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Jó évet zártunk,
jó évet várunk
apokon belül új évet mutat
a kalendárium. Túl vagyunk
a karácsonyi ünnepeken,
elkészültek, elkészülnek az idei év
számvetései is. A lassan elfogyó
2019-et mindenki másként élte
meg, de a termelõ, kereskedõ és
szolgáltató vállalkozások vezetõinek jelentõs része bízvást mondhatja: soha rosszabb évet. Nõtt az
építõipar teljesítménye, az exportáló cégek bevétele is emelkedett.
Az idén is öt százalék közeli a hazai
gazdaság növekedése. A családok
is többet vásároltak, mert a bérek
növekedtek.
A legutóbbi statisztikai hivatali
jelentés szerint Bács-Kiskun megyében a teljes munkaidõben alkalmazásban állók havi átlagkeresete
nettó 203 ezer forint volt. Az átlagkereset egyaránt 12,6 százalékkal
múlta felül a 2018 elsõ félévit, a
növekedés üteme meghaladta az
országos átlagot. Az is igaz, hogy a
keresetek 15,0 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint országosan.
A megye teljesítménye a 7. az
országos sorrendet tekintve, a magyar GDP 4 százalékát állítjuk elõ.
Ennek örülni kell, de vannak olyan
területek, amelyek fejlõdéséért dolgozni kell. Bár konjunkturális idõszakot élünk, egyre több olyan jel
mutatkozik, amelyet nem szabad
figyelmen kívül hagyni. Gazdasági
lanyhulás tapasztalható Németországban és Európa több olyan
országában is, amelyek Magyarország meghatározó gazdasági
partnerei. Ezt ellensúlyozandó, a
kormány már elfogadott egy gazdaságvédelmi csomagot, amellyel egy
lehetséges dekonjunktúra hátrányos hatásait lehet tompítani, sõt,
készül egy második csomag is.
Most, az év utolsó napjaiban,
a karácsonyi ünnepek után bizakodva érdemes a jövõ évre elõre
tekinteni. A nemzetközi gazdasági
elemzõk azt írják, hogy Magyarország egy újabb jó évre számíthat.
Legyen igazuk. Addig is hûtsük be a
pezsgõt, hogy koccinthassunk családtagjainkkal, barátainkkal az óév
utolsó napján, s egy dolgot ne feledjünk! Az ég nem a csillagoknál kezdõdik, hanem a fûszálak hegyénél.
(Jókai Mór) Boldog Új Évet Kívánok
a Petõfi Népe minden olvasójának,
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak, megyénk minden lakójának.
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Gaál József elnök

Ünnepi küldöttgyűlés
évzáró Kamarai elismeréseket kaptak a vállalkozók, cégvezetők

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA KITÜNTETŐ DÍJAI 2019

A kamara által kitüntetett vállalkozók és a szervezet dolgozói

Évzáró küldöttgyûlésen számoltak be a kamara vezetõi
a köztestület küldöttei elõtt
néhány napja. A rendezvény
második felében ünnepélyes
keretek között elismeréseket
adományoztak cégeknek, vállalkozóknak.
BARTA ZSOLT
A gazdaságfejlesztés elõsegítése a kamara egyik fõ feladata. Ez egybeesik a kormány
szakpolitikai törekvésével.
A következõ években a kis- és
középvállalkozások fejlesztésére teszi a kormány a hangsúlyt. Egy koncepciót már kidolgoztak. Ezzel a gondolattal
indított Gaál József megyei
elnök a legutóbbi kamarai küldöttgyûlésen, melynek a szervezet kecskeméti székháza
adott helyet. A KKV stratégia
a következõ egy évtizedben
meghatározza a többségében magyar tulajdonú hazai
szektor fejlõdési jövõképét.
Egyebek mellett fejlesztik a
cégek digitális képességeit,
erõsítik a vállalkozói kultúrát, elõsegítik a vállalkozások
nemzetköziesítését, támogatja a koncepció a generációváltás kényes problémájának a
megoldását. Gaál József kamarai elnök a téma elemzése
során szólt arról a mentorprogramról is, amely Bács-Kiskunból indult.
Ma már országos szintû az
a támogatói projekt, amely
keretében a nagy vállalatok,
például a beszállítói kultúra elemeinek az elsajátítását
segítik elõ a kamarai kezdeményezés keretein belül. Szó
esett arról is, hogy a Vállalkozói Nõi Klub megkezdte
a mûködését Kecskeméten
az idén. November 20-án ta-

lálkoztak az üzletasszonyok
Kecskeméten. Az innovációt
támogató Young Spirit projekt
rendezvényt a Magyar Tudomány Ünnepén tartották meg
a kecskeméti Neumann János
Egyetemen, amelyen az egyik
kamarai munkatárs elõadással szerepelt. Az elnök szólt arról is, hogy a Széchenyi Kártya
konstrukció nagyon népszerû
a megyében, 1220 befogadott
igény megvalósítását segítették a kamara munkatársai
szeptember végéig.
Összesen 13 milliárd 61 millió forintnyi összeghez jutottak
hozzá a gazdasági szereplõk.
Az elnöktõl Sziráki Szilárd, az
ipari tagozat elnöke vette át a
szót. Arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kalocsai híd építése
jövõ õsszel elkezdõdhet, melyet 2022-re át is adhatnak.
A paksi beruházás hatalmas
projekt, amely hatással lesz a
vállalkozások tevékenységére.
A kalocsai laktanyában keresnek lehetõséget arra, hogy elhelyezzenek mintegy 3500–
4000 olyan dolgozót, akik az
évszázad nagy projektjén dolgoznak.
Sziráki Szilárdot, Slonszki
Attila a kereskedelmi tagozat
elnöke követte: ismertette a

