
Pillanatfelvételek a gazdaságról
Előadások A megyei iparkamara évnyitó rendezvényt tartott – A kis országok lehetőségei
Milyen jövő vár Kecskemét-
re, Bács-Kiskunra a következő 
években? A hazai fejlődés és 
a munkaerő ára között mi is 
az összefüggés? A történelem 
során a gazdasági perifériákra 
sodródott országok lehetnek-e 
a XXI. századi fejlődés győzte-
sei? Egyebek mellett ezekre a 
kérdésekre keresték a válaszo-
kat a csütörtöki iparkamarai 
évnyitón a rendezvény előadói.

BARTA ZSOLT

Minden évben megrendezni  a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) 
vezetése a gazdasági évnyitót, 
amelyen gazdasági elemzése-
ket hallgathatnak a meghívott 
vendégek. Csütörtökön a lajos-
mizsei Tanyacsárdában Gaál 
József megyei kamarai elnök a 
„A Duna–Tisza köze, mint fej-
lődési pólus” címmel tartott 
előadást. A BKMKIK vezető-
je hangsúlyozta, sajnos nem 
homogén a térség gazdasá-
gi képe. Ez azt jelenti, hogy a 
megye északkeleti térségébe 
koncentrálódik Bács-Kiskun 
100 legnagyobb vállalatának 
csaknem fele. Ezzel szemben 
például a Bácsalmási Járásban 
egy sincs. A megye középső és 
a déli területeit,valamint Kecs-
kemétet össze kell kötni egy 
megújított úthálózattal, hogy a 
fejlődés a fejletlen részeket is 
elérje.

Felértékelődik Kecskemét 
szerepe

 Megemlítette, hogy a váro-
sok szerepe felértékelődik a 
jövőben. Egy osztrák kutató-
ra hivatkozva hangsúlyozta, 
ha egy település vállalkozóba-
rát városvezetéssel, megfelelő 
infrastruktúrával rendelkezik, 
a külvilágra nyitott, a humán 
tőkét folyamatosan termeli, 
kutatásfejlesztést folytatnak a 
gyáraikban, iskoláikban, akkor 
a XXI. század virágzó centruma-
inak egyike lehet. Kecskemét 
rendelkezik ezekkel a szem-
pontokkal, így a korszak egyik 
győztese lehet idehaza. Remél-
hetőleg a megye többi járására 
is pozitív hatással lesz a megye-
székhely fejlődése. Az előadó 
szólt arról is, hogy elkezdődik a 
44-es főút gyorsforgalmivá tör-
ténő átalakítása, mely a keleti 
országrészt kapcsolja össze a 
Duna–Tisza közével, ez is erő-
síti Kecskemét szerepét. Ennek 
az ára 146 milliárd forint lesz.  
Megépül az új Mercedes-gyár, 
amely újabb infrastruktúra-fej-
lesztéseket is jelent a megye-
székhely számára. Például egy 
új, 400 kilovoltos vezetéket épít 
ki a szolgáltató, hogy biztonsá-

gosabb legyen a gyár energia-
ellátása. Újabb 2500 dolgozót 
vesz fel a német nagyvállalat. 
A dolgozók egy része Kecske-
méten fog letelepedni. Rájuk 
is gondolva fejleszti az önkor-
mányzat a homokbányai egy-
kori szovjet laktanyát, ahol az 
egykori lakótömbök egy részét 
fogják felújítani. A Modern Váro-
sok Program keretében 25 mil-
liárd forintnyi fejlesztési alapot 
kap a város, amellyel a telepü-
lésen beruházó vállalkozókat 
támogatja majd a város vezeté-
se. Ennek a nagy összegnek a 
kezelését egy alapkezelő rész-
vénytársaság végzi majd. Az el-
nök szólt még a katonai reptér 
polgári hasznosításának a le-
hetőségéről, a városháza fel-
újításáról is. Említette a  megyei 
területi operatív program jelen-
tőségét, amely nagyobb részét  
a megye településeinek beru-
házásaira lehet költeni. 

Az osztrák bér negyedét 
kapjuk

A kamarai elnöktől dr. Par-
ragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
elnöke vette át a szót. Hang-
súlyozta, hogy megdőlt egy 
rendszerváltás óta élő dog-
ma, amely szerint egy ország 
gazdaságának a versenyké-
pességét alapvetően a mun-
kaerő ára határozza meg. 
Ha így lenne, akkor már nem 
működne Németország. Ma 
Magyarországon egyszer-

re van munkaerőhiány, illet-
ve munkanélküliség. Ideha-
za 230 ezer ember dolgozik 
közmunkásként, miközben a 
versenyszektor 80 ezer dolgo-
zót azonnal tudna alkalmaz-
ni. A közmunka rendszeréből 
a reálszférába próbálja a kor-
mány átirányítani az embere-
ket. Ennek egyik eszköze az 
eltérő szintű béremelés volt. 
Miközben a közmunkásoknál 
ez az érték 5, addig a magán-
szektorban például a szak-
munkásminimálbér-emelés 
25 százalékos volt az idén. 
Megemlítette, hogy a munka-

erőpiacon óriási gondokat je-
lent az is, hogy az utóbbi öt 
évben 100 ezerrel csökkent 
a középiskolába beiratkozók 
száma. Ebből a tömegből 86 
ezer olyan fiatal hiányzik, akik 
szakmát tanultak volna.

