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Gondolatok
karácsony előtt
olnap gyújtjuk meg az adventi koszorúkon az utolsó gyertyát. Az elmúlt hetekben lélekben már próbáltunk
ráhangolódni a karácsony ünnepére, amely a kétezer éves tradíciót eleveníti fel évrõl évre, rövid
megpihenést is jelentve.
Jézus születése napján leáll a gazdaság, megállunk mi
is, ahogy ezt tették elõdeink is.
Egy kicsit befelé is fordulunk,
számvetést végzünk. A számvetés régi, a polgári értékrendszer
meghatározó eleme. Összegezni
kell ilyenkor minden egyénnek,
családnak, kis és nagy közösségnek, egy nemzetnek is azt,
hogy jó volt, sikeres volt-e a magunk mögött hagyott év.
Remélem, sokan gondolják,
hogy a 2018-as év a kihívások
ellenére is sikert hozott. Ahogy
olvasható a híradásokból, a gazdaság emelkedõ pályán halad.
A hazai bruttó nemzeti össztermék idei növekedése elérte a
4,8 százalékot, amely az Európai Unióban is kimagaslónak
számít. Ez nálunk is érezteti a
hatását. Örvendetes információ,
hogy Bács-Kiskun a megyék közötti gazdasági teljesítményét tekintve a korábbi 14. helyrõl a 7.
helyre lépett elõre. Ugyanakkor
azt is látnunk kell, hogy a megye
déli része a felzárkózásból kevesebbet érez, mint az, aki Kecskeméten él. A kamara tavasz
óta együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, olyan projektek megteremtésében, amelyek
segítségével az egykor Kincses
Bácskának nevezett terület gyorsabban haladhat elõre.
Most néhány napra hátradõlünk, kifújjuk magunkat, az ünnep idõszaka következik. A pihenés azonban csak néhány
napig, az újévi fogadalomtételig
tart, ahol újabb terveket tûzünk
ki magunk elé. A várakozás utolsó pillanataiban reménykedjünk
abban, hogy az értékteremtõ vállalkozók számára a következõ
év legalább olyan eredményeket
hoz , mint amilyet magunk mögött hagytunk.
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, sikeres és
eredményes 2019-es esztendõt a vállalkozások tulajdonosainak, vezetõinek, munkatársainak, a Petõfi Népe
olvasóinak!
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Gaál József
kamarai elnök

Bács-Kiskun termelése
emelkedő pályán halad
Gazdaság Bemutatták a TOP 100 kiadványt a megyei iparkamarában
Bács-Kiskun megye a hazai
GDP 4 százalékát állítja elõ,
a megyék között a 7. helyet
foglalja el. A dunántúli megyék
elõzik meg a gazdasági sorrendben. Egyebek mellett errõl
is szó esett a megyei iparkamara kecskeméti székházában rendezett TOP 100-as kiadvány bemutatóján.
BARTA ZSOLT
Hogyan teljesített Bács-Kiskun
gazdasága tavaly? Melyek azok
a cégek, amelyek bekerültek a
100 legnagyobb árbevételû vállalatok csoportjába? Egyebek
mellett ezekrõl is szó esett a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén,
melyet a kecskeméti székházban tartottak. Az eseményen a
TOP 100 Bács-Kiskun Megye
Gazdasága 2018 kiadványt mutatta be Gaál József megyei elnök a szervezet által meghívott
cégvezetõknek.
Bács-Kiskun megye gazdasági adatai a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal kimutatásai alapján címmel elõadást
tartott Benda Ferencné, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Bács-Kiskun Megyei Adó- és
Vámigazgatósága igazgatója.
Bács-Kiskun megye a számok tükrében címmel Grábics
Ágnes, a Központi Statisztikai
Hivatal Felhasználói kapcsolatok fõosztályának Komplex szolgáltatások osztályvezetõje megyei számadatokat ismertetett.
Gaál József megyei kamarai
elnök üdvözölve a vendégeket
arra hívta fel a figyelmet, miszerint a megyei cégek nettó árbevétele 7,3 százalékkal emelkedett. Így ez a szám elérte a 4032
milliárd forintot. Ezen belül a
TOP 100-as vállalkozások 10,1
százalékos növekedést értek el.

A kamarai díszteremben rendezték meg a TOP 100 sajtótájékoztatóját az üzletemberek előtt

Ez a száz vállalat adja viszont a
megyei árbevétel csaknem kétharmadát. Hozzátette: a Mercedes-gyár 1102 milliárd forinttal
több, mint a negyedét adja az
összárbevételnek. A feldolgozóipar 57,4 százalékot képvisel
a termelési ágazatok közül.
A kereskedelem és a gépjavítás
22,4 százalékot ért el. Bár a megye agrártermelése a többi megyéhez képest jelentõs, ma már
alapvetõen nem ez a szektor dominál Bács-Kiskunban. A legnagyobb 100 vállalkozásnál dolgozik 28 685 személy, míg a többi
kisebb, többnyire magyar tulajdonú cégnél 65 ezer 837-en
termelnek.
A megye gazdaságáról a
NAV megyei igazgatója, Benda

Ferencné tartott elõadást.
Mint mondta, az adatokat
augusztus 21-én vették fel.
A kiadványban szereplõ elemzéseket, táblázatokat, adatokat a NAV munkatársai írták,
gyûjtötték jelentõs részben.
Érdekes, hogy az anyagban
135 cég szerepel a különbözõ listákon, közülük azonban
csak 93 nyilvános. A többi
nem járult hozzá ahhoz, hogy
a neveik szerepeljenek. A listán szereplõk 88 százaléka
megbízható, 12 százaléka átlagos adós minõsítéssel rendelkezik.
Grábics Ágnes, a Központi
Statisztikai Hivatal osztályvezetõje átvéve a szót arra hívta fel
a figyelmet, miszerint az orszá-

