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Jótékonysági kamarai bál

Üzleti élet Bács-Kiskun megye gazdaságának meghatározó személyei vettek részt a rendezvényen
Jótékonysági bált rendezett
január 25-én Kecskeméten a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, melyen
csaknem kétszáz üzletember
és közéleti személyiség vett
részt. A vállalkozókat negyed
évszázada támogató köztestület rendezvényének a Four
Points by Sheraton Hotel és
Konferenciaközpont adott helyet. Az 1998 óta kétévente
megrendezésre kerülõ rendezvény bevételébõl az Autista
Gyermekekért Egyesületet és
a Kecskeméti Képzõmûvészeti
Szabadiskolát támogatják.
BARTA ZSOLT
A bál vendégeit Gaál József megyei kamarai elnök köszöntötte,
aki hangsúlyozta, hogy az idén tizenkettedik alkalommal rendezik
meg a bált, amely a megye egyik
kiemelt társasági eseményének
számít.
Gaál József hangsúlyozta: a
rendezvényre olyan cégek képviselõi jöttek el, amelyek sok ezer
embert alkalmaznak, biztosítva
ezzel sok ezer család megélhetését. Ezek a vállalatok sok milliárd
forintnyi adót fizetnek be a költségvetésébe. Kitért arra is, hogy
a megyei kamara idén ünnepli
megalakulásának 25. évfordulóját. Az országos gazdasági szervezet 150 évre tekint vissza. Egy
1850-es királyi pátens rendelkezett arról, hogy létre kell hozni a
kereskedelmi és iparkamarákat,
azaz egy nagy múltú szervezetrõl
van szó.
A bál céljára térve kiemelte: a
rendezvény fõ célkitûzése a jótékonyság. A bál bevételébõl az Autista Gyermekekért Egyesületet
és a Kecskeméti Képzõmûvészeti Szabadiskolát támogatják.
– Ne csak a saját szórakozásunkra gondoljunk, hanem azokra is, akik rászorulnak a támogatásunkra. Köszönet illeti azokat,
akik itt vannak, hogy segítsenek,
de azokat is, akik bár nincsenek
jelen, mégis komoly összegekkel
tudták támogatni a kezdeményezésünket – mondta az elnök.
A társasági esemény kezdetén
elismeréseket adtak át ismert
üzletembereknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki
Aranyérmét dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Gaál József a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Iparfejlesztésért és Innovációért felelõs alelnöke adták
át Tormási Attilának, a Tormási
Kft. ügyvezetõ tulajdonosának. A
laudációban elhangzott, hogy a
családi vállalkozás évtizedek óta
magas színvonalon végez szolgáltatást a gépjármû-kereskedelem és szolgáltatás területén. A

Az asztaloknál baráti társaságok foglaltak helyet. A felvételen Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója feleségével, Sziráki Szilárd, a Budamobil-Cargo Kft. cégvezetője, és Slonszki Attila és felesége, a Plan Zrt. ügyvezető igazgatója
Fotók: Bús Csaba

Az üzleti élet jótékonysági
báljának támogatói

A kamarai bálon Gaál József és dr. Parragh László adta át Tormási
Attilának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Aranyérmét

Slonszki Attila, a megyei kamara kereskedelmi tagozatának az alelnöke és Gaál József megyei kamarai elnök Hovány Mártonnak, a
Hovány Csoport alapítójának adta át Az év kereskedője címet

Tormási Kft. munkatársai tudják,
hogy a cég boldogulásának az
alapja az a szemlélet, amely szerint az ügyfélelvárások teljesítése
és meghaladása a legfontosabb.
A második kitüntetés a megyében, de az országban is jól ismert

József, megyei kamarai elnöke
és Slonszki Attila, a megyei kamara kereskedelmi tagozatának
elnöke most nyújtották át. Az év
kereskedõje címben a Hovány
csoport részesült. A laudációban
elhangzott, hogy a cég közel har-

gépjármû-kereskedelmi nagyvállalat kapta, amely megalapítója Hovány Márton. Õ a megyei
kamarai díjat tavaly decemberben a BKMKIK ünnepi küldöttgyûlésén nem tudta átvenni. Így
az elismerõ szakmai díjat Gaál

