lyes konzultációk keretében 
mélyedhettek el a támogatási 
formákban, megvásárolható 
gépek és programok sorában 
a cégek képviselõi a kama-
ra ügyfélszolgálati irodáiban. 
A két új pályázat beadására a 
vállalkozásoknak július máso-
dik hetében lesz lehetõségük.

Halasi
vállalkozás sikere
KISKUNHALAS Túl van a sike-
res próbaüzemen a kiskunha-
lasi székhelyû RexTerra Kft. 
és a Homokhátsági Környe-
zettechnika Kft. konzorciuma 
által megépített kísérleti hul-
ladékfeldolgozó üzem, melyet 
Fertõszentmiklóson hoztak 
létre. A projekt sikere esetén 
jelentõs mennyiségû kom-
munális hulladék eltérítése 
valósítható meg, vagyis nem 
válik szükségessé a szerves 
anyagú maradék hulladék le-
rakása sem. Az égetési tech-
nológia fejlesztése mellett 
tüzelõanyag elõállítását teszi 
lehetõvé a rendszer. A fertõ-
szentmiklósi telepen üzembe 
helyeztek egy kísérleti tüzelõ-
berendezést is.

Hitelesítés a kamara közreműködésével
Származási Bizonyítvány A BKMKIK négy ügyfélszolgálati irodáján tölthetőek ki a kérelmek

A 
területi kamarák, így a 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-

mara speciális tevékenysége 
a különféle külkereskedelmi 
okmányok, származási bizo-
nyítványok hitelesítése. Az ex-
portáló cégeknek a vevõ igénye 
esetén, ill. a célország vámha-
tósági elõírásai alapján az áruk 
származását származási bizo-
nyítvánnyal kell igazolniuk vám-
kedvezmények vagy exporthitel 
igénybevétele érdekében.

A származási bizonyítvány-
hoz szükséges nyomtatvány 
a kamara ügyfélszolgálatain 
szerezhetõ be, és itt történik 
annak hitelesítése is az erre fel-
jogosított munkatársak által. 

Érdemes elõzetesen telefonon 
idõpontot egyeztetni az ügyfél-
szolgálatokkal. A hitelesítéshez 
szükséges egy nyomtatvány 
kitöltése és egy, az áru szár-
mazását igazoló nyilatkozat a 
gyártótól – aki nem feltétlenül 
azonos az exportõrrel –, vala-
mint az exportszámla egy pél-
dánya.

A kamarai munkatársak a 
kecskeméti, bajai, kiskunhala-
si és kalocsai ügyfélszolgála-
tokon segítenek az okmányok 
kitöltésben is. A származás iga-
zolására Magyarország Euró-
pai Vámunióhoz csatlakozása 
(2004) óta elsõsorban az uni-
ón kívülre irányuló exportszállí-
tások esetében van szükség. 

A külpiaci vevõk gyakran 
kérik egyes külkereskedelmi 
okmányok exportõr ország 
kereskedelmi és iparkama-
rája általi láttamoztatását. 
Erre a szolgáltatásra is lehe-
tõség van a kamara ügyfél-
szolgálatain, ehhez csupán 
a dokumentumra van szük-
ség, amelybõl egy példány a 
BKMKIK-nál marad. A területi 
kamarák hatáskörébe tartozik 
az árukísérõ okmányok látta-
mozása, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara hatás-
körébe tartozik a szerzõdések 
és a nagykövetségi, miniszté-
riumi felülhitelesítést igénylõ, 
nem árukísérõ okmányok alá-
írás-hitelesítése, láttamozása.

Amikor termékeit egy külföl-
di kiállításon szeretné bemu-
tatni, vagy a munkaeszközeire 
külföldön is szüksége van, és 
átmenetileg (max. 1 év) be sze-
retné vinni egy külföldi ország-
ba, ideiglenes beviteli vámel-
járást kérelmezhet. Az ehhez 
szükséges ATA igazolványt a 
területi kamarák állítják ki. Eh-
hez a nyomtatvány és a hitele-
sítés díján kívül értékarányos 
letét elhelyezése is szükséges. 
Az ATA igazolványt ma már vi-
lágszerte 74 országban elfo-
gadják. Az okmányhitelesíté-
seket önkéntes tagjai számára 
kedvezményes díjért biztosítja 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara.

