
Történelmi esély 
áll előttünk

Mind a négy gyertya 
ég az adventi koszo-
rúnkon. Készülünk 

az ünnepre. 
Várjuk Isten 
fiának a meg-
születését, 
akinek az éle-
te példa a ke-
resztény világ 
számára két-
ezer év óta. 

Már beköszöntött a csilla-
gászati tél. Az éjszakák most 
a leghosszabbak, a lelki el-
csöndesedés napjait éljük. 
A téli napforduló egyben a 
világ újjászületését is jelzi. 
Valami lezárul, s egy új kez-
dődik. A vállalkozók ilyenkor 
összegzik, értékelik a mögöt-
tük hagyott évet, s tervezik 
2017 indítását. Számvetést 
tart az iparosmester, a cégve-
zető is, vajon mindent elvég-
zett-e, amit az idén elterve-
zett? Jobb volt-e 2016, mint 
az azt megelőző? Jó irányba 
halad-e a vállalkozása, a falu-
ja, a városa, az országának a 
fejlődése, amelynek értékte-
remtő és adófizető polgára is 
egyben. A történelem ma jó 
esélyt ad arra, hogy erőteljes 
fejlődési útra lépjen Magyar-
ország, 2020-ig ugyanis az 
uniós kasszából 7000 milli-
árd forintot használhatunk 
fel fejlesztésekre. Olyan fej-
lesztésekre, melyek azután, 
ha jól sáfárkodunk a megte-
remtett javakkal, aranytojást 
tojó tyúkként viselkednek. 
Ez olyan, akár egy modern 
kori Marshall-segély. Ennek 
60 százalékát fordítjuk gaz-
daságfejlesztésre, mely óriá-
si összeg. Ez azonban csak 
akkor hatásos, ha optimáli-
san párosul a versenyképes-
séget megerősítő innováci-
óval, olyan kutató-fejlesztő 
tevékenységgel, amely a ma-
gyar ipari termékek hozzá-
adott értékét növeli. Szű-
kebb hazánk, Bács-Kiskun 
megye gazdasági fejlődése 
felgyorsult az utóbbi évek-
ben. Az egy főre jutó ipari 
termelést tekintve az 5. he-
lyet foglaljuk el a megyék kö-
zött úgy, hogy a Legnagyobb 
Mezőgazdasági Megye cím-
mel is büszkélkedhetünk. 
Történelmi lehetőség nyílt 
arra, hogy tovább haladjon a 
Duna-Tisza térsége a felemel-
kedés útján. 

Karácsonyfát állítunk, az 
ünnepen megpihenünk, hogy 
megújult erővel, hittel, biza-
kodással indítsuk a jövő évet.

Áldott, békés ünnepeket 
és sikeres, boldog új évet kí-
vánok a kamara tagjainak, 
a megye vállalkozóinak és a 
Petőfi Népe összes olvasó-
jának.

Gaál József 
 kamarai elnök

Fejlődő pályán a gazdaság
Kamara Ünnepi küldöttgyűlés az évzárás jegyében – Elismerések átadása
Minden év utolsó hónapjá-
ban a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra kitüntető díjainak átadásá-
ra a köztestület évzáró ünne-
pi küldöttgyűlésén kerül sor. 
A rendezvény jó alkalom arra 
is, hogy a szervezet vezetői fel-
vázolják a BKMKIK éves tevé-
kenységét, előadást tartsanak 
a régió és a megye gazdasági 
életének a változásairól.

Barta Zsolt

A múlt héten rendezték meg 
a megyei iparkamara évzáró 
ünnepi küldöttgyűlését. En-
nek alkalmából elismerése-
ket adtak át vállalkozóknak 
és szakmunkás tanulóknak. 
A rendezvény kerek évfordulót 
is jelentett. A BKMKIK fenn-
állása óta ugyanis ötvenedik 
alkalommal rendeztek kül-
döttgyűlést, melynek a kecs-
keméti Három Gúnár Rendez-
vényház adott méltó helyszínt. 
A rendezvényen Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnö-
ke foglalta össze a kamarai 
történéseket. Megemlítette, 
hogy a kecskeméti székház 
épületében tavaly megvásá-
rolt szárnyat újítják fel. Ennek 
egy része már az idén elké-
szült, ahol a Békéltető Testü-
let kapott helyet. A szervezet 
évente több száz polgár pa-
naszát vizsgálja ki. Az elnök 
arról is beszámolt, hogy egy 
magyar bank három évre ki-
bérelt egy nagyobb helyiséget 
a kamara kecskeméti épüle-
tében. Az elnök rövid áttekin-
tőt adott Bács-Kiskun megye 
gazdasági fejlő déséről. Mint 
arról korábban beszámoltunk, 

a megyei iparkamara két hete 
mutatta be TOP 100-as kiad-
ványát a kecskeméti Cifrapa-
lotában, amely adatsorokkal 
mutatja be a térség gazdasá-
gi tendenciáit. Hangsúlyozta, 
hogy a hazai egy főre jutó ipa-
ri termelés alapján Bács-Kis-
kun az előkelő 5. helyre lépett 
a megyék között. Ez azért is 
érdekes, mert Bács-Kiskun 
megyében az agrártermelés 
jóval nagyobb, mint más me-
gyékben. Ez megmutatkozik 
más adatsorban is. A megye 
exportját ugyan a járműgyár-
tás húzza, de ezt az élelmi-
szerexport követi a második 
helyen. 

Az elemzése során az elnök 

kitért egy olyan problémára, 
mely nemcsak a megyét, de 
az egész országot hátrányo-
san érinti. A szakképzett mun-
kaerő hiánya egyre nagyobb 
problémát jelent Bács-Kiskun-
ban. Ezt részben fizetéseme-
léssel lehet orvosolni. Erre a 
kormány lépéseket is tett az 
elmúlt hónapokban, mely ki-
hat a magánszektorra is, ahol 
szintén béremelések várha-
tóak több cégnél. Gaál József 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a béremelés nem rontja a pia-
ci versenyképességet abban 
az esetben, ha nő a terme-
lékenység az adott vállalko-
zásnál. Arra is kitért, hogy a 
megye északkeleti harma-

dában termel a megye TOP 
100-as vállalatainak a több-
sége. A Kecskeméti járásban 
negyvenhét, a Tiszakécskei-
ben négy, a Kiskunfélegyhá-
ziban nyolc nagyvállalat mű-
ködik. Ezzel szemben például 
a bácskai térségben – Bajai, 
Bácsalmási, Jánoshalmi já-
rások – csak tíz olyan cég ad 
munkát, amely a 100-as listá-
ra bejutott.

