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Kamarai elnökségi ülés Borotán
Fórum Arról tárgyaltak, hogyan lehetne felzárkóztatni a megye déli részét
Oktatási kérdésekről, a gazdaság jelenlegi helyzetéről,
a megye déli járásainak a felzárkóztatásáról is szó esett a
legutóbbi kihelyezett kamarai
elnökségi ülésen.
BARTA ZSOLT
A BKMKIK kamarai elnökségi
ülést tartott Borotán. Gaál József megyei elnök beszámolt
a korábbi ülés óta eltelt időszak munkájáról, Szemerey
Szabolcs tájékoztatást adott
a Hírös Beszállító Klaszter
(HBK) mellett működő Hírös
Kulcs Kft. pénzügyi helyzetéről. Megemlítette, hogy 12 millió forintról 16 millióra nőtt a
szervezet tőkéje. Kitért arra is,
hogy a HBK-hoz hasonló gépipari jellegű szervezet Magyar
országon nyolc működik, az
uniós országokban pedig talán 120 körül alakulhat a számuk. Szólt arról is, hogy jó esélye van a szervezetnek arra,
hogy egy GINOP-os pályázatot elnyerjen, melynek révén
az eddigieknél több szakmai
programot tud majd szervezni a klaszter. Az ülésen szó
esett arról is, hogy a csökkenő
gyermeklétszám miatt egyre
kevesebben tanulnak szakmát. Gaál József elnök megemlítette, hogy a szakmákon
belül is a folyamatosan változó igényekre kellene rugalmasan reagálni. Több kecskeméti
gyár foglalkoztat műanyagipari szakmunkásokat, ugyanakkor ilyen jellegű képzés nincs
a megyében.
Ördög Dóra, a megyei iparkamara szakképzési igazgatója a nemzetközi szakképzés

A felvételen Gaál József (balról), Rausch Sándor, a megyei önkormányzat alelnöke, Fercsák Róbert bajai
polgármester és Barta Tiborné Gál Ágnes

ünnepének előkészítéséről
tájékoztatta az elnökségi tagokat. Magyarország szeptemberben rendezi meg az Euroskills
2018. versenyt Budapesten,
ahová 28 ország legjobb szakmunkás diákjait várják. A nagyszabású versenyre a megyei
kamara 2050, továbbtanulás
előtt álló diákot szállít a helyszínre. Az elnökségi ülés további részében a kamarai képviseletek vezetői számoltak be
az elmúlt egy év során végzett
munkájukról.
Ezt követően a program egy
szakmai fórummal folytatódott.
A szervezet elöljárói, a térség
polgármesterei és különböző
cégek vezetői a megye déli járásainak a gyorsabb fejlődésbe
való bevonásáról tárgyaltak.

Gaál József megyei kamarai
elnök arra hívta fel a figyelmet,
hogy a megye hét országgyűlési képviselőjének egységesen
kellene a Parlamentben lobbiznia a térség felzárkóztatásáért. A szervezet vezetője azt is
megfogalmazta, hogy a Baja–
Kecskemét közötti országutat kellene gyorsabb közlekedésre alkalmassá fejleszteni,
Baja számára pedig az M6-os
autópálya időbeli elérhetőségét kellene rövidebbé tenni
például az 51-es út fejlesztésével. Emellett azokat a jó kezdeményezéseket kell felkarolni,
amelyek a helyi fejlődést segítik, ilyen például a jánoshalmi Renner cég tevékenysége.
A vállalat egy új innovatív traktorkonstrukciót alkotott, mely-

nek a sorozatgyártása lenne a
következő lépés. A helyi termékek népszerűsítése a cél, erre
az Unióban rengeteg jó példa
áll a rendelkezésre.
Rausch Sándor, a megyei
önkormányzat alelnöke azt
mondta, hogy a megyében nagyon sok ötlet és kezdeményezés született eddig is, de ezek
nem erősítették egymást, mert
sokszor nem is hallottak egymásról az ötletgazdák. Most itt
a lehetőség a koordináció megszervezésére. Fercsák Róbert
bajai polgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy a városa
mindenekelőtt az autópályára történő kijutásban, illetve
a Vajdaság – mindenekelőtt
Zombor – felé történő orientálódásban érdekelt.

A Bácsalmásért Szociális Szövetkezet elnöke, Barta Tiborné
Gál Ágnes a helyi Bácsalmási
Finomságok termékcsoportra
hívta fel a figyelmet, amely az
egészséges táplálkozás alapját képezhetné. Halmosi Zoltán
kamarai elnökségi tag, a bajai
Duna Szállót működtető Duna
Kft. ügyvezető igazgatója azt
mondta, hogy a legfontosabb
céljuk megtartani a dolgozókat. A térségben minél több és
jobb minőségű utat kell építeni.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programba kell minél intenzívebben bekapcsolódni.
Czeller Zoltán, Jánoshalma
polgármestere üdvözölte a fórum létrejöttét, megjegyezte,
hogy az egykori laktanyaépületet fejlesztik és próbálják kiadni, eladni vállalkozásoknak.
Kaldenekker Sándor vállalkozó azt mondta, hogy az ipar, a
mezőgazdaság és a turisztika
mellett a határ közelségét kellene kihasználnia a térségeknek.
A fejlődés gátja a munkaerő hiá
nya. A Jánoshalmán céget vezető Renner Tamás hangsúlyozta, hogy óriási az elvándorlás a
térségből, melyet le kell lassítani. Megjegyezte, hogy az adottságok alapján óriási logisztikai
központot kell létrehozni, melyet
viszont áruval kell megtölteni.
Az öntözéses területeket növelni kellene. A jelenlegi állapot az 50-es évek szintjét éri
csak el, holott megváltoztak
a klimatikus viszonyok. Papp
Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója azt ecsetelte, hogy olyan
nagy a szakemberhiány, hogy
a vizsgák utáni másnap a fiatalokat már viszik is a cégek.

