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Négy év munkáját foglalták össze 
a megyei kamara tisztségviselői
Küldöttgyűlés Gaál József: rengeteg rendezvénnyel segítette a kamara a vállalkozók munkáját
Az októberi kamarai válasz-
tás előtti utolsó küldöttgyűlést 
rendezték meg a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara kecskeméti székhá-
zában. A gyűlésen a szervezet 
választott tisztségviselői szá-
moltak be a küldöttek előtt az 
elmúlt négyéves ciklus törté-
néseiről.

BARTA ZSOLT

Az elmúlt négy év szakmai 
munkáját foglalták össze 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) választott veze-
tői a legutóbbi küldöttgyűlé-
sen. A kamara küldöttei elnö-
ki és alelnöki beszámolókat 
hallgattak meg. Gaál József, 
a BKMKIK elnöke egyebek 
mellett érintette a szervezet 
által működtetett Család és 
KarrierPONT sikeres projekt-
jét, melynek célja a vidé-
ken élő nők munkaerőpiaci 
esélyeinek javítása. Ennek 
köszönhetően az aktív korú 
magánszemélyek térítés-
mentesen vehetnek részt 
képzéseken, rendezvénye-
ken, és lehetőség nyílik a 
munkáltatókkal történő kö-
zös gondolkodásra is, így a 
munkaerőpiaci kereslet és kí-
nálat összehangolható.  
Kiemelte, hogy a Modern 
Vállalkozások Programja ke-

retében infokommunikációs 
tanácsadással segítették a 
megyei vállalkozások digitális 
fejlődését.

Mint arra Gaál József rá-
mutatott, a kamara kollégái 
folyamatosan végzik a pálya-
orientációs tevékenységet, 
sikeresen szervezik meg a 
rendhagyó osztályfőnöki órá-
kat is. Az elnök hangsúlyozta, 
hogy megnőtt az érdeklődés 
a szakmát és érettségit is adó 
szakközépiskolai technikus-
képzés iránt, melyek elvégzé-
se után könnyebb bejutni a 
szakirányú egyetemekre.

A kamara elnöke megemlí-
tette, hogy Kalocsán új vállal-
kozói klub nyílt. Néhány éve 
vásárolta meg a BKMKIK az 
iparosok korábbi székházát. 
Ezt felújították, és itt működik 
a képviselet. A nemzetközi 
kapcsolatokat érintve az el-
nök áttért az autóipari rendez-
vényekre. A V4-es országok 
képviseletében cseh, szlovák 
és lengyel partnerekkel ala-
kult ki együttműködés.

Gaál József szólt arról is, 
hogy elkezdődött a kalocsai 
Duna-híd építése, melyben 
szerepe van a kamarának is. 

Évekkel ezelőtt a szervezet 
vetette fel a híd megépítésé-
nek fontosságát. Még tavaly 
volt a kamara vendége György 
László államtitkár. Az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
térium felelt a KKV Stratégia 
létrehozásáért. A fórumon 
felvetett kamarai javaslatokat 
is beépítették a formálódó új 
koncepcióba. Gaál József a 
hallgatóság figyelmét felhívta 
a Széchenyi Kártya Program 
szerepének jelentőségére is.

 Mint mondta, 2002 és 
2019 között csak Bács-Kis-
kun megyében 192 milliárd 

517 millió forintot kaptak az 
igénylők. Szó esett a Hírös 
Beszállítói Klaszterről is, 
amelynek továbbfejlesztését 
tervezi a kamara vezetése. 
Az országban 23 akkreditált 
innovációs klaszter létezik, 
a kormány nem tervezi ezt a 
kört tovább bővíteni.

A BKMKIK állandó prog-
ramjai közé tartozik a kama-
rai bál kétévenkénti megszer-
vezése. Az idei bevétel egy 
részét jótékonysági támoga-
tás keretében ajánlották fel 
két szervezetnek. Gaál József 
hangsúlyozta, hogy a kamarai 
vezetés nagyon jó közössé-
gi szellemben dolgozik, ez is 
segítette a szervezet sikeres 
tevékenységét.Az idei őszi választás előtti utolsó kamarai küldöttgyűlés résztvevői a szervezet kecskeméti konferencia-
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• Gazdasági évnyitó
• Hatósági Kerekasztal
• TOP 100, a Megye Gazdasága kiadványbemutató
• Hírös Vacsora
• Üzleti Élet Jótékonysági Bálja kétévente
• Bácskai Nap
• Vállalkozók Hete
• Mestermunka pályázat, A munka világa pályázat
• Turisztikai és Vállalkozói Fórum
• Google Digitális Workshop
• Szakmai Klubok rendezvényei
• Adószakmai nap
• Nőnek lenni jó! Konferencia
• Üzleti Virilisták Reggelije

A kamara főbb állandó rendezvényei

Gaál József kamarai elnök 
beszámolója során vázla-
tosan ismertette azokat az 
intézkedéseket, amelyeket 
a Kormány tett a gazdaság 
védelme érdekében az el-
múlt három hónap során. 
Március óta a kormány 56 
gazdaságvédelmi jogsza-
bályi intézkedést hozott. 
Az eddigi és a tervezett 
munkaerőpiaci intézke-
dések következtében 1 
millió 176 ezer 362 sze-
mély részesült, részesülhet 
munkaerőpiaci vagy képzé-
si támogatásban.