Az elnököt követően Sipos 
Zsolt kamarai titkár beszélt 
arról, hogy a kamara épületé-
nek a felújítása olyan techni-
kai problémák miatt húzódik 
el, amelyekre nem számítot-
tak. Emiatt nem tarthatták az 
új, 180 fős konferenciaterem-

ben a megyei iparkamara ün-
nepi küldöttgyűlését.

A titkárt követően Kárpáti-
né Becsi Gabriella külügyi és 
külkereskedelmi vezető az 
Enterpise Europe Network – 
üzletipartner-kereső – rend-
szerről tartott előadást. Meg-
említette, hogy 60 ország 600 
szervezete kapcsolódik össze 
ebben a rendszerben. Kül-
földről jelenleg 7028 magyar 
üzleti partnert keresnek az 
adatbázisban. Az előadások 
után Gaál József és a kamara 
vezetői szakmai elismerése-
ket adtak vállalkozások kép-
viselőinek és tanulmányi tá-
mogatásokat a szakmunkás 
tanulóknak. 

A Petőfi Népe melléklete
IX. évfolyam, 10. szám

31.

.

Székház:

A kamarai ünnepi küldöttgyűlés kitüntetettjeinek a csoportja

Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Emlékplakett:
Pivon József mestervizsgákért fele-
lős elnöki megbízott, Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, Kecskemét
Bács-Kiskun Megye Gazda-
ságfejlesztéséért Díj:
Molitórisz Károly vezérigazgató, 
Univer Product Zrt., Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Szak-
képzésért Díj:
Joó Gábor oktatási művezető, Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hunga-
ry Kft., Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaráért 
Díj:
Herczeg Antal ügyvezető, Herczeg 
és Társa Kft., Kecskemét 
Bács-Kiskun Megyei Innová-
ciós Díj:

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly, 
Dr. Mészáros Vilmos alapító tulaj-
donos, Gódi Attila ügyvezető
Az Év Kereskedője Díj: 
Gépész Koordinátor Kft., Kecske-
mét, Sziládi Sándor cégtulajdonos, 
Kiss András cégvezető
Az Év Ipari Vállalkozása Díj:
Duna Aszfalt Kft., Tiszakécske, Tóth 
László ügyvezető
Az Év Menedzsere Díj:
Gulyás István tulajdonos, Félegy-
házi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza
Az Év Kézművese Díj:
Bakos Aranka aranykoszorús pedi-
kűrösmester, Kecskemét
Bartha Violetta keramikus, Baja
Az Év Vendéglátója Díj:
48 Étterem és Bár, Kecskemét, 
Benkovics Lajos ügyvezető 
Az Év Gyakorlati Képzőhe-
lye Díj:

Elő-Szer Kft., Kiskunfélegyháza, 
Seres József ügyvezető
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecs-
kemét, Pap-Szekeres Anita ápolási 
igazgató
Az Év Szakképző Iskolája Díj:
Kiskunhalasi Szakképzési Cent-
rum Vári Szabó István Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma, Szabó Edi-
na igazgató, Kiskunhalas
Az Év Beszállítója Díj:
Jankovics és Jankovics Kft., Kecs-
kemét, Jankovics Zoltán ügyve-
zető
A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamará-
ért Partner Díj:
Szabó Gábor osztályvezető, Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kis-
kun Megyei Adó- és Vámigazgató-
sága, Kecskemét
Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető, 

Központi Statisztikai Hivatal Sze-
gedi Főosztály, Szeged 
Az Ipar Kiváló Mestere:
Benedek Tamás fogtechnikusmes-
ter, Kecskemét
Az Év Kamarai Dolgozója: 
Kántorné Arany Ágota szakkép-
zési tanácsadó, Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Kecskemét
Elnöki Dicsérő Oklevél:
Süteményház Kft, Bácsbokod, 
Agatits Kornél ügyvezető
Heim Attila épületszobrász, Kecs-
kemét
Gibárszki Sándorné szakképzé-
si tanácsadó, Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Kecskemét
Fazekas Tibor szakképzési tanács-
adó, Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, Kecskemét

Mészáros Mónika ügyfélszolgála-
ti munkatárs, Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, Ka-
locsa
Tanulmányi támogatások:
nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a Tanyacsárda Kft. és a kama-
ra a jótékonysági Hírös Vacsorát a 
Hírös Hét keretében. A rendezvény 
bevételéből a szakképzésben részt 
vevő, családi, anyagi körülmé-
nyeik miatt hátrányos helyzetű, de 
tanulmányi eredményeiket, szor-
galmukat, szakmai munkájukat 
kiemelkedően teljesítő diákokat 
támogatnak a szervezők. A kezde-
ményezéshez tavalytól a Merce-
des-Benz Manufacturing Hungary 
Kft. kiemelt támogatóként csatla-
kozott. A közös összefogás ered-
ményeként idén 12 fiatal támoga-
tására gyűlt össze anyagi forrás. 

Kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek



Kilencedik helyen
TOP 100 Gazdasági tükör a megye fejlődéséről

Bács-Kiskun jelentősen javított 
gazdasági pozícióin. Egyebek 
mellett erről is szó esett a TOP 
100 Bács-Kiskun megye gaz-
dasága című könyvbemuta-
tón, melyet a megyei iparka-
mara rendezett Kecskeméten.

Barta Zsolt

Bács-Kiskun a megyék és a fő-
város rangsorában a 9. helyet 
foglalja el a gazdasági teljesít-
ménye alapján. Megyénk az 
elmúlt évtizedben a 13–15. 
helyen állt az említett sorrend-
ben. 2000–2010 között nőtt a 
térség elmaradása a megyék 
átlagától. A tendencia az utóbbi 
években fordult meg. Egyebek 
mellett erről is szólt Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke, 
amikor bemutatta a BKMKIK 
kiadványát. A gazdasági önkor-
mányzat a kecskeméti Cifrapa-
lotában rendezte meg a megyei 
adatokat és elemzést tartalma-
zó kiadványismertetőjét gazda-
sági vezetők és közéleti szemé-
lyiségek előtt. Az ötvenoldalas 
kamarai kiadvány lényegre tö-
rően nagyon sok, a NAV és a 
KSH által biztosított számadat-
tal és elemzéssel ad képet a 
megye gazdaságáról.