Fotó: Bús Csaba

tagozat éves munkáját, majd
érdekes adatokat osztott meg
a hallgatósággal. Az ágazat
forgalma 11 ezer milliárd forint, 40 százalékkal nõtt 2010hez képest. Ez az arány magasabb, mint a hasonló szlovák
vagy cseh érték. Ezen belül
figyelmet érdemel a digitális
kereskedelem erõsödése. Míg
2010-ben 6100 forint volt az
egy személyre jutó összeg, ez
tavaly 15400 forint lett. Pintye
László képzési elnök a megváltozó képzési jogszabályról beszélt. Tasi László, a kézmûipari
tagozat elnöke pedig szakmai
klubok jelentõségét hangsúlyozta. Az egyik legjobban mûködõ közösség a fodrászoké,
akiknek a csoportja a divat
gyors változását részben ennek a klubnak a segítségével
tudja követni. Mint mondta,
az építõipar területét is erõsíti
a kamara a jövõben. A kamara az idén negyedévszázados.
Csongovai Tamást kérte fel
Gaál József, hogy ossza meg a
gondolatait. Az egykori elnök
úgy fogalmazott: azzal, hogy itt
vagyunk, létezik a szervezet,
hasznos munkát végeztek az
elõdök. A kamarai küldöttgyûlés ünnepi elismerések átadásával folytatódott.

Jótékonysági támogatás
A Hírös Hét keretében 11. alkalommal szervezett Hírös Vacsorát a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tanyacsárda Kft. az idén. A rendezvény bevételéből a szakképzésben
részt vevő, családi, anyagi körülményeik miatt hátrányos helyzetű,
azonban tanulmányi eredményeiket, szorgalmukat, a szakmai
munkájukat kiemelkedően teljesítő diákokat támogatnak a szervezők. Az elmúlt években összesen 90 diák részesült mintegy 3,5 millió forintos támogatásban. A kezdeményezés eszmeiségéhez kiemelt támogatóként a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
már évekkel ezelőtt csatlakozott. A közös összefogás eredményeként idén újabb 21 fiatal támogatására gyűlt össze anyagi forrás,
akik fejenként 35 ezer forintot kaptak.

Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért díj
Alföld Pro-Coop Zrt.
Vágóné Balla Eszter vezérigazgató, Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért díj
Göbl Vilmosné
ápolási igazgató, Bajai Szent Rókus Kórház, Baja
Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díj
Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
Varga Tibor ügyvezető, Kalocsa
Az Év Ipari Vállalkozása díj
Material-Plastik Kft.
Garami Zoltán ügyvezető, Soltvadkert
Az Év Kereskedője díj
Hovány Cégcsoport
Hovány Márton cégcsoport vezető, Kecskemét
Az Év Vendéglátója díj
Sobri Halászcsárda Kft.
Petike Norbert ügyvezető, Baja
Az Év Vendéglátója díj
Szávai & Társa Kft.
Szávai Zsolt ügyvezető, Kalocsa
Az Év Szolgáltatója díj
Duvenbeck Immo Kft.
Gregor Egerer ügyvezető, Kecskemét
Az Év Beszállítója díj
Kalfém Kft.
Kaldenekker Sándor ügyvezető, Kerekegyháza
Az Év Menedzsere díj
Halmosi Zoltán
ügyvezető, Duna-Vendéglátó Kft., Baja
Az Év Kézművese díj
Kovács József
tímár, Kecskemét
Az Év Gyakorlati Képzőhelye díj
Baja Marketing Kft.
Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető és
Angeli Lászlóné ügyvezető helyettes, Baja
Az Év Gyakorlati Képzőhelye díj
KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
Uhrinyi Balázs ügyvezető, Kecskemét
Az Év Szakképző Iskolája díj
Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Wetzl Attila tagintézmény-vezető, Baja
Az Év Felnőttképző Intézménye díj
Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.
Füredi András ügyvezető, Kecskemét
Az Ipar Kiváló Mestere díj
Bakos Aranka
kézápoló és műkörömépítő mester, lábápoló mester, Kecskemét
Az Ipar Kiváló Mestere díj
Vargáné Balázs Mária
fodrász mester, Kecskemét
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért
Partner Díj
Temesvári Péter
fejlesztési és térinformatikai osztályvezető,
BÁCSVÍZ Zrt., Kecskemét
Az Év Kamarai Dolgozója díj
Kapás Eszter
tanulószerződéses tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Kecskemét
Elnöki Dicsérő Oklevél:
Harisné Szita Tímea
fodrász mester, Baja
Konfár-Szabó Beáta
tanulószerződéses tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Kecskemét
Törő Márta
ISZIIR referens, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Kecskemét
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Nagyobb lett a híd
Teherbírása
BAJA Megnyílt a forgalom
elõtt a Bajánál a Ferenc-csatorna híd. A beruházó Magyar
Közút Zrt. megyei igazgatója,
dr. Sztana Zoltán elmondta:
2013-ban 16 tonnás súlykorlátozást kellett bevezetni
(korábban 20 tonnás volt),
ami a tömegközlekedést is
megnehezítette. „Most új híddal váltottuk ki a régit, amely
80 tonnás teherbírású. Az 1
milliárd 16 millió forintos beruházáshoz tavaly augusztusban vette át a munkaterületet
a kivitelezõ. A cég párhuzamosan dolgozott és naponta
egyeztetett a csatorna felújításán tevékenykedõkkel.

