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Családbarát Munkahely és Szolgáltató Hely a kamara
2019-től Családbarát Munkahely és Családbarát Szolgáltató Hely
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A Családbarát Ország projekt fő célkitűzése, hogy Magyarországon könnyebb
legyen összeegyeztetni a munkát és a magánéletet.
Tanúsító védjegye hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást
igénybe vevők számára, hogy annak tulajdonosa családbarát
munkahelyként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt.
A több mint ezer pályázó közül a sikeres 180 között volt kamaránk.
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KÖSZÖNTŐ

egyensúlyban tartani. Ékes bizonyítéka ennek a
két nagy beruházásunk: kecskeméti épületünkben a helyi ipart egykoron megalapozó Platter
János nevét viselő konferenciaterem, valamint a
kalocsai képviselet székhelye, a felújított belvárosi nagypolgári ház megannyi modern, korszerű
értékkel.
A gazdasági korszakváltás küszöbén egyensúlyoztunk az elmúlt esztendőkben. Tudtuk, tudjuk, hogy történelmi időket élünk. A 21. század
legkomolyabb kihívása a technológia, az innováció. Tisztában vagyunk azzal is, hogy fel kell
készülnünk a következő ipari forradalomra, hiszen a technológia csak a jó folyamatok mellett
lehet igazán sikeres. A jövő pedig a digitalizáció,
a mesterséges intelligencia, és e tekintetben a
mi szűkebb hazánk, az ország kiemelten fejlett
megyéje, Bács-Kiskun az élen járhat.

Gaál József elnök
Erősödőben az együttműködés kultúrája
A gazdaság szüntelen változik, formálódik, lüktet. Maga köré rendezi a szereplőket. Az irányítók és cégvezetők bizonyos tendenciák mentén
rövidebb és hosszabb távon tudnak kalkulálni.
Az őket tömörítő, az érdekképviseletüket ellátó
kamarák számára szintén nélkülözhetetlen ez a
fajta flexibilitás. Ehhez egy lendületes, friss menedzsment szükséges, amelynek hátországa egy
stabil köztestület. A megfelelő összehangoltság
a záloga annak, hogy az adott térség gazdasága
szép íveket rajzoljon, segítse elő az ország prosperitását.

Minden helyzetben bátran álltuk a sarat, miközben a megye egyes régiói között erősen észlelhető gazdasági különbségek felszámolása érdekében is felvettük a harcot. A kamara széles körű
munkát indított el, együtt gondolkodva a cégekkel, önkormányzatokkal, hogy a megye déli és
középső részére dolgozzunk ki egy fejlesztési
koncepciót. Az üzleti szektorral, valamint a politikusokkal való szoros összefogás kiemelt eredménye a Kalocsa és Paks közötti híd megépülése. Amennyiben a déli térségben is meglesz a
megfelelő infrastruktúra, az innovatív vállalatok
letelepedése már nem lesz kétséges. Ennek érdekében ebben a négy évben minden tőlünk telhetőt megtettünk.

Szűkebb hazánkban, Bács-Kiskun megyében stabil fundamentumon nyugszik a kereskedelmi és
iparkamara. Működésének hetedik ciklusát zárja
és egyben jubilál: negyed évszázada koptatják
küszöbét a vállalkozások vezetői.
Hosszú utat tettünk meg együtt, hiszen két évtizede vagyok a kamara élén. Ez azt is jelenti, hogy
immár mérföldkövekben tudunk gondolkodni.
Büszke vagyok arra, hogy nagyon jó szakmai csapat vezeti a kamarát. A 2016–2020 közötti ciklusban dinamikus, fiatal, hozzáértő cégvezetők
alkotják a kamara vezetését. Komoly eredményként könyvelem el, hogy sikerült a kamara szakmai munkáját magas szinten, a költségvetését

A ciklus három és fél évét egy kiegyensúlyozott
növekedési periódus intenzív részeként nyugtázhatjuk. A megye gazdasági fejlődésének felfelé
mutató ívét törte meg 2020 márciusában a világméretű koronavírus-járvány. Azonnal reagáltunk! Miközben minden tekintetben igyekeztünk
segíteni a megye vállalkozásait, a kormányzati
gazdaságsegítési döntések formálásánál is jelen
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voltunk a javaslatainkkal. A pandémia időszakában tett olyan kamarai
kezdeményezések, mint az adók, járulékok csökkentése, a kamat- és hitelmoratórium, a támogatott csökkentett munkaidős konstrukció is fontos
hatást gyakoroltak a vállalkozások biztonságára.
Akár járvány idején létezünk, akár „békeidőben”, a vállalkozások fejlődésének lényeges kulcsa a szemléletformálás. Tovább kell erősítenünk az összefogás, az együttműködés kultúráját!
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25 ÉV TÜKRÉBEN
jelenti, hogy a kormányzat gazdasági területen
hozzánk rendelt közigazgatási tevékenységeit
is ellátjuk mindamellett, hogy tagságunk és a
megye gazdasági szereplőinek érdekeit képviseljük. Talán az elmúlt 25 év legnagyobb változása, hogy 2010 óta a kormányzat gazdasági
célkitűzéseinek megvalósításában stratégiai
partnerekké váltunk, ezzel egyidejűleg pedig talán egyedüliek vagyunk – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt – a vállalkozókat tömörítő
szervezetként országos hálózatban működve
tárgyi és személyi adottságainkkal, nagyságunkkal. Eddig is törekedtünk arra, hogy ne hivatali
arcunk legyen, hanem a vállalkozásokat segítő,
szolgáltató intézményként tudjunk tevékenykedni. Ennek a kihívásnak napjainkban egyre inkább igyekszünk megfelelni.

Sipos Zsolt titkár
Mi a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapvető feladata, amiért 25 éve létrejött, s hogyan változott a negyed évszázad alatt?
A szakmáknak mindig is volt megfelelő képviselete a történelmi Magyarországon. A mesterségek
magas színvonalú folytatását, szervezését, átörökítését egykoron a céhek végezték el. A XIX.
század iparosodási folyamatai vezettek el oda a
korabeli Magyarországon is, hogy a túlhaladottnak vélt céhek működését megszüntessék, és egy
1850. március 26-án kiadott császári pátenssel
létrehozzák a kereskedelmi és iparkamarákat.
Kecskemét térségének agrárgazdasági szerkezete sokáig nem tette szükségessé ennek
megalapítását, ezért csak a rendszerváltás által
biztosított lehetőséggel jött létre a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Bejegyzése
az alapító okirat alapján 1994. november 5-én
kelt, tényleges tevékenysége 1995. január 1-jén
indult el a modern kori köztestületi, általános
gazdasági érdekképviseletnek. Megyei kamaránk szinte országosan egyedi jellegzetessége,
hogy alapítói között jelen voltak a helyi ipartestületek és a megyei iparszövetség is.
Célunk mára már nem csupán az egyes szakmák
önálló képviselete, hanem térségünk és az ország gazdasági érdekeinek általános érvényesítése a mindenkori gazdaságpolitikai együttműködések megvalósítása mentén. Mindez azt is

Bács-Kiskun a legnagyobb területű megye.
Hogyan érték/érik el a kamarai tagokat, egyáltalán hogyan toborozták őket?
A nagyobb városokban képviseleti ügyfélszolgálati irodákat hoztunk létre: Baján, Kalocsán,
Kiskunhalason, alkalmanként pedig kihelyezett
ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön a települési önkormányzatokkal együttműködésben.
A szó szoros értelmében soha nem volt tagtoborzás kamaránkban. A kezdetekkor a jogszabályok tették kötelezővé a tagságot, később
pedig az önkéntesség elvét alkalmazták a rendelkezések. A BKMKIK mindig a nagyobb területi
kamarákhoz tartozott, így közel 1300 önkéntes
tagjával ma is az ország egyik legnagyobb taglétszámú területi kamarája. A 2012-ben bevezetésre került kamarai regisztráció és hozzájárulás
fizetésének kötelezettsége nem jelent automatikus tagságot. Az önkéntes tagsági jogviszon�nyal vállalt kötelezettségek egyben sokkal szélesebb körű jogosultságokkal is társulnak.
Jelen működésünket az határozza meg, hogy minél szélesebb vállalkozói körben ismertté tegyük
szervezetünket és kimagasló minőségű szolgáltatásainkat. Az önkéntes tagságot minden esetben értékes munkánk elismeréseként szoktuk
értékelni, megbecsülni.
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Hogyan, milyen eszközökkel segítik a vállalkozásokat, vállalkozókat?
A digitalizált világ – minden előnye mellett – jelentősen csökkentette a személyes kapcsolatok
erősödését, az individualizmus beköszöntével
igencsak nehéz az összetartozás, a közös cselekvés szemléletét erősítve hálózatos együttműködéseket szervezni, serkenteni. Talán ez a jelenkori kamarák legnagyobb feladata és kihívása. A
BKMKIK vezetősége és munkaszervezete amellett elkötelezett, hogy a legmagasabb minőségű
egyéni és társas vállalkozásokra szabott szolgáltatási körrel segítse tagjait és az illetékessége alá
tartozó gazdasági szereplőket. Évről évre újítjuk,
frissítjük azt a kínálatot, amelyet a hozzánk fordulók számára magasan képzett kollégáinkkal
és szakértőinkkel tudunk biztosítani. Hiteles és
gyors információközvetítéssel, az online kommunikáció minden eszközével igyekszünk kön�nyebbé tenni vállalkozásvezetőink napi döntéseit, cégeinknek a gazdasági világ változásaihoz
illeszkedését, alkalmazkodását. Rendezvényeink
sokasága és szakmai minősége is olyan lehetőségeket biztosít az érdeklődők részére, amelyeket
piaci árviszonyok mellett csak jelentős anyagi
ráfordításokkal tudnának megszerezni. Fontos
sajátosságunk, hogy „kapcsolati tőkét” működtetünk, éppen ezért vagyunk képesek az egyedi
és személyre, cégre igazított kiszolgálásra.

dünk a középfokú és felsőfokú duális képzés közötti átjárhatóság megteremtésében.
Harmadik esztendeje foglalkoztatunk a Neumann János Egyetemmel együttműködésben
duális közgazdász hallgatókat. Saját munkatársaink kiválasztásánál pedig minden esetben a
magas képzettség, jelentős gyakorlat és szakértelem az elsődleges elvárás.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjaira mennyire jellemző az országos,
sőt, külföldi jelenlét? Önök hogyan járulnak
ehhez hozzá?
Bács-Kiskun megye ipari fejlődése az elmúlt
másfél évtizedben jelentősen fejlődött, elsősorban a betelepülő külföldi tőkének köszönhetően. Elmondhatjuk azt is, hogy saját termelő vállalkozóink zöme is legfőképpen exportra
termel. Kamaránknak kezdetek óta van külügyi
és külkereskedelmi irodája, amellyel nagyon színes, sokoldalú tevékenységet lát el. Kezdetektől
részt veszünk nemzetközi gazdaságfejlesztési
programok megvalósításában, sokszor járunk el
a megye gazdaságának külhoni képviseletében,
nemzetközi vámokmányokat hitelesítünk közfeladatként, ugyanakkor gyakran szervezünk célországok szerinti tanulmányutakat, kiállításokat,
rendszeresen tájékoztató rendezvényeket, nemzetközi jog és adózás témakörében is. Jelentős
eredményeink vannak az üzleti kapcsolatok szervezésében. Kiemelt partnerséget ápolunk szerb,
német, olasz és román, legfőképpen erdélyi kamarákkal. Irodánkkal képviseljük a térségünkben
szegedi központú Enterprise Europe Network
üzleti partnerközvetítő hálózatot.