A kiadvány értékes részét 
képezi a 100 legnagyobb vál-
lalkozásról készített táblázat. 
A megye gazdasági erősödé-
sében a kecskeméti Merce-
des-Benz gyár meghatározó 
szerepet játszott, ahol 2012-
ben indult el a termelés. Az 
autógyár tavalyi nettó árbevé-
tele 1064 milliárd 865 millió 
forint volt. A 100. helyen egy 
kiskunmajsai cég, a Mafarm 
Kft. áll. A cég 4 milliárd 164 
milliós nettó árbevételt köny-
velt el tavaly. A 11 járáson 
belül a vállalkozások száma 
meghaladja a 47 ezret, mely-
nek több mint a fele társas 
gazdálkodó. A Kecskeméti já-
rásban koncentrálódik a vál-
lalkozások 39,7 százaléka, 

míg a Jánoshalmiban a leg-
kevesebb, 2 százalék. A 100 
legnagyobb cég közül 47 a 
Kecskeméti járásban termel, 
míg a bácsalmási térségben 
egyetlen egy sincsen. 

A 2000 és 2010 közötti 
években Bács-Kiskun megyé-
ben az egy lakosra jutó GDP 
nagyjából a régiós átlagnak 
megfelelően alakult, majd 
2011-től meghaladta azt. 
2014-ben az egy főre jutó 2 
millió 435 ezer forint GDP a 
régiós átlagnál már 6,8 száza-
lékkal magasabb volt, de az 
országostól való elmaradása 
2014-ben még mindig 25 szá-
zalékot tett ki. 

A rendezvényen Benda Fe-
rencné, a NAV Bács-Kiskun 

Megyei Adó- és Vámigazgató-
ságának az igazgatója rész-
letes elemzést tartott. Mint 
mondta, 139 vállalkozás kö-
zül 96 járult hozzá ahhoz, 
hogy adatot szolgáltasson. 
A vállalkozások közül a TOP 
száz kategóriába tartozó cé-
gek 70 százaléka a NAV által 
úgynevezett megbízhatónak 
nevezett, míg a 30 százalék 
az általános adózói kategóriá-
ba tartozik. Kocsis-Nagy Zsolt, 
a KSH Szegedi Főosztályának 
a főosztályvezetője is tartott 
egy rövid összefoglalót. Hang-
súlyozta, hogy míg 2010-ben 
Bács-Kiskun gazdasági elma-
radása 36 százalékos volt az 
országos átlagtól, ez mára 25 
százalékra csökkent. 
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Magyar siker a göteborgi EuroSkills versenyen
Szakmunkások bajnoksága – Két év múlva hazánk rendezi a megméretést Budapesten

Két ezüst- és négy bronz-
érmet szerzett a tizen-
négy szakmában ver-

senyző magyar csapat a fiatal 
szakmunkások Európa-bajnok-
ságán, Göteborgban.

A 2016. évi göteborgi Eu-
roSkills versenyen 35 szak-
mában 28 országból mint-
egy ötszáz fiatal szakmunkás 
mérte össze tudását decem-
ber 1–3. között. A 16 magyar 
fiatal tizennégy szakmában 
indult a versenyen. Ezüstér-
mes lett a Tóth Bence és Vaj-
gel Viktória alkotta informa-
tikai csapat (IT-specialista), 
Stadler Bence épületaszta-
los. Bronzérmet szerzett Mol-
nár Zsófia virágkötő, Pányi 

Péter hegesztő, Szöllősi-Vágó 
Éva fodrász és Beke Barbara 
szépségápoló. A nemzet leg-
jobbja elismerést az informa-
tikai csapat, Tóth Bence és 
Vajgel Viktória kapta.

A magyar csapat az átlag-
pontszámok alapján az ötö-
dik helyen, az éremtáblán a 
nyolcadik helyen végzett 28 
ország között. Parragh Lász-
ló, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnöke egy 
sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a magyar csapat meg-
állta a helyét, nagyon erős 
versenyben, az EuroSkills tör-
ténetének legnépesebb mező-
nyében érte el a kiváló, tisztes-
séges eredményt.

– Rengeteg munkát fektet-
tek be a versenyzők, a felké-
szítők és a vállalatok. Mind-
ez jó alapot teremt a 2018-as 
budapesti EuroSkills verseny 
megrendezéséhez – mond-
ta az MKIK elnöke. A záróese-
ményen a svéd házigazdák az 
EuroSkills zászlóval átadták a 
stafétabotot a következő ver-
senyt, a 2018. évi budapesti 
EuroSkillst szervező Magyar-
országnak. Az EuroSkills ver-
senyen 500 pont feletti telje-
sítményért kiválóság érmet 
kapott Varga Tamás ápolás- és 
gondozás-, Liszi Roland bútor-
asztalos-, Zilahi Krisztián Lász-
ló és Balázs Dávid mechatroni-
ka-szakmában.

Göteborgba utazott a buda-
pesti versenyt szervező bizott-
ság képviseletében egy cso-
port is, amelynek a tagja volt 
Ördög Dóra, a megyei iparka-
mara szakképzési igazgatója. 
Mint mondta, a delegáció a 
verseny szervezésének teljes 
folyamatába nyert betekin-
tést. A svéd vendéglátók el-
mondták, hol és hogyan szál-
lásolták el a versenyzőket és 
a szakértőket. Szó esett arról 
is, hogyan alakították ki a ver-
senyhelyszínt, hogyan szerez-
ték be a felhasznált anyago-
kat. A nyitó- és záróceremónia 
szervezésének a rendszerét 
is áttekintette a magyar dele-
gáció.

A
 s

z
er

ző
 f

el
v

é
te

le

Kecskeméten, a Cifra Palotában rendezte a megyei iparkamara a TOP 100 könyvbemutatóját

A magyar diákok szép sikereket értek el a versenyen

Külföldi üzleti 
ajánlatok
Az alábbi ajánlatokról Kárpáti-
né Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
es telefonon ad felvilágosítást. 

(BOHR20160830001)

– Jó nevű horvát cég nagy se-
bességű ipari automatizálásban 
szakértő. Vállalja különféle gép-
alkatrészek gyártását, például 
nagy sebességű precíziós motor 
orsói, közvetlen hajtóművek stb. 
A partnerkapcsolatot gyártási 
megállapodáson keresztül kí-
vánják megkötni. A szolgáltatá-
suk része továbbá a fémfelület 
kezelés, tesztelés, optimalizálás 
és gyártási alkalmazás. Partne-
reit hozzásegíti a különféle ipari 
követelményeknek való megfe-
leléshez szolgáltatási megbízás 
keretében.