A Kormány gazdaságvé-
delmi döntései

Ez az esztendő a vendéglátás fekete éve lesz
Gazdaság Garaczi János étteremvezető úgy látja, nagyon nehéz hónapokra számíthat a vendéglátóipar

A tavalyi év a vendéglá-
tás aranyéve volt. – Azt 
hittük, hogy idén foly-

tatódik ez a kiváló időszak. 
Sajnos a Covid–19 vírus miatt 
felerősödő gazdasági válság 
következtében nem ez történt. 
Nagyon sok csoport, renge-
teg vendég, családi és céges 
rendezvény maradt el – nyilat-
kozta lapunknak Garaczi Já-
nos, a lajosmizsei Tanyacsárda 
cégvezetője, egyik tulajdono-
sa. Mivel alapvetően optimista 
szemléletű ember, abban re-
ménykedik, hogy a cégnek az 
év végéig sikerül ledolgoznia 
az elmúlt hetekben keletkezett 
veszteségeket.

– Muszáj volt bezárnunk 

március közepétől azért, hogy 
a kiadásainkat csökkentsük. A 
cég tartalékaiból finanszíroztuk 
a kényszerpihenő miatt kelet-
kezett veszteségeket. Amikor 
eltelt ötven nap, akkor lehetett 
tudni, hogy nagyon nehéz idő-
szak következik – mondta a 
cégvezető. A helyzetből fakadó-
an folyamodtak állami bérmeg-
tartó támogatáshoz. Áprilistól 
bevezették a karácsonykor és 
szilveszterkor szokásos elvite-
les ételakciókat. Ez sikeresen 
bejött, enyhített valamit a vál-
ságon. A problémákat tetézte, 
hogy a pusztai turizmus miatt 
fenntartanak egy kisebb mé-
nest. Az állatok gondozásához, 
őrzéséhez 22 ember kell. Ezek 

olyan állandó költségek, ame-
lyekből nem lehetett lefaragni.

– Amikor május 4-én a kor-
látozások enyhültek, abban a 
pillanatban nyitottunk. Előtte, 
a takarékoskodás jegyében a 

kollégák végeztek el olyan kar-
bantartási munkákat, ame-
lyekkel külsős vállalkozásokat 
szoktunk megbízni. Az első 
vasárnap az öreg csárda kert-
helyisége megtelt vendégek-
kel. A hétvégék tele voltak 
foglalásokkal. Az új csárdát 

csak pünkösdre tudtuk meg-
nyitni, máskor nem. Az összes 
első félévi rendezvényünk el-
maradt. Szerencsé re júliustól 
az esküvőket várhatóan már 
megtartják. Az utazási irodák 
által szervezett vendégekkel 
augusztustól számolunk – fo-
galmazott bizakodóan Garaczi 
János. A cégvezető azt mond-
ta, ha az idei évet veszteség 
nélkül ki tudnák hozni, akkor 
boldog lenne. Információi sze-
rint más vendéglátóhelyek is 
hasonló helyzetben vannak. 
A klasszikus év végi rendez-
vények elmaradhatnak, ami 
tovább nehezíti az ágazat je-
lenlegi gondokkal terhelt hely-
zetét.  B. Zs.Garaczi János a lajosmizsei Tanyacsárda egyik tulajdonosa

Júliustól  
az esküvőket  
már megtartják.
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A Bács-Kiskun megyei kamara 
alelnökei az elmúlt négy évről
Értékelés Szakmai klubok, munkaerőképzés, érdekképviselet, véleményközvetítés a tagság érdekében

Az októberi kamarai választás 
előtt a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara kül-
döttei egy utolsó rendezvényen 
gyűltek össze. Ezen Gaál Jó-
zsef, a megyei kamara elnöke 
után az alelnökök is beszámol-
tak az elmúlt négy év során 
végzett munkáról. A tájékozta-
tókból teszünk közzé néhány 
fő gondolatot a teljesség igé-
nye nélkül.

BARTA ZSOLT

SZIRÁKI SZILÁRD alelnök, 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) 
ipari tagozatának vezetője volt 
az első felszólaló az alelnökök 
sorában. A kalocsai üzletember 
elmondta, hogy tavaly vásárolta 
meg a BKMKIK az érseki város-
ban azt a régi épületet, amely 
ma már megújult környezetben 
fogadja a vállalkozókat. Az ipa-
rosok székházát a településen 
jól ismerik. A kamara nagyon 
szépen felújíttatta az ingatlant, 
különösen odafigyeltek a hom-
lokzatra, ugyanis az épület vé-
dettség alatt áll. Kialakításra 
került több új iroda, illetve egy 
60 fő befogadására alkalmas 
előadóterem. Nagyon jó döntés 
volt az új kamarai képviseleti 
hely kialakítása. A vásárlás is 
jó ütemben történt meg, mert 
a városban 20-25 százalékkal 
emelkedtek az ingatlan- és a ki-
vitelezői árak is.

Tavaly július 10-én alakult 
meg a vállalkozói klub. Ennek a 
célja Kalocsa és a térség mar-
ketingének javítása, a vállal-
kozásindítással kapcsolatos 
szemléletmódváltás, a fiatalok 
elvándorlásának megállítása, a 
céges kapcsolati háló feltérké-
pezése, a turisztikai hiányossá-
gok javítása, Kalocsa és térsége 
termékeinek és szolgáltatása-
inak, ipari területeinek nép-
szerűsítése, térségi gazdasági 
hídépítés és a kistelepülések 
problémáinak feltárása. Az első 
kalocsai rendezvényen Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke és Font 
Sándor országgyűlési képvise-
lő volt a vendég. A klub máso-
dik rendezvényén Varga Mihály 
pénzügyminiszter mutatta be 
az ország fejlődését, gazdasági 
mozgásterét. Egy későbbi ren-
dezvényen szó esett arról, hogy 
a helyi vállalkozások milyen 
eséllyel tudnak bekapcsolódni a 
fentebb említett nagy beruházá-
sokba. Szó esett akkor arról is, 
hogy a laktanyát felújítják, hogy 
helyet adjon majd az erőmű épí-
tőinek. Mintegy 3300-3500 fő 
számára alakítanak ki a jelenle-
gi ingatlanokból korszerű szál-
lásokat.