A megyék között a 7. helyen állunk
Gaál József kamarai elnök lapunknak elmondta, hogy Bács-Kiskun megye a hazai GDP
4 százalékát állítja elő, a megyék között a 7. helyet foglalja el. A dunántúli megyék előzik
meg a gazdasági sorrendben. A megye fejlődését kiválóan lehet követni az elmúlt években
a kamara által megjelentetett TOP 100-as kiadványok áttanulmányozásával. A 100 legnagyobb vállalkozás közé 4 milliárd 636 millió forinttal lehetett bekerülni. Ezt a 100. helyen
álló kecskeméti Szerelvénybolt Kft. teljesítette. Az első helyen – évek óta – a MercedesBenz Manufacturing Hungary Kft. áll 1 ezer 102 milliárd forintos bevétellel. Az elnök szólt
arról is, hogy Bács-Kiskunra továbbra is a kétutas fejlődés a jellemző. Míg a kecskeméti térségben 47 nagyvállalat, addig a Bácskai járásban egyetlen nagy cég sem termel. Érdekességként jegyezte meg, hogy a második helyen a Kiskőrösi járás áll, mivel onnan 11 nagy
cég is bekerült a 100-as listára. A harmadik helyen a Bajai térség áll 9 céggel. A kamara
a maga eszközeivel arra törekszik, hogy segítséget nyújtson a megye déli részének a felzárkóztatására – mondta az elnök.

gos nettó átlagbér 216 ezer forint. A megyében ez az összeg
mindössze 183 ezer forint.
Bács-Kiskun a megyék között
2010-ben a 14. helyet foglalta
el, mára azonban a 7. helyre lépett elõre a térség.
A rendezvény végén a BKMKIK
kitüntető díjai közül hármat
adott át Gaál József elnök.
A Bács-Kiskun Megye Gazda-

Fotó: Hraskó István

ságfejlesztéséért díjat H. Szabó
Sándor, a kecskeméti AutóflexKnott Kft. magyar tulajdonosa
vette át. Az Év Ipari Vállalkozása
díjat a kiskőrösi Protokon Kft.
érdemelte ki, melyet igazgatójának, Baranyi Lászlónak nyújtott
át az elnök. A Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díjat a kecskeméti Silveria Kft. ügyvezetője,
Szűcs Pál vette át.

Nagy a küzdelem a világpiacon
H. Szabó Sándor, az Autóflex-Knott Kft. résztulajdonosa vette át
a Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért díjat. Az 1980-as
években alakult vállalkozás minőségi vonóhorog- és utánfutó-alkatrészek széles választékát kínálja. 1994-ben jött létre a Knott
céggel közreműködve az Autóflex-Knott Kft. Ezzel egy időben
bővült a cég exportpiaca. Ma már 34 ezer négyzetméteres területen közel 300 munkatársat foglalkoztat a vállalat. A cég tavalyi
árbevétele 24,3 milliárd forint volt. – Meglepetésként ért a kitüntetés, a rendezvényen tudtam meg, hogy elismerést vehetek
át – mondta H. Szabó Sándor. A cégük Szlovákiában 170 főt
foglalkoztat. Szerbiában öntödéjük van, ahol 160 fő dolgozik.
Egy összeszerelő üzemükben
400 főt alkalmaznak. A cég német–magyar tulajdonú.
- A partneremnek 1 százalékot
ajándékoztam, így a magyar
tulajdon most 49 százalékos.
Német segítséggel nőttünk ekkorára. Az idén jobb évet zárunk
mint tavaly, de nagyon nagy a világpiacon a küzdelem – mondta
H. Szabó Sándor veszi át a díjat
H. Szabó Sándor.
Gaál József elnöktől
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Árvízvédelemről
közösen
BAJA Aki víz mellett él, ismeri
annak lehetõségeit, határait – hangzott el december
5-én a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Karán
megrendezett árvízvédelmi
konferencián. Az Interreg-Ipa
Magyarország–Szerbia projekt keretében Törökbecse és
Baja együttmûködése áll a fókuszban, a konferencia pedig
az önkormányzatok árvízvédelmi szerepét járta körül.

Országos hálózatra
van szükség
BAJA Szülõnek lenni címmel
tartottak mûhelyfoglalkozásokat december 4-én óvodás, illetve iskolás gyermekek
szüleinek két helyszínen a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai
képviseletének szervezésében. Cserey Miklós, a Szülõnek lenni mozgalom alapítója volt az esemény elõadója.
Elmondta: fontosnak tartaná
egy olyan országos segítõ hálózat kiépítését, amely közvetlenül elérhetõ a szülõk és
pedagógusok számára.

Meg kell tartani
a dolgozót
KALOCSA A kamara kalocsai
képviselete szervezésében
a munkavállalók felvételével,
megtartásával, munkaügyeinek intézésével foglakozó
szakemberek találkoztak Kalocsán. A mûhelymunka keretében a munkaerõ megtartásának lehetséges módjait
kutatták a résztvevõk, ahol a
már esetenként megvalósított
jó gyakorlatokat is elmondták
egymásnak a jelenlévõk.

Nívódíjas
a Merkbau
KISKUNHALAS Két rangos elismerést is átvehettek a kiskunhalasi székhelyû Merkbau
Kft. munkatársai Budapesten,
az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetségének ünnepi
közgyûlésén. Knáb József vállalkozási igazgató munkáját a
Lechner Ödön-díjjal ismerték
el. Az építõipari nívódíj a legrangosabb szakmai elismerés,
idén nyolc kategóriában pályázhattak a kivitelezõ cégek.
A Merkbau Kft. az ipari és energetikai kategóriában lett elsõ.