(BRDE20161024001)

– A német piacon elismert 
elektronikai installációval fog-
lalkozó német kkv nagyobb 
projektjeihez alvállalkozói part-
nereket keres. Továbbá egyes 
tevékenységeinek kiszervezé-
sét tervezi.

(BOTR20161025005)

– 36 éve alapított török vállal-
kozás gyógynövényekkel és fű-
szerekkel foglalkozik. A termé-
keiket a helyi mellett nemzetközi 
piacokon is értékesítik. Olyan cé-
gekkel vennék fel a kapcsolatot, 
akiknek tapasztalata van a szek-
torban, és szívesen kötnének 
disztribúciós megállapodást a tö-
rök partnerrel.

(BOPL20161025003)

– Lengyel informatikai cég 
mobilapplikációk és webesz-
közök programozását vállalja. 
A termékek igény szerint ala-
kíthatók, olyan módon, amely 
lehetőséget teremt a további 
fejlesztéseknek még akkor is, 
ha szolgáltatót váltana az ügy-
felük. A portfólióba olyan termé-
kek tartoznak, amelyek nagy 
mennyiségű adatok menedzse-
lésére alkalmasak. A lengyel 
vállalkozás befektetőket keres, 
és alvállalkozói vagy gyártói 
szerződés keretében nyújtaná 
szolgáltatásait.

(BRUK20160708001)

– Egy fiatal angol cég keres-
kedelmi képviseleti megállapo-
dást kötne európai gyártókkal, 
akik irodaszerek, háztartási 
termékek és kiegészítők széles 
választékával szeretnének be-
lépni a külföldi piacra.

Francia 
nyitás 
kamarai 
segítséggel

Két hete tíz cég képvise-
letében 17 fős delegá-
ció vett részt Franciaor-

szágban a Midesten, az egyik 
legnagyobb európai beszállítói 
kiállításon. A kamarai delegá-
ciót Gaál József, az MKIK alel-
nöke vezette. A nagyszabású 
rendezvényen az európai be-
szállítói szegmens egy fontos 
szelete mutatkozott be a ha-
gyományos fém-, műanyag-, 
gumi-, elektromos gyártóktól 
az öntészeten keresztül az in-
novatív gyártási megoldásokig. 
Az alelnök elmondta, hogy egy-
re hangsúlyosabbá válnak az új 
gyártási technológiák, úgy mint 
a 3D-nyomtatás vagy a kompo-
zit megoldások. A Magyar Ke-
reskedőház Zrt. szervezésében 
önálló magyar standon állítha-
tott ki 10 magyar vállalat, akik 
megjelenési költségeinek egy 
részét a külügyi tárcához tarto-
zó kereskedelemfejlesztési tár-
saság támogatta. A résztvevők 
többnyire pozitív üzleti tapasz-
talatokat szereztek, konkrét üz-
leti lehetőségekről tudtak tár-
gyalni a párizsi kiállításon. 

– Érdekességként mondom 
el, hogy a gazdasági kényszer 
miatt csökkentik a francia ka-
mara bevételi forrásait, ami 
létszámcsökkentést és a szol-
gáltatások átstruktúrálását is 
maga után vonja. A francia az 
egyik legrégebbi és legbefolyá-
sosabb kamara Európában, 
többek között a kezelésében 
vannak a tengeri és légikikötők 
és egyes adóbevételekből szár-
mazik a működéshez szüksé-
ges bevétele, ami jelenleg 1,2 
Mrd euró évente. A csökkentés 
hírére a kamara párizsi székhá-
zának kerítésén valaki egy heve-
nyészett plakáttal reagált azzal 
a szöveggel, hogy „költségve-
tés-csökkentés, veszélyben a 
vállalkozások és munkahelyek”. 

A párizsi nagykövetség és 
MNKH kereskedelmi munka-
társaival is tárgyalva pozitív 
irányú változást érzékeltünk 
a magyar termékek külpiacra 
juttatásának elősegítésében. 
Érdemes a szakértőik taná-
csát kérni, akik segíteni fognak 
a partnerekkel való kapcsolat 
teremtésében. Az első lépé-
sek megtételében támogatást 
nyújtanak a megyei iparkama-
ra munkatársai – nyilatkozta a 
hazaérkezés után Gaál József 
az országos kamara alelnöke.

A legnagyobb 10 exportőrcég Bács-Kiskunban 
név (statisztikai érték E Ft) székhely
Hungary-Meat Kft. 43 246 045 Kiskunfélegyháza
Protokon Kft. 8 450 854 Kiskőrös
nem nyilvános
nem nyilvános
Cab Tec Kft. 5 466 298 Kecskemét
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 4 529 581 Kecskemét
Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. 3 696 168 Kunszentmiklós
Antolin Kft. 3 350 049 Baja
Autoflex-Knott Kft. 3 079 311 Kecskemét
nem nyilvános

Forrás: TOP 100



2016. december 23., péntek GAZDASÁGI III.

Szakképzési elszámolásról
Bevallás Mire lehet fordítani az alapnormatíva összegét?
A Szakképzési hozzájárulás 
bevallása és elszámolása 
címmel tartott tájékoztatót a 
megyei iparkamara rendezé-
sében Lászlóné Szép Györgyi, 
igazságügyi adó- és könyv-
szakértő a közelmúltban a 
megyei iparkamara kecske-
méti székházában. A fórum 
előtt a szakember nyilatko-
zott lapunknak.

Barta Zsolt

Lászlóné Szép Györgyi el-
mondta: a szakképzési hoz-
zájárulás bevallása nem bo-
nyolult dolog, de odafigyelést 
igényel. A szakmai rendezvény 
előadása a jogszabályok ér-
telmezéséhez, a bevallások-
nál előforduló hibák kiküszö-
böléséhez nyújt segítséget. Az 
idei évben a gyakorlati kép-
zésben részt vevő vállalkozók, 
vállalkozások több új anyagi 
lehetőséggel élhetnek. Eze-
ket  most, az év végén lehet 
érvényesíteni az éves adóbe-
vallásban.