Álláspontja szerint az általános iskola utáni továbbtanulást szabályozni kellene.
A gyerekeknek jobb lenne, ha
szakmát tanulnának, nem pedig gimnáziumba mennének.
Farkas László agrárkamarai alelnök arra hívta fel a figyelmet,
hogy öntözni kellene, de ezt
csak talajvízből lehet. A kutak
engedélyeztetését egyszerűsíteni kellene. Pogonyi Tibor, a
NAK megyei igazgatója szerint
a termelők integrációjára kellene nagy figyelmet fordítani. Tan
Attila, a bajai Akusztikai Kft.
ügyvezető igazgatója a csapadék visszatartását szorgalmazta. Kollár Péter, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője azt mondta, hogy
egyre kevesebb az állástalan.
Megjegyezte, hogy az ügyfeleik közül sokan egészségügyi,
mentális és szociális gondokkal küszködnek, ezért nehéz
őket beilleszteni a munka világába.
Gaál József kamarai elnök az
egyeztetés végén azt javasolta,
hogy az ötleteket foglalják ös�sze, majd a cél az lenne, hogy
ezekből olyan projekteket hozzanak létre, amelyhez forrásokat lehet találni.
Hangsúlyozta, hogy szükség
lesz egy szervezetre, amelynek
alakuljon egy szűkebb irányító
magja. A szervezetet fogja ös�sze a megyei önkormányzat.
Ennek a tagjai a két kamara
és a polgármesterek legyenek.
A megbeszélésen részt vett
Bányai Gábor országgyűlési
képviselő is, aki a felzárkóztatási folyamat elindításához segítséget ígért.

A
modern
Kecskemét
fejlődését
irányította
Történelem

Lestár Péter egykori polgármester csak a városnak élt, emlékét örökre megőrzi a megyeszékhely

L

estár Péter korának embere volt. Nagyságát az
adta, és adja máig is,
hogy felismerte a Kecskemét
fejlődése előtt megnyíló, megnyitható új utakat, lehetőségeket és élt velük.
Református kisnemesi család tagjaként (apja: Lestár Sándor, anyja: Nagy Erzsébet) elemi
és középiskoláit Kecskeméten
végezte. Jogot Pozsonyban, a
királyi jogakadémián tanult.
1842- ben tette le ügyvédi vizsgáit, majd 1848-ig itthon ügyvédi
gyakorlatot folytatott. 1848-ban
a forradalom eszméivel azonosulva népfölkelőnek állt, majd a
város által kiállított 318 fős önkéntes gyalogos század főhad-

Lestár Péter

nagya lett. Harcolt Pákozdnál és
a schwechati csatában. Komáromban a kapituláció már századosi rangban érte. A katonai terror időszakában visszavonultan
élt. Később a javaslatára alakult
egy sor vállalat, a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület (1867),
a Kecskeméti Gazdasági Gőzmalom Rt. (1869). Hosszú ideig volt
a Kaszinó elnöke, az Olvasókör
választmányi tagja, a Honvédegylet elnöke. Ott találjuk a Gazdasági Egyesület alapítói között
is. A város közügyeinek irányításában a képviselő-testület tagjaként vett részt. 1880 augusztusában a B. Kiss Mihály halálával
megüresedett polgármesteri
székbe a 61 éves Lestár Pétert

választották. A város pénzügyeit
rendbe hozta. Városi Cselédhivatalt szervezett, városi kezelésbe
vették a piaci helypénzszedést,
bevezették a kövezetvámot. Szabályrendeletet alkottak a városi
birtokváltoztatási illeték fizetéséről, 200 holdas városi szőlőtelepet hoztak létre Szikrában. A város tulajdonát képező legelőket
parcellázták a lakosság javára.
Az anyagi helyzet megszilárdulása lehetővé tette a városrendezés, a nagyszabású építkezések megkezdését. 1896-ra
felépült a városháza és a színház. 1895-ben a Kecskemét–
Fülöpszállás, 1896-ban a Kecskemét–Tiszaug közötti vonal
átadására került sor. Megkezdő-

dött a város csatornázása, ártéri
kutak fúrása, városi villanytelep
létesítése. Városi és pusztai iskolák egész sora épült, 1894-ben
megnyílt a városi zeneiskola.

Még kétszer választották újra
polgármesterré. Vagyont nem
gyűjtött. Nem nősült meg. Lestár
Péter egy gazdaságilag megerősödött várost hagyott itt.

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 kiállítás bemutatja a céhes ipar időszakát, a helyi gyáripar kezdetét
és fejlődését, a 20. század ipari és kereskedelmi életét, a „szocialista nagyipar” kecskeméti létesítményeit. A kiállításhoz kérik mindazok segítségét,
akik a témához kapcsolódó tárgyakkal, dokumentumokkal, fényképekkel
rendelkeznek, és azokat a kiállítás időtartamára kölcsönöznék. Keressék a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát a 76/501-500-as telefonszámon, illetve a titkarsag@bkmkik.hu e-mail-címen.
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A Duna Aszfalt
épít Baján
BAJA Régen várt fejlesztés kezdődhet Baján. Június 15-én a
Bajai OKK Kft. székhelyén írták alá egy korábban elnyert
pályázat kapcsán esedékes
kivitelezési szerződést a Duna
Aszfalt Kft-vel. Olyan nagy
teherbírású szerkezetekben
gondolkodnak, amelyek 120
tonnás áru rakodását is lehetővé teszik. A környezetbarát
zöldkikötőt is áttelepítik és fejlesztik. Újabb utakat és parkolókat építenek, és ez az elektronikai rendszert is frissítik.

