
Gyorsítható a gazdaság motorja?
Előadások A kamarai évnyitón jól ismert szakemberek elemezték a hazai fejlődés esélyeit
A résztvevők listáját nézve úgy 
látom, hogy a megye GDP-jét 
előállító vállalkozások három-
negyede képviselteti magát 
a rendezvényünkön. Ezt Gaál 
József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke mondta a szerdán 
megtartott kamarai gazdasági 
évnyitón.

BARTA ZSOLT

A BKMKIK a kecskeméti Gra-
nada Hotelben rendezte meg 
szokásos rendezvényét, amely-
re csaknem száz cégvezető, 
közéleti személyiség és hivatal-
vezető fogadta el a szervezet 
meghívását. Az elnök előadá-
sában arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az uniós pályázati kiírások 
közül egyre több jelenik meg, 
melyek a gazdasági fejlődésre 
jó hatást gyakorolnak. Ezeket 
erősíti majd az a Területfejlesz-
tési Operatív Program, amely a 
megyében mintegy 63 milliárd 
forintnyi beruházást generál a 
következő években. Kecskemét  
számára további 23 milliárd fo-
rintot lesz majd elérhető. Ehhez 
járul még az a 100 milliárdos 
csomag, amelyet Kecskemét 
a miniszterelnökkel aláírt szer-
ződés alapján kap. Az összeg-
ből lehetőség nyílik arra, hogy 
a város olyan  infrastruktúrát 
fejlesszen, amely a gazdaság 
fejlődését szolgálja. Gaál József 
kiemelte, hogy egy 25 milliár-
dos pénzügyi alapot is kap a 
megyeszékhely, amely egyedi 
Magyarországon, és ez közvet-
lenül segíti a helyi cégek fejlő-
dését. A kamara elnöke arra is 
kitért, hogy a hazai cégek egy 
része jelentős exportot bonyolít 
le, a magyar vállalkozások meg-
határozó része kapcsolódik a 
német gazdasághoz. A német 
gazdaság jövőjére a kínai fej-
lődés van hatással. A háttérfo-
lyamatok pedig a mi gazdasá-

gunk fejlődési ívét is alapvetően 
meghatározzák. Ezt követően 
az előadó rátért a munkaerő-
kérdésre. Egyszerre van jelen 
a munkahelyteremtés szük-
ségességének az igénye és 
a munkaerőhiány problémá-
ja. A munkaerő-foglalkoztatás 
kérdésével kapcsolatban azt 
hangsúlyozta, hogy a megyé-
ben a 15–71 éves korosztályon 
belül alig minden második em-
ber dolgozik, az aktivitási ráta 
52 százalékos, ezt kellene  60 
százalékra emelni. Gaál József 
arra is kitért, hogy fontos a fiata-
lok itthon tartása, de értelmes 
munkát kell számukra biztosíta-
ni, hogy idehaza találják meg a 
számításaikat. A hazai bérfel-
zárkóztatást is el kell kezdeni, 
mert a nyugati cégek elcsábít-
ják a tehetséges, szorgalmas 
dolgozókat Magyarországról. 
A kormánynak a jövőben csök-
kentenie kell a bérekre eső ter-
heket. A vállalkozók nagy része 
szívesen ad béremelést, csak 
azt lehetőleg a dolgozó kapja 
meg, ne pedig a kormány vonja 
el. Ez ugyan nehéz kérdés, de 
nincs más lehetőség. A kama-
rai elnök tapasztalatai szerint a 
hazai cégek termelési színvona-
la közelít a hasonló német cé-
gekhez, de egy német beszer-
ző sosem ad ugyanannyi pénzt 
egy magyar termékért, mint egy 
németért. Gaál József ezt köve-
tően a dél-alföldi régió gazdasá-
gáról is szólt, majd kitért arra, 
hogy a kamara szorgalmazá-
sára olyan pályázatok jelennek 
meg, amelyek az akkreditált 
klasztereket és a beszállítók fel-
készítését támogatják. Előadá-
sa végén kitért arra is, hogy a 
BKMKIK évek óta szorgalmaz-
ta a kalocsai híd megépítését, 
és részben ennek eredménye-
ként döntött a kormány a beru-
házásról. A szervezet az 54-es 
út fejlesztése mellet is érvel a 
döntéshozóknál, mert a megye 

két pólusát ugyanis ez a közle-
kedési folyosó kapcsolja össze, 
AZ M8-as út építése stratégiai 
jelentőségű lenne, nem csak a 
megye, de Magyarország szem-
pontjából is, melyet a kamara 
szintén támogat.     

A rendezvényen  Dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke elemez-
te a magyar gazdaság helyzetét. 
A magyar gazdaság alapvetően 
függ a német gazdaság álla-
potától. Az előadó a két ország 
növekedését hasonlította ösz-
sze. Megállapította, hogy 2008-
ban egyszerre torpant meg a 
két gazdaság, de a németek-
nél a helyreállítás és a felívelés 
is gyorsabb volt, míg Magyar-
ország 2012 végén tudott fel-
állni a válságból. Érdekes, hogy 
2012 végétől meredekebb a fej-
lődésünk íve, mint a németeké. 

– Hogy miért volt a zuhanás 
jelentős, és miért volt lassú a 
helyreállítás? – tette fel a kér-
dést az előadó. Míg 1990 és 
2010 között a hazai GDP no-
minális értéken 13,5-szeres-

re nőtt, addig a bruttó adósság 
21-szeresre az adósságszol-
gálat pedig 25-szörösre emel-
kedett. Magyarország pedig 
EU–IMF gyámság alá került. 
A csehek, a szlovákok és a len-

gyelek előttünk vannak, mert a 
szlovákok a Dzurinda-, a néme-
tek pedig a Schroeder-kormány 
idején megcsinálták azokat a 
munkaerőpiaci változásokat, 
amelyeket Magyarország 2010 
után végzett el. Ilyen a teljesít-
ményalapú bérezés, a segé-
lyezési rendszer átalakítása, a 

közmunka bevezetése, a gyer-
mekvállalás, a nyugdíjrendszer 
átalakítása. Dr. Parragh László 
szerint a mi mozgásterünk ma 
nagyobb, mint a környező orszá-
goké, és a növekedési görbénk 