Sziráki Szilárd kitért arra is, 
hogy a kamarai munka kereté-
ben megvalósult a Modern Vál-
lalkozások Programja, amely a 
cégek digitális fejlesztését segí-
tette elő. Az alelnök érintette az 
Országos Vállalkozói Mentor-
programot is, amelynek elsőd-
leges célja, hogy a mentorálás 
hazánkban is országosan elter-
jedjen, erősödjön a vállalkozói 
tudatosság és együttműködés, 

ezáltal csökkentve a vállalkozók 
tudásában, tapasztalataiban és 
kompetenciáiban meglévő hiá-
nyosságokból fakadó verseny-
hátrányokat – mondta Sziráki 
Szilárd.

SLONSZKI ATTILA alelnök, 
a BKMKIK Kereskedelmi Ta-
gozatának vezetője szólt arról, 
hogy a kapcsolatépítés, keres-
kedelemfejlesztés, innováció, 
tapasztalatcsere voltak azok a 
szempontok, amelyek a kama-
rai szakmai munkát elősegítet-
ték. A célok között szerepelt a 
gazdasági szabályozók kiszá-
míthatóságának elősegítése, az 
érdekképviseleti tevékenység 
megerősítése. Aláhúzta, hogy a 
piacvédelem és a tisztességes 
piaci magatartás elérése, a pél-
dás üzleti tevékenység elismeré-
se, támogatása, a digitalizáció 
elterjesztése, a vállalkozási 
környezet, a hatékonyság, ter-
melékenység, a szakképzett 
munkaerő és a HR-fejlesztés ér-
tékeinek tudatosítása is fontos 
volt a munka során. Az alelnök 
arról is beszélt, hogy a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
a kamarai tagozat véleményét 
kérte a Digitális Kereskedelem-
fejlesztési Stratégiáról, emellett 
véleményezték a vendéglátást 
érintő kötelező szervízdíj beve-
zetését is. Elküldték álláspont-
jukat a kiskereskedelmet érintő 
szabályozásról, illetve az elekt-
ronikus árufuvarozási dokumen-
tumokról is. A COVID-19 vírus 
által kiváltott gazdasági válság 
hátrányosan érintette a keres-
kedelmi és vendéglátóipari, il-
letve a szolgáltató ágazatot is. 
Felmérték a beérkezett vélemé-
nyeket, és javaslatokat tettek a 
gondok enyhítésére.

Az alelnök megemlítette azt 
is, hogy több olyan rendezvényt 
szerveztek, amely az e-kereske-
delem kérdéseit járták körbe. 
Az internetes üzleti tevékeny-
séggel kapcsolatos rendezvé-
nyeken mintegy ezer érdeklődő 
vett részt. Slonszki Attila alelnök 
ismertette a tagozati ülések te-
matikáját is, amelyek mindig 
fontos, aktuális kérdéseket jár-
tak körbe.

PINTYE LÁSZLÓ oktatásért 
és képzésért felelős alelnök a 
képzési változásokról adott tájé-
koztatót a kamarai küldöttgyű-

lésen. A szakképzés átalakítá-
sa folyamatos, a változások új 
jogszabályokban jelennek meg. 
A szakképzési rendszerben a 
szakmák megszerzése iskolai 
rendszerben valósul meg. Beve-
zetik az érettségit adó, ötéves 
technikumok rendszerét. A gya-
korlati képzés finanszírozása 
kidolgozás alatt van, mondta az 
előadó, majd áttért az elmúlt ka-
marai időszak ismertetésére.

A négy év eseményekben gaz-
dag volt, fogalmazott. Kiemelte 
a kamara pályaorientációs tevé-
kenységét. Összesen 6446 diá-
kot vontak be ebbe a folyamat-
ba: pályaválasztási kiállításokat, 
szakmai minibörzéket, cégláto-
gatásokat, csoportos tanács-
adásokat, rendhagyó techni-
kaórákat is szerveztek a duális 
képzésben részt vevő cégeknél. 
Szólt arról is, hogy a duális kép-
zési tanácsadói hálózat magas 
szakmai színvonalon működik. 
Ennek is köszönhető, hogy ta-
valy 543 gyakorlati képzőhe-
lyen 2564 tanulószerződéses 
diák sajátította el a szakmák 
fogásait. A diákok közül 911-en 
tettek szintvizsgát. A kamara 
vezeti a gyakorlati képzőhelyek 
közhiteles hatósági nyilvántartá-
sát, szervezi a szintvizsgákat. A 
BKMKIK munkatársai osztályfő-
nöki órákon és szülői értekezle-
teken is részt vesznek. Bács-Kis-
kun megyei ifjú szakemberek a 
EuroSkills és a WorldSkills ver-
senyeken vettek részt. Szólt ar-
ról is, hogy egyre több diák vesz 
részt az SZKTV megyei verse-
nyében, és az országos döntők-
ben minden évben szépen sze-
repeltek a tanulóink.

Az alelnök kiemelte a mester-
képzés és mestervizsgáztatás 
jelentőségét a szakmai életút ki-
teljesedése érdekében.

TASI LÁSZLÓ alelnök, a 
BKMKIK kézműipari tagozatá-
nak vezetője folytatta az előadá-
sok sorát. Hangsúlyozta, hogy a 
Fodrász klub a legnépszerűbb 
szakmai csoport. A rendezvénye-
ikre a megyén kívülről is érkez-
nek. Érintette az Autós szakmai 
klub tevékenységét, amely az 
állandó és gyorsuló technikai fej-
lődést lekövetve, a digitalizáció 
követelményeit figyelembe véve 
elméleti, gyakorlati és labora-
tóriumi körülmények közötti 
tanfolyamokat, tájékoztatókat 

szervez. A legfrissebb informá-
ciókat kapják meg a klub tagjai. 
Komoly szakmai programokat 
rendez a Kéz- és lábápolók klub-
ja is. Tasi László megemlítette 
még a Kozmetikusok klubját, 
amelynek tagjai a szakmai tudá-
sukat mélyítik el a rendezvények 
során. A Szobafestő-mázolók és 
tapétázók klubjának célja az új 
technológia átadása a szakma 
művelőinek. Jótékonysági fes-
tést is végeztek Kecskeméten, a 
Gáspár András középiskola he-
lyiségeit szépítették meg.

