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Mintaszerű a duális képzés
Oktatás Felavatták a Platter János Konferenciatermet a kamara székházában
Magyarországon a duális képzésbe bekapcsolódó vállalkozások száma kevesebb, mint
tíz százalék. Ezzel szemben
a német cégek hatvan százaléka vesz részt a leendő munkatársak szakmai felkészítésében. A hazai szakképzésnek
követnie kell a német példát.
Egyebek mellett erről is szó
esett azon az oktatási konferencián, amelynek a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szervezett a közelmúltban Kecskeméten.

Elismerés a tervezőknek és
a kivitelezőknek

A megyeszékhelyen öt éve
vezették be a gyakorlatorientált duális szak- és felsőoktatási képzést. A képzési forma kecskeméti modelljéről
és a hazai oktatási rendszer
jövőjéről tartottak konferenciát a megyei iparkamara
kecskeméti székházában.
A rendezvényen előadást tartott dr. Palkovics László, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős
államtitkára. A politikus megemlítette, hogy a jövő oktatási rendszere nemcsak arról
szól, mit is kell elsajátítani,
hanem arról, miként is kell
tanulni. Hangsúlyozta, hogy
óriási változás előtt áll az emberiség. Egy felmérés szerint
ugyanis még ebben az évszázadban a ma ismert szakmák
70 százaléka eltűnik, újak keletkeznek. Az országnak ehhez kell alkalmazkodni, amely
az oktatás segítségével lehetséges. A közoktatásra ezért is
költenek a korábbinál is több
pénzt. Míg a központi büdzsé
ből 2009-ben 1529 milliárd
forint jutott a közoktatásra,
addig a kormány 2018-ban
2351 milliárdot szán ugyanennek a feladatnak az ellátására. Ezt követi a felsőoktatás fejlesztése is. Míg
2009-ben 454 milliárd forint,
addig 2017-ben már 599
milliárd jutott erre az ágazatra. Történt ez annak ellenére, hogy csaknem 90 ezerrel
kevesebben tanulnak az idei
tanévben a felsőoktatásban,
mint 2009-ben.
Az államtitkár után Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkára
tartott előadást. Megemlített
egy olyan felmérést, amely a
cégek elvárásait fogalmazta
meg a leendő munkavállalókkal szemben. Érdekes, hogy a
problémamegoldás, az együttműködés, az alkalmazkodás,
a kreativitás és innováció, va-
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Gaál József kamarai elnök, Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár és dr. Palkovics László államtitkár avatta fel a Platter János Konferenciatermet

lamint az érzelmi intelligencia
állt az elvárások első öt helyén. Arról is készült felmérés,
hogy a különböző szektorokban működő hazai vállalkozások kívánnak-e új munkatársakat felvenni. A szállítás
és raktározás területén szinte
minden megkérdezett igennel
válaszolt. A speciális gép- és
járműipar 82 százaléka, a feldolgozóipar 78 az építőipar 73
az egészségipar megkérdezettjeinek 63 százaléka kíván
létszámot bővíteni. A helyettes
államtitkár megemlítette, hogy
felállítják az ágazati készségtanácsokat, melyek a gazdasági
ágazatok versenyképességé-

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a duális képzésről beszélt

Jó nevű kecskeméti vállalkozó volt Platter János
A kamara új konferenciaterme
a kecskeméti cégalapító, Platter
János nevét vette fel, tisztelegve
az üzletember emléke előtt. Platter
János 1892. július 1-jén született
a dél-tiroli Eisenthalban. A gépésztechnikus végzettségű gyümölcskereskedő a bécsi piacon figyelt föl
a homoki kajszi, szilva, alma különleges zamatára. Elhatározta, hogy
élelmiszer-tartósító üzemet alapít
Kecskeméten. 1921-ben feleségével, Anrater Annával és gyermekeivel
Meránból Kecskemétre költözött.
A Platter János Konzervipari és Kereskedelmi Rt. 3000 munkásnak
adott munkát. Platter János utódai ma is élnek. Kecskeméten lakik a cégalapító unokája, a német
állampolgársággal is rendelkező Platter János, aki Kecskeméten
született 1946-ban. Ő elmondta,
hogy a nagyapjának 1944-ben menekülnie kellett az oroszok elől, 17
teherautóra pakolta fel a család
vagyonát. Ebből csak hat érkezett
meg Németroszágba. Onnan emigrált Brazíliába, ahol 1970. július

3-án hunyt el. A gyárát 1947-ben
államosították. A fia, Platter János
a magyar hadsereg tolmácsa volt
1944-ben. A harmadik generációt
képviselő Platter János elmondta,
hogy a neve miatt gyakran érték hátrányos megkülönböztetések. A ‘70es években Jugoszlávián keresztül
jutott el Németországba, ahol Kölnben telepedett le. Autószerelőként
magánvállalkozása volt, ma márnyugdíjas.

Platter János a gyáralapító

Ágazati készségtanácsok
A hazai szakemberképzés területén szerepet kapnak a hamarosan megalapítandó ágazati
készségtanácsok (ÁKT-k). Ezekről
is beszélt a konferencián Pölöskei Jánosné helyettes államtitkár.
A szervezetek munkájában a koordinációs feladatkört a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
látja el. A szervezetek az azonos
ágazathoz tartozó gazdasági sze-

replők önkéntes tömörülései,
a munkaadók által vezérelt, független stratégiai fórumok. Felelősek
a munkaerőpiaci keresletnek megfelelően egy adott ágazat készségés termelékenységi igényeinek
nyomonkövetéséért és az adott
ágazat igényeinek megfelelő oktatási-képzési tartalmak fejlesztéséért. Tagjai: nagyvállalat, kkv, mikrovállalkozás, egyéni vállalkozás.