FO
TÓ

: B
Ú

S 
C

SA
B

A

FO
TÓ

: B
Ú

S 
C

SA
B

A

Milyen fejlődési
ívet futott be az
ország 25 év alatt?

H
ogyan látja három gaz-
dasági szakember az 
elmúlt negyed évszá-

zad gazdasági átalakulásait? 
Törvényszerû-e az, hogy ott 
tart az ország, ahol ma van? 
A szovjet blokk egykori legvidá-
mabb barakkjából miért nem 
tudott átnõni a gazdaság egy 
jóléti rendszerbe? Utat vesztet-
tünk? Ha igen, akkor mikor és 
hol? Egyebek mellett ezekre a 
kérdésekre is választ kaphat 
a téma iránt érdeklõdõ, aki ke-
zébe veszi a Magyarország a 
változó világban címû kötetet, 
mely az idei könyvhétre jelent 
meg. A gazdasági témákat ki-
lenc közös és egy-egy önálló 
interjúban a médiában gyak-
ran szereplõ három jól ismert 
személyiség járja körül. A ri-
porter kérdéseire Patai Mihály, 
a  Magyar Bankszövetség elnö-
ke, Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke és Lenter Csaba köz-
gazdász professzor (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem) vála-
szol. Az olvasó érdeklõdését 
már a fejezetcímek is felkelthe-
tik: Stikli – Magyarország örök-
sége, Multik és a barátságos 
állatkert, Euró elõtt és után stb.

Patai Mihály az egyik interjú-
ban elmondja, hogy egy beszél-
getés tanúja volt. Kupa Mihály 
és Václav Klaus csehszlovák 
pénzügyminiszterek vitáztak, 
ki fogja jobban felépíteni a ka-
pitalizmust. A magyar szak-
ember szerint mi, mert jobban 
hozzászoktunk a gmk, a ház-
táji, a hobbikert rendszeréhez 
a Kádár-korszak utolsó húsz 
évében. Klaus szerint pedig õk 
lesznek a sikeresebbek, mert 
a csehszlovákok mindig a leg-
jobbra törekedtek, ha kom-
munizmust építettek azért, ha 
kapitalizmust építenek, azért. 
Magyarországon, ami kialakult, 
az a kistílûségre és a stiklis-
ségre, a kiskapuk világára ta-
nította a társadalmat. A kapi-
talizmus versenyszellemisége 
nem bírja el a kivételezést, a 
stiklizéseket, abból ugyanis fej-
lõdés nem származik. A nyu-
gati világban nem elfogadott 
ez a módszer. Hogy kinek van 
történelmileg igaza, azt köny-
nyen eldöntheti az olvasó, ha 
átolvassa az interjúkat, melyek 
könnyen értelmezhetõ stílus-
ban vezeti a téma iránt érdek-
lõdõt. (Magyarország a változó 
világban, 330 oldal, Éghajlat 
Könyvkiadó, Budapest, 2015.)

A megyei Békéltető Testület tagjai közül dr. Horváth Zsuzsanna, Karády János és Kolozsi Gyula eljáró tanácsa tárgyal egy ügyet

Az unión kívüli export esetében igényelhető az okmány

 – A számok azt mutatják, 
hogy évrõl évre nõ azoknak a 
száma, akik a Békéltetõ Testü-
letekhez fordulnak a panaszaik-
kal. Tavaly átlépte a 10 ezret a 
megtárgyalt ügyek száma. Itt a 
kis értékû lábbeliktõl a nagyobb 
értékû építõipari munkákig bezá-
rólag sokféle kérdéssel fordul-
nak a kamarák mellett mûködõ 
BT-khez a polgárok. Aki úgy érzi, 
hogy nem azt a szolgáltatást 
kapta, amiért fizetett a boltban, 
az bátran írjon a vásárlók köny-
vébe, vagy forduljon a Békéltetõ 
Testületekhez esetleg a fogyasz-
tóvédelmi hatósághoz. Éljünk a 
jogainkkal, de tájékozódjunk is! 

