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Hírek, több mint
félezer oldalon
ieznhárom éve, eddig már
több mint ötszáz oldalon
mutattuk be Bács-Kiskun
Megye gazdasági híreit, a kamara mindennapi tevékenységét,
adtunk bepillantásra lehetõséget
az olvasóknak. Az elõzõ lapszámunkban léptük át az említett
kerek számot. A Petõfi Népe napilappal együttmûködve havonta
jelentkezünk aktuális híreinkkel.
2007 januárjától kezdve minden
évben tíz alkalommal adtunk ki
négyoldalas mellékletet a megyei
lap részeként, de attól mégis elkülönülve. Gazdasági Ablak címmel jelentkezünk minden hónap
utolsó hetében.
A több mint félezer oldalon a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjairól, a vállalkozókat érintõ eseményekrõl
számoltunk be. A kamara olyan
köztestületi szervezet, amely
a vállalkozóké. A tagok igényei
alapján válogattuk azokat a témákat, amelyek aktualitásuknál
fogva megjelentek a Gazdasági
Ablak hasábjain. Melyek voltak
eddig a legnépszerûbbek? Bemutattuk a kézmûvesszakma
mestereit éppen úgy, mint a világ
talán legismertebb autómárkáját
Kecskeméten gyártó nagyvállalat gyárigazgatóját. Interjúkat, tudósításokat adtunk közre olyan
szakemberekkel, gazdasági véleményformálókkal, politikusokkal,
elemzõkkel is, akik jól ismerik a
magyar gazdaságot, sõt annak
haladási irányára is képesek hatást gyakorolni.
A kamara kiemelt figyelmet
fordít a hazai szakemberképzésre. A duális – gyakorlatorientált –
oktatás megyei, illetve országos
bevezetésében játszott meghatározó szerepet, melyrõl nagyon
sok írás született. A napjainkban
zajló digitális forradalom megismertetésérõl, a világháló piaci
felhasználásának a lehetõségérõl évek óta tartunk elõadásokat
a kamara kecskeméti és megyei
központjaiban. Ismertetjük és
szinte minden évben cikkek keretében visszatérünk a Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület
munkájára. Minden évben beszámoltunk a mesterek képzésérõl, a diákok országos tanulmányi versenyérõl. Szóltunk a
jogszabályi változásokról, közzé
teszünk minden egyes számunkban piaci információkat, mert az
üzleti életben rendelkezni kell
azokkal az információkkal, amelyek alapvetõen meghatározhatják egy üzletág, egy ágazat jövõjét. A megyei iparkamara ebben
segít mindenkinek, aki a szervezethez fordul. A Gazdasági Ablak
az egyik eszköze annak, hogy a
fontos információk eljuthassanak a bennünket megtisztelõ olvasókhoz. Ezért is jelenünk meg
13. éve a Petõfi Népében.
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GAÁL JÓZSEF ELNÖK
BKMKIK

Felavatták az új székházat
kalocsa Értékteremtő felújítással mentették meg a régi iparos házat

Dr. Bálint József polgármester, Sziráki Szilárd, a BKMKIK ipari alelnöke, Gaál József, a megyei kamara
elnöke és Font Sándor országgyűlési képviselő vágta át az avató szalagot Fotók: P. Á.

Kalocsán a Búzapiac téri,
egykori ipartestületi épületet
alapos, értékmegõrzõ szempontokat tiszteletben tartó
felújítás után vette birtokba
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BKMKIK) kalocsai képviselete
a napokban.
GÁBOR JÁNOS
Új székházban várja a BKMKIK
kalocsai képviselete a vállalkozókat. Az egykori leromlott
állapotú ipartestületi ingatlant
renoválták modern építészeti megoldásokat alkalmazva.
Gera-Csontos Hajnalka református lelkész és dr. Mészáros István c. prépost-templom-

igazgató áldása után dr. Bálint
József kalocsai polgármester,
Sziráki Szilárd, a BKMKIK ipari
alelnöke, Gaál József a megyei
kamara elnöke és Font Sándor
országgyûlési képviselõ vágta
át az avató szalagot.
– Két dolog vezérelt minket:
az egyik az, hogy a megyei iparkamara kalocsai képviseletének egy méltó épületet tudjunk
biztosítani a mûködéshez, a
másik pedig az értékteremtés. Ez a gyönyörû, régi, polgári
épület a korábbi idõszakban
az ipartestület itteni székhelyeként mûködött. Azóta, hogy a
szervezet befejezte a mûködését, a ház állapota romlásnak
indult. Amikor elõször megnéztük, láttuk, hogy rengeteg mun-

kával lehet felújítani, de tudtuk, hogy olyan értéket hozunk
létre és mentünk meg, amely
méltó Kalocsához, méltó a kamarához – nyugtázta kérdésünkre Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke. – A mai
napon birtokba lehet venni az
épületet, aminek minden elemén a korszerûség és a hagyomány harmóniája látszik.
Így irányítottuk a tervezõt,
Vinczellér Zsoltot is: használjon korszerû megoldásokat, de
nyilván megõrizve a régi épület
sajátosságait. Úgy gondolom,
hogy ez nagyon jól sikerült és
pezsgõ vállalkozói élet fog itt
kialakulni – hangsúlyozta az
elnök.