Ínycsiklandó fogásokat tálaltak fel
A bálon három menüből választhattak a rendezvény résztvevői.
A menü
• Füstölt csülkös malacpástétom érlelt sonkában, almás tormahabbal
• Vörösboros szarvasgulyás
• Frissfűszeres zöldségekkel töltött párolt marhahátszín vadasmártásban, karamellizált lilarépa,
szarvasgombás burgonyagratin
• Mogyorós csokoládétortácska, sós karamell
B menü
• Vöröstonhaltekercs, édeskömény-zeller saláta, rizstészta ropogós
• Cukkinikrémleves cukkiniropogóssal
• Ropogós kacsacomb, szedres-céklás lilakáposzta, házi röszti, sütőtökös polenta
• Málnás tiramisu
C menü
• Humusz, édeskömény-zeller saláta, rizstészta ropogós
• Cukkini krémleves grillezett polentával
• Sütőtökös rizottó sült zöldségekkel
• Panna cotta, kókusz, mangó

minc éve van jelen a hazai autókereskedelemben. Ma már hat
világmárka értékesítése fûzõdik
a nevéhez. Hét városban képviselteti magát a vállalkozás. A
2018-ban Budaörsön megnyitott
autókomplexum világelsõ újgenerációs Mercedes-szalon.
Az est háziasszonya Märcz
Fruzsina, a Kecskeméti Katona
József Színház Domján Edit-díjas színmûvésze volt. A zenét a
Koktél U zenekar szolgáltatta.
Az est során a Pepita Táncegyüttes adott mûsort, majd Kovács
András Péter humorista lépett
fel. Éjfélkor tombolahúzást rendeztek. A rendezvény hajnalban
ért véget.
A rendezvény védnökei:
A rendezvény fõvédnöke dr.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, védnökei dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, és Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere voltak.

FŐTÁMOGATÓK:
• GOMÉP Kft.
• Hovány Csoport
EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
• BÁCSVÍZ Zrt.
• BUDAMOBIL-CARGO
Kft.
• GENERÁL CENTRÁL Bt.
• hatPEDÁL Autósiskola
Bt.
• KECSKEMÉTI
TERMOSTAR Kft.
• OTP Bank Nyrt.
• PLAN Zrt.
BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓINK:
• RÁCZKÖVI Kft.
• VER-BAU Kft.
TÁMOGATÓJEGY vásárlásával segítették a jótékony
cél megvalósulását:
• AKUSZTIKA Mérnöki
Iroda Kft.
• ALFÉP Kft.
• BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
• Dongó József
• dr. Farkasinszky Lóránt
• FLORAMED-2000 Kft.
• Koch Csaba, az Év Bortermelője
• Lázár Csaba
• MATERIAL-PLASTIK Kft.
• Molnár Ferenc
• Pintye László
• Silveria Kft.
• Sörös Péter
• dr. Szívós László
• Városi Alapkezelő Zrt.
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Védekezés
az árvíz ellen
BAJA Projektrendezvényen számoltak be a szakemberek az
árvízvédelem terén megvalósuló megoldásokról a bajai városházán. Az önkormányzatok
árvízvédelmi hatékonyságának növelése okos mérõeszközök alkalmazásával elnevezésû IPA-pályázat magyar–szerb
együttmûködésben, Baja és
Törökbecse vonatkozásában
valósul meg. – Elsõdleges célunk Baja város árvízvédelmének megoldása, hiszen a településünk veszélyeztetett. Meg
kell találnunk a megoldást a
mai kor eszközeinek és lehetõségeinek felhasználásával –
mondta Tan Attila, az Akusztika
Kft. innovációs vezetõje, bemutatva azt a smart rendszert,
amely a megfelelõ információk
kiszûrésével, feldolgozásával
és összesítésével segíti a védekezést. Hozzátette ugyanakkor:
a Petõfi-sziget védelme kiemelt
jelentõségû, itt mobil, valamint
fix gátak épülnek, ügyelve arra,
hogy a strand felõli részeken
ne emeljenek nagy töltéseket.
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Életre szóló döntés
Felvételi Hol tanulhatnak tovább a diákok?

egszûnt 2020. január
1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány,
valamint már nem lesz lehetõség új okmány igénylésére
sem. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolványokat
az érintettek legkésõbb 2020.
március 1-jéig kötelesek leadni
a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton
vagy személyesen).

M

A változás a vállalkozók tevékenységét nem érinti.
A változás az egyéni vállalkozói tevékenységet nem érinti, a
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a jövõben
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
fogja ellátni.
A jogszabályi határidõ betartása érdekében a kormányhivatal kéri az érintetteket, hogy
mihamarabb, de legkésõbb
február 28-ig szíveskedjenek
leadni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben
ez nem történik meg, az egyéni
vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatalnak határozattal kell viszszavonnia az igazolványokat.