is nagyobb lesz, mint a szom-
szédoké. Ez pedig több változás 
bevezetésének köszönhető: a 
kormány kiszélesítette a közte-
herviselést, bevezette a külön-
adók rendszerét, szigorította a 
versenyszabályokat, az energia-
politika szabályozó rendszert 
átalakította, az uniós források 
új szemléletű felhasználását ve-
zette be a gazdaságszervezés 
megerősítésére. 2010-ben a 
magyar gazdaság a körbetarto-
zás problémájával küszködött. 
Amióta bevezették a kamarai 
regisztrációt, az építőipari cégek 
fele eltűnt. A kamara létrehozta 
a teljesítésigazoló szervezetet 
és ma már alig van körbetarto-
zás. A kamara fontos szerepet 
játszott ezekben a folyamatok-
ban. Megtörtént a közigazgatás 
átszervezése, a települések ela-
dósodása megszűnt. Az MNB 
szerepvállalása módosult, a 
rendszerváltás óta nem volt 
olyan gazdasági periódus, ami-
kor az MNB elnöke ugyanazt 
vallotta volna, mint a kormány. 
Ez súlyos milliárdokba került az 
országnak. Bár 2012-ben visz-
szaesett a gazdaság, mert a 
devizahitelezés leállítása rövid 

távon rongálta a fogyasztást, a 
PPP leállítása szintén rövid tá-
von rongálta a beruházásokat. 
Az önkormányzatok hitelfelvé-
telének megtiltása rövid távon 
rongálta a növekedést. A külön-
adók sok befektetőt riasztot-
tak el rövid időre, a pénzügyi 
biztosítási és az energiaelosztó 
rendszer átalakításának a be-
jelentése sok beruházást fogott 
vissza. A monopolhelyzetek kor-
látozása, a piaci helyzet meg-
változtatása növekedésellenes 
volt. Mindezeket meg kellett 
csinálnia a kormánynak, igaz, 
ennek az volt az ára, hogy visz-
szaesett a fejlődés. Az új alapo-
kon azonban gyorsabb lehet a 
fejlődés. A jegybanki alapkamat 
jelentősen csökkent, a megta-
karítások növekedtek, az inflá-
ció csökkent, a foglalkoztatás 
pedig nőtt, a beruházások szint-
úgy emelkedtek. Az export is bő-
vült, a makrogazdasági adatok 
is jobbak mint öt éve.  Az elő-
adó arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a sikeres fejlődés alapja 
a tudás, melyet integrálni kell a 
gazdaságba. E nélkül nem  le-
het nagyot ugrani a fejlődés te-
rületén.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 2. szám
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Székház:

u A rendezvény vendégelő-
adója, Dr. Palócz Éva, a Kopint-Tár-
ki Zrt. vezérigazgatója az ország 
gazdasági fejlődési ívét elemezte 
különböző szempontok alapján. 
Arra hívta fel a figyelmet, hogy Ma-
gyarország 2014-ben a 28 uniós 
tagállam közül hátulról az 5. volt 
az egy főre eső GDP-t vásárlóerő 
paritása alapján. Csak a románo-
kat, a horvátokat, a bolgárokat és a 
letteket előzzük meg. Az elmúlt 15 
évben az ország ugyan fejlődött, de 
közel sem annyit, mint amennyi-
re lehetősége nyílt volna. Egy táb-
lázat szerint 2000-hez képest ma 
30 százalékkal nagyobb az ország 

teljesítménye, de mások nálunk is 
jobban teljesítettek. Így például a 
szlovákoknál 80, a lengyeleknél és 
a románoknál 70 százalékkal nőtt 
a bruttó hazai össztermék meny-
nyisége. Az előadó beszélt arról is, 
hogy becslése szerint idén valami-
vel kisebb mint 2,5 százalék lesz az 
éves gazdasági fejlődés, míg jövőre 
2,7 százalék körül alakul. A cse-
hek, a lengyelek, a románok és a 
szlovákok az idén dinamikusabb 
növekedésre számítanak, mint 
mi. A vezérigazgató-helyettes a 
GDP-növekedés összetevőit vizsgál-
ta. A hazai beruházások mértéke a 
2007-es szint alatt van, miközben 

a lengyeleknél vagy a cseheknél 
vagy a szlovákoknál ez az érték ma-
gasabb. A háztartások fogyasztá-
sa tavaly viszont elérte a 2009-es 
szintet. Az áruk és a szolgáltatások 
exportja dinamikusan nő, ezen a 
területen jobb eredményeket ér-
tünk el évek óta, mint a lengyelek, 
de a csehek és a szlovákok nálunk 
is jobban teljesítenek. A magyar 
gazdaságban a leglátványosabb 
változás a monetáris területen ért 
el. Amíg a magyar állampapírokat 
2011-ben csaknem 10 százalé-
kos kamattal lehetett értékesíteni, 
addig mára a kamatok 1–3 száza-
lék közötti értékekre csökkentek. 

Az előadó strukturális problémá-
nak nevezte az államháztartás ma-
gas kiadási rátáját. Míg a csehek, a 
lengyelek és a szlovákok a GDP 42 
százalékát költik el évente, addig a 
magyar kormány esetében 50 szá-
zalék az érték. A vezérigazgató szá-
mításai szerint, ha a szlovák szin-
ten állna be a kiadási ráta, akkor 
2500 milliárd forintnyi adót nem 
kellene befizetniük a magyar embe-
reknek és a vállalkozásoknak. Arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a hazai 
GDP 4 százalékát költjük kamatfi-
zetésre, miközben a lengyelek vagy 
a szlovákok esetébe ez az érték 
mindössze 2 százalék.

A rendezvényen gazdasági szakemberek, közéleti személyiségek vettek részt

Dr. Parragh László és Gaál József kamarai vezetők

Dr. Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgató-helyettese
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A szlovákok, a lengyelek, a románok és a csehek gyorsabb fejlődési pályára léptek



Építőipari változások
Várakozás A csok figyelemre méltó kormányzati támogatás
Új szabályozások az építőipar-
ban – Építési jogi változások 
2015–2016 címmel tartott 
tájékoztatót mintegy 80 cég 
képviselője előtt Koji László, az 
Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetségének az elnöke 
Kecskeméten, a megyei ipar-
kamara székházában.

BARTA ZSOLT

Tavaly több olyan jogszabály-
változás történt idehaza, 
amely az építőipar szereplőit 
érinti. A Magyar Közlöny 37 
ezer oldalon jelent meg, egy 
építőiparosnak legalább 22 
ezer oldalt kellene ahhoz is-
mernie, hogy szabályszerű-
en el tudja látni a munkáját. 
A kamara ezért is kérte fel a 
közelmúltban egy előadás 
megtartására Koji Lászlót, az 
Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetségének (ÉVOSZ) 
elnökét.