Impozáns kép fogadja a bejáratnál az ügyfeleket

A kamarai vezetõ érdeklõdésünkre elmondta, hogy
összességében több tízmillió
forintba került a beruházás.
Bár konkrét összegeket
nem említett, elárulta: a vételár – tekintettel az épület
állapotára és a néhány évvel
ezelõtt még jelentõsen alacsonyabb kalocsai ingatlanárakra – nem volt túlzottan
magas.
Bár nagyon jó pillanatban sikerült megvenni, de a
felújítás komoly forrásokat
emésztett fel, hiszen a falakig le kellett csupaszítani az
épületet.
Elmondta, hogy lecserélték a teljes energetikai rendszert, valamint a nyílászárók

egy részét, de pár régit felújítottak, hogy megmaradjon a
régi architektúra. Gaál József
kiemelte: bár nagyon komoly
összegbe került a felújítás,
mégis megérte rákölteni,
hiszen hosszútávú befektetésként kezelik a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kalocsai képviselete székházának a megvásárlását.
Az épületavatással
egyidõben kitüntetéseket is
átadott a BKMKIK. Ötödször
osztották ki az anno Kalocsáról indult Mestermunka pályázat idei díjait. Ugyanezen
a rendezvényen díjazták a
Munka világa fotópályázat alkotóit is.

Mestermunka
díjakat
érdemeltek
ki
kalocsa
Sportkomplexumért, biliárddákóért és kantárért járt szakmai elismerés

Mestermunka pályázat
díjait a kamara kalocsai
új székházának avatóünnepsége keretében adták át.
– Öt éve hirdetjük meg a
Mestermunka pályázatot.
A spektrum végtelen: most például nyert egy kecskeméti atlétikai pálya, de egy gyönyörû,
kézmûves, intarziás biliárddákó is a díjazottak között volt –
emelt ki kettõt Gaál József, a
BKMKIK elnöke. – Az innováció, a hagyományok, a precíz
kézmûvesmunka, a maximális igényességre való törekvés
azok az elvek, amelyek mentén
a pályamunkák közül a zsûri kiválasztja a legjobbakat – sorolta a szempontokat.
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Tasi László és Pintye László kamarai alelnökök adták át Fazekas Frigyesnek az elismerést

Fotó: P. Á.

A Mestermunka pályázaton
díjat kapott a 14 ezer négyzetméteres kecskeméti Atlétikai
Centrumot kivitelezõ VER-BAU
Építõipari Kft., az „Ezüst Lovagok” fantázianévre hallgató,
arany-, ezüst- és zafírberakásos, szarvasagancs- és bõrborítású, egyedi biliárddákót alkotó
Frigyes Art (Fazekas Frigyes), valamint a növényi cserzésû marhabõrbõl fûzött, mezõhegyesi
vésett rézcsatokkal díszített Magyaros felvezetõ kantárt készítõ
Márta Zoltán. Egy különdíjat is
átadtak, ezt a Sportfisch Kft. érdemelte ki, a polietilén habból
gyártott, fûtéscsövek hatékony
szigetelésére alkalmas „szigetelõ könyökért”.
G. J.
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Tag lett a fővárosi cég

Időkapszulát
ástak el a piacon
BAJA A megújuló piac területén idõkapszulát helyeztek el
az építési területen, ugyanis megkezdõdött az új csarnok építése. Az idõkapszulába bekerült egyebek mellett
a Bácskai Napló és a Petõfi
Népe aktuális száma, a beruházásról szóló kormányhatározat, illetve a képviselõ-testület döntése, a Baja Zöld Város
nyomtatvány, továbbá egy, az
ünnepélyes pillanatot megörökítõ fotó. Az ünnepélyes
átadás jövõre várható.

Festo Kft. Nagyon sok információt várnak a kamarától

Termelés a Festo Kft. egyik üzemében

Nyílt napot tartott
az Anda Group
KALOCSA Az Anda Group cégcsoporthoz tartozó PrinterPress Kft. 2014-ben 17 fõvel
kezdte meg mûködését a kalocsai telephelyén. A fejlõdõ
– ajándéktárgyakat gyártó –
cég mára 119 fõnek biztosít
munkát, mellyel Kalocsa és
térsége legnagyobb munkáltatóinak sorába lépett.
Az eseményen András Attila
vezérigazgató a cég fejlõdési
jövõképérõl szólva elmondta,
hogy a korábban az önkormányzattól megvásárolt területen egy logisztikai központot
kíván létrehozni. Bemutatták
a cég új, Be Creative nevet viselõ kalocsai mintás ajándéktárgy-kollekcióját.

Megújult
a kórház
KISKUNHALAS Megszépült a
halasi kórház, a megjelenés
mellett az is fontos, hogy valamennyi nyílászárót lecseréltek, az épület hõszigetelése
is megoldódott egy 381 millió
forintos, példaértékû beruházás keretében.

A Festo Kft. belépett a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai közé.
Ritka eset, hogy egy fõvárosi
nagyvállalat egy területi kamarába kéri a felvételét. Mi
ennek az oka? Errõl kérdeztük
dr. Gurabi Gyulát, a Festo Kft.
SCM Ellátási Lánc igazgatóját.
BARTA ZSOLT
– Miért éppen a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát – BKMKIK – választotta a Festo Kft.?

