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Itt a negyedik ipari forradalom
Gazdaság A felgyorsult információáramlás gyorsabb döntésekhez vezet
A nyugati civilizáció az elmúlt
250 év során három ipari forradalmat élt meg, a gőzgépek,
a szerelőszalagok és az automatizáció kora után most egy
teljesen új, negyedik ipari forradalom zajlik. A jelenlegi folyamat egyebek mellett arról
szól, hogy a gépek egy információs hálózatba kapcsolódnak, a reálgazdaság egyetlen
hatalmas, intelligens információs rendszerbe integrálódik. Hogy látja a folyamatokat,
Kecskemét második legnagyobb gyárának – a KnorrBremse Fékrendszerek Kft. –
vezérigazgatója, Bíró Attila?
BARTA ZSOLT
– A Magyarországon jelen lévő
multinacionális cégek nagyon
sok olyan alkalmazást vezettek be, amelyek már erre a
korszakra jellemzőek. A hazai
kkv-k egy része szintén belépett a digitalizációs világ ezen
szegmensébe. Természetesen
vannak olyan vállalkozások,
amelyek vezetőinek az az álláspontja, hogy ameddig olcsó a
munkaerő, addig nem áldoznak a ma még drága új eszközökre. – mondta Bíró Attila vezérigazgató. – Az Ipar 4.0 az én
meglátásom szerint az jelenti,
hogy jóval gyorsabban tudunk
információkhoz jutni, mint korábban, így gyorsabban hozunk
döntéseket is. Az Ipar 4.0 korszakban a termelőeszközök jóval gyorsabb kontrolljára nyílik
lehetőség. A termelőeszközök
együttműködésére is lehetőség
nyílik. Ma már egy karbantartó mérnök egy viszonylag egyszerű okostelefon révén online

Az elektronikus levegő-előkészítő egység gyártása a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. gyárában

Bíró Attila vezérigazgató

módon követheti az összes gép
működését. A gépekben lévő
szenzorok jelzik, mikor kell beavatkoznia. A fejlődés lehetőséget ad arra, hogy csökkentsük
a veszteségeinket.

olyan megoldást, ahol a gyártósoron lévő szenzorok figyelik, mennyi alkatrész fogy, online módon jelzéseket adnak
mind a belső ellátási lánc,
mind pedig az adott alkatrész
beszállítójának. A logisztikában az információmenedzsment kiemelten fontos, hiszen
a raktárkészlet nem más, mint
nem mozgó pénz. Az ellátás
biztonsága is fontos, de pontos információáramlással optimalizálni lehet a folyamatokat
ennek elérése érdekében.

– Mikor jönnek a cobotok
(együttműködő robotok)?

– A cobotok kiválóan alkalmazhatóak a standardizálható
munkafolyamatok elvégzésére, és emberek között tudnak
dolgozni a már elérhető szenzortechnológia révén. A hagyományosan ketrecbe zárt
robotalkalmazásokhoz képest
ez egy nagyon jelentős változás. Ami fontos, hogy gyorsan
és egyszerűen taníthatóak
ezek a cobotok, és nem mellékesen mindig rendelkezésre állnak. Úgy tervezzük, hogy
az idén 4–8 cobotot vásáro-

lunk. Ma egy ilyen eszköz nem
olcsó, de ennek az ára csökkenni fog. Az elmúlt húsz évben egy teherautó ABS rendszerének költsége az ötödére
esett. Az Ipar 4.0-ás megoldások gyorsabb információáramlást jelentenek, a problémák
okát gyorsabban megtalálhatjuk és hamarabb meg tudjuk
szüntetni a veszteségeinket.
Összefoglalva: úgy gondolom,
hogy az ipar 4.0 egy hatalmas
lehetőség bármely vállalat versenyképességének további
javításához. Azon vállalkozások, amelyek divathullámként
élik meg az Ipar 4.0-t, véleményem szerint végzetesen le
fognak maradni.

– Minden vállalkozás sikerének kulcsát elsősorban az ott
dolgozó emberek jelentik, és
véleményem szerint ez a jövőben is így fog maradni. Az Ipar
4.0 és ezen belül a cobotok
alkalmazása egy versenyképességet javító lehetőség, és
abszolút nem a létszámgazdálkodásról szól. Meggyőződésem szerint a Kecskeméten
működő vállalkozások eddig
is sokat tettek, és a jövőben is
sokat fognak tenni, hogy munkaerőigényüket kielégítsék.
Nem könnyű feladat vonzóvá
tenni egy munkahelyet, ez egy
olyan kihívás, amellyel eddig a
Knorr-Bremse sikeresen nézett
szembe.

– A jelenlegi hazai munkaerőpiaci helyzetben több cobot lesz
például Kecskeméten?

– Lehet a mai logisztikai rendszerüket tovább fejleszteni?

– Lehet és kell is. Láttam

– A gyártásukban milyen mértékben alkalmaznak Önök 3D
nyomtatást?

– Közel két éve készítünk
ilyen nyomtatóval egyelőre a
gyártásunkhoz segédeszközöket műanyagból. Fékekhez
sorozatalkatrészeket még nem

Fotók: Bús Csaba

gyártunk ezzel a technológiával. A műanyag alapú 3D nyomtatás most még nem tudja
elérni a megkívánt felületminőségi követelményekből történő
nyomtatást. A kis sorozatú alkatrészeknél lesz majd komoly
jelentősége, hiszen így sokkal
egyszerűbb és gyorsabb lesz
előállítani a szükséges alkatrészeket.
– Hogyan látja a cégvezető a
tavalyi évet?

