
Bács-Kiskun megye hazavár
Konferencia Nemcsak a bér számít, hanem a munkakörülmények és az egyéb juttatások is
A munkaerőhiány egyre in-
kább a gazdaság fejlődésének 
az akadályává válik. Külföldön 
több százezer honfitársunk dol-
gozik. Haza lehet-e csábítani 
őket? Melyek azok a tényezők, 
amelyek változása eredménye-
ként a fiatalok visszajönnének 
szülőföldjükre? A kérdésről tar-
tottak fórumot az iparkamara 
kecskeméti székházában.

BARTA ZSOLT

Hogyan lehet haza csábítani a 
munkavállalókat külföldről. Me-
lyek azok a szempontok, ame-
lyek miatt más országokban 
keresnek munkát a dolgozók. 
A Bács-Kiskun megye hazavár! 
címmel rendezett  munkáltatói 
fórumon ezeket a kérdéseket 
elemezték a fórum előadói a 
BKMKIK kecskeméti székházá-
ban. Gaál József iparkamarai el-
nök hangsúlyozta, hogy a bérek 
az elmúlt 3–4 évben mintegy 50 
százalékkal nőttek. Kisebb az az 
anyagi különbség ma már, mint 
amiért megéri itt hagyni az orszá-
got. Kecskemét város vezetése a 
közelmúltban dolgozta ki az ipar 
4.0-s projektjét, ebben szó esik 
arról is, hogy miként is válik élhe-
tőbbé a település. Az anyag egye-
bek mellett a szabadidő hasz-
nos eltöltésével és a lakhatás 
megkönnyítésével is foglalkozik. 
A város vezetése a megyeszék-
helyre kívánja csábítani a mun-
kavállalókat, akiknek több ezer 
új álláshely áll majd a rendelke-
zésükre. Az elnöktől Kollár Péter, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosztá-
lyának a főosztályvezetője vette 
át a szót. Mint mondta, bárki, aki 
haza jön, bizalommal fordulhat 

a munkaügyi kirendeltségekhez, 
ahol azonnal segítenek a munka-
társai állást keresni. Minden év 
őszén pályaválasztási kiállítást 
rendeznek a kamara és a foglal-
koztatási főosztály támogatásá-
val Kecskeméten, Baján és most 
Kiskőrösön, ahol nagyon sok 
munkaadó ajánlata közül lehet 
választani, mondta Kollár Péter.

Arról, hogy miért is mennek 
külföldre és miért jönnének 
haza a képzett fiatalok, Simon 
Dávid egyetemi oktató, az ELTE 
TÁTK, LOGINDA Kutató és Inno-
vációs Intézet Kft. munkatársa 
adott elemzést. Az alacsony bér, 

a hazai kevésbé vonzó munka-
feltételek, a perspektíva hiánya, 
 a fejlődési lehetőség esélye, a 
kalandvágy, a családi és egyéb 
okok is szerepelnek azon a lis-
tán, amelyek miatt a külföld mel-
lett döntenek a vállalkozó szel-
lemű fiatalok, középkorúak. Az 
előadó arra is rávilágított, hogy 
a visszatérés Magyarország-
ra folyamatos. Egyes szakmák-
ban ez az arány 30–60 száza-
lékos. A visszatérés több oknak 
is köszönhető. Van, aki azért jön 
haza, mert odakint nem járt sze-
rencsével, de az is szempont, 
miszerint a hazai gazdaság po-

zitívan változik. Esetleg sikerült 
teljesíteni a célt, például egy la-
kásbeugrót összegyűjteni, így 
érdemes haza jönni. A felhal-
mozott tapasztalatokkal, több 
pénz reményében is érdemes 
visszatérni. A gond csak az, hogy 
a visszailleszkedés nehézségek-
kel jár, mivel a munkavállaláshoz 
szükséges kapcsolati háló szinte 
megszűnik az évek során. Ha va-
laki nem tud megfelelő munkát 
találni, akkor visszautazik Nyu-
gat-Európába.

Az előadók között volt a Mo-
hácsi Vágóhíd Zrt. HR-vezetője, 
Stang Réka is. Ő arról tartott is-

mertetőt, hogy miként is sikerült 
hosszú hónapok munkája során 
az új gyárba megfelelő létszámú 
húsipari szakmunkást találni. 
A helyi sajtó mellett a közössé-
gi médiát is alkalmazták. Meg-
nézték a külhoni béreket, ehhez 
viszonyítva alakították ki a ma-
gyar fizetéseket. Olyan mun-
ka- és lakhatási körülményeket 
is kialakítottak, amelyek fontos 
szempontot jelentettek a dolgo-
zók hazahívásakor.Molnárné He-
gyi Eszter EURES- tanácsadó „Új 
Karrier Magyarországon” Euró-
pai Online Állásbörze 2018. cím-
mel tartott ismertetőt. Elmondta, 

hogy az itthon és a külföldön élő 
magyar álláskeresők és a hazai 
munkáltatói kör találkozását elő-
segítve az EURES Magyarország 
hálózat november 20-án 10 és 
16 óra között ismét várja online 
állásbörzéjére mind a Magyaror-
szágon működő cégeket, mind 
a magyarországi munkaerőpiac 
nyújtotta lehetőségekre nyitott 
álláskeresőket. Regisztrálni a: 
https://www.europeanjobdays.
eu/en/events/new-career-hun-
gary honlapon lehet. Hasznos 
tudnivalók itt: https://eures.
munka.hu/…/eure…/eures_ak-
tualis_ujkarrier.aspx.
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Székház:

Simon Dávid egyetemi oktató az elvándorlás és a hazajövetel okairól tartott előadást

Az idei és a jövő évre a gyors fejlődés jellemző
Gazdaság Ciklusonként köszöntenek be a válságok, ezekre készülni lehet

A következő években vár-
ható makrogazdasági vál-
tozásokról beszélt Tardos 

Márton, az OTP Bank Nyrt. elem-
zője a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Ke-
reskedelmi Tagozatának egyik 
kihelyezett ülésén, a Kígyósi 
Csárdában. Őt követte Fodor 
Zoltán, a pénzintézet dél-alföldi 
régiójának egyik vezetője, aki a 
napelemes rendszer, mint jöve-
delmet termelő befektetés csa-
ládi házra, illetve vállalkozásban 
– banki finanszírozással címmel 
tartott ismertetőt.