Az alelnök az elmúlt négy év 
tevékenységével kapcsolatban 
kiemelte a különböző érdekvé-
delmi képviseletekkel történt 
megállapodások megkötését, 
majd szólt arról is, hogy Kecs-
kemét alapításának 650. évfor-
dulója alkalmából nagyszabású 
kiállítást rendezett a kamara. 
Ennek keretében nagyon sok jó 
nevű mester kiállított. Kitért arra 
is, hogy a tagozat tájékoztatja 
a tagjait a jogszabályváltozá-
sokról, és a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek kezelése 
érdekében javaslatokat tett az 
MKIK vezetése felé. Tasi László 
említette a mesterképzés fon-
tosságát. A négy év során 162 
mesterlevet adtak át ambició-
zus szakembereknek. Beszélt 
arról, hogy az MKIK elnökségi 
tagjaként, illetve a szakmai kol-
légiumokban végzett munkák-
kal részt vesznek a döntések-
ben és azok előkészítésében.

KURDI VIKTOR, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara általános alelnökét 
a rendezvény végén kérdeztük a 
négyévnyi munkáról.

– Nagyon örülök, hogy ré-
szese lehettem a most lezáru-
ló időszaknak. A kitűzött célok, 
amelyek a stabilitás, a verseny-
képesség fejlesztése, a gazda-
sági növekedés voltak, teljesül-
tek. Nagyon sok információ és 
javaslat került kamarai vonalon 
a kormány elé. Ezek egy része 
meg is valósult a különböző 
szabályozási környezet fejlesz-
tésében. Bizakodóan tekintek 
a jövőbe, a járvány után ez a 
befektetett munka és az ered-
mények látszódni fognak, így a 
megye gazdasága továbbra is 
a jobbak közé tartozik majd – 
mondta az alelnök, a BÁCSVÍZ 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. A 
vállalat nagyon sok céggel áll 
kapcsolatban. Kurdi Viktor azt 
tapasztalta, hogy az elmúlt idő-
szakban jelentős visszaesés 
történt, ez a víz- és csatornaszol-
gáltatás területén is éreztette a 
hatását. Megjegyezte: vannak 
olyan szektorok, ahol nem volt 
visszaesés, sőt, csekély emel-
kedés is érezhető. Egységes re-
cept nincs a gazdasági válság 
kezelése tekintetében, minden-
kinek a saját útját kell megtalál-
nia ebben a nehéz időszakban.

– A kamara jó partner volt, és 
reményeim szerint jó partner 
lesz a jövőben is ahhoz, hogy a 
vállalkozások átvészeljék ezeket 
a nehéz időket és a kormányzati 
támogatást megkapják –mond-
ta a BKMKIK általános alelnöke.

Kurdi Viktor általános alelnök Fotó: Bús Csaba Sziráki Szilárd ipari tagozati alelnök Fotó: Bús Csaba

Slonszki Attila kereskedelmi tagozati alelnök Fotó: Bús Csaba

Pintye László oktatási és képzési alelnök Fotó: Barta Zsolt

Tasi László kézműipari tagozati alelnök Fotó: Barta Zsolt
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GDPR, a kötelező 
adatvédelmi  
szabályozás 

Már két éve, hogy a 
2018. május 25-én 
életbe lépő GDPR elté-

rő reakciókat váltott ki a vállal-
kozások részéről. Voltak, akik 
már évekkel ezelőtt tudatosan 
elkezdtek felkészülni a követel-
ményeknek való megfelelésre, 
de voltak, akik az utolsó vagy 
utolsó utáni pillanatban kezd-
tek el a témával foglalkozni.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy sokan nem viszo-
nyultak kellő komolysággal a 
jogszabályhoz a beharangozott 
büntetések ellenére sem, ezért 
kapkodva, egy sablonra építve 
készítették el a legszüksége-
sebb dokumentumokat, gon-
dolván, ez elegendő és megfe-
lelő lesz.

A GDPR követelményeinek 
teljesítése az egész vállalko-
zást érintő kihívás, amely időt, 
eszközöket, folyamatokat és 
szakértelmet igényel.

A GDPR-megfelelőséghez 
vezető úton célszerű az alábbi 
négy területre koncentrálni:

• Felfedezés: azonosítani 
kell, hogy milyen személyes 
adatokkal rendelkeznek, és 
hogy azok hol találhatók.

• Kezelés: a személyes ada-
tok használatának és elérésé-
nek szabályozása.

• Védelem: a kitettségek és 
adatvédelmi incidensek meg-
előzésére, észlelésére és ke-
zelésére vonatkozóan előírt 
biztonsági ellenőrzések kiala-
kítása.

• Jelentés: az adatkérések 
végrehajtása, az adatvédelmi 
incidensek jelentése, a szüksé-
ges nyilvántartások vezetése.

Mivel számtalan terület 
érintett, ezért időszakonként 
célszerű a vállalkozásnak 
felülvizsgáltatnia folyamatait, 
megoldásait a megfelelő jártas-
sággal rendelkező adatvédelmi 
és adatkezelési szakemberrel.

GAZDASÁGI

Előadás az adózásról
Adatszolgáltatás A NAV szinte minden számlát látni fog

Július 1-je mérföldkő a hazai 
számlaadás történetében. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség értékhatár nél-
kül, minden számlára vonatko-
zik. A hatóság azonban türel-
mi időt adott, és szeptember 
 30-ig nem bírságol az elmara-
dó adatszolgáltatás miatt.