A hazai bérrel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a magyar 
nettó átlagbér az osztrák 24,8 
százalékát teszi ki. Vásárló-
erő-paritáson ez 40 százalé-
kot jelent. Az osztrákok éppen 
két és félszer több árucikket 
tudnak vásárolni, mint mi ma-
gyarok. Nemcsak a történelmi 
elmaradottságnak tudható be 

a lemaradás, hanem annak 
is, hogy az úgynevezett adóék 
nagyon magas nálunk. Az unió 
28 országa közül az ötödik he-
lyen állunk az elvonás mérté-
két tekintve – hangsúlyozta 
az előadó, majd megjegyezte, 
hogy a románok a magyar át-
lagbérek 68, míg a bulgárok a 
61 százalékát keresik. Azon-
ban nem hozzájuk kell viszo-
nyítani a helyzetünket, hanem 
például az északi szomszé-
dunkhoz. A szlovákok tíz éve 
mögöttünk álltak, most 20 
százalékkal több pénzt visz-
nek haza, mint mi, magyarok. 

Kis ország is lehet sikeres
Az országos elnök után 

Csizmadia Norbert, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
korábbi államtitkára, a Pal-
las Athene Geopolitikai Ala-
pítvány Kuratórium elnöke, 
„Geopillanat – a 21. század 
megismerésének térképe” 
címmel tartott előadást. Arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
történelem során a gazda-
sági perifériákra sodródott 
országok is lehetnek a XXI. 
századi fejlődés győztesei. 
Magyarország az elmúlt év-
század vesztese volt, de ez a 
mostani évszázadban meg-
változhat. Magyarország és 
a Kárpát-medence sikeres 
lehet ebben a korszakban, 
ha szert teszünk a tudásra, 
használjuk a kreativitásun-
kat, és terjesztjük a pozitív 
példákat. Idézte Paul Tuckert, 
a Bank of England korábbi 
alelnökét, aki úgy fogalma-
zott, hogy azok az országok 
lesznek a jövőben verseny-
képesek, amelyek összehan-
golják a geopolitikájukat a 
monetáris és gazdaságpoli-
tikájukkal. Magyarországgal 
kapcsolatban megjegyezte: 
geopolitikai szempontból ki-
váló helyen fekszik. A világ 
második gazdasági nagyha-
talma, Kína a harmadik év-
ezred selyemútrendszerét 
kívánja kiépíteni, mely egyik 
végpontja a Kárpát-meden-
cében végződhet.

A Petőfi Népe melléklete
XI. évfolyam, 2. szám
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A lajosmizsei tanyacsárdában rendezték meg a kamarai évnyitót

A hallgatóság körében ülő Gál Ist-
ván, a Kamintherm Ipari és Kereske-
delmi Kft. cégvezetője is hozzászólt 
Parragh László előadásához. Meg-
jegyezte, hogy a minimálbér-emelés 
nagyon sok kis árbevételű céget fog 
tönkretenni. A vállalkozások ugyanis 
nem képesek a piacon ellensúlyozni 
a bérköltségek növekedését. A vál-
lalkozását említve megjegyezte: az 

acél világpiaci ára néhány hónap 
alatt 25 százalékkal emelkedett, ezt 
azonban a vásárlói nem akarják el-
fogadni. Ráadásul a kandallócsövek 
ára az elmúlt évek során 25 száza-
lékkal csökkent. Azt javasolta, hogy 
a nemzeti valutát értékelje le még 
jobban a kormány, hogy kompen-
zálni lehessen a bevételcsökkené-
seket az exportáló cégek számára. 

Parragh László országos elnök vála-
szában megjegyezte: a nagy cégek 
piacbefolyásoló hatása brutális. De 
ugyanez igaz a nagy országokra is. 
A centrumországokba áramlik a pe-
rifériákról a pénz és a képzett mun-
kaerő is. A kormány ezért is csök-
kentette 9 százalékosra a társasági 
adót, hogy ezt a tendenciát megfor-
dítsa Magyarország szempontjából. 

A nagy cégek döntenek az árról 

Gaál József megyei elnök dr. Parragh László Csizmadia Norbert



Zökkenőmentes váltás
Staféta A második generáció a Pata József Gépipari Kft.-nél

A kamara egy cikksorozatot in-
dít, amelyben azt mutatjuk be, 
hogy a hamarosan nyugdíjba 
vonuló cégalapítók hogyan ad-
ják át a vállalkozásaikat a csa-
ládtagjaiknak. Anyagunkban a 
fajszi Pata József Gépipari Kft. 
történetéről dr. Pata Ildikó, a 
vállalat többségi tulajdonosa, 
kereskedelmi igazgató mesélt. 
A cég a kamra tagja.

BARTA ZSOLT

– Pata József úr a rendszervál-
táskor alapította a Pata József 
Gépipari Kft.-t. Ön azokban az 
években Szegeden, a JATE Jogi 
Karán tanult.

– Édesapám, amikor lehe-
tett gmk-t alapított, majd a 
rendszerváltáskor egyéni vál-
lalkozóként kezdte az önálló 
fémipari tevékenységet, majd 
kalandos körülmények között 
szó szerint befurakodta magát 
az 1992-ben induló Magyar 
Suzukihoz. Ízlelgetve a rend-
szerváltás adta lehetősége-
ket, ez időben alapítottuk meg 
nagy reményekkel  édesapám-
mal és édesanyámmal együtt 
a Pata József Gépipari Kft.-t. 
Ekkor fejeztem be a Szegedi 
József Attila Tudományegyete-
men a jogi tanulmányaimat, 

bíró akartam lenni. Tekintettel 
arra, hogy mi mindig mindent 
megbeszéltünk a szüleimmel, 
a vasárnapi ebédeknél min-
dig naprakész információkat 
kaptam az aktuális munkák-
ról, problémákról sikerekről – 
mondta dr. Pata Ildikó.
– Mikor jött a döntés, hogy a 
fajszi gyárban fog dolgozni?