– A 2017-es év sikeresen
zárult, felülteljesítette a 2016.
évet. Erős a végfelhasználó
piac. A beszállítók felzárkózása a kapacitás oldalról nem
volt zökkenőmentes, de sikerült az évet a terv felett hozni
Kecskeméten – mondta végül Bíró Attila, a Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója.

Aki
nem
fejleszt,
az
komoly
hátrányba
kerül
Kott Ferenc
A hazai kamarai rendszer díjmentesen segíti a vállalkozásokat

A

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) a területi kamarákkal együtt
figyelmet fordít arra, hogy a hazai
cégek az Ipar 4.0 folyamatába
bekapcsolódhassanak. Az MKIK
Informatikai Kollégiumának elnökét, Kott Ferencet kérdeztük erről
a munkáról.
Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy mit is jelent az Ipar 4.0
kifejezés. Ez a negyedik ipari forradalomra utalva az információs
és kommunikációs technológiák
(IKT) valamint az automatizálás
egyre szorosabb összefonódását,
illetve ezen keresztül a termékek,
szolgáltatások, gyártási módszerek és üzleti modellek alapvető
megváltozását elhozó időszak

Kott Ferenc elnök

összefoglaló neve. Ez tartalmát
tekintve az ipar digitális megújítását jelenti. A folyamat a gazdaság
és a társadalom teljes átalakulását hozza, és globális trendet
képvisel. Mára gyakorlatilag minden fejlett ipari ország megalkotta a saját Ipar 4.0 stratégiáját. Az
IKT-terület jelentős részben szoftver-intenzív fejlesztések mentén
halad előre, egyre korszerűbb
eszközökre és egyre nagyobb beépített tudásra alapozva. Ennek
következménye, hogy a legdinamikusabb és egyre gyorsuló mértékben fejlődő terület, mely a jelenlegi piaci helyzetet alapvetően
átrendezi és új üzleti modellek
érvényesülését hozza. A digitális
felzárkóztatást több kormányzati

program támogatta és támogatja, a legfontosabbak ezen a területen a GINOP 3.2.2. és a GINOP
3.2.6, a GINOP 1.1.3 pályázatok
és a Ipar 4.0 Mintagyár projekt.
Az elnök elmondta, hogy az
MKIK Informatikai Kollégiuma
egyfajta hídként működik az informatikai cégek, a kormányzat
és a gazdaság egésze között. A
digitalizáció, az IT-eszközök használata mára már nagyon fontos
minden cég számára. Ha valaki
nem fejleszt ezen a területen az
lemarad, hosszú távon komoly
hátrányba kerül. A kollégium ezért
országos digitalizációs, felzárkóztató és tájékoztató programokat
szervez, amelyek információt és
forrást biztosítanak a vállalkozá-

sok számára. Ennek az eredménye többek között a Modern Vállalkozások Programja, amely már
10 000 cégnek segített, hogy az
informatika segítségével sokkal
hatékonyabban tudjanak működni. A legújabb téma, amiben nagy
potenciált látnak, az az ipar 4.0
technológiák és módszertanok
magyarországi elterjesztése és az
ehhez szükséges támogatási források biztosítása.
Kott Ferenc hangsúlyozta: az
MKIK 2015-ben indította el Modern Vállalkozások Programját,
amely házhoz viszi a segítséget.
Országszerte 30 informatikai tanácsadó járja a cégeket és segíti
őket a tájékozódásban, és testreszabott tanácsokat ad a való-

ban szükséges fejlesztésekkel
kapcsolatban – mindezt teljesen
díjmentesen. A digitális világ sokak számára még egy nehezen
érthető, bonyolult világ, ezért sok
cégvezető vonakodik belevágni
a digitalizáció bármilyen formájába. Nekik kell közérthetően elmagyarázni, hogy az informatika
a legjobb barátjuk lesz, amivel
rengeteg időt és pénzt spórolhatnak, sokkal hatékonyabban termelhetnek. Az ehhez szükséges
fejlesztési forrás lehívásában és
a piacon lévő legjobb megoldások kiválasztásában is segítenek
a kamarai kollégák. A programról
bővebben a https://vallalkozzdigitalisan.hu/ oldalon található minden információ.
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Hivatalos
az együttműködés
BAJA Május közepén együttműködési megállapodást írt alá
a bajai Eötvös József Főiskola
és a Baja Marketing Kft. A két
szervezett között hosszú ideje
fennálló kiváló kapcsolat került
most szervezett keretek közé.
A bajai rendezvényeket szervező marketingcég továbbra is
gyakorlati helyet biztosít majd
a főiskola hallgatói számára,
valamint a jövőben közös pályázatokban is együtt kíván működni a két szervezet.
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Pénz az átképzésre

támogatás A megyei kamarában lehet érdeklődni a projektről

A

Török–Magyar
egyeztetés
KALOCSA Az érseki város és a
törökországi Chorum városával való testvérvárosi kapcsolatfelvételről szóló tárgyalások
már 2015-ben elkezdődtek. A közelmúltban Osman
Sahbaz, a Magyar Köztársaság törökországi tiszteletbeli
konzulja vezetésével egy delegáció járt Kalocsán. Elsőként
a gazdasági kapcsolatfelvételi lehetőségekről tárgyaltak
Péjó Zoltánnal, a kereskedelmi
és iparkamara kalocsai képviselet-vezetőjével. Elhangzott, hogy a kulturális kapcsolatokon túl lehetőség van az
oktatási intézmények közötti
diákcsereprogramokra is. A jelenlevők tájékoztatták egymást településeik nagyobb
cégeinek tevékenységéről és
a várható nagyobb beruházásokról is. Chorum település
vezetői meghívást kaptak az
idei Kalocsai Paprikafesztiválra is, amelyen tovább folytatódhatnak az egyeztetések.
A felek abban is megegyeztek, hogy a török település kamarai vezetőivel is felveszik a
kapcsolatot, így a jövőben pl.
a turizmus, illetve az építőipari
ágazatban rejlő lehetőségeket
is feltérképezik majd.

