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Negyedszázada véd érdekeket
Visszatekintés 25 éves a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Küldötti hozzászólás az 1997-es választáson

1994. november 5-ei alapítással, megyei bírósági bejegyzéssel jött létre a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely a következõ év
elsõ napján kezdte meg mûködését. Mindmáig a köztestület legfõbb jellemzõje, hogy
szolgáltat, s hogy a térség valamennyi vállalkozásának az
érdekeit képviseli.
JUBILEUM
„Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen.” Gróf
Széchenyi István megfogalmazása adta a kezdõ lendületet.
Kétségtelen, hogy nem volt könynyû az akkor kis- és közepes
vállalkozások, valamint a kényszervállalkozások körében felismertetni az önszervezõdés lehetõségét és erejét. Kitartó munka
kellett az érdekképviselet kialakításához.
Hamar beindítottuk tanácsadó
szolgálatunkat jogi, munka-

egészségügyi, vám- és külkereskedelmi, kereskedelemfejlesztési területeken és üzleti
ajánlatokat közvetítettünk. Információszolgáltatással, oktatással, szakmai utak szervezésével,
hazai és külföldi kiállítások rendezésével, külkapcsolatok felvételével, konferenciákkal segítettük a vállalkozásokat, akik közül
különös figyelmet szenteltünk a
tõkehiánnyal küzdõ, kezdõ vállalkozásoknak.
Az 1995 és 2000 közötti kötelezõ tagság idején kiépítettük
a megyei ügyfélszolgálati hálózatot, vagyis irodát nyitottunk
Kalocsán, Baján, Kiskunhalasan és Kiskõrösön a „Közel a
vállalkozásokhoz!” kamarai törekvés jegyében.
Mûködésünk második évében kezdtük el a mesterképzést és vizsgáztatást, hogy
közvetve mi is gondoskodjunk
a korszerû szakmai utánpótlásról. Köztudott, hogy a szakmák
társadalmi presztízsének növe-

Ülésezett a kamara testülete

léséért, a szakmatanulás népszerûsítéséért komoly erõfeszítéseket tesznek kollégáink.
Az ezredforduló idõszakában
kamaránk is kivette a részét
az európai integrációs folyamatból. Hét éven át tartó elõadássorozattal készítette fel a
megye vállalkozásait az európai uniós csatlakozásra. Mérföldkõnek számít a Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület
1999-es megalakulása. A szervezet ez idáig a kamara mellett
mûködött, 2019 õszétõl pedig
immár szerves része.
Éppen húsz éve annak, hogy
saját székházba, Kecskeméten az Árpád krt. 4. szám alá
költöztünk, s azóta folyamatos
fejlesztésekkel igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalkozások valamennyi fórumon és a legtöbb
igényt kielégítõ módon jussanak elsõ kézbõl a fontos gazdasági információkhoz.
2002. augusztus 28. Ezen

a napon vette kezdetét a Széchenyi Hitelkártya igénylésével
kapcsolatos ügyintézés. A termék forgalmazása azóta is kiemelt jelentõséggel bír.
Visszaemlékezve a negyed
évszázadra, elmondhatjuk,
hogy már a 2000-es évek elején tendencia volt, hogy az erõsödõ vállalkozások egy része
a külföldi nyitást fontolgatta.
Éppen ezért kamaránk konferenciákat szervezve juttatta jól
hasznosítható információkhoz
eleinte a fõként a szomszédos
országokbeli és németországi
cégalapítás iránt érdeklõdõket.
„Az 50 leg…” Ezzel a címmel jelent meg elõször a kamara és az adóhatóság közös
munkája eredményeként az a
kötet, amely a megye gazdaságát mutatja be a legjobban
teljesítõ vállalkozások adatainak tükrében. Ma már így ismerjük a kiadványt: TOP 100
– Bács-Kiskun megye gazdasága.Summázva a mögöttünk

A kamara első újságjának címlapja

hagyott éveket, kijelenthetjük,
hogy a kezdetektõl négy fõ pilléren nyugszik kamaránk tevékenysége: az erõs szakmaiság,
a gazdaság szereplõinek mind
szélesebb körû bevonása, a vállalkozói érdekek markáns képviselete, valamint a hatékony
kommunikáció. A jövõben is ezeken a fundamentumokon kép-

zeljük el a fejlõdés folyamatát.
Egy „csapatmunka” a miénk.
Kizárólag a vállalkozásokkal
együtt érhettük el a negyed évszázad alatt, hogy az ország 23
területi kereskedelmi és iparkamarája közül a legjobbak, a legnagyobbak közé emelkedjünk.
Köszönjük a bizalmat, amit a
jövõben is megszolgálunk!