– A 2000-es évek elején 
megszülettek az ikerlánya-
ink, majd három évvel ké-
sőbb a fiunk. Ugyanekkor a 
cégünk is óriási lépést tett 
előre, ugyanis a családi há-
zunk mögötti folyamatosan 
bővülő műhelyből, zöldme-
zős beruházással a falu ha-
tárában felépítettük az első 
gyártócsarnokunkat és iroda-
épületünket. A szokásos hét-
végi családi összejövetelek 
alkalmával apa felajánlotta, 
hogy adjuk el a céget, mert 
már komoly értéket képvi-
selt, vagy kapcsolódjunk be 
intenzívebben a munkákba. 
A cég mellett döntöttem, a 
férjem is támogatott. Ügy-
védként ő is kiveszi a részét 
a cég jogi ügyeinek intézésé-
ben, és együtt próbáljuk im-
máron 10 éve összehangol-
ni a család és a cég komoly 
szervezést és logisztikát 

igénylő feladatait. A csalá-
dommal ugyanis Budapes-
ten élünk, a cégünk pedig 
továbbra is szülőfalumban, 
Fajszon működik. 
–  Édesapja hogyan engedte 
be a döntések világába? 

– A váltást jelentő dön-
tés meghozatala után teljes 
erőbedobással a Pata kft. 
felé fordultam. Édesapám 
is mindent megtett, hogy a 
partnerekkel, vevőkkel és a 
dolgozókkal, vezetőkkel is 
megismertessen, elfogad-
tasson. Aztán szépen lassan 
megismertem a folyamato-
kat, átéltem kudarcokat, de 
szerencsére inkább sikere-
ket. A cég kereskedelmi ve-
zetőjeként a Pata kft. teljes 
adminisztrációját a pályáza-
tokkal, építkezésekkel és kül-
ső kapcsolat tartással együtt 
én intézem. A Pata kft. ügy-
vezetője az édesapám, akivel 
minden kérdést egyeztetünk 
és minden döntést közösen 
hozunk meg. 
– Mióta kapcsolódik szorosab-
ban a céghez? 

– Három évvel ezelőtt, ter-
mészetesen sokéves aktív 
munkavégzés után a szüleim – 
édesanyám teljes egészében, 
édesapám pedig részben – át-

adták nekem üzletrészüket, így 
jelenleg édesapám 25 száza-
lékban, én pedig 75 százalék-
ban vagyok tulajdonosa a Pata 
József Gépipari Kft.-nek. 
– Édesapja kiváló műszaki 
szakember. Van-e olyan sze-
mély, aki őt egyszer majd he-
lyettesítheti a cégnél?

– Szerencsére édesapám a 
mai napig aktívan részt vesz 
társaságunk irányításában, a 
műszaki kérdések megoldásá-
ban. Igyekezett a vezető kollé-
gáinkat hasznos tanácsokkal, 
műszaki iránymutatásokkal 
betanítani, akikre támaszkod-
ni tudunk a jövőben is. Termé-
szetesen a saját példámból 
kiindulva mi is megbeszélünk 
minden, a céggel kapcsolatos 
eseményt a gyermekeinkkel. 
Mindhárman ledolgoztak már 
nyáron egy hetet a gyárban 
különböző területeken. Papa 
büszkeségére nem maradtak 
alul a gyakorlott dolgozóink-
kal összehasonlítva. Eddig úgy 
látszik, hogy a fiunk, Márton 
érdeklődése a műszaki meg-
oldások és a Pata kft. iránt tö-
retlen. Reméljük, hogy még 
sok tanulás és tapasztalat-
szerzést követően méltó utód-
ja lesz édesapámnak a Pata 
József Gépipari Kft. jövőjében!

Halászlé 
az évadnyitón
BAJA Február 1-jén tartották 
az Országos Turisztikai Évad-
nyitó Fogadást Budapesten. 
A 25 éves gálán több mint 
ezren képviseltették ma-
gukat a hazai vendéglátás, 
idegenforgalom és turizmus 
területéről. Baja városa ezút-
tal is több száz adag halász-
lével készült az estre. A bajai 
halászlé standja előtt már az 
első percekben nagy volt a 
sor. Tavasszal Horvátország-
ba, majd Erdély nagyvárosai-
ba utazik a bajai csapat, hogy 
minél többen megismerjék a 
várost és nevezetességeit.

Megújult 
ügyfélszolgálat
BAJA Február elejétől újra a 
Czirfusz Ferenc utcába vár-
ják a munkakeresőket és a 
vállalkozókat Baján. A járási 
hivatal foglalkoztatási osztá-
lyát egy hónap alatt újították 
fel. Az 50 millió forintos támo-
gatásnak köszönhetően az 
épület teljes energetikai kor-
szerűsítésen esett át. A felújí-
tásra már nagy szükség volt a 
régi épületben. Az irodákban 
naponta több százan is meg-
fordulnak. A hivatal egy má-
sik épületében is elkezdőd-
tek nemrég a munkálatok, az 
idén itt is hőszigetelés, nyílás-
zárócsere és fűtés-korszerűsí-
tés valósul meg.

Negyed évszázad 
az építőiparban
KALOCSA Fennállásának 25. 
évfordulóját ünnepelte a kö-
zelmúltban a kalocsai szék-
helyű Első Duna-Kavics Kft. 
A jelenleg Szász Annamá-
ria, Szabó Roland, Nagy Já-
nos, Nagyné Rózsavölgyi 
Ilona, Nagy Attila tulajdonol-
ta cég, folyamikavics-, illetve 
homokértékesítéssel kezdte 
tevékenységét a kalocsai Du-
na-parton. A térségben első-
ként használtak betonmixert, 
majd 2004-től kezdődően 
– az új telephelyükön – már 
építőanyagok értékesítésével 
is foglalkoznak. Az Ipari Park-
ban található komplexumban 
2015-ben új raktárcsarno-
kot és irodaházat is építettek. 
A beton előállítását és kiszállí-
tását, a kalocsai, illetve a kis-
kőrösi telephelyükről biztosít-
ják az építkezőcégeknek és 
magánszemélyeknek.