Rangos elismerés
a múzeumnak
KISKUNHALAS Az év múzeuma
idén a Thorma János Múzeum
lett. Hetven múzeum és kulturális intézmény közül a kiskunhalasi intézmény részesült
e rangos elismerésben május
közepén a Magyar Nemzeti
Múzeumban a 23. Múzeumok
Majálisán. A bírálóbizottság a
kulturális intézmény fejlődését
és eredményeit vette figyelembe döntése meghozatalakor.

Küldöttgyűlés
a kamarában,
elismerés
átadása

A szerző felvétele

Decemberig lehet pályázni a munkaerő-fejlesztési kiírásokra, hangzott el az egyik előadáson

Munkahelyi képzések támogatással címmel információs napot rendeztek Kecskeméten a
megyei iparkamara székházában. A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara rendezvényén
a pályázat finanszírozási és
megvalósítási lehetőségeiről
lehetett tájékozódni.
BARTA ZSOLT
Magyarországon félmillió olyan
álláshely létezik, ahol a dolgozókat azonnal ki lehetne váltani robotokkal. Látható, hogy a
gyors gazdasági fejlődés következtében a munkaerőt át kell
képezni a XXI. századi kihívásoknak megfelelően. A képzésekre a GINOP (Gazdasági és
Innovációs Operatív Program)
keretében nyílik olyan támogatási lehetőség, amelyre a
vállalkozások pályázhatnak.
A márciusban megjelent kiírásokról hallgathattak meg tájékoztatókat mindazok, akik elfogadták a kamara meghívását
a BKMKIK kecskeméti székházába. Sipos Zsolt kamarai titkár üdvözölte a cégek képviselőit, majd hangsúlyozta, hogy
a GINOP pályázati rendszert
az országos kamara roadshow
rendszeren keresztül mutatja be. Így a vállalkozások kép-

viselői testközelből tájékozódhatnak a kiírások feltételeiről.
Gedei Gábor, az NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság GINOP projektmenedzsere tartott ismertetőt a munkahelyi képzéseket
támogató felhívásokról, melynek szakmai támogatói programja a GINOP- 6.1.7. – 172018-00001. A munkahelyi
képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára keret 18,52 milliárd forint,
amelyből 10–100 milliós támogatás igényelhető egészen
december 3-ig. A mikro-, kis- és
középvállalatok számára a projekt kiírója 13,04 milliárdot különített el. A cégek 3–50 millió
forintot pályázhatnak a keretből december 3-ig. A Vállalati
Képző Központok rendszerének kialakítására és működtetésére 9 milliárdos összeg áll
az érdeklődők rendelkezésére.
A cégek 100–600 millió forint
közötti pályázati összeget igényelhetnek. Itt viszont június
28-ig lehet pályázni. Az előadó arra is felhívta a figyelmet,
hogy érdemes minél előbb
elkészíteni a pályázatokat.
A nagyvállalati keretre ugyanis eddig már 139 támogatási
kérelem érkezett be, mintegy

5, 616 milliárd forint összeget igényeltek a pályázók.
A mikro-, kis- és középvállalati
szektorból 890 pályázat érkezett be, és már túljegyezték a
keretösszeget. Ezek a vállalkozások ugyanis 14 milliárd
460 millió forintot igényeltek.
A Vállalati Képző Központok
rendszerének kialakítása projekt állásáról nem volt adata a
minisztériumi előadónak.
A rendezvényen előadást
tartott Sulyok Tamás, a GINOP
-6.1.7 – 17 szakmai vezetője, a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal munkatársa. Az előadó a képzési formákkal kapcsolatos tudnivalókról is szólt. Madarász Erik, a
Soter – line Oktatási Központ
oktatási igazgatója a Munka-

helyi képzések és digitalizáció,
avagy hogyan kapcsolódik a
munkahelyi képzések támogatása a nemzeti iparpolitikához
címmel tartott ismertetőt. Ma
a digitális gazdaság a munkavállalók 15 százalékának
ad idehaza munkát. Számuk
azonban a fejlődés következtében tovább fog nőni. Ezért
is kell folyamatosan képezni
a munkavállalókat ezen a területen is. Magyarországon
viszont a 15 év feletti társadalom mintegy harmada IT területen analfabéta. Lóczi Imre,
a Student Továbbképző és Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezetője
a felnőttképzés szakképzési kínálatát mutatta be a GINOP-6
prioritású pályázatok tükrében
a rendezvényen.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara május
8-án tartotta meg idei küldöttgyűlését. Ezen egyebek
mellett elfogadták a tavalyi
év beszámolóját, és az idei
év költségvetését és a tervezett programokat.
A rendezvény végén Gaál
József megyei elnök átadta
Sziráki Szilárdnak, a kalocsai székhelyű Budamobil
– Cargo cégvezetőjének az
MKIK elnöki aranyérmét.
Sziráki Szilárd, a megyei kamara ipari tagozatának az
alelnöke a kalocsai székhelyű, 1968-ban alapított
Budamobil-Cargo Kft. ügyvezető igazgatója (egyben a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozatának az alelnöke)
„a megye gazdaságában
elért eredményekért” és a
cég „eredményes működéséért, fejlesztéséért tett áldozatos munkájáért” érdemelte ki a díjat.
– Teljes meglepetés volt
számomra. Az Elnöki Aranyérem persze nem száz százalékban az én érdemem:
akkor például még sehol
sem voltam, amikor ez a
cég megalakult – mosolygott a díjátadó után Sziráki
Szilárd, aki 2005-ben vette át a cég vezetését édesapjától. – Ő és a kollégái,
a most 50 éves Budamobil-Cargo Kft. kapta ezt a
díjat, és személy szerint nekem nagyon-nagyon jó érzés. Közösen hoztuk létre –
értékelte az eredményt.