Nemzetközi
együttműdés
alapjait
fektették
le
kecskemét
Kétnapos autóipari szakmai fórum a megyei iparkamarában

megyei iparkamara kétnapos szakmai fórumot
rendezett Kecskeméten. Az eseményen a Lengyel
Kereskedelmi és Iparkamara,
a Lengyel Autóipari Csoport, a
Prágai Közgazdasági Egyetem,
az SCCI Pozsonyi Regionális
Kamarája, a Szlovák Köztársaság Autóipari Szövetsége,
a Hírös Beszállítói Klaszter, a
Neumann János Egyetem, valamint a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
képviselõi vettek részt.
Gaál József megyei kamarai
elnök lapunknak elmondta: a
BMKIK által alapított Hírös Beszállítói Klaszter ezzel a rendezvénnyel nemzetközi szintre lé-
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pett. A szervezet a V4 országok
által egy korábban létrehozott
alapítványhoz pályázott, ahonnan támogatást nyert el a szakmai fórum megszervezéséhez.
A kamarai vezetõ hangsúlyozta:
mind a négy országban komoly
autógyártás folyik, jelentõs beszállítói láncok, kutatóbázisok
alakultak ki. A fórumon azt vizsgálták, hogyan lehet mindenki
számára értékes kapcsolatokat kialakítani a gazdaságok
szereplõi között. „Ez egyfajta
brainstorming is, ugyanis közösen is lehet a jövõben majd pályázni egy-egy uniós projektre,
de ahhoz elõbb a kapcsolatokat
kell kialakítani és megerõsíteni.” fogalmazott a Gaál József.

Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg rendezvényt

Gurabi Attila klasztermenedzser
kérdésünkre hangsúlyozta: bár
nehéz kiszámítani a jövõt, de
a gyors változásokra történõ
felkészülést segítette a kétnapos találkozó. Arról is szó esett,
melyek a gépjármûellátási láncok legfontosabb kihívásai, és
ezekre milyen válaszokat lehet
adni. A közös munka azt célozta meg, hogy a jövõben értékalapú együttmûködõ szervezetek szülessenek, melyek tagjai
gyorsan tudnak reagálni a kihívásokra. A résztvevõk egy nagy
ívû program kidolgozását kezdeményezték, amely egy piaci
alapú szakmai együttmûködési
rendszer kialakítását szolgálja.
B. Zs.

II.

GAZDASÁGI

Fotókiállítás
A munka világáról
BAJA Munka világa címmel
nyílt fotókiállítás a Bácskai
Kultúrpalotában. A meglévõ és elfeledett szakmák
szépségeit bemutató tárlat a
szakmaválasztás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az országos fotókiállítás képanyagát december 4-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

2019. november 30., szombat

Versenyre buzdítottak
kecskemét Állj közénk! című, négy helyszínes vándorbemutató

Fejlesztési
terv készült
BAJA Elkészült az Országos
kikötõfejlesztési fõterv stratégiatervezete, amelyben Baja
is érintett. Célja egyebek mellett a vízi áruszállítás részarányának 10 százalékra emelése a jelenlegi 3,3 százalékról.
Baja országos közforgalmú kikötõje kiemelt fejlesztési hely,
a tanulmányban pedig figyelembe vették a régió logisztikai fejlesztési lehetõségeit is.

Ipari parkot
építettek
TOMPA Az elmúlt hónapok során egy új ipari parkot alakítottak ki a településen. Az 53-as
fõút közelében megvásárolt,
egy közel 4 hektáros területen két ipari termelést biztosító csarnokot építettek, valamint megoldották az áram- és
gázellátást, rendbe tették a
víz- és szennyvízrendszert és
a tervek szerint a teljes iparterületet bekerítik.

Turisztikai
fejlesztések
KALOCSA A Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat által
koordinált TOP pályázatból
333 milliót nyert el Dunapataj nagyközség a Szelidi-tó
infrastrukturális fejlesztésére.
A projektben térkõ burkolatú
járdák, játszótér, szabadtéri
fitneszpark, vízimentõtorony
is épült. A legnagyobb programelem a turisztikai központ, mely november végén
teszi rá a koronát a nagyívû
fejlesztésre. Ebben helyet
kapott egy minden igényt kielégítõ épület büfével, vizesblokkokkal, elsõsegélynyújtó
és szolgáltatóhelyiségekkel,
valamint a fedett színpadhoz tartozó öltözõkkel, és ami
a környéken egyedülálló, a
több mint ezer nézõ befogadására alkalmas nézõtérrel.