2018. június 30., szombat

Internetes buktatók

Előadás A kamara fogyasztóvédelmi tájákoztatókat szervezett

Új pályának
örvendhetnek
BAJA Felújították a bajai Türr
István szakképző iskolát. Daka
Mónika tagintézmény-vezető
évzáró beszédében bejelentette, hogy elkészült az udvar felújítása: biztonságos, speciális
gumiborítású sportpályával is
gazdagodott a tanintézmény.

Kiskunhalas
a szabadkai expón
KISKUNHALAS Halas is részt
vett az idei Szabadkai Gazdasági Vásáron, amely kiemelkedő esemény a Vajdaságban.
Szabadka mint testvérvárosát
hívta meg Halast. A város egy
15 m2-es standdal mutatkozott be a látogatóknak. Itt többek között a halasi csipkét is
meg lehetett nézni, de jelen
voltak a Thorma múzeum kiadványai és a Városmarketing
Iroda termékei is.

A tervek hamarosan
elkészülnek
KALOCSA Új látványterveket
tett közzé dr. Bálint József,
Kalocsa város polgármestere a tervezés alatt álló
Kalocsa–Paks Duna-hídról.
Az engedélyes tervek hamarosan elkészülnek, így jövőre
remélhetőleg megkezdődhet
az építkezés. Az új hídon az út
kétszer egy sávos lesz, mely
kerékpárúttal egészül ki.

Récsányi Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala oszályvezetője tartott előadást

Örökzöld témáról tartottak
ismertetőket a megyei iparkamara kecskeméti székházában, illetve Baján, Kiskunhalason és Kalocsán, a helyi
képviseletek szervezésében.
Az előadók fogyasztóvédelmi
témákat jártak körül, majd
válaszoltak az érdeklődők
kérdéseire.
BARTA ZSOLT
Folyamatosan változnak a fogyasztóvédelmi jogszabályok,
illetve az internet terjedésével
a fogyasztóvédelmi panaszok
is. A vállalkozók közül nem
mind van azzal tisztában, hogyan is kell kezelni a felvetődő
problémákat. A megyei iparkamara ezért is szervez évek
óta fogyasztóvédelmi tájékoztatókat, amelyen az előadók
az aktuális, gyakran felvetődő problémákat járják körbe.
Így történt ez a közelmúltban
is. A sorozat nyitórendezvényét Kecskeméten tartották.
A programsorozat egyik megfogalmazott célja az, hogy a
kormányhivatal és a vállalkozói szféra közötti partneri vi-

szony még inkább elmélyüljön.
Lényeges az is, hogy az elektronikus ügyintézés gördülékeny legyen – ezeket Récsányi
Ilona, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala közlekedési és
fogyasztóvédelmi főosztály fogyasztóvédelmi osztályának
osztályvezetője emelte ki a
rendezvényen.
Előadásában érintette a
szervezeti átalakításokat,
az eljárásjogi változásokat.
A fogyasztóvédelmi hatóság
kiemelt célterületének, az
online kereskedelemnek a
legfontosabb tudnivalóiról is
szó esett. A szakember hangsúlyozta, hogy a járási hivatal
általános fogyasztóvédelmi
hatóságként jár el, a megyeszékhelyi járási hivatal viszont
kiemeltebb ügykörökben, például e-kereskedelem, elektronikus hírközlés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
vizsgálatakor, piacfelügyelet
esetében illetékes. A megyei
hivatal felett áll a Pest Megyei
Kormányhivatal, amely feladata a másodfokú hatósági
feladatok ellátása, a nemzeti

fejlesztési miniszter pedig a
szakmai irányítást látja el, ő
hagyja jóvá az Ellenőrzési Vizsgálati Programot. Récsányi Ilona hangsúlyozta, hogy az ezzel
kapcsolatos jogszabályok az
év első napjától léptek érvénybe. A rendezvényen elhangzott, hogy aki tájékozódni akar
vásárlás előtt arról, hogy a vele
kapcsolatban álló rendelést
felvevő vállalkozás mennyire
megbízható, annak érdemes
felkeresnie a www.jogserto
webaruhazak.kormany.hu oldalt. Ezen a problémás cégek
listája található. A fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon
az érdeklődő minden olyan
témát megtalál, amely segít
a biztonságos vásárlásban.
(Internetes vásárlás fogalma,
a szolgáltató beazonosítása,
megrendelés és szerződéskötés, szállítás–fizetés, elállási
jog, internetes árverések, jogaink érvényesítése, általános
tippek.) Szó esett arról is, hogy
nyáron a fogyasztóvédelmi
szakemberek az évenként előforduló szokásos ellenőrzéseket végzik el. Figyelmet fordítanak arra, hogy a fiatalkorúakat

dohánnyal vagy alkohollal kiszolgálják-e a boltokban. Megfelelő-e a nyitvatartás, meg
található-e a vásárlók könyve,
a szeszes italokat pontosan
mérik-e ki a vásárlóknak.
Nem minden problémával
kell rögtön bírósághoz fordulni.
Érdemes előbb az iparkamara
mellett működő békéltetőtestülethez fordulni. Dr. Horváth
Zsuzsanna, a megyei testület
elnöke ezzel kapcsolatban tartott előadást, aki arra hívta fel
a figyelmet, hogy a vitás ügyek
jelentős része megegyezéssel
zárul. Ha ilyen nem történik,
akkor ajánlást tesz a BT. Ezt a
vállalkozások többsége elfogadja és teljesíti. Történt olyan
eset, hogy például a megvásárolt cipővel nem volt elégedett
a vásárló. Az értékesítő ekkor
a lábbeli árának a felét vis�szaadta a vevőnek. Majd arra
hívta fel a figyelmet, hogy a panaszt tevők minden esetben
mellékeljenek dokumentumokat arról, hogy megpróbáltak
az eladó céggel egyezkedni.
Ha erre nemleges a válasz,
akkor érdemes a testülethez
fordulni.