Az elnök a tájékoztatója 
során érintette a közbeszer-
zési törvény változását és 
annak a végrehajtási rende-
letét. Hangsúlyozta, hogy az 
ajánlatkérőnek egyedül az 
ár alapján ezentúl nem lehet 
döntenie. Szólt arról is, hogy 
miként kell a minimális re-
zsi óradíjat figyelembe ven-
ni, amikor az ajánlatot kibo-
csátja a pályázó. Korábban a 
jogszabály úgy rendelkezett, 
a nyertes generálkivitelező 
akkor jut a pénzéhez, ha iga-
zolással rendelkezett arról, 
hogy kifizette az alvállalko-
zóit. Most ez megváltozott, 
az alvállalkozót a megrende-
lő fizeti ki. A nyertes csak ak-
kor lehet nyertes, ha az alvál-
lalkozói teljesítmények nem 
haladják meg a beruházás 
teljesítményének a felét. Koji 
László az előadása során 
érintette a TSZSZ-re vonatko-
zó jogszabályok változását is. 
Megjegyezte, hogy a megyé-
ből kevesen fordultak ehhez 
a szakértői szervhez. Ez vagy 
azt jelenti, hogy a vállalko-
zók többségének nincs gond-
ja, vagy pedig azt, hogy so-
kan nem ismerik a szervezet 
munkáját.

Előadásának a harmadik 
kérdésköre a kormány ott-
honteremtő programjához 
kapcsolódott. Arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a beruházá-

soknál felhasznált pénzek-
nek jól láthatóan számlán 
keresztül kell, hogy mozog-
janak. Szóbeli megállapodá-
sok helyett írásos vállalkozói 
szerződéseket kell kötniük az 
ügyfeleknek. Az elnök szólt 
az ötszázalékos áfakulcs be-
vezetéséről is. Megemlítet-
te, hogy három különböző 
konstrukcióban juthat valaki 
új lakóingatlanhoz. A beruhá-
zó egy többlakásos társas-
házat épít, és a bruttó ár már 

tartalmazza az 5 százalékos 
áfát, amit az ingatlanfejlesz-
tő fizet meg a költségvetés-
nek. A másik helyzetben az 
építőipari szereplőtől egy 
kulcsrakész családi házat 
rendel a megbízó. Ebben az 
esetben meg kell mondani, 
mi is a nettó értéke a ház-
nak és 5 százalékos áfát tesz 
rá a kivitelező. A harmadik 
konstrukcióban, ahol kalá-
kaszerűen építkeznek, ott 
a magánszemély bíz meg a 
különböző részmunkák el-
végzésével cégeket. Ez eset-
ben minden számlánál 27 
százalékos az általános for-
galmi adó mértéke. Ennek a 
számlának a 22 százalékát  
5 millió forintig lehet vissza-
igényelni. 

Az ÉVOSZ elnöke más fon-
tos témakört is érintett, így 
az építésügyi szabályzatok 
változásáról is beszélt. Mint 
ismeretes, nettó 300 méte-
res alapterületű új ház, vagy 
nettó 150 négyzetméteres 
alapterületű új lakás építé-
se esetén csak bejelentési 
kötelezettsége van az építte-
tőnek. Ugyanakkor egyetlen 
egy korábbi jogszabályt sem 

törölt el a jogalkotó. A régi 
szabályokat figyelembe véve 
kell tervezni és kivitelezni az 
új ingatlanokat. Bár az első-
fokú  építési hatóság kont-
rollja megszűnik, a tervező 
és a kivitelező felelőssége 
ugyanúgy él, mint korábban. 
A tervnek és a kivitelezésnek 
ugyanis eredendően olyan-
nak kell lennie, mint ahogy 
a szabályok előírják, s ezt 
az építésfelügyelet ellenőriz-
ni fogja. Kérdés az, hogy ha 
hibásan készül el a terv, ak-
kor büntetik-e a tervezőt. Ké-
nyes kérdés az is, hogy van-e 
felelősségbiztosítása a ter-
vezőnek és a kivitelezőnek, 
amely helytállna helyette, 
amennyiben ő hibázott. Ma 
azonban nincs olyan termék, 
mely viszonylag elfogadha-
tó áron helytállna. A csok az 
elnök szerint figyelemre mél-
tó kormányzati támogatás. 
Ugyanakkor tíz évvel ezelőtt 
4–5-ször több új lakás épült. 
A várakozások szerint évente 
3,5–4 ezerrel több új lakás 
építése történik – mondta 
végül Koji László, az Építési 
Vállalkozók Országos Szak-
szövetségének elnöke.

Nagy cégek, 
nagy tervek 
KALOCSA Az elmúlt évben el-
indított kezdeményezést foly-
tatva, üzleti megbeszélésre 
hívta a kamara az önkormány-
zat, a térség nagyobb cégei-
nek vezetőit. Az eseményen 
dr. Bálint József polgármester 
tájékoztatta az egybegyűlteket 
a jövőbeni fejlesztési elképze-
lésekről, melyben elsődleges 
szerep jut a laktanya jövőbeni 
hasznosításának. Az Atomerő-
mű-bővítés kapcsán szállás-
helyek biztosításában kap 
majd új funkciót. Ugyancsak 
elhangzott, hogy az eddigiek-
nél nagyobb volumenű álla-
mi támogatásra tudnak majd 
pályázni az erőmű környeze-
tében lévő 71 település önkor-
mányzatai és cégei, melyből 
térség- és gazdaságfejleszté-
si elképzeléseket lehet majd 
megvalósítani. Az eseményen 
jelen volt Kollár Péter, a me-
gyei foglalkoztatási főosztály 
vezetője is, aki arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a csökke-
nő munkanélküliség mellett 
már egyre több járásban okoz 
gondot a megfelelő munkaerő 
biztosítása. A résztvevők meg-
állapodtak abban, hogy a jövő-
ben Vállalkozói Klubot működ-
tetnek majd. 

Új testvérváros 
Biograd
BAJA Újabb horvát testvérvá-
rosa lett Bajának. Ezúttal a 
Dalmácia északi részén fekvő 
Biográd polgármestere látoga-
tott el a városba, hogy kölcsö-
nös együttműködési megál-
lapodást kössön Baja város 
polgármesterével. A ceremó-
nián a város és a helyi horvát 
közösség, valamint a horvát-
országi delegáció tagjai vet-
tek részt. Ünnepélyes keretek 
között írta alá a testvérvárosi 
szerződést Baja és Biográd 
polgármestere. 

A munka világa – 
fotókiállítás 
KISKUNHALAS A 2015-ös év-
ben is számos fotós küldte 
el alkotását a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara „Értéket teremtek – 
Vállalkozom” című országos 
pályázatára. A 30 alkotó 132 
képéből 37-et láthatnak most 
az érdeklődők a Kiskunha-
lasi Csipkemúzem különter-
mében. 