Ahhoz, hogy az előbbiek fejlődését segítsék,
nyilván szükség van valamiféle szakmai utánpótlásra, annak képzésére. Ez hogyan valósul
meg a kamaránál?
Presztízst jelent kamarásnak lenni. Ezzel együtt
az is elmondható, hogy évek szükségesek ahhoz,
hogy valaki „kamarássá” váljon. Ezért a vezetőség is sokat tesz. Egyrészt a szervezetfejlesztésre szánt anyagiakkal és képzésekkel, másrészt
azokkal a tréningekkel, amelyek a sikeres és hatékony szolgáltatói szemlélet kialakítását célozzák.
A diplomás kollégák részaránya munkaszervezeten belül meghaladja a 90%-ot, közülük többen
is beszélnek egy vagy több idegen nyelvet. Az
utánpótlás pedig csak nagyon indokolt esetben
szükséges. A középfokú duális képzés bevezetésében és felügyeletében állami közfeladataink
vannak, ugyanakkor a kezdetektől együttműkö-

Milyen események, kiadványok segítik azt,
hogy a kamarai tagok jobban megismerjék
egymást, egymás munkáját, esetleg üzleti,
partneri kapcsolatba kerüljenek?
Legfőképpen tájékoztató fórumaink, rendezvényeink a legismertebbek, legkedveltebbek.
Ezeken több ezer vállalkozás fordul meg éves
szinten. Legfőképpen elektronikus úton, szinte
minden csatornán, közösségi médiafelületen
is kommunikálunk. A Petőfi Népe napilapban
jelenik meg szerkesztett magazinunk, Gazdasági Ablak címmel, de kiváló médiakapcsolato-
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kat ápolunk a Kecskeméti Médiacentrummal, a
Gong Rádióval, képviseleti irodáink városainak
televízióival és rádióival, a keol.hu hírportállal.
Szolgáltatási kódexünk évről évre frissül, honlapunkon elérhető. Online kiadványainkat is ezen
a felületen lehet megtekinteni. Egyedül a NAVval közös TOP100 kiadványunk jelenik meg minden ősszel, mert elengedhetetlennek tartjuk,
hogy számot adjunk megyénk legnagyobb vállalatainak kiemelkedő eredményeiről, adatairól,
amelyek szakszerű hatósági elemzése nagyban
segíti a gazdasági prognózisok felállítását, illetve a vezetői döntéseket.
Ön szerint az elkövetkezendő 25 évre, annak
változásaira könnyebb vagy nehezebb lesz
felkészülni, reagálni, mint elődeinek az első
25-re?
Amit jól látunk makro- és mikrogazdasági szinten, az az, hogy egyre gyorsabban működik a
világ, nagyon gyakoriak a változások, most már
a válságok is, amelyek bizonytalanságot, kitettséget hoznak a gazdaságba, társadalomba egyaránt. Sokkal több figyelemre, alkalmazkodóképességre, változást tűrő és gyors reagálást
igénylő képességre van és lesz szükségünk. Sokkal nagyobbak lesznek kockázataink, de az is elképzelhető, hogy a rendszerszintű nyereségeink
is, amennyiben jól sáfárkodunk eszközeinkkel,
adottságainkkal, lehetőségeinkkel, komoly szellemi tudásunkkal és kitartásunkkal. A magyar
gazdaság teljesítménye kimagasló volt az elmúlt
években az Európai Unió viszonylatában.
Bárminek is tesz ki bennünket a jövő, ezeket az eredményeket szükséges megőriznünk, ezekre alapozva leszünk
képesek a további fejlődésre.
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA SZERVEZETE
A KAMARA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

KAMARAI MUNKASZERVEZET
Az elmúlt 4 év alatt a kamara munkaszervezeti felépítése is megváltozott. Alapszabály-módosítást követően létrejött a szakképzési és gazdasági igazgatóság. A jogi iroda tevékenységét viszont külső szakértő
látja el 2017 óta.
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Érdekérvényesítés
Kamaránk a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül
– rendszeresen fogalmazott meg szakmai javaslatokat a jogalkotás számára. Az elmúlt években számos,
a gazdaság működését érintő törvény és rendelet megalkotásában és módosításában vállaltunk jelentős
feladatot. Felmérésekkel és elemzésekkel támasztottuk alá a gazdaság fejlődését elősegítő javaslatokat.
•  Kalocsa-Paks új Duna-híd jogerős építési engedélye
•  Szakképzés 4.0 kapcsán javaslatok megfogalmazása
• Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzés szabályzatának véleményezése, képzések lebonyolítása
•  A munkaerőhelyzet alakulásának folyamatos követése
•  Együttműködés a békéltető testületekkel kapcsolatos jogszabályváltozások kialakításában
•  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítását célzó előterjesztés-tervezet véleményezése
•  Az Európai Parlament és az Európa Tanács valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk
kölcsönös elismeréséről szóló rendelet-tervezetének véleményezése
•  Véleményezés a vidéki települések kiskereskedelmi ellátottságának fejlesztéséről
•  A Kalocsát elkerülő és a kelet-nyugati közlekedést segítő út nyomvonaltervére vonatkozó javaslat kidolgozása
•  A „Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról” című tervezet véleményezése
•  Salátatörvények véleményezése
•  Külsős energetikai szakreferens alkalmazása – jogszabály-változtatási kezdeményezés, törvénymódosítás
•  Véleményezés a vendéglátást érintő kötelező szervizdíj bevezetéséről
•  Kőműves, ács, villanyszerelő, gázvezeték- és készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő vállalkozókat érintő felelős műszaki vezetői jogszabály-változtatási kérelem
•  Véleményezés a kiskereskedelmet érintő szabályozásról
• Konzultáció az elektronikus árufuvarozási dokumentumokról
•  Vállalkozások rendszeres tájékoztatása az online számlázás és a
GDPR bevezetése kapcsán
• A pályázati rendszer problémái
•  Beszállítói lehetőségek
° Paks II. – szekció
° nagybefektetők
° építési beruházások
•  Agrárkamara - kettős tagság / tagdíj
• EKÁER módosítással kapcsolatos észrevételek
• Az 5 százalékos áfakulcs alkalmazási
feltételei a vendéglátásban
•  Évenkénti adócsomag javaslatok
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
TISZTSÉGVISELŐI 2016–2020 KÖZÖTT
Windheim József

Elnök
Gaál József

Szimikron Kft.
Ipari Tagozat küldöttei

Általános alelnök
Kurdi Viktor

OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió

BÁCSVÍZ Zrt.

Bene Zoltán

Hírös Mester Kft.

Benkovics Zsolt

Parafa Kft.

Ipari alelnök

Bíró Attila

Knorr-Bremse Kft.

Sziráki Szilárd

Bodrogi József

Halaspack Bt.

Börönte Antal

Börönte Autószervíz Kft.

Csatosné Harmati
Erika

Csatos és Társa Kft.

Dr. Edelényi András

Schving Tanácsadó Kft.

Fábián Endre

STI Petőfi Nyomda Kft.

Füredi András

Füredi Felnőttképző és
Szolgáltató Kft.

Budamobil-Cargo Kft.

Kereskedelmi alelnök
Slonszki Attila

Plan Zrt.

Kézműipari alelnök
Tasi László

egyéni vállalkozó

Gaál József

Szimikron Kft.

Oktatási és képzési alelnök

Gál István

Kamintherm Kft.

Pintye László

Gonda Sándor

Agrohíd Ipari Kft.

Gódi Attila

Terrán Tetőcserépgyártó Kft.

Dr. Gyovai Viola

BIOLA Biokozmetikai Kft.

egyéni vállalkozó

Elnökségi tagok
Barcziné
Kissebestyén Ilona

egyéni vállalkozó

Herczeg Antal

Herczeg és Társa Kft.

Bíró Attila

Knorr-Bremse Kft.

Kaldenekker Sándor

Kalfém Kft.

Dr. Edelényi András

Schving Tanácsadó Kft.

Kecskés Arnold

ACCBIT Kft.

Fazekas István

egyéni vállalkozó

Kertész Zoltán

Hírös-Róna Zrt.

Halmosi Zoltán

Duna Kft.
Herczeg és Társa Kft.

Komlódiné Alföldi
Erzsébet

Ergo-Co Bt.

Herczeg Antal
Józsa László

egyéni vállalkozó

Kovács Imre

Micro-Licht Kft.

Kaldenekker Sándor

Kalfém Kft.

Kurdi Viktor

BÁCSVÍZ Zrt.

Kertész Zoltán

Hírös-Róna Zrt.

Nagy László

Motorbau Kft.

Kurdi Viktor

BÁCSVÍZ Zrt.

Dr. Nagy Zoltán

Molnár Ferenc

egyéni vállalkozó

Phoenix Mecano
Kecskemét Kft.

Dr. Nagy Zoltán

Phoenix Mecano
Kecskemét Kft.

Nagy Sándor

Domino Építőipari Kft.

Németh Miklós

Modinvest Kft.

Pálinkás László

Tisza-Gáz 2000 Kft.

Pintye László

egyéni vállalkozó

Pintye László

egyéni vállalkozó

Dr. Renner Tamás

Renner Bt.

Dr. Renner Tamás

Renner Bt.

Sütő László

Térburkolat Kft.

Slonszki Attila

Plan Zrt.

Sziráki Szilárd

Budamobil-Cargo Kft.

Sziráki Szilárd

Budamobil-Cargo Kft.

Tan Attila

Tasi László

egyéni vállalkozó

Akusztika Mérnöki
Iroda Kft.

Tormási Attila

Tormási Kft.

Tercsi Miklós

Ékisz Kft.

Végh Tamás

T.E.T.T. Mérnökiroda Kft.
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Tőzsér Gyula

Botond ’99 Mélyépítő
Kft.

Végh Tamás

T.E.T.T. Mérnökiroda
Kft.

Ellenőrző Bizottság tagjai
Komlódiné Alföldi
Erzsébet

Ergo-Co Bt.

Baginé Almási Éva

könyvelő

Dr. Gonda Sándor

egyéni ügyvéd

Kereskedelmi Tagozat küldöttei

Szépkúti Éva

Vadkert Coop Zrt.

Bakos Tamás

Bakos és Társai Bt.

Tövis Ferencné

Bátori László

Bátori Ingatlankezelő
Kft.

Tövis & Tövis Oktatási
Bt.

Borbényi István

Fürt-Trade Kft.

Etikai Bizottság tagjai

Fazekas István

egyéni vállalkozó

Héjja János

Peki Restaurant Kft.

Dr. Gál Gyula

SAD-Aster Bt.

Benkovics Zsolt

Parafa Kft.

Halmosi Zoltán

Duna Vendéglátó Kft.

Vargáné Balázs Mária

egyéni vállalkozó

Héjja János

Peki Restaurant Kft.

Hodován László

Kígyós Csárda Kft.

Jelölőbizottság tagjai

Dr. Horváth Gyula

HORI 96 Bt.

Herczeg Antal

Herczeg és Társa Kft.

Kiss László

Csipke Hotel Kft.

Mészáros Gábor

Coop-Halas Zrt.

Kiss Zoltán

Családi Kiss
Cukrászat Kft.

Tasi László

egyéni vállalkozó

Mészáros Gábor

Coop-Halas Zrt.

Molnár Ferenc

egyéni vállalkozó

Petőné Fazekas Irén

egyéni vállalkozó

Slonszki Attila

Plan Zrt.

Szépkúti Éva

Vadkert Coop Zrt.

Sziládi József

SZJ Hungary Kft.

Szöllősi Balázs

Best Trafik Bt.

Tormási Attila

Tormási Kft.

Csatosné Harmati
Erika

Csatos és Társa Kft.

Völgyesi Árpád

Vinoar Kft.

Hodován László

Kígyós Csárda Kft.

Vörös Tamás

Sun-Lock Zárcenter
Kft.

Szűcs Pál

Anna Bt.

Windheim József

OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió

Országos küldöttek

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai
Józsa László

egyéni vállalkozó

Kovács Imre

Micro-Licht Kft.

Petőné Fazekas Irén

egyéni vállalkozó

Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Dr. Edelényi András

Schving Tanácsadó Kft.

Kézműipari Tagozat küldöttei

Gaál József

Szimikron Kft.

Barczi Albert

egyéni vállalkozó

Herczeg Antal

Herczeg és Társa Kft.

Barcziné Kissebestyén
Ilona

egyéni vállalkozó

Kurdi Viktor

BÁCSVÍZ Zrt.

Pálinkás László

Tisza-Gáz 2000 Kft.

Csabai Csaba Pál

egyéni vállalkozó

Pintye László

egyéni vállalkozó

Józsa László

egyéni vállalkozó

Slonszki Attila

Plan Zrt.

Pálinkás László

Tisza-Gáz 2000 Kft.

Sziráki Szilárd

Budamobil-Cargo Kft.

Szűcs Pál

Anna Bt.

Tasi László

egyéni vállalkozó

Tasi László

egyéni vállalkozó

Windheim József

Varga Lajosné

egyéni vállalkozó

OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió

Vargáné Balázs Mária

egyéni vállalkozó

11

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

ALELNÖKI INTERJÚK
Kurdi Viktor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke

munka és az eredmények látszódni fognak. Így
a megye gazdasága, reményeim szerint továbbra is a jobbak közé tartozik majd.