Fejlesztik
az ipari parkot
ÉRSEKCSANÁD Átadták az
ipartelephez vezetõ felújított,
illetve kiépített útszakaszt
Érsekcsanádon. Amint azt
Felsõ Róbert polgármester
elmondta: az iparterülethez
vezetõ fõutat csaknem két
kilométer hosszan sikerült
felújítani, míg újabb egy kilométeren további útszakaszt
építettek ki. A telep mellett az
önkormányzat újabb területet
vásárolt meg, ezt átminõsítés
után lehet majd értékesíteni
különféle vállalkozásoknak.

Megszűnt az
egyéni vállalkozói
igazolvány

A rendezvény végén rendhagyó technikaórán vehettek részt a tanárok

Február 19-ig dönthetnek a
nyolcadikos diákok arról, hogy
melyik intézménybe felvételiznek. Az írásbeli vizsgákon túl
vannak. A fontos döntés megkönnyítése érdekében szakmai fórumot rendeztek a Kecskeméti Tankerület intézményei
számára.

Kalocsai cég
Düsseldorfban

BARTA ZSOLT

KALOCSA Az Anda cégcsoport vezetõje, András Attila,
a társaság tulajdonos-vezérigazgatója és munkatársai,
a promóciós iparág legnagyobb nemzetközi kiállításán,
Düsseldorfban mutatták be
új termékeiket. A háromnapos rendezvényen több ezren
tekinthették meg promóciós,
feliratozható ajándéktárgykínálatukat, illetve tárgyalásokat folytathattak partnereikkel az éves termékárakról,
emblémázási eljárásokról,
megrendelõi igényekrõl.

Az országban sok ezer nyolcadikos dönt ezekben a
hetekben arról, hol folytassa középfokú tanulmányait. A Kecskeméti Tankerület
vezetõi, iskolaigazgatói, az
intézmények pályaorientációs felelõsei, osztályfõnökök
gyûltek össze a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK)kecskeméti
székházában, hogy informálódjanak a szakképzési kínálatról, illetve a pályaorientáció
aktuális kérdéseirõl. A rendezvényt a kamara és a Kecske-

méti Szakképzési Centrum
szervezte.
Az elõadók szakmai elõadásokban vázolták fel a teljes
képzési struktúrát. Egyebek
mellett szó esett a gimnáziumokról, a középfokú szakképzés új rendszerérõl, külön a
középfokú agrárszakképzésrõl
és a duális képzés felsõoktatási gyakorlatáról. Zsámboki
Anna, a központ igazgatója, a
kecskeméti tankerületi gimnáziumokról adott tájékoztatót. Elõadásában kitért arra is,
hogy az általános iskolát hamarosan befejezõk közül sokan nincsenek olyan helyzetben, hogy döntsenek arról, mit
is tanuljanak a jövõben. Sokan
azért választják a gimnáziumokat, mert így idõt nyernek,
eltolva a nagy elhatározás idejét. Hogy ki, merre orientálódik, az nemcsak a diák belsõ
késztetésétõl függ, hanem a
család, az iskola, a társadalom
orientáló hatásától is.

Fotó: Barta Zsolt

Zsámboki Anna hangsúlyozta, hogy a reális szakmaválasztáshoz szükség van
megfelelõ önismeretre, pályaismeretre, a munkaerõpiaci
kereslet és kínálat helyzetének ismeretére, illetve arra
is, hogy hol és milyen képzési
lehetõségekkel élhet az illetõ.
Az elõadó hangsúlyozta a kamara, a különbözõ munkahelyek, a pedagógiai szakszolgálat és a középiskolák szerepét
ebben a folyamatban.
A rendezvényen a középfokú szakképzés új rendszerérõl
Ignácz Bence, a Kecskeméti
Szakképzési Centrum fõigazgatója beszélt. A jövõ szakmái, a szakmák jövõje címmel – Ördög Dóra, a megyei
kereskedelmi- és iparkamara
szakképzési igazgatója tartott
ismertetõt. Megjegyezte, hogy
az egykori jól ismert hivatások, mint például a jeges vagy
a tejes ember hivatása mára
megszûnt, miközben olyan

újak keletkeztek, amelyek
más humán igények kielégítését szolgálják.
A középfokú agrárszakképzésrõl Bogárominé Sebõk Ildikó, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szakképzési referense
beszélt. A felsõoktatásban alkalmazott duális képzésrõl Lóczi Imre, a Neumann János Egyetem felnõttképzési és duális
képzési referense tartott ismertetõt. Az interaktív, élményközpontú pályaorientáció folyamatát Bársony István, a BKMKIK
pályaorientációs tanácsadója
mutatta be egy prezentáció keretében. Õ egy filmmel illusztrálva foglalta össze a Szaki Tábor munkáját, amely keretében
hetedikes diákok ismerkednek
egy-egy hetes program keretében a cégek és intézmények
képzéseivel és gyakorlati oktatási rendszerével. A konferencia
végén minden jelenlévõ bepillanthatott a rendhagyó technikaórák hangulatába.