Fellendülésre számít
Helyzet Az építőiparban egyre kevesebb a jó szakember

Azt szeretnénk, ha a ka-
mara olyan lenne, mint 
húsz évvel ezelőtt, és 

visszanyerné a presztízsét. Eh-
hez azonban a mainál jóval 
több hatáskörrel kell rendelkez-
nie. A kamarának az építőipa-
ri oldalt szakmai szempontból 
erőteljesebben kellene képvi-
selnie – mondja Skultéty Csa-
ba cégvezető, akinek a válla-
lata, a Kalo-Kerámia Kft. évek 
óta a BKMKIK tagvállalata. 
A megyében jól ismert kalocsai 
üzletember három vállalkozást 
irányít, amelyek egymást erő-
sítve tevékenykednek az építő-
iparban. A Kalo-Kerámia Kft. 
mellett működik a Kalo-Bau 
Kft. és a Zöldenergia Kft.

A kamaránál a Kalo-Kerá-
mia Kft. és a Kalo-Bau Kft. 
már igénybe vette a Széchenyi 
Kártya forgóhiteles konstrukci-
óját – mondta a vállalkozások 
tulajdonosa. A társaságok 46 
alkalmazottnak adnak mun-
kát. Bár ma a magasépítő-ipa-
ri szektor még válsággal küzd, 
Skultéty Csaba bizakodó: azt 
mondja, hogy a következő há-
rom évben fellendülésre lehet 
számítani. A kormány az uniós 
pályázatok jelentős részét ha-
marosan kiírja, így nagy össze-
gű közösségi pénz érkezik a 
szektorba. Az üzletember fan-
táziát lát a csok-rendszer be-
indításában is. Mint mondja, 
fontos, hogy ne csak új családi 

házak és lakások épüljenek, 
hanem ez együtt járjon a gyer-
mekszám növekedésével is. 
Ma ugyan nagy az érdeklődés 
az említett támogatás iránt, 
de egy év kell, mire a rendszer 
letisztul. Addig a családok is 
átgondolják a lehetőségeiket, 
hogy érdemes-e belevágniuk a 
beruházásba.

Bár a kilátások biztatóak, 
Skultéty Csaba megfogalmazta 
azokat a gondokat is, amelyek 
nehezítik az építőipar fellendü-
lését: – Azt gondolom, hogy az 
építőipari szektor nincs eléggé 
felkészülve a kihívásokra. Nem 
csak az a probléma, hogy kül-
földön próbálnak szerencsét a 
jó szakemberek, de az is gond, 

hogy az itthon dolgozó meste-
rek közül sokan megszüntették 
a vállalkozásaikat. A mai bürok-
ratikus rendszer ugyanis nem 
kedvez az építőipari ágazat-
nak. A mi cégünknél például az 
elektronikus építési napló ve-
zetése két ember munkáját kö-
veteli meg. Az ő költségeiket vi-
szont nem tudjuk érvényesíteni 
az árainkban – hangsúlyozta 
az igazgató. A cégvezető kérdé-
sünkre elmondta, hogy jelenleg 
egy olyan referencia- társasház 
építésén dolgoznak, amely pa-
raméterei a passzív házakéhoz 
közelít.  A Kalo- Bau Kft. a Vajas 
partján egy tömbházat újít fel, 
ahol 16 lakást alakítanak ki.  

                                               B. Zs.

Ülésezett a megyei 
kamara vezetése
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 2016. 
évi I. féléves munkatervének 
megfelelően megtartotta idei 
első elnökségi ülését 2016. 
február 16-án, kedden a ka-
mara Árpád körúti székházá-
ban. A napirendi pontok meg-
tárgyalása előtt meghívott 
előadóként Benda Ferencné, 
a NAV Bács-Kiskun Megyei 
Adóigazgatóságának igazga-
tója ismertette az elnöksé-
gi tagokkal az igazgatóságot 
érintő változásokat és a vár-
ható feladatokat. 

Gaál József, a kamara elnö-
ke áttekintést adott a vezető-
ség és munkatársak – az elő-
ző elnökségi ülés óta eltelt idő-

szakban végzett – munkájá-
ról, a kamara által szervezett 
rendezvényekről és konferen-
ciákról, valamint az előző el-
nökségi ülésen hozott hatá-
rozatok végrehajtásáról. A ta-
gok meghallgatták és elfogad-
ták az Alföldi Iparfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft. és 
a 100 százalékban BKMKIK 
tulajdonú Hírös Beszállítói 
Klaszter 2016. évi munkater-
vét, majd megbeszélték a Ka-
mara előtt álló szakképzési és 
gazdaságfejlesztési területek-
re vonatkozó operatív felada-
tokat. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöksége márciusban ismét 
tanácskozni fog.
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Tonk Emil: 
Pozitívan kell 
reagálni 
a problémákra

Tonk Emil, a Magyar Mar-
keting Szövetség alelnö-
ke tartott Üzleti Pódiumot 

Kecskeméten a megyei ipar-
kamara székházában „Konflik-
tusmentes Üzleti Kapcsolatok” 
címmel.

A neves előadó egyedi példák 
bemutatásával járta körül azt a 
kérdést, mellyel a legtöbb üzlet-
ember nap mint nap találko-
zik. Hangsúlyozta, hogy az üzleti 
partner által megfogalmazott 
kifogás egy-egy tárgyalás során 
nem más, mint álruhába öltöz-
tetett vásárlói szándék. Bárkivel 
előfordulhat, hogy a partner, kü-
lönböző körülményekre hivat-
kozva, nem fogadja el az üzleti 
ajánlatot. Ilyen helyzet bármikor 
előfordulhat, ezért érdemes fel-
készülni ezek megoldására.

Tonk Emil arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a vásárló ellen-
vetése akkor okoz gondot, ha 
azt valaki konfliktusként ke-
zeli. Ez ugyanis olyan kihívás, 
amelyre pozitív gondolkodással 
kell reagálni. Ha egy partner ki-
fogással él, akkor ebből arra 
kell következtetni, hogy ben-
nünk bízik, ezért jön vissza hoz-
zánk. Ha valakinek gondja van, 
de az eladó esetleg nem orvo-
solja a gondjait, akkor a vevő 
máshová megy, máshol költi el 
a pénzét, s a továbbiakban el-
kerüli a cégünket.

Tonk Emil hangsúlyozta: ha 
egy üzleti kapcsolat során a 
partner elutasít egy ajánlatot, 
akkor azt az értékesítő szak-
embernek nem személyes sér-
tésként kell kezelnie, az ugyan-
is nem a személyének szól. 
Az előadó arról is beszélt, hogy 
az ügyfelek megtartása szem-
pontjából érdemes elemez-
ni minden egyes konfliktusos 
helyzetet. Amikor ugyanis egy 
ügyfél problémaként egy tényt 
vet fel, akkor sok esetben a 
reklamáló maga tesz javasla-
tot a gondok megoldására. Ezt 
teljesítve jó eséllyel megtarthat-
juk a vásárlónkat.