A kiváló diákok és felkészítő tanárai jutalmat kaptak
A kamara elnöke a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny és az Országos
Tanulmányi Verseny megyei dobogós helyezettjeinek és tanárainak
jutalmat adott át az ünnepség során, összesen 4,65 millió forintot.
Az első helyzettek nettó 200 ezer,
a második helyezettek 150 ezer,
míg a harmadik helyezést elérők
100 ezer forintot kaptak. A diákok
elméleti és szakmai felkészítői szintén ugyanannyi összeget kaptak,
mint a sikeres tanulók. A megyei
kamara két éve vezette be ezt a tá-

mogatást, abból a célból, hogy ezzel is erősítse a kétkezi szakmák
elismertségét. A BKMKIK 5 millió forintot különít el minden évben arra,
hogy a legjobb eredményeket elérőket jutalmazza. A szervezet várja
a vállalkozókat, a cégeket és az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak ehhez az elkülönített alaphoz,
erősítve ezzel is a fizikai szakmák
presztízsét. Három elsődíjas, öt
második díjas és egy harmadik díjas diák kapott anyagi elismerést
11 felkészítő tanárral együtt.

A rendezvényen a kamara vezetősége nevében Gaál József elnök köszönetét és elismerését
fejezte ki azoknak a vállalkozásoknak, melyek segítségével a
megvalósuló kamarai beruházás létrejöhetett. A közel egy
évig tartó tervezési, kivitelezési munkák eredményeképpen
ma új irodákkal és egy modern,
magas műszaki tartalommal
rendelkező konferenciateremmel bővülhetett a vállalkozók
háza, a kamara. A tervezési és
kivitelezési feladatok színvonalas elvégzéséért a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaráért Partnerdíjat
adományozott a kamara több
cég vezetőjének. Elismerő oklevelet vehetett át a 7. Dimenzió
Építésziroda Kft. részéről Pankotai Gyula okleveles építészmérnök, építész vezető-tervező,
Vinczellér Zsolt építész, belsőépítész, a BauGenerál Kft.-től
Mező Róbert tulajdonos és Varga Attila ügyvezető, a Generál
Centrál Kft. részéről Szemerédi
Tibor és Utasi Péter ügyvezető. A szakmai tevékenységében
végzett elkötelezett, lelkiismeretes és sikeres munkájának
elismeréseként Elnöki Dicsérő
Oklevelet nyújtott át a kamara
elnöke Holecz Andrásnak, a Generál Centrál Kft. létesítményfelelősének.
nek jövőbeni egyeztetési fórumai lesznek.
Az előadók között volt dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki arról beszélt, hogy
a duális szakképzés rendszere rugalmas, és a tehetséges
diákok továbbtanulhatnak
a szakmunkás-bizonyítvány
megszerzése után. Kecskeméten például a Mercedes-
gyárban tanuló első csoport
31 diákja közül 29 végzett
sikeresen, akik közül 23 esti
gimnáziumba ment érettségizni. Aki ott sikeres, az a
Neumann János Egyetemen
folytathatja a tanulmányait.
Dr. Ailer Piroska, a Neumann
János Egyetem rektora ismertette az intézmény öt év
óta folytatott duális képzési rendszerét. Míg 2012-ben
2 nagyvállalatnál 26 diák tanult, addig ma az egyetemmel
51 partner áll kapcsolatban
és 280 diák kötött tanulmányi szerződést. Magyarországon tavaly 249 hazai cégnél
642 hallgató állt szerződéses
jogviszonyban.
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OMÉK-díjas
madarasi pálinka
MADARAS Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás (OMÉK) keretében adták át a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy díjazottai részére a védjegyhasználati jogot.
A Madarasi Pálinkaház hat
terméke mellett – Madarasi
Meggypálinka, Madarasi
Barackpálinka, Madarasi
Birspálinka, Madarasi Szilva
pálinka, Madarasi Szőlőpálinka, Limitált Prémium Irsai Olivér Szőlőpálinka – mostantól a
Madarasi Körtepálinka is viselheti a Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegyet. A párlat 2016-ban és
2017-ben elnyerte a Magyarország Legjobb Körtepálinkája
címet, mindkét évben a Magyar
Pálinka Lovagrend zászlóspálinkájává választották, 2017ben pedig Pálinkakiválóság is
lett. A Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegyes termékek az exkluzív
minőséget képviselik: a védjegy
jelzi, hogy az adott termék tulajdonságaiban kiemelkedik az
áruházak polcain megtalálható
áruk sokaságából.

2017. október 31., kedd

Amiért érdemes
szakmát tanulni

Oktatás Pályaorientációs konzultáció pedagógusok számára

130 éves
a Vári Szabó
KISKUNHALAS Ünnepelni gyűltek össze a volt és jelenlegi
pedagógusok, dolgozók, valamint az intézmény partnerei a
közelmúltban az intézményben. 130 éves a halasi szakképzés. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó
István Szakképző Iskolája még
az előző tanévben megkezdte az évfordulóhoz kapcsolódó
ünnepségeket és most az új
tanévben folytatódnak a megemlékezések.

Megtalálták
a nőközpont helyét
KALOCSA Három nyertes pályázatról, összesen több mint
600 millió forint pályázaton
elnyert támogatásról számolt
be a polgármester, valamint
a nyertes pályázók képviselői
a Bálint József által a közelmúltban meghirdetett sajtótájékoztatón. Ezek egyike volt a
KKKK és konzorciumi partnerei által EFOP-forrásból nyert
200 milliósprojekt, amelynek
fő célja a nők, kiemelten az
anyák élethelyzetének javítása.
A program motorja az egykori
Nagyszemináriumban kialakítandó nőközpont lesz.