Először vett részt a kamarai elnökség munkájában. Hogy élte meg, mik a tapasztalatai?
Nagyon örülök, hogy részese lehettem a most
lezáruló időszaknak. A ciklus négy éve alatt a
kitűzött célok, amelyek a stabilitás, a versenyképesség fejlesztése, a gazdasági növekedés
voltak, mind teljesültek. Nagyon sok értékes információ és javaslat került fel kamarai vonalon
a kormányzat elé. Ezek egy része meg is valósult a különböző szabályozási környezet fejlesztésében.

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójaként mit tapasztalt 2020 tavaszán?
Az év elején még a pozitív rekordokról nyilatkozhattam. A megye iparának élénkülése nyomon követhető volt a vállalat adataiban. Az árbevételünk két százalékkal nőtt. Most viszont
leszögezhetem, hogy az elmúlt hónapokban jelentős visszaesés történt, ez a víz- és csatornaszolgáltatás területén is éreztette a hatását. A
gazdaság egészét tekintve vannak olyan szektorok, ahol nem volt visszaesés, sőt, csekély emelkedés is érzékelhető. Egységes recept nincs a
gazdasági válság kezelése tekintetében, mindenkinek a saját útját kell megtalálnia ebben a
nehéz időszakban. A kamara jó partner volt, és

Komoly gazdasági gondokat okozott a koronavírus-járvány. Ez milyen fényt vet a jövőre?
Mint ahogyan eddig, most is bizakodóan tekintek a jövőbe. A járvány után a sok befektetett

A kamara vezető tisztségviselői: Kurdi Viktor, Pintye László, Gaál József, Slonszki Attila, Tasi László, Sziráki Szilárd
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iparosok
székházát a
településen jól
ismerik. A kamara
nagyon szépen felújíttatta azt a Búzapiac
téri ingatlant, amely egykor
egy mívesen megépített belvárosi, nagypolgári ház volt. Az átalakítások során különösen odafigyeltek
a homlokzatra, ugyanis az épület védettség alatt áll. Elkészült egy 60 fő befogadására alkalmas előadóterem, egy új konyha és
egy szociális helyiség. Úgy gondolom, nagyon
jó döntés volt az új kamarai képviseleti hely kialakítása. A vásárlás is jó ütemben történt meg,
mert a városban időközben 20-25 százalékkal
emelkedtek az ingatlan- és a kivitelezői árak is.
reményeim szerint
jó partner lesz
a jövőben is ahhoz,
hogy a vállalkozások
átvészeljék ezeket a nehéz időket és a kormányzati
támogatást megkapják.

Mennyiben volt aktív a vállalkozó élet Kalocsán?
2019 nyarán alakult meg a Kalocsai Vállalkozói Klub. Ennek célja Kalocsa és a térség marketingének javítása, a vállalkozásindítással
kapcsolatos szemléletmódváltás, a fiatalok elvándorlásának megállítása, a céges kapcsolati
háló feltérképezése, a turisztikai hiányosságok
javítása, Kalocsa és térsége termékeinek és
szolgáltatásainak, ipari területeinek népszerűsítése, térségi gazdasági hídépítés, valamint a
kistelepülések problémáinak feltárása. Az első
rendezvényen Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Font Sándor országgyűlési képviselő volt a vendég. A
klub második rendezvényén Varga Mihály pénzügyminiszter mutatta be az ország fejlődését,
gazdasági mozgásterét. Egy későbbi rendezvényen szó esett arról, hogy a helyi vállalkozások
milyen eséllyel tudnak bekapcsolódni a folyamatban lévő nagyberuházásokba.

Sziráki Szilárd, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara ipari alelnöke
Mit tart kiemelten fontos eredménynek az elmúlt
négy esztendőből?
Kalocsai illetőségű vagyok és üzletember is, így
számomra az egyik legkiemelkedőbb eredmény
az, hogy az érseki városban új székháza lett a
köztestületnek. 2019-ben vásárolta meg a kamara azt a régi épületet, amely ma már megújult környezetben fogadja a vállalkozókat. Az
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dokumentumokról is. Az MKIK országos Kereskedelmi Kollégiumában a kereskedelmi szakmát érintő gazdasági szabályozásokkal és az
innovatív fejlődési területekkel kapcsolatban
rendszeres egyeztető együttműködésben vagyunk az ágazatot felügyelő minisztériummal.

Milyen kamarai projektek segítették a megyében
az ipar erősödését?
Örömmel mondhatom, hogy a kamarai munka
keretében megvalósult a Modern Vállalkozások
programja, amely a cégek digitális fejlesztését
segítette elő. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram is kiemelten fontos. Mint tudjuk, az elsődleges cél az, hogy a mentorálás hazánkban is
országosan elterjedjen, erősödjön a vállalkozói
tudatosság és együttműködés. Ezáltal lehet a leghatékonyabban csökkenteni a vállalkozók tudásában, tapasztalataiban és kompetenciáiban meglévő hiányosságokból fakadó versenyhátrányokat.

A koronavírus-járvány milyen mértékben sújtotta
a tagozathoz tartozó ágazatokat? Miben tudtak
segíteni?
A COVID-19 vírus által kiváltott gazdasági válság
különösen hátrányosan érintette a vendéglátóipari, illetve a szolgáltató ágazatot. Felmértük
a vállalkozásoktól beérkezett véleményeket és
folyamatosan javaslatokat tettünk a kormány
felé a gondok enyhítésére. Személyesen is érzékelem a piaci változásokat, a beruházások
lassulását, bizonytalanságát, hiszen épületgépészeti termékek forgalmazásával foglalkozik
a vállalatunk. A vendéglátásban, turizmusban
tervezett projektek egy része hirtelen leállt,
azonban a kormányzati gazdaságvédelmi támogató intézkedéseknek köszönhetően sok
lehetőséget kapnak az érintett ágazat szereplői a támogatott fejlesztésekre. Cégünk is arra
számít, hogy mielőbb helyre áll az élet, és újra
növekedésnek indulnak a megrendelések.

Slonszki Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi alelnöke
Mit tart kiemelten fontos eredménynek az elmúlt
négy év munkáját tekintve?
A kapcsolatépítés, kereskedelemfejlesztés, innováció, tapasztalatcsere voltak azok a szempontok, amelyek a kamarai szakmai munkát elősegítették. A célok között szerepelt a gazdasági
szabályozók kiszámíthatóságának elősegítése, az
érdekképviseleti tevékenység megerősítése. A
leglényegesebb eredmények közül is kiemelkedik
a piacvédelem és a tisztességes piaci magatartás
elérése, a példás üzleti tevékenység elismerése,
támogatása, a digitalizáció elterjesztése, a vállalkozási környezet, a hatékonyság, termelékenység, a szakképzett munkaerő és a HR-fejlesztés
értékeinek tudatosítása. Sikeres programjaink
közül több is szólt az e-kereskedelemről. Az internetes üzleti tevékenységgel kapcsolatos rendezvényeken mintegy ezer érdeklődő vett részt.

Tasi László, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke
Milyen újtípusú szakmai munka pezsdíti a vállalkozásokat a kamara égisze alatt?
A kamarai szervezetnek meghatározó része a különböző szakmacsoportok klubélete. A Fodrász
klub a legnépszerűbb csoport. Rendezvényeikre
a megyén kívülről is érkeznek. Az Autós szakmai
klub az állandó és gyorsuló technikai fejlődést
lekövetve, a digitalizáció követelményeit figyelembe véve elméleti, gyakorlati és laboratóriumi
körülmények közötti tanfolyamokat, tájékoztatókat szervez. A legfrissebb információkat kapják meg a klub tagjai. Nagyon komoly programokat rendez a Kéz- és lábápolók klubja, valamint a
Kozmetikusok klubja is. Ezeknek tagjai szakmai
tudásukat mélyítik el a rendezvényeik során. A
Szobafestő-mázolók és tapétázók klubja a ko-

Véleményezési jogkörüket mennyiben tudták
eredményesen gyakorolni?
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
a mi kamarai tagozatunk véleményét is kérte
egyebek mellett a kormányzati aktuális adócsomagokról, a Digitális Kereskedelemfejlesztési Stratégiáról, emellett véleményeztük még
a vendéglátást érintő szabályozást, köztük a
kötelező szervízdíj bevezetését. Elküldtük álláspontunkat a kiskereskedelmet érintő szabályozásról, illetve az elektronikus árufuvarozási

14

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

alapján, a szakképzést és felnőttképzést érintő
végrehajtási rendeletek módosítása jelenleg is
folyik. A 2020/2021-es tanév kezdetére nagyrészt kialakul az új rendszer. A vállalkozások az
ötéves érettségit adó technikumok bevezetését pozitívan értékelik, míg várakozás és aggodalom van a tanulóképzésben a gyakorlati képzés finanszírozásával, illetve a kisvállalkozások
szerepével kapcsolatban.

moly szakmai munka mellett jótékonysági festést is rendezett Kecskeméten, a Gáspár András
középiskola helyiségeit szépítették meg.
Hogyan alakult a kamara által szervezett mesterképzés ebben a ciklusban?
A polgári társadalom építőkövei, a jóléti társadalmak legmegbecsültebb polgárai a mesteremberek. Nálunk is nagy szükség van a minőségi munkára, tudjuk, milyen nagy rá a kereslet.
Éppen ezért a kamara nagyon komolyan veszi
a mesterképzés fontosságát. Az elmúlt négy év
során összesen 162 mesterlevet adtunk át ambiciózus szakembereknek.
Büszkék vagyunk mestereinkre. Szaktudásukat
bizonyítja a sok pozitív visszajelzés, amit azoktól
a vizsgabizottságoktól és versenybizottságoktól
kaptunk, ahová delegáltuk őket. A fiatal vállalkozók szakmai támogatása érdekében szeretnénk
számukra egy tagozati szekciót alakítani. Minden
tapasztalatunkat megadnánk a vállalkozásuk indításához, majd a működéshez, hogy ne kelljen
más országokban keresni a megélhetésüket.

Mi mindent tesz a köztestület annak érdekében,
hogy a fiatalok a szakmák felé forduljanak?
A négy év eseményekben rendkívül gazdag
volt. A kamara pályaorientációs tevékenységét
mindenképpen ki kell emelnem. 2019-ben 6446
diákot vontunk be ebbe a folyamatba. Köztudott, hogy a kamara duális képzési tanácsadói
hálózata magas szakmai színvonalon működik.
Ennek is köszönhető, hogy ebben az évben 543
gyakorlati képzőhelyen 2564 tanulószerződéses diák sajátította el a szakmák fogásait. A
diákok közül 911-en tettek szintvizsgát. A kamara vezeti a gyakorlati képzőhelyek közhiteles
hatósági nyilvántartását, szervezi a szintvizsgákat. Emellett pályaválasztási kiállításokat, szakmai minibörzéket, céglátogatásokat, csoportos
tanácsadásokat, rendhagyó technikaórákat is
szervez a duális képzésben részt vevő cégeknél.
A kamara munkatársai osztályfőnöki órákon és
szülői értekezleteken is népszerűsítik a szakmákat. Élen járunk a mesterképzés és mestervizsgáztatás szervezésében. Büszkén jelenthetem,
hogy Bács megyei ifjú szakemberek is részt vettek a EuroSkills és a WorldSkills versenyeken, és
örömre ad okot, hogy egyre több diák indul a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken. Az SZKTV
megyei megmérettetésein, illetve az országos
döntőkben minden évben szépen szerepeltek a
versenyzőink.
Tartalmas, érdemi munkát végzett a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság,
valamint kamaránk Oktatási és Szakképzési
Bizottsága is a fiatalok szakmák felé fordulása
érdekében. Kiemelném a 2019. május 14-i kettős ülést, melyen többek között Bereczki Enikő
intergenerációs és ifjúsági szakértővel folytattunk érdekes és gyakorlatias kerekasztal-beszélgetést.

Értékes ajándékot adott a kamara 2018-ban a jubiláló Kecskemét közösségének.
Kecskemét alapításának 650. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítást rendezett a kamara. „Évszázadok öröksége” címmel Kecskemét
gazdaságtörténetének bemutatását vállaltuk
fel a céhes időktől kezdve napjainkig, átfogó
várostörténeti háttérrel. Ennek keretében nagyon sok jó nevű mester is kiállított. Büszkén
mondhatom, hogy óriási érdeklődés övezte a
grandiózus tárlatot. Bemutattuk, hogy Kecskeméten a nagyipar és az iparos emberek a város
életének egyaránt fontos szereplői.