Olyan helyzet is kialakulhat, 
amikor az ügyfél bizonyos körül-
ményekre hivatkozva utasítja el 
az ajánlatot. Például a felesé-
gének megvárja az álláspontját 
egy tárgy megvásárlása esetén. 
Ekkor érdemes türelmesnek 
lenni, mert a „körülmény” meg-
változása után lehet, hogy a vá-
sárló keres bennünket az üzlet 
megkötése érdekében.

Építőipari vállalkozások képviselői hallgatták az előadást

Koji László
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Közel a munka világa
Segítség A fogyatékkal élők is hasznos tagjai a társadalomnak

Az ország egyik legjobban fel-
szerelt intézményében, spe-
ciális képzésekkel és több 
évtizedes tapasztalatok birto-
kában hátrányos helyzetből 
induló gyerekeket képeznek 
önálló életre és munkára. Ta-
pasztalataikról érdeklődtünk.

KUBATOVICS TAMÁS

– Egy jól működő gazdaságban 
meg lehetne találni szinte az 
összes fogyatékkal élő tanuló 
helyét – mondja Müller István, 
a speciálisként emlegetett bajai 
iskola főigazgatója. Hivatalosan 
Bajai Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégi-
um, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény a neve, 
ám inkább bajai EGYMI-ként 
említik a fogyatékkal élő sajá-
tos nevelési igényű (sni-s) gyere-
keket óvodáskortól a szakkép-
zés végéig ellátó intézményt. 

Náluk 220-an a speciá-
lis szakiskola, 80-an pedig 
a készségfejlesztő speciális 
szakiskola diákjai. A jogi meg-
fogalmazásban enyhe, illetve 
középsúlyos értelmi fogyatéko-
sokról van szó, a gyógypedagó-
gia fogalmai szerint tanulásban 
akadályozott, illetve értelmileg 
akadályozott tanulókról gon-
doskodnak. Olyanokról, akik a 
tanulási képességeket vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bi-
zottság javaslata alapján kerül-
nek hozzájuk.

– Nem öncélú feladat az ok-
tatás, annak végső célja, hogy 
a munkaerőpiacon értékelhe-
tő tudást szerezzenek a gyere-
kek, mivel olyan szintű tudás 
nem várható el tőlük, ami szel-
lemi munkára alkalmassá ten-
né őket. Arra kell nevelnünk 
őket, hogy képesek legyenek 
a társadalom által elfogadott 
normák szerint, saját igényei-
ket megvalósítva kiegyensú-
lyozott, boldog életet élni. 

Régen azt mondták a gyógy-
pedagógiáról, hogy a születés-
től a sírig tart, ma már ez idő-
ben jóval korlátozottabb, úgy 
tűnik a  szakképzéssel befeje-
ződik – fogalmaz a főigazgató. 

Mindkét képzésben fontos a 
gyakorlat és a hosszabb képzé-
si idő, a speciális szakiskolában 
egy előkészítő tanév után két 

év alatt részszakképesítést, 4 
év alatt pedig teljes szakképesí-
tés szerezhető. Két végzettség-
hez juthatnak ingyen a tanulók. 

Esetükben a választék az át-
lagosnak legfeljebb a tizede, 
azaz nagyjából 20 szakmából 
választhatnak, Baján évente 
6–7 képzést indítanak.

– A mi megkésett fejlődésű 
gyerekeink általában egy–két 
általános iskolai év ismétlése 
után kerülnek a szakképzés-
be. Papíron 18 évesen nagyko-
rú válnak, a tapasztalat szerint 
viszont 20–22 éves korukra 
érik el azt az érettséget, hogy 
szakmát mélyebben tudnak 
tanulni. Most végzőseink kö-
zül a legjobbakat valószínűleg 
alkalmazni fogják a vállalkozá-
sok. A fogyatékkal élők ugyanis 
nagyon jól  bírják a monotóni-
át, igaz, nehezen tanulnak be 
munkafolyamatokba, de azokat 
precízen és szinte megállás nél-
kül képesek teljesíteni. Persze 
először hárítanak a cégek, és 
sokmindenre, például a veszé-
lyes gépekre hivatkoznak. Az 
is akadály lehet, hogy a mun-
kahelyeken nincs pedagógiai 
szakértelem és fogadókapaci-
tás, időnként gyógypedagógiai 
megsegítés szükséges. Viszont 
idővel rájönnek, hogy a feladat-
ra koncentráló, a monotóniát 
jól tűrő és a külvilággal általá-
ban keveset foglalkozó mun-
kaerőhöz jutnak. Tapasztala-
tunk szerint a nálunk tanultak, 

majd elhelyezkedett emberek 
30 éves korukra eltüntetik azt 
a különbséget, ami a másutt 
végzettekkel szemben állt fenn 
és a jól betanult munkafázisok-
ban jól teljesítenek. Ez olykor 
a leépítések idején is megmu-
tatkozik a cégeknél. A készség-
fejlesztő speciális szakiskola 
tanulói közül is többen külső 
gyakorlóhelyeken vannak, és 
jól teljesítenek autómosóban, 
segítővel együtt dolgozva pult-
feltöltőként, éttermi konyhai 
kisegítőként vagy éppen a kór-
házban dossziét, illetve lepedőt 
hajtogatva. Siker az is, ha egy 
pályázat után nem 6 hónapig, 
hanem már másfél évig alkal-
mazzák több  lányunkat is – 
számol be Müller István. 

Jelenleg a speciális szakis-
kolából 16 tanulójuk vesz részt 
külső vállalkozásnál duális kép-
zésben. – Ez nem a fogyatékkal 
élők számára lett igazán kita-
lálva. Több évtizedes német-
országi kapcsolatok és példák 
alapján azt mondhatom, hogy 
ezt a rendszert meghaladta a 
kor, tanulóink esetében inkább 
triális képzésről kell beszélni, az 
elmélet és gyakorlat mellé tár-
sulnia kell a szocializációnak. 
Ha az utóbbi nincs megfelelő 
szinten, a gyerek munkához és 
a munkatársakhoz való viszo-
nya nem alakulhat ki megfelelő-
en, akkor nem lehet beilleszteni 
őket a munkaerőpiacra – ösz-
szegzi a főigazgató.

Belátható időn 
belül fel kell 
tőkésíteni 
a vállalkozásokat

A 2014. március 15-én 
hatályba lépett új pol-
gári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi. V. törvény a 
gazdasági társaságokra vo-
natkozó szabályokat módosí-
totta. Ennek egyik rendelkezé-
se szerint hárommillió forintra 
kell felemelniük a törzstőké-
jüket azoknak a korlátolt fele-
lősségű társaságoknak, ame-
lyek ezt eddig még nem tették 
meg. Erről 2016. március 15-
ig kell a társaságoknak hatá-
rozatot hozniuk– tájékoztat-
ta a lapunkat a Kecskeméti 
Törvényszék Cégbírósági és 
Peren Kívüli Csoportjának a 
csoportvezetője.