A papíralapú fénykép akár 150 évet is kibír
Tradíció A Kiss Fotó hatvan éve a szakma egyik elismert vállalkozása

Az idén 60 éves a kecs-
keméti Kiss Fotó csalá-
di vállalkozás, amelyet 

Kiss András alapított 1957 ja-
nuárjában, majd feleségével 
építették évtizedeken keresztül 
Ma a sikeres vállalkozást fia, 
Kiss Zsolt viszi. 

– Annak idején azért léptünk 
be a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarába, mert 
valahová tartoznia kell egy vál-
lalkozásnak. A kamarából infor-
mációkat lehet kérni, ha problé-
mánk van, akkor a szervezethez 
lehet fordulni – mondta Kiss 
András cégalapító. A ma 87 
éves mester 15 évesen egy liter 
pálinkáért szerzett egy ameri-
kai fényképezőgépet, mely a va-
lóság megörökítésének a képi 

világába ragadta magával. Ma 
is ennek a szakmának, hivatás-
nak, hobbinak a foglya - mesélte 
a cégalapító.

A Kecskeméten jól ismert 
személyiség Kunszentmárton-
ban kezdte szakmai pályafu-
tását 1957-ben, melyben év-
tizedekig felesége, Erzsébet 
rengeteget segített. Volt mű-
termük a Körös-parti települé-
sen és Nagykőrösön is. Kecske-
métre 1986-ban költöztek, itt 
három évvel később a Kápol-
na utcában fényképészstúdiót 
és fotókereskedelmi szaküzle-
tüket nyitottak meg. A rend-
szerváltáskor egy printert is 
beszereztek, hogy a laborálás 
munkafolyamatát lerövidítve, 
minél gyorsabban és maga-

sabb színvonalon szolgálják ki 
a vásárlókat.

Kiss Zsolt, a mester kisebbik 
fia, a rendszerváltás után pár 
évvel vette át az üzletet. A ’90-es 
évek a cég számára a növeke-
dés korszaka volt. Rengetegen 
megfordultak, hogy előhívas-
sák a képeiket. A cégvezető a 
jól ismert fényképezőmárká-
kat forgalmazta. A Cannon cég 
többször is elismerésben része-
sítette a céget, mint a legtöbb 
gépet értékesítő vállalkozást.

– 2008, azonban vízválasz-
tónak nevezhető a szakmában. 
Egyre többen tértek át a digi-
tális fényképezők használatá-
ra. Egyre kevesebb előhívandó 
tekercset hoztak be a cégünk-
höz. Ekkor döntöttünk úgy, hogy 

egyéb szolgáltatással is, például 
fotókönyvek, fotós ajándékok 
készítésével is szélesítjük a szol-
gáltatásainkat. A kereskede-
lem mellett a szolgáltatás egyre 
nagyobb szerepet kap a tevé-
kenységünkben – mondta Kiss 
Zsolt. – Hogy a digitális fejlődés 
miatt leáldozott volna a fényké-
pészszakmának? Valóban so-
kan bezárták az üzletüket. Azon-
ban sokan százasával hordják 
hozzánk a digitális képeket, 
hogy papírképeket készítsünk 
belőlük. Egy winchester, vagy 
egy CD néhány év után tönkre-
mehet. Egy papíralapú kép kibír 
akár 150 évet is. Emiatt nem 
tartok attól, hogy egy jól bejára-
tott fotós szaküzlet tönkre men-
ne – mondta Kiss Zsolt.
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Háromszáz 
projekten is 
túl van már 
a vállalkozás

Tizenegy éve alapította 
Halász István a VONAL-
VEZETŐ Kft.-t, amely egy 

közlekedéstervezésre, útterve-
zésre szakosodott mérnökiroda 
Kecskeméten. A 6 fős tervező-
csapat mögött ma már mint-
egy 300 sikeres projekt áll. A 
vállalkozás honlapján szereplő 
referenciák a cég eddigi sike-
reit igazolják, az ország majd 
minden régiójában megfordul-
tak már. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamará-
ba azért lépett be a cég, hogy 
friss vállalkozói információkhoz 
jusson, gyarapítsa kapcsolati 
tőkéjét és erősítse helyi pozí-
cióit. – A megyei szervezet új 
tagjaként azt gondolom, hogy a 
vállalkozásokkal közvetlenebb 
kapcsolatot sikerül majd kiépí-
tenünk – mondta a cégalapító. 
A cég elsősorban közlekedés-
tervezési, úttervezési, forgalom-
technikai tervezési feladatokat 
lát el. A vállalkozás jelentősebb 
munkái – többek között Eger-
ben, Szentendrén, Tatabányán, 
Szolnokon – települési utak 
tervezései voltak. Makón és 
Kecskeméten az országos út-
hálózat fejlesztési munkálatai-
ban is fontos megrendeléseket 
kaptak. Országszerte terveztek 
még közúti csomópontokat, 
kerékpárutakat, gyalogutakat, 
parkolókat, de új gyárak kiszol-
gálóipari útjait is. Készítenek 
közlekedési tanulmányterve-
ket, és bedolgoznak különböző 
települések rendezési tervei-
nek az elkészítésébe is, fejtette 
ki Halász István,.majd hozzá-
tette: Kecskeméten is sok köz-
lekedésfejlesztési lehetőséget 
lát, amely a város fejlődését és 
élhetőbbé tételét szolgálhatja.