A vidéki vállalkozások digitális átalakulását segítik
A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
keretében valósul meg a Modern Vállalkozások Programja is. Ez a program kifejezetten vidéki vállalkozások számára nyújt segítséget a digitális átalakulás felé vezető úton. Szakmai előadásában Papp Zoltán, IKT
tanácsadó tájékoztatta a jelenlévőket.
A pályázatokkal kapcsolatban Bartuczné Csík Vivien – ügyfélszolgálati
munkatárs – 06-20/2564680 – csik.vivien@mkik.hu , Bánfi Anita – pályázati tanácsadó – 06-30/2919988 – banfi.anita@mkik.hu. ad bővebb felvilágosítást.
Gaál József és Sziráki Szilárd

A
nemzetközi
minősítés
megszerzése
a
cél
siker
A Hírös Beszállítói Klaszter másodjára nyerte el az Akkreditált Klaszter címet

A

Hírös Beszállítói Klaszter ( HBK) az Akkreditált
Klaszter cím ismételt elnyerésével újabb lépést tett a
klaszter tagsága, illetve a régió
vállalkozói számára nyújtandó
professzionális szolgáltatások
kialakításában.
Ezt a célt szolgája az a
GINOP-pályázat is, amely már
az előzetes bírálatot követően
a végső bizottsági döntésre
vár. Egyebek mellett erről is
beszélt Gurabi Attila, a HBK
klasztermenedzsere a szervezet legutóbbi ülésén. A kamara 15 millió forintos önrésszel
támogatja a HBK-t. A pályázat
által támogatott programban a
klaszter értéknövelt szolgáltatásokkal szeretné piacra jutási

Siszer Tamás a Festo Kft. részéről, Gaál József megyei kamarai elnök, Bíró Attila, a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója, a klaszter elnöke és Stukovszky Tamás, a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. képviseletében

előnyökhöz juttatni a beszállító vállalkozásokat.
A program egyik fő célkitűzése a nemzetközi minősítés (Cluster Management
Excellence) megszerzése. Ez
a feltétele, hogy nemzetközi
programokba is be tudjanak
kapcsolódni a térség vállalkozói a szervezeten keresztül.
Ez különösen felértékelődik
majd a következő költségvetési ciklusban. Az értékláncok
kialakulását vagy a belépést
elősegítő szakmai programok
szintén a beszállítói pozíció javítását megcélzó vállalkozásokat segíti.
A programok közt szerepel a
vállalkozások szakembereinek
képzése is. Stratégiai tervezés

és értékesítési módszertani
ismeretek szintén témái a beszállító fejlesztésnek. A klaszter
tagvállalati képzés – értéklánc
fejlesztése igény alapján valamennyi klaszter tagvállalat számára biztosított, de nyitott a kamarai tagok számára is.
A nemzetközi kiállításokon
történő közös megjelenés szintén lehetőséget ad a programban, hogy a vállalkozások kisebb ráfordítással nagyobb
hatékonysággal tudják mutatni
termelői kapacitásukat az új
lehetséges integrátor cégeknek. Nemzetközi konferenciák,
amelyek hangsúlyos elemei a
projektnek, lehetőséget adnak
a szakmai tekintélyekkel történő konzultációra.
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Felzárkóztatás kell

Itt önkéntes,
máshol
azonban
kötelező

Fórum Közös gondolkodás a Bácska leszakadásának megállítására

A

kecskeméti Bátori Ingatlankezelő és Kereskedelmi Kft. cégvezetője azt
mondja, hogy alapvetően nem
a kamarai rendszer ellen van.
Egy olyan szervezetre szükség
van, amely tájékoztatja és segíti szakmai munkájával a vállalkozókat.
– Az iparkamarai tagdíj csaknem háromszorosát kell fizetnem az agrárkamaránál, holott
nem foglalkozunk mezőgazdasági termeléssel. Nem vagyok
élelmiszer-előállító vállalkozó.
Igaz, a cégnél logisztikai tevékenység keretében tárolunk
cukrot, de a cukor az ipari termék. Ha cukorrépát termesztenék, akkor megérteném, hogy
a NAK megyei szervezetének
kötelező tagsága rám is vonatkozik – nyilatkozta a lapunknak Bátori László.
Szerinte egy ilyen tagságnak akkor van értelme, ha a
befizetett pénzéért kap is valamit cserébe. Vállalkozása a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának
azért önkéntes tagja, mert a
BKMKIK folyamatosan ellátja
olyan információval, amelyet
bokros teendői között nem
biztos, hogy maga meg tudna
szerezni. Olyan rendezvényekre kap meghívót, ahol az előadók az aktuális változásokról
adnak tájékoztatást. Ilyenek
voltak például a NAV adózással, tb-változással kapcsolatos
ismertetői. Bátori László megjegyezte, hogy a szolgáltatások közül még az idén igénybe kívánja venni a Széchenyi
Kártya konstrukciót, amellyel
a vállalkozását fejleszti. A kártya kiváltását pedig az iparkamarában fogja kezdeményezni. Azt is a BKMKIK javára írja,
hogy a bevétele után fizetendő összegnek csak a fele,
270 ezer forint a cége tagdíja.
Ez az összeg, ahogy mondta,
csaknem egyharmada a másik kamarának, viszont kötelezően fizetett összegnek.
A BKMKIK-nál igénybe veszi a
cégének szükséges szolgáltatásokat, miközben a másiknál semmit sem kér, mivel ő
nem mezőgazdasági termelő,
nincs földje, jószága, élelmiszert sem termel. Mint mondta, keresi azt a jogszabályt,
amellyel ki tudna lépni a kötelező rendszerből, melynek
semmiféle hasznát eddig még
nem látta.