Ünnepi küldöttgyűlés
Évzáró Elismeréseket adtak át a rendezvényen
Ünnepi küldöttgyûlést rendeztek a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában.
A rendezvényen a BKMKIK kitüntetõ díjait is átadták.
BARTA ZSOLT
A megyei kamara idei tevékenységét foglalta össze az
ünnepi küldöttgyûlésen Gaál
József megyei elnök. A GDPR
májusi bevezetése elõtt több
alkalommal rendezett a
BKMKIK tájékoztatókat. Elõadásokat szerveztek a kkv-k
versenyképességének a növelésére, a Modern Vállalkozások Programja – Ipar 4.0
tematikában konferenciát tartottak Kecskeméten. Az érdekképviselet az adminisztráció
csökkentése, az adó- és járulékcsökkentés céljából emelte
fel a szavát. A kata összeghatára ennek eredményeként
megemelkedett.
A kamara a szakképzés érdekében pályaválasztási kiállításokon vesz részt, céglátogatásokat, rendhagyó technikai
órákat, osztályfõnöki órákat
szervez. Kecskeméten és Kalocsán általános iskolások számára Szaki tábort és Kisinas
tábort szervezett az idén júniusban.
A Szakma Sztár Fesztiválon
a megyébõl 236 diák indult 43
szakmában, közülük 5-en elsõ,
3-an második, 2-en harmadik
helyezést értek el. Gaál József
arról is szólt, hogy a Széchenyikártya-felhasználók száma nõ a
megyében. Míg 2014-ben 963,
addig idén november végéig
1427 befogadott kártyaügylet
történt.
A Hírös Hét keretében 10.
alkalommal szervezett Hírös
Vacsorát a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tanyacsárda
Kft. az idén. A tíz év során 72
tanuló több mint 3 000 000
Ft támogatásban részesült. A
közös összefogás eredményeként idén újabb 18 fiatal támogatására gyûlt össze anyagi
forrás. Az idén nyolc diák és
felkészítõ tanáraik kaptak magas pénzjutalommal együtt
járó elismeréseket az ünnepi
küldöttgyûlésen. Õk a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett Szakma Kiváló

A kitüntettek csoportja

Tanulója Versenyen 1–2. és 3.
helyezést értek el. A rendezvény kitüntetések átadásával
végzõdött.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kitüntetõ díjait kapták:
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Elnöki Aranyérem:
Gál István (Kamintherm Kft.,
ügyvezetõ, Kiskunhalas)
Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért díj:
AUTÓFLEX-KNOTT Kft. H. Szabó
Sándor ügyvezetõ, Kecskemét.
Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért díj: Kovács László
Zoltán szakértõ, mesterpedagógus, Kecskemét.
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért díj:
Nyerges Tibor, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdaságfejlesztési vezetõ, Kecskemét.

A szerző felvétele

Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díj: Silveria Kft. Szûcs Pál
ügyvezetõ, Kecskemét.
Az Év Ipari Vállalkozása díj:
PROTOKON Kft., Koczkásné Dulai Ildikó ügyvezetõ, Kiskõrös.
Az Év Kereskedõje díj: PLAN
Zrt., Slonszki Attila ügyvezetõ,
Kecskemét.
Az Év Vendéglátója díj: Tóth
Zsolt, Dinasztia 2001 Kft., tulajdonos, Kecskemét.
Az Év Szolgáltatója díj: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft., Horváth Attila ügyvezetõ, Kecskemét.
Az Év Beszállítója díj:
DELTAPLAST Kft., Csengery
Zsolt ügyvezetõ, Kecskemét.
Az Év Menedzsere díj: Csatos
Erika tulajdonos, Csatos és Társa Kft., Kecskemét.
Az Év Kézmûvese díj: Fellegi
Tamás kõfaragó- és mûkõkészítõ-mester, Kecskemét.

Elnöki aranyérem
Gál István, a Kamintherm Kft. ügyvezetője az MKIK Elnöki Aranyérmét vehette át. A kiskunhalasi Kamintherm Kft.
alapítója a kamara megalakítása óta tagja a szervezetnek. A családi vállalkozás fő profilja a füstcsövek előállítása mellett más lakatosipari termék gyártása. A technológiát folyamatosan fejlesztik, ma a csöveket már robotok
hegesztik és a festést is a legkorszerűbb berendezésekkel
végzik. Tizenhárom európai ország piacán jelen vannak.
Gál István lapunknak elmondta, hogy ő gyakran éles kritikát fogalmaz meg a küldöttgyűléseken, ezek egy része eljut a döntéshozókhoz.

A
rászoruló
gyermekekért
Ünnep
120 gyerek kapott meghívást az ünnepségre

atodik alkalommal
szervezte meg a
Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Kalocsai Képviselete a
Kalocsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen azt a Mikulás-váró
jótékonysági rendezvényt,
melyen a résztvevõk találkozhattak a nagyszakállúval.
A verselõ és éneklõ gyermekek kedvességét a Mikulás ajándékcsomagokkal viszonozta. A piros színû
csomagokban nagyon sok
édes finomságot helyeztek
el az ajándékozók, a kicsik
nagy örömére. A vidám hangulatú esemény részeként a
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2018. december 22., szombat

meghívott gyerekek megnézhették a Mikulás karácsonyra címû mesefilmet. Az alkalomnak ezúttal is, ahogy
a korábbi években, a Kalocsai Színház adott otthont.
A programra 120 gyermek
kapott meghívást szüleikkel együtt, akik nagyon jól
érezték magukat a rendezvényen. Az eseményt pénzbeli és tárgyi felajánlásokkal az Anda Presents Group,
a Kalo-Bau Kft., valamint a
Zonika Kft. nagylelkûen támogatta.
A rendezvény jó hangulatban zárult. Minderrõl Péjó
Zoltán, a BKMKIK kalocsai
képviseletvezetõje tájékoztatott.