Dr. Négyessy András la-
punknak elmondta: Bács-Kis-
kunban több mint 15 ezer kft. 
működik, amelyek közül feb-
ruár közepéig 5342 cég tu-
lajdonosai nem hozták meg 
az említett döntést. A pénz-
beli vagyoni hozzájárulást a 
tagoknak a társasági szerző-
désben megállapított későb-
bi időpontig kell teljesíteniük. 
Bár a törvény nem rendel-
kezik arról, hogy a feltőkésí-
tést meddig kell elvégezni, dr. 
Négyessy András álláspont-
ja szerint erre belátható időn 
belül sort kell keríteniük a cé-
gek tulajdonosainak. Majd 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a pénzbeli vagyoni hozzájáru-
lás maradéktalan teljesítésé-
ig a jogszabály az osztalékfi-
zetés lehetőségét korlátozza.

A hiányzó összeg erejéig a 
társaság tartozásaiért a tagok 
helytállási kötelezettsége fenn-
áll. Abban az esetben, ha a kft. 
nem tudja vállalni a tőkemini-
mum új jogszabályi rendelkezé-
sének való megfelelést, akkor 
választhatja a kevésbé tőke-
igényes gazdasági társasággá 
(például bt.) való átalakulást, 
vagy dönthet a végelszámo-
lással történő jogutód nélküli 
megszűnéséről is.

A határidőket érdemes ko-
molyan venni, mert a határidő-
ből kicsúszó cégeket a cégbíró-
ság pénzbírsággal sújtja. Akik a 
kötelezettségnek nem tesznek 
eleget, azok ellen törvényes-
ségi felügyeleti eljárás indul, 
melynek eredménye a kény-
szertörlés és az eltiltás lesz 
– mondta végül dr. Négyessy 
András, a Kecskeméti Törvény-
szék Cégbírósági és Peren Kí-
vüli Csoportjának vezetője.

Nemzetközi 
üzletember- 
találkozó 
Bécsben

Az Osztrák Gazdasági Ka-
mara Future of Building 
címmel konferenciát és 

nemzetközi üzletember-találko-
zót szervez 2016. április 18–
19. között. A rendezvénynek 
több magyarországi társszerve-
zője is van. A rendezvény célja, 
hogy az építészek és a kapcso-
lódó szakterületek vállalkozói-
nak nemzetközi üzleti együtt-
működését elősegítse.

Az esemény alkalmával az ér-
deklődők neves előadók beszá-
molóit hallgathatják a legújabb 
építészeti innovációkról, fenn-
tartható felújításról, az épület 
életciklus ausztriai megközelí-
téséről, de sor kerül kétoldalú 
üzletember találkozókra és 3 
innovatív építőipari projekt meg-
látogatására is.

Főbb ágazatok, ahonnan a 
vállalkozókat várják:

• Mérnöki és tervezési/építé-
szeti és építési szolgáltatások.

• Építőipar/alvállalkozói te-
vékenységek.

• Építési anyagok/alkatré-
szek és szerelvények.

• Megújulóenergia-/légkondi-
cionáló- és építési technológiák.

• Ügynökségek/klaszterek 
és egyesületek/állami döntés-
hozók.

Regisztrációs határidő: 
2016. április 16. 

További részletek: https://
www.b2match.eu/buil-
ding2016

A részvétel ingyenes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött. 
Amennyiben regisztrál, de 
nem jelenik meg a tárgyalá-
sokon – és nem is mondja le 
előzetesen 2016. április 16-ig 
–, a szervezők 75 EUR+áfa 
„No-show” (bánatpénz) megfi-
zetésére kötelezik.

A Bács-Kiskunk Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara és a 
Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a 
kamaráknál működő Enterpri-
se Europe Network iroda kisbu-
szos csoportos utazást szervez 
a találkozóra, megfelelő számú 
jelentkező esetén. A Bács me-
gyei cégek 14.500 Ft+áfa/fő 
áron tudnak csatlakozni a ki-
utazáshoz. A szervezők kérik, 
hogy a részvételi szándékot a 
hivatalos regisztráción túl a ka-
mara felé is jelezzék az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 
Kárpátiné Becsi Gabriella, kar-
patine.gabriella@bkmkik.hu, 
76/501-508.

A speciális iskola főbejárata
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Müller István

Tavaszi-nyári pályázati dömping várható!
Az érdeklődő már tanul-

mányozhatja a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Ope-
ratív Program (GINOP) Éves 
Fejlesztési Keretét. Az ütem-
tervből szemezgetve azon pá-
lyázati felhívásokat gyűjtöt-
tük össze, amelyek számos 
gazdasági szereplő érdeklő-
désére tarthatnak számot. 
(Az összeállításban nem sze-
repeltettük a mikro-, kis- és 
középvállalkozások kapa-
citásbővítését, illetve piaci 
megjelenését támogató fel-
hívásokat, amelyek időszako-
san felfüggesztésre kerültek.)

A táblázatot áttekintve lát-
ható, hogy a felhívások nagy 

részének megjelenése július-
ra tervezett: ekkorra várha-
tóak az infokommunikációs 
fejlesztéseket, energetikai 
korszerűsítéseket, valamint 
az élelmiszeripari középválla-
latokat támogató felhívások.

Még elérhető a nagy sike-
rű prototípusfejlesztési pá-
lyázat, amelynek keretében 
20 Mrd Ft vissza nem térí-
tendő forrás áll – az akár 
egy teljes lezárt üzleti évvel 
sem bíró – kis- és középvál-
lalkozások rendelkezésére.

Nagyvállalkozások számára 
októberben 10 milliárd forint-
nyi forrás nyílik meg munka-
helyi képzések támogatására.

Felhívás kódszáma Felhívás címe Keretösszeg  (Mrd Ft) Megjelenés (tervezett)

GINOP-1.2.3-16 Munkahelyi képzések támogatása  
nagyvállalatok munkavállalói számára

10,00 2016. október

GINOP-1.2.6-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások  
termelési kapacitásainak bővítése
kombinált hiteltermék keretében

37,50 2016. július

GINOP-2.1.7-15 Élelmiszeripari középvállalatok komplex  
beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermékkel

22,00 2016. július

GINOP-3.2.2-16 Prototípus, termék-, technológia- és  
szolgáltatásfejlesztés

20,00 Meghirdetve 2015. októberben

GINOP-4.1.1-16 Vállalati komplex infokommunikációs és  
mobilfejlesztések támogatása

10,00 2016. július

GINOP-5.2.4-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló- 
energiaforrás-hasznosítással
kombinálva

59,45 2016. július

GINOP-6.1.5-16 Gyakornoki program pályakezdők  
támogatására

15,00 2016. január



Kamarai HR Klub
Tájékoztatás Minden hónapban fontos témát járnak körbe

Csütörtökön alakult meg a ka-
marai HR Klub, amely minden 
hónapban egy-egy aktuális té-
mát jár körbe. A héten a gya-
korlati képzés költségeinek 
az elszámolásáról volt szó.