Slonszki Attila, a BKMKIK ke-
reskedelmi tagozatának az alel-
nöke hívta meg a tagozat küldöt-
teit a szakmai fórumra. Tardos 

Gergely hangsúlyozta, miszerint 
nem kizárt annak a lehetősége, 
hogy a világgazdaságban 2–3 
éven belül egy visszaesés tör-
ténjen. Ez érinti Magyarországot 
is. Az ország pénzügyi helyzete 
azonban összehasonlíthatatla-
nul jobb, mint tíz évvel ezelőtt 
volt. Ugyanakkor a kereskedők 
jó, ha tudják: a válság hatásá-
ra visszaesik a lakásvásárlási 
kedv, a családok lemondanak az 
autók lecseréléséről, vagy akár 
a nyári nyaralásról. Az idén 4,5, 
jövőre pedig 4 százalékos lesz 
a gazdasági növekedés. Meg-
jegyezte, hogy az uniós támo-
gatási források nélkül a hazai 
fejlődés üteme 2 százalék körül 
alakulna.

Kérdésre válaszolva elmond-
ta, hogy annyi új lakás nem épül, 
mint 2004-ben. Az ingatlanok ár-
emelkedése folytatódik, bár az 
üteme lassul. Előbb Budapesten 
éri el a csúcsot, majd Kecskemé-
ten, Székesfehérváron, Debre-
cenben, a leggyorsabban fejlődő 
településeken tetőznek az árak. 
Az új uniós pénzügyi ciklussal 
kapcsolatban megjegyezte, hogy 
előreláthatólag 30 százalékkal 
kevesebb pénzt kap Magyar-
ország, mint a jelenlegi, 7 éves 
időszakban. Ennek az egyik oka 
Nagy-Britannia kilépése az Uni-
óból. A másik oka az, hogy Ma-
gyarország egy magasabb fejlett-
ségi szintre lépett, tette hozzá az 
előadó. B. Zs.Hodován László, a Kígyósi Csárda vezetője, Slonszki Attila, a BKMKIK alelnöke és Tardos Márton, az OTP elemzője

Az online állásbörze lehetőséget biztosít azoknak, akik új karrierlehetősége-
ket fedeznének fel az alábbi területek valamelyikén:
• szolgáltató szektor (SSC-k, ügyfélszolgálatok),
• IT és kommunikáció,
• pénzügyi szolgáltatások és adminisztráció,
• építőipar,
• mérnöki pozíciók, gyártás és gépjárműipar,
• turizmus, vendéglátás,
• egészségügy,
• gyógyszer- és vegyipar.

Állásbörze a neten

Molnárné Hegyi Eszter EURES-tanácsadó, Gaál József megyei kama-
rai elnök, Kollár Péter főosztályvezető és Almási László főosztályve-
zető-helyettes
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Nőnek lenni jó!
Konferencia A félelmet feladattá kell átalakítani, amit meg kell oldani

Az élethez bátorság kell, elfo-
gadni a nehézségeket és per-
sze a jót is. Ez volt a mottója 
a közelmúltban megrende-
zett Nőnek lenni jó! konferen-
ciának. A megyei iparkamara 
adott helyet most is a népsze-
rű társasági eseménynek.

BARTA ZSOLT

Októberben 180 üzletasszony, 
női vezető fogadta el a kon-
ferenciát szervező Csatosné 
Harmati Erika meghívását arra 
a konferenciára, amelyet az 
iparkamara dísztermében ren-
deztek Kecskeméten. Az ins-
pirációt, értékteremtést és 
kapcsolatépítést hangsúlyozó 
Nőnek lenni jó! címet viselő ren-
dezvényre egy hét alatt száz-
nyolcvan hölgy jelentkezett.

Az eseményre meghívott elő-
adók a kurázsi és az életbátor-
ság tematikáját járták körbe. 
Válaszokat fogalmaztak meg 
arra a kérdésre, hogyan is él-
ték meg a saját félelmeiket, 
honnan merítettek bátorságot 
gondjaik megoldására. Csatos-
né Harmati Erika minden év-
ben olyan személyeket kér fel, 
hogy találkozzanak a közönség-

gel, akik a maguk területén is-
mert, elismert, karriert befutott 
emberek, ám a napi munka 
után családanyák, feleségek. 
Olyanok, mint sok millió házi-
asszony és hitves ebben az or-
szágban.

A rendezvényen dr. Zolnay 
Judit, a MetLife Biztosító vezér-
igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket, aki 2014 óta résztve-
vője a rendezvényeknek. Ő az, 
aki minden egyes alkalommal 
hangoztatja: a nőknek segíteni-
ük kell egymást a férfiközpontú 
világban. Mint mondta, a belső 
félelem mindenkiben ott van, 
amelyet le kell győznie. Ő nagy-
apjától hallotta biztatásként: 
Ha Isten velünk, akkor ki elle-
nünk? Gyermekkorában úszó-
versenyen váltóban indult, ami-
kor az edzője azzal biztatta: ne 
féljen, csak ússzon. Amikor a 
biztosító vezérigazgatójává ne-
vezték ki, akkor a férje segített 
a félelem leküzdésében. Azt ta-
nácsolta a hallgatóságnak: a 
félelmet igyekezzenek feladat-
tá átalakítani, amit ha megol-
danak, nem kell szoronganiuk.