Az Év Gyakorlati Képzõhelye
díj: HILTI Szerszám Kft., Takács
Gyula ügyvezetõ, Kecskemét.
Az Év Szakképzõ Iskolája
díj: Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma,
Tasi Judit igazgató, Kiskunfélegyháza.
Az Év Felnõttképzõ Intézménye díj: hatPEDÁL Autósiskola
Bt., Kulcsár Imréné ügyvezetõ,
Kecskemét.
Az Ipar Kiváló Mestere díj:
Fazekas István szakácsmester,
Tiszakécske.
Az Ipar Kiváló Mestere díj:
Tasi László autószerelõ-mester,
Kecskemét.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért Partner Díj: Pajkó Andrea alapító fõszerkesztõ, Kecskemét.
Az Év Kamarai Dolgozója díj:
Berki Tímea titkárságvezetõ,

A szakképzés mesterpedagógusa
Kovács László Zoltán a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Szakmai Ipartestület alelnöke, a Kecskeméti Szakképzési
Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szaktanára, szakértő, a kamara mestervizsga-bizottságának elnöke. A megyei iparkamara Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért díját kapta. A szakember elmondta, hogy fejlesztője,
szakértője volt az általa képviselt szakképesítés központi programjának, szintvizsgafeladatainak, mestervizsga-követelményének, valamint az országos kerettantervi ajánlás is a nevéhez kötődik. Bács-Kiskun megye jelentős eredményei a duális
szakképzésben az ő munkásságának is köszönhető.

Pályaorientációs
céglátogatás

hogyan az elõzõ években, úgy idén is megtartotta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kiskunhalasi kirendeltsége a helyi általános
iskolák 7–8. osztályainak pályaorientációs céglátogatását
december 12-én. A rendezvény azért is volt fontos, mert
ennek keretében az iskolások
testközelbõl megismerhettek
több céget és hivatást. Így tapasztalatot gyûjthettek arról,
hogy egy-egy szakma elsajátításához milyen szakismereteket kell megszerezni.
Az esemény keretében közel 150 gyermek meglátogathatta a kiskunhalasi kórházat,
a Tesco áruházat, Juhász Sán-
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A Mikulás százhúsz gyermeknek hozott csomagot

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét.
Elnöki Dicsérõ Oklevél:
TITRONIC Kft., Pestuka Tibor
ügyvezetõ, Baja.
ILMI-Food Kft. Braun Mihály
ügyvezetõ, Csátalja.
Arculat Nyomda Kft. Csuvár
Zoltán ügyvezetõ, Baja.
Szávai és Társa Kft. Szávai
Zsolt László ügyvezetõ, Kalocsa.
Földiné Polgár Krisztina,
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, pénzügyi
adminisztrátor, Kecskemét.
Muhi-Kõrös Erika, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, pénzügyi ügyintézõ, Kecskemét.
Sipos Jánosné, Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, pénzügyi ügyintézõ,
Kecskemét.

dor fémalkatrészmûhelyét, a
Balotaker Kft. asztalosmûhelyét és a Merkbau Kft. kereskedelmi és gyártómûhelyeit
– számolt be minderrõl a megyei iparkamara pályaorientációs tanácsadója, Bársony
István, aki a látogatások lebonyolításban is jelentõs szerepet vállalt kollégáival.
Sörös Péter, a kamarai kirendeltség vezetõje elmondta, hogy tavasszal is szeretnének hasonló céglátogatást
szervezni, de akkor a Kiskunhalas környéki települések
általános iskolásai számára.
Ezzel kapcsolatban továbbra
is várja a kirendeltség a programba bekapcsolódni vágyó
vállalkozások jelentkezését.

A munka és
a magánélet
összehangolása
yertes akar lenni a
munkaerõpiaci versenyben? A vállalkozások mellett már a családokat, magánszemélyeket
is várják az iparkamara képviseletein, Baján, Kalocsán
és Kiskunhalason. Szinte
minden családban van valaki, akinek nehézséget okoz
a munka és magánélet öszszehangolása. A háztartás
vezetése, a gyermekek körüli teendõk, idõs vagy beteg
családtagok gondozása kihívást jelenthet a munkavállalásnál. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetõen,
a Család és KarrierPONT projekt keretében térítésmentes tanácsadáson, tréningeken vehetnek részt a munkát
keresõ személyek és azok,
akik dolgoznak, de nehézséget okoz, hogy otthon és a
munkában is helyt tudjanak
állni, szeretnék fejleszteni
magukat.
Már lehet jelentkezni a januártól induló önismereti,
kommunikációs, álláskeresési, munka és magánélet
összehangolása, együttmûködési készségek fejlesztése
témájú tréningekre. Az érdeklõdõk megismerkedhetnek a különbözõ generációk
sajátosságaival, ezenkívül az
okostelefon és számítógép
használatához is kaphatnak segítséget a képzések
során.
A vállalkozások számára
nyújtott szolgáltatásait is bõvíti az iparkamara, nagyobb
hangsúlyt helyezve a munkaerõvel kapcsolatos kérdésekre. A munkaerõpiaci helyzet
változásai a munkaadókat
arra sarkallják, hogy minél
vonzóbb munkahelyet teremtsenek a munkavállalók
számára. A rugalmas foglalkoztatási formák, a családbarát intézkedések mellett
számos egyedi megoldás lehetséges, amelyeket az egyéni tanácsadások alkalmával
vagy csoportos mûhelymunkák, HR Klub, tréningek, vezetõi kompetenciákat fejlesztõ képzések során érdemes
megvitatni.
További információkért keresse fel a kamara képviseleteit Baján, Kalocsán, Kiskunhalason, tájékozódjon a
hírlevekbõl vagy kövesse a
Facebook-oldalt: Család és
Karrierpont – Baja, Kalocsa,
Halas.
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Ötéves lett a TSZSZ
Szakmai Nap Védelem a tisztességes vállalkozásoknak