Az előadó érintette az ellen-
őrzések során felvetődő prob-
lémákat is. Az idén olyan új 
források jelentek meg a szak-
képzést finanszírozó normatí-
vákban, amelyeket eszközvá-
sárlásra, oktatók díjazására 
és tanműhely fenntartására 
lehet fordítani. Ezek úgyneve-
zett kiegészítő csökkentő téte-
lek, de nem mindenki veheti 
igénybe azok közül, akik ta-
nulószerződéses keretben ok-
tatnak diákokat. A beruházási 
normatíva olyan eszközvásár-
lási lehetőség, amelyet a ta-
nulószerződéses diákok kép-
zésére lehet fordítani. Annyit 

kell tudni erről, hogy sávosan 
lehet igénybe venni – attól 
függően, hogy a vállalkozás-
nak mekkora az éves statisz-
tikai állományi létszáma – a 
normatívakedvezményt. En-
nek összege az alapnormatí-
va, a 453 ezer forintnak a 38 
százaléka, ha a munkahelyen 
1–10 fő dolgozik, 18 százalé-
ka 11–50 fő esetében, 50 fő 
felett pedig 9 százalékát lehet 
felhasználni a gyakorlati kép-
zés eszközeinek beszerzésé-
re. Arra szolgál, hogy a tanuló 
hozzáférjen a termelési esz-
köz használatához. A szakmai 
és a vizsgakövetelmények ha-
tározzák meg azt, hogy milyen 
eszközöket szerezhet be az 
adott vállalkozás. Nincs kö-
telező idő megszabva arra, 
hogy meddig kell oktatásra 
használni az adott eszközt, 
de amíg az eszköz létezik és a 
vállalkozás diákot képez, ad-
dig gyakorlati képzésre kell 

használni a megvásárolt ter-
melőeszközt.

Lászlóné Szép Györgyi igaz-
ságügyi adó- és könyvszak-
értő arra is kitért, hogy az 
oktatói kiegészítő normatíva 
korlátozottan vehető igénybe. 
Csak azok élhetnek a lehe-
tőséggel, akik a kkv-szektor-
hoz tartoznak és nem főtevé-
kenységű gyakorlati képzők. 
Hangsúlyozta, a cég 2014. és 
2015. évi árbevételének leg-
alább négyszeresének kell 
lennie annak az összegnek, 
amit a tanuló normatívájából 
a 2016. évben lehívnak, ak-
kor nem minősül főtevékeny-
ségként gyakorlati képzőnek. 
Az alap normatíva, a 453 ezer 
forint 21 százalékát lehet 
évente tanulónként felhasz-
nálni.

Újdonság a tanmű-
hely-fenntartási kiegészítő 
csökkentő tétel. Ahhoz, hogy 
a vállalkozás igénybe vehes-

se, három feltételnek kell 
teljesülnie. A cégnek rendel-
keznie kell olyan, kizárólag 
gyakorlati képzési célt szol-
gáló tanműhellyel, amelyet a 
kamara akkreditált. A képző 
cégnek kilencedikes szak-
munkás tanulók gyakorlati 
képzését kell megszerveznie. 
A vállalkozás nem lehet fő-
tevékenységként gyakorla-
ti képzést folytató. E feltéte-
lekkel az alapnormatíva 25 
százaléka számolható el di-
ákonként évente. Az éves el-
számolásban ezeknek meg is 
kell jelenniük, mert ezek a té-
telek többletforrásokat jelen-
tenek a vállalkozásoknak.

Fontos tudni, hogy janu-
ár 12-e az éves elszámolás 
benyújtási határideje. A de-
cemberi 1608-as bevallás-
ban kell szerepelniük az éves 
adatoknak. A fórum érintet-
te az ellenőrzési eseteket is. 
Jellemző hiba, mondta Lász-

lóné Szép Györgyi az, hogy a 
tanulószerződéssel rendelke-
ző diákok esetében biztosítá-
si jogviszony jön létre, de ezt 
a cégek a T1041-es nyom-
tatványon nem jelentik be. 
Amikor megszűnik a szerző-
dés, viszont ki kell jelente-
ni a diákot. De hiba az is, ha 
nem vezetnek jelenléti ívet, 
foglalkozási naplót a gyakor-
lati képzésről. Előfordult olyan 
gond is, hogy megkötötték a 
tanulószerződést, beadták a 
kamarához ellenjegyzésre, a 
cégnél azonban egyetlen do-
kumentum sem maradt. Egy 
munkaügyi ellenőrzés során 
nem volt egyetlen papír sem, 
amivel igazolni lehetett vol-
na azt, hogy tanulószerződés 
keretében van jelen a fiatal a 
cégnél. Célszerű öt példányt 
készíteni, amelyből négy 
megy a kamarához, és egy ott 
marad a cégnél, mondta vé-
gül a fórum előadója.

Középiskolai 
felvételi 
naptár

A pályaválasztás előtt 
álló diákokra izgalmas, 
határidőkkel teli idő-

szak vár januártól. Ebben pró-
bált egy kis emlékeztetővel 
segíteni a kamara.

• 2017. 01. 21. – Az általá-
nos felvételi eljárás kezdete. 

•2017. 01. 21., 10.00 – 
Központi írásbeli felvételi 
vizsgák az érintett 6 és 8 év-
folyamos gimnáziumokban. 
Központi írásbeli felvételi vizs-
gák a kilencedik évfolyamra 
és az Arany János Tehetség-
gondozó Programba jelentke-
zők számára az érintett intéz-
ményekben. 

• 2017. 01. 26., 14.00 – 
Pótló központi írásbeli felvéte-
li vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a 
kilencedik évfolyamra, vala-
mint az Arany János Tehet-
séggondozó Programba je-
lentkezők számára azoknak, 
akik az előző írásbelin alapos 
ok miatt nem tudtak részt 
venni.  

• 2017. 02. 09. – A köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézmények a hiva-
tal által meghatározott mó-
don értesítik az írásbeli ered-
ményéről a tanulókat. 

• 2017. 02. 09. – Az Arany 
János Tehetséggondozó Prog-
ramban részt vevő intéz-
mények értesítik az érintett 
törvényes képviselőket, tanu-
lókat és általános iskolákat. 

• 2017. 02. 15. – Az általá-
nos iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a közép-
fokú iskoláknak.  

• 2017. 02. 15. – Jelentke-
zés a rendészetért felelős mi-
niszter által fenntartott rendé-
szeti szakgimnáziumokba. 

• 2017. 02. 20. – 03. 09. 
– Szóbeli meghallgatások az 
általános felvételi eljárás ke-
retében. 

• 2017. 03. 10. – A közép-
fokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelent-
kezők felvételi jegyzékét. 

• 2017. 03. 16–17. – A ta-
nulói adatlapok módosításá-
nak lehetősége az általános 
iskolában. 

• 2017. 04. 26. – A felvé-
telt hirdető középfokú iskolák 
megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesí-
tést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak. 

• 2017. 06. 22–24. – Bei-
ratkozás a középfokú iskolák-
ba, valamint a Köznevelési és 
a Szakképzési Hídprogramba. 