Apartmanokat
alakítanak ki
HARTA A helyi szociális intézmény mellett, hétszer két
személyes apartmanszerû
szálláshelyeket alakítottak ki
Hartán, mely beruházást pályázati támogatás segítségével valósítanak meg. Jelenleg
a második ütem, a belsõ kialakítás zajlik, amelyet tavaszra kell befejezni. Elsõdleges
felhasználási cél – a Paks II.
beruházáshoz kapcsolódóan
– a majdan ott dolgozó munkások elhelyezése. Nem volt
véletlen a helyszín választása.
Késõbb ugyanis a szociális
intézménnyel egy épületben
lévõ apartmanokat az intézmény céljaira; például idõsek
elhelyezésére is hasznosítani
tudják majd a jövõben. A késõbbi tervek között szerepel
az épületkomplexum tetõterének a beépítése is, tovább bõvítve a férõhelyek számát.

Digitalizációs
alkotóműhely
KALOCSA Egy uniós pályázat
keretében adták át a megye
második Digitális Közösségi Alkotómûhelyét a Dózsa
György Szakgimnázium és
Szakközépiskolában. Az alkotómûhelyben mindenki számára elérhetõvé válhat a 3 D
scanner és nyomtató, a digitális hímzõ- és varrógép, Micro:
Bit, CNC felsõmaró gép, de
akár a legórobotok kipróbálásának lehetõsége is nyitott.
A cégek bizonyos termékek
prototípusait is kinyomtathatják, amely jelentõsen elõsegíti
a tervezési folyamatot.
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Megyei TOP 100-as lista

bács-kiskun A legnagyobb vállalatok közé 6 milliárddal lehetett bekerülni
Bács-Kiskun a gazdasági fejlettséget tekintve 7. a megyék
sorrendjében. A jó helyezés
oka a Mercedes-gyár termelése. A cég behozhatatlan távolságban vezeti a legnagyobb
árbevételû cégek listáját.
A Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bemutatta az idei TOP 100 Bács-Kiskun Megye Gazdasága 2019
címû kiadványt, melyben a
fenti adatok is szerepelnek.
BARTA ZSOLT
A megyei iparkamara minden évben megjelenteti azt a
kiadványt, amely az elõzõ év
megyei gazdasági folyamatait
mutatja be. Az idei anyagot az
év utolsó hónapjában mutatták
be a kamara kecskeméti székházában. A kiadvány azért fontos, mert röviden összefoglalja
azokat a tendenciákat, amelyek jellemzik ma Bács-Kiskun
gazdaságát. Képet ad azokról a
cégekrõl, amelyek a legnagyobbak közé tartoznak. Az összeállításból kiderül, hogy az ország
GDP-jének ( bruttó nemzeti
össztermék) 4 százalékát BácsKiskunban állítják elõ. Ez az érték 2015 óta változatlan.
Ez azt mutatja, hogy a megye
átlagos fejlõdése nem tér el
az országos hasonló értéktõl.
Az egy fõre jutó GDP 3 millió
forint volt. E mutató alapján az
utóbbi években a fõváros és a
megyék rangsorában javult a
megye pozíciója: míg 2012-ben
még a 12. helyen állt, alacsonyabb GDP aránnyal, addig
2017-ben már a 7. helyet foglalta el Bács-Kiskun egy fõre jutó
GDP-je. Ma az országos átlag
77 százalékát éri el. Ha kiveszszük azonban a fõváros teljesítményét, és csak a megyékét
átlagoljuk, akkor szebb a kép.
Bács-Kiskun ezen a területen
az országos átlag szintjén teljesít. Gaál József megyei kamarai
elnök a TOP 100-as kiadványt
ismertetõ rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy az öszszeállításban tavalyi és tavalyelõtti adatok szerepelnek. Ezek
alapján arra lehet következtetni, hogy a megyére a gazdasági stabilitás jellemzõ. A 100
legjelentõsebb vállalat listájára
6 milliárdos összeggel lehetett
felkerülni.
Elhangzott, hogy a Bácsalmá-

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója, Benda Ferencné tartott ismertetőt

si járás kivételével valamenynyi járásban mûködik olyan
vállalkozás, amely szerepel a
megye legnagyobb nettó árbevételt elérõ gazdálkodói között.
A top 100-as lista társas vállalkozásai közül a legtöbb – 51
társaság – a Kecskeméti járásban mûködik. Ez utóbbiban a
legnagyobb cég a Mercedesgyár. Azonos súlyú a bajai és
a kiskunfélegyházi járás 9–9
céggel, amelyet szintén megegyezõ aránnyal a Kalocsai és
a Kiskõrösi járás követ 7–7
vállalkozással. A tiszakécskei
járásban 6, a kiskunhalasiban 4, a kunszentmiklósiban 3
nagyvállalat található. A jánoshalmai és a kiskunmajsai járásban 2–2 gazdálkodó található
a megyei legnagyobb vállalkozások között. A rendezvényen a
megyei elnöktõl a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága
igazgatója, Benda Ferencné
vette át a szót, aki a térségbeli
vállalkozások tavalyi gazdasági
teljesítményérõl adott összefoglalót. A Központi Statisztikai
Hivatal részérõl Kása Katalin,
a Felhasználói kapcsolatok fõosztályának vezetõje tartott elõadást. Míg Kocsis-Nagy Zsolt,
a Szegedi Tudományegyetem
Minõségfejlesztési és Stratégiai Fõigazgatóságának stratégiai referense „ Humánerõforrás
igények felmérése Bács-Kiskun
megye legnagyobb vállalatait
illetõen” címmel foglalta öszsze a szervezete felmérését a
rendezvényen. A Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat ösztöndíj-programjáról a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés alelnöke,
dr. Mák Kornél beszélt.