Sípos Kristóf a 2018-as EuroSkills mechatronika szakmájának aranyérmese

Kecskemétre is elérkezett a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állj közénk! címû,
négy helyszínes vándorbemutatója, melyet november 13-án
rendeztek meg a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában. A roadshow új stílusban,
a fiatalok nyelvén szólítja meg
a szakképzésben tanulókat és
arra ösztönzi õket, hogy jelentkezzenek a SkillsHungary által
összefogott három nagy szakmai versenyre.
HORVÁTH PÉTER
Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési
igazgatója elmondta: az esemény célja, hogy megismertessék a versenyzési lehetõségeket azokkal a tanulókkal,
akik a szakképzést választották. A Szakma Sztár Fesztivál a szakmák hazai, míg a
EuroSkills és WorldSkills a
szakmák nemzetközi versenye
a SkillsHungaryn belül. Azon
túl, hogy egy szakmát kapnak a
kezükbe a fiatalok, a versenyzésen keresztül sehol máshol

meg nem nyíló lehetõséget
kapnak készségeik gazdagítására. Ezzel sikereket tudnak
elérni, példaképpé válva a
szakma szereplõi számára és
nem mellesleg páratlan lehetõséget kínál a pályaválasztás
elõtt álló fiataloknak is. A bemutatón több szponzor vállalat
is megjelent, és bemutatta a
tanulóknak az általuk nyújtott
lehetõségeket, életpályát és a
versenyre való felkészítéshez is
használt élvonalbeli technológiát. A mechatronika területén a
Festo, míg a Knauf a szárazépítés szakterületén mutatta be a
lehetõségeket, és a MercedesBenz is elhozta az autóiparban
nélkülözhetetlen szakmákat.
A több régióból érkezõ, száznál
is több fiatal a virtuális valóságon keresztül is ismerkedhetett
az egyes szakterületekkel.
Vörös-Gubicza Zsanett hangsúlyozta, hogy a verseny egyfajta minõségbiztosítás is, egyben
garancia arra, hogy adott esetben az iskolában megtanulhatónál is magasabb szintû szakmai készségeket sajátíthatnak
el a diákok. A versenyre való
felkészülés során csúcstechnológiával találkoznak, melyet

Fotó: H. P.

a támogatók biztosítanak, miközben életre szóló szakmai
kapcsolatok és barátságok is
születnek, valamint kialakul
egy nagyon erõs, megalapozott
tudásra és sikertapasztalatra
épülõ szakmai önazonosságtudat.
Ezt emelte ki Sípos Kristóf is, a 2018-as EuroSkills
mechatronika szakmájának aranyérmese és a
WorldSkills kiválósági érmese,
a SkillsHungary nagykövete,
aki a versenyzés szépségeirõl
beszélt a fiatal szakembernövendékeknek, és megosztotta
velük inspiráló személyes történetét. Mint elárulta, az általános iskolában nem volt túl jó
tanuló, a reál tantárgyakban
sem igazán remekelt. Szerencséjére azonban kapott egy kiváló elektronika oktatót és egy
nagyon jó matematika–fizika
tanárt, akik segítettek felfedezni számára a tudomány
szépségét és ezen keresztül
saját lelkesedését, képességeit, így választotta a Debreceni
Egyetem mechatronika szakát
és jelentkezett az EuroSkills
versenyre. A versenyt egy 120
napos, napi nyolcórás intenzív

felkészülés elõzi meg az iparág csúcstechnológiájával, a
legjobb szakemberek vezetésével. Ahogyan Kristóf mondta, ez már hozzájárul ahhoz,
hogy a szakma krémjéhez tartozzon a versenyzõ. A verseny
mellett nemcsak értelmi, hanem érzelmi érvek is szólnak,
hiszen egyrészt nagyon megtisztelõ egy nemzetközi megméretésen hazánkat képviselni. Olyan az egész, mint egy
olimpia.
Másrészt pedig szó szerint
az egész világot beutazhatja
a versenyzõ olyan kapcsolatrendszert kialakítva, amire sehol máshol nem tudna szert
tenni, ráadásul így az iparág
legjobb ajánlatai találják meg,
és nevet szerez a szakmában.
Kristóf hangsúlyozta, hogy ma
mind szakmailag, mind emberi kapcsolataiban kevesebb
lenne, ha nem indult volna az
EuroSkills versenyen.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a jövõben a szülõket is szeretné megszólítani hasonló rendezvényeken, hiszen
az õ véleményük is nagyban
befolyásolja a fiatalok pályaválasztását.