Pintye László, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési
alelnöke
A 2016–2020-as kamarai ciklus idején mennyit
változott a hazai szakképzés rendszere?
Tapasztalhatjuk, hogy a szakképzésben a változás évek óta állandó. Jelenleg rendszerszintű
változások zajlanak a Szakképzés 4.0 stratégia
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KAMARAI BERUHÁZÁSOK
A Platter János konferenciaterem kialakítása a kecskeméti székházban
2017-ben készült el kamaránk kecskeméti székházában új beruházásként
a közel 200 fő befogadására alkalmas 200 m2-es modern és korszerű konferenciaterem, mely méltó módon viseli Platter János nevét. Belsőépítész tervezője Vinczellér Zsolt, aki 2018-ban munkájáért a Bács-Kiskun
Megye Építészeti Díját vehette át.
A konferenciateremmel egy időben új irodák is kialakításra kerültek, valamint az épület kiszolgálása érdekében a földszinti mosdók felújítása,
átalakítása és egy mozgássérült mellékhelyiség kiépítése szintén megvalósult. Továbbá egy új, 8 személyes lift is elhelyezésre került szolgáltatásaink akadálymentesítésének biztosítása érdekében.

A vállalkozói erények megtestesítője
A kamara új konferenciatermének nevet adó Platter János portréja
2018 őszétől látható a terem bejárata előtt. A vitrinben a festett és szitanyomás technikával készült ismertető tabló a hírös város gazdasági
múltjának meghatározó személyéről, a vállalkozói erények megtestesítőjéről mesél. Platter János 1921-ben a jól működő Első Kecskeméti
Konzervgyár sikerein fölbuzdulva építtette fel az új Gyümölcs-Főzelék
konzervgyárat, amelyet Kecskemét legnagyobb, sok embernek kenyeret
adó nagyüzemévé fejlesztett. Az ő tevékenysége indította el a helyi gépgyártást.

Patinás épületbe költözött a kamara kalocsai képviselete
2019-től Kalocsa központjában egy figyelemre érdemes, jól megközelíthető, patinás épület szolgálja a kamara közjogi feladatainak ellátását, a
széleskörű szolgáltatások biztosítását. Az épületben kialakításra került
egy 60 fő befogadására alkalmas rendezvényterem is. Ez a beruházás
abba az értékteremtő munkába illeszkedik, ami a kamara tevékenységét
jellemzi. Gaál József, a kamara elnöke buzdítja a vállalkozások vezetőit,
hogy használják az új székházat, és keressék meg azokat a lehetőségeket, amelyeket a kamara képes számukra segítségként nyújtani.
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS
BÁCS-KISKUN MEGYE GAZDASÁGA
Az elmúlt 4 évben megyénk gazdaságában az előző négy éves ciklusban tapasztalt igen erős ipari termelésnövekedés (2011–2015: 300%) lényegesen kisebb intenzitással, de folytatódott (2015–2019: 25%). A növekedés az országostól elmaradó, de a régiós szintet meghaladó fejlődést mutatott. A mostani időszakban a
Mercedes gyár termelése már csak a hatékonyság révén nőtt, míg korábban az újabb műszakok beindulása
sokkal gyorsabb növekedést produkált. Az ipari vállalkozások termelési értékének változását mutatja az
alábbi két diagram nominálisan és százalékosan, 2015–2019 között megyénként a Dél-alföldi régióban.

(forrás: KSH STADAT)

Bács-Kiskun megye gazdasági fejlődésének szemléltetéséhez az ipari termelés mutatónál komplexebb mérőszám az egy főre jutó bruttó hazai termék. A grafikonon jól látható, hogy a régiós megyei adatok alapján
Bács-Kiskun 2013 óta éllovas, és az értékek egyre jobban közelítik az országos mutatót. A különbség 20%
alá csökkent 2018-ban.
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A munkanélküliségi ráta az előző négy éves időszakhoz hasonlóan tovább csökkent, 2017-ben már 4% alá
került, a gazdaság élénkülése és a területi foglalkoztatási együttműködések hatására megközelítettük a
megyében és országosan is a szakemberek által már teljes foglalkoztatottságként értékelt szintet. A tendencia jól érzékelhető a grafikonon, a cégek számára komoly problémát jelent a szükséges munkaerő felvétele. Csak remélni tudjuk, hogy a 2020 elején Európát is elérő koronavírus-járvány következtében várható
cégcsődök hatását a tervezett kormányzati munkahelyteremtő intézkedések képesek lesznek ellensúlyozni.
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MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK –
PAKTUM PROJEKTEK
A Bács-Kiskun megyei és térségi foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési együttműködés projektekben kamaránk az Irányító Csoportok tagjaként vett részt a konzorciumi tagok – megyei és települési önkormányzatok,
kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és további szervezetek – mellett. A projektek meghirdetésekor az elsődleges cél a foglalkoztatottság növelésére alapozott térségi munkaerő-piaci helyzet átfogó
javítása volt, beleértve az alacsony iskolai végzettségű, a munka világától tartósan távol maradó emberek
bevonását is. Az utóbbi évek gazdasági növekedésének és részben a projektek bértámogatásának hatására
a megyei foglalkoztatottság adatai dinamikusan fejlődtek, a rendszerválás óta sosem tapasztalt értékeket
elérve. Csak remélhetjük, hogy e kiadvány készítésekor zajló világméretű koronavírus-járvány hatásai csak
átmenetileg rontják le a 2019-ig elért eredményeket.
Vállalati háttérfelmérés a megyei Paktum projekthez
A TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektben kamaránk közbeszerzési eljárás keretében egy három évet (2017–2019) átfogó vállalati háttérfelmérés elkészítését nyerte el 2017-ben. 326
vállalkozás vett részt a felmérésben 66 településen, 32 kamarai (BKMKIK és NAK) kérdezőbiztos közreműködésével, és az MTA KRTK szakmai támogatásával sikerült eredményesen végrehajtani a projektet. A felmérés célja a megyei vállalkozások munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a szükséges szakképzési irányok
pontosítása, és a szakmákra/munkakörökre vonatkozó kompetencia kézikönyv elkészítése volt.
Leggyakoribb hiányszakmák a felmérés alapján:
Ssz.

Szakma

Felvétel/hiány
2019 (fő)

Felvétel/hiány
2018 (fő)

Felvétel/hiány
2017 (fő)

1

mezőgazdasági munkás

157

154

148

2

betanított munkás

109

108

97

3

bolti eladó

98

101

100

4

mezőgazdasági segédmunkás

80

60

56

5

tehergépkocsi vezető

72

93

86

6

hegesztő

55

43

54

7

kőműves

50

66

70

8

kézi csomagoló

50

50

50

9

villanyszerelő

45

62

57

10

mezőgazdasági gépész

43

56

42

11

autószerelő

39

37

38

12

földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

32

48

31

13

lakatos

32

35

34

14

pék

31

49

32

15

állatgondozó

31

31

34

16

hűtőipari munkás

30

30

30

17

műanyagfeldolgozó

27

47

30

18

értékesítő

27

27

-

19

segédmunkás

26

25

15

20

cipőkészítő

25

22

20

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

FEJLESZTÉSEK A MEGYE GAZDASÁGÁÉRT
• integrátorok,
• a két gazdasági kamara tevékenységének összehangolása,
• helyi ötletgazdák felkutatása, támogatása.
A projekt eredményeként jött létre a Vízipari
és Fenntarthatósági Kutatórégió koncepciója
is, amelyet felterjesztettünk a gazdasági kormányzathoz annak támogatása érdekében.

Összefogás a megye gazdaságfejlesztéséért
A Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy 2017. évi közgyűlési javaslat alapján
indult előkészítő munka eredményeként 2018.
május 25-én, Kecskeméten megalapította a „Leszakadó Térségek Fejlesztése” munkacsoportot, melynek tagjai a megye érdekeit képviselő
főbb döntéshozók és végrehajtók voltak.
2018. június 12-én Borotán szerveztünk egy
megbeszélést a munkacsoporttagok és a térség
fejlesztéséért tenni akaró vezető szakemberek
részvételével. Az elsődleges cél az elvándorlás
megállítása az érintett déli településekről; lobbi erejű összefogással, megyei együttműködés
keretében fejlesztési projektek generálása.

KKV-Stratégia Fórum Dr. György László
államtitkárral
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy
országos szakmai fórumsorozatot szervezett,
amelynek Bács-Kiskun megyei rendezvényére
2019. április 25-én került sor kamaránk székházában. A megbeszélés célja volt a kidolgozás
alatt álló új KKV Stratégiával kapcsolatban a
megyei vállalkozások véleményének megismerése, begyűjtése, illetve azok beépítése a dokumentumba. A rendezvényen Dr. György László,
az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkára röviden ismertette a KKV
Stratégiát, ezt követően a 22 megjelent cégvezető egy szakmai beszélgetés keretében mondhatta el észrevételét, javaslatát.

Javaslatok a teljesség igénye nélkül:
• közlekedési infrastruktúra fejlesztése,
• új munkahelyeket létrehozó fejlesztések,
• új piaci szereplők betelepülésének ösztönzése a szabad vállalkozási zónákba,
• megyei turisztikai koncepció kidolgozása,
• logisztikai központok,
• öntözőrendszerek alkalmazása a mezőgazdasági termelés fejlődése érdekében,
• a munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése,
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A
megbeszélésen elhangzott javaslatok
a következő szakterületeket érintették: innovatív termék
fontossága, kutató helyek
és vállalkozások együttműködése, külpiacra lépés támogatása,
adó, járulék és adminisztrációs terhek
további csökkentése, generációváltás, digitalizáció, kkv kategória differenciálása, pályázati adminisztráció egyszerűsítése.
Hírös Beszállítói Klaszter
„Fejlesztés a professzionális szolgáltatások kialakítására a
Hírös Beszállítói Klaszter tagjainak nemzetközi megjelenése
érdekében” című, GINOP-1.3.2-15-2018-00032 azonosító számú
pályázati projekt keretében a HÍRÖS KULCS Kamarai Gazdaságfejlesztő és Szervező Kft. közel 50 MFt, vissza nem térítendő támogatást
nyert 2019-ben. A pályázati adminisztráció elhúzódása miatt a projekt finanszírozásához az előleg csak 2020 elején érkezett meg, így a megvalósítás
némi késedelmet szenved. A tervezett tevékenységek: nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó klaszter menedzsment szolgáltatások és közös marketing tevékenység, valamint közös arculat kialakítása.
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Dél-alföldi Innovációs Díj
Kamaránk az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának elnökségével, a Dél-alföldi régió két megyei partnerkamarájával és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve
2010 óta minden évben pályázatot hirdet a régióban a létrehozott szellemi alkotások elismerése és az innovációs tevékenység támogatása
érdekében.

Megyei díjazottak ebben az időszakban:
Elismerés

Gazdasági társaság kategória

Természetes személy kategória

2016

I. díj

Magnus Engineering Kft., Kecskemét

2017

SZAB aranyozott érem Interkerám Kft., Kecskemét

2018

II. díj

2018

oklevél

Muhi Kristóf, Kecskemét

2019

I. díj

Hal Melinda, Baja

2019

oklevél

BIOLA Biokozmetikai Kft.,
Kecskemét

2019

oklevél

Bakos és Társai Bt., Kecskemét

Albadent Fogászati Kft. és Denti
System Kft., Kecskemét és Szentes

Országos Innovációs Fórum Kecskeméten
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal 2019-ben egy országos roadshow keretében vette fel a kapcsolatot az innovatív vállalkozásokkal. Kecskeméten kamaránk adott
otthont a rendezvénynek megyei vállalkozások meghívásával. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával közösen szervezett, országos,
kkv-fókuszú rendezvénysorozat azt a célt szolgálta, hogy a KFI stratégia előkészítése, valamint a hazai innovációs pályázati rendszer
hatékonyságának fokozása érdekében széles
körben bevonják a hazai innovációs ökoszisztéma szereplőit a konzultációs folyamatba.
A Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnök által vezetett
program előadásain közel száz vezető szakember vett részt, a workshopokon a meghívott
cégvezetők az egyes pályázati felhívások tervezeteiről mondták el a véleményüket.
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Young Spirit
Öt megyei iparkamara „Young Spirit” címmel 2018-ban egy olyan kezdeményezést indított útjára, amely a
fiatal, tettre kész kutatókat és az innovatív cégeket összeköti, köztük innovatív termékek, szolgáltatások
létrejöttét célzó együttműködések kialakulását segíti. A Young Spirit egyik célja kamarai és egyetemi háttérrel egy rendezvénysorozat fejlesztése, amelynek keretében Pécs, Győr, Kecskemét, Debrecen és Szeged
helyszíneken a fiatal kutatók és az innovatív vállalkozások vezetői találkozhatnak. A harmadik rendezvényre 2019. november 13-án került sor Kecskeméten a Neumann János Egyetem hagyományos, tudományos
konferenciája, az AGTEDU keretében. A konferencia elsősorban az egyetemi karokon oktatott és kutatott
tudományterületeket öleli fel. Ebben az évben egy különleges színfoltot jelentett a rendezvényen a Young
Spirit szekció.
Közreműködő partnerkamarák:

Magyar Multi Program tájékoztató – GINOP -1.1.4-16
A Magyar Multi Programról kamaránkban tájékoztató rendezvényt szerveztünk 2020. február 19-én az ITM
és az IFKA munkatársainak részvételével. Az ipar 4.0 projekt folytatásaként a fejlődőképes, innovatív és
exportképes termékeket előállító, illetve szolgáltatásokat nyújtó kkv-k számára egy új projekt indult az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával. A projekt
keretében a kiválasztott vállalkozások egyéni szükségleteik felmérését követően támogatást kapnak egyedi fejlesztési terveik kidolgozásához, majd lehetőségük lesz ezek megvalósításához vissza nem térítendő
forrásokat igényelni. A közel 20 céget képviselő résztvevők a minisztérium és az IFKA munkatársaitól részletes és személyre szóló tájékoztatást kaptak.