A nyári
összefüggő
gyakorlatról

A

14/2017. (VI. 14.).
Emmi-rendelet értelmé
ben a 2017/2018-es
tanév utolsó tanítási napja
2018. június 15. (péntek), így
már szombattól, 2018. június
16-tól kezdődően szervezhető
a nyári összefüggő gyakorlat.
Azon szakközépiskolai, szakiskolai tanulók, akik tanulószerződéssel már szorgalmi
időszakban, azaz évközben is
gazdálkodónál töltötték gyakorlatukat, a nyári összefüggő gyakorlat maradéktalan letöltésén
kívül nincs további teendőjük.
A 9. évfolyamos, sikeres szintvizsgát tett szakközépiskolai
és szakiskolai tanulók a nyári
összefüggő gyakorlat kezdetétől végzésükig tanulószerződés
kötése mellett külső gyakorlati
képzőhelyen töltik gyakorla
tukat.
Azonban azok, akik érettségire felkészítő, szakgimnáziumi
képzésben, illetve szakközépiskolai ágazati képzésben 9-11.
évfolyamon tanulnak, kerettanterv szerint kötelezően teljesítendő összefüggő gyakorlatot
kell letölteniük, ezzel teljesítik
végleg tanévüket.
Ahhoz, hogy együttműködési
megállapodás keretében külső
gyakorlati képzőhelyen tölthessék gyakorlatukat, a szakképző
iskola a megállapodás megkötését megelőzően és azt követően a kamarával együttműködve folyamatosan ellenőrzi a
gyakorlati képzés személyi és
tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik
arról, hogy a tanuló gyakorlati
képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.
Azon tanulók számára, akik
nappali rendszerű oktatásban
vesznek részt, pénzbeli juttatást köteles fizetni a gazdálkodó szervezet. A fizetendő tanulói
pénzbeli juttatás az összefüggő
gyakorlaton töltött, valamen�nyi megkezdett hét után jár, ös�szege 6728 Ft/tanuló/hét, mely
készpénzben kifizethető. Ennek
összegét a mulasztott napok
arányában csökkenteni kell, ha
a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Az igazolatlan
mulasztást pótolnia kell. A tanulót nem kell a NAV-hoz bejelenteni és biztosítottá sem válik, ez
a juttatás adómentes juttatás
az szja-törvény alapján. Bővebb
információ a www.bkmkik.hu
honlapon olvasható.

A
szépségipar
képviselői
találkoztak
Összefogás

A lábápolók, kézápolók és a műkörömépítők után a fodrászok is szakmai klubot alapítanak

N

éhány éve alakult meg
a Lábápolók, Kézápolók
és Műkörömépítők
Országos Szakmai Klubja (LKM
OSZK) Bakos Aranka mester vezetésével, amelynek a megyei
iparkamara ad helyet. A közelmúltban rendezték a klub szakmai találkozóját. A rendezvényt
Tasi László, a kamara kézmű
ipari tagozatának az alelnöke
nyitotta meg. A vezető fontosnak tartotta azt, hogy a szépészeti ipar ezen csoportja is
megszervezte önmagát, mely
a szakmai fejlődéshez biztosít jó hátteret. Bakos Aranka,
az LKM OSZK elnöke beszélt a
szakma fejlődésirányáról és arról is, hogy a területi kamarákkal hogyan működnek együtt.

Bemutatták a bácskai menyecskét, aki a szépségszakma mestereinek, kozmetikus, fodrász, kézápoló,
pedikűrös közös alkotása volt Kecskemét városának 650. évfordulója alkalmából

Szó esett különböző szakmai
kérdésekről, így a gyógypedikűrös hivatás kihívásairól, a nyári
hajápolásról is. A rendezvényen
a szakmai felelősség anyagi
vonzatait érintette egy meghívott előadó, Lelkes Jolán. Mint
mondta, bárkivel előfordulhat,
hogy a munkája során hibát
követ el. A biztosítás, amely havonta kevesebb mint kétezer forint – fodrászok, kozmetikusok,
manikűrösök és pedikűrösök –
számára jelent több millió forint
erejéig anyagi védelmet egy kártérítési kötelezettség során. A
rendezvényen egy szakmai díjat
is alapítottak. A Kincs Eszter-díj
egy százezer forint összegű ösztöndíj, amelyet fiatal, tehetséges
szakembereknek ítélnek oda.