Partnerek
A kiadvány megszületésében az idén is partner volt a NAV BácsKiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága Tervezési és Elemzési Osztálya, a
Központi Statisztikai Hivatal Komplex Szolgáltatások Osztálya és
a Szegedi Tudományegyetem Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatósága.

A járások teljesítménye
A vállalkozások számával párhuzamosan szinte minden eredménykategóriában a kecskeméti járás vezet.
Nettó árbevétel: A megyében realizálódott nettó árbevétel több
mint fele itt teljesült. A bajai, a kiskőrösi és a tiszakécskei járás
közel azonos (7–8 százalék) arányban van jelen.
Öt százalék körüli a részaránya a kalocsai és a kiskunfélegyházi
járásnak, míg a legkisebb mértékben a kunszentmiklósi, a kiskunmajsai, a jánoshalmai és a bácsalmási járás adózói részesedtek a
nettó árbevételből.
Exportárbevétel: A kecskeméti járásban a megyei exportárbevétel
82 százaléka teljesült. A második a kiskunfélegyházi járás – 5,6
százalékkal – harmadik a kiskőrösi járás – 3,6 százalékos részaránnyal. Az egy vállalkozásra jutó exportárbevétel összege szintén a Kecskeméti járásban volt a legmagasabb, értéke 256,8 millió
forint, ami nagyságrendekkel meghaladja a többi járás fajlagos
mutatóját, és a megye 128,6 millió forintos átlagát.
Üzemi tevékenység: A megye üzemi tevékenység eredményének
majdnem a fele a kecskeméti járásban összpontosult, amely után
14,3 százalékos súllyal következik a tiszakécskei járás. A megyei
üzemi tevékenység eredményének 10,1 százaléka képződött a kiskőrösi, 9,1 százaléka a kalocsai járásban, míg a bajai járás részaránya 8,4 százalék volt.
Dolgozók: A kiadvány adatai szerint az alkalmazottak 47,7 százaléka – több mint 45 ezer fő – a kecskeméti járáshoz tartozó vállalkozásoknál dolgozott. Bács-Kiskun megyében az alkalmazásban
állók 9,8 százalékát a bajai –, 9 százalékát a kiskőrösi járásban
foglalkoztatták. A kiskunfélegyházi járás részesedése 7,5 százalék, melyet szorosan követ a kiskunhalasi 6,2-, valamint a kalocsai járás 6,1 százalékkal. A legkevesebb foglalkoztatott a bácsalmási járásban állt alkalmazásban. Igaz ugyanakkor az is, hogy ez
az egyik legkisebb járás a megyében.

Fejlesztést
terveznek
a
Duna
Szállóban
elismerés
Az Év Menedzsere Díjat Halmosi Zoltán, a bajai Duna-Vendéglátó Kft. ügyvezetője kapta

kamarai ünnepi küldöttgyûlésen Az Év Menedzsere díjat Halmosi Zoltán, a bajai Duna-Vendéglátó
Kft. ügyvezetõje kapta. A jól
ismert szállodai szakember
lapunknak elmondta, hogy a
kollégák és az õ huszonkét év
munkájának az elismerése a
díj. Annak idején egy leamortizált egységet vett át a társasága. A Duna Szálló ugyanis
csak egy csillagos szálloda volt.
A következõ két év során két
csillagossá, majd 2003-ra három csillagossá fejlesztették.
Sõt, 2016-ban a negyedik csillagot is megszerezték.
A cégénél 18 állandó munkatárs, 3 szakmából pedig 10
fõ tanuló dolgozik, akik mellett

A

Gaál József kamarai elnök, Halmosi Zoltán és Kurdi Viktor alelnök

más kollégák is ideiglenesen
besegítenek munkába. A bajai
vendégéjszakák 40 százalékát, mintegy 15 ezer éjszakát
töltenek Baján a Duna Szálló vendégei évente átlagosan. Halmosi Zoltán a jövõrõl
elmondta, hogy minõségi fejlesztést és minimális mennyiségi bõvítést terveznek. Várják
a Kisfaludy Turisztikai Program
kiírásait, amelyekre pályázni
szeretnének. A szálloda ma 41
szobában 100 vendéget tudna
fogadni, mondta végül az igazgató, aki a kamara tagja évtizedek óta.
Az Év Kézmûvese díj elismerést Kovács József kecskeméti tímár kapta. Sajnos nincs
remény arra, hogy ezt a több-

száz éves hivatást tovább adja
valakinek, mondta a mester a
díjátadás után. – Gyerekkorom
óta végzem a munkát. Amikor
tudtam, már hordtam a bõröket. Ma egymagam dolgozom
– tette hozzá. Az állatkerti tigrisbõr kikészítéstõl a 14 mázsás
szürke marha bõrének a feldolgozásáig már sokféle bõrt készített el. Ez utóbbi például egy
5 négyzetméteres, 120 kilogramm súlyú anyag volt, amelybõl szõnyeget lehet készíteni.
A térségben tímárt nem ismer,
szûcsök még csak vannak a
régióban, de az õ hivatása kihalóban van. Mint mondta, örül a
díjnak, mivel egy nívós közösség az õ helytállását jutalmazta
az elismeréssel.
B. Zs.