BARTA ZSOLT

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szinte minden számlát, 
amelyet kibocsát egy vállalko-
zó, azonnal lát az év második 
felétől. Eddig csak a 100 ezer 
forint feletti áfás számlákról 
kellett adatot szolgáltatni a 
NAV Online Számla rendszeré-
ben. Egyebek mellett erről is 
szó esett azon az online kon-
ferencián, melyet a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezett könyve-
lők számára. Az előadó Szabó 
Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájé-
koztatási Osztály osztályveze-
tője volt. Az előadás során a 
jól ismert szakember az online 

térben feltett kérdésekre is vá-
laszolt.

Július 1-jétől adóértékhatár-
ra tekintet nélkül minden olyan 
számla adatszolgáltatási kö-
telezettség alá esik, amelyet 
belföldi adóalany felé állítanak 
ki, függetlenül attól, hogy van-e 
azon áfa, illetve mekkora az át-
hárított áfa tartalma. A szám-
laadat-szolgáltatást a NAV 
által biztosított elektronikus 
felületen – az Online Számla 
(www.onlineszamla.nav.gov.hu) 
rendszerben – kell teljesíteni. 
Az elektronikus felület az adó-
alany és az eljárásra jogosult 
személy egyedi azonosítását 
követően használható.

Az adóalanynak ahhoz, hogy 
az adatszolgáltatási kötelezett-
ségének eleget tudjon tenni, 
regisztrálnia kell magát az On-
line Számla rendszerbe. A re-
gisztrációt az adózó, az adózó 
törvényes képviselője vagy 
állandó meghatalmazottja vé-
gezheti el. Számlázóprogram 
használata esetében min-
denképpen szükséges egy 
úgynevezett technikai fel-

használó létrehozása. A tech-
nikai felhasználó adatait a 
számlázóprogramban kell 
rögzíteni. Ennek helyéről, 
módjáról a számlázóprogram 
fejlesztője tud bővebb felvi-
lágosítást adni. A technikai 
felhasználó adatainak meg-
adását követően lesz lehető-
sége a számlázóprogramnak 
arra, hogy az adatszolgálta-
tásokat beküldje az adóhiva-
tal számára. A regisztrációval 
kapcsolatban a következő ol-
dalon található bővebb infor-
máció: https://onlineszamla.
nav.gov.hu/tajekoztatas_a_
regisztraciorol.

A jogszabály ugyanúgy vonat-
kozik a kézzel kiállított szám-
lákra, azzal a különbséggel, 

hogy az adatszolgáltatást négy 
napon belül manuálisan kell 
teljesíteni a NAV weboldalán 
keresztül. Ez a határidő rövidül 
akkor, ha a számla 500 ezer 
forint vagy azt meghaladó ösz-
szegű áthárított adót tartalmaz. 
Az 500 ezer forint vagy annál 
nagyobb összegű áfát tartalma-
zó számla adatait már a szám-
lakibocsátás utáni napon rögzí-
teni kell a webes felületen.

A legújabb jogszabály tehát 
mindenkire érvényes, csak 
azokra nem, akik kizárólag kül-
földre számláznak, vagy kizáró-
lag magánszemélyek részé-
re számláznak. 2021. január 
1-jétől viszont nekik is kötelező 
lesz adatot szolgáltatni a NAV 
felé.

Július elsejétől kötelező az online adatszolgáltatás  Illusztráció: Shutterstock

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség új szabályairól 
bővebb tájékoztatást és további hasznos információkat a NAV 
honlapján lehet olvasni. A számlaadat-szolgáltatással kapcsola-
tos kérdését felteheti a 1819-es telefonszámon vagy írásban a 
NAV honlapján (www.nav.gov.hu), az alábbi linken elérhető felüle-
ten: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

Kihez lehet segítségért fordulni?

Ha díjmentes tájékoztatás-

ra van szüksége, forduljon 

bizalommal Ballai Mátéhoz, 

a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Modern Vállalko-

zások Programjának Bács-

Kiskun megye IKT tanács-

adójához a ballai.mate@

ginop-mkik.hu e-mail-címen.

Védje adatait!  
Óvja vállalkozását!

A siker titka a fejlődni és a tanulni akarás
Nősztorik Elindult a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara női vállalkozók történeteit bemutató sorozata

Puskás Hajnalka az EFOP-
1.2.9-17-2017-00044 „Nő 
az esély, nő a tét, nő a 

munka - Nő-Köz-Pont kialakítá-
sa és működtetése Bács-Kiskun 
megyében” című projekt szakmai 
vezetője. Vele beszélgettünk a 
Nősztorikról, arról, hogyan szüle-
tett meg az interjúsorozat ötlete.

– Projektünk célja a megye déli 
részén élő nők munkaerőpiaci 
helyzetének javítása és a rugal-
mas foglalkoztatás elterjesz-
tése, továbbá a vállalkozások 
hatékonyságának növelése a 
munkaerőpiaci kereslet, kínálat 
összehangolásával – mondta 
Puskás Hajnalka. Ezt a külde-
tést megvalósítva hívtuk életre a 
Nősztorik interjúsorozatot, amely-

nek célja a megyében élő női vál-
lalkozók színes történeteinek be-
mutatása.

– A Nősztorik ötlete Család és 
KarrierPONTban született meg 
konzorciumi partnereinkkel közö-
sen, ahol a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a 
konzorciumvezető, az IFKA Köz-
hasznú Nonprofit Kft., a Máltai 
Szeretetszolgálat, a RÉV Szenve-
délybeteg-segítő Szolgálat pedig a 
konzorciumi partner – mondta el 
a szakmai vezető.