23

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!

Digitális KKV Napok a megyében
A 2015-ben indult Modern Vállalkozások Programja projekt folytatásaként 2018 júniusa és 2019 novembere
között kamaránk hét Digitális KKV Napot szervezett Baján, Jánoshalmán, Kalocsán és Kecskeméten szakmai
előadásokkal és informatikai kiállításokkal. A rendezvények lehetőséget teremtettek a térségi mikro-, kisés középvállalkozásoknak arra, hogy naprakész üzleti infokommunikációs technológiákkal (IKT), a munkájukhoz szükséges informatikai eszközökkel és ezek potenciális szállítóival, szakembereivel ismerkedhessenek
meg. Az MKIK által pályázati forrásból finanszírozott rendezvényeken a vállalkozások képviselői díjmentesen vehettek részt. Az eseménysorozaton közel négyszázan voltak jelen. 235 fő a vállalkozások képviseletében több mint 40 előadásból szerezhetett információkat cégük digitális felzárkózásához, fejlődéséhez.

710+
17 300+

2 000+

11 700+
7 700+
27 800+
260+
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ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM
Az Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) célja a kisés közepes vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának növelése. A program
legfontosabb célja, hogy a mentorálás hazánkban is országosan elterjedjen, erősödjön a vállalkozói tudatosság és együttműködés, ezáltal
csökkentve a vállalkozók tudásában, tapasztalataiban és kompetenciáiban meglévő hiányosságokból fakadó versenyhátrányokat. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elkötelezett
abban, hogy növelje a vállalkozói aktivitást, a
túlélési esélyeket, valamint hozzájáruljon a vállalkozói kultúra és imázs javításához.

ACPS Automotive Kft., a Budamobil-Cargo Kft.
és a MAG Hungary Kft. lettek a beszállítói mentorok, míg a Pentacolor Kft. és a Faddikorr Kft.
vállaltak szerepet, mint külpiaci mentorok.
A mentoráltak toborzásának 2020 február végi
eredményes zárását követően március elején elindult az Országos Vállalkozói Mentorprogram
beszállítói és külpiaci mentorálása. A toborzás
eredményeként 222 külpiaci és 226 beszállítói
mentorált került kiválasztásra. A mentoráltak
országosan hatvan sikeres beszállítói és negyven sikeres külpiaci mentor közül választhattak.

A program 2019 februári nyitórendezvényét
követően indult el a mentorok toborzása, melynek eredményeként Bács-Kiskun megyében az
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GINOP-6.1.7-2018-00001
„Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok
és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések
szakmai támogató programja”
zásbejelentésekre, összességében a pályázatok
megvalósítására és a megvalósítás során felmerülő kérdésekre összpontosítottak.

A projekt célja a gazdaság versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, a gazdaság igényeinek
megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal
rendelkező munkaerő biztosítása. 2018. május
15-én került megrendezésre Kecskeméten, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében a GINOP-6.1.7-2018-00001
„Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kisés középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” projekt első megyei nyitó
rendezvénye. Az információs nap célja az volt,
hogy a vállalkozók tájékoztatást kaphassanak a
pályázati finanszírozási és megvalósítási lehetőségekről. Az első rendezvényen mintegy 20
vállalkozás 27 résztvevője hallgatta meg a szakmai előadásokat.

A kapcsolódó felhívásokra (GINOP-6.1.5-17)
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára, (GINOP-6.1.6-17)
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis
és középvállalatok munkavállalói számára,
(GINOP-6.1.8-17) Vállalati Képző Központok
rendszerének kialakítása és működtetése
Bács-Kiskunból mintegy 170 pályázat került
beadásra, amely a megyék rangsorában az igen
kiemelkedő második helyet jelenti.
A rendezvényeinken a résztvevők felismerték
és tudják a képzés jelentőségét és fontosságát,
hiszen a rendelkezésre álló technikai és műszaki feltételek csak akkor válthatók versenyelőn�nyé, ha a megfelelően képzett munkaerő is rendelkezésre áll. Ez a lehetőség alkalmat teremt
a földrajzi, szakmai mobilitásra, alkalmazkodást
a technológia és a fejlődés által generált változásokhoz. Előtérbe helyezi az emberi képességeket, kompetenciákat, készségeket, teret
enged a kreativitásnak. Hozzájárul a vállalkozás
versenyképességének,
termelékenységének
növekedéséhez, s ezáltal saját forrásaikat kiegészítve, munkavállalójuk képzésbe történő
bevonását saját vállalkozásukba történő befektetésnek tekinthetik.

A második alkalommal megrendezett Szakmai
Információs napra 2018. november 14-én került
sor, melynek keretében megismerhették az érdeklődő vállalkozások képviselői a munkahelyi
képzések támogatásával kapcsolatos felhívások részleteit és közvetlen kapcsolatot teremthettek az érintett felek között.
A 2019. március 21-én megrendezett harmadik
alkalom főbb témái a támogató monitoringra, a
helyszíni ellenőrzésekre, elszámolásokra, válto-
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CSALÁD ÉS KARRIERPONT –
BAJA, KALOCSA, KISKUNHALAS
Egyéni tanácsadást mind a négy konzorciumi
tag nyújt: hatékony HR megoldások, rugalmas
foglalkoztatás lehetőségei az adott cégre szabva, jogi, pénzügyi tanácsadás. A munkavállalók,
álláskeresők igénybe vehetik az életvezetési,
álláskeresési, mentálhigiénés tanácsadást és
mentorálást. Az értékes munkaerő megtartása érdekében cégeknek is ajánljuk a szenvedély-betegséggel vagy pszichiátriai betegséggel érintett családokat segítő tanácsadásunkat.
Jó együttműködést alakítottunk ki szociális
partnereinkkel és a hasonló projektek megvalósítóival is. Térségi összefogást kezdeményeztünk, a szolgáltatások összehangolása elindult
a gyakorlatban is. Ennek is köszönhető, hogy a
projekt vállalásait túl tudjuk teljesíteni (tanácsadás: 700+ fő, képzés, fejlesztés: 900+ fő, rendezvények: 1000+ fő).

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és konzorciumi partnerei (IFKA Nkft.,
RÉV Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 200 millió forint európai uniós támogatást
nyertek el a 2018–2020 között megvalósuló
EFOP-1.2.9 projektre, amelynek keretében
nemcsak vállalkozásoknak, hanem nonprofit
szervezeteknek és magánszemélyeknek is
szolgáltatásokat nyújt. A projekt célja a munkáltatók segítése a rugalmas foglalkoztatás
bevezetésében és a hatékony munkaerő-gazdálkodásban. Cél a munkavállalók és álláskeresők felkészítése is, hogy a munkát és a magánéletet jobban össze tudják hangolni, és
sikeresebbek legyenek mindkét területen.
A kamara 9 féle engedélyezett képzést, tréninget kínál munkáltatók és munkavállalók számára nyílt meghirdetéssel vagy munkahelyi csoportok részére. Ilyenek az önismereti tréning
vezetőknek, a családbarát munkahelyek kialakítása, a munka és magánélet összehangolása,
a kommunikáció, az új generációk megismerése
(X, Y, Z generációk). A sikeres képzések mellett
interaktív workshopokat, rendezvényeket szervezünk. Elkészítettük a rugalmas foglalkoztatás
bevezetését támogató kézikönyvet, amely letölthető honlapunkról (csak.bkmkik.hu).
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KULCSTÉMÁK A CÉGEK ÉLETÉBEN
Az elmúlt négy év során számos olyan, sokszor új terület kapott hangsúlyt a vállalkozások életében, amel�lyel szembe kellett nézniük, időt, figyelmet kellett rá fordítaniuk. Kiválasztottunk ezek közül néhányat, és
megkérdeztük a megyei cégek vezetőit, miként vélekednek egy-egy témáról.

Távolinak tartja-e az ipar 4.0 kiteljesedését a megyei vállalkozások
fejlődési folyamatában?
Bíró Attila – Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Egyáltalán nem, sőt, már jelenleg is eléggé elterjedtek ezek a
megoldások, és nem csupán a saját és a hasonló vállalatok gyártásában, hanem kisebb beszállítóinknál, partnereinknél is. A korábban elsősorban autóipari termelőcégek folyamatainak hatékonyságnövelését szolgáló ipar 4.0 megoldásokat mára már az
élet számos területén alkalmazzák.
Gondoljunk csak az adatkezelésre, a különösen nagy mennyiségű
adatok tárolására, feldolgozására, a reptéri online check-in-re, az
otthon használt okos eszközeinkre, a háziorvosunkra, aki felhőbe küldi el a receptünket, a valós idejű forgalmi adatok alapján történő útvonaltervezésre vagy akár egészségügyi adatok (pulzusszám, vérnyomás, stb.)
folyamatos gyűjtésére és ezek alapján javaslatok tételére. A folyamatok automatizációja, a digitalizáció egyszerűsíti és egyben gyorsítja a mindennapokat, a döntést és a javaslattételt.
Fontosnak tartom, hogy legyen olyan fórum, ahol a tapasztalatokat, a Best Practice-eket megosztva segíthetjük a Bács-Kiskun megyei vállalkozások sikerét.

Mi a legmegnyugtatóbb módja a cégutódlásnak?
Tormási Attila – Tormási Autóház Kft.
Véleményem szerint a jelenlegi magyarországi kkv-k nagy részénél komoly problémát jelent a cégutódlás, a
hazai családi vállalatok felében még nincs kiválasztott utód. Ezek a családi cégek állítják elő Magyarország
GDP-jének több mint a felét, s a foglalkoztatásban betöltött szerepük is jelentős. Elengedhetetlen, hogy az utódlási kérdéssel foglalkozzunk, mert
bárkivel bármikor megtörténhet, hogy kimegy az ajtón és soha többé
nem jön vissza. A legtöbben nem készülnek fel időben a cégutódlásra. Lényeges, hogy a befektetők vagy a hitelező bank számára
is óriási kockázatot jelent, ha egy embertől függ a cég.
Alapvetően három kimenet lehetséges: eladásra vagy családon
belüli átvételre készítik fel a céget, vagy arra, hogy alkalmazott menedzsment irányítsa a jövőben. Ez az utódlástervezés
és annak végrehajtása legalább 2-3 évet vesz igénybe, így célszerű időben elkezdeni.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Tormási Autóháznál ez már megoldott kérdés. Annál is inkább, hogy 2020. április
3-án volt 50 éve, hogy magánvállalkozó lettem.
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Miben látja a duális képzés jelentőségét?
Dr. Nagy Zoltán – Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. az elsők között kapcsolódott be a hazai duális képzésbe: 2003-tól a szakmunkás-,
majd 2013-tól az egyetemi képzés keretében is. Az elmúlt
évek tapasztalatai megerősítettek bennünket abban, hogy
ez a teljesítményorientált tanulmányi rendszer a hazai műszaki közép- és felsőoktatás sikertörténete. Az elméleti és
gyakorlati ismeretek párhuzamos elsajátítására épülő rendszer komplexebb és magabiztosabb tudást nyújt a hagyományos képzési formáknál, ami óriási előnyt jelent a frissen végzett
szakemberek és az őket foglalkoztató vállalatok számára egyaránt.
A folyamatos túljelentkezés azt bizonyítja, hogy egyre több diák szeretne
élni a PMK gyakorlatközpontú oktatásának előnyeivel, amelyeket tanulmányaik megkezdésének pillanatától élvezhetnek. Leendő hallgatóink a nyílt napokon és az üzemlátogatásokon reális képet kapnak a választott szakmáról.
Ez segítséget jelent az ideális pálya megtalálásához, s ezáltal egy sikeres pályafutás megalapozásához. A
diákok és a szüleik is kezdettől fogva biztosak lehetnek abban, hogy olyan tudást sajátítanak el a fiatalok,
amely jól hasznosítható a munkaerőpiacon.
A duális oktatási forma költséghatékonyság szempontjából is kiemelkedő. A képzés során megszerzett
gyakorlatnak, illetve az úgynevezett soft skillek elsajátításának köszönhetően az elhelyezkedést követően
minimálisra csökkenthető a beilleszkedés és a betanulás időszaka. Ráadásul ebben a rendszerben szinte
elhanyagolható a pályaelhagyók száma.
Vállalatunk immár 17 éve vállal aktív szerepet a gazdaságközeli oktatási forma működtetésében. Ennek
vállalati szintű előnyeit mi magunk is megtapasztalhattuk, hiszen duális diákjaink a szemünk láttára váltak
kiváló szakemberekké. Nagy örömünkre jelentős részük társaságunknál kezdte meg, illetve folytatta aktív
karrierjét – az első pillanattól kezdve a PMK csapatának teljes értékű tagjaként.