– tanácsolta a helyettes állam-
titkár. Érdemes megnyitni a www.
nfh.hu portált, mely a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság meg-
újult honlapja. A fogyasztóvédel-
mi hatósághoz évente 100 ezer 
panasz érkezik. A problémák je-
lentõs része – negyven százaléka 
– annak köszönhetõ, hogy a vá-
sárló nem olvassa el a megvásár-
landó áru papírjait. Ha gondunk 
van, elõbb a boltba kell vissza-
menni, hogy megoldást találjunk 
a problémánkra. Ha erre nem nyi-
tott az adott cég képviselõje, ak-
kor érdemes hivatalos útra terel-
ni az ügyet – nyilatkozta Koszorús 
László helyettes államtitkár.

Tavaly több mint tízezer ügyet tárgyaltak a BT-k

Békéltető Testületek ügyszámának alakulása Magyarországon

évszám ügyszám
ügyszámváltozás

 (százalék)
2007 3844 9
2008 4490 17
2009 5978 33
2010 7456 25
2011 7874 6
2012 8388 7
2013 9026 8   
2014 10 210 13

 FORRÁS:  MAGYAR KORMÁNY



 Oktatási változások
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS A feladatok több ponton módosulnak
  Május 27-én fogadta el az or-
szággyûlés a szakképzéssel 
összefüggõ törvény módosí-
tását, mely rendelkezései a 
közelmúltban láttak napvilá-
got. Pintye László, a megyei 
iparkamara alelnöke néhány 
változásra hívta fel a figyelmet 
–  a teljesség igénye nélkül – 
írásunkban.

BARTA ZSOLT

  A 2015. évi LXVI. törvény mó-
dosította a szakképzésrõl szó-
ló 2011. évi CLXXXVII. és a fel-
nõttképzésrõl szóló 2013. évi 
LXXVII. törvényt és az azokkal 
összefüggõ törvényeket. A Ma-
gyar Közlöny idei 77. számában 
megjelent 2015. évi LXV. tör-
vény pedig módosítja a Nem-
zeti Köznevelésrõl szóló 2011. 
évi CXC. törvényt.

– A módosítások több pon-
ton érintik a területi kama-
rák által ellátandó feladato-
kat – mondta Pintye László, 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ipari 
tagozati alelnöke. A módosítás 
a kamarai garanciavállaláshoz 
kapcsolódó fõ tartalmat nem 
alakította át. A változásnak 
július 1-jétõl két eleme van. 
Az igazolással kapcsolatos vál-
toztatások egyrészt pontosí-
tások, másrészt az eddigitõl 
eltérõen az iskola fog adato-
kat szolgáltatni a kamaráknak. 
A 2015–16-os tanévtõl az iga-
zolások kiállítása egyszerûb-
bé, automatikussá válik. Ha 
megfelelõ gyakorlati képzõhely 
nem áll a rendelkezésre, ak-
kor a kamara igazolást ad ki, 
és csak ekkor kezdheti meg 
a diák a gyakorlati képzését 
az iskola tanmûhelyében.

A mesterképzési területet 
is érinti a jogszabályváltozás. 
Mint ismeretes, gyakorlati 
képzést folytató vállalkozás-
nál, szervezetnél gyakorlati 
oktatóként 2015. szeptember 
1. után csak olyan személy al-
kalmazható, aki mesterlevél-
lel rendelkezik. A szakképzési 
törvény eredetileg 2012. janu-
ár 1-jén hatályba lépett rendel-
kezése három és fél évet adott 
arra, hogy 2015. szeptem-
ber 1-jéig a mesteri oklevelet 
megszerezzék a szakoktatók. 
A módosítás szerint bizonyos 
esetben (megfelelõ felsõfokú 
végzettség és gyakorlat, 60. 

életév, kiemelkedõ színvona-
lú vendéglátó-ipari egység ) 
mentesül a gyakorlati oktató 
a kötelezettség alól. Emellett 
a módosítás új mestervizsga- 
követelmény kiadása esetén 
kellõ idõt biztosít a kötelezett-
ség teljesítésére a kiadást kö-
vetõen. Az aktuális idõszakot 
tekintve fontos változás, hogy 
az átmeneti szabályozás ér-
telmében nem 2015. szep-
tember 1-jéig, hanem 2016. 

szeptember 1-jéig elegendõ 
megkezdeni a mesterképzést 
az oktatónak, de ezt 2015. au-
gusztus 31-éig írásban vállal-
nia kell a kamara felé. 