Kiss Zsolt, édesanyja, Erzsébet és Kiss András

Halász István cégvezető
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A cégalapító Pata József, a lánya, dr. Pata Ildikó és fia, Seenger Márton
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A digitális lemaradást gyorsan be kell hozni
Digitalizáció A Modern Vállalkozások Programját Kiskunhalason is bemutatták a vállalkozóknak

A hazai mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások jelen-
tős része komoly lema-

radásban van a digitalizáció 
területén – hangzott el Kis-
kunhalason, a Csipkeházban, 
egy, a vállalkozások vezetői 
számára tartott szakmai na-
pon, a Modern Vállalkozások 
Programja keretében, ame-
lyet tavaly májusban indított a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium és a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara.

Ballai Máté kamarai tanács-
adó szerint, míg a hazai nagy-
vállalatok teljes egészében 
kihasználják a vállalatirányí-
tási rendszerek nyújtotta le-
hetőségeket, addig a mikro-, 

kis- és középvállalkozások az 
Európai Unióban a legutolsó 
helyen vannak a folyamataik 
digitalizációja terén. 

A tanácskozáson egyebek 
mellett elhangzott: a megvizs-
gált több mint 2500 hazai cég 
90 százaléka elavult informati-
kai rendszert használ, honlap-
jaik régimódiak vagy egyálta-
lán nincsenek. A Bács-Kiskun 
megyei vállalkozások több 
mint felét csak a cégjegyzék-
ben lehet megtalálni. Online 
marketing koncepcióval na-
gyon kevés cég rendelkezik. 
A közösségi oldalakon való 
megjelenést nem használják 
ki. Mindenki számára nagyon 
fontos az adatainak biztonsá-

ga, mentési eljárásokra mégis 
külső merevlemezeket, eldob-
ható pendrive-okat használ-
nak, a felhőszolgáltatás nyúj-
totta lehetőségektől ma még 
idegenkednek a cégek.

A Modern Vállalkozások 
Program keretében a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
az ország egész területén elér-
hető, 28 fős tanácsadói hálóza-
tának tagjai segítenek a cégek 
informatikai felmérésében. 

A tanácsadók javaslatot tesz-
nek a szükséges fejlesztésekre, 
azzal a céllal, hogy a vállalkozás 
teljes körű megoldást kapjon 
egy adott üzleti problémájára.

A rendezvénysorozat lehe-
tőséget biztosít a cégek ve-

zetőinek, a döntéshozóknak 
abban, hogy megismerjék a 
legújabb fejlesztésű informa-
tikai eszközöket, szoftvere-
ket, módszereket – mondta 
el Nyerges Tibor, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gazdaságfejlesz-
tési vezetője. A programban 
több száz minősített szállító 
egyedi ajánlata ad lehetősé-
get arra, hogy a vállalkozá-
sok díjmentesen vagy jelentős 
kedvezmény igénybevételével 
vezethessenek be korszerű in-
formatikai megoldásokat cé-
güknél és ehhez tanácsot is 
adnak, hogy milyen pályázati 
források állnak rendelkezésre. 
 Pozsgai Ákos

FO
TÓ

: P
O

ZS
G

A
I Á

K
O

S

Nem megfelelően 
megkötött 
szerződések 
okoznak gondot

Miből erednek az elszá-
molási viták az építő-
iparban? Melyek az 

építőipari teljesítések jellem-
ző problémái? Miről szól az 
egyszerűsített bejelentésű la-
kóingatlanok tervezői és kivi-
telezői felelősségbiztosítása? 
Megfelel-e a jogszabályban 
előírt egyedi feltételeknek a 
meglévő felelősségbiztosítá-
sa? Egyebek mellett ezekről 
a témákról is szó esett azon a 
rendezvényen, melyet a me-
gyei iparkamara kecskeméti 
székházában rendeztek építő-
ipari vállalkozóknak a közel-
múltban.

Csermely Gábor, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Teljesítésiga-
zolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 
vezetőhelyettese nyilatkozott 
kapunknak. A szervezet azért 
jött létre, hogy a lánctarto-
zások problémáját kezelje. 
2013-ra a körbetartozások 
mértéke több száz milliárd fo-
rintot ért el az építőiparban. 
A vállalkozások 80 százalé-
kának volt késedelmes kifi-
zetése, negyedének pedig 5 
éven túli kifizetetlen számlá-
ja. Mára a helyzet javult. Ta-
valy országos szinten mintegy 
700 megkeresés érkezett. 
A kérelmek 50–60 százaléka 
10 millió vagy annál kisebb vi-
tatott összegről szól.

A körbetartozás csökken, 
legalábbis a kérelmek szá-
mának az alakulásából erre 
lehet következtetni. Az ügyek 
harmada a szakvélemények 
kiállítása után megoldódott, 
de olyan is előfordult, hogy a 
felek a TSZSZ döntése előtt 
már megállapodtak. Az ügyek 
harmada a bíróság elé kerül, 
a maradék pedig olyan, hogy 
nem lehet igazolni a kérelem 
jogosságát, mert például nem 
megfelelően dokumentált az 
elvégzett tevékenység. Buda-
pestről és Pest megyéből ér-
kezik a legtöbb megkeresés 
a TSZSZ-hez, a többi megyé-
ből átlagosan 5-5 százaléknyi 
ügy érkezik, Bács-Kiskunból 
sincs több. Az ügyekből arra 
lehet következtetni, hogy na-
gyon sok vállalkozó nem meg-
felelően köti meg a szerződé-
seket. Ennek következtében 
pedig később olyan viták ala-
kulnak ki, amelyek miatt so-
kan fordulnak a TSZSZ-hez – 
mondta Csermely Gábor.