Miért fontos a vállalkozások számára a digitális fejlődés?
Ballai Máté – IKT tanácsadó
Bács-Kiskun megye IKT tanácsadójaként 2016 óta közel 1500 vállalkozásnak tartottam előadásokat digitalizációs témakörben. Ezek fő üzenete: ha egy vállalkozás jól választja ki a digitalizációs politikáját, akkor gyorsan tud alkalmazkodni a környezete
váratlan változásaihoz.
Az üzleti digitalizáció nagyban növeli a vállalkozás sebességét,
hatékonyságát, következetességét és minőségét, ezáltal átláthatóbb folyamatokat biztosít, különösképpen, ha a rendszert
kifejezetten számára építették fel.
Az adat-alapú döntéshozatal segítségével időt és működési
költséget lehet megtakarítani. A digitalizálás és az új technológiák lehetővé teszik a rövidebb ellátási láncot, így a vállalkozás erős tud maradni a gazdasági változások során, továbbá nagyobb értéket tud kínálni az ügyfelei számára, ami
versenyelőnyt is jelent.
Az okszerű digitalizáció magával vonzza a szervezetfejlődést is,
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az új gondolkodásmód pedig innovatívabbá teszi a társaságot. A digitális átalakulás óriási lehetőséget kínál
azoknak a vállalkozásoknak, amelyek frissíteni és bővíteni akarják üzleti folyamataikat, de nem kell mindent,
mindenáron és ráadásul azonnal digitalizálni. Csak lépésről-lépésre szabad haladni!

Mennyiben változott a női vállalkozókhoz való hozzáállás az elmúlt években?
Csatos Erika – Csatos és Társa Kft.
Az utóbbi években nagyon sok jó együttműködési formát figyelhettünk meg a női vállalkozói életben. Ilyenek a kiemelten nekünk, nőknek szervezett workshopok, konferenciák,
továbbképzések, meetingek, üzleti reggelik. Ezek lehetőségek a szakmai fejlődésre, új üzleti kapcsolatok és együttműködések kiépítésére is.
A Nőnek lenni jó! konferencia, a Vállalkozónők Világnapja, a
Trendalelke Vállalkozónői Reggelik és a BKMKIK által szervezett
tanfolyamok, szakmai napok látogatottsága egyértelműen bizonyítja, hogy komoly igényt elégítenek ki ezek a rendezvények.
Nagy örömmel tapasztalom, hogy a női vállalkozók nyitottak az együttműködésekre, nem félnek tanácsokat kérni és tanulni egymástól. Ez a fajta
nyitottság pedig a jövő tekintetében igen erős versenyelőnyt jelenthet számukra.

Miként lehet egy régi technikát úgy megújítani, hogy a jelen kor követelményeinek megfeleljen?
Dr. Renner Tamás – Renner Bt.
Akinek a sors az életben mérnöki pályát szánt, joggal érezheti magát szerencsésnek, mert a mindennapokban kreatív ötletek megvalósításával is
foglalkozhat. Napjainkban, amikor a digitalizációval támogatott technika és technológia mérnöki szemmel nézve is hihetetlen sebességgel fejlődik, akkor lehet csak igazán szabadon engedni az innovatív
gondolkodást. Tovább kell folytatni azt a tervező, alkotó munkát,
amit elődeink bizonyítottak, mert a mai technológiai lehetőségeinkkel, mérési, számítási, modellezési metódusainkkal a kor elvárásainak megfelelően tudjuk megújítani a már ismert eredményeket,
gépeket, berendezéseket. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy van, ami nem változik a negyedik ipari forradalom idején sem: jó mérnök a 21. században is csak az lehet,
akinek a magas szintű szakmai tudása biztos erkölcsi alapokon nyugszik.
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Hogyan csökkenthető az ökológiai lábnyom mértéke szűkebb környezetünkben?
Tan Attila – Akusztika Mérnöki Iroda Kft.
Az „ökolábnyom” az életvitelünkhöz szükséges és a Földünkön rendelkezésre álló termőterület mennyiségének az aránya. Lassan már két bolygó is kellene ahhoz, hogy megéljünk,
de csak egy van, tehát változnunk kell! Magánemberként felelősségünk a lakhatás, étkezés, közlekedés, vásárlás, hulladékkezelés tekintetében van. Gazdasági szereplőként pedig ugyanezek:
telephelyműködés, étkeztetés, szállítmányozás, beszerzés, hulladék-gazdálkodás. Egységben nézve a területeket és a helyes magatartásmódot, legbelül mindenki pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Az ismeretlen kérdéseknek pedig utána tudunk nézni. Igazolhatjuk is magunkat a következőkkel: kis energiával működünk,
gazdaságosan és környezetbarát módon étkezünk, a legjobb szállító eszközeink vannak, a nyersanyag környezetbarát és egyre kevesebb a termelési hulladékunk. Valóban így van ez? Mi a helyzet a piaci versennyel?
Második helyre tudjuk ezt tenni a Földünk védelme után? Hiszen ennek kell lennie az elsőnek! Kereshetünk
konkrét szempontokat, hogy mit és hogyan tegyünk, de a kérdés az, hogy megteszünk-e mindig mindent
annak érdekében, hogy a Fontosat szétválasszuk a Sürgőstől. A Fontos a Föld, a többi már innen nézve nem
annyira Sürgős.

Zöld energia felhasználása a kecskeméti távhőszolgáltatásban
Horváth Attila – KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
A klímavédelem és a környezettudatos gondolkodás előtérbe kerülése nagymértékben hozzájárult a távhőszolgáltatás, mint kiemelten környezetbarát fűtési mód világszerte tapasztalható újjászületéséhez. A
megújuló energia alapú távhővel jelentősen csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsájtása helyi és
globális szinten egyaránt. Ugyanakkor – a helyben rendelkezésre álló zöld energiaforrások felhasználása
révén – óriási előrelépést jelent a távhőszolgáltatás energetikai függetlensége felé, ami pozitívan hat a
fogyasztók ellátásbiztonságára.
Ennek megvalósítását tűzte ki célul a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. átfogó fejlesztési projektje. A 26.000 tonna/év CO2 megtakarítást eredményező, mintegy 7,5 milliárd forintból létrejövő
beruházás meghatározó eleme a város déli iparterületén üzembe álló zöld fűtőmű. Ehhez kapcsolódik az új és már meglévő
fűtőműveket összekötő, egységes távhőhálózat kialakítása,
amely – egyéb korszerűsítésekkel kiegészülve – nagy mértékben növeli a kecskeméti távhőszolgáltatás energiahatékonyságát. A beruházással hosszú távon fenntartható,
környezettudatos hőtermelés valósul meg a hírös városban, amely európai színvonalon szolgálja ki a lakossági és
nagyfogyasztói igényeket.
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SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS
AZ MFKB SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
A Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a
szakképzés-irányításban és megvalósításában résztvevő
szakértők közreműködésével minden évben felülvizsgálta a megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját, amely a
munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet
és megyei szakképzési rendszer kialakítására alkalmas
szakképzés-fejlesztési célokat és elveket határoz meg.
A tanulmánynak része a szakképzési irányok és beiskolázási arányok rövid- és középtávú terve is. A Fejlesztési
Bizottság évente kialakított szakmaszerkezeti javaslatai
során figyelembe vette a munkaerő-piaci igényeket, a
közép- és hosszútávú fejlesztési terveket, a gazdasági
irányokat. Célja, hogy az államilag támogatott képzések
megfeleljenek a gazdaság elvárásainak. A körültekintő
döntés támogatta, hogy az első szakképesítéshez térítés nélkül jussanak hozzá a fiatalok.

PÁLYAVÁLASZTÁSI, PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
„Jövőd a tét!” pályaválasztási kiállítások
2019-ben 18. alkalommal került megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
szervezésében a „Jövőd a tét!” pályaválasztási kiállítás, amelynek minden évben
három város ad otthont: Kecskemét, Baja,
és a harmadik helyszín Kiskunhalas, Kalocsa, illetve Kiskőrös, váltakozva. Kamaránk
kiállítóként is megjelenik a rendezvényen,
standunk az egyik legnépszerűbb a látogatók körében. A szakkiállítás ideje alatt cégés üzemlátogatásra utaztatunk általános
iskolás tanulókat. Átlagosan 25 céglátogatást bonyolítunk le mintegy 700-800 tanuló
részvételével a három városban. Az érdeklődők 2016 óta szimulátorok segítségével
próbálhatják ki a szakmákat.
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Szakmavilág Kamionos Roadshow
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakmavilág roadshow-ja 2018 őszén vette kezdetét és 2019 tavaszán
folytatódott, Bács-Kiskun megyében 4 állomással. Rendhagyó VR aktivitáson keresztül ismerkedtek a tanulók
a szakmákkal. A programot a helyszínen élményközpontú pályaorientációs foglalkozásokkal, tanácsadással és
szakmaspecifikus játékokkal egészítettük ki. Ősszel a pályaválasztási kiállításhoz kapcsolódóan két napot Kecskeméten, tavasszal egy-egy napot Baján, Kalocsán, illetve Kiskunhalason töltött a kamion. A program keretén
belül több, mint 1000 tanulót segítettünk a pályaválasztásában. A virtuális technológia pályaorientációs alkalmazása nagyon népszerű volt a diákok körében.

Rendhagyó technika óra
2017-ben kezdtük rendhagyó technika óra projektünket, kezdetben két általános iskolai osztály és két helyszín bevonásával.
A megváltozott technika tanítás és a fogyasztói társadalom hatására a mai fiataloktól úgy várjuk el, hogy szakmát válasszanak
maguknak, hogy sohasem volt szerszám a kezükben, nem élhették át az alkotás örömét. Ennek a problémának a kiküszöbölésére indítottuk be a rendhagyó technika óráinkat, amelyeken
szakképző iskolai tanműhelyekben, gazdálkodó szervezeteknél, gyakorlati képzőhelyeken ismerkedhetnek meg a tanulók
a szakmák alapszerszámaival, az alapanyagokkal interaktív módon, élményközpontúan, tevékenyíttetően. Mára a projektben
három szakképző iskolában és nyolc gazdálkodó szervezetnél évi 50 alkalommal vesz részt 10 általános iskola
31 osztálya közel 700 tanulóval. Az egyik iskolavezető így vélekedett a tevékenységünkről: „Szeretném megköszönni a lehetőségeket, foglalkozásokat, amelyekkel segítették gyermekeink pályaválasztását. Nagyon sok,
hasznos információval, tapasztalattal és nem utolsó sorban élménnyel gazdagodtak tanulóink a rendhagyó
technika órák alkalmával. Bízunk abban, hogy ez a projekt továbbra is megmarad, és minél több diákunk vehet
majd részt a későbbiekben is hasonló programokon.”
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Nyári tábor a szakmák megismerésére
2017-ben szerveztük meg első alkalommal „Szaki Tábor” elnevezésű pályaorientációs nyári táborunkat. Az
első sikerén felbuzdulva 2018-ban és 2019-ben is megtartottuk. A tábor résztvevői 7. osztályt végzett általános iskolás tanulók voltak. Kezdetben 20 diák jelentkezett, majd 25, 2019-ben pedig a nagy érdeklődésre
való tekintettel már két turnust tudtunk indítani 25-25 fővel.
A tábor célja a szakmák megismertetése, megszerettetése a tanulókkal, interaktív módon. Az egyhetes
táborok alkalmával a délelőttöket a szakképző iskolák tanműhelyeiben töltjük, délután pedig gyakorlati
képzőhelyeken ismerkednek a tanulók a szakmákkal. A tábor sikerét bizonyítja az is, hogy a gyakorlati képzőhelyeken ma már találkozunk olyan duális képzésben résztvevő tanulókkal, akik a Szaki Tábor hatására
választottak maguknak szakmát.
Kalocsán 2017-től kezdődően minden évben megrendezésre került a Kisinas Tábor, melynek lebonyolításában a Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai tagintézménye segédkezett. Cél volt a tanulókkal minél több
szakma megismertetése, kipróbálása, segítségnyújtás a pályaválasztásban. A szakmai tevékenység mellett
üzemlátogatások, tanműhely látogatások során betekintést nyerhetnek a diákok a szakmák szépségeibe és
az egyes munkafolyamatokba.
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A TANULÓSZERZŐDÉS RENDSZERE
leten vezeti. Kérelmére az a gyakorlati képzést
vállaló gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan
szervezet vehető fel nyilvántartásba, amely
rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel
a képezni kívánt szakképesítésekre vonatkozóan. A kamara rendszeresen elvégzi a képzőhelyek minősítését.