Pintye László azt is elmond-
ta, hogy a második szakma 
megszerzése is ingyenessé 
válik az iskolai rendszerû szak-
képzésben. De a második 
szakma csak a felnõttoktatás 
keretében szerezhetõ meg. 
Ennek megfelelõen módosul-

nak az ingyenesség szabályai 
is. A felnõttoktatás keretében 
folyó szakképzésben is köthe-
tõ tanulószerzõdés, azonban 
az itt tanuló diákok tanulóinak 
a juttatása differenciált lesz. 

Egy másik témára rátérve az 
alelnök arról is beszélt, hogy 
2015. október 1-jétõl változik 
a megyei fejlesztési és képzési 
bizottságok (MFKB) összetéte-
le is. Az eddigi hét helyett öt fõ 
alkotja a tanács létszámát, a 
szakmaszerkezeti javaslatté-
telnél hangsúlyosabb lesz a 
munkaerõ-piaci szempont.

A szakképzési hozzájáru-
lást is érintik a változások, 
2015. szeptember 1-jétõl. 
A törvény felhatalmazást ad 
a kormánynak, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a gyakor-
lati normatívák mértékét és 
a csökkentõ tételek számítá-
si szabályait. A szakképzésért 
és a felnõttképzésért felelõs 
miniszter (NGM) is felhatalma-
zást kapott, hogy rendeletben 
állapítsa meg az alaprészbõl 
különbözõ célokra nyújtott tá-
mogatások részletes szabálya-
it. Erre késõbb egy cikk kereté-
ben visszatérünk. 
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 Kamarai segítség
a képzéshez

  A
z elmúlt év végén meg-
jelent Magyarország  
2015. évi központi költ-

ségvetésének megalapozásá-
ról szóló törvény  tartalmazza a 
kamarai garanciavállalás sza-
bályozását, amely új fogalom a 
hazai szakképzés történetében. 
Elõzménye, hogy a gazdasági 
kamara feladata a tanulószerzõ-
dés megkötésének elõsegítése. 
Ha a tanuló gyakorlati képzésé-
re a megfelelõ képzõhely bizto-
sított a gazdálkodói szférában, 
akkor tanulószerzõdés köthe-
tõ. A tanuló gyakorlati képzése 
a szakiskola 9. évfolyamának 
összefüggõ gyakorlatától kezdõ-
dõen, kizárólag ennek a képzés-
nek a keretében szervezhetõ 
meg. Ezen rendelkezést 2015. 
július 1-je elõtt szakiskolai tanul-
mányait megkezdett tanulóra is 
alkalmazni kell. Ha a gazdaság  
részérõl nem biztosított a meg-
felelõ képzõhely, akkor a szak-
képzõ iskola gondoskodik a ta-
nuló gyakorlati képzésérõl. Errõl 
a kamara igazolást ad az iskola 
számára.

A kamarai igazolás kiadá-
sa kiterjed az együttmûködé-
si megállapodás alapján folyó 
gyakorlati képzésre is. Együtt-
mûködési megállapodás köté-
se is csak akkor lehetséges, ha 
a kamara kiadta az igazolást 
arról, hogy részérõl nem bizto-
sított (tanulószerzõdés kötésé-
hez) megfelelõ képzõhely az 
adott tanuló számára. Ameny-
nyiben az igazolással rendelke-
zõ tanuló mégis úgy dönt, hogy 
vállalkozásnál akarja tölteni a 
gyakorlati képzését és talál arra 
alkalmas gazdálkodót, úgy ezen 
igazolást a kamara visszavonja 
és tanulószerzõdés megkötését 
kezdeményezi. A kamarai ga-
ranciavállalás Bács-Kiskun me-
gyében is segíti a duális képzés 
alapvetõ céljának megvalósulá-
sát: a tanulók minél hamarabb 
vállalati környezetben, munka-
folyamatba ágyazott tanulással 
sajátítsák el a választott szak-
képesítést.

A témával kapcsolatban a 
www. bkmkik.hu honlapon ta-
lálhatnak bõvebb tájékozta-
tást, telefonon a 76/501-531-
es számot lehet hívni. 

 Kihelyezett
elnökségi ülés

  K
iskunmajsán tartotta 
az elsõ félévet lezáró 
ülését a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöksége. Az elõzõ 
megbeszélés óta eltelt idõszak 
eseményei között Gaál József 
elnök a szervezet fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából 
megrendezett ünnepségekrõl 
beszélt, amelyeket nemcsak 
Kecskeméten, hanem a ka-
mara vidéki képviseletein is 
megszerveztek olyan felkért 
elõadókkal, mint a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara el-
nöke, dr. Parragh László és a 
fejlesztéspolitikai kommuniká-
cióért felelõs helyettes államtit-
kár, Csepreghy Nándor.