A vezérigazgató-nő után 
Kende- Hofherr Krisztina, a ma-
gyar show-biznisz úttörő-Nője 

következett. Előadásának ez 
volt a címe: A sikerhez nem kell 
lift. Az előadó az áprilisi Forbes 
Magazin címlapembere volt, 
aki ma Magyarországon a mé-
dia hetedik legbefolyásosabb 
nője. Ma ő kezeli olyan celebek, 
mint Liptai Claudia vagy Hajós 
András ügyeit is. Kende-Hofherr 
Krisztina azt hangsúlyozta, hogy 
a sikernek van egy látványos 
oldala, amit mindenki megta-
pasztal és amit megirigyelnek 
sokan. Azt azonban nem lát-
ják, mennyi álmatlan éjszaka, 
kínlódás, izgalom, idegeske-
dés áll a siker mögött. Nem rej-
tette véka alá, hogy a sikerhez 
szerencse is kell. Őt nem vet-
ték fel az egyik felsőoktatási in-
tézménybe, a szülei azonban 
nem engedték otthon pihenni, 
így egy másikba iratkozott be, 
ahol marketinget tanult. Ez az 
időszak volt a 90-es évek kora, 
amikor indultak a kereskedel-
mi rádiók és televíziók. Dolgo-
zott a Roxy Rádiónál, a Sláger 
Rádiónál, a TV2 csatorna kom-
munikációs igazgatójaként volt 
utoljára alkalmazott. Egy na-
gyon jól fizető állásból lépett ki 
a versenyszféra területére. Itt a 
személyes brand kialakításán 

túl jogi képviseletet, teljes körű 
PR-t és sajtókapcsolatok keze-
lését is végzik. Mint mondta, jól 
döntött, amikor eljött a nagy né-
zettségű csatornától.

A rendezvényen bemutatko-
zott Benkő Ildikó, a Danujóga 
Központ vezetője. Ő azt hang-
súlyozta, hogy minden em-
ber képes a jóga segítségével 
olyan belső erőt meríteni, ami 
elősegíti a félelmek, szorongá-
sok legyőzését. Egy középisko-
lás lány is fellépett a közönség 
előtt. Megilletődve adta elő a 
dalát a szolnoki Végh Janka. 
Őt követte Palya Bea előadó-
művész, aki arról beszélt, hogy 
a hangok képzése, az ének-
lés az szinte gyógyít, a belső 
félelmet feloldja. Önmagát is 
gyógyítja a dalolással, de aki 
hallgatja és átérzi a ritmust, az 
ének ívét, az maga is meggyó-
gyul. A rendezvény előadója 
volt Redenczki Marcsi humo-
rista és dr. Almási Kitti klinikai 
szakpszichológus is. A társa-
sági eseményen egy kecske-
méti alkotó kiállítása is meg-
nyílt a konferencia alkalmából. 
Mészá ros Marianna képzőmű-
vész-művésztanár mutatta be 
Apám fái címmel festményeit.

Az Év Magyar 
Vállalata
BAJA A Figyelő Top200 díjátadó 
gáláján 8 kategóriában osztot-
tak ki díjakat a magyar székhe-
lyű, illetve V4-es vállalkozások 
között. A kitüntetettek között 
volt az AXIÁL Kft. is. A cég Az Év 
Magyar Vállalata lett, 12 év után 
immár másodjára. Egymást érő 
beruházásokkal, fejlesztések-
kel, a gép- és alkatrész-kereske-
delemmel, műszaki háttér szol-
gáltatásokkal foglalkozó bajai 
vállalat mára az egyik legdina-
mikusabban növekvő hazai tár-
sasággá vált.

Jubiláló 
középiskola
BAJA Az idén 95 éves Bányai 
Júlia Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 1923. 
október 8-án nyitotta meg 
kapuit, hogy kereskedelmet 
tanulhassanak a fiatalok. An-
nak idején 28 beiratkozott ta-
nulóval kezdődött az oktatás.

Előkészületi 
munkák
KALOCSA A Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. meg-
bízásából a CÉH Zrt.–UTIBER 
Kft.–Pont-TERV Zrt. alkotta 
tervező konzorcium a Kalocsa 
Híd 2017 Konzorcium által 
megbízott Viköti Mérnöki Iroda 
Kft. által készített dokumen-
táció alapján az új Duna-híd 
és kapcsolódó létesítményei 
vonatkozásában megindult 
a környezeti hatásvizsgálati 
közigazgatási hatósági eljá-
rás. A beruházást a kormány 
korábban nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentő-
ségűnek minősítette.

Félmilliárd  
fejlesztésre
KISKUNHALAS Nagy volume-
nű fejlesztési forráshoz jutott 
Kiskunhalas – olvasható az 
október 10-én kiadott Ma-
gyar Közlönyben. A több mint 
félmilliárdos forrás első, na-
gyobb része a Csipke Gyógy-
fürdő projekt elindításához 
elengedhetetlen engedélye-
zési tervek elkészítéséhez 
szükséges. A másik részéből 
pedig folytatódik a Hirling Lo-
vaspark korszerűsítése, hogy 
nemzetközi szintű verseny-
központ jöhessen létre Halas 
szívében.