A rendezvényen részt vettek a fodrász hivatás képviselői is. Vargáné Balázs Mária, a mestervizsga-bizottság
elnöke két tehetséges, versenyt nyert diákot mutatott
be, akik egy hajkölteményt
készítettek egy társuknak. Lapunknak a mesterfodrász elmondta, hogy ősszel a megye
fodrászai számára egy klubot
indítanak. Ezen szakmai előadásokat tartanak, a hivatás
legfontosabb kérdéseit érintik
majd neves előadók bevonásával. A szakmai előadások
végén bemutatták a bácskai
menyecskét, akin a hagyományos magyar díszítőelemekkel
ötvözték a modern szépségápolást.
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Védett információk

Innovációs
díjra lehet
pályázni

A

Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi
Akadémiai Bizottsága
szakmai közreműködésével a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület pályázatot
hirdet „Dél-alföldi Innovációs
Díj”elnyerésére.
A pályázat célja a Dél-Alföld
régióban létrejött legjelentősebb szellemi alkotás, illetve
azon alapuló termék, eljárás
vagy szolgáltatás elismerése.
Pályázhat: gazdasági társaság
kategóriában: a Dél-Alföld régióban bejegyzett székhellyel
vagy fiókteleppel rendelkező
gazdasági társaság. Természetes személy kategóriában:
a Dél-Alföld régióban állandó lakhellyel vagy ideiglenes
lakcímmel rendelkező 40 év
alatti magyar állampolgár. Pályázni lehet bármely iparilag
alkalmazható és piacképes
megoldást tartalmazó szellemi alkotással – amelyre vonatkozóan a pályázó hitelt érdemlően bemutatja a megoldás
szakterületen való újdonságát
–, illetve azon alapuló termékkel, eljárással vagy szolgáltatással, amely révén a gazdasági társaság 2017-ben jelentős
üzleti hasznot ért el.
Pályázni lehet bármely
(a) iparilag alkalmazható és
(b) piacképes megoldást tartalmazó szellemi alkotással,
amelyre vonatkozóan a pályázó hitelt érdemlően bemutatja
a megoldás szakterületen való
újdonságát.
A beküldendő pályázat szakmai anyagának terjedelme
maximum 20 gépelt oldal.
A pályázat szakmai anyagát
CD-re rögzítve vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
A pályázatokat 2018.
október 1-jén 16 óráig személyesen, vagy postai úton az
MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkársága címére (6720 Szeged, Somogyi u.
7.) lehet, CD-re rögzítve vagy
elektronikus levélben a szab@
tab.mta.hu e-mail-címre benyújtani. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ
kérhető a 62/553-911-es telefonszámon vagy a szab@tab.
mta.hu e-mail-címen.
Egyéb részletek a www.
bkmkik.hu honlapon.

GDPR Szakember kell az adatvédelmi rendszer kialakításához

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.
(BRPL20180221001)
Lengyel orvosi termékek
gyártója és disztribútora szeretné bővíteni a portfólióját külföldi termékekkel, mint a szilikon
sebészi termékek és koponyarögzítő rendszerek. Elsősorban
OEM (Original Equipment
Manufacturers) partnereket
keresnek. Az együttműködést
disztribútori megállapodásként
képzelik el.
(BRUK20180330001)
Brit élelmiszeripari csomagolás tervezésével foglalkozó
cég gyártócéggel kötne kiszervezési együttműködést, akiktől
nagy méretű elviteles kávésdobozt szerezne be.

Dr. Kovács László adatvédelmi szakértő: az ügyfelek adatait védeni kell

Május 25-től immár kötelezően alkalmazni kell az új
európai Általános Adatvédelmi Rendeletet, amelyet
angol neve (General Data
Protection Regulation) után
GDPR-nak nevezünk. Ennek a kérdéseiről beszélgettünk dr. Kovács László adat
védelmi szakértővel.
BARTA ZSOLT
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaly
óta rendez GDPR-ral kapcsolatos tájékoztatókat. Ezek egyik
előadója dr. Kovács László volt
a közelmúltban. Az adatvédelmi szakértő azt mondja, hogy
rengetek személyi adat keletkezik egy-egy olyan vállalkozásnál, amely az ügyfelek széles körével tartja nap mint nap
a kapcsolatokat.
– Ezeket az érzékeny információkat többnyire a vállalkozások elektronikus számítógépes hálózatain tárolják.
Ha ezeket nem megfelelően
védjük, akkor sok adat kikerülhet a rendszerünkből. A legnagyobb közösségi hálózat
adatvédelmi incidense, amely
következtében több millió ember adatait szerezték meg más

szolgáltatók és cégek is, erre
a problémára hívja fel a figyelmet. Jobban kell vigyázni az
emberek magánszférájára,
mint korábban, amikor csak
papíralapon voltak regisztrálva
az információk. Akkor ugyanis csak a jogosultak szűk köre
jutott a bizalmas adatokhoz
– hangsúlyozta a szakértő.
– Kire vonatkozik a
GDPR-rendelet?
– Minden olyan szervezetre,
melyek természetes személyek
adatait kezelik – emeli ki dr. Kovács László. – Ha egy vállalkozó
egy évben csak két magánszeméllyel köt szerződést, akkor ő
már adatkezelőnek számít, azaz
rá is vonatkozik a GDPR-rendelet. A kevesebb adattal dolgozó
vállalkozónak egyszerűbb megoldani ezt a kérdést, mert nem
egy egész IT-rendszerre, hanem
legfeljebb egyetlen laptopra kell
figyelnie. Ha azonban több vállalkozás dolgozik együtt egy vállalatkörön belül, akkor nagyobb
figyelmet kell arra fordítani,
hogy hol is vannak azok a kockázati tényezők, amelyek miatt
„kicsoroghatnak” az adatok.
– Mivel is kezdje egy KKV az
adatok biztosítását?
– Azok a cégvezetők, akik
folyamatosan tájékozódnak a