Évzáró kamarai
elnökségi ülést
tartottak
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége – erre az
évre meghatározott ütemterv
szerint – november 19-én tárgyalt idén utolsó alkalommal.
A testületi ülés résztvevõit Gaál
József, a megyei kamara elnöke köszöntötte. Beszámolójában részletesen kitért az elõzõ
elnökségi ülés óta eltelt idõszak kamarai eseményeire és
eredményeire.
Kiemelte, hogy a kamara
– megfelelve az elõírásoknak – elnyerte a Családbarát
Munkahely, illetve a Családbarát Szolgáltató Hely tanúsító védjegyet, melynek elõnyeit
a vállalkozások a szolgáltatások igénybevételekor tapasztalhatják meg. Örömét fejezte
ki a tekintetben is, hogy a Délalföldi Innovációs Díj pályázaton, melyen Csongrád, Békés
és Bács-Kiskun megyei cégek
indulhattak, megyénkbõl három pályázó sikeresen szerepelt. Ugyancsak eredményként könyvelte el azt, hogy a
kamara által 2009-ben életre
hívott Hírös Beszállítói Klaszter tagsága további új tagokkal
bõvült. Mérföldkõnek nevezete az elnök, hogy Kalocsán a
kamara megvásárolta a helyi
ipartestület régi székházát, melyet felújítottak és ahol egy modern környezetben mûködhet
az ügyfélszolgálati iroda. A kamara tevékenységeinek sorát
növeli továbbá az, hogy novembertõl állami nyelvvizsgahelyszínként is mûködik a kecskeméti székház.
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Családbarát Munkahely és Családbarát Szolgáltató
Hely védjegy.
Az elnökség napirendi pontjai között szerepelt a Neumann
János Egyetem Gazdaságtudományi Karával történõ együttmûködés kialakítása, melynek
keretében az egyetemi képzés
része lenne a Kamara a vállalkozásokért tantárgy oktatása.
Az ülésen meghívottként részt
vett dr. Horváth Zsuzsanna, a
Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ
Testület elnöke is, aki a fogyasztóvédelmi törvény módosításából eredõ békéltetõ testületi
rendszer átszervezésérõl tájékoztatta az elnökséget.

A
kreatív
kisés
középvállalatokat
kötik
össze
előadás
A legﬁatalabb kutatók nyolcvan százaléka Magyarországon a vállalatoknál dolgozik

nnováció Rulez! – Fiatalos
szellemiséggel a biztonságos fejlõdésért címmel tartott elõadást Nyerges Tibor, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetõje a jubileumi 20. AGTEDU tudományos
konferencián. A Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán rendezett
tanácskozáson az elõadás a
Young Spirit szekció, vagyis a
kamara K+F együttmûködési
lehetõségeknek és a fiatal kutatók számára biztosított fórumának nyitó elõadása volt.
Nyerges Tibor röviden ismertette a kamarák hazai történetét, szolgáltatásait és szólt
a kamarai projektekrõl, majd
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Nyerges Tibor, a megyei iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője tart előadást

Fotó: Horváth Péter

elmondta, hogy a hazai K+F
ráfordítások az elmúlt 20 évben megduplázódtak, de még
mindig csak a GDP 1,4 százalékát teszik ki, ezzel azonban
az EU-s átlagot nem érjük el.
Érdekesség, hogy a felsõoktatás kutatóintézeteinek kutatói
létszáma alig változott az elmúlt 20 évben, míg a vállalkozások által alkalmazott kutatók
száma jelentõsen megnövekedett az utóbbi 10 évben, így
a kutatók mintegy kétharmada vállalkozásoknál dolgozik, s
ezek 60 százalékát nagyvállalatok foglalkoztatják. Ez azért
fontos, mert a foglalkoztatottak mindössze egyharmada
kötõdik nagyvállalatokhoz.
A 25 évnél fiatalabb kutatók

mintegy 80 százaléka vállalkozásoknál dolgozik, ez az életkor elõrehaladtával fordítottan arányos. Magyarország a
mérõszámok alapján mérsékelt innovátornak tekinthetõ.
A kkv-k innovációs képessége
a gyengeségek közt szerepel,
többek közt ezért hívták életre az öt város kamarája által
elindított Young Spirit programot, melynek célja a kutatásfejlesztési igénnyel rendelkezõ
kreatív kkv-k összekapcsolása.
Ehhez feltérképezték a fejlesztési igényeket, az egyetemeken
megfelelõ szakembereket kerestek és rendezvénysorozatot
szerveztek. Az elõadás végén a
digitális lét kihívásairól beszélt
Nyerges Tibor.
H. P.

Innovációs
díjakat adtak
át Szegeden
közelmúltban adták át
a Dél-alföldi Innovációs
Díjakat. A cégek között
a szegedi Scolia Technoligies
Kft., míg a természetes személy kategóriában Bács-Kiskun
megyébõl a bajai Hal Melinda
nyerte el az idén tizedik alkalommal kiírt pályázat elsõ díjait.
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága szakmai közremûködésével a Csongrád, a Békés és a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Kht. közösen
hirdette meg a pályázatot. Az
elismeréseket november 5-én,
a magyar tudomány ünnepén,
a Szegedi Akadémiai Bizottság
adta át. Az elsõ díjat kiérdemlõ
Scolia Technologies Kft. fémnyilas darts játékhoz kifejlesztett saját fejlesztésû pontszámító rendszerével nyerte el
az elismerést. A természetes
személyek között I. díjjal kitüntetett Hal Melinda Új pszichológiai mérõeszköz bevezetése
a szimbólumterápia innovatív
megoldásai az egészségügyi
rendszerben címû pályázatával indult. Hal Melinda, a Bajai
Szent Rókus Kórház pszicholó-
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Bács-Kiskun megyéből a bajai Hal
Melinda nyerte el
az első díjat.
gusa, a budapesti Semmelweis
Egyetem oktatója egy új pszichológiai mérõeszköz bevezetéséért és a szimbólumterápia
innovatív megoldásainak kidolgozásért kapta meg az elismerést. Hal Melinda kifejtette,
olyan kombinált pszichoterápiás eljárást hoztak létre, mellyel
csökkenthetõ a fejfájás erõssége, idõtartama és gyakorisága. Az elismerés a pénzdíj mellett egy SZAB-bronzéremmel
is jár. Mellettük oklevéllel ismerték el a kiíráson a vállalkozások között induló kecskeméti BIOLA Biokozmetikai Kft.
Biola Everyoung Professional
biokozmetikumok címû pályamunkáját, valamint a szintén
kecskeméti Bakos és Társai Bt.
Finomeat’s pályázatát. A magánszemélyek között oklevelet
kapott a Csongrád megyébõl
induló Nyers László Divatba jött
a környezettudatosság címû
pályázata is.
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Vállalkozz digitálisan!
turizmus Hogyan lehet több vendéget szerezni a holtszezonban?