BARTA ZSOLT

Kamarai kezdeményezésre ala-
kult meg az a HR Klub, amely 
a vállalkozások humánpolitikai 
ügyekkel foglalkozó munkatár-
sai számára rendez minden 
hónapban előadásokat. A rész-
vétel térítésmentes, tájékoztat-
ta a lapunkat Ördög Dóra, a ka-
mara szakképzési igazgatója. 
Számos pályázat jelenik meg 
a következő hónapokban, me-
lyek kiírása során fontos ismerni 
a cégek képviselőinek a körülmé-
ményét. A pályázatok ugyanis 
humánerőforrás-fejlesztést is 
tartalmaznak. A HR Klub nem 
csak a vezetőknek, de a munka-
társaknak is szól. A héten olyan 
témát választott a kamara, mely 
minden olyan céget érint, amely 
tanulóképzéssel foglalkozik. 
Az idén januártól alkalmazha-
tó a költségcsökkentő tétel fo-
galma. Bár ez megismerhető a 
jogszabály tanulmányozása so-
rán, de fontos tudni, hogyan is 
lehet a gyakorlatban alkalmaz-

ni. Ezért is hívták meg Greskó-
né Koller Krisztina gazdasági 
tanácsadót, a Saldó Zrt. munka-
társát, aki a témában adott elő. 

A következő hónapok elő-
adásainak a tematikái formá-
lódnak, mondta Ördög Dóra. 
A klub tagjainak a javasla-
tai alapján hívnak előadókat. 
Az azonban már tudható, hogy 
a Megyei Képzési Bizottság 
munkájával kapcsolatban is 
tartanak ismertetőt, mely a 
szakképzés irányait és létszám-
arányait fogja érinteni.

Szó esik arról is, hogy a nyá-
ri gyakorlaton milyen feltételek 
mellett vesznek részt a duális 
képzésben tanuló középiskolá-
sok, illetve melyek a gyakorlati 
képzők év végi feladatai. 

Lapunk kérdésére az előadó 
Greskóné Koller Krisztina el-
mondta: a szakképzési hozzá-
járulás elszámolásának a té-
máját elemezte a másfél órás 
előadás, amely több ponton 
megváltozott 2016. január 1-jé-
től. Részletesen végig vették a 
három új kiegészítő csökken-
tő tételt, mely a tanulószerző-
déses rendszerben résztvevők 
számára teremt meghatározott 
esetekben további  lehetősé-
get szakképzési hozzájárulá-
suk csökkentésére.  Az ismert 

alap csökkentő tételek mellett 
a beruházás-, az oktatói, és a 
tanműhely-fenntartási tételek 
alkalmazásait, illetve az idei 
visszaigénylési szabályokat  te-
kintették át különböző példák 
segítségével.

Ha egy gyakorlati képzést 
szervező cég  kizárólag a kép-
zés folytatásához szükséges 
beruházást hajt végre, akkor 
az aktiválás évében kiegészítő 
csökkentő tételt vehet igény-
be a szakképzési hozzájáru-
lás éves elszámolásakor. Ösz-
szege nem haladhatja meg a 
beruházás összköltségének a 
mértékét, évente legfeljebb 15 
millió forint vehető figyelembe. 
Például, ha egy cukrászüzem 
foglalkoztat tanulókat és ott a 
tulajdonos kizárólag a gyakor-
lati képzés folytatásához egy új 
sütőrendszert állít be, akkor az 
aktiválás évében jogosult a be-
ruházási kiegészítő csökkentő 
tétellel csökkentetni a bruttó 
kötelezettségét. A csökken-
tő tétel mértékét befolyásolja 
egyrészről a tanulószerződés-
sel rendelkezők létszáma, az 
alapnormatíva, valamint az is, 
hogy a gyakorlati képző hány 
főt foglalkoztat. A csökkentő té-
tel a foglalkoztatottak száma 
alapján sávosan változik. Tan-

műhely-fenntartási kiegészítő 
csökkentő tételt is figyelembe 
vehet, aki nem főtevékenység-
ként folytat gyakorlati képzést. 
Erre akkor van lehetősége, ha 
kizárólag gyakorlati célt szolgá-
ló tanműhelyben oktat kilen-
cedikes tanulókat tanulószer-
ződés alapján.  A csökkentés 
érvényesítésére már a havi 
előlegbevallásnál is lehetősége 
van a vállalkozóknak. A  nem 
főtevékenységként gyakorla-
ti képzést folytató kis- és kö-
zépvállalkozások tanulónként 
úgynevezett oktatói kiegészítő 
csökkentő tételt is figyelembe 
vehetnek. Ennek összege az 
alapnormatíva 21%-a évente 
tanulónként, melynek érvénye-
sítésére az előlegbevallásban 
sor kerülhet. Greskóné Koller 
Krisztina elmondta, hogy visz-
szajelzések alapján a vállal-
kozásokat motiválja az új jog-
szabályrendszer. Tapasztalatai 
alapján nem kevés az olyan 
elhivatott mester, aki szívesen 
átadja a tudását, jó lenne, ha 
minél többen élnének a képzés 
lehetőségével. Az előadónő ko-
rábban a nyomdaiparban dol-
gozott, s úgy látja, hogy abban 
az iparágban jellemző, hogy 
apáról fiúra szállt a szakma 
szeretete.
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GAZDASÁGI