világ, a jogszabályok, a piaci
viszonyok változásairól, most
is elérik azokat az információkat, amelyekre szükségük van.
A GDPR-jogszabály is megjelent, elérhető a neten. Léteznek olyan cégek, amelyek korrekt segítséget nyújthatnak,
de olyanok is vannak, amelyek
konjunktúralovagok szerepét felvéve kihasználják egyes
vállalatvezetők hiszékenységét. Történt olyan eset, amikor
egy háromfős céghez beállított
egy vállalkozó, hogy felajánlja
a segítségét 250-300 ezer forintért, és az internetről letölt
hető adatvédelmi szabályzatot nyomtatott ki az ügyfélnek
– mesélte.
Dr. Kovács László azt ajánlja, hogy egy jó jogászt érdemes
keresni, aki segít az adatvédelmi szabályzat kialakításában.
– A vállalkozónak fontos
odafigyelnie arra, hogy a saját GDPR-rendszere rendelkezzen jogosultságot rögzítő,
adatleltárt rögzítő, és adatkezelést rögzítő nyilvántartásokkal is. Például ha egy cég
kamerarendszert működtet,
akkor rögzíteni kell azt, hogy
ki kap betekintést a rendszerbe. Egy szabályzati és egy gyakorlati részre oszlik a rendszer.

Az ellenőrző hatóság ellenőrzi
a szabályzást, majd utána ennek a gyakorlati megvalósulását nézi meg. Ha a szabályzást
jól elkészítik, azt betartják, az
adatok elektronikai és fizikai
védelme megvalósult, akkor
az ellenőrzéstől nem kell tartani – mondja dr. Kovács László.
– A számítógépes rendszert
a kor vívmányainak megfelelő
védelemmel kell ellátni. Belépési jogosultság személyre szabásával, szoftverekkel,
jelszavakkal vagyunk képesek megvédeni a rendszert.
A felhőszolgáltatók is viszonylag jó védelmet biztosítanak
az adatvédelem szempontjából. A legtöbb egyéni vállalkozó a könyvelőkre bízza ennek a megoldását. A könyvelő
adatfeldolgozóként jelentkezik
a rendszerben. Neki megfelelő
adatvédelmi felhatalmazással
kell rendelkeznie az adatkezelőtől, mi módon őrizze és védje az adatokat, és használja
azokat. A magánkönyvelőknek
nagy a felelőssége, de a valódi
felelősség az adatkezelőn van.
Ha tőle kiszivárog, akkor azon
a felelősség, aki őt megbízta a
könyveléssel, adatfeldolgozással – mondta végül dr. Kovács
László adatvédelmi szakértő.

(BRNL20180306001)
Egy holland cég beltéri légminőségmérési, felismerési és
optimalizálási szakértő partnereket keres. A vállalkozás
tiszta és egészséges levegőtechnikai megoldásokat kínál
termékek és szolgáltatások
segítségével. A szabadalmaztatott légtisztító berendezések
eltávolítják a szennyeződéseket (pl. vírusok, finom részecskék, allergének gázok és
szagok). A megnövekedett igények kiszolgálásához gyártó
partnereket keres a holland
vállalkozás. Gyártói, licencvagy kölcsönös termelési megállapodást kötnének jövőbeli
partnereikkel.
(RDLV20180409001)
Innovatív technológiát keresnek a nagy szilárdságú
kompozit útburkolatok gyártásához. A felhívás célja, hogy
olyan gyártási technológiát fejlesszenek, amely hőre lágyuló
TRL2-től legalább TRL4-ig terjedő útlezáró korlátokat állít
elő. A tervezési és a gyártási
technológiát a lettországi cég
dolgozza ki. Olyan partnereket keresnek, akik az anyagok nagyfokú mechanikai
tesztelését elvégeznék, illetve
a virtuális korlátprototípusokat vizsgálnák meg ütközési
szimulációk során, valamint
tanúsítanák a termékeket és
koordinálnák a projektet.

Különböző
hivatásokkal
ismerkedtek
a
diákok
Oktatás
Pályaorientációs táborokat második alkalommal rendezett a kamara

A

tavalyi év sikere után a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szünidő első két hetében
húsz-húsz diáknak rendezett
Szaki Tábort Kecskeméten.
A diákok a város különböző
általános iskoláiból jelentkeztek az elmúlt hetekben a kamara felhívására. A Magyar Ilona,
a Zrínyi Ilona, a ménteleki, a
kerekegyházi, a hetényegyházi,
a Kertvárosi és a Piarista általános iskolákban tanuló gyerekek több tucat szakma rejtelmeibe nyertek bepillantást.
A megyei szervezet pályaorientációs céllal öt kecskeméti szakképző iskolába vitte el a

Az újraélesztés folyamataival ismerkedtek a gyerekek a Szent-Györgyi
Albert Szakgimnázium és Szakközépiskolában
Fotó: Bús Csaba

diákokat. Bársony István, a kamara pályaorientációs tanácsadója lapunknak elmondta,
hogy a program célja a szakmák megismertetése volt.
Mint mondta, délelőttönként
a középiskolákban folytatott
képzéssel ismerkedtek, majd
ebéd után ellátogattak egy-egy
céghez, ahol megismerkedhettek a gyakorlati képzéssel is.
Így fogadta a Szaki Tábor résztvevőit a Tesco Globál Áruházak
Kft., az STI Petőfi Nyomda Kft.,
a Bács-Kiskun Megyei Kórház,
a Phoenix Mecano Kecskemét
Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. oktató
központja is.