Több adót érintő
jogszabály is
változik jövőre
saknem százan vettek
részt azon az adószakmai tájékoztatón, amelynek a megyei iparkamara adott
helyszínt a közelmúltban Kecskeméten. Az elõadó Szabó Gábor, a NAV Központi Irányítás
Dél-alföldi Tájékoztatási Osztály
osztályvezetõje volt, aki felvázolta a jövõ évi változásokat.
A kormány nagy horderejû
döntése volt az, hogy bizonyos
jövedelmeik után jövõre nem
kell személyi jövedelemadót
fizetniük azoknak, akik négy
vagy több gyermeket nevelnek.
A döntés kizárólag a személyi
jövedelemadót érintõ kedvezmény, minden más kedvezményt megelõz. Hogy milyen jövedelemre alkalmazható?
Szja tv. szerinti bér (tb. ellátás, külföldi munkaviszony,
tb. ellátás, álláskeresési járadék stb.) Nem önálló tevékenységbõl származó jövedelem (például társas vállalkozó
díjazása). Egyéni vállalkozó
kivétje, átalányadó esetén az
átalányjövedelem. Ez vonatkozik õstermelõi tevékenységbõl származó jövedelemre,
EP-képviselõre, helyi önkormányzati képviselõre, munkavégzésre irányuló nem ev.

C

A személyi jövedelemadót érintő
kedvezmény minden más kedvezményt megelőz.
minõségben kötött szerzõdésbõl származó jövedelemre is.
A kedvezmény mértéke = a felsorolt jövedelmek 100 százalékával. Az elõadáson egyebek
mellett elhangzott az is, hogy
léteznek olyan jövedelmek,
amelyekre nem alkalmazható
a kedvezmény. Ilyen például az
osztalék, az ingatlan bérbeadása, a vállalkozói személyijövedelemadó-alap, egyes meghatározott juttatás, béren kívüli
juttatás is.
A téma tárgyalása után az
elõadó kitért a szocho mértékének 2019. július 1-tõl történõ változására. Mint mondta,
a jogszabály szerint 2019-ben
a szociális hozzájárulás mértéke 17,5 százalékra változott.
Szólt arról is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék
mértéke 2020. évtõl 7710 Ft/
hónap. A rendezvény után pedig az érdeklõdõk kérdéseire
válaszolt.
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Mesterlevelet kaptak
ünnepség Kiváló szakembereket avattak a kamarában

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.

A

Egy svéd kereskedelmi cég
kertészeti gépek, kiegészítõk és alkatrészek értékesítésével foglalkozik. Olyan
termelõkkel lépne kapcsolatba, akik sáv- és jeladó vezetékeket, kábeleket gyártanak robotfûnyírókhoz. A svéd
vállalkozás alvállalkozót keres erre az együttmûködésre.
(BRSE20191121001)
Nyersanyagok beszállítóját keresi egy bõrápolási és szépségápolási termékeket gyártó török cég.
A társaság olyan partnerekkel
kötne beszállítói szerzõdést, akik
tapasztalattal bírnak a szépségápolás területén, illetve a leendõ
partnereknek ismerniük kell a
cég által gyártott termékeket.
(BRTR20191118001)

A kamara dísztermében adták át a mesterleveleket ünnepség keretében

Négy szakmacsoport öt
szakmájának 33 új mestere vehette át mesteroklevelét
december 12-én a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában. Ebben az évben autószerelõ-, kézápoló és
mûkörömépítõ, lábápoló-, fodrász- és bádogosszakmákban
avattak új mestereket.
HORVÁTH PÉTER
A magyar nemzetgazdaság
stratégiai érdeke a minõségi
szakképzés és az erre épülõ
mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselõ kamarák feladata és
kompetenciája, amit kiemelt
feladatként kezelnek. A mestervizsga célja, hogy a szakembereknek biztosítsa a szakmai
fejlõdés és az egzisztenciális
életpályamodell kialakításának
lehetõségét, valamint a tanulóképzéshez és a vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Célja még,
hogy tanúsítsa a vállalkozások
mûködtetéséhez szükséges

szakmai, gazdasági, pénzügyi,
vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintû ismeretét.
A kamara egyik fõ törekvése, hogy a mestervizsga mind
a közvélemény, mind a vállalkozások értékrendjében tényleges jelentõségével arányos
megítélés alá essen. Az eseményen Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte
a szakma mestereit. Elmondta,
hogy a mesterek azok, akik tudásuk átadására, az utánuk következõ generációk tanítására
hivatottak. – Ki tudná tudását
jobban átadni, mint az a mester, aki szakmáját gyakorolja?
Õk azok, akik a hivatásuk akár
évszázadokon át felhalmozódott tudását átadják az újabb
generációnak – érzékeltette a
kamarai elnök a mestervizsga
jelentõségét és hangsúlyozta,
hogy nem elég a szakma legmagasabb szintû mûvelése,
de a tudásátadás is ugyanilyen
fontos. Az elnök emlékeztetett:
a kamara egyik fontos feladata