– Mi 2012-ben kaptunk
megkeresést Lepsényi Istvántól, a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. korábbi igazgatójától. Az volt a kérése, hogy
alkossunk meg egy olyan
beszállítófejlesztési programot, amely a hazai beszállítók
fejlesztését segíti. Olyan módszertant dolgozzunk ki, amelyet akár mások is elsajátíthatnak. Hamarosan elkezdõdött
a munka. A beszállítófejlesztõi
munkát elindítottuk. A
teamtagok között a Knorr–
Bremse Fékrendszerek Kft.
volt, a budapesti FESTO-AM
gyár, a Hilti Hungária Kft., a
Phoenix Mecano Kecskemét
Kft., illetve két tanácsadó cég

is részt vett ebben a tevékenységben. Azok a kkv-k részesültek oktatásban, amelyek
jelentkeztek a képzésre. Ezek
többnyire a BKMKIK látókörében lévõ cégek voltak. Az
oktatás jól sikerült. Mi például
bevittünk Sátoraljaújhelyrõl
egy öntõdét. A cég olyan hatalmasat fejlõdött, hogy idén
áprilisban a stuttgarti FESTO
anyacégünk akvirálta ezt a vállalatot. Ez az öntöde a német
anyacégünk harmadik termelõegysége Magyarországon.
A kamara többségi tulajdonában lévõ Hírös Beszállítói
Klaszter is ebben az idõszakban született. Mi a kecskeméti
alapítású klaszternek is a tagja vagyunk. A magyar beszállítói kör erõsítése, képzése volt
az a hívó tényezõ, amely eredményeként klaszter- és kamarai tag vagyunk. A FESTO-AM
az elmúlt egy évtizedben arra
törekedett, hogy a beszerzési
forgalom minél nagyobb részét
adják a hazai cégek. Ennek
több racionális oka volt. Azzal
a beszállítóval, amelyik csak
pár tíz kilométernyi távolságra mûködik, rugalmasan lehet
kapacitást növelni és fejleszteni. Amikor gond van a szállítással, gyorsan lehet orvosolni

Fotó: Festo Kft.

vele a problémát. Rendszeresen auditáljuk a beszállítókat,
és segítünk nekik rugalmasan
termelni.– 2019-ben elindítottuk a duális képzésünket, és
a kamarai akkreditáció során
merült fel, hogy elõnyös lenne
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik területi szervezeti egységébe belépni önkéntes tagként. Így megszületett a
döntés, hogy kérjük a rendes
tagságot a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál.

2014-ben a hannoveri nemzetközi vásáron fogalmazta meg
a német kancellár asszony,
Angela Merkel, hogy a negyedik ipari forradalom korát éljük.
A megfogalmazásban szerepe volt a FESTO cég elsõ számú vezetõjének, aki a politikus
személyes tanácsadói köréhez
tartozik. A FESTO világcég az
ipari automatizáció tervezõje,
fejlesztõje és szállítója, globális
szereplõ az iparágban. A budapesti FESTO leányvállalat tevékenysége is alapvetõen az Ipar
4.0-ról szól.

– Mit várnak a tagsági léttől?

– Elsõsorban nagyon sok
információt. Szeretnénk, ha a
kamara a várható gazdasági,
pénzügyi változásokról szabályzókkal kapcsolatos változásokról ideje korán tájékoztatna
bennünket. Az érdekeink képviseletében a kamara járjon el. A
kamara segítségével más, Magyarországon termelõ német
cégekkel is szeretnénk kapcsolatba lépni. Olyan rendezvények megszervezését várjuk,
ahol egymás gyakorlatát megismerhetjük.
– A Festo Kft. az Ipar 4.0 folyamat egyik hazai úttörője.

– Ez egy húsba vágó téma.

– Hol tartanak a duális képzésben?

– A digitalizáció jegyében
kívánunk nyitni a szakképzés
területén. Reméljük, hogy az
új Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) is megjelenik ez a
törekvés már a közeli jövõben.
Az elsõ évben a duális képzést
a mechatronika tárgykörében
indítottuk el, 15 diákot képzünk. Tervezzük az automatikai
technikus, az elektrotechnikus,
a gépgyártás-technológus, az
ipari informatikus, a CAD-CAM
programozók képzését is –
mondta végül dr. Gurabi Gyula,
a FESTO-AM Kft. területi igazgatója.

A
világ
legjobbjai
között
állt
helyt
oroszország

A verseny nagyon nehéz volt, Dániel a csapattársával 120 napot készült

ugusztus 23–26. között
63 országból 1354 fiatal szakember versenyzett 56 szakmában a Kazany
Expón kialakított helyszíneken,
Oroszországban, a szakmák világversenyén. A magyar csapat
22 szakmában 24 versenyzõt
indított. Az országok közötti versenyben Magyarország
az éremtáblázat elsõ harmadában, a 20. helyen zárt, ami
az eddigi legjobb eredménye.
Bács-Kiskunból Kövér Dániel
és társa, a Békés megyei Bakonyi Dávid a mechatronikai
csapatot alkották. Dániel lajosmizsei származású, a Szent
István Egyetemen mechatronikai mérnöknek tanul jelenleg. Az ötödik szemesztert

A

kezdte meg az egyetemen.
Ebbõl a szakmából 34-en
vettek részt a világversenyben. A középiskolát Kiskunfélegyházán végezte el, majd
érettségi után a kecskeméti
Kandó Kálmán Szakgimnázium mechatronikaitechnikusképzésén vett részt. Ott nevezett be az SZKTV-re, majd a
SzakmaSztár Fesztivál mechatronikaitechnikus-versenyén a
dobogó legfelsõ fokára állhatott fel 2017-ben.
– Az oroszországi verseny
nagyon nehéz volt. A csapattársammal 120 napot készültem. A versenyt megelõzte egy
még korábbi felkészítõ tréning.
A Festo Kft. a szakmai szponzor volt. A nagyvállalat renge-