Bársony István elmondta, a
tanév során mintegy 200 diák
vett részt rendhagyó technikaórákon, amelyeket a szakképzőkbe és gyakorlati képzést
folytató cégekhez szerveztek. Ennek folytatása a tábor,
ahová önként jelentkeztek a
gyerekek. A kamara szállította reggelenként a résztvevőket, szervezte az egész napos
programot, és étkezést is biztosított.
Az öt nap során a Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
a Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola, a

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, a
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola és
a Gróf Károlyi Sándor Szakgimnázium Szakközépiskolája és Kollégiuma szaktanárai
ismertették azokat a szakmákat, amelyeket az általános iskola elvégzése után tanulhatnak a diákok.
Hogy milyen volt az első heti
tábor? Ambrózi Eszter, a kecskeméti Arany János Általános
Iskola diákja jól érezte magát.
A tábor első, keddi szlogenjét ő
adta, amely így hangzott: „gyerekek vagyunk, megoldjuk”.
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Ki lehet
vizsgabizottsági
tag és elnök?

A

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet
Szakmai Vizsgabizottsági Tagi
Névjegyzékbe történő felvételre.
Ki lehet a szakmai záróvizsga bizottságának tagja?
Aki a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az alábbi
feltételekkel rendelkezik:
• büntetlen előélet,
• szakirányú főiskolai vagy
egyetemi diploma és ötéves
szakmai gyakorlat az adott
szakmacsoportban, vagy
• szakmai és középiskolai
végzettség, vagy mesterlevél,
továbbá ötéves szakmai gyakorlat az adott szakképesítésben, vagy
• szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen.
Mely szakképesítésekben lehet jelentkezni?
Ács, asztalos, építményzsaluzat- és fémállvány-szerelő,
faipari gépkezelő, faipari technikus, famegmunkáló, asztalosipari szerelő, autóelektronikai
műszerész, automatikaiberendezés-karbantartó, autószerelő,
autótechnikus, gépjármű-mechatronikus, járműfényező,
járműkarosszéria-előkészítő,
felületbevonó, karosszérialakatos, mechatronikai technikus,
mechatronikus-karbantartó,
bevontelektródás kézi ívhegesztő, elektronikai technikus,
finommechanikai műszerész,
gépgyártástechnológiai technikus, központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő, villanyszerelő, festő, mázoló, tapétázó,
kőműves és hidegburkoló,
magasépítő technikus, szárazépítő, lakástextil-készítő, női
szabó, turisztikai szervező, értékesítő.
Az érdekődők további információkért bizalommal fordulhatnak Andrásné Sinkó Klára
vizsgadelegáló referenshez,
akit a 76/501-522-es telefonszámon, vagy az andrasne.klara@bkmkik.hu e-mail-címen érhetnek el.
Részletek a www.bkmkik.hu/
hu/szakkepzes/szakmai-vizsgaztatas oldalon olvashatók.
A vizsgabizottsági elnökök
posztra a www.nive.hu oldalon,
a „Szakmai vizsgaelnöki pályázatok” menüpont alatt található felületen lehet regisztrálni:
https://vep.mer.gov.hu/.
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Vállalkozók Hete

Kalocsa Hogyan növelhető az online segítségével a forgalom?

Balog Gábor témavezető tartott Google Digital Workshop előadást

Két különleges előadást
és foglalkozást hirdetett a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai
képviselete, mielőtt még megnyitották volna a Munka Világa kiállítást, vagy kihirdetnék
a Mestermunka Pályázatok
nyerteseit.
GÁBOR JÁNOS
A kamara mind több sikeres
és a szabályoknak megfelelően működő céget szeretne látni a régióban, ehhez ingyenes
előadásokkal, szakmai elismerésekkel járult hozzá a közelmúltban szervezett programban. Online fejlődésről és piaci
lehetőségekről a Google oktatta a vállalkozásokat, újraélesztésről és munkahelyi elsősegélyről pedig két szakorvos.
– A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székhelyén már több előadást
szerveztünk a Google munkatársainak a segítségével. Ennek az volt a lényege, hogy
bemutassuk azt, hogy a legnagyobb kereső platform felületeit
miként is lehet használni arra a

célra, hogy megismertessük a
cégünk szolgáltatásait, termékeit. Arra gondoltunk, hogy erre
volna érdeklődés Kalocsán is,
és akkor a helyieknek nem kell
elutazni Kecskemétre – idézte
fel az előzményeket Péjó Zoltán. A megyei iparkamara kalocsai kirendeltségének vezetője
elégedetten nyugtázta, amikor
az internetes cégóriás hazai
képviselete rábólintott az ötletre, és megjelent a városban.
– Érdeklődés kísérte a Vállalkozók Hetére szervezett programot, aminek köszönhetően a
folytatást is tervezzük. A következő alkalommal részletezzük,
hogy a cégek hogyan tudják
hasznosítani a kereső módszereit a gyakorlatban – magyarázta, arra utalva, hogy az első,
Balog Gábor témavezető által
tartott Google Digital Workshop
főleg az interneten és magában a keresőben, illetve annak
alkalmazásaiban rejlő lehetőségek bemutatásáról és még
nem a használatukról szólt.
– A másik program, amire
vártuk az érdeklődőket és szerencsére a megye több településéről, még a megyeszékhely-