Külföldi üzleti
ajánlatok
magyarországi
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 telefonszámon ad felvilágosítást.
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Csúcskategóriás elektromos és
elektronikus eszközök és alkatrészek német gyártója alvállalkozókkal dolgozna az Európai Unió
területérõl. A nemzetközi piacon
is aktív vállalkozás elektronikai
gyártási szolgáltatót (EMS) keres a nyomtatott áramköri lapok
(PCB) összeszereléséhez. A partneri együttmûködés alvállalkozási vagy kiszervezési megállapodás keretében valósulhat meg.
(BRDE20191025001)
Egy díjnyertes brit luxus
nõiruha-designer prémium ruhák – szõtt felsõk, szoknyák,
felsõruházat (gyapjú- és kasmír
kabátok, bõrdzsekik) – gyártóit keresi. A brit márka hosszú,
és kölcsönösen elõnyös gyártási
megállapodások alapján partnerként dolgozna együtt a kis menynyiségben termelõ luxusruházati gyártókkal, ami a két társaság
közös növekedését hozhatja.
(BRUK20191022001)
A rendezvényen turisztikai vállalkozás képviselői vettek részt

Vállalkozz digitálisan! Fókuszban a turizmus digitális adatszolgáltatás címmel rendeztek szakmai fórumot a megyei
iparkamarában.
BARTA ZSOLT
A Magyar Turisztikai Ügynökség a programmal közös
roadshow-t indított annak érdekében, hogy a szálláshelyszolgáltatásban érdekelt kkv-k
egy átfogó digitális szemléletformálással kiegészítve segítséget kapjanak a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (továbbiakban NTAKhoz) való csatlakozáshoz. Gaál
József, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntõjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy aki
nincs az interneten folyamatosan frissülõ információkkal,
az a mai világ fogalmai szerint
szinte nincs is. Kínában ma
már szinte mindenhol használják a mobiltelefonos applikációs fizetést. Õk kihagyták a
csekkfüzet és a hitelkártyás

korszakot. Az MKIK a területi
kamarákkal közösen az országban mintegy 260 tájékoztatót
tartottak az elmúlt években,
10 500 olyan informatikai koncepció készült el, amelyet ha
megfelelõen használnak fel a
cégek, akkor jelentõsen fejlõdhetnek a digitalizáció útján. Az
elnök után Digitalizáció a turizmusban – Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
címmel Szabó Áron, a Magyar
Turisztikai Ügynökség szálláshelyekért és vendéglátásért
felelõs igazgató tartott ismertetõt a fórumon. Mint mondta,
a kormány komoly ágazatként
kezeli a turizmust, 2030-ra a
vendégéjszakáknak el kell érniük az 50 milliót, a GDP-n belül pedig a 16 százalékot. Ezt
elõsegítendõ, januártól 5 százalékra csökken a szálláshely
áfatartalma, igaz, bevezetik a
4 százalékos turisztikai hozzájárulást. Ezt forgatják vissza
a szektor fejlesztése érdekében. Az ágazat önmaga teremti
meg a fejlõdéséhez szükséges
anyagi alapokat. Az így kelet-
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kezõ pénzt lehet szétosztani.
Az igazgató felvázolta az adatszolgáltató központ mûködési rendszerét. Mint mondta,
erre részben azért van szükség, hogy a központi döntések a legfrissebb információk
figyelembe vételével történjenek. Horvátországban eVisitor
néven már mûködik egy ilyen
rendszer, ott 220 ezer szolgáltató kapcsolódott be, ma már
250 ezer a számuk. Magyarországon 46 ezer adatszolgáltatóra számítanak. A hallgatóságnak a további tájékozódás
érdekében a www.info.ntak.hu
honlap tanulmányozását javasolta. Itt ugyanis a célkitûzésekrõl, a rendszerrõl, az adatszolgáltatásról a regisztrációról és
egyéb fontos tudnivalóról kaphatnak pontos tájékoztatást az
érintettek. Az adatrendszerrõl
az elõadó elmondta, hogy az új
rendszerben látni lehet majd a
szállodai szobák foglaltságát,
kihasználtságarányait, a vendégek adatait, a vendégéjszakák
számait, a forgalmi értékesítési adatokat. Az elõadó után