A kamara tevékenységei kö-
zött jelentõs szerepet tölt be a 
szakképzés, így a megbeszé-
lés napirendjében kiemelten 
szerepelt a szakképzés aktuá-
lis helyzetérõl, valamint a mes-
terképzés aktualitásairól szóló 
beszámoló. Elhangzott, hogy a 
Megyei Fejlesztési és Képzési 
Bizottság struktúrájában vál-
tozás történt, hiszen a koráb-
bi hét tag helyett a jövõben öt 
taggal mûködik majd a szerve-
zet, a munkaerõ-piaci szemlé-
let elõtérbe helyezése mellett.

A kamara bajai, kalocsai 
és kiskunhalasi képviseletei-
nek vezetõi beszámoltak az 
elmúlt év eseményeirõl és az 
egyre növekvõ számú vállal-
kozói megkeresésekrõl, ame-
lyek alátámasztják, van igény 
a vidéki irodák meglétére, 
ahol a vállalkozások ugyan-
azokat a szolgáltatásokat ve-
hetik igénybe, mint amelye-
ket a kecskeméti központban 
is. Az elnökségi ülésen meg-
hívott vendégként Kiskun-
majsa város képviseletében 
Ábrahám-Fúrús András pol-
gármester és Rávai Mónika 
alpolgármester, valamint Köm-
pöc település polgármestere, 
Tisóczki László is jelen volt. 

Pintye László, a megyei iparkamara alelnöke: Több évig tart az oktatási rendszer átalakulása

A változásoknak köszönhe-
tõen 2016. szeptember 1-jétõl a 
szakiskolák új neve szakközép-
iskola lesz. A szakközépiskoláké 
szakgimnázium, míg a speciális 
szakiskoláké szakiskola. Az NGM 
fenntartásába kerülõ szakképzõ 
iskolák szakképzési centrumok-
ba tömörülnek. A szakgimnázium 
4+1 éves lesz, ahol a szakmai 
érettségi végzettség a jövõben 
nemcsak munkakörbetöltésre fog 
jogosítani, hanem OKJ-s végzett-
ségnek is minõsül egyben (2019. 
szeptember 1-jétõl). Az új szakkö-
zépiskola (régi szakiskola) pedig 

3+2 éves lesz, ahol az utolsó két 
évben az érettségire készülhet-
nek fel a szakiskolások, ha úgy 
döntenek.
A Köznevelési Hídprogram szak-
képzési ága Szakképzési Híd-
program néven  a szakképzési 
törvény szabályozási körébe kerül, 
annak minden részletszabályával. 
A szakközépiskolák szakképzé-
si kerettanterveinek a jövõben a 
9–10. évfolyamon is csak 60 szá-
zaléknyi közismeretet biztosítanak 
az eddigi 70 százalék helyett, így 
60 százalék lesz a minimális arány 
egységesen a 9–12. évfolyamon. 

Átalakul a szakképzési intézményrendszer

 Miért érdemes jelentkezni mesterképzésre?
változás Nyolcvanszázalékos támogatás a gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak a mestercím megszerzésére

  A 
Változások az oktatásban 
cikkünkben olvashatták, 
a  2011. évi szakképzési 

törvény rendelkezése alapján a 
gyakorlati képzést folytató szer-
vezetnél gyakorlati oktatóként 
2015. szeptember 1. után csak 
olyan személy alkalmazható – 
azon szakképesítések tekinteté-
ben, amelyekben a szakképesí-
tésért felelõs miniszter kiadta a 
mestervizsga követelményeit –, 
aki mestervizsgával rendelkezik 
–nyilatkozta lapunknak Ördög 
Dóra, a megyei kamara szak-
képzési igazgatója.