Exportfejlesztési
Pályázati
Program
Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020.
január 15-én 200 millió
forint keretösszegû pályázatot
hirdetett a hazai kis- és közepes vállalkozások külpiaci tevékenységének elõmozdítása érdekében külföldi kiállításokon

A

Legfeljebb tízmillió
forintos támogatás
nyerhető el.
és vásárokon való megjelenés,
árubemutatók megszervezése,
külföldi marketing és márkaépítõ tevékenységek támogatása céljából. Legfeljebb 60 százalékos, 1-tõl 10 millió forintig
terjedõ támogatás nyerhetõ el
a pályázat 2020. február 28-ig
történõ benyújtásával. A pályázati felhívás a www.bkmkik.hu
oldalon érhetõ el.

Nő
a
tanulók
pénzbeli
juttatásának
összege
Tanulószerződés
A megemelt minimálbérhez igazítják a diákoknak járó ﬁzetséget

tanulószerzõdéses tanulók juttatását januárban két alkalommal
kell emelni: január 1-tõl a minimálbér emelkedése miatt (a
tanulószerzõdés 9. pontja a
minimálbérhez viszonyítva jelöli a százalék mértékét), illetve
január 25-tõl az elsõ féléves
eredmény függvényében a tanulószerzõdés 11. pontjában
meghatározott szempontrendszer szerint (januárban idõarányosan).
A 367/2019. (XII. 30.) Korm.
rendelet szerint a minimálbér
összege 2020. január 1-tõl
161 ezer forint. A juttatás mértékét a szakképzési törvényben meghatározottak szerint
kell kiszámítani, melynek mi-

A

A felvételen a SzakmaSztár Fesztiválon tortát készítő cukrászdiákok. Többségük tanulószerződéses
keretek között tanul egy-egy mesternél

nimális összegét a mellékletben található táblázat foglalja
össze. A 2011. évi CLXXXVII.
törvény 63. § (2) bekezdése
szerint: „Tanulószerzõdés alapján kifizetett tanulói pénzbeli
juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az elsõ
félévében, amelyben a tanuló
tanulószerzõdés alapján vesz
részt szakképzésben, ha – a
szakképesítésre a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati
képzési idõ arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési
idõ eléri a) a nyolcvan százalékot, a hónap elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb havi
munkabér (a továbbiakban:

minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese; b) a hetven
százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese;
c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának
1,1-szerese; d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt
százaléka; e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese; f) a harminc százalékot, a minimálbér
tizenöt százalékának 0,8-szerese; g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának
0,7-szerese.
Az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal
oldaláról lehet letölteni.
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Keresik a lehetőséget

Kedvező irányba
változott
a kamarai
tagdíj

Látogatás A török–magyar autóipari együttműködést bővítenék

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legfõbb ügyvivõ szervezete, a Küldöttgyûlés tavaly
év végén módosította a kamara Tagdíjfizetési Szabályzatát.
A 2019. december 10-i ülésen
az önkéntes kamarai tagokból
álló testület megtárgyalta és
elfogadta a kamara Elnöksége
által elõterjesztett indítványt.
A Tagdíjszabályzat módosítása
több ponton is figyelembe vette
a vállalkozói igényeket, amely
az adminisztráció és a tagdíj
mértékének csökkentésére
egyaránt vonatkoztak.
Jelentõs változás az idei évtõl, hogy az önkéntes tagság
alapján fizetett tagdíj mértékének legmagasabb összegét
200 ezer forinttal csökkentette a testület. Ez a változás
számos vállalkozás számára
teheti kedvezõbbé az önkéntes tagságot. A Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a gazdálkodó szervezet által fizetendõ tagdíj a
korrigált nettó árbevétel egy
ezreléke, legkisebb összege
pedig évi 12 ezer forint. Természetesen a tagdíj összegét

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.
Saját márkás termékekkel
foglalkozó svéd KKV megbízható nõiruha-tervezõket, varrókat keres Európából. Gyártási megállapodás alapján, a
leendõ partnervarroda készítené el a menyasszonyi és estélyi ruhákat.