a szakmák kultúrájának õrzése, a mesterképzés és vizsgáztatás, valamint a vállalkozások
érdekeinek képviselete. Ezzel
kapcsolatban jegyezte meg,
hogy a vállalkozások számára elõnyösek az egyszerûsödõ
közteherviselési szabályok,
majd megköszönte a mesterképzésben és vizsgáztatásban
részt vevõ kollégák munkáját.
Átadták az Aranykoszorús
mester címet is, melyet Göldner
Tibor bajai cukrászmester és
Bartek Károly kecskeméti építész kapott. A mestereleveleket
Gaál József, a kamara elnöke adta át, az adott szakma
mestervizsga-bizottságának
elnöke vagy képviselõje pedig
mesterré fogadta a jelölteket.
A mestervizsga jelentõségérõl
Somogyi Zsolt autószerelõt kérdeztük: elmondta, hogy õ maga
második generációs autószerelõ, aki 1996 óta dolgozik szakmájában. Azért volt fontos a
mesterlevél megszerzése, hogy
vállalkozásában tanulókat foglalkoztathasson. Hangsúlyozta,
hogy a tanfolyamon felfrissült

tudása is segít újragondolni vállalkozása néhány oldalát.
Varga Pál Zsolt fodrászmester kérdésünkre hangsúlyozta:
szakmai tudásának kiegészítése, bõvítése vezérelte döntésében. Méltatta, hogy nemcsak
tanáraiktól, de egymástól is sokat tanultak, az új tudás pedig
magasabb minõséget garantál
a szolgáltatásában.
Tasi László, a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézmûvesipari alelnöke
és az Autószerelõ Mestervizsga-bizottság elnöke elmondta,
hogy a 180 órányi képzés során
kiterjedt anyagot kell elsajátítani, melyet szigorú szakmai
szempontok szerint kér számon
a bizottság, így az új mesterek
minden bizonnyal ügyfeleik
megelégedését szolgálják elmélyültebb tudásukkal. Ezt az
új mesterek is visszajelzik a kamarának.
Hangsúlyozta, hogy törekednek arra, hogy a képzés alkalmazkodjon az új generációk
sajátosságainak megfelelõ tanulási igényekhez is.

Egy román vállalkozás nõk és
férfiak részére készít 100%ban kézmûves kozmetikumokat. A termékpalettája
igen széles: krém (nappali,
éjszakai, ránctalanító, borotválkozás utáni stb), elixír,
testvaj, bõrradír, bõrtisztító, ajakbalzsam stb. Minden
termék a cég saját receptje alapján készül. Csomagolóanyag-gyártókkal lépne
kapcsolatba, akikkel gyártói együttmûködést kötne.
(BRRO20191111001)
Egy romániai vállalat, amely
többrétegû faablakokat, valamint fa-, PVC- és alumíniumajtókat gyárt, tölgybõl és
fenyõbõl készült többrétegû
(laminált) faprofilok szállítóit
keresi (3000 lm/hó). A társaság beszállítói megállapodást
kötne a leendõ partnerekkel.
(BRRO20191004002)
Egy kolozsvári 3D modellek tervezésével és nyomtatásával foglalkozó cég rostszálak és a 3D
nyomtatáshoz szükséges kellékek gyártóival, beszállítóival kötne hosszú távú együttmûködést.
2018-ban kezdte meg a mûködését a vállalkozás, és jelenleg 5 munkatárssal dolgoznak.
(BRRO20191024001)

A
körbetartozás
jelentősen
csökkent
fórum

A magánépíttetők egyre több panasszal fordulnak a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez

at éve mûködik a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett.
Az elmúlt idõszak eredményeinek az összefoglalásáról és az
aktuális kérdések megoldásáról esett szó egy Kecskeméten
rendezett szakmai fórumon.
„Az Információs és Technológiai Minisztérium által támogatott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv – TSZSZ – vezetõje
Kecskeméten arról beszélt,
hogy 2013-ra az építõiparban
tapasztalható lánctartozások
mértéke több százmilliárdos
nagyságrendet ért el.
Az építõipari cégek 80%-

H

ának volt késedelmes kifizetése, 25%-ának 5 éven túli kifizetetlen számlája, illetve a cégek
felénél 5 éven belül elõfordult,
hogy munkabért, illetve beszállítót nem tudtak fizetni, mert
nekik is késedelmesen fizettek.
A kedvezõtlen helyzetnek a kezelése tette szükségessé egy
olyan szervezet létrehozását,
amely véleményével segíti elõ
a felek megállapodását. Máté
Miklós, a TSZSZ vezetõje arról
is szólt, hogy tavaly év végéig
már összesen 1123 kérelmet
adtak be a TSZSZ-hez. Érdekes,
hogy folyamatosan növekszik
a magánépítkezésekhez kapcsolódó vitás ügyek száma. Míg

A kamarai rendezvényen érzékeny témáról hallgattak ismertetőt az érdeklődők

Fotó: B. Zs.