Országos 
konferencia 
Kecskeméten 
a kéményekről

Március 17–18-án is-
mét Kecskemét nyújt 
helyszínt annak az 

országos kéménykonferenciá-
nak, melyet kilencedik alkalom-
mal rendez meg a Kéményjob-
bítók Országos Szövetsége a 
Bács- Kiskun Megyei Mérnöki 
Kamarával együtt. Legutóbb 
éppen két éve találkoztak a 
megyeszékhelyen a szakma 
képviselői. A szervezők a Hí-
rös Agóra Kulturális Központ-
ba várják az érdeklődőket, tá-
jékoztatta lapunkat dr. Barna 
Lajos okleveles gépészmérnök. 
A szakember arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a konferenciá-
hoz kapcsolódik az Erdélyi Épí-
tészeti Biennálé megnyitása 
is, melynek bemutató előadá-
sa szerepelni fog a konferencia 
programjában. Dr. Guttmann 
Szabolcs Kós Károly-díjas épí-
tész, a Romániai Építészek 
Rendje Erdélyi Fiókjának elnö-
ke bemutatja az Erdélyi Építé-
szeti Biennálé kiállítást és meg-
hívja a konferencia résztvevőit 
a Biennálé megtekintésére. A 
konferencia tervezett témakö-
rei átfogják az égéstermék-el-
vezetés aktuális kérdéseit, a 
jogszabályi háttér bemutatá-
sától és megvitatásától kezd-
ve az európai előírásoknak 
megfelelő tüzelőszerkezetek 
elhelyezésén és égéstermék-el-
vezetésén át olyan biztonsá-
gi kérdésekig, mint a tűz elleni 
védelem és a CO-mérgezések 
kiváltó okai. Dr. Barna Lajos az 
idei fórum tematikájával kap-
csolatban elmondta: a fórum 
a szilárd tüzelésű kazánok 
égéstermékeinek az elvezeté-
séről szól. Nagyon fontos a ká-
ros anyagok kibocsátásának 
a csökkentése, mert a szálló 
por ugyanis rengeteg beteg-
ség okozója lehet a települé-
seken, illetve az éghajlatválto-
zást is alapvetően befolyásolja. 
A levegőtisztaság megőrzése 
mindenkinek az érdeke. A kon-
ferenciára minden érdeklődőt 
várnak. A Kéményjobbítók Or-
szágos Szövetsége 1993-ban 
alakult meg azért, hogy a hazai 
kémények állapotán egy szak-
értői szervezet javítson. A hazai 
kémények harmada nagyon 
rossz állapotban van. A ké-
ményjobbítók azért küzdenek, 
hogy egy olyan egyszerű szer-
kezet, mint a kémény, ne lehes-
sen rizikófaktor az emberek 
életében.  Barta Zsolt

A kamarai HR Klub tagjai hallgatták Greskóné Koller Krisztina gazdasági tanácsadó előadásást

A kamara 
új tagjai

Az elmúlt időszakban ön-
kéntes tagként csatla-
koztak a kamarához:

• Kisné Hunyadi Katalin, 
Kecskemét,

• Ilmi-Food Kft., Csátalja,
• Végi Csaba, Harta.

Facebook-on  
a cégem

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara  Facebook-on a 

cégem címmel tart képzéseket 
kezdőknek és haladóknak 

A szervezők a kezdőknek 
szóló képzést annak ajánlják, 
akik magán profillal már el-
kezdték használni a Facebo-
ok-ot és gondolkodnak, hogy 
a cégükkel is megjelenjenek. 
A haladóknak szóló képzést 
annak javasolják, akik a kez-
dő tanfolyamon (vagy más 
módon) már elsajátították az 
alapokat és szeretnék hatéko-
nyan működtetni az oldalt. Illet-
ve akik szeretnének a Face-
book-on fizetett hirdetéseket is 
használni és eddig még nem 
tették vagy esetleg egy-két hir-
detéssel próbálkoztak koráb-
ban. Mindkét képzést a megyei 
kamara kecskeméti székhá-
zában tartják. A kezdőket a 
négy órányi oktatásra március 
8-án 9 órára várják a kamará-
ba. A haladók számára rende-
zett képzés március 23-án lesz 
ugyancsak 9 órától. 

Bővebb tájékoztatást Oroszi-
né Varga Zelmától kaphatnak 
az érdeklődők a 76/ 501-509-
es telefonszámon. 

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó  

egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy  
a 2016. évi kamarai hozzájárulás  

megfizetésének határideje 2016. március 31.
A befizetés történhet át-
utalással a 10915008-
0 0 0 0 0 0 0 9 -2132 0 0 0 5 
számlaszámra az adószám 
feltüntetésével, valamint 
ügy félszolgálatainkon, 
pénztárba történő befize-
téssel.

Felhívjuk azon vállalko-
zások figyelmét, akik még 
nem tettek eleget teljes 
körűen az előző évi kötele-
zettségüknek, mielőbb pó-
tolják!

A meg nem fizetett ka-
marai hozzájárulás köztar-
tozásnak minősül, amelyet 
a  NAV adók módjára be-
hajt.

A kamarai nyilvántartás-
ba bejegyzett gazdálkodó 
szervezetek részére a kama-
ra térítésmentesen a követ-
kező alapszolgáltatásokat 
biztosítja:
•  tanácsadás gazdasági, 

pénz ügyi, adózási, hitel-
hez jutási kérdésekben,

•  üzletipartner-keresés,
•  pályázatfigyelés.

A gazdasági kamarák kö-
telesek továbbá a gazdál-
kodó szervezetek kamarai 
nyilvántartásában szereplő 
adatok nyilvánosságát biz-
tosítani, amely elérhető a  
w w w. k a m r e g . h u / m k k i r / 
kereso.html oldalon.

További információ 
a kamara honlapján 

(www.bkmkik.hu) található.

2016. február 27., szombatGAZDASÁGIIV.

Búcsúzunk
Életének 81. esztendejé-
ben elhunyt Turucz István 
tiszakécskei szerszámké-
szítő-mester, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara küldötte. 
Turucz István 1935. május 
20-án született Vámospér-
csen. Szakmai munkája 
során több mint 30 éven 
keresztül a Tiszakécskei 
Vegyépszer Vállalat Szer-
számkészítő Üzemének 
vezetőjeként aktívan részt 
vett az első magyarorszá-
gi csípő- és térdprotézis 
szabadalmaztatásában és 
gyártásában. Ezt követően 

szerszámkészítő iparosként 
magánvállalkozásba kezdett. 
Pontosságával, megbízható 
teljesítményével környezete 
elismert szakemberként 
tekintett rá. Haláláig a Ti-
szakécske és Vidéke Ipartes-
tületnél elnökségi tagként és 
alelnökként tevékenykedett. 
A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
mély megrendüléssel érte-
sült küldöttének haláláról, 
aki a kamarai rendszer 
megalakulása óta folya-
matosan vállalt tisztséget a 
kamara munkájában. 1994-
től a Bács-Kiskun Megyei 

Kézműves Kamara, 2000-től 
pedig a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra küldötteként képviselte 
szakmájának és a vállalkozá-
soknak az érdekeit. 18 éven 
keresztül az Etikai Bizottság 
tagjaként végezte a vállalko-
zások tisztességes működése 
feletti felügyeletet. Munkájá-
nak elismeréseként 2008-
ban elnöki dicsérő oklevelet 
vehetett át. Kamaránk 
vezetősége és munkatársai 
együtt osztoznak családtag-
jainak gyászában, emlékét 
közösen őrizzük tovább. 
Nyugodjon békében!