A

A kamara célja,
hogy kimagasló
minőségű szolgáltatásaival növelje
tagjai számát.
továbbra is csökkenti a kamarai közfeladatok ellátásához
– a Kamarai törvény szerint
– kötelezõen megállapított és
megfizetett hozzájárulás évi
5 ezer forint összege. Új elem
továbbá, hogy az év közben
önkéntes kamarai tagságot létesítõ vállalkozások – amenynyiben a tárgyévet megelõzõ
évben is mûködtek – a benyújtott pénzügyi adatlapjuk
alapján, a belépés hónapjától
számított idõarányos tagdíjat
fizetnek.
A testület tagjai egyetértenek
abban, hogy a kamara legfõbb
célja, hogy kimagasló minõségû szolgáltatások nyújtásával
tovább növelje tagjai számát,
amelyhez ezek az intézkedések számottevõen hozzájárulhatnak. A meglévõ szolgáltatások bõvítése és az egyedi
igényeket is egyre inkább kiszolgálni tudó kamarai szervezet mûködtetése közös érdek.

Külföldi üzleti
ajánlatok
magyarországi
vállalkozóknak

A

(BRSE20191211001)

Nemzetközi logisztikai szolgáltatót keres egy, a kulturális
és kreatív iparágak számára
készülõ, egyedi szoftverekkel
foglalkozó spanyol társaság.
Az eszközök kezelésére szakosodott partnerrel szolgáltatási megállapodást kötnének.
(BRES20191211001)

Gyártók és beszállítók jelentkezését várja egy ukrán
KKV, amely festékek és ragasztók forgalmazására és
importjára szakosodott. A társaság kereskedelmi közvetítõ szolgáltatásokat végezne
egy disztribúciós szolgáltatási
megállapodás alapján.
Sipos Zsolt kamarai titkár (jobbra) köszöntötte a török delegációt

Húszfõs török delegáció látogatott Kecskemétre január 22.
és 25. között a Lehetõségek
keresése és hidak építése az
autóiparban Törökország és
az EU között címû nemzetközi
pályázat keretében, melynek
célja az autóipari együttmûködések fejlesztése. A küldöttség
tagjai Bursa városából, a törökországi autógyártás központjából érkeztek. A négynapos találkozót a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
koordinálta.
HORVÁTH PÉTER
A 12 hónapos pályázat elsõ
idõszakában száz török vállalkozó szakértõi tréningen vett
részt. A szakmai anyag része
volt egyebek mellett az EU közösségi joganyag, valamint a
külkereskedelmi folyamatok.
A képzést követõen a kiválasztott húsz vállalkozó 2019
decemberében ellátogatott
a pályázat két EU-partnerországa közül Lengyelországba.
Idén januárban pedig Magyar-

országon tett látogatást, kizárólag Kecskeméten. A tíz autóipari vállalkozás vezetõit és
a hét bursai kamarai képviselõt az elsõ napon a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában Sipos Zsolt, a
kamara titkára köszöntötte.
Sipos Zsolt köszöntõjében elmondta, hogy térségünkben
az elmúlt tíz évben hatalmas
autóipari szakmai tudás halmozódott fel, melybe a néhány
nap alatt betekintést nyerhetnek a küldöttség tagjai.
Az európai unióban tett látogatások során lehetõség
nyílik a legjobb tapasztalatok és szaktudás átadására, B2B (business to business) üzletember-találkozók
megtartására, a kecskeméti
Mercedes-gyár és beszállítóik
meglátogatására és partnerségi megállapodások kialakítására.
Muhsin Koçaslan, a Bursai
Kereskedelmi és Iparkamara igazgatótanácsának tagja
elmondta, a 42 ezer cégnek
otthont adó Bursa városa a

A szerző felvétele

török autóipar központja, nagyon sok beszállító mûködik a
városban, és minden második
török autó Bursában készült.
A város évi 25 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolít a helyi
autóiparban.
Látogatásuk célja, hogy minél több lehetséges partnerrel
ismerkedjenek meg, és bõvüljön azok köre, akikkel együttmûködnek és egyben európai
jelenlétük is hangsúlyosabb
legyen. Muhsin Koçaslan
elmondta, hogy hazánk és
Bursa évi két és fél milliárd
dollárnyi üzleti forgalmat realizál, melyet a lehetséges
együttmûködéseken keresztül
hatmilliárd dollárra szeretnének bõvíteni. Hangsúlyozta,
hogy hazánk és Bursa ipara
hasonló, és a két ország közötti kulturális kapocs is a gördülékeny együttmûködés alapjait
teheti le.
A pályázat záróeleme egy
februárban megvalósuló törökországi látogatás lesz, melynek során hét magyar autóipari vállalkozó a Kecskeméten

kialakított üzleti kapcsolatokat
egy partnerségi megállapodással zárhatja.
– Mindannyian bízunk abban, hogy a török és magyar
vállalkozások közötti leendõ
megállapodással szorosabbra fûzhetjük és bõvíthetjük a
két ország gazdasági kapcsolatát. Egy török közmondás
szerint, ha elindítjuk a folyó
vizét, akkor eléri a célját. Ezzel
a látogatással most elindítottuk a vizet – fogalmazott az
együttmûködési megállapodással kapcsolatban Muhsin
Koçaslan, és hozzátette, hogy
Törökországban rengeteg cég
mûködik, ami külföldi partnerrel dolgozik, köztük természetesen a török autó- és textilipar
és gépgyártás terén élen járó
Bursában is számos cég keresi a külföldi együttmûködés,
bõvülés lehetõségeit. Emlékeztetett: Magyarország mind
földrajzilag, mind logisztikailag ideális helyet foglal el, mert
mintegy félúton helyezkedik el
az Európai Unió többi országa
és Törökország között.