Külföldi üzleti
ajánlatok magyar
vállalkozóknak
z alábbi üzleti ajánlatokról Kárpátiné Becsi
Gabriella, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara külügyi és
külkereskedelmi vezetõje a 76/501-508-as vagy a
70/453-3977-es telefonon
ad felvilágosítást.

A

(BOPL20181106003)
Alvállalkozókat keres nõi ruhák varrására specializálódott
lengyel cég az Európai Unión
belül. A vállalat nõi felsõruházattal, munkaruhával és hálóruhával is foglalkozik.
(BRNL20181031001)
25 éves tapasztalattal rendelkezõ holland egészségügyi
és gyógyászati termékek értékesítésével és marketingjével
foglalkozó cég új partnereket
keres portfóliójának bõvítéséhez. Elsõsorban orvosi, egyszer
használatos sebészeti és otthoni gyógyászati termékek gyártóival venné fel a kapcsolatot,
akikkel kereskedelmi ügynöki
megállapodást kötne.

A vállalkozások képviselői a kamarai rendezvényen

A Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv, a TSZSZ ötéves mûködése során több mint egymilliárd forint garancia indokolatlan lehívását akadályozta meg.
Többek között ez is elhangzott
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Építõipari szakmai napján.
BARTA ZSOLT
A megyei iparkamara adott
helyszínt annak az építõipari szakmai napnak, amelynek
egyik elõadója Máté Miklós,
a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv (TSZSZ) vezetõje volt.
Elõadásában arról beszélt,
hogy a tavalyi év kérelmei alapján a megye jó helyen áll, azaz
nem túlzottan sok vitát kezdeményeztek.
Mint ismert, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
mûködõ Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv létrehozását
az építõiparban tapasztalható,
a becslések szerint több száz
milliárd forint nagyságrendû, ki
nem fizetett tartozás kezelése
tette szükségessé.
Az Építõipari szakmai napon
elõadást tartott Gyapjas János,
a megyei katasztrófavédelmi

igazgatóság igazgatóhelyettese az építõipari kivitelezés
lépéseirõl és buktatóiról tûzvédelmi szempontból, Varga
Ákos, a Kecskeméti Járási Hivatal illetékes osztályvezetõje
pedig a kivitelezések építésügyi ellenõrzéseinek tapasztalatairól, az e-napló vezetésének hibáiról beszélt.
Mint ismert, a TSZSZ eljárása építészeti-mûszaki tervezési, kivitelezési szerzõdések teljesítésébõl eredõ viták
rendezésére vehetõ igénybe.
A kérelem benyújtásának legegyszerûbb módja a TSZSZ
elektronikus rendszerén keresztül történhet.
Elõadása után a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv vezetõje, Máté
Miklós lapunknak elmondta: a
jogalkotó 2013-ban hozta létre
a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szervet azzal a céllal, hogy a
leginkább kiszolgáltatott mikro- és kisvállalkozásoknak védelmet nyújtson. Mint ismert,
az építõipar is megszenvedte
a gazdasági válságot, cégek
ezrei mentek csõdbe, kerültek
felszámolásra. A lecsökkent
számú megrendelésekért a cé-

Fotó: Barta Zsolt

gek sokszor irreálisan alacsony
áron szerzõdtek, ezért nem
kevés alkalommal fordult elõ
az, hogy a fõvállalkozók nem
fizették ki az alvállalkozókat.
Ha a ki nem fizetett alvállalkozók fizetési igényüket jogi útra
terelték, többéves pereskedés
után hiába ítélte meg a bíróság a követelésüket, addigra
csõdbe mentek. Erre a helyzetre nyújt jó megoldási lehetõséget a TSZSZ. Ha a kérelmet a
szerv befogadja és egy 3 fõs
igazságügyi szakértõi tanács
megállapítja, hogy a munkát
elvégezték, és a díj jár, akkor
a szakértõk ezt egy szakvéleményben rögzítik. A szakvélemény alapján gyakori, hogy a
vitás felek megegyeznek. Ha
ezt nem fogadják el a felek, akkor ezzel a szakvéleménnyel a
vitázók a bírósághoz fordulhatnak. A bíróság kiemelt perként
kezeli, az igazságszolgáltatás
pedig gyorsan dönt az ügyben.
Érdekes, hogy a legkisebb perérték 200 ezer forint volt, amelyet a helyszíni szemle után a
megrendelõ kifizetett az alvállalkozónak. A legnagyobb öszszeg, amelyben döntöttek, egy
útépítéssel kapcsolatos ügy
volt. Ennek az értéke 1,5 milli-