Az előadások után rendhagyó technikaórát tartottak a pedagógusok számára a meghívott középiskolák oktatói

Pályaorientációs Tanévnyitó Szakmai Konferenciát rendezett a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
az általános iskolák pedagógusai számára a köztestület
kecskeméti székházában.
BARTA ZSOLT
Hasznos információkat kaptak
az általános iskolák azon pedagógusai, akik részt vettek a megyei kamara pályaorientációs
rendezvényén.
Ördög Dóra, a kamara szakképzési igazgatója elmondta:
a megyei iparkamara mindent
megtesz azért, hogy a megyében tanuló általános iskolás
diákok a lehető legtöbb információval rendelkezzenek a
pályaválasztási döntés előtt.
Különböző szakmai rendezvényeket, tanácsadást, rendhagyó technika órákat, gyárlátogatásokat tartanak a 13-14
éves fiataloknak. Mintegy 500
cég 700 telephelyén szervezik
meg minden évben a diákok

gyakorlatorientált képzését.
A kamara munkatársától vette át a szót Zsámboki Anna, a
Kecskeméti Tankerület vezetője, aki arra hívta fel a figyelmet,
hogy a világ sokkal gyorsabban
változik, mint ahogy hisszük.
Az iskoláknak, a kamarának és
a szakképzési rendszernek kell
tájékoztatnia a szülőket és a
gyerekeket arról, hol milyen feltételek mellett, mit tanulhatnak
a nyolcadik osztály elvégzése
után. Majd bejelentette, hogy
a tankerület egy sikeres pályázat eredményeként 190 millió
forintot nyert el, amely segítségével a pályaorientációs tevékenységet erősítik fel a jövőben.
Leviczky Cirill, a Kecskeméti Szakképző Centrum főigazgatója a megújult szakképzési
rendszert mutatta be a pedagógusoknak. Hangsúlyozta,
hogy a szakközépiskolák és a
szakgimnáziumok nem zsákutcás rendszerek, hanem a diákoknak innét is tovább lehet
tanulni, diplomát lehet szerezni.
Példaként hozta fel azt a két di-

ákot, akik évekkel ezelőtt a Mercedes-gyár duális képzésében
vettek részt, majd leérettségiztek. Ezt követően a Neumann
János Egyetemen folytatták a
tanulmányaikat. Majd kitért
arra, hogy a szakgimnáziumi
rendszerben négy év alatt érettségi és egy hivatás sajátítható
el. Az 5. évben pedig technikusi végzettséget szerez a diák.
A szakközépiskolai rendszerben
három év alatt sajátíthatja el
egy szakma ismereteit a tanuló,
két további év során pedig érettségit szerezhet. Mindkét oktatási formából tovább lehet tanulni
a felsőoktatási rendszerben.
Almási László, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának főosztályvezető-helyettese az idei, a
Jövőd a tét című pályaválasztási
kiállításokról szólt. Az elsőt október 27–28-án Kecskeméten,
a Messzi István Sportcsarnokban rendezték meg. A másodikat november 7-én Kalocsán,
a városi sportcsarnokban, míg
a harmadikatnovember 14-én

Baján, a Petőfi-szigeten, a Turisztikai Központban tartják
meg. Az előadó arról is beszélt,
hogy a főosztály munkatársai
nemcsak a pályaválasztási
folyamatban vesznek részt, hanem arra is megtanítják az érdeklődőket, milyen álláskeresési technikákkal lehet álláshoz
jutni.
Hajagos Kis Margit a BKM
Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója Hát Én
immár MIT válasszak? címmel
a pályatanácsadás lehetőségeiről tartott ismertetőt. Az interneten rengeteg információéri
a diákot, szinte nem is képes
feldolgozni azokat. Sok képzésnek a neve is megváltozott.
A pályaválasztás egy folyamat,
mely a diákoknál figyelembe
veszi az egyén képességeit és
azokat összehangolja a társadalmi igényekkel. Ahhoz, hogy
jó döntést hozzon a pályaválasztás előtt álló diák, több tényezőre van szükség, hang
súlyozta Hajagos Kis Margit.

Turisztikai
konferencia
Bócsán

A

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, Bócsa Község
Önkormányzatával együttműködve turisztikai és vállalkozói konferenciát rendez
november 16-án (csütörtökön) 14.30-tól. A rendezvénynek a település Hungaricum
és Civil Közösségi Háza ad helyet, amely a Kecskeméti u. 2.
szám alatt található.
A szervezők a programra érkezőket 14 órától várják
bócsai sajtokkal, apró falatokkal. Közreműködik a Bócsai
Boróka Citerazenekar.
14.30-tól a kisbíró, Kovács
Nándor köszönti a résztvevőket. Öt perccel később
Szőke-Tóth Mihály polgármester nyitja meg a rendezvényt.
Őt követi Káposzta L ajos
idegenforgalmi szakmenedzser előadása, amely
A turisztikai fejlesztések és
ötletgyűjtés Bócsán című tematikát járja körül. Arra keresi a választ, hogy a település mitől lett az „élmények
faluja”.
Őt követi Szabó Csabáné,
aki a faluban minden évben
megrendezendő gulyásfesztivál és böllértalálkozó tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel.
15.25-től Lovarda az ősborókás mellett címmel
VinczeÁrpád vállalkozó tart
előadást. 15.35-kor Pályázati és finanszírozási lehetőségek – Széchenyi Kártya Program címmel Péjó
Zoltán, Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai kirendeltségének vezetője tart ismertetőt.
A Vendéglátás lehetőségei a
Bács-Kiskun megyei községekben címmel tart előadást
Horváth Roland, a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület
elnöke. Az előadók a rendezvény végén válaszolnak a
résztvevők kérdéseire. Majd
16.30-tól a bócsai parkerdő
és az ott található szálláshely megtekintésére kerül
sor. A vendégek kipróbálhatják a csettegőzést megkóstolhatják a helyi termékeket.
A programon a részvétel ingyenes. Regisztrálni a pejo.
zoltan@bkmkik.hu e-mail-
címen, illetve a 06-70/9384767-es telefonszámon lehet.