– A Nősztorikkal szeretnénk kö-
zelebb vinni a mindennapokhoz a 
női vállalkozói létet. Az interjúso-
rozatban bemutatjuk azokat az el-
hivatott nőket, az ő eltérő útjukat, 
amelyekből mások is meríthet-
nek, tapasztalást nyerhetnek. Az 
interjúkban bemutatott hölgyek 
egytől-egyig kivételes karrierúttal 
rendelkeznek, rengeteg munká-
val és kitartással értek el oda, ahol 
most tartanak. Történeteik pozitív 
példát mutathatnak, inspirációt 
nyújthatnak nekünk, nőknek – 
árulta el Puskás Hajnalka, aki az 
interjúk fókuszpontjaival kapcso-
latban kiemelte: az interjúk közös 
kérdéssorra épültek, melyben 
a kezdeti karrierútról, a vállalko-
zás tevékenységének bemutatá-

sáról, a nehézségekről, a munka 
és a magánélet közötti egyensúly 
megtalálásáról, a rugalmas mun-
kaidőről, a férfi és női szerepekről 
és a jövőbeni tervekről meséltek 
a hölgyek.

– Összességében elmondhatjuk, 
hogy a vállalkozások beindításá-
nak kezdetén akadtak nehézségek, 
mindannyian megküzdöttek a sike-
rért. Abban mindenki egyetértett, 
hogy manapság még több vállalko-
zási ismeretekkel kapcsolatos ok-
tatásra lenne szükség. Éppen ezért 
az interjúkban részt vevők folyama-
tosan képezték és képzik magukat 
a mai napig. A hölgyek támogatják 
a rugalmas munkaidő alkalmazá-
sát, hiszen vállalkozóként önmaguk 
is rugalmasan alakítják napi felada-

taik elvégzését a családhoz igazít-
va, valamint odafigyelnek arra, hogy 
saját vállalkozásukban a női alkal-
mazottaknak rugalmas munkaideje 
legyen. Sikerük titkának szinte kivé-
tel nélkül mindenki a szorgalmát és 
a tanulni, fejlődni akarását emelte 
ki. Ez azért is kiemelten fontos üze-
net, mert a pályakezdő fiatal felnőt-
teknek fontos lenne végigjárniuk a 
ranglétra minden egyes fokát, ami 
a sikeres vezetői képességekhez el-
engedhetetlenül fontos – húzta alá 
a szakmai vezető, aki hozzátette: 
összesen húsz interjú készült. He-
tente két új interjú olvasható majd 
a BKMKIK Család és KarrierPONT 
oldalán, valamint közösségi oldalán 
(Család és Karrierpont - Baja, Kalo-
csa, Halas).

A nők munkaerőpiaci helyzetén javít a projekt

Innovatív képzési 
rendszer
BAJA A Széchenyi 2020 prog-
ramban elindult A gazdaság 
fokozatváltását támogató in-
novatív képzések című kiemelt 
projekt. Az IKK Innovatív Kép-
zéstámogató Központ, mint 
konzorciumvezető kilenc szak-
képzési centrummal együttmű-
ködve valósítja meg 9 milliárd 
941 millió forint, vissza nem 
térítendő európai uniós támo-
gatás segítségével, közölte az 
IKK. A projektben nagy hang-
súlyt helyeznek az Ágazati Kép-
zőközpontok és Akkreditált 
Vizsgaközpontok kialakítására, 
ezek módszertani megalapozá-
sára, az akkreditációs rendszer 
kidolgozására és a szervezeti 
szintű működés kialakításá-
ra. A konzorcium tagja a Bajai 
Szakképzési Centrum is, olvas-
ható a közleményben.

Családbarát  
elismerés
BAJA A sikeres auditot követő-
en a bajai székhelyű Gemenc 
Zrt. Ökoturisztikai Központja 
megszerezte a Családbarát 
Szolgáltató Hely tanúsítványt. 
A védjegy a Családbarát ország 
projekt keretén belül minő-
sít. A védjegyre Magyarország 
egész területéről pályázhattak 
a versenyszférából, közszférá-
ból és a nonprofit szektorból, 
illetve mikro-, kis-, közép- és 
nagyvállalatok. 

Támogatást  
kaptak
KISKUNHALAS A koronavírus-
járvány kapcsán a gazdasági 
hatások kezelésére is komoly 
hangsúlyt fektet a Magyar 
Kormány. Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter 
Budapesten, a külügyminiszté-
riumban a versenyképességi 
program keretében támogató 
okiratokat adott át. Mások mel-
lett a kiskunhalasi érdekeltsé-
gű Térváz Kft. 149 millió forin-
tos támogatásban részesült.

Új beruházást  
terveznek
KISKUNHALAS Ács- és 
asztalosüzemet építene, a nyí-
lászárógyártást pedig nagyobb 
telephelyre vinné át a Merkbau 
Kft. Az építőipari vállalkozás 
több mint 287 millió forintos 
költségvetési forrást használ-
hat fel céljai eléréséhez – adta 
hírül az MTI.
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Kedvező hitelek 
alacsony kamattal
Vállalkozás A Széchenyi Kártya konstrukciók a legolcsóbbak

Több tucat érdeklődő előtt tar-
tott online konferenciát az új 
Széchenyi Kártya konstrukci-
ókról Krisán László, a KAVOSZ 
Zrt. vezérigazgatója. A pénz-
ügyi szakember a rendezvé-
nyen válaszolt a felvetődött 
kérdésekre is.

BARTA ZSOLT

A válsághelyzet elején azt a 
kérést kapta a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara a 
miniszterelnöktől, hogy olyan 
pénzügyi programot dolgoz-
zon ki, amelyek megkönnyítik 
a cégek és az egyéni vállal-
kozók túlélését. A kamarai 
válság munkacsoport tag-
jai összegezték a gazdasági 
szektorokból érkező jelzése-
ket és megalkották az új hitel-
konstrukciókat.