Ballai Máté, a Modern Vállalkozások Programja IKT tanácsadója vette át a szót. Õ Analóg
egyhelyben topogás vagy digitális fejlõdés? – Informatikai támogatási lehetõségek
kkv-k számára címmel tartott
elõadást. Egyebek mellett arra
hívta fel a figyelmet, hogy a mai
fiatalok, akikre a turisztikai vállalkozások számítanak, gyors
döntéseket hoznak. Ezért olyan
honlapot kell alkotni, amely
meggyõzõ ezen generáció számára, akik élményközpontú
szolgáltatásokra vágynak. A
figyelemfelhívás különbözõ formáinak a honlapokra történõ
beépítésére adott tanácsot a
szakember. Javasolta a hallgatóknak, hogy kísérjék figyelemmel a https://www.facebook.
com/digitalisbacskiskun oldalt, ahol nagyon sok hasznos
információra tehetnek. szert.
A fórumon szó volt arról is, hogyan lehet több vendéget szerezve átvészelni a holt idõszakot. Illetve a panziók minõsítési
rendszerének a szempontjait is
megismerhették a jelenlévõk.

Románia északkeleti részén tevékenykedõ regionális importáló és forgalmazó társaság, amely
ipari termékek, különösen házak
építésére, beépítésére, karbantartására, tisztítására fókuszál,
import- és disztribúciós kapcsolatok kialakításáért keres külföldi
partnereket, akik új termékeket
tudnak szállítani az épületek befejezéséhez és szigeteléséhez. A
leendõ partnerekkel kereskedelmi ügynöki szerzõdést, vagy disztribúciós megállapodást kötne.
(BRRO20191104001)
Kézmûves, természetes, vegán
és organikus bõrápolási termékeket gyártó lengyel cég különféle
anyagok beszállítóival lépne kapcsolatba: abesszin olaj, tisztított
copaiba balzsam, makigreen wax
és fenyõolaj.
(BRPL20190816001)
Egy tisztító- és kozmetikai termékeket gyártó és értékesítõ
cég új partnereket keres, akik
exportálnák a nanotechnológiai tisztítószereket disztribútori megállapodás keretében.
(BRTR20180417003)

Tapasztalatcsere
a
Gasztro
Klubban
baja
Vendéglátósok találkozója határon innen és túl

em lehetett libátlannak
minõsíteni a határon
átnyúló Gasztro Klub e
havi összejövetelét. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara aktív részvételével
évek óta mûködõ kapcsolat
legutóbbi találkozóját ugyanis
a Márton-naphoz kötõdõ ételek és a hozzájuk kapcsolódó
italok jegyében töltötték a bajai
és zombori szakemberek a Bányai szakiskolában, a közelmúltban.
Györökné Mészáros Eszter, a
kamara bajai képviseletének a
vezetõje köszöntõjében hangsúlyozta: ez a határon átnyúló,
egyre erõsödõ klub arra való,

N

hogy a fehér asztal mellett tanácskozhassanak a résztvevõk. Ezúttal az elmaradhatatlan halászlé csupán szóban és
képben jelent meg.
Gyurkity Tamás örökös halászléfõzõ bajnok a Bajai Halászléfõzõ Bajnokok Klubjának,
majd egyesületének létrejöttérõl és mûködésérõl, programjaikról számolt be.
Kárpátiné Becsi Gabriella pedig az Enterprise Europe Network kínálta elõnyöket
ecsetelte, megemlítve, hogy
a kontinensrõl 4800 olyan
külföldi cég szerepel az adatbázisban, amelyek magyar
vállalkozásokkal keresnek kap-

A rendezvényen a Márton-napi menüt kóstolhatták az érdeklődők

csolatokat, nagyon sok esetben sikeresen.
A szavak és tervek mellé
ételek, italok és desszertek is
dukáltak az eseményen, így az
ünnepkör kultúrájából és gasztronómiájából libatepertõ, lila
hagyma és foszlós parasztkenyér formájában kaptak ízelítõt a résztvevõk. Ezt pedig sült
libacomb és pezsgõs káposzta követte, dr. Sümegi József
nagyívû borkalauzolásával. A
hivatalos program záróeleme
Göldner Tibor mestercukrász a
bajai specialitásnak minõsülõ
édességekbõl összeállított kóstolója volt.
K. T.
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Családbarát
védjegyet
kapott a kamara
z európai uniós forrásból
megvalósuló Családbarát ország projekt nem
kisebb feladatot tûzött ki célul,
mint a családbarát Magyarország megteremtését. Ennek
megvalósításában a munkahelyek és a szolgáltatások kulcsszerepet töltenek be.
A Családbarát Ország projekt
fõ célkitûzése, hogy Magyarországon könnyebb legyen öszszeegyeztetni a munkát és a
magánéletet. A Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy létrehozásával egy
mindenki számára kiszámítható minõséget jelentõ tanúsítási
rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást
igénybe vevõk számára, hogy a
védjegy tulajdonosa családbarát szemléletû, azaz családbarát munkahelyként mûködik, illetve családbarát szolgáltatást
nyújt, mely egyúttal a szervezet
társadalmi felelõsségvállalását
is igazolja.
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Világnapot tartottak
kecskemét A nők is lehetnek kiváló vállalkozók

Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Vállalkozó Nők Világnapját

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara november 20-án elsõ alkalommal rendezte meg a Vállalkozó
Nõk Világnapját Kecskeméten.
Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a vállalkozó nõk
gazdaságban betöltött szerepére, helyi közösséget építsenek és együttgondolkodással
elõsegítsék a nõi vállalkozások
fejlõdését.
HORVÁTH PÉTER
Az eseményt Gál József, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
nyitotta meg, aki köszöntõjében elmondta, hogy a nõk
olyan készségekkel, velük született tulajdonságokkal rendelkeznek, melyekre bátran lehet
vállalkozást építeni. – Aki önök
közül vállalkozóvá szeretne
válni, vagy vállalkozóvá vált,
minden elismerést megérdemel, mert vállalkozónak lenni
csodálatos, de nagyon nehéz
dolog is – mondta az elnök.
Hangsúlyozta, hogy a nõi vállal-

kozókkal és vezetõkkel pozitív
tapasztalatai vannak, mert a
szakmaiságon túl átsugároznak a nõi attitûdök. Emlékeztetett: egy szervezet akkor tud jól
mûködni, ha a nemek képviselõi egyenlõ arányban kapnak
szerepet a mûködésben.
A Vállalkozó Nõk Világnapjának magyarországi nagykövete,
Keveházi Kata kérdésünkre a
rendezvény céljáról beszélt. Elmondta, hogy a rendezvény egy
globális kampány része, melyben 144 országban hívják fel a
vállalkozó nõk gazdasági szerepére a társadalom figyelmét.
Olyan helyi lehetõségekre fókuszálnak, melyek a nõi vállalkozások szerepét tudják növelni a
társadalmakban. Magyarországon idén második alkalommal,
Kecskeméten pedig elõször
rendezték meg az eseményt.
A szervezõk törekvése, hogy a
globális mozgalomhoz csatlakozva országos mozgalommá
terebélyesedjenek a helyi rendezvények.
Az eseményt Utasi Melinda,
a kamara gazdasági igazgató-
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ja szervezte, aki a szervezés
mellett workshopot is tartott
Vállalkozói szellem – engedjük
ki a palackból! címmel. A mûhelymunka során a vállalkozói
készségekrõl beszélgettek a
résztvevõk, és a foglalkozáson
az önismeret útján találhattak
rá azokra a belsõ mozgatóerõkre, melyek a sikeres vállalkozásépítéshez szükségesek,
majd az erõsségeiket jobban
megtanulhatták használni.
Utasi Melinda hangsúlyozta,
hogy a vállalkozó nõk általában
kevésbé érzik saját erejüket,
és meg kell tanulniuk úgy tekinteni erényeikre, mint erõre,
s nem mint természetes adottságra. Például egy családanya,
aki családja életét nap mint
nap szervezi, a pénzügyekrõl
gondoskodik, minden bizonynyal vállalkozását is képes sikeresen szervezni és gazdálkodását jól megtervezni. A nõk
adottsága a jobb együttmûködési készség és egyensúlyra
törekvés, mindezek mellett pedig nagyon kitartóan képesek a
céljaikért dolgozni. A közhiede-