2017-ben a beadott kérelmek
22 százaléka ilyen munkákhoz
kapcsolódott, addig 2018-ban
ez az arány már 30 százalék
volt. Sõt, az idén 34 százaléknál tartanak. A beadott kérelmek szerzõdés szerinti értéke
251 Mrd Ft, melybõl a vitatott
érték 31,5 Mrd Ft.
A szakvéleményekben ennek átlagosan 69 százalékát
állapították meg. A magánkérelmezõk aránya emelkedik.
Bár a vitatott összegek értéke
néhány millió forint, de ez egyegy család számára sorsdöntõ lehet az építkezés befejezése szempontjából – mondta a
TSZSZ vezetõje.
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Jótékonysági
rendezvény
a gyermekekért
mmár hatodik alkalommal
szervezte meg december
7-én Vállalkozók a rászoruló
gyermekekért nevû programját
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kalocsai
Képviselete. A megyei szervezet a jótékonysági rendezvényt
azért tartja fontosnak a támogató vállalkozásokkal együtt,
mert nem kevés olyan család
van a térségben, amely szerény
körülmények között él. Sokaknak nem telik ajándékcsomagvásárlásra.
A Mikulás-váró programban
a meghívott mintegy százhúsz
gyermek a Kalocsai Színház
elõterében találkozhatott a
nagyszakállúval, akinek elmondhatták verseiket, elénekelhették köszöntõdalaikat,
majd természetesen egy mikuláscsomaggal is gazdagodhattak. Ezt követõen a gyermekek
és szüleik megnéztek egy filmet a Mikulásról, mely a „Ho–
ho–hóóó” varázsszóra indult
el. Az esemény megszervezésében közremûködött a Kalo-

I

A gyerekek elmondhatták verseiket, elénekelhették
köszöntődalaikat.
csai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. A programon
a gyermekek szüleit életvezetési tanácsadással segítették
a Máltai Szeretetszolgálat kalocsai szervezetének munkatársai. Az ünnepség megszervezését támogatta a Pannon
Növényolajgyár Kft., a KaloBau Kft. és a dusnoki székhelyû Zonika Kft. Péjó Zoltán, a
kamara helyi vezetõje elmondta, hogy a jó hagyományoknak
megfelelõen jövõre is megtartják a programot.

A csomagokból jutott mind a
120 meghívott gyermeknek
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Inspiráló történetek

nősztorik Aki családot tud irányítani, az vállalkozóként is helytáll

Gaál József megyei iparkamarai elnök nyitotta meg a Nősztorik rendezvénysorozatot

Nõsztorik címmel indul útjára a megye nõi vállalkozóinak
inspiráló történeteit bemutató
és feldolgozó beszélgetéssorozat. Az események segítséget
nyújtanak a nõk vállalkozóvá
válásában, a nõi vállalkozások fejlesztésében a tapasztalatcserén keresztül. Ennek
indító beszélgetését rendezték
meg december 20-án Kecskeméten.
HORVÁTH PÉTER
A Nõsztorik egy olyan sorozat, melynek célja a Bács-Kiskun megyében élõ sikeres
vállalkozónõk történeteinek
bemutatása. Az interjúsorozat
olyan elhivatott nõk életútját mutatja be, amibõl mások
erõt és inspirációt meríthetnek. A kezdeményezés célja
felhívni a figyelmet a vállalkozónõk gazdaságban betöltött
szerepére és együttgondolkodással elsegíteni a nõi vállalkozások fejlõdését, a nõi
foglalkoztatás elterjesztését.
A rendszeres beszélgetéseket, workshopokat a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és az IFKA Köz-

hasznú Nonprofit Kft. közösen szervezi. A sorozat indító
beszélgetését tartották december 20-án a Veyron Rendezvényházban, ahol egyórás
kerekasztal-beszélgetés keretében négy kivételes hölgy
mesélt életérõl, történetérõl
és sikereirõl. A beszélgetés
vendégei Hárschné Végh Annamária, a T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. HR-vezetõje, Mátrai
Angéla pályázatíró és rendezvényszervezõ, egyéni vállalkozó, Szõts Mónika Etelka
rendezvényszervezõ, egyéni
vállalkozó és dr. Pata Ildikó, a
Pata József Gépipari Kft. tulajdonosa voltak.
A kerekasztal-beszélgetést
dr. György László, az Információs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelõs államtitkára vezette.
Az esemény nyitányaként
Gaál József, a kamara elnöke
mondott köszöntõt.
– A kamara számára évek
óta kiemelt stratégiai pont
a nõi vállalkozók, illetve a
hölgyek vállalkozóvá válásának támogatása, annak teljes folyamatában. A férfi és

Fotó: Horváth Péter

nõi vállalkozók nem sokban
különböznek egymástól, ezt
személyes, nagyon jó tapasztalataim is megerõsítik. De a
nõknek a szakmai tudás mellett férfiallûrök helyett lelkük
és szívük van, és vállalkozásukért anyaoroszlánként tudnak küzdeni – mondta Gaál
József, és emlékeztetett: a
vállalkozónõket inspiráló program összekapcsolódik a kamarában mûködõ Család- és
Karrierpont Hálózat tevékenységével, melynek célja a nõket visszavezetni a munkaerõpiacra. Gaál József elmondta,
hogy az induló programsorozat keretében 20 interjút készítettek a megyei vállalkozónõkkel, és jövõre négy, a
kecskemétihez hasonló rendezvényt tartanak a megye
többi CSAK-pontján, Kiskunhalason, Kalocsán és Baján.
Dr. György László államtitkár elmondta, hogy nem csak
a klasszikus gazdasági vállalkozás terén beszélhetünk nõi
vállalkozásról, hiszen minden
nõ vállalkozó, aki családot alapít, gyermeket vállal. – Azért
bátorítjuk a nõket arra, hogy
vállalkozzanak, mert aki egy