Kövér Dániel feladatmegoldás közben

Fotó: MKIK

iért jó egy vállalkozás
számára a kamarai
tagság? Errõl kérdeztük Gaál Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökét. „Nézzük
elõször, mi is az a kamara?
1850-ben létrehozott, mára az
egész országot lefedõ, 23 területi kamarát jelent. Ez hatalmas
hálózat, amelyen belül 100 településen csaknem ezer munkatárs végzi a feladatát. Õk
közel 40 ezer önkéntes kamarai tag vállalatot szolgálnak ki,
amelyben több ezer gazdasági
szakember hatalmas tudásbázist jelent. A hálózat egyik tagja a BKMKIK, amelynek 1500
vállalkozás a tagja, négy településen 50 munkatárs áll a cégek szolgálatára. A döntésben,
hogy valaki a kamara tagja legyen-e, több szempont érvényesül. Ezek közül néhányat emelnék ki – mondta az elnök.
Elsõsorban valamilyen elõnyt
várunk a tagságtól, például,
hogy együtt, összefogva erõsebbek vagyunk, a vállalkozók
közösen jobban tudják érdekeiket érvényesíteni. Sokan
fogalmazzák meg a „valahová tartozás” szükségességét.
Továbbá a fejlett vállalkozói
kultúra fontos eleme a társadalmi felelõsségvállalás is, ez
különösen a nagy nemzetközi cégeket hozza a kamarába.
Hogy néhány konkrét példát
említsek, elõnyt jelent a tagság
a Széchenyi Kártya esetében.
Emellett olyan információkhoz
juthat a tag (például jogi, külpiaci, adózási, pályázati), amelyeket a kamara tud biztosítani.
A kapcsolatrendszer kiépítése
is rendkívül fontos egy vállalkozás életében, amelyben a kamarai szervezet már sok cégnek segített. A hazai szervezet
mellett 14 országgal tagozati,
hárommal pedig vegyes kamarán keresztül lehet igénybe
venni külkapcsolati szolgáltatásokat. Ezek nagy részét térítésmentesen, vagy ha fizetõs, a
tagok számára kedvezményesen lehet igénybe venni.

M

Közbeszerzés
az új hídra
KALOCSA Célegyenesben a
közbeszerzési pályázat kiírása a kivitelezési tervekre
és kivitelezésre (egyben) a
Kalocsa–Paks Duna-hídra.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelezés 2020-ban
megkezdõdik. A híd teljes
hossza 946,20 méter, ebbõl
a mederhíd hossza 440 méter, 2x1 sávos közúti átvezetés, kétoldali, kétirányú kerékpárúti átvezetéssel.

Gaál József
a kamarai tagság
előnyeiről

teg segítséget adott, amelyhez
a kecskeméti képzés nyújtott
nagyon jó alapot. A versenyrõl
annyit, hogy a feladatok között
voltak meglepetések. Azt gondolom, hogy Dáviddal jól helytálltunk. Meg kell jegyeznem,
hogy a versenyeredmények
alapján a hazai oktatási rendszer elég jónak tûnik. A Kandó kecskeméti középiskolát
ki kell emelnem, mert onnét a
SzakmaSztár Fesztiválra mindig bejut valaki és a legjobb
három között végez. Az a tervem, hogy a mesterképzést is
elvégzem. Jelenleg nem kötõdöm egyetlen céghez sem, de
a Festo Kft.-hez szívesen mennék dolgozni – mondta Kövér
Dániel mérnökhallgató.

A döntésben, hogy
valaki a kamara tagja
legyen-e, több szempont érvényesül.
A szakember-utánpótlás lényeges eleme a duális szakképzés, ebben fontos szerepe van a kamarának. Ebben
kiemelt partnerünk például a
Festo Kft., amely a hazai társaságok közül az Ipar 4.0 rendszerét egy kétéves projekt keretében mutatja be az érdeklõdõ
cégeknek. Most indult az országos mentorprogram, melyben a jelentkezõ mentoráló
cégek ellenszolgáltatás nélkül
segítenek kisebb vállalkozásoknak a fejlõdésükben. A kamara üzleti közösség. Ide nem
kötelezõ tartozni, de akik ide
tartozik, azoknak egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani.
Nagyon fontos, hogy a cégek
információkat juttassanak el
hozzánk. Ha például valaki egy
országos jellegû problémára
felhívja a figyelmünket, akkor
elõkészítve, akár jogszabályi
módosítást is képes elérni a
kamarai rendszer. Ez mindenki
számára elõnyös – mondta végül Gaál József, a kamara megyei elnöke.
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Elindult a program