Kende-Hofherr Krisztina, a magyar show-biznisz jól ismert személyisége volt a rendezvény egyik előadója A szerző felvétele

Időutazás Kecskemét gazdaságtörténetében
Tárlat A kamara kiváló partnerekkel együttműködve rendezte meg a kiállítást

Egyedülálló vállalkozás 
volt a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és 

Iparkamara által megrendezett 
Évszázadok öröksége – Feje-
zetek Kecskemét gazdaságtör-
ténetéből című kiállítás. A 650 
éves hírös város jubileumi 
esztendejében megálmodott 
virtuális időutazás lenyűgöz-
te a közönséget. A visszajelzé-
sek igazolják, hogy nem volt 
hiábavaló az a példamutató 
együttműködés, amelyben a 
köztestület számíthatott a társ-
szervezőkre: az önkormányzat-
ra, a múzeumra, a könyvtárra, 
a levéltárra, az ipartestületre, 
az egyetemre, szakgimnáziu-
mokra és szakközépiskolák-
ra. Kiváló volt a közös munka 

a szakmai felelősökkel: Szé-
kelyné Kőrösi Ilona és Hajagos 
Csaba muzeológusokkal, vala-
mint Egyediné Gál Erika könyv-
tárossal és Hlbocsányi Norbert 
főlevéltárossal.

A köztestület célja az volt, 
hogy Kecskemét gazdaságtör-
ténetének ívét megmutassa 
a céhes időktől kezdve átfo-
gó várostörténeti háttérrel, a 
650 éves város históriájába 
ágyazva. A mérföldköveken 
kívül írásos és tárgyi kuriózu-
mokat is láthatott a kiállítás 
közönsége. Teret kapott a cé-
hes világ, a cégek, vállalkozá-
sok kialakulásának kezde-
ti időszaka, a modern város 
gyáripara, a két világháború 
közötti évek gazdaságilag is 

küzdelmes mindennapjai, a 
szocialista nagyipar. Az ente-
riőrök is dokumentálták Kecs-
kemétnek a mezővárosi léttől 
a modern iparvárossá válá-
sáig vezető útját.

A nagyszabású kiállítást 
már az első két hétben ezren 
látogatták meg. A gazdag vá-
logatás sokakat többször is 
visszacsábított a volt SZIGMA 
épületébe. A múzeummal kö-
zösen szervezett tárlatveze-
tések sikere külön említésre 
méltó. A kiállítás pályaorien-
tációs és motivációs élményt 
is nyújtott a diákságnak. Szá-
mukra a legfontosabb üzenet 
az iparos lét és az értelmes 
kétkezi munka presztízsének 
tudatosítása volt.

A pillanatnyi 
üzleti 
helyzet 
felmérése

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Gaz-
daság- és Vállalkozás-

kutató Nonprofit Kft. (MKIK 
GVI) 1998 óta évente két-
szer rendszeresen felméri a 
magyar vállalkozások üzle-
ti helyzetét és várakozásait. 
Az MKIK GVI e vizsgálattal 
képviseli Magyarországot az 
Eurochambres éves európai 
konjunktúra vizsgálatában, 
amely az EU országaiban 
mintegy 18 millió vállalkozás 
adataira alapozva ad előre-
jelzést az európai gazdasági 
konjunktúra várható alaku-
lásáról.

Az eddigi tapasztalatok 
szerint felvételünk eredmé-
nyei pontosan jelzik előre a 
magyarországi GDP várható 
alakulását. Eredményeinket 
többek között felhasználja az 
OECD, a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) és a magyar kor-
mányzat a magyar gazdaság-
ra vonatkozó előrejelzései és 
elemzései során. A kérdőívek 
kitöltésére 2018. október 31-
ig van lehetőségük a vállalko-
zásoknak. 

Az online felület elérhető a 
http://gvi.hu/k/konjunktura 
címen.

A különleges kiállítást több ezren látták Fotó: Gulyás Sándor 

Különleges 
innováció 
Bócsáról

Jövő ősztől már falfesték-
kel is fűthetünk. A lakás 
fűtésére is alkalmas fal-

festékek forgalmazását jövő 
ősszel kezdi meg a Poli-Far-
be Vegyipari Kft. – mondta 
Szabó Antal, a bócsai szék-
helyű cég ügyvezetője a ter-
mék prototípusát bemutató 
fővárosi sajtótájékoztatón. 
A termék, amelyet a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Villamos-
mérnöki és Informatikai Kar 
(BME VIK) Távközlési és Mé-
diainformatikai Tanszékével 
együttműködve fejlesztettek 
ki, három rétegből áll. A hő-
szigetelő réteg melletti a fűtő 
festék, amely az elektromos 
energiát alakítja át hőenergi-
ává, ezt pedig a dekorréteg 
fedi, a fehér vagy színes fal-
festék.
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Kínaiak érdeklődtek Kecskemét térsége iránt
Gazdaság Távol-keleti delegáció látogatott az iparkamarába

Egy 6, 5 millió lakosú kínai 
város érdeklődik Kecs-
kemét és térsége iránt. 

Wuxi delegációját október köze-
pén fogadta a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra vezetése: Gaál József elnök, 
valamint Sipos Zsolt titkár.

A megbeszélésen kiderült: az 
ázsiai országból érkező vendé-
gek érdeklődése elsősorban a 
magyar kamarai regisztrációs 
rendszerre irányult. Emellett a hí-
rös város gazdasági fejlődéséről, 
a térségben működő vállalkozá-
sokkal való üzleti kapcsolatok 
létesítéséről tárgyaltak. A dele-
gációt Sheng Xiaowei, Wuxi vá-
ros iparszövetségének kutatója 

vezette, de jelen volt a szövet-
ség igazgatója, a kkv szektor fel-
ügyeletének vezetője, Wuxi város 
két kerületének vezetője, vala-
mint a kormányzati kereskedel-
mi felügyelet vezetője is.

Gaál József kamarai elnök be-
mutatta a kamarai rendszert, 
a köztestület feladatait, céljait 
és szolgáltatásait, melyek se-
gítséget nyújtanak a vállalkozá-
sok számára. A beszámolóban 
szó esett Bács-Kiskun megye 
gazdaságáról, a különböző 
gazdasági szektorok megosz-
lásáról, a vállalkozások ered-
ményeiről országos összehason-
lításban, az ipari termeléséről és 
annak eloszlásáról, a vállalko-

zói szellemről, a nettó árbevétel 
alakulásáról, kiemelten a me-
gye legnagyobb vállalkozásairól 
és termékeiről.