• 2017. 07. 26. – 08. 11. –
Beiratkozás a honvédelemért 
felelős miniszter fenntartásá-
ban lévő szakképző iskolába. 

• 2017. 08. 01–31. – Bei-
ratkozás a rendészetért fele-
lős miniszter által fenntartott 
rendészeti szakgimnáziumok-
ba. 

• Azoknak, akiknek nem 
sikerült még dönteniük, itt a 
2017/18-as tanévre szóló hi-
ányszakmák listája:

Ács, állattartó szakmunkás, 
asztalos, burkoló, cukrász, 
családi gazdálkodó, épület- 
és szerkezetlakatos, faipa-
ri technikus, gyakorló ápoló, 
gyakorló mentőápoló, hegesz-
tő, ipari gépész, magasépí-
tő technikus, mechatronikai 
technikus, mezőgazdasági 
gépész, női szabó, pék, szer-
számkészítő, szociális gondo-
zó és ápoló, villanyszerelő.

További információk: Face-
book – Bács Pályaválasztás

A szakképzési elszámolásról szóló fórum résztvevői Lászlóné Szép Györgyi

Egész évben elkél a segítség
Adományok Mikulás-ünnepség ajándékokkal – kórházi átjárót építettek

Vállalkozók, magánemberek 
nyújtanak segítséget az ünnep 
közeledtével intézményeknek, 
rászorult családoknak. Néhány 
olyan kezdeményezésről szá-
molunk be, amely részesei kö-
zött kamarai tagok is vannak. 

December negyedikén ren-
dezte meg a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, a Kalocsai Gyermekjóléti 
Szolgálat segítségével azt a 
Mikulás-váró ünnepséget, me-
lyen mintegy 130 gyermek vett 
részt. Az eseményen óvodás 
és alsó tagozatos iskolás gyer-
mekek a Kalocsai Színházban 
találkozhattak a Mikulással, 
akit versekkel és énekekkel ör-
vendeztettek meg. A nagysza-
kállú természetesen ajándék-
csomagokkal köszönte meg a 
kicsik kedvességét. Ezt köve-
tően a „Zoopolis” címet viselő 
mesefilmet tekinthették meg a 
kalocsai moziban a kicsik és kí-
sérőik. A jótékonysági program 
a fajszi Pata József Gépipari 
Kft., a kalocsai Kalo-Bau Kft., 
a dusnoki Zonika Kft. és a fok-
tői Pannon Növényolajgyártó 
Kft. támogatásával valósulha-
tott meg. 

A bócsai Poli-Farbe Vegyipari 
Kft. évek óta támogat a felelős-
ségvállalás jegyében egészség-
ügyi, oktatási intézményeket, 
és olyan embereket, akik a tár-
sadalmi lét perifériájára szorul-

tak – mondja Szabó Antal cég-
tulajdonos. – Decemberben 
viszont igyekszem elkerülni a 
nagyobb támogatásokat. Azt 
látom, hogy ekkor élénkül meg 
a támogatási kedv sok magán-
személy és cégvezető részéről. 

Azt gondolom, hogy valójában 
januárban, februárban, már-
ciusban és a többi hónapban 
szorulnak rá a segítségre mind-
azok, akiket a jótékonykodók 
most ellátnak ajándékokkal. 
Az a tapasztalatom, hogy aki 

adni tud, az tud valójában kap-
ni. Hogy ki az, aki leginkább tud 
adni? Mindazok a vállalkozók, 
akik az adott hónapban tisz-
tességgel befizetik az államot 
megillető adót. A kormány eb-
ből a pénzből tudja segíteni a 
legszegényebbeket. Az a vevő 
is sokat képes segíteni, aki tu-
datosan vásárol attól, akiről fel-
tételezi, hogy tisztességesen 
fizeti be az adóját. Az a vállalko-
zó vagy akár magánember ké-
pes leginkább segíteni, aki sze-
mélyesen vesz részt egy adott 
probléma feltárásában és an-
nak a megoldását kezdemé-
nyezi. Nagyon sok vállalkozót 
ismerek, és látom, hogy egyre 
több olyan cégvezető, cégtu-
lajdonos van, akik segítenek a 
perifériára került embereken. 
Ez két dolgot mutat. Az egyik: 
a vállalkozások prosperálnak, 
van miből adni. A másik: az em-

berek együttérzésben is fejlőd-
nek – mondta Szabó Antal, a 
bócsai Polifarbe Vegyipari Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Molnár Ferencm, a kecske-
méti Molnár Fatelep cégvezető-
je azt mondja: kötelességének 
érzi a közösség támogatását a 
megyeszékhelyen évek óta.  
– A főtéri betlehemes felépí-
tését segítem, a Gong Miku-
lást is támogatjuk, és azokat 
a jó képességű, szorgalmas 
szakmunkás tanulókat is segít-
jük, akiket a kamara az év végi 
ünnepélyes küldöttgyűlésen 
anyagi elismerésben részesíte-
nek. A Vojtyla Ház ellátottjait is 
segítjük. Hogy miért teszi ezt a 
cégem? Én nem felejtettem el, 
hogy szegény családból szár-
mazom, meggyőződésem, aki-
nek lehetősége nyílik rá, annak 
segítenie kell a rászorulókat – 
mondta a cégvezető.

A megyei iparkamara és a Kalocsai Gyermekjóléti Szolgálat 
meghívására érkezett a Mikulás
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Régóta gondot okozott a kalocsai 
Szent Kereszt Kórházban, hogy 
az intézmény két fő épülettömbje 
között nem volt megoldott a fedett 
átjárási lehetőség. Most több he-
lyi cég összefogásával megvaló-
sult az ott dolgozók és leginkább 
a betegek életét megkönnyítő be-
ruházás. A munkálatok elvégzését 
és általa a költségek finanszírozá-

sát, Németh László építész, Ha-
lász László, a Generál Építőipari 
Kft., Skultéti Csaba, a Kalo-Bau 
Kft., Sziráki Szilárd, a Budamobil 
Kft., Lakatos János, a Lakatos Bt., 
Putyora Dénes, a Viktor Kft., Lász-
ló Ákos, a Tuti-Festék Kft., Láng 
Róbert, a Center Stil Kft., Nagy 
János Zoltán, az Első Duna-Kavics 
Kft. vezetője támogatta.

Vállalkozói összefogásból készült el a kórházi átjáró



2016. december 23., péntekGAZDASÁGIIV.