A szerző felvétele

ről is jöttek, az elsősegélynyújtó
képzésünk volt – mondta Péjó
Zoltán. Megjegyezve, hogy nem
is tudtak minden jelentkezést elfogadni, mert csak korlátozott
létszámban lehettek jelen a dr.
Augusztin Gábor kardiológus-belgyógyász, valamint dr. Lódi Brigitta család- és foglalkozás-egészségügyi szakorvos foglalkozásán.
– A cégeknek, bizonyos létszám fölött, kötelező elsősegélynyújtó alkalmazottat foglalkoztatni, vagy ha nincs, akkor
be kell iskolázni valakit egy
ilyen képzésre. Ezért hirdettük
meg a két orvos segítségével
ezt az egész napos programot,
ami tanúsítvánnyal zárult. –
magyarázta.
A kirendeltségvezető érdekességképpen hozzáfűzte: az
orvosok előadásán kiderült,
hogy Magyarországon egyre
több helyen hozzáférhetőek a
laikusok számára kialakított
Automata Életmentő Defibrillátor (AED) készülékek, amelyek
jelenléte elsősorban azokban
a térségekben fontos, ahová
csak lassan ér ki a mentőautó. Ezeknek az eszközöknek a
pontos helye elérhető mobil-

alkalmazásokból: odanavigál a legközelebbihez, például a legnépszerűbb közösségi
GPS-szoftver, a Waze, de fent
van az összes a Magyar Nemzeti Szív Alapítvány honlapján is.
A Vállalkozók Hetének programjai közé tartozik a Munka Világa kiállítás a Kalocsai
Színház előterében, amelyen
az országos fotópályázatra érkezett, különböző munkafolyamatokat megörökítő képeket
– összesen mintegy negyvenet
– mutattak be. Ugyancsak itt
tekinthetőek meg, a múlt pénteki beadási határidővel lezárult „Mestermunka” pályaművek is, melynek idei nyertesei
július elején kapnak értesítést
a szakmai zsűri döntéséről.
Mint emlékezetes, a korábbi
években olyan termékek nyerték el ezt a címet, mint az Emika Zrt. új led lámpái, vagy a
bajai „FOTO” Reklámstúdió és
Szolg. Kft. a strukturált egyedi
dombornyomott design felületei, sőt, díjaztak már intarziajellegű, bizonyos megvilágításból
absztrakt, egy másikból viszont
szabályos formákat megjelenítő, fapaneleket gyártó céget is.

A munka világa
kilencedszer
a kamarában

A

kamara kilencedik alkalommal hirdet fotópályázatot A Munka világa
címmel. A fotópályázat célja;
az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások,
szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeiknek
művészi módon való megjelenítése. A pályázaton, 18 éves
kortól, minden alkotó részt vehet, a tematikai megjelölés figyelembevételével. A pályaműveket digitális formában, (CD-n,
dvd-n, e-mailben) lehet beküldeni a BKM Kereskedelmi és
Iparkamara, 6300 Kalocsa,
Szent István u. 39., vagy e-mailben a pejo.zoltan@bkmkik.
hu címre. (Egy mail max. 6 MB
méretű lehet, vagy mammutmail-ben kell megküldeni).
A pályázatra max. 5 db alkotás
küldhető be.
A pályázatra sorozatok nem
nevezhetők. A pályázaton való
részvételhez szükséges a nevezési lap megküldése is.
Zsűri tagjai: Bedi Gyula –
A-MAFOSZ/B, EFIAP fotóművész; Bahget Iskander – fotóművész; Péjó Zoltán – BKM
Kereskedelmi és Iparkamara
képviselet-vezetője.
A kiállítás megnyitásának,
ill. a díjak átadásának helye
és ideje: Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
6000 Kecskemét, Árpád krt.
4., I. em. 2018. Augusztus 30.
15 óra. A nevezés részletei a
www.bkmkik.hu honlapon találhatók.
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gazdaság és a kultúra
került közös nevezőre a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, a
Múzeumok Éjszakáján.
A kamara már hagyományos
szereplője a jeles országos kulturális megmozdulásnak. Az idén is
színes programokkal népszerűsítette az intézményt és hozta közel
a gazdaság világát a fiatalokhoz
és a felnőttekhez egyaránt az Egy
éjszaka a Kamarában című estén.
A betérők Az elmúlt 650 év
– Kecskemét gazdasági úttörői
címmel interaktív előadást tekinthettek meg Hlbocsányi Norberttől, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár főlevéltárosától. Az ünnepi
estén hirdették ki a korábban

A Kecskeméti Fesztivál Kórus adott koncertet a kamarában

Fotó: Horváth Péter

kiírt „Mi leszek, ha nagy leszek?”
című gyerekrajzpályázat eredményeit, és tartották meg a pályaművekből összeállított kiállítás
megnyitóját. A gyerekeknek a
többszörös visszatérő Aracs Eszter bábművész négykezes bábjátékot adott elő két kézre, Boldog
mese címmel a Mikrópódiumon.
A Kecskemét Fesztivál Kórus
színes repertoárból merítő produkciójával emelte az est hangulatát. A kórust dr. Kiss Katalin
nemzetközi hírű karnagy és egyetemi docens vezényelte. A koncert elején daltanulásra hívták
a lelkes közönséget, majd közösen énekelték a Kősziklán felfutó
csukros liliomszál című dalt. A repertoár Farkas Ferenc, Mozart,

Schubert, Bárdos Lajos műveit
ölelte fel.
A gyerekek arcfestésen változhattak át fantáziájuknak és
kérésüknek megfelelő teremtményekké. A Kamara pázsitján
dinamikus zenére táncolhattak a
gyerekek. Mindvégig számos kézműves-foglalkozáson próbálgathatták a kisebbek ügyességüket
és kreativitásukat. A SzakmActivityvel játékosan lehetett megismerkedni a különböző szakmákkal és azok jellegzetességeivel.
A tudást is próbára tették a Múzeumok Éjszakáján, hiszen a KamaraKvízzel nyereményjátékon
is részt vettek azok, akik az intézmény programjait választották
Szent Iván-éjen.
H. P.