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

(RDCH20170111001) 
Egy svájci konzorcium (egye-

tem és kkv) egy EUROSTARS 
felhívást tesz közzé. A projekt 
célja, hogy új technológiákat 
fejlesszenek a digitális intel-
ligencia és vizsgálatok terü-
letén, ezen belül is a digitális 
kriminalisztikai bűnözéstech-
nológiában. A konzorcium K+F 
orientált kkv-kel venné fel a 
kapcsolatot, akik innovatív 
technológiát fejlesztenek cyber-
bűnözések elemzésére, infor-
máló profilok készítésére és az 
ezekre alkalmazható sémák 
felismerésére.  
 
(RDIT20161206001)

Egy olasz kutatócsoport kifej-
lesztette az emberi elasztánsze-
rű polipeptidek (Human Elasti-
ne-Like Polypeptides – HELPS) 
biotechnológiai előállításának 
módszerét. Olyan kutatói együtt-
működő partnereket keresnek, 
akik az innovatív diagnosztikai 
eszközök orvosi és klinikai ku-
tatásainak területén jártasak. 
Keresnek olyan cégeket, akik 
szűrési és kutatási diagnosztikai 
eszközök gyártói vagy értékesítői. 
Az ösztöndíj támogathatja a kö-
zös fejlesztési-kutatási projektek 
eredményét, annak egy év alatt 
felmerülő költségeinek megtérí-
tésével. 

(TRAL20161108003)
Albán bőrgyógyászat és koz-

metikai szakterületű cég a 
legkorszerűbb eszközök be-
szerzéséhez keres partnert 
Magyarországon. A cég széles 
portfólióval és nagyszámú pá-
cienssel rendelkezik. Technikai 
segítségnyújtással kombinált 
kereskedelmi megállapodást kí-
ván kötni a hasonló szektorban 
tevékenykedő cégekkel. 

(BRRO20161205001)
Az egyik legjelentősebb sze-

replő a román piacon egy faki-
termeléssel, mezőgazdasági, 
illetve építőipari gépek import-
jával és disztribúciójával fog-
lalkozó cég. Partnereket keres 
hosszú távú együttműködés 
kötésére ügynöki vagy disztri-
bútori szerződés keretében Ma-
gyarországon.

A halasi kamarai rendezvény résztvevői hallgatják a tájékoztatót

Segítik egymás 
munkáját a hivatalok
Együttműködés Hatósági kerekasztal-találkozót rendeztek
Ma már hagyománynak tekint-
hető, hogy a kamara és a vállal-
kozások törvényes működését 
segítő különböző szakhatósá-
gok vezetői találkoznak. Szer-
dán a BKMKIK és a hivatalok 
vezetői kétórás kerekasztal-be-
szélgetés keretében cserélték ki 
gondolataikat az összehangol-
tabb együttműködés lehető-
ségeiről.

BARTA ZSOLT

Több éve annak, hogy – a ka-
marai vezetés kezdeményezé-
sére – a BKMKIK és a vállalko-
zások törvényes működését 
segítő különböző szakható-
ságok a szervezet kecskemé-
ti székházában találkoznak. 
Gaál József kamarai elnök kö-
szöntötte a vendégeket, majd 
bemutatta a BKMKIK új veze-
tését. Szólt a szervezet munká-
járól, ismertette a kamarának 
a szakképzési rendszerben 
betöltött szerepét. Megjegyez-
te, hogy a kamarai rendszer 
szakmai javaslataival támogat-
ta mintegy 50 törvény és egyéb 
jogszabály módosítását, ame-
lyek a gazdaság fehérítését 
szolgálják. Beszélt arról is, hogy 
a szervezet vezetői találkoztak 
a közelmúltban Lázár Jánossal, 
a miniszterelnökséget vezető 
miniszterrel is, aki arról adott 
tájékoztatást, miszerint még a 
tavasz első felében kiírják az 
összes uniós pályázatot. 

Az elnöktől Benda Ferenc-
né, a NAV Bács-Kiskun Me-
gyei Adó- és Vámigazgató-
ságának az igazgatója vette 
át a szót. Elmondta, hogy az 
idén a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal készíti el az adózók 
személyijövedelemadó-be-
vallási tervezetét. Az adóbe-
vallási tervezet a 2016-ban 
megszerzett jövedelmekről 
szóló kimutatás, melyet a 
NAV a munkáltatók, kifizetők 
által megadott adatokból ál-
lít össze. Az egyéni vállalko-
zóknak, mezőgazdasági ős-
termelőknek és az általános 
forgalmi adó fizetésére köte-
lezett magánszemélyek ré-

szére adóbevallási tervezetet 
a NAV nem készít.

A vendégek között volt La-
bancz Attila, a Kecskeméti 
Járási Hivatal vezetője, aki a 
2017. évi hivatali változásokról 
tartott ismertetőt. A hivatal sze-
repe felértékelődött, ma már 
950 hatáskörben hozhatnak 
döntéseket a dolgozók. A fó-
rumon a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály fő-
osztályvezetője, Csókási Anita 
is bemutatkozott, megismertet-
ve a kerekasztal résztvevőivel 
a tevékenységüket. Elmondta, 
hogy a Jogi és Hatósági Nyil-
vántartó Osztály, a  Komplex 
Környezetvédelmi Engedélye-
zési és Kármentesítési Osz-
tály és a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Osztály tevékenysége tartozik a 
felügyelete alá. Bemutatkozott 
Récsányi Ilona, a hivatal Közle-
kedési és Fogyasztóvédelmi Fő-
osztály Fogyasztóvédelmi Osz-
tályának osztályvezetője is, aki 
a fogyasztóvédelmi hatóság já-
rási hivatalokban elérhető szol-
gáltatásokról szólt.