Változó rendszer
Adó Bővülnek az 5 és a 18 százalékos adókulcs alá eső termékek

A jövő évi adóváltozásokról tar-
tott előadást Szabó Gábor, a 
NAV megyei tájékoztatási osz-
tályának a vezetője könyvelők-
nek, pénzügyi szakemberek-
nek a kamara szervezésében.

Barta Zsolt

Teljesen átalakul a cafeteria-
keret jövőre. A régi utalványos, 
az önkéntes egészségügyi és 
nyugdíjpénztári rendszerek be-
fizetései magasabb adókulcs-
csal adhatóak, mint az idén. 
A kedvezményes adókulccsal 
már csak az éves szinten fizet-
hető 100 ezer forintos nettó 
pénzösszeg adózik és a Szé-
chenyi Pihenőkártya konstruk-
ció, mondta a szakmai fóru-
mon Szabó Gábor.

Fontos változás a mobilitást 
szolgáló lakhatási támogatás 
rendszerének a kialakítása. 
Ez a munkahelytől távol lakó 
alkalmazottak kedvezményes 
elszállásolására vonatkozik. 
Aki albérletben lakik, annak 
a költségét a munkaadó az 
első két évben a minimálbér 
40 százalékáig támogathatja. 
Ezt követően csökkenő mér-
tékben 5 éven át adható a tá-

mogatás. A munkaadó az új 
rendszerben a munkásszállás 
költségeit is kedvezményesen 
számolhatja el.  Ha több lakó-
szoba van egy ingatlanban, ak-
kor szobánként egy-egy dolgo-
zót lehet csak elszállásolni. Ez 
teljesen adómentessé tehető. 
Ekkor viszont a munkaadónak 
kell bérelnie a lakást, vagy az 
ő tulajdonában kell, hogy le-
gyen a lakás.

Az előadó egyebek mellett 
szólt arról is, hogy a NAV beve-
zeti az adóbevallási tervezetét 
jövőre. Ez több millió munka-
vállalót érinthet. Megszűnik az 
adónyilatkozat, az egyszerű-
sített bevallás, megmarad az 
önadózás rendszere, a mun-
káltatói adóbevallás rendszere 
az adóbevallási tervezet mel-
lett. Ez utóbbi arról szól, hogy 
az adóhatóság összegyűjti az 
adatszolgáltatásokból szár-
mazó információkat, azokból 
elkészíti a bevallási tervezetet. 
Ha az ügyfél ezt elfogadja, ak-
kor az bevallásnak számít.

Az áfa tekintetében is lesz-
nek változások. Az 5 százalé-
kos és 18 százalékos adó-
kulcs alá eső termékek száma 
bővül. Az előbbibe a tojás, a tej 

és a baromfihús kerül be jövő-
re. A 18 százalékos kategóriá-
ba pedig a vendéglátás kerül 
be, majd 2018.  január 1-től 
5 százalékos adókulcs alá ke-
rül. A vendéglátás szolgálta-
tás meghatározása bonyolult, 
hangsúlyozta Szabó Gábor. 
Nincs benne a munkahelyi és 
a közétkeztetés, kimarad be-
lőle például az ételek házhoz 
szállítása, az alkoholos italok 
felszolgálása is.

Az előadó szólt arról is, 
hogy a pénztárgépek hasz-
nálóinak a körét kibővítették. 
A gépjárműjavítók, az alkat-
rész-kereskedők, a motorke-
rékpáralkatrész-kereskedők, 
a diszkó táncterem működ-
tetők, a masszőrök, a szolá-
riumok üzemeltetői, a taxik, 
a pénzváltók is ebbe a körbe 
tartoznak. Bármelyik új kör al-
kalmazhatja a régi szabályt: 
ha nem vesz pénztárgépet, 
akkor számlát kell adnia és 
adatszolgáltatási kötelezett-
séggel bír. Ez kiváltja a pénz-
tárgéphasználati kötelezett-
séget. A taxisok esetében 
hordozható típusú pénztárgé-
pet lehet vásárolni. A támoga-
tásos rendelet maximum öt 

pénztárgép beszerzése ese-
tén ad 50 ezer forintnyi támo-
gatást. Ez azonban csak az új 
körre vonatkozik.

A start-up vállalkozások ese-
tén is vannak bizonyos társasá-
gi adóbeli kedvezmények. Egy 
innovációra épített vállalkozás-
ba ha valaki bevásárol, annál a 
cégnél éves szinten a befekte-
tő maximum 20 millió forintnyi 
kedvezményt vehet igénybe.

Szabó Gábor az előadása 
során érintette az energia-
hatékonysággal kapcsolatos 
adókedvezmény új rendszerét 
is. Ha valaki olyan beruházást 
végez, amellyel energiameg-
takarítás történik, akkor a ki-
mutatott (megtakarított) költ-
ségkülönbség 30 százalékát 
írhatja le a társasági adóból. 
Ezt az adóhatóság 3 éven be-
lül köteles viszont ellenőrizni.

Változik a kata rendszere. 
Jövőre 12 millió forint bevéte-
lig lehet ezt az adózási formát 
választani. Egy katás vállalko-
zó több vállalkozásban is jelen 
lehet továbbra is. A kata ösz-
szege továbbra is 50 ezer fo-
rint havonta. A kiva rendszer 
is változott, melyről a fórumon 
szintén beszélt az előadó.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2017. évi adótörvényváltozások címmel rendez 

adószakmai napot

Előadó:  Szabó Gábor, a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és  
Vámigazgatósága Tájékoztatási Főosztály vezetője

Helyszínek:  Kalocsa – Schöffer Miklós Gyűjtemény, Kalocsa, Szent István u. 76.  
Baja – Duna Szálló Konferenciaterem, 6500 Baja, Szentháromság tér 6.

 Kiskunhalas –  Csipkeház Nagyterem, 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A

Időpontok:  Kalocsa – 2017. január 10. – 9.30 óra  
Baja – 2017. január 12. – 10.00 óra  
Kiskunhalas – 2017. január 18. – 9.30 óra

Részvételi díj:  BKMKIK-tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjai részére:   8.000 Ft 
 nem kamarai tagok részére: 15.000 Ft 
 (A részvételi díj az áfát tartalmazza.)