Ezeknek az adatoknak az is-
mertetése nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy a delegáció a 
Bács-Kiskun megyében rejlő gaz-
dasági lehetőségeket megismer-
je és ezek segítségével tervezze 
a jövőbeni befektetéseket.

A kínai Wuxi potenciális gazda-
sági partner lehet a Bács-Kiskun 
megyei vállalkozások számára. 
Az eszmecserén elhangzott: a 
Shanghai közelében, óriási terü-
leten fekvő, 6,5 millió lakosú ősi 
város GDP-je tavaly 12 milliárd 
eurónak felelt meg.

Öt éve működik a 
Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv

Öt éve működik a Magyar 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett a Telje-

sítésigazolási Szakértői Szerv 
(TSZSZ), melynek létrehozását 
az építőiparban tapasztalható, 
egyes becslések szerint több 
százmilliárd forint nagyságren-
dű ki nem fizetett tartozás ke-
zelése tette szükségessé.

A TSZSZ eljárása építésze-
ti-műszaki tervezési, kivitelezé-
si szerződések teljesítéséből 
eredő viták rendezésére vehe-
tő igénybe. A folyamat bármely 
szereplője, tehát a megrende-
lő, tervező, kivitelező, alvállal-
kozó kérheti az eljárás lefoly-
tatását szerződő partnerével 
szemben, ha a teljesítésigazo-
lás kiadása nem történt meg, 
a teljesítésigazolás kiadása 
vitás, vagy kiadták a teljesítés-
igazolást, de a kifizetés nem 
történt meg.

A létrehozás óta eltelt öt év 
után a TSZSZ-hez benyújtott 
kérelmek száma már 1000 
felé közelít. A kérelmezők dön-
tő többsége kivitelező vállalko-
zó vagy alvállalkozó.

A TSZSZ tevékenysége so-
rán több, csaknem 1000 be-
adott kérelemből már több 
mint 700 szakértői eljárás le-
zárult. Ezek tapasztalatai lehe-
tőséget biztosítanak az építő-
ipar területét érintő problémák 
általános megfogalmazására, 
amelyek röviden az alábbiak 
szerint foglalhatók össze:

• a nem egyértelmű, vagy 
nem jól értelmezett szerződé-
sek,

• a kivitelezés alatt előfor-
duló műszakitartalom-változ-
tatások, és azok dokumen-
tálásának hiányosságai (pl.: 
pótmunka – többletmunka 
esetében),

• az átadás-átvételi eljá-
rások problémái, különösös 
tekintettel a minőségi kifogá-
sokra.

A TSZSZ tapasztalatai sze-
rint az építőipari folyamatok 
jogszabályokban szabályoz-
va vannak, igaz, finomítások 
mindig javasolhatók. Ez per-
sze mit sem ér, ha a vállalko-
zók nincsenek kellő mérték-
ben tisztában az előírásokkal. 
Erre megoldás lehet a kötele-
ző jogi és szakmai továbbkép-
zés minden építőipari szereplő 
számára.

Bővebb információ a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara munka-
társaitól kérhető a 76/501-
535-ös telefonszámon.

Külföldi üzleti 
ajánlatok magyar 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánla-
tokról Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kis-

kun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara külügyi 
és külkereskedelmi vezető-
je a 76/501-508-as vagy a 
70/453-3977-es telefonon 
ad felvilágosítást.

(BOSK20180725001)
A mérnöki ipar területén te-

vékenykedő szlovák vállalat 
a gépipar, az építőipar és az 
autóipar általános gépésze-
ti gyártására és fejlesztésére 
fókuszál. A társaság gyártá-
si megállapodáson keresz-
tül szeretne együttműködni új 
partnerekkel. A vállalat olyan 
hidraulikus présfék gyártását 
kínálja, ami alkalmas fémle-
mezek vagy szalagok, tároló- 
és szállítótartályok, kerítés-
rendszerek és szállítószalagok 
hajlítására. 

(BOPL20180706002)
Fémszerkezetek és fém al-

katrészek gyártásával fog-
lalkozó lengyel vállalkozás 
acélszerkezeti összeszerelé-
si munkálatokat kínál. A cég-
nek jó referenciái vannak a 
helyi piacon, és folyamato-
san növekszik az utóbbi évek-
ben. Szeretne külföldi cégek-
kel kapcsolatba kerülni, ezért 
olyan ipari partnereket keres, 
akik alvállalkozót keresnek a 
különböző acél építmények 
termelésének területén. 

(BOPL20180824001)
Az élelmiszeriparban foly-

tatott kutatási és fejlesztési 
munkákra szakosodott lengyel 
K + F Intézet üzleti együttmű-
ködési megállapodást hozna 
létre hidegen préselt növé-
nyi olaj gyártójával a terve-
zett következő termékre, az 
egészségügyi lenolajra, ami 
megnövekedett biológiai és 
táplálkozási értékkel bír, és a 
nagy hatékonyságú technológi-
át igénylő enzimes elkészítés-
re. A lengyel csapat felvásárló-
kat, gyártási megállapodást és 
forgalmazókat is keres. 

(BODE20180417006)
Természetes takarmánykie-

gészítőket, takarmányokat, ál-
latgyógyászati készítményeket 
és higiéniai termékeket fejlesz-
tő, előállító és értékesítő né-
met cég disztribútorokat keres. 
Minden termék oregánó ala-
pú, és bármely állatfajta ese-
tén használható.