Cseh Tamás, a Földművelés-
ügyi és Erdőgazdálkodási Fő-
osztály Földművelésügyi Osz-
tályának főosztályvezetője is 
ismertette a szervezetét, őt kö-
vette Gyapjas János, a Bács-Kis-
kun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyette-
se. Dr. Török Ádám pénzügyőr 
ezredes, a NAV Dél-alföldi Bűn-
ügyi Igazgatóságának igazga-
tója is szót kapott, aki  elmond-
ta, hogy három megyében 124 
munkatársa dolgozik. Jelenleg 
500 ügyben nyomoznak, de 
volt olyan időszak, amikor 900 
volt az akták száma. A rendez-
vény végén elhangzott: a kama-
ra vezetői és a szakhatóságok 
képviselői folytatják az együtt-
működést, és a jövőben is ren-
deznek hatósági kerekasztal-ta-
lálkozókat.

Gaál József kamarai elnök köszöntötte a vendégeket. Mellette Benda Ferencné, a NAV Bács-Kiskun Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának az igazgatója és Sipos Zsolt kamarai titkár
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A kerekasztal-találkozó néhány meghívott vendége
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Modern Vállalkozások Programja

Ezúton meghívjuk Önt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
megrendezésre kerülő Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! 
projekt konferenciával és informatikai kiállítással egybekötött információs napjára.
Vegyen részt az információs napon és ismerje meg azokat a pályázati tudnivaló-
kat és információkat, melyek hozzásegítik a GINOP 3.2.2 európai uniós pénzügyi 
forráshoz!
A kiállítók a rendezvényen részt vevő ügyfelek részére kedvezményes ajánlatokat 
biztosítanak, továbbá értékes nyereményeket sorsolunk ki!
A rendezvény helyszíne: Hotel Három Gúnár Rendezvényház - Kecskemét, Festő u. 8.
Időpontja: 2017. március 9., csütörtök (9-14 óráig)
A rendezvény díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött.
Kérjük, minél hamarabb regisztráljon, mivel a hely-
szín befogadóképességének elérésekor a regisztrá-
ció lezárul!

Részletes program és jelentkezés: 
www.vallalkozzdigitalisan.hu 
További információ: Nyerges Tibor
+36-76/501-535, nyerges.tibor@bkmkik.hu 

A szakmák 
legjobbjait 
támogatja 
a kamara

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara szakképzési 

támogatási alapot hozott lét-
re. A cél az iskolai rendszer-
ben tanulmányokat végző, 
szakmai vizsga előtt álló, vég-
zős nappali tagozatos tanu-
lók, szakoktatók és gyakorla-
ti oktatók részére a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny és az 
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny 1–3. helyezésé-
nek különdíjazása.

Az elkülönített bankszámlán 
évente 5 millió forintot helyez-
nek el, amely összeg növelé-
sére gazdálkodó szervezetek, 
szakképzést folytató intézmé-
nyek és egyéb más intézmé-
nyek, valamint magánsze-
mélyek támogatását várjuk. 
A BKMKIK a kétkezi szakmun-
ka társadalmi elfogadottsá-
gának növeléséért 2015 ok-
tóberében tett közzé először 
felhívást duális középfokú 
szakképzésben gyakorlati kép-
zést végző gazdálkodó szerve-
zetek gyakorlati oktatói, szak-
képzést folytató intézmények 
szakmai oktatói, valamint isko-
lai rendszerben tanulmányo-
kat végző, szakmai vizsga előtt 
álló, végzős nappali tagozatos 
tanulók körében a Bács-Kiskun 
megyei szakképzés színvonalá-
nak erősítése céljából. Ennek 
érdekében a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt és az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyt minden évben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) szervezi és irányítja.

A megyei kamara az 
SZKTV-n 1., 2. és 3. helyezést 
elérő megyei versenyzőket és 
felkészítésüket biztosító in-
tézmény egy elméleti szak-
oktatóját, valamint gyakorlati 
képzést folytató, gazdálkodó 
szervezetnél felkészítő egy 
gyakorlati oktatót díjazásban 
részesíti. Tevékenységünkkel 
szeretnénk felhívni a pályavá-
lasztásban érintett általános 
iskolások és szüleik figyelmét 
a szakmunka értékére, a szak-
maválasztás fontosságára. 
Hiszünk abban, hogy anyagi 
támogatásunk révén megnö-
vekszik a verseny iránt a tanu-
lók és oktatóik érdeklődése, 
szakmai felkészültségük ma-
gasabb lesz, így a fiatalok jól 
képzett munkaerőként boldo-
gulnak majd a hazai munka-
erőpiacon.

Vállalkozói 
fórum 
Dusnokon

A kamara és a Széchenyi 
Programiroda vállalkozói 
fórumot tart 28-án ked-

den, 17 órai kezdettel a dusno-
ki művelődési házban. 

Program:
17.00 Köszöntő
Helyzetkép a beruházási ter-

vekről 
Palotai Péter – Dusnok Köz-

ség polgármestere
17.15 Pályázati lehetőségek 
Előadó: Sarok Krisztián – 

Széchenyi Programiroda Nkft. 
munkatárs

17.45 Vidékfejlesztési és ag-
rár pályázati lehetőségek 

Előadó: Tóth Márta – Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Bács-Kiskun megyei területi 
felelős 

18.10 Gazdaságfejlesztési, 
finanszírozási aktualitások 

Előadó: Péjó Zoltán a BKM 
Kereskedelmi és Iparkamara 
képviseletvezető

18.30 Kérdések, válaszok 
Jelentkezés és informá-

ció: 06-70/938-4767, vagy 
pejo.zoltan@bkmkik.hu

Kihelyezett 
ügyfélfogadási 
napok

A kamara ügyfélfogadási 
napokat tart az alábbi 
városokban:

• Március 3., 9.00–12.00 
óráig

Bácsalmás, Polgármeste-
ri Hivatal - Gr. Teleki József u. 
4–8.