árd forint volt. Ez esetben olyan
kérelem volt, amelyet a szakértõi tanács nem tartott megalapozottnak. Egy másik helyzetre
is felhívta a figyelmet a vezetõ.
A TSZSZ meg tudja akadályozni a bankgarancia jogosulatlan
lehívását. Mint ismert, a kivitelezõ bankgaranciát ad arra nézve, ha a beruházás javításra
szorul. Ez biztosítja a megrendelõt arról, hogy a garanciális
idõ alatt a javítást elvégzi a kivitelezõ. Sokszor, amikor lejárt
a garanciális idõ, a garancia
jogosultja írt egy levelet a banknak, hogy kéri a bankgarancia
lehívását, mert a másik fél nem
a szerzõdés szerint teljesített.
A pénzintézetnek nem volt joga
vizsgálni a mûszaki tartalmat.
A pénz átkerült a megrendelõhöz. A kivitelezõnek kellett
bebizonyítania, hogy a lehívás
nem volt jogos.
– Most az új jogszabály szerint, ha a kivitelezõ úgy látja,
hogy nem jogosult a lehívás,
akkor a TSZSZ-hez fordulhat.
Ez esetben az eljáró bank kap
egy levelet, hogy elindult a
szakértõi eljárás, a bank pedig
felfüggeszti az ügy lezárultáig a
kifizetést – mondta végül Máté
Miklós.

(BOTR20180725001)
Mezõgazdasági gépeket
gyártó török cég disztribútorokat vagy kereskedelmi ügynököket keres. A következõ
termékek gyártásával foglalkozik: vegyipari gépek, fejõgépek,
gõzölõk, vízelvezetõ ekék, gereblye, víztartályok, állati takarmánypalackok, takarmánykeverõ gépek és mezõgazdasági
gépek tartozékai. A szektorban
jártas cég a vevõi igények szerint gyártja le a mezõgazdasági
gépeket.
(BORO20180927001)
Különbözõ iparágak (pl. kohászat, jármû- vagy élelmiszeripar) számára hegesztett
szerkezetek és mechanikai
feldolgozó munkák területén
kiemelkedõ cég új partnereket
keres, akikkel gyártási megállapodás keretében képzeli el az
együttmûködést.
(BOUA20181009003)
Cukrásztermékek gyártására szakosodott ukrán cég keres partnereket. Kínálatukban
szerepel például a halva, mézes-diós szeletek, kandírozott
pörkölt dió, különleges édességek, cukrok. A vállalat terjeszkedni szeretne, így hosszú távú
együttmûködésre keres partnereket disztribúciós együttmûködés keretében.

Digitális
hátrányban
a
vállalkozások
Előadás
A reklámköltség egy része megspórolható

ecember 12-én több szakmai elõadó és kiállító közremûködésével rendezték meg Kalocsán, a városháza
dísztermében a Kis- és Középvállalkozások Digitális Napja elnevezésû programot.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kalocsai Képviselete, valamint a
Modern Vállalkozások Programja rendezvénye lehetõséget teremtett az érdeklõdõk számára
arra, hogy elsajátítsák a naprakész üzleti infokommunikációs
technológiákat, de megismerkedhettek a munkához szükséges informatikai eszközökkel,
amelyek egyben felzárkózási

D

Az internet használata megkönnyíti a piackutatást

lehetõségeket is biztosítanak
számukra az elektronikus gazdaságban.
Ez annál is inkább fontos, nyilatkozta az esemény kapcsán
Koleszár Péter, a Modern Vállalkozások Programjának vezetõ
IKT-tanácsadója, hiszen ezen a
területen a hazai kkv-szektor vállalkozásai jellemzõen komoly lemaradással küzdenek.
– Igyekszünk a vállalkozások
számára a legaktuálisabb témákban rendezvényeket szervezni.
Tematikus elõadásaink is vannak.
Többek között az építõipar, a kereskedelem, az e-kereskedelem
mindig sláger téma – mondta. A
digitalizációba invesztált befekte-

tések rövid távon is megtérülnek.
A hazai kis- és középvállalkozások közel kétharmada idegenkedik a digitális újdonságoktól,
amelyek nemcsak a munkafolyamatokat könnyítenék meg, de
képesek javítani a cégek versenyképességét is. Ha észszerûen választjuk ki az új a megoldásokat,
akkor ezek a befektetések rövid
távon is hatékonyan mûködhetnek és megtérülhetnek, akár egy
számlázóprogramnak a bevezetésérõl, vagy akár egy ügyfélnyilvántartó rendszer bevezetésérõl beszélünk. Ha tudjuk, hogy
kik az ügyfeleink, akkor máris
meg tudjuk spórolni a reklámra
költött költségünk nagy részét,

vagy tudjuk úgy csoportosítani,
hogy jó helyre költsük el ezeket
a pénzeket. A vállalkozások 70
százaléka nem túl nyitott a digitális technológiákra. Ez nem
jelenti azt, hogy egyáltalán nem
használnak e-mailt, hanem azoktól az alaptechnológiáktól nem
tudnak továbblépni, amelyek a
mindennapos használatban szükségszerûek vagy jogszabály által
elõírt kötelezettségek. Hogy mivel
tudja segíteni a Modern Vállalkozások Programja ezeket a vállalkozásokat? Elsõsorban egy olyan
tanácsadói hálózatot üzemeltetünk, amely ingyenesen igénybe
vehetõ – hangsúlyozta Koleszár
Péter vezetõ IKT-tanácsadó.