Hétköznapi protokoll
Előadás Görög Ibolya protokollszakértő a kamara székházában

Számos apróság van, amin áll 
vagy bukik egy új szerződés 
aláírása, egy új ügyfélkapcso-
lat. Ez a kisvállalkozások ese-
tében is így van. Az országban 
működő vállalkozások sok üz-
letet kötnek, külföldi vendé-
get fogadnak és megannyiszor 
fordul elő, hogy egy vezetőnek 
külföldre utazva kell képviselni 
a céget. Mindezek miatt a pro-
tokoll ismerete fontos.

BARTA ZSOLT

Mire figyeljünk, min változ-
tassunk a siker érdekében? 
Hogyan kell tárgyalni, vendé-
get fogadni, egy új gyárat fel-
avatni vagy éppen egy ültetett 
ebédet előkészíteni? Ezek 
olyan protokollkérdések, ame-
lyeket nem ismer mindenki. 
A témával kapcsolatban Gö-
rög Ibolya protokollszakértő 
„Európaiság-hitelesség-proto-
koll” címmel tartott előadást 
a megyei iparkamara kecske-
méti székházában.

A meghívott előadó 1987-
től a Parlamentben működő 
Miniszterelnöki Hivatal proto-
kollosa volt 12 évig, hét mi-
niszterelnök apparátusában 
dolgozott. Jelenleg felsőokta-

tási intézményekben tanít.
Az európaiság viselkedés-

kultúrája beépült mélyen a 
magyar ember zsigereibe, 
hangsúlyozta lapunk kérdésé-
re az ismert szakértő. A vallási 
és a társadalmi kapcsolatok-
kal együtt alakultak ki ezek az 
értékek. Még azok is maguk-
ban hordozzák, akik nem is 
tudnak ezekről. Bizonyos szo-
kások tájegységenként változ-
hatnak, de olyan alapvető ér-
tékek, mint például egy nőnek 
a buszon át kell adni a helyet, 
az nem kérdéses. Vagy az ud-
variasság hagyománya, azaz, 
hogy az ajtónál kit kell előre-
engedni, hogyan köszönünk, 
nem vágunk egymás szavá-
ba, ki nyújt előbb kezet a má-
siknak, hogyan fogjuk meg a 
másik kezét. Ezek és sok száz 
más automatikusan használt 
szokás ivódott be a viselke-

déskultúránkba, sorolta a 
vendég előadó.

A kézfogás európai szokás, 
Távol-Keleten viszont nem, ott 
hajlonganak, amikor a felek 
egymást üdvözlik. Ami viszont 
érdekes: az USA-ban egy bi-
zonyos középszinttől felfelé 
mániákusan törekednek arra, 
hogy európai módon viselked-
jenek. 

Érzik, ez az igazi alap, 
amely nálunk alakult ki. A kö-
zépszinttől lefelé az ismert 
laza életvitelhez fűződő visel-
kedési kultúra kapcsolódik.

Európában viszonylag kis 
területen élt sok nemzet, 
azért, hogy együtt tudjunk 
élni, alakultak ki a szokása-
ink. Magyarországon jó ala-
pokkal rendelkezünk a visel-
kedéskultúrát tekintve. Ha 
például egy gyerek nem adja 
át a helyét a buszon, s őt né-

zik, akkor elvörösödik. Tudja 
ugyanis, hogy át kellene adni. 
Egy kocsmában is rászólnak 
az emberre, ha valaki a má-
sik mondanivalójába belevág. 
Azaz a globalizációs érték-
rend nem söpörte el a viselke-
dési normákat, a gyökereink 
megvannak.

Görög Ibolya szerint a csa-
lád az a közösség, ahol ud-
varias gyereket lehet nevel-
ni. Egyszer egy szülő felhívta: 
megkérdezte, hogy mikor kell 
elkezdeni a csemetéjének a 
nevelését. Ő csak annyit fe-
lelt, már elkésett. Azért kell 
bizonyos alapdolgokat elma-
gyarázni a gyerekeknek, hogy 
később az ő életük legyen 
könnyebb, ha egy új közös-
ségbe kerülnek.

Ha zsigereinkben van a vi-
selkedési minta rendszere, 
akkor miért látogatják Görög 
Ibolya előadásait nagy szám-
ban az érdeklődők? Az elő-
adó kérdésünkre válaszolva 
elmondta: olyan témát halla-
nak, amely nem ismeretlen, 
és még megerősítést is kap-
nak. Ráadásul szórakozta-
tó az előadás, mert rengeteg 
példával fűszerezve hallják az 
eseteket.

Görög Ibolya dedikálja a könyveit az előadás után A szerző felvétele

GAZDASÁGI

A kínai delegációt tájékoztatta Gaál József megyei kamarai elnök Fotó: Barta Zsolt

Lassan 20 éve tart előadásokat Görög Ibolya. A médiáról, a politikusokról 
rengeteg kérdést kap a rendezvények során. Nagyon sokan írnak, kérve ta-
nácsát. Olyan kérdést is kapott egy fiatalembertől, hogy a barátnője család-
jához először megy. – Kinek mit vigyen, az édesanyának virágot, az apának 
bort, a nagymamának bonbont? Azt válaszoltam, elég az édesanyának virá-
got vinni – mondta végül Görög Ibolya protokollszakértő.

Elég az édesanyáknak a virág



Húsz éve gyűjtik a paprikás recepteket
könyv A Paprikás ételek bográcsban című jubileumi kiadvány már megvásárolható

A kalocsai paprika több 
mint fogalom. Való-
di kincs, igaz érték, 

hungarikum, amely mesz-
sze földön méltán híressé 
teszi hazánkat, de főként 
a termelők szűkebb pátriá-
ját, Kalocsa város térségét. 
Értékvesztett világunkban 
ezek a fogódzók: a becsü-
letes munkával, verejtékkel 
megtermelt javak, amelye-
ket Földanyánk ad az isteni 
gondviselés által.