A kamarai regisztráció nem jelent kamarai tagságot. A Kereskedelmi és Iparkamaránál a tagság továbbra is önkéntes.
Fizetés: Átutalással a 10918001-00000076-02620009 számlaszámra, vagy a helyszínen készpénzben.
A rendezvényt a BKMKIK megbízásából a Hírös Kulcs Kamarai Gazdaságfejlesztő és Szervező Kft. szervezi.
Az érdeklődők részvételi szándékukat legkésőbb a rendezvények előtti 2. napig jelezzék az alábbi elérhetőségeken:

Kalocsa –  pejo.zoltan@bkmkik.hu  Tel.: 0670 / 938-47-67
Baja – gyorokne.eszter@bkmkik.hu Tel.: 0670 / 702-84-11

Kiskunhalas – soros.peter@bkmkik.hu Tel.: 0670 / 938-47-66

A
 s

z
er

ző
 f

el
v

é
te

le

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Felelős kiadó:
a kft. ügyvezető igazgatója

Főszerkesztő:
Ökrös Csaba

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

Az Enterpise 
Europe Network 
új követe 
Ződi-Sipos Mária

December 13-án Ződi- 
Sipos Máriát nevezték 
ki az Enterpise Europe 

Network 2016–17-es dél-al-
földi követének. A 31 éves 
vállalkozó igencsak színes pá-
lyafutást tudhat magáénak: 
újságíróként végzett és dol-
gozott, majd kommunikációs 
szakember, később HR-es lett, 
és mindeközben elvégzett egy 
nemzetközi gazdasági mester-
képzést is. Végül az IT világa 
varázsolta el.

Férjével közös vállalko-
zását, a CreatIT Solutions 
Kft.-t 2009-ben alapították. 
A Cre atIT eredetileg fő profil-
ként a kiterjesztett valóság 
alkalmazások fejlesztésével, 
valamint webfejlesztéssel fog-
lalkozott, de idővel további 
3 mikrovállalkozás is kinőtt 
a családi cégből. Az okoste-
lefonok széles körű elterje-
dése óta a vállalkozás egyre 
nagyobb figyelmet fordított a 
kiterjesztett valósághoz és a 
virtuális valósághoz kötődő 
fejlesztésekre.

A cég tervei szerint sze-
retnének Szegeden és a ré-
gióban is ismertebbé válni, 
ugyanis 2011-ben költözött 
ide a család, a férj szegedi 
kötődései révén. „Jellemzően 
a fővárosból, illetve külföldről 
jön megrendeléseink döntő 
része, ezért számomra fontos 
cél, hogy helyben is megerő-
södjünk” – mondta el a vál-
lalkozó. Ződi-Sipos Mária egyi-
ke 2015 Év Példaképeinek, 
büszke arra, hogy kismama-
ként és édesanyaként is ak-
tívan részt tudott venni vállal-
kozásaik életében. Mária egy 
brüsszeli szakmai kirándulás 
alkalmával találkozott először 
az Enterprise Europe Network 
szolgáltatásaival, cége azóta 
is a Hálózat szolgáltatásainak 
rendszeres használója.  

Az Enterprise Europe Net-
work Dél-alföldi képvisele-
tét ellátó Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra 2017–18-ra kérte fel a 
hálózat követének. Az EEN 
Bács-Kiskun megyében is 
rendelkezik irodával, ame-
lyet a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
rában érnek el a vállalkozók.   
Érdeklődni Kárpátiné Becsi 
Gabriellánál, a (76) 501-508-
as vagy a (70) 453-3977-es 
telefonszámon lehetséges. 

Mindig nagy érdeklődés kíséri az adózásról szóló előadásokat

A fagykárokkal 
a kamarához lehet 
továbbra is 
fordulni

A közelmúltban jelent meg 
földművelésügyi minisz-
ter 78/2016. (XII. 12.) 

FM-rendelete, melynek 12. §-a 
szól a fagykáros ASZK Konst-
rukció igénybevételi határide-
jének meghosszabbításáról az 
alábbiak szerint: 

Az Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyúj-
tott de minimis támogatások-
ról szóló 39/2011. (V. 18.) 
VM-rendelet módosítása

12. § Az Agrár Széchenyi 
Kártya Konstrukciók keretében 
nyújtott de minimis támogatá-
sokról szóló 39/2011. (V. 18.) 
VM-rendelet

a) 2. § (8a) bekezdés b) pont-
jában a „2016. november 30-
áig” és a „2016. november 
30-ig” szövegrész helyébe a 
„2017. március 31-ig” szöveg,

b) 2. § (8a) bekezdés b) pont 
bc) alpontjában a „2016. no-
vember 30.” szövegrész he-
lyébe a „2017. március 31.” 
szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pont-
jában a „2016. november 
30-án” szövegrész helyébe a 
„2017. február 28-án” szöveg,

d) 7. § (1b) bekezdésében 
a „2017. január 31-ig” szöveg-
rész helyébe a „2017. ápri-
lis 30-ig” szöveg lép. Ismétel-
ten be lehet fogadni fagykáros 
többlettámogatásra vonatkozó 
kérelmeket – a hitelszerződé-
seknek legkésőbb 2017. már-
cius 31-ig hatályba kell lépniük. 
Az Agrár Széchenyi Kártya-ügy-
intézéssel kapcsolatban a me-
gyei iparkamara ügyfélszolgála-
tai várják a megye vállalkozóit. 
( www.bkmkik.hu)

Bajai diák 
szakmai sikere

A kisújszállási Illésy Sán-
dor Baptista Gimná-
zium, Szakgimnázium 

és Szakközépiskola az idén is 
megrendezte ételművészeti 
versenyét. A versenyen Benke 
Vanessza, a bajai Bányai Jú-
lia Kereskedelmi és Vendég-
látóipai Szakközépiskola 10. 
évfolyamos tanulója – akinek 
gyakorlati képzőhelye a Duna 
Wellnes Hotel – bronzérmet 
szerzett. A zsűri értékelésében 
a Bajai Halászlé Kódexét külön 
elismerésben részesítette.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
az EKÁER szabályainak változásairól szervez előadást

Előadó: 
Szabó Gábor, a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és  
Vámigazgatósága Tájékoztatási Főosztályvezetője

HElyszínEk: 
kiskunhalas –  2017. január 16. - 9.00 óra Csipkeház  

Nagyterem, 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A

Baja –  2017. január 16. - 13.00 óra Duna Szálló  
Konferenciaterem, 6500 Baja, Szentháromság tér 6.

Az előadásokat követően a résztvevőknek  
konzultációra is lehetőség nyílik.

A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
Az érdeklődők a részvételi szándékukat legkésőbb a rendezvények 

előtti 2. napig jelezzék az alábbi elérhetőségeken: 

Baja – gyorokne.eszter@bkmkik.hu  
Tel.: 0670 / 702-84- 11

Kiskunhalas – soros.peter@bkmkik.hu  
Tel.: 0670 / 938-47- 66