Keresték
a párbeszéd
lehetőséget
a találkozón

projekt Térítésmentesen kapnak segítséget a vállalkozások

ók az árak, minden nyelvet beszélnek, a szerb, a
horvát és a magyar mellett
némettel is el lehet boldogulni a bezdáni piacon. Ezt az élményét is megosztotta Jelasity
Radovan a Vállalkozások I.
Hármashatár Találkozóján. Az
Erste hercegszántói származású
magyarországi elnök-vezérigazgatója, a szerb jegybank egykori elnöke havi rendszerességû
vásárlásairól számolt be a
csaknem 150 résztvevõnek.
Azt is kiemelte, hogy fontos
a tapasztalatcsere, érdemes
megismerni, hogy mit tesz a
másik, nem kell Washingtonba,
Brüsszelbe szaladni a spanyolviasz felfedezéséért. Politikusok, kamarai képviselõk, valamint vállalkozók vettek részt a
hagyománytermetõ szándékkal
megszervezett, a helyi horvát
önkormányzatot vezetõ Kubatov
Márton ötletébõl megvalósult
találkozón.
- A nyelvi különbségeket leszámítva minden egyébben értjük
egymást – mondta Pásztor István, a vajdasági parlament és
a VMSZ elnöke, mert kizárólag
a magyar résztvevõk miatt volt
szükség a tolmácsgépek használatára. – Komoly hagyományunk
van határokon átnyúló kapcsolatok építésében Magyarország
és Szerbia között. A hármasság
tekintetében különleges a találkozó, ez egy tér rengeteg kapcsolattal, évszázadokra visszanézve.
A határ adminisztratív nehézség,
de a térség egységét nem tudja
megkérdõjelezni és hosszútávon
háttérbe szorítani. Ha sikerült
a történelmileg terhelt magyarszerb viszonyt rövid idõ alatt rendezni, akkor ezt miért ne lehetne
más relációkban is teljesíteni a
térségben? – fogalmazott Pásztor István, aki szerint a kistérségi kapcsolatok ezért is fontosak, ugyanis az emberek közötti
együttmûködést nem lehet leállítani.
K. T

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

J

A

Fémhuzal-termékek gyártására szakosodott román cég
keres partnereket. A vállalat
olyan vállalkozások jelentkezésére számít, amelyek képesek
szállítani számukra a szükséges alapanyagokat.
(BRRO20180227001)

Dr. Balla Gergely, a projekt operatív vezetője tartott ismertetőt a vállalkozások képviselőinek

Bács-Kiskun megyében szeptember második hetében indult el a vállalkozói mentor
program. A projekt résztvevõi
a megyei iparkamara székházában találkoztak a közelmúltban. A rendezvényt Gaál József
kamarai elnök nyitotta meg.
BARTA ZSOLT
Az országban legalább félezer
olyan kis- és középvállalkozás
vesz részt a mentorprogramban, amelyek szakmai fejlõdését az Országos Vállalkozói
Mentorprogram támogatja.
Bács-Kiskunban is megtörtént
a beszállítói és a külpiaci mentor vállalatok kiválasztása, nyi-

latkozta a lapunknak dr. Balla
Gergely, a projekt operatív vezetõje, aki az érdeklõdõk elõtt
ismertette a mentorprogramot
az iparkamara kecskeméti
székházában. A rendezvényre
két beszállítói és két külpiaci
cég küldte el a munkatársait.
A beszállítói mentorcégek –
az ACPS Automotive Kft., és a
MAG Hungary Kft. , míg a külpiaci mentor cégek a FADDIKOR Kft. és a Pentacolor Kft.
– vállalta az érdeklõdõ vállalkozások képzését. A mentorált
kkv-k kiválasztása nyílt pályázat keretén belül történik.
Olyan kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek
legalább két éve mûködnek,

Előrelépés félezer vállalkozás számára
Az Országos Vállalkozói Mentorprogramnak köszönhetően országosan és ingyenesen elérhetővé válik egy tapasztalt vállalkozókból, szakemberekből álló mentorhálózat, minimum 500
kis- és középvállalkozás számára. A projekt személyes
mentorálást biztosít fiatal-, női- és generációváltó vállalkozásoknak; szakmai mentorálást nyújt a külpiacra lépés előtt álló, vagy külpiaci részesedést növelni kívánó, illetve a közvetlenül beszállítóvá válás előtt álló, vagy beszállítói részesedését
növelni kívánó vállalkozások részére. Emellett országosan és
ingyenesen elérhetővé válnak a hatékonyság növelését szolgáló pénzügyi és vállalkozói szemléletformáló tartalmak. Minimum 1500 vállalkozás konkrét pénzügyi tanácsadásban is részesül. ( www.vallalkozztudatosan.hu)

Kubatov Márton

Külföldi üzleti
ajánlatok
magyarországi
vállalkozóknak

legalább 1 fõt alkalmazzanak,
és Magyarországon rendelkeznek telephellyel. Egy nyílt pályázat keretében választották ki a
mentoráló cégeket is, mondta
a projekt vezetõje. - A cél részben az, hogy a vállalati együttmûködési kultúrát megerõsítsük. Ez ma még a gazdasági
szektorban nem honosodott
meg, pedig ez nemcsak üzleti
szempont, hanem társadalmi
felelõsségvállalás is. Aki sikeres és megteheti, annak jó, ha
elvállal egy ilyen feladatot. A
vállalkozások szakemberei egyegy képzésen adott tematikák
alapján osztják meg a tudásukat. Így például a beszállítói
területen a termelésirányítás,

a leanmanagement, az ipar
4.0. míg a külpiaci mentorálás
esetében külkereskedelmi eszközök, exportstratégia készítés
lehetséges. A mentoráló cég
részérõl fontos szempont lehet
az, hogy beszállítókat keres.
A költségkeretek arra elegendõek, hogy egy beszállítói és
egy külpiaci csoportot hozzunk
létre. A beszállítói csoportban 3 mentor és 12 mentorált
vállalkozás dolgozik együtt, a
foglalkozások nagy része csoportos lesz így egymástól és a
mentoroktól is tanulnak majd.
A külpiaci mentorálás esetében pedig két mentorra és 12
mentoráltra elegendõ a forrás,
mondta az elõadó.

Uniós támogatás a projekt megvalósítására
A Széchenyi 2020 programban 3,3 milliárd forint Európai
Uniós támogatás segítségével 2020 végéig megvalósuló projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (2,3 milliárd
forint) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (0,2
milliárd forint), illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal (0,8 milliárd forint) konzorciumi együttműködésben valósítja meg. A projektet a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara egy online információs rendszeren túl területi
kapcsolati pontok, koordinátorok közreműködésével valósítja
meg. A kapcsolati pontok az ország 19 megyeszékhelyén és
Budapesten kerülnek kialakításra a projektet támogató és
működtető rendszer részeként, a területi kereskedelmi és
iparkamarák bevonásával.

Fotó: K. T.

Egy német vállalkozás holland képviselõje rugalmas irodákat és munkaállomásokat
kínál. Az egyre növekvõ holland
cég különbözõ megoldásokat
kínál találkozók, illetve rendezvények szervezésére. Olyan
rendszert keres, amely a tagjai
számára könnyû hozzáférést
biztosít az épületekhez, illetve
figyeli a legfontosabb adatokat.
Olyan céggel venné fel a kapcsolatot, amely ezt a rendszert
biztosítaná számára beszállítói együttmûködés keretében.
(BRNL20190830001)
Egy dél-lengyelországi cég
magas minõségû rattan és fûzfa bútorok kiskereskedelmével
foglalkozik. Olyan gyártókat és
tervezõket keres, akik rattan,
fûzfa és tengeri fûbõl készült
dekorációs elemeket értékesítenének Lengyelországban és az az európai piacon.
(BRPL20180530001)
Táplálék-kiegészítõk, orvostechnikai eszközök, kozmetikumok, biocidok és általános
felhasználású termékek gyártásában vezetõ szerb magánvállalkozás gyártói együttmûködés
megkötésére keres partnereket. A termékek receptúrája saját fejlesztésük eredménye
(BORS20180301002)
Világszerte árusító spanyol
fapellet-kereskedõ disztribúciós megállapodásokat kötne
EnPlus tanúsítvánnyal rendelkezõ pelletgyártókkal, elsõsorban Európa területérõl. A cég
kontinens-szerte árusít különbözõ termékcsaládok keretében, egyebek mellett kazánokat és háziállat-almot is.
(BRES20180801001)

Ezren
vacsoráztak
a
kecskeméti
főtéren
hagyomány
A legjobban tanuló, példamutató diákokat támogatják a jótékony célú rendezvénnyel

ársasági hagyomány,
hogy megrendezik a
Hírös Vacsorát Kecskemét fõterén a Hírös Hét egyik
rendezvényeként. Augusztus
22-én este a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Tanyacsárda közösen szervezte meg a vacsorát,
melyen mintegy ezer vendég
vett részt. A jótékonysági eseményt 11 éve azért találták
ki, hogy a bevételbõl támogassák azokat a kiváló tanulmányi
eredményt elérõ, példás magatartású, de hátrányos helyzetû szakmunkás tanulókat. Az
évrõl évre egyre népszerûbb
rendezvényt és a vebdégeket

T

A Tanyacsárda Kft. ügyvezető tulajdonosa, Garaczi János is besegített a felszolgálásba

Fotó: B. Cs.

Kurdi Viktor, a kamara alelnöke
köszöntötte az asztalok mögött
helyet foglalókat. Elmondta,
hogy az eddig támogatott diákok száma 2009-tõl kezdõdõen 90 fõ. A támogatásra kifizetett összeg: 3.500.000 forint
volt. Eddig az alábbi szakmákat
tanulók részesültek jutalomban: ápoló, asztalos, autóelektronikai mûszerész tanuló, burkoló, bútor- és lakástextil-eladó,
bútorasztalos, cukrász, csecsemõ- és gyermekápoló, dísznövénykertész, élelmiszer- és
vegyiáru-eladó, gépi forgácsoló tanuló, karosszérialakatos,
kõmûves, könyvkötõ, lemezlakatos, pincér, ruházati eladó,

szakács, szerkezetlakatos. A
támogatásokat a kamara a decemberi ünnepi küldöttgyûlés
alkalmával adja át a kecskeméti szakközép- és szakiskolák
által javasolt diákok számára.
A Tanyacsárda kiváló szakácsai
Garaczi János – cégtulajdonos – irányításával két menüt
készítettek. Az egyik: Hírös grilltányér – Faszénparázson sült
sertésflekken és csirkecomb
házi vegyes salátával, zöldséges rizzsel, a másik menü
Gombás szürkemarharagu házi
szélesmetélttel” volt. Ehhez járt
egy-egy kellemes vörös vagy a
fehér fröccs is amely üdítõleg
hatott a nyári fõtéri estén.

IV.
A vállalkozás
nem teljesítette
az ajánlást!
fogyasztó hobbicélú
használatra vásárolt
a gyermeke részére
egy krosszmotoros csizmát a
PISZOKÍRTÓK Kft. vállalkozástól a 6000 Kecskemét, Külsõ
Szegedi út 14. szám alatt található Parilla motorosbolt megnevezésû üzletben, 36.000 Ft
vételárért. A boltban azt a tájékoztatást kapta, hogy a termék
magas minõségû, amit versenycélú használatra is vásárolnak, még soha semmi probléma nem volt vele. A csizma
pár hónapos használat – kizárólag földúton történõ motorozás és két elesés – után jelentõs mértékben meghibásodott.
A fogyasztó minõségi kifogásáról a vásárlás helyén, kifejezett
kérésére jegyzõkönyvet vettek
fel, átvették a hibás terméket és úgy tájékoztatták, hogy
egyeztetnek a gyártóval.
A vállalkozás utóbb azzal
utasította el a fogyasztó minõségi kifogását, hogy láthatóan
a sérülést külsõ behatás okozta, a hiba nem gyártásból, nem
anyagminõségbõl keletkezett.
A fogyasztó nem fogadta el a
vállalkozás véleményét, elutasítását, ezért a Bács-Kiskun
Megyei Békéltetõ Testülethez
fordult kérelemmel fogyasztói jogvitájának rendezése érdekében, és kérte a csizma
vételárának a visszafizetését
a vállalkozástól. A vállalkozás
az eljárásban nem mûködött
együtt a Testülettel, a meghallgatás kitûzésérõl szóló értesítõ
levelet nem vette át, az „Nem
kereste” jelzéssel visszaérkezett, válasziratot nem nyújtott
be, egyezségi ajánlatot nem
tett, a meghallgatáson nem
jelent meg. Az ügyben eljáró
tanács a meghallgatás során
szemrevételezte a motoros
csizmát és rögzítette annak látható állapotát, továbbá a személyesen megjelent fogyasztó
nyilatkozatát.

A

Az ügyben eljáró
tanács a fogyasztó
kérelmét megalapozottnak tartotta.
Tekintettel arra, hogy a
csizma adásvétele fogyasztó és vállalkozás között jött
létre, a törvény rendelkezése
szerint a vállalkozást terhelte annak bizonyítása, hogy
a termék hibája, a hiba oka
az értékesítés idõpontjában
nem volt meg a motoros csizmában. A vállalkozás semmilyen módon nem bizonyított.
Az ügyben eljáró tanács a fogyasztó kérelmét megalapozottnak tartotta és határozatában a következõ ajánlást
tette: „A PISZOKÍRTÓK Kft. a
jelen Ajánlás kézhezvételétõl számított 15 napon belül
fizesse vissza a fogyasztó részére az általa 2018. július
17-én vásárolt W2 megjelölésû krosszmotoros csizma
36.000 forint összegû vételárát a lábbeli egyidejû visszaszolgáltatása mellett.” A fogyasztó visszajelzése szerint
a vállalkozás az ajánlásnak
nem tett eleget, ezért a Testület a Fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 36.
§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
006-08/2019 számú ajánlást
a jelen helyen és formában
nyilvánosságra hozza.
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Ötszáz kamarai oldal
bács-kiskun Minden, ami a vállalkozókat érdekli

Szakmai
továbbképzést
tartottak
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Könyvelõkkel a
duális képzésben” címmel kétnapos továbbképzést rendezett
a napokban a jelenlegi, illetve a
leendõ gyakorlati képzõszervezetek gazdasági, pénzügyi, humánpolitikai területen dolgozó
munkatársai részére Kecskeméten, a szervezet székházában. Balog Adrienn, közgazdász, mérlegképes könyvelõ,
a Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara tanulószerzõdéses tanácsadója, és Gibárszki
Sándorné, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetõ tanulószerzõdéses tanácsadója vette sorra a
témákat.

A

A rendezvény után
személyes konzultációkon válaszoltak
a kérdésekre.

A Gazdasági Ablak elmúlt 12 évben megjelent számai

Több mint félezer oldalnyi hír,
információ, tudósítás, interjú jelent meg a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( BKMKIK) Gazdasági Ablak címû kiadványában,
melyet a Petõfi Népe kiadója
jelentet meg.
BARTA ZSOLT
– Minden intézmény életében
a kommunikációnak stratégiai
jelentõsége van. Olyan munkát
végez a kamara, amely a gazdaság fejlõdését segíti, ezt be
kell mutatni mind a vállalkozók,
mind pedig a társadalom többi
szereplõje számára is. – mondta Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára. Amikor határainkon túlra tekintünk, látjuk, hogy a kamarai
érdekérvényesítõ rendszer például Franciaországban, Olaszországban, Németországban
sokkal erõsebb. Magyarországon az érdekképviselet, a jogszabályi változások elõsegítése területén jelentõs lépéseket
tesz a kamara, többek között
ezt jelentetjük meg összeállításainkban. – tette hozzá a szervezet megyei titkára.
A kiadvány megszerkesztésében fontos munkája van
Orosziné Varga Zelmának, aki
a szervezet kereskedelemfej-

lesztési és kommunikációs vezetõje. Kérdésünkre elmondta: minden lapszám tartalmi
összeállításakor az a cél, hogy
a legfrissebb és a leginkább érdeklõdésre számot tartó témákat dolgozzuk fel, amelyekbõl
a vállalkozások hasznos információkat nyernek, az olvasók
pedig betekintést kapnak a kamara sokrétû tevékenységébe.
A munka már az adott hónap
legelején elkezdõdik. Ekkor
tartjuk a szerkesztõi megbeszélést, amelyen az elõzetesen összegyûjtött témák közül

Fotó: Barta Zsolt

választanak, eldöntjük egy-egy
cikk terjedelmét, megjelenési
formáját. A Gazdasági Ablakban állandó rovat a kamara
képviseleti híreit tartalmazó hírhasáb, amelyet Baja, Kalocsa
és Kiskunhalas térségi híreibõl
állítunk össze. A külföldi ajánlatok gyûjteményét is érdeklõdéssel fogadják a vállalkozók,
valamint az újonnan belépett
tagokkal készített interjúkat is.
A cikkek többsége a gazdasági életet befolyásoló jogszabályi változásokról, a szakképzés
jelentõségérõl, pályázatokról,