Immár 1997 óta hagyo-
mány a kalocsai paprikaün-
nepen a főzőverseny, ahol 
tudásuk legjavát adják a 
csapatok a pirosló „arany” 
mellé. Az ősi, vagy éppen az 

olykor rafináltan modern re-
ceptúrákat menti meg az 
utókor számára a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a Paprikás 
ételek bográcsban elnevezé-
sű kiadvánnyal.

A receptgyűjtemény idén 
ünnepli 20 éves jubileumát, 
melyet a kereskedelmi és 
iparkamara ügyfélszolgálati 
irodáiban lehet megvásárol-
ni. A kamara korábbi kiad-
ványai is még megvehetők, 
aki most szeretné beszerez-
ni őket.

A szép kivitelű kamarai 
kiadványokban angolul és 
németül is olvashatóak a 
kalocsai paprikaünnep főző-

versenyének receptjei, így 
külföldi ismerősöknek, bará-
toknak is jó szívvel ajánlható 
a könyv.

Már rendelhető a jubileu-
mi könyv. Forgassa bátran a 
saját és családja, társasága 
kedvére, hogy majd próbá-
ra téve szakácsművészetét, 
meg tudja örvendeztetni sze-
retteit paprikás ételekkel!

A könyvet az alábbi értéke-
sítési pontokon veheti meg:

Kecskemét, Árpád krt. 4.
Kalocsa, Szent István ki-

rály utca 39.
Kiskunhalas, Szilády Áron 

u. 31.
Baja, Tóth Kálmán u. 11/b.
Telefon: 76/ 501-500.
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Fiatalos  
nyerő párosok 
születése

Fél éve öt kereskedelmi 
és iparkamara – köztük 
a BKMKIK – kezdemé-

nyezésére indult el a Young 
Spirit program. A program cél-
ja, hogy az innovatív ötletek-
kel és projektekkel rendelke-
ző, ám kutatói tudásnak vagy 
kapacitásnak híján lévő vál-
lalkozókat összekösse a fia-
tal kutatókkal. Fontos, hogy a 
piaci igény alapú technológiai 
fejlesztések megvalósulását 
segíteni tudja a magas szelle-
mi potenciállal bíró egyetemi 
– kutatói környezet. A kama-
rai és egyetemi munkatársak 
projektjavaslatokat gyűjtenek, 
melyeket együttműködési pro-
filokba szerkesztenek. Azon 
dolgoznak, hogy a beérkezett 
igényeket és ajánlatokat ösz-
szepárosítsák, és a potenciá-
lis együttműködő partnereket 
egymásnak bemutatva segít-
sék a projektek megvalósu-
lását.

Kiknek szól?
A Young Spirit az öt területi 

kereskedelmi és iparkamara 
székhelyén (Debrecen, Győr, 
Kecskemét, Pécs, Szeged) és 
környezetében dolgozó kuta-
tóknak és a vállalkozásveze-
tőknek szól.

Mi történik?
• Felmérik, hogy a cégek-

nél milyen kutatás-fejlesztési 
igények jelentkeznek. Ennek 
feltérképezésére egy űrlap se-
gítségével kerül sor, melyet 
minden cégvezető, fejlesztő a 
saját vállalkozása kutatás-fej-
lesztési igényeinek ismereté-
ben tölt ki.

• Emellett az együttműkö-
dő egyetemi és kamarai part-
nerek megkeresik azokat a 
kutatókat, akik képesek a fel-
merült igények teljesítésére – 
ők képviselik a kínálati oldalt.

• A harmadik lépésben egy 
országos rendezvényen lesz 
lehetőség a keresleti és kíná-
lati oldal képviselőinek sze-
mélyes találkozására.

Az első rendezvényre 2018. 
november 19-én, a „HUB Col-
laborations” innovációs na-
pok keretében kerül sor Pé-
csett. A megyei iparkamara a 
jövő évben pedig Kecskemé-
ten is szervez egy hasonló ta-
lálkozót.

Fiatal kutatói kérdőív: 
https://goo.gl/forms/sVYiQa-
yaza88nw733

Innovatív vállalkozói kérdő-
ív: https://goo.gl/forms/P22I-
2evxSNLDVcKc2

Információs napot 
rendeznek 
a kamarában

AA gazdaság versenyké-
pességének az erősíté-
se a kormány célja. Ezt 

támogatja több uniós forrás is. 
A GINOP-6.1.7-2018-00001 
azonosítószámú, Munkahe-
lyi képzések támogatása című 
projekt célja a gazdaság ver-
senyképességének megőrzé-
se, a vállalkozások verseny-
képességének támogatása, a 
gazdaság igényeinek megfele-
lő képzettséggel és kompeten-
ciákkal rendelkező munkaerő 
biztosítása.

Jelenleg két kapcsolódó pá-
lyázatra lehet beadni támoga-
tási kérelmeket:

• GINOP-6.1.5-17 Munka-
helyi képzések támogatása 
nagyvállalatok munkavállalói 
számára;

• GINOP-6.1.6-17 Munkahe-
lyi képzések támogatása mikro-, 
kis- és középvállalatok munka-
vállalói számára.

E célhoz szervesen illeszked-
nek a tájékoztató napok és a 
rendezvények, amelynek kereté-
ben megismertetik az érdeklődő 
vállalkozásokkal a program rész-
leteit, és közvetlen kapcsolatot 
teremtenek az érintett felek kö-
zött. A projekt Információs nap 
elnevezésű workshopot szervez 
a megyei iparkamara kecskemé-
ti székházában (Kecskemét, Ár-
pád krt. 4) november 14-én 10 
órakor. A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött!