Gyógynövényből
készítenek
kozmetikumokat
Vállalkozás
Sikerrel mutatkozott be a BIOLA Biokozmetikai Kft. a Womanity Fesztiválon

A

Womanity Fesztiválon
mutatkozott be a közelmúltban a kecskeméti
BIOLA Biokozmetikai Kft. nagy
sikerrel. A kecskeméti vállalkozás évek óta a kamara tagja,
vezetője dr. Gyovai Viola biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa. A társaság
1990-ben alakult meg, kozmetikai és testápolási cikkeket gyárt.
– A cégünk fő küldetése,
hogy a magyar biogazdáktól
minél több gyógynövény, gyümölcs - zöldség felvásárlásával, hatóanyagokban gazdag,
látványosan szépítő hatást
eredményező termékeket készítsünk – mondta dr. Gyovai
Viola. A magyar gyógynövények
magas koncentrációban kerül-

nek a termékekbe, így azok a
kezelések során nagyon hatékonyak. A biotermékek esetén
a 90 százaléknyi mezőgazdasági alkotó 95 százaléka biotermesztésből származik. A termékeket neves magyar és külföldi
minősítők is auditálták. A biokozmetikumokat a magyar Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
minősíti, a natúr termékek egy
része pedig a Cosmos Standard
szerinti BDIH-tanúsítvánnyal
rendelkezik. A termékek egy része az észak-amerikai piacon,
megrendelőnk egyedi márkaneve alatt kerül forgalomba. A biodinamikus termékeket pedig
a Demeter International E. V.
tanúsítja. A cég Dr. Ganolife termékeket, a gyulladáscsökken-

A Womanity Fesztiválon a cég munkatársai, Kiss Melinda és Moldvai Elvira kozmetikusok mutatták be a társaság termékeit 

Fotó: BIOLA Biokozmetikai Kft.

tő hatásáról ismert reishi gomba kivonatával is készíti – tette
hozzá dr. Gyovai Viola.
– Lakossági kozmetikumokat, biokozmetikumokat Bio
márkanév alatt, natúr jellegű
termékeket pedig Naturissimo
termékcsoportban gyártunk.
A termékekben nem alkalmazunk a bőr anyagcseréjét terhelő parafinolajat, a fürdőkészítmények is SLS-mentesek.
A termékeink GMO-eredetű
anyagoktól is mentesek –
hangsúlyozta a cégvezető.
A Womanity Fesztiválon a munkatársaink segítségével a hölgyek kipróbálták a kellemes
biokozmetikumokkal történő
arcápolást. A termékek a gyógynövények magas tartalma mel-

lett természetes növényi illóolajokkal illatosítottak. Kellemes
viselni őket, gyorsan kifejtik a
szépítő hatásukat.
– A természetes kozmetikumok iránt dinamikusan nő az
érdeklődés világszerte, igaz ez
Közép-Európára is. A nyugat-
európai országokban a Bio és
a Demeter kozmetikumok iránt
erőteljes a vásárlói érdeklődés.
A cégünk Kanadán keresztül
az USA-ba 4 és 5 csillagos szállodákba szállít termékeket. A
tervekről annyit, hogy jövőre
EveryYoung név alatt új biodinamikus termékeket hozunk
forgalomba, és a webshopunkat kívánjuk fejleszteni – mondta végül dr. Gyovai Viola ügyvezető. 
Barta Zsolt

Fontos
tájékoztatók
az adatkezelési
változásokról
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Sikertörténet Fajszon
Pata József Minden Suzukiban ott vannak a cég alkatrészei

T

udja ön, hogy vállalkozása milyen személyes adatokat kezel?
Tudja ön, hogy hogyan kezdjen hozzá a nyilvántartás elkészítéséhez vagy a szerződések felülvizsgálatához?
Tudja ön, hogy a jelenleg
használt szerződésmintái
megfelelőek-e? Amennyiben
a vállalkozása nem megfelelően kezeli a személyes adatokat, akár az előző évi éves
árbevétele 4%-át elérő vagy
20.000.000 EUR összegű
bírságot is kiszabhat a hatóság. Az idő szorít! Nem elég
ugyanis a megfelelő dokumentációt elkészíteni, hanem a társaság informatikai
rendszerét is fel kell készíteni és a társaság munkatársainak is meg kell tanulni az
új rendelkezések alkalmazását. Ebben nyújt segítséget a
megyei iparkamara.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Általános adatvédelmi rendelet címmel előadást rendez a vállalkozások képviselői számára. 2018 májusától
ugyanis új, európai uniós
rendeleten alapuló, Magyarországon kötelezően alkalmazandó adatvédelmi szabályok lépnek hatályba. A
rendelet alapján minden
olyan társaság, amely személyes adatot kezel, köteles
adatvédelemmel kapcsolatos belső vizsgálatot lefolytatni, illetve valamennyi
adatkezeléséről nyilvántartást vezetni. A rendezvényen
a résztvevők megtudhatják, mit is jelent a személyes adat kategória, és hogy
mit kell tenniük a társaságoknak, hogy felkészüljenek
a rendelet alkalmazására.
A szigorú előírások be nem
tartása jelentős összegű bírságot vonhat maga után!
A kamarai előadásra
november7-én 14 órától Baján a Duna Szálló különtermébe várják az érdeklődőket.
November 22-én 14 órától pedig Kiskunhalason a
Csipke Hotel rendezvénytermében tartanak ismertetőt
a témában járatos szakemberek.
A rendezvény programja
és a jelentkezés feltételei a
www.bkmkik.hu oldalon olvashatók.