Olvasói vélemények a kiadványról
Varga István a Császártöltési Vegyesipari Kft. képviseletében kamarai tag: – Mint tag, mindig érdekelt, milyen hírek jelennek meg
a kiadványban. Az érdeklődő olvasók, tagok nagyon sok hasznos
információt kaphattak a szervezettől. Számomra azok a portréjellegű írások az érdekesek, amelyek bemutatják az embert, aki egyben vállalkozó is.
Molnár Ferenc Kecskemét, a Molnár Fatelep tulajdonos alapítója:
– A Gazdasági Ablak kiadvány erőssége az, hogy hiteles. Érdekes
és fontos információk együtt jelennek meg. Számomra azok az
írások a figyelemfelkeltők, amelyek a vállalkozókról szólnak. Fontos, hogy tudjunk olyan üzletemberekről, akik kapcsolódnak a
kamarához.
Tasi László alelnök, kisvállalkozó, Kecskemét: – Fontosnak tartom a Gazdasági Ablak megjelenését, remélem, sokáig tájékoztat
még bennünket a kiadvány. A kisebb cégek vezetõitõl tudom, hogy
lapozgatják az összeállítást, gyakran hallottam, még az ügyfeleimtõl is, hogy egy -egy téma megragadta a figyelmüket.

forráslehetõségekrõl, a kamarai testületek munkájáról és a
rendezvényekrõl szól. A kiadvány elsõsorban a vállalkozókat célozza meg. Éppen azért
esett több mint 12 éve a napilapra a választás, hogy a kamara az olvasókon keresztül minél
szélesebb körhöz tudjon szólni,
foglalta össze a kiadvány tervezésének fõbb mozzanatait Orosziné Varga Zelma.
A Petõfi Népében a kamarai
kiadványt 2007. január 31-én
láthatták elõször az érdeklõdõk. Mai szemmel nézve ritka
az, ha egy kiadvány ilyen hoszszú idõt megél. Félezer oldalon
több mint ezer fotó, és közel
kétezer tudósítás, interjú, közlemény, rövid hír tájékoztatta
az olvasókat. A kiadvány tervezésében a kamara részérõl a
kezdetektõl Gaál József megyei
kamarai elnök, Sipos Zsolt megyei kamarai titkár, Orosziné
Varga Zelma kereskedelem
fejlesztési és kommunikációs
vezetõ az utóbbi két évben pedig Varga Mónika szóvivõ vett
részt. A Petõfi Népe részérõl
Barta Zsolt és kollégái végzik a
Gazdasági Ablak lapszámaiban
olvasható témák feldolgozását,
formába öntését. A kiadvány
megjelenését a fõszerkesztõ
Ökrös Csaba felügyeli.

Az elõadók a rendezvény
után személyes konzultációk
keretében válaszoltak a résztvevõk kérdéseire. Lapunk érdeklõdésére Balog Adrienn elmondta, hogy az elõadás során
sok aktuális kérdést érintettek.
A gyakorlati képzéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a személyi és tárgyi feltételeket is sorra
vették. A résztvevõk megismerkedtek a külsõ képzõhelyen
folyó gyakorlati képzés jogszabályi feltételeivel, azzal, hogy
a gyakorlati képzõhely nyilvántartásba vétel eljárásnak mi a
menete. Emellett a gyakorlati
képzési normatíva hozzájárulással felmerülõ kérdéseket is
megtárgyalták. Az érdeklõdõk
az elõadásokon Információkat kaptak a tanulók képzésével kapcsolatos dokumentációs kötelezettségekrõl is, a
tanulókat megilletõ pénzbeli és
egyéb juttatások mértékérõl.
Balog Adrienn megemlítette,
hogy a szakképzési hozzájárulást többféle módon lehet teljesíteni.
Az egyik megoldás kizárólag
iskolarendszerû, államilag támogatott gyakorlati képzések
megszervezésével, tanulószerzõdés, együttmûködési megállapodás, hallgatói munkaszerzõdés és saját munkavállaló
képzésével. A másik lehetõség
pedig a NAV számlájára történõ befizetése is lehet – mondta az elõadó.

Tíz
éve
díjazzák
a
fotókat
kalocsa

Idén cipészről, fafaragóról, késkészítőről készült képek nyertek

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK)
egy évtizede díjazza „A munka világa” fotópályázatra
készült képeket. Az idei díjátadóra a kalocsai kirendeltség székházavató ünnepségén kerítettek sort.
– Tíz éve hirdetjük meg
a fotópályázatunkat, ami
„A munka világáról” szól. Ennek csúcsát képviselik azok
a mesterszintû alkotások,
amelyeket az öt éve létezõ
Mestermunka-pályázatunkkal igyekszünk még jobban
kiemelni – hangsúlyozta a
díjátadó után Gaál József,
a BKMKIK elnöke. Az ipar-

A

kamara tizedik országos fotópályázatának zsûrijében
Bahget Iskander nemzetközi
szinten ismert fotómûvész,
Péjó Zoltán a kamara kalocsai vezetõje és Bedi Gyula,
a MAFOSZ aranydiplomás
fotómûvésze foglalt helyet.
A szakértõ szemek 37 alkotó 168 fotóját vizsgálták,
majd kiválasztottak 40-et a
tárlatra. Az idei díjazottak
listája a kamara honlapján,
a www.bkmkik.hu oldalon
tekinthetõ meg. A népszerû,
országos fotópályázat támogatója a HAMA Kereskedelmi Kft. volt, amely értékes
jutalmakat ajánlott fel a legjobb alkotók számára.
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