Érdeklődni lehet Bartuczné 
Csík Vivien ügyfélszolgálati mun-
katársnál a 06-20/256-4680-as 
telefonon (e-mail: csik.viven@
mkik.hu). Felvilágosítás kérhe-
tő Bánfi Anita pályázati tanács-
adónál a 30/291-9988-as tele-
fonon.

Nem könnyű feladat 
hivatást választani
Oktatás Pályaválasztási kiállítások Kecskeméten, Baján és Kiskőrösön

Pénteken és szombaton ren-
dezték meg a Jövőd a tét pá-
lyaválasztási kiállítást, mely-
nek jelentőségét mutatja, 
hogy Bodó Sándor foglalkozta-
táspolitikáért és vállalati kap-
csolatokért felelős államtitkár 
nyitott meg Kecskeméten, a 
Messzi István Sportcsarnok-
ban.

BARTA ZSOLT 

Pályaválasztási kiállítást ren-
deztek a napokban a megye-
székhelyen, ahol 34 középfo-
kú tanintézmény, 2 egyetem, 
4 felnőttképző, 12 munkáltató, 
13 egyéb intézmény mutatko-
zott be. A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztálya és a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tizennyolcadik al-
kalommal rendezte meg a ki-
állítást, amelyre az általános 
iskolák 7-8. osztályos diákjait 
várták. Kecskeméten közel hat-
ezer diák és szülő tekintette 
meg a kiállítók ajánlatait.

Bodó Sándor államtitkár 
hangsúlyozta, hogy a mai 

13-14 éveseknek nagyon ne-
héz hivatást választani, mert 
rengeteg impulzus éri őket, 
amelyek miatt nehéz egy szak-
ma mellett elköteleződniük. 
Ráadásul a jövőben egyre több 
olyan munkahely keletkezik, 
amelyről jelenleg még semmit 
sem tudunk, így azokra készül-
ni sem lehet.

Gaál József, a megyei ipar-
kamara elnöke azt hangsúlyoz-
ta, hogy a világ nagyon gyorsan 
fejlődik. Fél évszázada még 
200 szakma létezett, ma en-
nek a sokszorosát lehet ösz-
szeszámolni. Azt tanácsolta a 
diákoknak, hogy alaposan tájé-
kozódjanak, majd felhívta a fi-
gyelmüket arra, hogy a parkoló-

ban a kamara EUROADSHOW 
szakmabemutató kamionja 
várja őket, amely négy hivatás 
rejtelmeibe enged bepillantást.

Kovács Ernő kormánymeg-
bízott arra hívta fel a figyelmet, 
hogy lakóhelyén, Tiszakécskén 
3,3 százalékos a munkanélkü-
liségi ráta. A megyében a vál-
ság idején 40 ezer állástalan 
volt, most ennek csak a negye-
de nem talál munkát.

Kollár Péter foglalkoztatási 
főosztályvezető szólt arról, hogy 
a minden évben megrendezett 
kiállításoknak is köszönhetően 
a pályakezdő munkanélküliek 
aránya a korábbi 20-ról 10 szá-
zalékra csökkent a munkanél-
küliek körében.

A diákok nemcsak a stando-
kon érdeklődhettek a tovább-
tanulás iránt, de a megyei ipar-
kamara szervezésében 11 
jól ismert cégnél is látogatást 
tehetett mintegy 600 iskolás 
diák. Így például a Hilti Szer-
szám Kft.-nél vagy a Merce-
des-gyárban, a megyei kórház-
ban, a Szimikron Kft.-nél vagy 
a Herczeg és Társa Kft.-nél is 
várták a fiatalokat, hogy bemu-
tassák a munkahelyeket, és ta-
nácsokat adjanak a fiatal láto-
gatóknak.

A kiállító középiskolák között 
nemcsak kecskeméti, hanem 
szegedi, kiskunfélegyházi, kis-
kőrösi, nagykőrösi, tiszakécs-
kei is volt. Az idén még két he-
lyen rendeznek pályaválasztási 
programot. Baján, a Turisztikai 
Központban november 8-án 
érdeklődhetnek a fiatalok és 
a szüleik a továbbtanulási le-
hetőségekről. Kiskőrösön pe-
dig november 15-én a Városi 
Sportcsarnok ad otthont a ren-
dezvénynek. A foglalkoztatási 
szolgálat Kecskemétre 1300 
kisdiákot utaztatott be, hogy 
megtekintsék a kiállítást.

A kiskunfélegyházi Kossuth Lajos középiskola cukrásztanulói kókuszgolyókat kínáltak Fotó: Hraskó István

A jubileumi kiadvány borítóképe

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Felújítás 
a Váriban

Palkovics László, az Inno-
vációs és Technológiai 
Minisztérium miniszteré-

nek jelenlétében a közelmúlt-
ban átadták Kiskunhalason 
a megújult Vári Szabó István 
Szakképző Iskolát. Az intéz-
mény több mint 300 millió fo-
rintos fejlesztés keretében ka-
pott modernebb külsőt, illetve  
energiahatékonyabb lett a nyí-
lászárócseréknek és fűtés-kor-
szerűsítésnek köszönhetően. 
A szalagátvágás és egyházi ál-
dás után konferenciával folyta-
tódott a program.

A Kecskeméten, Baján Kiskőrösön az iparkamara szervezésében 18 munka-
helyre szállítják ki a diákokat. Ott tudják megtekinteni testközelből a külön-
böző szakmák fogásait. Kecskeméten a múlt héten a Hilti Szerszám Kft., az 
IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft., a Szimikron Ipari Kft., a Bács – Kiskun Megyei 
Kórház, a Mercedes – Benz Manufacturing Hungary Kft., Herczeg és Tár-
sa Kft., a Tesco Global Kft., a Pöschl Módé Kft., az TI Petőfi Nyomda Kft., a 
Phnompen Melanoma Kft. és a Km CNC Kft. fogadta az általános iskolásokat.
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