Mentesül a mestervizsga le-
tételének követelménye alól az a 
gyakorlati oktató, aki az oktatott, 
állam által elismert szakképesí-

tés szakirányának megfelelõ fel-
sõfokú végzettséggel és legalább 
kétéves szakirányú szakmai gya-
korlattal, vagy szakképesítéssel 
és felsõfokú végzettséggel, vala-
mint legalább ötéves szakirányú 
szakmai gyakorlattal rendelke-
zik. Mentességet élvez az az ok-
tató, aki vendéglátó-ipari ágazat-
ba tartozó szakképesítés esetén 
olyan gyakorlati képzõhelyen 
oktat, amely a szakképzésért és 
felnõttképzésért felelõs minisz-
ter által rendeletben meghatáro-
zott minõsítésû vendéglátó-ipari 
egység. Nem kell továbbá mes-
tervizsgázniuk azoknak a szak-
embereknek, akik a hatvanadik 
életévüket betöltötték, hiszen 
szakmai tapasztalatuk jelentõs.

Új mestervizsga-követelmény 
rendeletben történõ megjele-
nése esetén teljesítettnek kell 
tekinteni a mestervizsga leté-
telének követelményét, ha a 
gyakorlati oktató az új mester-
vizsga-követelmény rendelet-
ben történõ megjelenésének 
tárgyévét követõ év szeptem-
berének elsõ napjáig megkezdi 
a gazdasági kamara által szer-
vezett mesterképzést, és a je-
lentkezési követelményeknek 
megfelel. Ezen célok megvaló-
sítását szem elõtt tartva a TÁ-
MOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 
projekt 80 százalékos támoga-
tást nyújt a gyakorlati képzõhe-
lyek szakoktatóinak a mester-
cím megszerzésére.  A kamara 

még fogad jelentkezõket e tá-
mogatási formával. Új elem, 
hogy azok a szakemberek is je-
lentkezhetnek a támogatásra, 
akik írásban vállalják, hogy há-
rom éven belül tanulók képzé-
sét fogják nyilvántartott képzõ-
ként végezni.    

A felvételen egy épületasztalos mesterjelölt ablakot készít.

Jelentkezési határidõ: 2015. július 
10. Túljelentkezés esetén a jelentke-
zés sorrendje a döntõ. A képzések-
kel kapcsolatos további részletekrõl, 
egyéb információkról érdeklõdjön a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Szakképzési Irodáján.
Telefon: 76/501-102, 70/7028-431, 
mestervizsga@bkmkik.hu.

A sorrend dönthet

Gaál József megyei kamarai elnök
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A képviseletek segítenek
Kiskunmajsa A Széchenyi Kártya a megyei iparkamara egyik sikertörténete
A Jonathermál Zrt. konferen-
ciatermében tartotta kihelye-
zett elnökségi ülését az idén 
húszéves Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra. A tanácskozáson a területi 
irodák vezetői is jelen voltak, 
akik elmondták, hogy vala-
mennyi képviseleten ugyan-
azokkal a szolgáltatásokkal 
tudnak segíteni, mint a kama-
ra központjában.

Tapodi Kálmán

– A „Közel a vállalkozásokhoz!” 
célt a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara úgy 
valósította meg, hogy a kecs-
keméti központi iroda mellett 
– 1995-től kezdődően – terü-
leti irodákat működtet Baján, 
Kalocsán és Kiskunhalason, 
míg Kiskőrösön havonta egy 
alkalommal kihelyezett ügyfél-
szolgálat várja a vállalkozókat 
– tudtuk meg Csáki Imrénétől, 
a kecskeméti ügyfélszolgálat 
vezetőjétől.

– Az irodákban egységesen 
érhetőek el a legfontosabb 
szolgáltatások úgy, mint a jog-
szabályváltozásokhoz kapcso-
lódó tanácsadás, a különböző 
vállalkozói hitelek, a fogyasz-
tóvédelmi panaszok kezelé-
se, a tanulószerződésekkel 
kapcsolatos ügyintézés, a pá-
lyázati tanácsadás vagy a ter-
mékek kiviteléhez kapcsoló-
dó okmányhitelesítés. 
Ezek közül a felada-
tok közül kiemel-
hető a vállalkozók 
pénzügyi forráshoz 
jutását segítő Szé-
chenyi Kártya Prog-
ram, mely hat hitel-
termékével mikro-, kis- és 
középvállalkozások részére 
nyújt kedvezményes kamato-
zású hitelkonstrukciókat – ál-

lami garanciavállalással –, 
melyek a legkedvezőbb lehető-
séget kínálják a vállalkozások 
átmeneti pénzügyi gondjai-
nak megoldására. A Széchenyi 
Kártya Program keretein belül 

Bács-Kiskun megyében 
befogadott hiteligény-
lések száma mintegy 
18 ezer, aminek kö-
szönhetően a me-
gyében kihelyezett 

hitelek összege csak-
nem 104 milliárd forint 

– számolt be Péjó Zoltán, a 
kalocsai képviselet vezetője.