családot tud irányítani, az egy
vállalkozást is képes menedzselni – mondta György László, és hozzátette, hogy jelenleg
kevesebb nõi vállalkozó van,
mint férfi, így van mit javítani
az arányon. Három csoportot
segítenek kiemelten a munkaerõpiacon és a vállalkozóvá
válásban: a fiatalokat, az idõseket és a nõket. György László hangsúlyozta, hogy államtitkársága dolgozta ki a mikro-,
kis- és középvállalkozásokat
segítõ stratégiát, melynek nagyon fontos pillére a nõi vállalkozók támogatása tehetségük
kibontakoztatásában. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
az államtitkárság a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával közösen vállalkozói mentorprogramot indított, melyben
különös figyelmet fordítanak
a nõi és a fiatal vállalkozókra
és azon vállalkozásokra, melyek exportképes termékeket
állítanak elõ. Számukra ingyenes mentorprogram érhetõ el.
A kerekasztalbeszélgetés-sorozat tanulságait felhasználják a nõk vállalkozását segítõ
szakpolitikai intézkedések kidolgozásához.

Adószakmai
napok
dószakmai napot rendez
a kamara Adózással kapcsolatos aktuális információk 2020-ban címmel.
Az elõadást követõen a résztvevõknek konzultációra is lehetõséget biztosítunk.
Elõadó: Szabó Gábor, a NAV
Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Tájékoztatási Fõosztálya fõosztályvezetõje.
Helyszínek: Baja – Duna Szálló, konferenciaterem, Szentháromság tér 6.
Kalocsa – BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara, Búzapiac tér
10.
Kiskunhalas – Csipke Hotel –
rendezvényterem, Semmelweis
tér 16.
Idõpontok:
Baja – január 13. 10.00 óra.
Kalocsa – január 15. 9.30 óra.
Kiskunhalas – január 22. 9.30
óra.
Részvételi díj: BKMKIK-tagdíjhátralékkal nem rendelkezõ tagjai részére: 5000 Ft, nem kamarai tagok részére: 10.000 Ft.
Fizetés: átutalással a
10918001-0000007602620009 számlaszámra, vagy
a helyszínen készpénzben.
A rendezvényt a BKMKIK megbízásából a Hírös Kulcs Kamarai
Gazdaságfejlesztõ és Szervezõ
Kft. szervezi. A részvételi szándékot legkésõbb a rendezvények
elõtti 2. napig jelezzék az alábbi
elérhetõségeken:
Baja – gyorokne.eszter@
bkmkik.hu Tel.: 06-70/702-8411
Kalocsa – pejo.zoltan@bkmkik.
hu Tel.: 06-70/938-4767
Kiskunhalas – soros.peter@
bkmkik.hu Tel.: 06-70/938-4766.
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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

Motiváltabbak
a
duális
képzésben
résztvevők
oktatás
Szakmai workshopot rendeztek a gyakorlatorientált képzés tapasztalatairól

gyakorlatorientált képzés jelentõsége óriási
a hazai felsõoktatásban és középfokú oktatásban.
Mint ismert, 2012-ben vezették be Kecskeméten elõször
a Mercedes-gyár és a Knorr–
Bremse Fékrendszerek Kft.
részvételével ezt az oktatási
formát. A két kamarai tag a
BKMKIK-val és más szervezetekkel együtt teremtette meg
a megyeszékhelyen ennek az
új típusú képzésnek a háttérfeltételeit. Ennek a sikerét mi
sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy 2015-ben jogszabály
intézkedett a duális képzés
országos szintû kiterjesztésérõl. Errõl a folyamatról, a jelen-
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Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket

Fotó: B. Zs.

legi helyzetrõl, a továbblépés
lehetõségeirõl is szó esett a
kamara kecskeméti székházában rendezett, A duális felsõoktatás és duális középfokú
oktatás népszerûsítése címû
workshopon.
Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora
köszöntõjében arra hívta fel az
ülésen részt vevõ cégek képviselõinek a figyelmét, hogy
érdemes szakmai partnerként
részt venniük a duális képzésben. Gaál József, a megyei
kamara elnöke a szakmai öszszefogásra helyezte beszédében a hangsúlyt. Dr. Török
Erika PhD – Neumann János
Egyetem, GAMF Kar oktatá-

si dékánhelyettese, fõiskolai
tanár – a gyakorlati képzés tapasztalatairól tartott elõadást.
Mint mondta, az egyetem elsõ
duális hallgatói 2016-ban kapták kézhez diplomáikat.
Míg 2012-ben két vállalat
24 diák képzésében játszott
szerepet, mára 324 hallgató
92 céggel áll kapcsolatban.
A gyakorlatorientált képzésben
részt vevõk különböznek a többi hallgatótól. Az elõbbiek motiváltabbak, fegyelmezettebben tanulnak. Hét szemeszter
alatt végzik el a tanulmányaikat, ugyanis a céges szerzõdésük is erre kötelezi õket. Átlagosan 3 tizeddel magasabb a
tanulmányi átlaguk.
B. Zs.