• Március 31., 9.00–12.00 
óráig

Kiskőrös, Árpád u. 8. – Régi 
NAV-iroda mellett

Kiskunfélegyháza, Kossuth 
Lajos u. 1. – Polgármesteri Hi-
vatal II. emelet

Bácsalmás, Polgármeste-
ri Hivatal – Gr. Teleki József u. 
4–8.

– Igénybe vehető szolgálta-
tások:

Vállalkozói hitelek – Széche-
nyi Kártya Program 

Pályázati lehetőségek 
Szakképzési tanácsadás, ta-

nulók foglalkoztatásának elő-
nyei 

Üzleti lehetőségek 
Békéltető Testület – vitás 

vállalkozói ügyek kezelése, fo-
gyasztói panaszok 

Építőipari, kamarai regisztrá-
cióval kapcsolatos információk

Közelebb a cégekhez
Online felület Megújult a kamara kommunikációja

A vállalkozásokat segítő haté-
kony, naprakész információk 
nyújtása érdekében a kamara 
megújította kommunikációs 
tevékenységét. A változások 
jelentős része érinti az online 
felületeken történő megjelené-
seket is.

BARTA ZSOLT

Ez év elején új kommunikáci-
ós csoport jött létre a megyei 
kereskedelmi és iparkamara 
szervezetében. Ennek kapcsán 
kérdeztük meg Orosziné Varga 
Zelmát, a köztestület kommu-
nikációs vezetőjét.

– Mi indokolta azt, hogy egy 
teljesen új kommunikációs 
stratégiát alakítson ki a kama-
ra?

– A kamara legfőbb célja, 
hogy a megye vállalkozói és la-
kosai megismerjék, milyen te-
vékenységet folytat a kamara, 
milyen szolgáltatásokkal tudja 
a vállalkozók mindennapi mun-
káját segíteni. Fontos szem-
pont volt számunkra, hogy a 
kommunikációs eszközök al-
kalmazásával gyorsan és hite-
lesen adjon tájékoztatást az 
üzleti környezet változásairól, 
lehetőségeiről. 

– Milyen területeken történt 
jelentős változás?

– Év elejétől már hárman 
dolgozunk a kommunikációs 
újítások bevezetéséért és nép-
szerűsítéséért. Szükségessé 
vált ugyanis egy kommuniká-
ciós csapat létrehozása, mely-
ben a kollégák folyamatos 
információgyűjtéssel, hírszer-
kesztéssel, kommunikációs 
felületeken történő megjele-
néssel, marketinggel és ren-
dezvényszervezéssel foglal-
koznak. Teljesen új feladatkört 
is kialakítottunk, 2017. január 
1-jétől szóvivő tudósít a kama-
rai eseményekről. Ezzel egy-
időben mind struktúrájában, 
mind pedig vizuális megjelené-
sében megújítottuk a kama-
rai honlapot (www.bkmkik.hu), 
amely a mai kornak megfele-
lően táblagépre, okostelefon-
ra is optimalizált. Erőteljesebb 
információközlést végzünk 

Facebook-oldalunkon, vala-
mint a KulcsInfo mobilappliká-
ció segítségével is elérhetővé 
tettük a legfrissebb szakmai 
információkat.

– Mi mindent fed le a szóvi-
vői tevékenység? – kérdeztük 
Varga Mónikát, az új munka-
körben dolgozó munkatársat.

– Ez a feladatkör az ősszel 
megválasztott kamarai veze-
tés törekvésének megfelelően 
a kamara üzeneteinek egy új 
stílusú képviseletét és továb-
bítását jelenti a média és az 
érintettek számára. Eszerint 
tudósítok az új weboldalon a 
legfrissebb pályázatokkal kap-
csolatos tudnivalókról, üzleti 
ajánlatokról, illetve azokról a 
díjmentes szolgáltatásokról, 
melyeket a vállalkozások a tör-
vény által meghatározott kama-
rai hozzájárulás megfizetésével 

érhetnek el. A kamara „arca-
ként” rendezvények moderálá-
sa, sajtótájékoztatók tartása és 
a kamarai vezetés sajtószerep-
léseinek szervezése is a mun-
kám részét képezi. 

– A hírek közvetítésében a di-
gitális kommunikációt mennyi-
re tartja fontosnak? – erről már 
Kovács Rékától, a csoport har-
madik tagjától érdeklődtünk.

– A közösségi média ma 
már a mindennapok szerves 
része, megkerülhetetlen. Eb-
ből a tendenciából a kamara 
sem maradhat ki. Éppen ezért  
Facebook-oldalunkon napi 
rendszerességgel jelentetünk 
meg rendezvénymeghívókat, 
fényképes beszámolókat. Az el-
telt két hónap látogatói száma 
már igazolja, hogy az online 
kommunikációnak jelentős a 
hatékonysága.

A megújult kamarai honlap a kommunikációs újítások jegyében készült el

Kovács RékaVarga MónikaOrosziné Varga Zelma
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Továbbképzés szakmai vizsgabizottsági 
elnököknek és tagoknak

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai vizsgabizottsági 
elnököknek és tagoknak továbbképzést rendez.

IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK:
•2017. március 7., kedd, 10:00 óra
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.)

•2017. március 30., csütörtök, 10:00 óra
•2017. április 13., csütörtök, 10:00 óra
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gróf Széchenyi István 
Konferenciaterem
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)

PROGRAM:
  9:30–10:00  Regisztráció 
10:00–10:10   Köszöntő, a rendezvény megnyitása 

Ördög Dóra BKMKIK szakképzési igazgató
10:10–11:40   Szakmai vizsgák elnökeinek és tagjainak szakmai továbbképzése  

dr. Barta Tamás címzetes főiskolai tanár
11:40–12:00 Konzultáció
12:00–12:15 Kávészünet
12:15–12:45 Teszt kitöltése

A továbbképzésen a részvétel díjmentes.