IV.
Adószakmai
napokat rendez
a kamara
ematika: Cafeteria adózásának átalakítása;
Életbiztosítás díja;
Adómentes juttatások megszûnése;
Egyes meghatározott juttatások;
VTSZ, SZJ, TESZOR besorolásokra való hivatkozás változása és annak következményei;
Csoportos taoalanyiság;
Elõadó-mûvészeti szervezetek adókedvezménnyel érintett
támogatásának megszûnése;
Utalványokra vonatkozó új
adókötelezettség az áfában;
Lakásáfa 5 % átmeneti szabályai;
Személygépkocsi bérleti díja,
áfájának 50 %-os levonhatósága;
Saját jogú nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó új járulék- és szochoszabályok;
Új szocho törvény ismertetése;
Innovációs járulékban található összeszámítási szabály
változása.
Az elõadást követõen a résztvevõknek konzultációra is lehetõsége nyílik. Elõadó: Szabó Gábor, a NAV Bács-Kiskun Megyei
Adó- és Vámigazgatósága tájékoztatási fõosztályvezetõje.
Helyszínek: Baja – Duna Szálló, Konferenciaterem, 6500
Baja, Szentháromság tér 6.
Kalocsa – Kalocsa Város Önkormányzata – Kisterem, Kalocsa, Szent István u. 35.
Kiskunhalas – Csipke Hotel,
rendezvényterem – 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Idõpontok: Baja – 2019. január 8. 10.00 óra
Kalocsa – 2019. január 15.
9.30 óra
Kiskunhalas – 2019. január
17. 9.30 óra
Részvételi díj: a BKMKIKtagdíj-hátralékkal nem rendelkezõ tagjai részére: 5000 Ft,
nem kamarai tagok részére: 10.000 Ft (A részvételi díj
az áfát tartalmazza.). Fizetés: átutalással a 1091800100000076-02620009 számlaszámra, vagy a helyszínen
készpénzben.
Az érdeklõdõk a részvételi
szándékukat legkésõbb a rendezvények elõtti 2. napig jelezzék az alábbi elérhetõségeken:
Kalocsa – pejo.zoltan@bkmkik.
hu Tel.: 06-70/938-4767.
Baja – bkmkikbaja@t-online.
hu Tel.: 79/520-400.
Kiskunhalas – soros.peter@
bkmkik.hu Tel.: 06-70/9384766.
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Az adóváltozásokról

Középiskolai
felvételi naptár

A

előadás Adómentes juttatások szűnnek meg

A kedvezményes építési áfa kivezetésre kerül

A jövõ évi adóváltozásokról tartottak tájékoztatót nagyszámú
érdeklõdõ elõtt a közelmúltban a kamara kecskeméti
székházában.
BARTA ZSOLT
A megyei NAV osztályvezetõje,
Szabó Gábor jó néhány olyan
változásra hívta fel a figyelmet,
amelyek a cégeket és azok dolgozóit érinti. Egyebek mellett
elmondta: január 1- jétõl a gazdasági társaságoknak kötelezõ
használniuk a cégkaput. Az adóhatóság ezen keresztül kommunikál a vállalatokkal. A cégkapu
megismerése, annak használata
elkerülhetetlen. A könyvelõk és
az ügyvezetõk együttmûködése
nagyon fontos ebben az ügyben.
Fontos változás: az egyéni vállalkozóknak május 20-a
lesz a bevallási határidõ, míg
a katarendszerben dolgozóknak
marad a február 25-e . Az egyéni
vállalkozóknak tervezet készül,
melyet kiegészíthetnek, de önállóan is adhatnak be bevallást.
A cafeteria is átalakul jövõ
januártól. Adómentes juttatá-

sok szûnnek meg, így például a
munkáltató lakáscélú adómentes támogatása vagy a cég által
finanszírozott életbiztosítási díj
átvállalása. Idetartoznak azok a
béresített juttatások, amelyekre esõ közterheket korábban
nem kellett a dolgozó bérébõl
levonni, ezek között volt a helyi
utazási bérlet, az iskolakezdési
támogatás, az önkéntes pénztári hozzájárulás vagy a támogatói adományok. Január 1-jétõl
viszont a munkáltató adómentes kamatmentes hitelt nyújthat
a munkavállalójának lakás célra,
négyéves távlatban 10 milliós
összegben. Hitelt kap a munkavállaló, amelyet vissza kell fizetnie. Ha például a dolgozónak
van egy nyolcmilliós lakáshitele,
akkor ezt ki tudja váltani végtörlesztés formájában nullakamatú
hitellel.
A társasági adóban az egy érdekkörbe tartozó cégek választhatják a csoportos társasági
adóalanyiságot, és ez azt is jelenti, hogy az egymás között elszámolható ügyletekben nem kell
alkalmazni a transzferár nyilvántartásszabályait. Ez a nagyobb

Illusztráció: Bús Csaba

vállalkozásokat érinti. Változás
az is, hogy a cégek már nem a
társaságiadó-keretben támogathatják a kulturális intézményeket.
2019. január 1-jétõl a kata
keretében dolgozó egyéni vagy
társas vállalkozó, ha mellette
felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, akkor
nem minõsül fõállású katásnak
abban az esetben sem, ha
passziváltatja a hallgatói jogviszonyát, és a 25. életévét még
nem töltötte be. Másodállásos
kata jogállásában havi 25 ezer
forint befizetést kell végeznie.
Jövõre az új szocho törvény az
egészségügyi hozzájárulást is
magába olvasztja. Az osztalékot
terhelõ adó 14 százalékról 19,5
százalékra nõ.
Az új szociális hozzájárulási
adó szabályozása az õstermelõket érinti, fõleg az adminisztratív
elszámolás tekintetében lesznek
új feladataik. A 2018. november
1- jén végleges építési engedélylyel rendelkezõ lakások esetén
még lehetséges az, hogy 2023ig az ötszázalékos áfát lehessen
érvényesíteni. Ha például valaki