– A programban igényelhe-
tő hitelek egymásra épülnek 

és akár egyidejűleg, egyszer-
re is felhasználhatóak. A máig 
legnépszerűbb konstrukció, 
a Széchenyi Kártya „klasszik” 
szabadon felhasználható fo-
lyószámlahitel, melynek ka-
mata jelenleg 4,64 százalék. 
A Széchenyi Forgóeszközhitel 
ugyancsak ilyen kamattal akár 
3 éves futamidővel igényelhe-
tő. A Széchenyi Beruházási Hi-
tel, ill. az uniós pályázatokhoz 
igényelhető Széchenyi Önerő 
Kiegészítő Hitel kamata 1,14 
százalék (!), míg a Széchenyi 
Támogatást Megelőlegező Hi-
tel ezeknél is alacsonyabb ka-
matozású. Most még olcsóbb 
lett az Agrár Széchenyi Kártya 
is. Az agrárium igényeire sza-
bott egyedülálló hitelkonst-
rukciót a mezőgazdaságban 
tevékenykedők igényelhetik. 
A konstrukció évi nettó kamata 
jelenleg 1,64 százalék – tette 
hozzá Györökné Mészáros Esz-
ter bajai képviselet vezetője.

Mint megtudtuk: a területi 
irodák működésének alapel-
ve, hogy az általános felada-
tokon túl önálló projektekkel, 
tájékoztató előadások meg-
szervezésével segítsék elő a 
vállalkozások eredményessé-
gének javulását. Mindezek tu-
datában szervezik meg éven-
te – szakmacsoportok szerinti 
tematizálással – a Vállalkozók 

Akadémiáját, a Kiváló Bácskai 
Termék pályázatot, illetve a fia-
talok pályaorientációját segítő 
programokat, továbbá az Adó-
szakmai vagy Fogyasztóvédel-
mi Napokat is.

– Az ügyfélszolgálati irodák 
sikeres működéséhez elen-
gedhetetlen a jó kapcsolatok 
kialakítása elsősorban a vállal-
kozások és természetesen a 
különböző hatóságok, oktatási 
intézmények és az önkormány-
zatok vezetőivel, munkatársai-
val. A problémák megoldását 
segítendő, folyamatosan jelez-
zük a vállalkozói észrevételeket 
a különböző hatóságok felé – 
fogalmazott Wéhli Márk, a kis-
kunhalasi képviselet vezetője.

A Bács-Kiskun Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara 
munkatársai vallják, hogy a 
tagként nyilvántartott, ill. a re-
gisztrált vállalkozások mögött 
elsősorban az embereket lát-
ják, akiknek a legjobb tudásuk 
szerint biztosítják a kamarai 
szolgáltatásokat.

Az ügyfélszolgálatok ezen elv 
gyakorlati megvalósításának 
terepei, hiszen itt van mód a 
vállalkozások gondjainak fel-
tárására és a döntéshozó szer-
vezetek felé való továbbítására, 
képviseletére és ezáltal a fel-
merülő problémák megoldásá-
ra. Így sikerült elérni a kereske-
delmi egységek reggeli nyitási 
idejének korábbi időpontra té-
telét vagy a pénztárgépek cse-
réjének állami támogatását.
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A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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GAZDASÁGI

Wéhli Márk, a kiskunhalasi, Györökné Mészáros Eszter, a bajai, Csáki Imréné, a kecskeméti, Péjó Zoltán, a kalocsai képviselet vezetője

Az alábbi 
vállalkozások 
léptek be 
a kamarába

Tagsági jogviszony-létesí-
tések 2015. április 20-tól 
június 20-ig.

• Sütöri Balázs Pirtó
• Gyóni Imréné Kecel
• Jankovics és Jankovics Kft. 

 Kecskemét
• Hostyánszki Lászlóné 

 Nemesnádudvar
• Profi Bau Koenig Kft. 

 Hercegszántó
• Fúzió Holding Kft. 

 Kecskemét
• Vas József Páhi
• Lorden Trade Kft. Baja
• Foto Kft. Baja
• Chef-Mester Kft. 