Külföldi üzleti
ajánlatok magyar
vállalkozóknak

A

z alábbi üzleti ajánlatokról Kárpátiné Becsi
Gabriella, a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külügyi és külkereskedelmi vezetője a 76/501-508-as
vagy a 70/453-3977-es telefonszámon ad felvilágosítást.
(BRRO20170629001)
Egy román cég csomagoltételés -ital-nagykereskedelemmel
foglalkozik. Disztribúciós szerződést kötnének gyártókkal és beszállítókkal.

Egy jelképes átadási pillanat: az eddigi gyárcsarnokokat adja át az avatószalag átvágásával Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, államtitkár.
Mellette dr. Pata Ildikó, a Pata József Gépipari Kft. cégvezetője, többségi tulajdonos, Krisztián Róbert, a Magyar Suzukis Zrt. egyik igazgatója és a
két lány unoka, Seenger Dorottya és Seenger Boglárka

Harminc éve fogott alkatrészgyártásba és huszonöt
év óta beszállítója a Magyar
Suzuki Zrt.-nek a fajszi Pata
József Gépipari Kft. A céget
alapító Pata család a kerek
évfordulók tiszteletére rendezett ünnepséget a száz főt
foglalkoztató gyárban, mely
sok éve a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
BARTA ZSOLT
Kevés olyan családi vállalkozás működik, amelyet három
évtizede alapítottak. Ezek közül az egyik a Fajszon ma már
száz dolgozót alkalmazó Pata
József Kft. A vállalkozást Pata
József alapította, mely sikerét
az is mutatja, hogy a gyár közel 14–15 millió préselt autóipari alkatrészt szállít a Magyar
SuzukiZrt.-nek évente. A cég
az elmúlt negyed évszázad során tíz alkalommal kapta meg
az Év Beszállítója címet a japán
autógyártól.
A társaság alapítója Pata József, aki a három évtized alatt
egy XXI. századi klasszikus
autóipari beszállító üzemet
hozott létre, nyolc üzemcsarnokkal a Duna-partján. A kerek
évforduló tiszteletére rendeztek a közelmúltban ünnepséget a vállalatnál, amelyet megtiszteltek a cég partnerei és a
család barátai.
Pata József nyugdíjas korában sem hagyta abba a mun-

Pata József, a cég alapítója

kát, hanem csaknem másfél
évtizedet dolgozott, irányítva, fejlesztve a családi vállalkozást. A vállalatot ma már
dr. Pata Ildikó, Pata József lánya vezeti többségi tulajdonosként, akinek férje dr. Seenger
Pál is a segítségére van. A három unoka, Dorottya, Boglárka és Márton az elmúlt egy
emberöltő történetét elevenítették fel az ünnepségen.
1992-ben Pata József – a
nagypapa cégalapító – látott
egy hirdetést egy napilapban.
A Magyar Suzuki Zrt. keresett

hazai beszállítókat. Másnap elutazott Esztergomba, de nem
volt megbeszélve a találkozó az ottani szakemberekkel,
ezért nem fogadták. Pata József azonban nem adta fel. Ha
már ennyit utazott, nem akart
dolgavégezetlenül hazatérni.
A postáról addig hívta a gyárat,
amíg ezt az egyik japán főnök
meghallotta, majd azt mondta:
ha náluk valaki Japánban en�nyire kitartóan dolgozni akar,
azt fogadni kell. E naptól íródik
a családi vállalat és az autógyár kapcsolata.

A távol-keleti cég vezetői az
évek során annyira meg voltak elégedve a fajszi társaság
munkájával, hogy folyamatosan ellátták megrendelésekkel.
Minél több beszállítási igény
merült fel, annál több beruházást végeztek Fajszon. A karos�szériaelemeket gyártó cég, ma
már egy olyan gyárban termel,
amely büszkesége a környéknek, és az országnak is. Erről
már Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő, államtitkár beszélt. A politikus hangsúlyozta:
Pata József az a személy, aki
akkor fejlesztett, amikor mások
nem tartották azt tanácsosnak.
A cég családi összefogással
erősödött meg, amely példakép lehet Magyarországon –
tette hozzá a politikus.
Az elmúlt több mint másfél
évtized során zöldmezős beruházással, több milliárd forint ráfordítással épült fel egy
új gyár a Duna partján, amely
tovább terjeszkedik. Dr. Pata
Ildikó ünnepi beszédében
hangsúlyozta: a cég rendelkezik azzal a tőkével, amel�lyel egy új csarnokot tudnak
felépíteni a jövőben. A rendezvényen Fajsz polgármestere méltatva a család meghatározó szerepét a faluban,
Fajsz Községéért kitüntető
címet adott át dr. Pata Ildikónak. A rendezvényen a helyi iskolások adtak műsort.
A cég vezetője a legjobb dolgozóknak elismeréseket nyújtott át.

(BRUK20170316001)
Egy angol, dán és amerikai
disztribútor az okosenergia- és
-otthon-automatizációs rendszerek területén lévő réspiaccal
foglalkozik B2B szinten. Olyan
partnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik vagy szoftveres, vagy
hardveres termékekkel tudnák
bővíteni a meglévő portfólióját. Főként okosenergia-, energiatakarékosság- vagy otthoni
automatizációs rendszerek érdekelnék. Disztribútori együttműködést kötne, illetve közös
vállalkozás létrehozásában is
érdekelt.
(BRUK20170726001)
Délnyugat angliai cég nagy
nevű kozmetikai termékek forgalmazója. A vállalat jól ismert
vagy feltörekvő márkájú kozmetikai termékek gyártóival vagy
forgalmazóival szeretné felvenni a kapcsolatot, hogy a megnövekedett keresletét ki tudja
elégíteni. Disztribúciós megállapodás keretében szeretnének
együttműködni partnereikkel.
(BRRO20160321001)
Emelők és elektromos berendezések javításával és karbantartásával foglalkozó román cég
emelők alkatrészeivel foglalkozó
vállalkozással venné fel a kapcsolatot gyártási együttműködés
formájában.
(BRRO20160916001)
Egy erdélyi vállalkozás többéves tapasztalattal rendelkezik
a nemzetközi cégek kereskedelmi képviseletével kapcsolatban.
Olyan külföldi partnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik szeretnék bevezetni termékeiket a
román piacon, és szeretnének
partnerségre lépni felvásárlás
vagy termelés ügyében. A cég
kereskedelmi képviseletet kínál
fogyasztói, illetve ipari termékek,
legális szoftverek piacán a külföldi vállalkozásoknak.

Pályázati
támogatással
nőközpontok
nyílnak
Foglalkoztatás
Jó esély nyílik arra, hogy több száz nő visszakerüljön a munkaerőpiacra

B

ács-Kiskunban a legutóbbi adatok szerint 14 421
álláskeresőt tartott számon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Közülük 7936 volt nő.
Eközben a munkaadók arra panaszkodnak, hogy nem találnak
megfelelő és elegendő létszámú
munkaerőt a megyében. Erre a
gondra nyújthat megoldást egy
hamarosan induló megyei projekt, mely Bács-Kiskun déli járásaiban célozza meg azokat a
nőket, akik visszakerülnének a
munka világába.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ugyanis érzékelve a munkaerő-problé-

mát, egy háromévnyi időtartamú
munkaerőpiaci projektet pályázott meg sikerrel.
– Ennek az a célja, hogy minél
több nő visszajusson a munka világába – tájékoztatott Utasi Melinda, a kamara gazdasági igazgatója. A program Nő az esély, nő
a tét, nő a munka – Nő-Köz-Pont
kialakítása és működtetése
Bács-Kiskun megyében címmel
indul január 1-től (EFOP – 1.2.917). Cél a nők munkaerőpiaci
helyzetének, a család és a munka összeegyeztetésének a javítása. A munkavállalás megkön�nyítésével, a munkaerőpiacra
történő gyorsabb visszatéréssel,
a családok anyagi helyzetének a

javulása, kisgyermekes anyukák
társadalmi presztízsének, mentálhigiénés állapotának a javulása érhető el. A projektben a Bács
Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, az Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vesz részt. A projekt gesztora a megyei iparkamara.
Baján, Kalocsán és Kiskunhalason Női Információs Szolgáltató Központot hoznak létre.
Ezeken a helyeken 500 résztvevőnek biztosítanak képzéseket, fejlesztéseket. Utasi Melinda
azt mondja, hogy olyan a szokványostól eltérő munkavégzést

ajánlanak, amely lehet 4–6 órás,
esetleg távmunka is. Azaz olyan
nőket is be lehet így vonni a munka világába, akik bizonyos okok
miatt a szokásos nyolcórás munkaidőben nem tudnak dolgozni.
A program képzéseket biztosít a célcsoport számára. Ennek
során a résztvevők olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyek
a munka világába történő vis�szatérést segítik elő. A 30 órás
tanfolyamon a résztvevők informatikai ismereteket tanulnak,
szó esik önismereti kérdésekről
életpálya-tervezésről, fejlesztik
az együttműködési készségeket,
erősítik kommunikációs képességeket is.

A projektbe 20 munkaadót
vonnak be. A fejlesztési programok száma nyolc, 50 egyéni
segítő készíti elő a munkavégzés és a családi élet összeegyeztetését. A projekt első fázisa
2018. január 1-én indul és június
30-ig tart.
Ekkor alakítják ki a fentebb
említett három városban a nőközpontokat. A következő időszak július 1-től kezdődik és
2018. december 31.-én végződik. Ezekben a hónapokban több
száz személyt kívánnak elérni
– a helyi önkormányzatok, egyesületek és egyéb szervezetek segítségével a szervezők A projekt
2020 december 31-én záródik

le. A vállalkozások közül ma még
kevesen alkalmaznak úgynevezett atipikus keretek között női
munkavállalókat, de a projekt során külön tájékoztatást kapnak
az érdeklődők arról, hogy a kormány milyen adókedvezményekben részesíti azokat a cégeket,
akik a hagyományostól eltérő formában vagy időkeretben alkalmaznak munkatársakat.
– Abban bízunk, hogy a hároméves projekt elősegíti, hogy a
képzésekben és segítő szolgáltatásokban részesített nők képesek lesznek munkába állni, és
a munkáltatók is fogadni őket –
fogalmazott Utasi Melinda, a kamara gazdasági igazgatója.

IV.
Új tagok a megyei
kamarában

A

z alábbi vállalkozások gyarapították az elmúlt negyedévben a kereskedelmi
és iparkamara tagságát:
Aranykéz Bt., Kalocsa
Bács-Balance Bt., Baja
Durgó Tamás, Szentkirály
Fábián Zsolt Pál, Akasztó
Hair-Car Szerviz Kft., Kiskunhalas
IQ Kecskemét Kft., Kecskemét
Irisz-Készem Kft., Kiskőrös
Kobela Autós Iskola, Kecs
kemét
Kőrösi Cargo Fuvarozó Kft.,
Baja
Madarász Adrienne, Budapest
Miro-Grafika Kft., Kalocsa
Mohos Mihály, Kiskunhalas
Nasi-Pack Kft., Jánoshalma
Park és Kert Kft., Kiskőrös
Rácz Edit, Kalocsa
Romsics Norbert Szilveszter,
Kalocsa
Sigma-Tel 2000 GSM Bt., Baja
Solar Glass Kft., Baja
Szegedi Team Kft., Tiszakécske
Szűcs Zoltán, Kecskemét
Twin-Car Bt., Soltvadkert
Vonalvezető Kft., Kecskemét

Ázás, fázás –
ráfázás 2017
konferencia

S

okat lehetett hallani arról,
mit hogyan kell a tervezőknek csinálni, mire kell
figyelni. A november 15-én, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában rendezendő konferencián az előadók arra
keresik választ, melyek azok
a szakmai hibák, amik miatt a
tervezőket, kivitelezőket a legtöbbször elmarasztalják. Ezzel
segítenek a szakembereknek elkerülni, hogy „ráfázás” legyen a
vége egy-egy megbízásnak, és kilátástalan szakmai, elszámolási
vagy akár jogi vitákba torkolljanak a tervezési munkák.
Hazánk egyik legismertebb
építési szakértője, dr. Tóth Elek
az elmúlt évek legtanulságosabb
eseteit mutatja be, míg dr. Perényi László, a PTE-PMMIK Épületszerkezetek Energiadesign
Tanszék docense a leggyakoribb
hibákat elemzi. Szó lesz a vízszigetelések, tetők, hőszigetelések
hibáiról, melyet az építőanyagos
cégek alkalmazástechnikusai
egészítenek ki a termékspecifikus hibákkal, ökölszabályokkal,
jó megoldásokkal. További információ a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarától kérhető.
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Együttműködnek

Konferencia Az érdekegyeztetés erősíti a vállalati kultúrát

A konferenciateremben vállalatvezetők és érdekképviseleti szakemberek hallgatták az előadásokat

Érdekképviseleti együttműködés a 21. században címmel
rendeztek konferenciát a megyei iparkamara Platter János
Konferenciatermében.
BARTA ZSOLT
Mindig jobb párbeszédet folytatni a munka világában, mint
az egymás elleni harc. A párbeszédet pedig az érdekek egyeztetésével lehet zárni – ez volt
Gaál József kamarai elnök nyitógondolata azon a konferencián, amelynek a közelmúltban
adott helyet a BKMKIK. – Ma
viszonylag jó helyzetben vannak az alkalmazottakat képviselő szakszervezetek, mert
a munkaerőhiány következtében az érdekérvényesítő szerepük erősödött. A fizetések
emelkednek, kérdés persze az,
hogy a béremelés meddig növekedhet. Hol van annak a határa, amely a versenyképességet már zavarja? A kormány az
adók csökkentésével még mindig abban a helyzetben van,
hogy erősítheti a munkaadók
és a munkavállalók helyzetét.
Hosszú távon azonban nem lehet felelőtlen ígéreteket tenni –
hangsúlyozta a megyei kamara

elnöke. – A globális versenypiacon ugyanis olyan országok
munkavállalóival kell versenyben maradni, ahol közel sincsenek olyan fizetések és juttatások, mint Magyarországon
– hangsúlyozta Gaál József.
A kamara vezetőjét dr. Pál
Lajos munkaügyi szakjogász
követte, aki előadásában a néhány éve megújult Munka Törvénykönyvét idézte többször is.
Hangsúlyozta, hogy a jogalkotó
az alkalmazottak képviseletétől, a szakszervezetektől várja
azt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek a munkaadóval.
Azaz, kérjenek információkat,
tárgyaljanak a kollektív szerződésekről és egyéb, a munka világát érintő különböző kapcsolati rendszerekről.
Wolfgang Lemb, a németországi IG Metall szakszervezet ügyvezető elnökségi tagja
is részt vett a rendezvényen.
A 2,3 millió tagot számláló érdekképviseleti szervezet vezetője hangsúlyozta: számukra
fontos az, hogy a német vállalatok külföldi leányvállalatainál is működjenek szakszervezetek. Az is fontos, hogy az itt
dolgozó alkalmazottak minél
több bért és juttatást kapja-

nak, mert így az anyaországi
vállalatoknál megőrizhetőek
a munkahelyek. Azonban ma
már csak a béremelésekkel
nehéz megtartani a munkaerőt, olyan körülményeket kell
teremteni, hogy jól érezzék
magukat a dolgozók. A német
vendég maga is hangsúlyozta, hogy mindenféle konfliktus
megelőzhető akkor, ha a munkaadók és a -vállalók időben
egyeztetnek. Akkor alakul ki
feszültség, ha egy munkahelyen nem érzik jól magukat a
dolgozók.
A munkaerőpiaci trendek és
kihívások érdekvédelmi szerepéről Buzásné Putz Erzsébet,
a Mérnökök és Technikusok
Szakszervezetének az elnöke
beszélt. A szervezet 58 vállalatnál van jelen, a tagsága 12 500
főt számlál. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a dolgozókat érdekeltté kell tenni abban, hogy
a cégek minél eredményesebben működjenek. Ha ez sikerül,
akkor a vállalat többet tud jövedelem formájában visszajuttatni a dolgozóknak. Az együttműködés részeként határozta meg
például a termelés fejlesztésének szakmai javaslatait, vagy
akár a munkaerőhiány leküz-

désének közös megoldását is.
A munkaadó és a munkavállalók közös szakmai rendezvényei a munkaerő-megtartás
egyik formája. Mint mondta,
ma már csak jó bérrel nehéz
megtartani egy dolgozót ott,
ahol egyébként nem jó a munkahelyi légkör.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Balogh Béla
elnök tartott ismertetőt. Mint
mondta, 1990-től létezik klas�szikus érdekvédelmi munka a
szervezetnél, a szocializmusban ez nem volt jellemző. Álláspontja szerint érdemes volna
újragondolni a Munka Törvénykönyvét, mert az nem kedvező
a dolgozók számára. Meglátása szerint a munkaadóknak
nagyobb az érdekérvényesítési
képessége, mint a munkavállalóknak.
A rendezvényen Kék Balázs,
az EEU – Automotive Kühne+Nagel Kft. autóipari ágazat
vezetője az együttműködési
gyakorlatról szólt. Ezt követően Tarnai Dezső munkaerőpiaci foglalkoztatás-szakértő
kerekasztal-beszélgetést vezetett, amelyen vállalatok vezetői
fejtették ki álláspontjaikat
a konferencia témájáról.

Új pályázatok
jelennek meg
hamarosan

A

vállalkozások innovációs fejlesztésére november 30-ával jelenik
meg egy pályázat, amelyen
17 milliárd forintot osztanak
szét várhatóan több mint 100
kis- és középvállalkozás között. Legfeljebb 50 százalékos támogatási intenzitás
mellett 5–15 millió forint juthat a nyerteseknek.
A pályázat keretében lehetőség van új eszközök és
felszerelések beszerzésére, információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó
szoftverek beszerzésére (az
egyedi fejlesztésű szoftverek
kivételével), gyártási licenc és
know-how beszerzésére.
Hamarosan megjelenik a
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program is. A teljes év során legalább 180 napig nyitva
tartó panziók juthatnak anyagi támogatásokhoz. Előnyös
helyzetben vannak azok, akik
legalább 240 napon át fogadják a vendégeket. Szobánként
5 millió forint is elérhető lesz
felújításra, a szálláshelyek kapacitásnövelésére pedig 7 és
fél millió forint, magas, 70 százalékos támogatási intenzitás
mellett. Elvárás, hogy a panzióknak legyen valamilyen, a
térségben egyedi, tematikus
szolgáltatásuk.
A pályázatokról bővebb felvilágosítás a megyei kamara pályázati tanácsadójától, Nyerges
Tibortól kérhető a 76/501-535ös telefonszámon.
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Tanulj
szakmát!
–
Pályaválasztási
Kiállítás
Továbbtanulás
Hétszáz kecskeméti és könyékbeli 7-8. osztályos diák vett részt a rendezvényen

E

gyre nagyobb az igény
a felkészült szakemberekre. A hiányszakmák
választása jó döntés, hiszen
az iskola elvégzése után
az elhelyezkedésre nagy az
esély. A Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
rendszeresen segíti a pályaválasztás előtt álló fiatalokat
a számukra legmegfelelőbb
hivatás megtalálásában. Erre
jó példák a pályaorientációs
rendhagyó technikaórák, a
minibörzék, a nyári vakáció
idején az „inas” táborok, illetve az őszi Pályaválasztási
Kiállításokon való aktív részvétel, kiegészítve a céglátogatásokkal.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztálya 10. alkalommal
rendezi meg a 7-8. osztályos
tanulóknak, szüleiknek és a
pedagógusoknak a Pályaválasztási Kiállítást. A sorozat
első állomása Kecskemét
volt pénteken és szombaton
a sportcsarnokban. Az idei
rendezvény újdonsága az
volt, hogy az iskolák csoportosan, előzetes regisztráció
alapján látogatták a standokat. A cél ezzel az érdeklődők
egyenletes elosztása volt.
Jövőd a tét! Ez volt a kiállítás mottója ezúttal is. A térség középfokú oktatási intézményeivel, valamint a duális

A kamara standjánál nagyon sok diák megfordult

Fotó: BKMKIK

partnereikkel lehetett megismerkedni, hasznos információkat gyűjteni. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében a Tanulj szakmát! tájékoztató nagyon sok fiatalt
vonzott a köztestület standjához. A szakképzési munkatársak sokféle játékkal,
sőt, látványos szimulációs
bemutatókkal tették életszerűvé, úgymond kézzelfoghatóvá az egyes szakmákat.
A főszervező, Bársony István,
az iparkamara pályaorinetációs tanácsadója elmondta:
a kecskeméti kiállítás kísérő
rendezvényeként 17 céglátogatásra kísérték el a fiatalo-

kat összesen 10 helyi céghez, vállalkozáshoz. Mintegy
700 kecskeméti és környékbeli 7-8. osztályos diákot
mozgattak meg egyetlen
nap alatt.
Pályaválasztási kiállítás
lesz még a megye két nagyvárosában. Kalocsán november
7-én a sporcsarnokban rendezik meg, Baján, a Petőfi-
szigeten pedig november
14-én a Turisztikai Központban. A kormányhivatal előzetes számításai és az eddigi
tendenciák alapján összesen
közel 10 ezer fiatal vesz majd
részt a rendezvénysorozat három helyszínén.

Barta Zsolt