z MKIK támogatásával
és a KözÉSZ (Közérdekû
Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége) szervezésében
Miért éri meg? címmel szakmai
fórumsorozat indult a nyugdíjas
foglalkoztatás elõnyeinek bemutatására, a vállalkozók teljes
körû tájékoztatása érdekében.
A fórumsorozat célja, hogy
minél több érintett vállalkozót,
munkáltatót tudjunk tájékoztatni a nyugdíjas foglalkoztatás
lehetõségeirõl.
Idõpont: 2019. december
12. (csütörtök) 10 óra
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gróf Széchenyi István
konferenciaterem, Kecskemét,
Árpád krt. 4.
A szakmai program két elõadásból áll, a Szövetkezeti Kutatóintézet Nonprofit Kft. szakértõi a vonatkozó jogszabályi
környezetet mutatják be, elõadásuk koncentrál a piaci szereplõk (vállalkozók, vállalkozások) gyakorlati szempontjaira, a
szabályozások elõnyeire, középpontba helyezve a joggyakorlat
fõbb csomópontjait a területen.
A KözÉSZ alelnökének elõadása a vállalkozások szempontjából a szövetkezeti foglalkoztatás rugalmasságában
rejlõ lehetõségekrõl, valamint a
gyakorlati tapasztalatokról szól.
A rendezvény programja a
www.bkmkik.hu oldalon olvasható, illetve jelentkezni a
76/501-525-ös telefonszámon
lehet.
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Utasi Melinda gazdasági igazgató
Budapesten veszi
át a védjegyet.
A Családbarát Hely tanúsító
védjegyre Magyarország egész
területérõl pályázhattak a versenyszférából, közszférából és
a nonprofit szektorból, illetve
mikro-, kis-, közepes és nagyvállalatok egyaránt. A védjegyet
két kategóriában ítélték oda:
Munkahely és Szolgáltató Hely
kategóriában.
A háromszintû, egymásra épülõ rendszer kezdete a
Bronz fokozat megszerzése,
amelyre most lehetett pályázni.
A további, folyamatosan fejlõdõ
és bõvülõ családbarát intézkedések bevezetése után egy
magasabb kritériumrendszernek megfelelve lehet majd egy
év elteltét követõen továbblépni az Ezüst fokozatra. Ennél a
fokozatnál a pályázó már jogosultságot szerezhet a mûködését támogató különbözõ kedvezmények igénybevételére.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének nevében Utasi Melinda
gazdasági igazgató december
11-én veszi át Budapesten a
Családbarát hely tanúsító védjegy Bronz fokozatát.

Fórumsorozat
indul a nyugdíjas
foglalkoztatásról

lemmel ellentétben a nõk igen
racionálisak a vállalkozás és a
családi élet területén, ami szintén kiváló tulajdonság a sikeres
vállalkozás felépítéséhez. Utasi
Melinda kiemelte, hogy az elindulásnál nagyon fontos, hogy a
nõk képesnek találják magukat céljaik eléréséhez, emellett nagyon sokat kell tanulniuk
a vállalkozásról, a jogszabályokról és a vállalkozói környezetrõl. Ebben tud segíteni a
kamara, valamint a Család és
KarrierPont segít a kommunikáció, az önismeret fejlesztését
célzó képzésekkel is.
Az elsõ esemény emlékére
emlékfát ültettek a szervezõk,
a délután további részében
elõadások hangzottak el a vállalkozói lét kihívásairól Csatos
Erikától, az esemény regionális
védnökétõl, a sztereotípiák szerepérõl Kovács Anita HR szakértõtõl és a nõk vidék- és gazdaságfejlesztésben betöltött
szerepérõl Tóth Godó Valéria
közgazdásztól. Az eseményen
panelbeszélgetést is tartottak
az utóbbi témában.

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

Új
sorozat
tartja
naprakészen
a
vállalkozókat
kecskemét
A szavatosság és jótállás kérdése a webes kereskedelemben

j elõadássorozatot indított a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Kereskedelmi Tagozata Legyen naprakész! címmel, melynek fõ témaköreit a
kereskedelmet érintõ aktualitások adják. A november 20-i Fogyasztóvédelem a vállalkozás
szemével címû nyitó alkalmon
a vállalkozások oldaláról mutatták be az elõadók a fogyasztóvédelem elõírásait, valamint
betekinthettek az érdeklõdõk
a webshopok mûködésbe.
Az esemény elsõ elõadójaként Slonszki Attila, a kamara
kereskedelmi tagozatának az
elnöke elmondta: a szervezet
tevékenységének fontos része,

Ú

A kamara naprakész információkkal látja el a vállalkozásokat

Fotó: Bús Csaba

hogy naprakész információkkal
lássa el a vállalkozókat, melynek a program is a része, majd
ismertette a kereskedelemre
irányuló kamarai szolgáltatásokat. Beszélt az általános érdekképviseletrõl, vagyis a hozzájuk
forduló vállalkozók segítésérõl,
a szakmai képzésekrõl, ahol
olyan információkat szerezhetnek a vállalkozók, melyeket
máshol talán nem. A szolgáltatások része még többek között
a szakképzés támogatása, a
tanácsadás, a forrásközvetítés,
az üzletipartner-közvetítés és a
békéltetõ testület. A külkapcsolatok vonatkozásában elhangzott, hogy a kamara tagja az
Enterprise Europe Networknek,

az Európai Bizottság egyetlen
hivatalos kis- és középvállalkozásokat segítõ hálózatának,
ami több mint 60 országban
van jelen. Slonszki Attila megemlítette a Modern Vállalkozások Programját is.
Récsányi Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetõje élénk párbeszédre inspiráló
elõadást tartott A szavatosság
és jótállás mibenléte a hagyományos kereskedelemben
és az online értékesítés terén
címmel. A záró elõadást Kalocsai Sándor, a magzsola.hu
webshop tulajdonosa tartotta a
webshopok üzemeltetésének
gyakorlatáról.