 Kecskemét

A 2015. ÉVI 
DÉL-ALFÖLDI 
INNOVÁCIÓS DÍJ 
FELHÍVÁSA

A Magyar Tudományos 
Akadémia Szegedi 
Akadémiai Bizottság 

szakmai közreműködésével 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Dél-alföl-
di Regionális Innovációs Ügy-
nökség KhE. pályázatot hirdet 
a „Dél-alföldi Innovációs Díj” 
elnyerésére.

A pályázat célja a Dél-Alföld 
régióban létrejött legjelentő-
sebb szellemi alkotások, il-
letve azon alapuló termékek, 
eljárások vagy szolgáltatások 
elismerése. Pályázhatnak 
gazdasági társaság kategó-
riában: a Dél-Alföld régióban 
bejegyzett székhellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező gaz-
dasági társaságok. Termé-
szetes személy kategóriában: 
a Dél-Alföld régióban állan-
dó lakhellyel vagy ideiglenes 
lakcímmel rendelkező negy-
ven év alatti magyar állam-
polgárok.

A pályázatokat 2015. szep-
tember 30-án 16 óráig sze-
mélyesen vagy postai úton 
az MTA TABT Szegedi Akadé-
miai Bizottság Titkársága cí-
mére (6720 Szeged, Somo-
gyi u. 7.) lehet CD-re rögzítve 
vagy elektronikus levélben a 
szab@tab.mta.hu e-mail cím-
re lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb információ kérhető a 
62/553-911-es telefonszá-
mon vagy a szab@tab.mta.hu 
e-mail címen.

Kézművesek jelentkezését 
várja a kamara a Hírös Hétre
a Bács-kiskun megyei ke-
reskedelmi és iparkamara 
fontos feladatának tartja a 
magyar kézművesség tárgy-
alkotó tevékenységének 
bemutatását. a Hírös Hét 
fesztivál keretében immár 
tizenharmadik alkalommal 
szervezi meg a Hagyomá-
nyos kárpát-medencei kéz-
műves kiállítás és Vásárt, 
ahol a kézművesség értékei 
és hagyományai ötvöződnek, 
a rég elfeledett mesterségek 

újjáélednek, bemutathatóvá 
válik a tárgyi kultúra és a 
kézműves termékek szerepe 
a ma emberének.

a rendezvény időpontja: 
2015. 08. 13. – 2015. 08. 20.

Helyszín: kecskemét főtere, 
„0” kilométerkő körüli terület.

a kézműves kiállítók jelent-
kezését mielőbb várja a kama-
ra. a korábbi évekhez hason-
lóan saját készítésű, zsűrizett 
kézműves termékekkel lehet 
jelentkezni. a kiállítói helyek 

csak korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre, a rész-
vételről a szakmai bizottság 
dönt, a beérkezés sorrendjét is 
szem előtt tartva.

a felhívás teljes szövege és a 
jelentkezés feltételei a kamara 
honlapján, a www.bkmkik.hu 
oldalon olvashatók.

a rendezvénnyel kapcsola-
tos kérdések esetén nyerges 
tibor (tel.: 76/501-535, 70/933-
4780) szívesen áll a kiállítani 
szándékozók rendelkezésére.

Mindenki számára elérhető adatbázisok

A vállalkozók kamarai regisztráci-
ójának köszönhetően immár egy 
olyan adatbázis is elérhető bárki 
számára, mely cégre, település-
re, tevékenységre való kereséssel 
segíti a lehetséges partnerek fel-
kutatását, leinformálását.
Hasonló adatbázis segíti az építő-
ipari ágazatban tevékenykedőket, 
melyben leinformálhatja megbízó-
it, vagy azokat, akiket Ön szeretne 
megbízni valamilyen munkafolya-

mat elvégzésével. Az építőiparban 
előforduló teljesítés-elszámolási 
problémák megoldására hozták 
létre a Teljesítésigazolási Szakér-
tői Szervet, mely jelentősen gyor-
sítja a vitás ügyek rendezését.
A mostani időszak egyik legfon-
tosabb feladata a vállalkozók 
tájékoztatása a folyamatosan ki-
írásra kerülő uniós pályázatokról, 
előadások és személyes konzul-
tációk keretében.

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

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Széchenyi kártya program
fejleSztéSi hitelek

*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