(BRUA20190306003)

Beszállítókat keres egy
osztrák, tökmagok feldolgozásával foglalkozó vállalat,
amely az egyik legnagyobb
európai olajmalommal rendelkezik, és különféle tökmagos termékeket állít elõ.
A feldolgozásra váró tökmagot beszállító partnerek jelentkezését Szlovéniából,
Horvátországból, Szerbiából,
Magyarországról és Ukrajnából várják.
(BRAT20191210001)

Beszállítókat keres egy
esküvõi és ünnepi ruhákat
gyártó ukrán cég. A társaság
rendkívül gyorsan fejlõdik és
növekszik az egyediség és
a megfizethetõ árak kombinációjának köszönhetõen.
A vállalat hosszú távú együttmûködést tervez csipke és
szövetek beszállítóival, akik
rövid gyártási feltételeket,
minõségi termékeket, és modern, divatos mintákat tudnak biztosítani. A cég beszállítói megállapodás alapján
mûködne együtt a jelentkezõ
partnerekkel.
(BRUA20191210001)
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Megméretés
Szakmunkásjelöltek adtak számot tudásukról a megyei kereskedelmi és iparkamarában

anuárban rendezték meg
a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) megyei
írásbeli fordulóját. Ennek, mint
minden évben, idén is a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara adott helyet.
A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
területi kamarák részvételével
szervezi és bonyolítja. A kiemelkedõ eredményt elérõ versenyzõket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívja a
WorldSkills és EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek gyõzteseibõl kerülnek ki azok a fiatal
szakemberek, akik képviselhe-
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Az autóelektronikai műszerészek és a gépgyártó mechanikusok írták a kamara termében az SZKTV
írásbeli feladatait

tik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.
Az idei döntõt a fõvárosban,
a HUNGEXPO területén rendezik meg április 20–22. között.
Bács-Kiskun megyében az elmúlt hetekben 428 diák vett
részt a megméretésen, akik 36
szakma elméleti ismeretébõl
adtak számot.
Sajnos sok diák azonban
nem él a versenyen történõ
megméretés lehetõségével,
holott ez egyben nagyon fontos
visszajelzés lehetne számukra.
Mindenki itt szembesül azzal,
hogy miként sajátította el az
elmúlt évek során a szakmai
ismereteket. Az írásbelinek van

egy másik elõnye is. A tanulók
vizsgarutint szereznek az év
végi számadás elõtt. Az is motiváló tényezõ, hogy a megyei
iparkamara évek óta támogatja
a szakmunkásképzés presztízsének emelését. A szervezet
idén is felhívást tett közzé a
Bács-Kiskun megyében tanuló
szakiskolások és oktatóik körében. Az SZKTV döntõjén az elsõ
helyezett diákok és a felkészítõik személyenként 200, a második helyezést elérõk és tanáraik
személyenként 150, míg a harmadik helyezést elérõ diákok
és oktatóik személyenként 100
ezer forint anyagi elismerésben
részesülnek.
B. Zs.

IV.