A szakképzési hozzájárulás bevallása és elszámolása
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szakképzési hozzájárulás bevallása
és elszámolása címmel rendez előadást 2019. január 4., pénteken, 9 órakor.
Előadó: Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő HLZ Szakértő Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gróf Széchenyi István Konferenciaterem 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
PROGRAM:
8.45 Regisztráció
9.00 Megnyitó
9.10 Szakképzési hozzájárulás bevallásának szabályai szakképzési hozzájárulás felhasználásának általános szabályai, csökkentő tétel elszámolási szabályai,
pénzügyi, számviteli feladatok az elszámolásban, 2019-től érvényes új előírások.
10.15 Kávészünet
10.30 Útmutató a szakképzési hozzájárulás bevallásának kitöltéséhez példák segítségével, gyakorlati kérdések megvitatása bevallási nyomtatvány
felépítése, kitöltési szabályok, bizonylatolás
11.30-13.00 Konzultáció
Részvételi díj: önkéntes kamarai tagoknak 6000 Ft (áfával együtt), nem kamarai tagoknak: 10.000 Ft (áfával együtt).
A részvételi díj tartalmazza az előadás anyagát és a vendéglátás költségeit. A részvételi szándékot 2019. január 3-ig lehet jelezni a 76/ 501-500-as
telefonon. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével együtt érvényes. A részvételi díjat az alábbi bankszámlára szíveskedjenek átutalni a rendezvény
megnevezésének és a résztvevő nevének feltüntetésével: 10915008-00000009-21320012.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Kamaránk fizető parkoló övezetben helyezkedik el! A szakképzési hozzájárulás bevallásának határideje: 2019. január 12.
A 2011. évi CLV., a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló, többször módosított törvény szabályozza
a szakképzési hozzájárulás teljesítésének lehetőségeit. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is segítséget nyújtunk előadás
megtartásával a gazdálkodó szervezeteknek az elszámolás, bevallás elkészítésében. Az előadás végén lehetőség lesz a felmerülő egyéni kérdéseik
megbeszélésére. Ennek érdekében kérjük, hozzák magukkal a kitöltött bevallási nyomtatványt!

pályaválasztás elõtt álló
diákokra határidõkkel
teli idõszak vár januártól.
Egy kis emlékeztetõvel segít a
kamara.
2019. január 19. 10.00: központi írásbeli felvételi vizsgák az
érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezõk számára az érintett intézményekben.
2019. január 24., 14.00: pótló
központi írásbeli felvételi vizsgák
a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2019. február 7.: értesítés a
központi írásbeli felvételi vizsgák
eredményérõl.
2019. február 18.: jelentkezés
a kiválasztott középiskolába, a
felvételi jelentkezési lap leadása.
2019. február 21. – március
14.: részvétel szóbeli felvételi
vizsgákon.
2019. március 18.: a középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezõk
felvételi jegyzékét.
2019. március 21–22.: tanulói adatlapok módosításának lehetõsége.
2019. április 30.: értesítés a
felvételi eredményrõl.
2019. június 20–22.: beiratkozás a középiskolába.
Akiknek még nem sikerült
dönteniük, figyelmébe ajánljuk
kiadványunkat, a Bács-Kiskun
Megyei Szakképzési Iskolakalauzt, amely elérhetõ a kamara
honlapján, vagy a Bács Pályaválasztás Facebook-oldalon.

egy társasház építésébe vágott
bele, de csak engedélye volt, és
tudja, hogy öt éven belül befejezi a munkát, akkor az ötszázalékos áfát érvényesítheti az építés
során, feltéve, hogy 2018. november 1-je elõtt õ már rendelkezett érvényes építési engedéllyel.
Januártól az alanyi adómentesség értékhatárát 12 millió forintra növelte a jogalkalmazó. Saját
jogú nyugdíjas munkavállaló bérébõl január 1-jétõl – ha dolgozik
– nem vonnak járulékot, csak
szja-t. Fontos az is, hogy a 40
éves szolgálati idõ után nyugdíjba vonult nõk is hasonló kategóriába tartoznak, ha visszamennek dolgozni.
A munkaerõpiacra lépõk esetében is kedvezmények vannak.
Aki gyermeknevelés miatt volt
otthon gyesen, gyeden, azoknak
is kedvezõbb az alkalmaztatásuk, a szochoban kedvezményeket lehet elszámolni. Innovációs
járulék érinti a kisebb vállalkozásokat. A vállalkozások méretére
vonatkozó összevonási szabály
érvénybe lép. Így a járulékra kötelezettek köre emelkedni fog –
mondta végül Szabó Gábor.

GAZDASÁGI
A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt
Készült:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft.,
Budapest

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ-KÉPZÉS
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elsősegélynyújtó-képzést
szervez a megyei vállalkozások képviselői számára.
A hatályos jogszabályok alapján a munkáltatók kötelesek képzett elsősegélynyújtókat kijelölni, foglalkoztatni, hiszen bármelyik munkahelyen előfordulhat, hogy
valamelyik munkavállaló rosszul lesz, esetleg kisebb vagy komolyabb
baleset éri. A szakszerű, hatékony elsősegélynyújtás feltétele, hogy képzett
elsősegélynyújtó adja az első segélynyújtást, így a mentők megérkezéséig, az
első orvosi ellátásig akár életet menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal.
A képzés időpontja: 2019. január 17. (csütörtök) 10.00–16.00 óra
A képzés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)
Létszám: maximum 12 fő.
Kérjük, jelentkezését legkésőbb 2019. január 15-ig küldje meg a domokosne.
rozalia@bkmkik.hu e-mail-címre.
Bővebb tájékoztatás a 76/501-102 telefonon kérhető.