– A vendéglátást, a turisz-
tikát, a közlekedési és a lo-
gisztikai szektorokat érte el 
leginkább a válság – mondta 
tájékoztatójában Krisán 
László, a KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója. A munkahelyek 
fókuszba helyezésével kellett 
kidolgozni a projekteket. Léte-
zik ugyan a „kurzarbeit 1, 2” 
program, de ez egy részleges 
megoldás. A kormányzati esz-
közök egymással összekap-
csolva működhetnek megfe-
lelően. Ezért is alkotta meg a 
KAVOSZ a 4+1 termék cso-
portot. A +1 az Agrár Széche-
nyi Kártya Plusz már ötödik 
hete igényelhető. Erről azt kell 
tudni, hogy ez 1–3 éves folyó-
számlahitel. Korábban 100 
millió forint volt, most 200 mil-
lió forint a hitel felső határa. 
Ennek a hitelnek 0 százalék 
a kamata, 0 százalék a díja, 0 
százalék a költsége.

– Az állam elfogadta azt a 
felvetést, hogy nullázzuk le a 
költségeket, mert az élelmi-
szeripar egy fontos stratégiai 
ágazat. Az őstermelőktől a 
családi gazdákon át az élelmi-
szergyártó cégekig bezárólag 
bárki igényelheti. A megyében 
négy kamarai irodában igé-
nyelhető a konstrukció. Az ag-

rárium támogatása mellett 
más vállalkozók támogatási 
lehetőségét is áttekintettük a 
tavasz során – mondta a ve-
zérigazgató.

Két igény merült fel: a mun-
kahelyek megtartása, illetve a 
likviditás megőrzése. A Szé-
chenyi Kártya négy másik 
konstrukciója közül az egyik 
legnépszerűbb a munkahely-
megtartó hitel. Kétéves fu-
tamidő keretében 0,1 százalé-
kos kamattal lehet hozzájutni 
egy olyan konstrukcióhoz, 
amely keretében akár két évig 
is lehet egy-egy cég munkatár-
sainak a bérét fizetni. A felső 
határ 750 millió forint. Ehhez 
folyószámlahitel-lehetőséget 
is csatol a KAVOSZ. Ez 100 
millió forintos összeg 0,1 szá-
zalékos kamattal. Szabad fel-
használású a konstrukció.

A harmadik, egy forgóesz-
köz hitel, amely hároméves 
futamidejű, 0,2 százalékos 
kamattal. Ez akár egy korábbi 
piaci kölcsön kiváltására is al-
kalmas. A maximálisan felve-
hető összeg 250 millió forint.

A vállalkozások egy része 
azzal is számol, hogy mi lesz a 
válság utáni időszakban. Ehhez 
az időszakhoz kapcsolódik a 
beruházási hitel, mely az utolsó 
támogatási forma. Ennek igény-
lési maximuma 1 milliárd forint. 
Ez mindenre felhasználható, 
0,5 százalékos kamattal. A fel-
használási körbe minden vállal-
kozás beletartozik. – Ingatlan, 
ingóság, gép, gépjármű megvé-
telre, sőt, üzletrész kivásárlásá-
ra, hitelek kiváltására is alkal-
mas – mondta Krisán László.

A KAVOSZ vezérigazgató-
ja hozzátette: sokan jelezték, 

hogy ebben a válsághelyzet-
ben piacot akarnak szerez-
ni, ezért is kívánják a kivásár-
lási lehetőséget alkalmazni. 
Az uniós intézményekkel meg 
kellett küzdeni ahhoz, hogy 
ezeket be lehessen vezetni. 
Mivel nagyon kedvezőek a fel-
tételek, ezért csak december 
31-ig lehet folyósítani. Addig 
végig is kell futni ezeknek a 
hiteleknek. A kezdő vállalko-
zások ezt azonban nem igé-
nyelhetik. Az előző év ár- és 
bérköltségét kell alapul ven-
ni a folyósításnál. Látni kell, 
milyen a cég hiteltűrő-képes-
sége. A kavosz.hu honlapon 
olvashatóak a folyósítási fel-
tételek, nincsenek apró betűs 
részletek, mondta a vezérigaz-
gató. Máig már több mint 100 
milliárd forintos hiteligényt re-
gisztrált a szervezet.

Sokan érdeklődnek a kedvezményes hitelek iránt

LENDÍTSE FEL VÁLLALKOZÁSÁT!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján kialakított „Vállalkozói Piactér” célja  

a vállalkozások működésének megsegítése, piaci lehetőségeik támogatása.  
A kamara lehetőséget kíván biztosítani a vállalkozások számára új üzleti kapcsolatok kialakítására,  
a meglévők élénkítésére és támogatására, valamint partnerkereséseiket is szeretné megkönnyíteni.

A felület lehetőséget biztosít a vállalkozások számára szabad kapacitásaik megjelenítésére  
és a felkínált ajánlatok közötti keresésre.

Az oldalon a vállalkozások a regisztrációt követően közvetlen ajánlatokat helyezhetnek el,  
amelyben közzé tehetik szolgáltatásaikat, termékeiket, továbbá válogathatnak a mások által  

megjelenített ajánlatokból.

A Piactér a vállalkozások számára ingyenes, országos megjelenésű webes hirdetési felületet  
biztosít, így a cégek kiléphetnek a megyéjük határain kívülre is, ahol új üzleti kapcsolatokra, 

 jövőbeni együttműködésekre is szert tehetnek, továbbá lehetőségük van a felajánlásokat  
megtekintve új piaci lehetőségek felé nyitni.