GAZDASÁGI

MEGALAKULT
AZ ÚJ BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET
anuár 1-jén dr. Palkovics
László fogyasztóvédelemért is felelõs miniszter
három évre kijelölte a Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület
tagjait. A tagok jogviszonyukat pályázat útján nyerték el.
A tizennégy testületi tag – akik
már ezt megelõzõen is foglalkoztak békéltetéssel – megfelelõ szakmai ismerettel és
tapasztalattal rendelkeznek.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
mûködtetett új testület az elõzõ években megszokott kiváló
színvonalon folytatja tovább
munkáját.
Mint ismert, a fogyasztók és
a vállalkozások vitás ügyeinek,
panaszainak gyors, ingyenes,
bírósági eljáráson kívüli rendezését látja el immár két évtizede a békéltetõ testület.
A fogyasztóvédelemrõl szóló törvény tavaly szeptemberben elfogadott módosítása
elsõsorban a testületek mûködésének egységességét és
hatékonyságának növelését
célozta meg. A hatékonyság
növelése érdekében a testületek vezetését professzionális
alapokra helyezi, és jelentõsen
csökkenti a tagok kiválasztása
során az adminisztratív terheket. A módosítással a jelenleginél is ismertebbé, egyszerûbbé és átláthatóbbá válik a
szakmailag független békéltetõ testületek mûködése. A mûködtetésükkel kapcsolatos
feladatokat a megyei kereskedelmi és iparkamarák látják
el, a tevékenység végzéséhez
szükséges forrásokról pedig az
állam gondoskodik.
A békéltetõ testületi tagokat
a területileg illetékes kamara
által lefolytatott pályázat alapján választották ki. Tagságra
bárki pályázhatott, aki a kiírt
feltételeknek megfelelt.
A pályázók közül a tagokat,
illetve az elnököt három évre a
területileg illetékes kamara, valamint a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara véleményezését követõen a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter választotta ki.
A békéltetõ testület jogi vagy
közgazdasági felsõfokú végzettséggel rendelkezõ tagja
egyedül jár el. Háromtagú tanácsban a testület akkor jár el,
ha a testület elnöke szerint azt
a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, vagy ha bármelyik fél kéri.
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Önismereti tréninget
A
szerveztek Baján

Szakmai
nyelvvizsga
a kamarában

képzés Megújulást eredményezhet a magukra szánt néhány nap

Játékos feladatokon keresztül tanulnak a résztvevők

Önismereti képzést indítottak
cégvezetõknek Baján a kamara szervezésében. Egy EFOP-os
EU-támogatású projekt részeként a résztvevõk számára
ingyenes, háromalkalmas öszszejövetel indult a Ciszterci
Házban.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hogyan tud többet kihozni a
csapatából? Hogyan tudja motiválni a munkatársait pénz nélkül? Hogyan tud még többet
kihozni saját magából vezetõként? Hogyan tudja hatékonyabban egyeztetni a munkát
a családdal? Ezekre a kérdések keresnek választ, ígérték a
program szervezõi a megszólított cégvezetõknek, tulajdonosoknak. Az érdeklõdés mértéke
pedig azt mutatta, hogy sikeres

volt a figyelemfelkeltés.
Puskás Hajnalka, a kamara
munkatársa elmondta: eredetileg egy csoport számára képzelték el a háromnapos tréninget, viszont az 51 jelentkezõ
arra sarkallta õket, hogy négy
csoport számára biztosítsák a
lehetõséget.
– Csoportonként 12–15 fõvel zajlik a program, a résztvevõk többsége Baja térségbõl
veszi igénybe ezt a szolgáltatást, de érkeznek távolabbról is
a programra. Ez egy önismereti,
személyiségfejlesztõ tréning
cégvezetõknek. A cél az, hogy
a cégvezetõ emberként jobban
érezze magát. Ezáltal azt reméljük, hogy ha a saját dolgait
jobban át tudja gondolni, akkor
hatékonyabb lesz a munkavégzésben, jobban tud a kollégáival foglalkozni. Saját magunk

Fodrász mester,
Fogtechnikus mester,
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester
Gépi forgácsoló,
Hegesztő mester,
Ipari gépész mester,
Járműfényező mester,
Karosszérialakatos mester,
Kereskedő mester,
Kézápoló és műkörömépítő mester,

Tomori Pál Fõiskola
Kecskeméti Képzõhelyén, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában immár lehetõségük
nyílik a diplomájuk megszerzéséhez szükséges szakmai
nyelvvizsga letételére! A kecskeméti képzõhely a SZIE Zöld
Út Nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgahelye lett, ahol
két nyelvbõl (angol és német),
három szinten (alap-, középés felsõfok), valamint három
szaknyelvbõl (gazdálkodási
menedzsment, agrár- és környezettudományi, mûszaki) lehet nyelvvizsgát tenni. Az egyes
vizsgaidõszakokat megelõzõen
40 órás nyelvvizsgára felkészítõ tréninget hirdetünk angol és
német nyelvbõl, gazdálkodási
és menedzsment szakirányon,
középfokon.
Bõvebb információk kérhetõk: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Tomori Pál Fõiskola Kecskeméti
Képzési Helye), 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 1/16., Telefon: 06-70-320-04-79, e-mail:
zoldut@tpfk.hu.
Ügyfélfogadás: kedd 9.00–
12.00, 13.00–15.00, ettõl
eltérõ idõpontban a fenti számon elõzetesen történt egyeztetés alapján.
A nyelvvizsgarendszerrõl,
a jelentkezés módjáról és a
vizsgáról részletes információk a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont honlapján olvashatók: https://zoldut.szie.hu/
nyelvvizsgarol.

Fotó: Kubatovics Tamás

megismerésével másokat is
jobban megismerünk, és jobban érthetjük, hogy mi, miért
és hogyan mûködik. Ehhez anynyit szükséges tenni, hogy a
cégvezetõ három napot kiszakítson az életébõl és magával
tudjon foglalkozni – összegezte
a program vezetõje. Hozzátette:
hasonló képzések esetében a
piacon nem ritka a napi nettó
100–120 ezer forintos tarifa.
Az egyik csoport munkáját
irányító Rózsa Károly tréner
tapasztalata szerint nagy az
igény a személyiségfejlesztésre
és arra, hogyan lehet együttmûködni az alkalmazottakkal, mik
azok az utak, módok, amik újdonságok lehetnek. Van igény
arra, hogy a vezetõk megújuljanak, és lendületet, dinamikát
vigyenek a munkahelyre. Ezt
három nap alatt nyilván nem

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról alkotott 1999. évi CXXI. tv. alapján 2020-ban
mestervizsgára felkészítő önköltséges és támogatott képzéseket szervez az alábbi szakmákban megfelelő jelentkezői létszám esetén:
Ács-állványozó,
Autószerelő,
Autóelektronikai műszerész,
Bádogos,
Burkoló,
Bútorasztalos,
CNC gépkezelő mester,
Cukrász mester,
Épületasztalos mester,
Épület- és szerkezetlakatos mester,
Férfiszabó mester,

2020. január 31., péntek

Kozmetikus mester,
Kőműves mester,
Lábápoló mester,
Motorkerékpár-szerelő mester,
Női szabó mester,
Pincér mester,
Szakács mester,
Szerszámkészítő mester,
Vendéglátásszervező-vendéglős mester,
Villanyszerelő mester,
Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mester

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez
és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi
és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.
Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:
- szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,
- mestervizsga követelményben meghatározott szakirányú szakmai gyakorlattal (szakképesítésenként eltérő, de általában 3-8 év) rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói
igazolással, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja.
A képzés és a vizsga díja: önkéntes kamarai tagoknak 300.000,-Ft, regisztrált kamarai tagoknak 320.000,-Ft, amely a felhasznált anyagokat tartalmazza. Részletfizetési lehetőséget kínálunk.
Támogatott képzésben való részvétel feltételei:
Azon munkáltatók, vállalkozók, akik jelenleg iskolarendszerben szakképesítést szerző tanulók gyakorlati oktatását végzik, vagy vállalják, hogy a mesterképzésben résztvevő munkavállalójuk
a gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi, a képzési és vizsgadíjból 80 % állami támogatást igényelhetnek.
Érdeklődését, jelentkezését 2020. február 29-ig Domokos Ferencné mestervizsga referens várja a 76/501-102-es telefonszámon.

lehet megtanulni, viszont ennyi
idõ alatt megszülethetnek felismerések. Belátásokra és meglátásokra, valamint az irányok
meghatározására teremt lehetõséget a tréning.
A korábbi képzések azt bizonyítják, hogy erre fõleg a 30–
40 év közötti vezetõk nyitottak,
õk már rendelkeznek szakmai
és élettapasztalattal, és megoldásokat keresnek a jobb mûködtetésre. Ebben pedig kulcskérdés a motiváció, hiszen a
munkaadónak az a célja, hogy
a munkavállaló kedvvel, örömmel végezze munkáját, ami így
eredményesebb lehet. Az is cél,
hogy ne legyen nagy a fluktuáció, a képzett munkavállalók
megtartása is fontos a vállalkozások vezetõinek. Ebben is
segíthet a képzés, ami az elsõ
lépés lehet egy úton.

GAZDASÁGI
A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Készült:
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KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához
tartozó egyéni és társas vállalkozások figyelmét,
hogy a 2020. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje

2020. március 31.
A befizetés – 5.000 Ft – történhet átutalással a
10915008-00000009-21320005 számlaszámra az adószám
feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon,
pénztárba történő befizetéssel.
Felhívjuk azon vállalkozások figyelmét, akik még nem tettek eleget
teljes körűen a 2019. évi kötelezettségüknek, mielőbb pótolják!
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül,
amelyet a NAV adók módjára behajt.
A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek
részére a kamara térítésmentesen a következő alapszolgáltatásokat
biztosítja: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben, üzletipartner-keresés, pályázatfigyelés.
A gazdasági kamarák kötelesek továbbá a gazdálkodó szervezetek
kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát
biztosítani, amely elérhető
a www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html oldalon.
További információ a kamara honlapján található: www.bkmkik.hu