A bácskai térség felzárkóztatásának a lehetőségeiről tárgyaltak a kamara székházában

Hogyan lehet Bács-Kiskun
leszakadó déli területeit felzárkóztatni. Erről tartottak fórumot a megyei iparkamara
kecskeméti székházában.
BARTA ZSOLT
Bács-Kiskun megye gazdasága dinamikusan fejlődik. A megyék sorában a korábbi 13.
helyről a 8–9. helyre lépett előre, ugyanakkor a terület északi
és déli része jelentősen elkülönül. Erről még Gaál József megyei kamarai elnök beszélt a
tavaly év végi küldöttgyűlésen.
Az egyik kamarai küldött az
elemzést követően felszólalt,
és arra kérte a BKMKIK vezetését, tegyen valamit azért, hogy
a déli térségek leszakadása
megálljon, és ott is meginduljon a gazdaság felemelkedése.
A kamara megyei székházában péntek délelőtt politikusok, önkormányzati elöljárók,
több kamarai vezető, a kormányhivatal vezető munkatársa is részt vett azon a fórumon, amely ezt a témát járta
körül. Most a probléma felvetése, a helyzet elemzése történt meg. A következő hetekben egy kihelyezett kamarai
vezetőségi gyűlésen, Borotán

a téma további tárgyalására
kerül sor.
Gaál József a pénteki fórumon pontos elemzést adott a
meghívott vendégek előtt a megye helyzetéről, külön kiemelte
a járásokra jellemző főbb gazdasági és társadalmi tendenciákat. Majd arra tért ki, hogy mit
is tehet a kamara a déli területek felzárkózása érdekében.
A BKMKIK ügyfélszolgálatokat működtet Baján, Kalocsán
és Kiskunhalason. A szervezet
fontos szerepet játszik a szakképzés rendszerében. A kamarai segítséggel igénybe vehető
Széchenyi Kártya-programok
segítségével sok milliárd forintnyi támogatást kaptak a megye
vállalkozásai az elmúlt csaknem két évtized során. A szervezet gazdaság élénkítő projekteket üzleti kapcsolatok kiépítését
támogatja. A Modern Vállalkozások Programja projektben
térítésmentes támogatást nyújt
az érdeklődő vállalkozásoknak,
illetve segít felkészülniük a cégeknek az Ipar 4.0 elnevezésű
új ipari forradalom kihívásaira.
A Helyi Termék Helyi Munkaerő
programot is a kamara menedzseli csakúgy, mint a Bácskai
Nap rendezvényt, amely keretében a magas minőségű helyi

termékek kaphatják meg a Kiváló Bácskai Termék védjegyet.
A megyei elnök arról is szólt,
hogy olyan konkrét, megfogható programot kell kidolgozni,
amely könnyen áttekinthető,
ugyanakkor konkrét megoldásokat is javasol a gondok enyhítésére. Ilyen például a Kecskemét–Baja országút bizonyos
szakaszainak a négysávosítása, amely a forgalmat felgyorsíthatja. Olyan helyi kezdeményezések projektjeit kell felkarolni,
amelyek meghatározóak a térségben. Jó példaként említette
a jánoshalmi Renner Bt.-t, ahol
hamarosan traktorgyártás indul, vagy a mélykúti szárnyas
vágóhidat, amely szintén megélhetést biztosít a családoknak.
A fórumon részt vett Bányai
Gábor, a térség országgyűlési
képviselője, aki számadatokkal támasztotta alá azt, hogy
például Jánoshalma és környéke 1921-ben csaknem 13
ezer tonnányi gyümölcsöt értékesített. Ma ennek a töredéke
sem terem meg a környéken.
Az adottságok ugyanazok, de
az emberek megváltoztak.
Majd arra hívta fel a figyelmet,
hogy akkor lehet sikeresen
lobbizni a térség érdekében,
ha olyan anyagot támogat
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minden egyes település polgármestere, amely megvalósítható.
Rausch Sándor, a megyei
közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy az emberek fejében
is rendet kellene tenni. A Bácskában vannak olyan falvak,
ahol a hatalmas udvarokban
a gaz nő, miközben egy család
éves zöldségszükségletét meg
lehetne termelni.
Németh Balázs bácsalmási polgármester arról beszélt,
hogy a városában egyre több
elhelyezkedési lehetőség van.
Volt olyan hatgyerekes család,
amely segélyért ment hozzá,
mert a szülők nem dolgoztak.
Ma mindketten alkalmazottak,
már viszonylag jó fizetésért.
A városból sokan költöztek el,
de mindent megtesznek azért,
hogy családok telepedjenek le,
400 ezer forintos, nem visszatérítendő támogatást kapnak,
akik a településre költöznek és
ott dolgoznak.
Renner Tamás, a Renner Bt.
műszaki igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a 300
dolgozója közül sokan termelnének a kertjeikben, de ehhez
olyan öntözéses feltételrendszert kellene kialakítani, amely
elősegítené a termelést.