A feltöltött adatok segítségével gyorsan és hatékonyan kereshetővé válik az ajánlat,  
így a Piactér felhasználói könnyen találhatnak igényeiknek megfelelő, szabad kapacitású  

hazai terméket/szolgáltatást. Fontos kiemelni, hogy a Piactér a cégek közötti kapcsolat létrejöttét  
hivatott elősegíteni, az adás-vétel nem a felületen keresztül történik.  

A felkínált termékek és szolgáltatások megvásárlására, megrendelésére kizárólag  
az Eladó/Felajánló által megadott elérhetőségeken van lehetőség.

Az Online Vállalkozói Piactér felülete az alábbi linken keresztül érhető el:
https://mkik.hu/piacter

Fotópályázat  
tizenegyedik  
alkalommal

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra fotópályázatot hirdet 

„A MUNKA VILÁGA” címmel.
A fotópályázat célja: az ország-

ban tevékenykedő kereskedők, 
ipari vállalkozások, szolgáltatók, 
kézművesek tevékenységének, 
termékeiknek művészi módon 
való megjelenítése.

Ez magába foglalja a cégek 
mindennapi életének, az ott fo-
lyó munkafolyamatoknak a be-
mutatását. Célunk ráirányítani a 
figyelmet a vállalkozások érték-
teremtő, munkaadói tevékeny-
ségére.

A pályázaton 18 éves kor fe-
lett minden alkotó részt vehet a 
tematikai megjelölés figyelembe-
vételével. A pályaműveket digitá-
lis formában lehet beküldeni a 
6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10., 
vagy e-mailben a pejo.zoltan@
bkmkik.hu címre. A díjazott és 
kiállítandó képeket a kamara 
nagyítja ki. Az elküldött képek 
fájlneveit a következőképpen ne-
vezze el: sorszám_név_képcím. 
A JPG képek mérete 300 dpi, 
21x30cm (3543x2380 pixel), 
vagy a hosszabbik oldala 30 cm-
es, 3543 pixel legyen (minimum 
2 Mb). A pályázatra maximum 5 
darab alkotás küldhető be. A pá-
lyázatra sorozatok nem nevezhe-
tők. A pályázaton való részvétel-
hez szükséges a nevezési lap 
elküldése is.

A díjazottak értékes jutalmak-
ban és oklevélben részesülnek.

Beérkezési határidő: szeptem-
ber 15. A pályázati díj: 1500 
Ft/fő, melyet a 10915008-
00000009-21320005 sz. 
számlaszámra kérünk utalni, 
„Fotópályázat” megjelöléssel. 
Zsűrizés várható ideje: szeptem-
ber 21. A zsűri tagjai: Bedi Gyula, 
A-MAFOSZ/g, EFIAP fotóművész; 
Bahget Iskander fotóművész és 
Péjó Zoltán, a BKM-i Kereskedel-
mi és Iparkamara képviselet-ve-
zetője.

A kiállításnyitó a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marában lesz (6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. I. emelet). október 
8-án.

A résztvevőket az eredményről 
kizárólag e-mailben értesítjük, to-
vábbá a díjazottak listáját a www.
bkmkik.hu honlapon 2020. októ-
ber 8-ig nyilvánosságra hozzuk.

A kiállítás anyagát Kecskemé-
ten, Baján, Kiskunhalason és 
Kalocsán is bemutatjuk. Neve-
zési lap kérhető a pejo.zoltan@
bkmkik.hu e-mail-címen, illetve le-
tölthető a BKMKIK weboldaláról.

Idén is meghirdetik  
a népszerű  
pályázatot

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
idén is meghirdeti a „MES-

TERMUNKA” című pályázatát, 
melyre várja a vállalkozók, cégek 
termékeit, szolgáltatásait, vagy a 
pályaművekről készült fotókat és 
az azokról szóló rövid leírást.

Amennyiben olyan termékről 
van szó, mely szállítható, postai 
úton elküldhető, úgy azt várjuk 
a kamara kalocsai ügyfélszol-
gálati irodájának címére: 6300 
Kalocsa, Búzapiac tér 10.

Beadási határidő: 2020. 
augusztus 14.

A megyei termékek, szolgál-
tatások közül szakértő zsűri 
választja ki a legigényesebben 
megvalósított, leginnovatívabb 
pályaműveket, melyek elisme-
résben részesülnek és megkap-
ják a „MESTERMUNKA” elismerő 
díjat és oklevelet.

Pályamű lehet – többek között 
– például a cég vagy egyéni vál-
lalkozó által önállóan megvalósí-
tott, legyártott innovatív termék, 
szolgáltatás, vagy egy egyedi 
családi ház kivitelezése, egy kéz-
műipari termék elkészítése. To-
vábbi információ a 78/566-220-
as telefonszámon kérhető.

KAMARAI VÁLASZTÁSOK
Ez év őszén – a négyéves ciklus lejártával – ismét választásokra kerül sor  
a gazdasági kamaráknál. 
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) besorolja tagjait 
a három kamarai tagozatba (ipari, kereskedelmi, kézműipari), illetve összeállítja 
és 2020. július 1-től közzéteszi a választási névjegyzéket, amely nyilvános, min-
denki számára megtekinthető a BKMKIK székházában (Kecskemét, Árpád krt. 
4.) és ügyfélszolgálati irodáiban 2020. július 31-ig. 
2020. szeptemberében zajlanak a tagozati küldöttválasztó és jelölő ülések: 

2020. szeptember 15. 15:00 óra  Kézműipari Tagozat
2020. szeptember 16. 15:00 óra Kereskedelmi Tagozat
2020. szeptember 17. 15:00 óra Ipari Tagozat

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. október 8-án tartja 
tisztújító küldöttgyűlését, melyen sor kerül a tisztségviselők megválasztására. 
A választásokkal kapcsolatos további információk, közlemények a BKMKIK 
honlapján (www.bkmkik.hu) megtalálhatóak.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége