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 76/501-508as vagy a 70/453-3977-es
telefonon ad felvilágosítást.
(BRRO20180131004)
Az egyik legversenyképesebb építőipari és agrárgép-kereskedelemmel foglalkozó román cég a következő gépek
gyártóival lépne kapcsolatba:
kotró-rakodógépek, teherautóra szerelt emelők, targoncák,
ollós emelők, emelőkosaras
munkaállványok, tömörítők,
kotrógépek, frontális rakodók
és gréderek. Kereskedelmi ügynöki vagy disztribútori megállapodásra nyitott a román kkv.
(BOUA20180212002)
Egy ukrán cég egyedi vevői
tervek alapján gyártott alkatrészek és alkatrészegységek
vezető beszállítója. A cég fő tevékenysége: CNC-esztergálás,
és -marás és mérnöki megoldások. A legyártott alkatrészek különféle komplexitásúak. Új partnert, gyártót keres szolgáltatási
megbízás vagy kiszervezési
megállapodás formájában.
(BOES20180123002)
Új beszállítókat keres egy vezető spanyol festékekkel és fa
bevonatokkal foglalkozó cég.
Főként a kelet-európai országokban érdekelt.
(BRPL20180410001)
Közép-lengyelországi régióban található cég jó minőségű
beltéri világítás- és bútortervezésével, valamint forgalmazásával foglalkozik. A lengyel kkv
olyan új európai világítás, bútor
és lakásdekorációval foglalkozó tervezőkkel, gyártókkal szeretné felvenni a kapcsolatot,
akik érdekeltek a lengyel piacra lépésben.
(BRSK20180327001)
Egy szlovák tapétákat is forgalmazó webshop minőségi
beszállítót keres, akár tapétagyártót vagy tapétaforgalmazót.
Kereskedelmi együttműködést
kötne új európai partnerével.
(BRRO20171215001)
Egy román vállalkozás háztartási és dekorációs kerámiák széles skáláját állítja elő
saját tervezés alapján. Olyan
nemzetközi partnereket keres,
akik a termelési folyamathoz
biztosítanák a nyersanyagokat. Az együttműködést gyártói
megállapodás keretében képzelik el.

Jellasics
katonái
feldúlták
a
nyomdáját
Történelem
Kecskemét első nyomdásza Szilády Károly volt, a neve ma is jól cseng

S

zilády Károly 1795. február 5-én született Szalkszentmártonban. Ő volt
az első kecskeméti nyomdász
és nyomdatulajdonos. Szülei 1810-ben Bécsbe küldték
nyomdászatot tanulni. Később
József nádor is fogadta alcsúti
otthonában, és ajánlotta számára Kecskemétet egy nyomda kialakítására. Az 1841.
július 1-jén tartott avatóünnepséget a nyomda nyilvános bemutatója tette emlékezetessé.
Az első termék a helyi egyházi
és polgári méltóságok névsora volt. Az első nyomtatvány a
református kollégium javára
tett kegyes adományok jegy-

Szilády Károly

zéke, az első könyv Tatai András görög nyelvtantankönyve
volt. 1846-ban Szilády Károly a
nyomda termékeivel részt vett
az országos iparműtárlaton,
a Védegylet kiállításán, ahol
bronzérmet nyert. Ugyanebben
az évben könyvkereskedésre is
engedélyt kapott.
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc időszaka jelentős történelmi esemény a
Szilády nyomda számára is. Itt
készültek a lakosság tájékoztatását szolgáló hirdetmények,
aprónyomtatványok, a nemzetőrök névjegyzékei.
Tetemes kár is érte 1849ben: Jellasics Kecskeméten át-

vonuló katonái tönkretették a
nyomdai felszerelés egy részét
és a drága papírkészletet.
Az 1850-es években bővült
a nyomdából kikerülő kiadványok köre. Itt jelent meg többek
között Cervantes Don Quichotté-ja és Victor Hugótól A Notre
Dame Egyház Párizsban című
regény, az előbbi a kecskeméti
Horváth György, az utóbbi a szintén kecskeméti Szalkay Gergely
fordításában. Szilády Károly haláláig példamutatóan dolgozott
a nyomdában; utolsó éveit csak
az keserítette meg, hogy – nyomdásznak nevelt fiát elveszítve –
nem látta biztosítottnak a vállalkozás jövőjét. 1871-ben hunyt el.

A kamara ipar- és gazdaságtörténeti kiállítást szervez
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipar- és gazdaságtörténeti kiállítást szervez a 650 éves Kecskemét évfordulós programjainak
keretében. A szervezők szándéka szerint a kiállítás bemutatja a céhesipar időszakát, a helyi gyáripar kezdetét és fejlődését, a 20. század ipari
és kereskedelmi életét, a „szocialista nagyipar” kecskeméti létesítményeit, valamint napjaink látványos fejlesztéseit. A kiállításhoz kérik mindazok
segítségét, akik a témához kapcsolódó tárgyakkal, dokumentumokkal,
fényképekkel rendelkeznek, és azokat a kiállítás időtartamára kölcsönöznék. Például: kézműves, kisipari és gyáripari termékek, tárgyak, makettek, szerszámok, cégtáblák, műhelyberendezések. Oklevelek, emléklapok, kitüntetések, rajzok, levelek, meghívók, reklámok. Fényképek
épületekről, műhelyekről, jeles iparosokról, kereskedőkről, szakmai és
kulturális rendezvényekről. A téma kapcsán keressék a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát a 76/501-500-as telefonszámon, illetve a titkarsag@bkmkik.hu email címen.
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A Bácska értékei

Minősítés Sokféle termék viselheti a Kiváló Bácskai védjegyet
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helyi és a megyei turizmusfejlesztési elképzelésekről, tervezett és folyamatban lévő
turisztikai beruházásokról
tanácskoztak Kiskunhalason, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara és a helyi önkormányzat
szervezésében tartott szakmai fórumon, a Csipke Hotel
konferenciatermében.
A kiskunhalasi városvezetés komoly szakmai programot dolgozott ki a helyi
turizmus fellendítésére.
A több ütemből álló, a helyi
gyógyfürdőt, a Csetényi-parkot, a sóstót, a lovasbázist,
a helyi sportközpontot, a városházát, a Csipkeházat és
a Thomra János Múzeumot
érintő átfogó fejlesztési beruházások és tervezett turisztikai programok, amelyhez az önkormányzat több
százmillió forint pályázati
forrást nyert, komoly fellendülést hozhatnak a város
életében – hangsúlyozta Fülöp Róbert polgármester a
konferencián tartott eladásában.
Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője felszólalásában kiemelte: nem
elég általánosságban meg
fogalmazni a turizmusra vonatkozó elképzeléseket, hanem konkrét attrakciókat
kell kitalálni és megvalósítani, amelyek Bács-Kiskunba vonzzák a turistákat. Ehhez azonban szükséges az
is, hogy legyenek megfelelő
szakemberek, akik folyamatosan szervezik a turisztikai
érdekességeket, hogy a térség fent legyen az ország turisztikai térképén.
Csáki Béla, a Bács-Kiskun
Megyei Turizmusfejlesztési
és Marketing Kft. ügyvezetője a bor- és gyógyfürdőturizmust, a falusi vendéglátóhelyeket és a kerékpáros
turizmust említette a főbb
húzóágazatnak, amely az
ország turisztikai térképén
kiemelheti Bács-Kiskun megyét. A szakember elmondta, hogy jelenleg 25 kiemelt
turisztikai projekten dolgoznak a megyében, amely
több mint 6 milliárd forint
értékű fejlesztést, beruházást jelent a térségben.

Pozsgai Ákos

Külön is
díjazza
a legjobbakat
a kamara

A

Stranszki Júlia örökös résztvevő és díjazott veszi át a diplomát Halmosi Zoltántól, a kamara elnökségi tagjától

Tizennyolc termék érdemelte ki a Kiváló Bácskai Termék
védjegyet, derült ki a VI. Bácskai Napon, amit május 26-án
rendeztek meg a Bácskai Kultúrpalotában.
KUBATOVICS TAMÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai
kirendeltsége által kiadott elismerő címet egy éven át viselhetik a minősítésen átesett és
arra érdemesnek ítélt termékek előállítói.
Idén már a hatodik alkalommal jöttek össze helyi és
környékbeli őstermelők, vállalkozók, gyártók, hogy megmutassák ismert, illetve elismertségre váró portékáikat.
Mint kiderült: békésen megfér
egymás mellett az igazán hagyományosnak mondható,
őrölt paprikával megszórt zsíros kenyér és például a kézműves csokoládé. Egyebek mellett lekvárok, mézek, rétesek,

tészták, szörpök, ételízesítők,
sajtok, késztermékek támadták az érdeklődők ízlelőbimbóit
és természetesen a pénztárcákat.
Györökné Mészáros Eszter,
bajai kamarai képviseleti vezető köszöntőjében hangsúlyozta: a termékdíjat először 2005ben a háromnapos Bácska
Expón adták ki, majd hosszú
szünet után élesztették fel a
védjegyet, ami segíti a vállalkozókat termékeik megismertetésében, ingyen mérethetik meg
azokat és mutatkozhatnak be
a vásárlóknak, építhetnek üzleti kapcsolatokat.
Immáron hatodik alkalommal rendezték meg a Bácskai
Napot. Vannak, akik a kezdetek
óta résztvevői az eseménynek
és mindig vannak csatlakozók,
köztük olyan is, akik rögtön kiérdemelték a védjegyet.
Appel Péter, a városháza
munkatársa – a városvezetők
üdvözletét tolmácsolva – azt
emelte ki, hogy a termékek jól

mutatják a Kincses Bácskában rejlő gazdasági potenciált, a kimagasló minőségükkel
hozzájárulnak Baja és a megye
jó híréhez, gazdaságának fejlesztéséhez, a kiállítók méltán
lehetnek büszkék.
Halmosi Zoltán, a kamara megyei elnökségének tagjaként, protokolláris teendői
mellett arról számolt be, hogy
ezen a napon minden évben új
termékeket lehet megismerni.
Így van ezzel ő is, van olyan termék, ami szállodájuk kínálatába is innen került be.
DÍJAZOTT TERMÉKEK:

• Natúr sárgabaracklekvár
(Balogh Mihályné Anna),
• Narancsos ganaschel töltött
étcsokoládé bonbon (Zoland
Family Kft. – Chokolady),
• 8 tojásos Bajai Halászlé és
Csuszatészta (Stranszki
Julianna),
• Monostori édes rétescsalád
(Kőszegi Jánosné),
• Kistermelői zöldségmix
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(Bányai György – Bajai Ökoporta),
• Csevapcsicsa fűszerkeverék
(Házi Pirospaprika Kft.),
• Füge befőtt (Vecsernyés
Irén),
• D-Soda Water, Ká-Pí-Víz (Kápolnás Szikvízüzem Kft.),
• Bácskai Bivaly, Meggylé, Cseresznyepaprika, Hegyes erőspaprika, Csemegeuborka
(Bácsalmásért Szociális Szövetkezet),
• Őrölt fűszerpaprika (Szente
Fűszer Bt.),
• Tej- és gluténmetes puszedli
(Nagyné Verbászi Ágnes),
• Provanszi fűszerkeverék,
Borspótló fűszerkeverék (Etsberger Teréz),
• Termelői akácméz, mézeskalács (Hurtony Méhészet),
Bodza-citromfű szörp (Vidéki
Péter – Vidéki Ökoporta),
• Napraforgó méz (Harti Imre),
• Kobolya Gomolya, Kobolya
grillsajt (Pencz Pál),
• 100 százalékos almalé (Zdravo Prordukt, Szerbia).

kamara szakképzési támogatási alapot hozott
létre. A cél az iskolai rendszerben tanulmányokat végző,
szakmai vizsga előtt álló, végzős
nappali tagozatos tanulók, szakoktatók és gyakorlati oktatók részére a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny és az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny 1–3. helyezettjének külön díjazása.
A szakképzési alapba évente
5.000.000 forintot helyez el a
megyei kamara, amely összeg
növelése érdekében gazdálkodó szervezetek, szakképzést
folytató intézmények és egyéb
más intézmények, valamint magányszemélyek is támogatását
is kérik.
2016-tól 16 tanuló, valamint
26 elméleti és gyakorlati oktató
részesült összesen 10 millió 54
ezer forint támogatásban. A kezdeményezés eredménye, hogy
folyamatosan növekszik a verseny iránt érdeklődők száma.
Kamaránk törekvése a szakmunkás életpálya népszerűsítése a kiváló eredményeket elérő
tanulók sikereinek bemutatásával. Szeretnénk felhívni a pályaválasztásban érintett általános
iskolások és szüleik figyelmét a
szakmunka értékére, a biztos
egzisztenciát nyújtó életpályára,
a szakmaválasztás fontosságára. Hiszünk abban, hogy a támogatási alappal eredményesen
ösztönözzük a szakmatanulást.
Ebben számítunk Önre is!
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BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Az építőipari panaszok száma emelkedett

A

z elmúlt évben az előzőhöz képest megduplázódott azoknak az
ügyeknek a száma, amelyeknél a felek egyezségre jutottak. A kamara mellett működő
Békéltető Testülethez beérkezett ügyek közel 70%-át érdemi döntések meghozatalával
sikerült lezárni – fogalmazott
dr. Horváth Zsuzsanna elnök, a
testület 2017. évi szakmai beszámolójának a megvitatása
során. A konkrét számadatokról a testület elnökhelyettesét,
Karádi Jánost kérdeztük.
– A termékekre vagy a szolgáltatásokra volt több panasz?
– A 2017-ben lezárt ügyek
47%-a termékekhez, míg

53%-a szolgáltatásokhoz kapcsolódott. A szolgáltatási területhez kapcsolódó ügyeknél
az építőipari kivitelezésekkel
kapcsolatos vitás ügyek száma
az előző évhez képest 30%-kal
emelkedett.
– Mik a legfőbb tapasztalataik
az építőipari vitás ügyekben?
– Több esetben hiányzottak
a vállalkozásoktól a munkálatok megkezdése előtt adott árajánlatok, vállalkozói szerződések, a vállalkozók által kért és a
fogyasztók által átadott előlegek
átvételéről szóló bizonylatok, a
beépítésre került anyagokról a
számlák, az elvégzett munkálatokról a végszámlák. Fontos kiemelnem, hogy a munkálatok

befejezése után célszerű a megrendelt és befejezett munkálatok átvétele úgy mennyiségileg,
mint minőségileg.
Ha megállapításra kerül, hogy
a vállalt munkálatokból valamit
nem végeztek el, vagy minőségi kifogások merülnek fel, akkor
azokról egy jegyzőkönyvet kell
felvenni. A vállalkozás ilyenkor
köteles a jótállás keretén belül a
hibákat kijavítani. Ennek a határidejét is célszerű a jegyzőkönyvben rögzíteni.
– Mi a módja annak, hogy jó
mestereket, jó szakembereket
találjunk?
– Manapság a fogyasztóknak
egyre nehezebb mesterembereket találni otthonuk felújítá-

sához, de a kiválasztásuk előtt
célszerű az egyéni vállalkozóktól elkérni az adószámukat, és
az ingyenesen elérhető „Egyéni
vállalkozók nyilvántartása” weboldalon tájékozódni az előéletükről. Társas vállalkozások esetében szintén az adószám vagy a
cégjegyzékszám alapján beszerezhetők a megfelelő információk az „Ingyenes Céginformáció”
weboldalon.
– Mik a tipikus hibák a megegyezés során?
– Több esetben szóbeli megállapodással intézik el a megrendelést az elvégzendő munkálatokról és azok kivitelezési
költségeiről. Ha vita támad a
felek között a megrendelt és

elvégzett vagy el nem végzett
munkák tekintetében, és egymás között nem tudják azt
rendezni, ebben az esetben is
fordulhatnak a fogyasztók testületünkhöz. Az ügynek abban
az esetben van pozitív kimenetele, ha az eljáró tanács közreműködésével sikerül megállapodniuk a feleknek.
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