A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet
köti a duális képzésben tanulóval a szakmai
gyakorlati képzés biztosításáról. Tanulószerződés köthető a nappali rendszerű oktatásban
és valamennyi munkarendben megszervezett
felnőttoktatásban is. A szerződés a vállalkozás
és a tanuló szempontjából egyaránt előnyöket
jelent. A gazdálkodók a munkaerő utánpótlásukat biztosítják, a tanulók az üzemi körülmények
között tanultakat hasznosítva könnyebben helyezkednek el a bizonyítvány megszerzését követően. A tanulószerződések engedélyezése,
nyilvántartása, ellenőrzése a kamara feladata.
A vállalkozások, a tanulók és a szakképző intézmények együttes munkáját segíti a kamarai tanácsadó hálózat.

Szakmai gyakorlati szintvizsga
A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés
első szakképzési évfolyamán elsajátította-e az
irányítás melletti munkavégzéshez szükséges
kompetenciákat, szintvizsgát szervez. A szintvizsgán az adott szakképesítés szerinti szakmai
gyakorlati feladatokat oldanak meg a tanulók.
A vizsga sikeres teljesítése után a diákoknak
lehetősége nyílik a duális képzés keretein belül
egy vállalkozásnál, valós munkakörülmények
között folytatni a gyakorlati tanulmányaikat.

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását az
illetékes gazdasági kamara az általa erre a célra
kialakított és üzemeltetett elektronikus felüSzámadatok a kamara képzési tevékenységről:

2016

2017

2018

2019

Tanulószerződéssel tanulók (fő)

2446

2834

2908

2338

Gyakorlati képzőhelyek (db)

520

527

543

543

Szintvizsgázók létszáma (fő)

1209

1142

1005

911

Szintvizsgák (db)

156

148

135

126

Szakmai vizsgán részt vettek (fő)

9142

10381

10769

11760

Szakmai vizsgák (db)

838

968

1136

1169

Mesterképzésen és vizsgán részt vettek (fő)

22

47

60

33

Pályaorientációba bevontak (fő)

2868

3428

4689

6446

Pályaorientációs rendezvények (db)

107

128

161

252

Szakma Kiváló Tanulója Versenyen részt vettek (fő)

281

251

336

453

Gyakorlati oktatói képzésen és vizsgán részt vettek (fő)
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Új projekt 2019-től
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NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKMAI VERSENYEK
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny eredményei
Az SZKTV-t és az OSZTV-t minden évben megrendezi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
tanulmányaik során legjobban teljesítő végzős
tanulók körében. A szakmai verseny feladatai
az adott szakképesítés elméleti és gyakorlati
ismeretanyagára épülnek. A versenyzők elsőként központi írásbeli elődöntőn vesznek részt,
majd a kiválóan teljesítők középválogatón adnak számot gyakorlati tudásukról, és ha ott is
átlagon felül teljesítenek, akkor a Szakma Sztár
Fesztivál döntőjén mérettetnek meg. A dobo-

gósok jutalma a szakmai bizonyítvány azonnali megszerzése.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara – elismerése jeleként –
a versenyen 1-3. helyezést elérő megyei
versenyzőket, a gyakorlati képzést folytató
gazdálkodó szervezetnél felkészítő egy gyakorlati oktatót és a felkészítést végző intézményi
egy elméleti szakoktatót pénzbeli díjazásban
részesíti. A szakmák európai és világversenyén
(EuroSkills, WorldSkills) az utóbbi négy évben
megyénkből öt ifjú szakember ért el rangos helyezést.

EuroSkills
2018-ban Magyarországon zajlott a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, a EuroSkills. A
31 magyar versenyzőből ketten képviselték
Bács-Kiskun megyét. Déri Levente informatikai
rendszerüzemeltető Kecskemétről a negyedik
helyezést érte el. A magyar csapat rangsorában

a legmagasabb pontszámmal büszkélkedhetett. Szerletics Máté nehézgépszerelő, az AXIÁL
Kft. szervizszerelője pedig a 9. helyen végzett.
Kamaránk segítségével Bács-Kiskun megyéből
2300, pályaválasztás előtt álló diák utazhatott
a rendezvény helyszínére, a Hungexpora, ahol
37 szakma rejtelmeibe pillanthattak be.

36

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

FELNŐTTKÉPZÉS
DPO Adatvédelmi tisztségviselő képzés
A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-i hatálybalépésével számos változást hozott a vállalkozások adatkezelésében. A jogszabály minden
gazdálkodóra vonatkozik, ahol személyes adatokat kezelnek és
adatbázisokkal foglalkoznak. Az előírások be nem tartása komoly
bírsággal és kártérítési keresetekkel járhat.
A rendelet életbe lépéséig a vállalkozásoknak fel kellett készülniük mind az elektronikusan tárolt, mind pedig a papír alapú
adatok átlátható kezelésére, megfelelő tárolására, és igazolniuk kellett, hogy ezek birtoklására, kezelésére megfelelő jogalapon kerül sor. Ebben segítette a kamara őket azzal, hogy számos
felkészítő előadást tartott az adatkezelés elveiről, az adatkezelés
jogalapjairól, az érintettek jogairól.
Továbbá 20 órás DPO adatvédelmi tisztségviselő képzést szervezett,
melyet több mint százan végeztek el. Az oktatáson a GDPR irányelveit
és adatkezelési alapelveit, az adatvédelem hazai és nemzetközi hatóságának feladatait és hatáskörét, az adatvédelmi tisztviselő jogállását és feladatait
ismerték meg a résztvevők.

Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés
A megyei vállalkozások képviselői számára a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint felnőttképzést folytató intézmény munkahelyi elsősegélynyújtó képzést biztosít, amelyen az elmúlt négy évben
299 munkavállaló vett részt. A kamara ezzel a szolgáltatással lehetőséget nyújt azon rendelkezés betartására, hogy minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve
az ott dolgozók számától függően, a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy
jelenlétét biztosíthassa a munkaadó.
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MESTERSZAKMÁK – SZAKMÁK MESTEREI
Aranykoszorús mestereink
A hosszú időn keresztül, egyenletesen magas színvonalon végzett, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is
kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek munkájának elismeréseként Arany-, Ezüst- és Bronzkoszorús mester cím adományozható.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben három olyan szakembernek ítélte az Aranykoszorús mester magas kitüntetést, akik kiemelkedő erkölcsi és szakmai munkásságukkal hozzájárultak a
térség gazdasági fejlődéséhez, a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez. Pivon József villanyszerelő mester, Göldner Tibor cukrász mester, Bartek Károly kőműves mester magatartása, jelleme példamutató vállalkozó társaik, valamint a tanulóik számára egyaránt.
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Mestervizsgák az elmúlt 4 évben
A mestervizsga a szakemberek szakmai fejlődési folyamatában jelentős mérő, értékelő és
minősítő szintet hivatott képviselni. A minőségi
színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk,
munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes
vezetéséhez, a cégek munkafolyamatainak irányításához, szakmájuk, hivatásuk továbbörö-

kítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahely
teremtéshez. A 2016–2020-as időszakban 162
szakember 15 szakmában bizonyította a kamara
által szervezett mestervizsga keretében, hogy
rendelkezik a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretekkel, valamint
bemutatta a bizottság előtt, hogy szakmájának
legmodernebb technológiáját is naprakészen
követi és tudja gyakorolni.

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga
2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 50 órás, képzési és vizsgadíjában támogatott kamarai gyakorlati oktatói képzést
szervezett az iskolai rendszerű szakképzésben
gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatói
számára, a megyében több képzési helyszínen.
A vizsga két részből állt: egy online vizsgából,
amely az alapvető elméleti ismereteket kérte számon, valamint egy gyakorlati vizsgatevékenységből, ahol a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek
gyakorlatban történő alkalmazását mérte a
vizsgabizottság. 2019-ben 280 fő tett sikeres
vizsgát és szerezte meg tanúsítványát kamaránknál.
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SZAKMAI KLUBOK A FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN
Közel ötvenen hallgatták Báthory Katit és Juhász Klárit, a két neves kozmetikus mestert,
akiknek közös könyve, a Kozmetikai diagnosztika adta a képzés alapját. Az egész napos
oktatás elméleti és gyakorlati részből állt. A
Klub vezetője, Kiss Izabella, a kozmetikus mestervizsga bizottság elnöke a diagnosztikai tudást a szakma alapismeretének tartja, amelyet
nemcsak a mestereknek, hanem a frissen végzetteknek is tudniuk kell.

HR szakemberek találkozója
Hogyan kommunikáljunk az új generációkkal?
Mi jelenti a jó munkakörnyezetet az Y és a Z
generáció számára? Milyen tanulási utak vezetnek felnőttkorban a szakképesítéshez? Hol és
miért előnyös a rugalmas foglalkoztatás? Ilyen
és ehhez hasonló kérdések és témák köré épül
a 2016 februárjától működő HR Klub munkája,
amelyen HR-vezetők és munkatársak, könyvelők, gyakorlati oktatásvezetők osztják meg
tudásukat egymással.

Szürke február, színes farsang – létrejött a
Fodrász Klub
„Szürke február, színes farsang” címmel tartotta első rendezvényét a kamara újonnan alakult
Fodrász Klubja 2019. január 21-én. Fodrászok,
tanulók és mesterek a báli frizurák mellett a
férfi hajstílusokkal is megismerkedhettek e
szakmai napon. A fodrászmesterek: Hintenberger Máté női alkalmi frizurasugallatokkal,
Pulya Misi férfifrizura inspirációkkal, Szabóné
Vincze Anikó férfi hajstílus divattal, Vargáné
Balázs Mária, a fodrász mestervizsga bizottság
elnöke pedig a vagány Rockabilly stílus 2019es változatával készült. Herczeg Eszter a kreatív hajfonás rejtelmeibe vezetett be, Pázmány
Patrícia stílustanácsadó pedig báli dress code
és ruhakollekció ajánlattal érkezett a telt házas
rendezvényre, Kecskemétre.

Aktuális témákról beszélt az Autós Szakmai
Klub
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Autós Szakmai Klubja azzal a céllal alakult
meg, hogy a járműipari szakmákat aktuálisan
érintő témákban megoszthassák egymással
gondolataikat, tapasztalataikat a klubtagok.
2017. április 12-én, Kecskeméten „Elektronikai
diagnosztika, digitális technikai gyakorlat laboratóriumi körülmények között, működő modelleken” címmel tartottak klubülést, gyakorlati
bemutatót a téma iránt érdeklődő autószerelők
és autóvillamossági szerelők.
Kincs Eszter díjat alapított a kamara klubja
A Kamara Lábápolók, Kézápolók és Műkörömépítők Országos Szakmai Klubjának szakmai vezetőképzéssel összekötött tavaszi ülésére 2018
májusában került sor. A szakmai napon szó volt
a speciális gyógypedikűrről, a nyári hajápolásról, a szakmai fejlesztés irányairól és a mestervizsgák eredményeiről. Bakos Aranka, a Lábápolók, Kézápolók és Műkörömépítők Országos
Szakmai Klubjának vezetője e napon a „Kincs
Eszter Díj” szakmai díj alapítását kezdeményezte, amelyet minden évben egy fiatal tehetségnek ítél oda a szakmai klub.
Bőrdiagnosztikai szakmai nap a Kozmetikusok Klubjának szervezésében
Kiemelt érdeklődés kísérte a kamara Kozmetikus Klubja által szervezett bőrdiagnosztikai képzést 2019. április 1-jén, Kecskeméten.
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SZAKMAI SZERVEZETEK ÉS A KAMARA EGYÜTTMŰKÖDÉSEI
A Kézműipari Tagozat és a Magyar Országos
Szakmai Ipartestület tervei együttműködési
megállapodásban
A Kamara Kézműipari Tagozata és a Magyar
Országos Szakmai Ipartestület (MOSZI) tagságuk szakmai tudásának és műveltségének,
a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében,
valamint az aktív szakmai közösségi élet működtetésére, annak támogatására együttműködési megállapodást kötöttek 2017. május
8-án, Kecskeméten. A szervezetek részéről Tasi
László kézműipari alelnök és Schulze László, a
MOSZI elnöke vállalták, hogy kiemelten a női
szépségszakmák, a fogtechnikus, a szikvízkészítő, a kelmefestő szakmákban a munkaerő-piaci
képzési igények összehangolásával a vállalati
és oktatási szakmai kompetenciákat közösen
határozzák meg. Céljuk a hatékony, minőségi, gyakorlat
orientált képzés megvalósítása,
a munkavállalás esélyeinek növelése, a foglalkoztatás javítása, a vállalkozói szellem oktatási
intézményekben való megjelentetése.

A Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Ipartestület és a Kézműipari Tagozat közös szándéka
együttműködési megállapodásban
A Kézműipari Tagozat és a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület a festő-mázoló szakmában, valamint a rokon szakmákban
működő vállalkozások szakmai tevékenységének működésében, szakmafejlesztési feladatokban, a szakmák jó gyakorlatának széles
társadalmi körökben és nemzetközileg való
megismertetésében kíván együttműködni,
a szakmák fejlődését szolgálni. E szándékot
együttműködési megállapodásban rögzítette
Tasi László kézműipari alelnök és Kovács László
Zoltán SZMTOI elnök a 2018. április 6-án megrendezett Festők Szakmai Napján.

Duális hallgatók
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Neumann János Egyetemmel együttműködve 2017 óta foglalkoztat két gazdálkodási és menedzsment szakos duális hallgatót.
A hallgatók gyakorlati tevékenységéhez a kamara rendszeres szakmai felügyeletet és irányítást biztosít, a hallgatók pedig a friss szakmai
tudást és fiatalos szemléletet hoznak a kamarába. A szakmai gyakorlat során megismerik a kamarai szakmaterületek tevékenységét, melyet
tanulmányaikba építenek be.

Együttműködési megállapodások aláírása az
ipartestületekkel
A Kézműipari Tagozat 2016-ban együttműködési megállapodást kötött a Kecskemét és Vidéke
Általános Ipartestülettel, az Izsáki Ipartestülettel és a Tiszakécske és Vidéke Ipartestülettel.
Az összefogás célja, hogy a szervezetek kölcsönösen segítsék egymást a hatékony vállalkozói
érdekérvényesítés érdekében. A megállapodásban rögzítették, hogy a vállalkozásokat érintő rendezvényeikről kölcsönösen tájékoztatják
egymást, a kiállítások, vásárok szervezésében
ajánlják saját tagságuk köréből az érdekelt vállalkozókat, továbbá a kamara a felnőttképzéseit, mesterképzéseit kínálja fel az új ismeretek
megszerzésére az ipartestületi tagoknak.
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KÜLKAPCSOLATOK
A KAMARA EXPORTTAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI
•  ATA Carnet, származási bizonyítvány hitelesítése és egyéb árut kísérő kereskedelmi okmány, számla
láttamozása
•  Belföldi és külföldi vállalkozások közötti üzletember találkozók szervezése konferenciákhoz, kiállításokhoz kapcsolódva
•  Üzleti találkozók, céges bemutatók szervezése külföldön megyei vállalkozások részére
•  Külföldi, belföldi üzleti ajánlatok közvetítése
•  Vállalkozások termékeinek megjelentetése külföldi kiállításokon
•  Külpiaci megjelenés támogatása
•  Segítségnyújtás megyei vállalkozások kintlévőségeinek behajtásában
•  Egyszerű német cégkivonat beszerzése
• Hitelesített német cégkivonat beszerzése
•  Teljes körű cégátvilágítás német székhelyű társaságokról német nyelven
•  Teljes körű cégátvilágítás uniós székhelyű társaságokról német vagy angol nyelven
•  Külpiaci információk beszerzése: az adott ország vonatkozásában általános gazdasági tájékoztatók,
piaci információk, fontosabb gazdasági tájékoztatók
• Tanácsadás külkereskedelem, vámtechnika területén
Külkereskedelmi okmányok hitelesítése
Kamaránknak továbbra is speciálisan kiemelt tevékenysége a különféle külkereskedelmi okmányok és származási bizonyítványok hitelesítése.
Az áruk származását a kivitelre vonatkozó vámjogszabályban meghatározott intézkedések és a beviteli országban érvényben lévő korlátozások miatt szükséges igazolni. Származási bizonyítványt adunk ki az exportáru szállításához, exportbiztosításhoz, pályázatokhoz és az exportfinanszírozási hitelekhez. Ugyancsak
kamaránk állítja ki az ATA Carnet igazolványt is, mely olyan nemzetközi vámokmány, amely egy éven keresztül teszi lehetővé az áruk vámmentesen történő ideiglenes kivitelét, újrabehozatalát.  A származási bizonyítványok hitelesítése intézhető valamennyi ügyfélszolgálati irodánkban, míg az ATA Carnet igazolványt a
kecskeméti irodánk hitelesíti.
A kamara nemzetközi kapcsolatai
• Zombori Regionális Gazdasági Kamara
• Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara
•  Újvidéki Regionális Gazdasági Kamara
•  Luccai Ipari, Kereskedelmi, Kézműves és Agrárkamara
• Drôme-i Kereskedelmi és Iparkamara
• Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara
•  Krétai Techológiai Szakképző Intézet
• Eszéki Gazdasági Kamara
•  Karlsruhei Kereskedelmi és Iparkamara, Kaslruhei Kézműves Kamara
• Krími Kereskedelmi és Iparkamara
•  NZP Nagy Rechtsanwälte Fachanwälte – Nürnberg
•  AVV Dr. Molnár Krisztina – Pisa
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NAGYKÖVETEK LÁTOGATÁSAI
Belga Királyság Nagykövetének látogatása – 2017. január 11.
Különösen Bács-Kiskun megyében lát fantáziát Marie-France André, a Belga Királyság nagykövete, aki Kecskemétre látogatott. A találkozón elhangzott: Magyarország előnye a környező államokhoz képest az, hogy itt az olcsóbb munkaerő
kiválóan képzett. Ez köszönhető többek között a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, amely elsőként szorgalmazta hazánkban a német
mintájú duális szakképzés bevezetését. Többek között a gépipar, a járműipar, az
élelmiszeripar, valamint a kutatás-fejlesztés lehetnek azok a területek, amelyekben gyümölcsöző kapcsolatok jöhetnek létre Belgiummal.

Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviseleti látogatása
– 2017. június 7.
Alexey Csurszin vezető szakértő és Mikhail Kuliasov tanácsadó érkezett
kamaránkba az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviseletétől.
A kereskedelmi képviselet a régiók közötti gazdasági programot segíti
elő, külön figyelmet szentel a kis- és középvállalkozások üzlethez jutási lehetőségeire. Nagy az igény a hasonló szerkezetű magyar vállalatok
megkeresésére és üzleti kapcsolatok kialakítására. Az átfogó információcserével konkrét elképzeléseket és partnerek keresését tudnák biztosítani.

Schwarzwald-Baar-Heuberg járás delegációja – 2017. június 15.
Sok éves jó viszony fűzi Schwarzwald-Baar-Heuberg járást Bács-Kiskun megyéhez.
Több mint másfél évtizeddel ezelőtt a német szakképzési rendszer működését
tanulmányozta kamaránk szakképzési vezetője Villingen-Schwenningenben, és
a szakmai találkozók az évek során egyre gyakoribbá váltak. A partnerjárás főiskolája átadta szakmai tapasztalatát a Kecskeméti Főiskolának akkor, amikor a
duális képzés kialakításának a folyamata elindult nálunk. A német járási elnök,
Sven Hinterseh a kapcsolatok elmélyítését szorgalmazta. Thomas Albiez, a német kamara ügyvezetője felvetette, hogy megvizsgálják, hogyan lehet a két térség között olyan projektet kialakítani, amelynek keretein belül a duális képzésben
résztvevők szakmai csereképzésben részesülhetnének.

Georgia Magyarországi nagykövetének látogatása – 2017. november 22.
Kecskemétre látogatott Horváth Viktória, Magyarország Georgiai Nagykövete, akit köztestületünk titkára és az üzleti kapcsolatok létesítését
tervező ital- és húsfeldolgozó vállalkozások képviselői fogadtak. Az erőteljes növekedésnek indult országban nagy infrastrukturális változások
várhatóak, gazdaságának fejlesztése céljából az Exim Bank kerete felhasználásra vár, mely lehetőséget adhat új, gyümölcsöző kapcsolatok
kialakítására.
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Dunamenti Kamarák Szövetsége – 2018. április 24.
A Dunamenti Kamarák Szövetségének tevékenysége alapvetően többoldalú kereskedelmi és üzletfejlesztési folyamatok kialakítására törekszik, a szövetség révén lehetőség nyílik kapcsolatfejlesztésre a határon túli
magyarság elérésével is. Baja–Zombor–Eszék fejlesztését turistacsomag kidolgozásával, élelmiszeripari új
üzleti kapcsolatok kialakításával és a feldolgozóipari kapcsolatok összeköttetésével kívánja megvalósítani.

Japán delegáció – 2018. július 2.
A Kecskemét testvérvárosából, Aomoriból érkező delegációt Aomori polgármestere, Akihiko Onodera vezette. A találkozó célja az információszerzésen túl esetleges kapcsolatfelvétel és együttműködések kialakítása
volt. A beszélgetés folyamán Akihiko Onodera kiemelte: náluk problémát jelent a vállalkozói kedv felvirágoztatása, elsősorban a nőket próbálják bevonni a munka világába, szeretnének tanulni a kecskeméti modellből, mely elsősorban a kisvállalkozókat segíti. A polgármester komoly
érdeklődést mutatott a duális képzés iránt.

Kínai delegáció - Jünnan Tartomány – 2018. szeptember 7.
Bács-Kiskun megye és a kínai Jünnan tartomány együttműködése 2016-ig nyúlik vissza, mikor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megállapodást írt alá a
tartomány vezetőivel. Ezt a kapcsolatot egy éven belül a Kínába kiutazó magyar delegáció testvérmegyei megállapodással erősítette meg. Hao Kun, a
Jünnan Tartomány Népi Kormánya Külügyi Hivatalának főigazgatója által vezetett delegáció tájékoztatást kapott megyénk gazdaságáról és eredményeiről. A látogatás célja a gazdasági kapcsolatok megteremtése, a kereskedelmi
együttműködések alapjainak lefektetése és a vállalkozások összekapcsolódási
lehetőségeinek feltárása volt.

Kínai delegáció - Wuxi Város – 2018. október 15.
A Sheng Xiaowei, Wuxi város iparszövetségének kutatója által vezetett
delegációval tartott megbeszélésen kiderült, hogy az ázsiai országból
érkező vendégek érdeklődése elsősorban a magyar kamarai regisztrációs rendszerre irányult. A város gazdasági fejlődéséről, a térségben működő vállalkozásokkal való üzleti kapcsolatok létesítéséről és a tervezett
jövőbeni befektetésekről tárgyaltak a felek.

Szerb delegáció Nis városából – 2019. szeptember 9.
A Darko Bulatovic polgármester vezette delegáció egy környezetvédelmi projektben való részvételi megbeszélés után kamaránkba látogatott. A delegáció tagjai érdeklődést mutattak a potenciális magyar vállalkozások iránt, valamint további szakmai, testvérvárosi és kamarai kapcsolatok kiépítését is szorgalmazták a
tárgyalás során.
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KÜLKAPCSOLATI ESEMÉNYEK
Külpiaci lehetőségek: Románia, Szlovákia, Horvátország – 2016. október 19.
A magyarországi export bővítését szolgáló szakmai roadshow a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., az Enterprise Europe Network és kamaránk együttműködésével valósult meg. Az előadásokat követően konkrét üzleti tárgyalásokon is részt vehettek az érdeklődő vállalkozások, ahol
személyre szabott tanácsadást is kaphattak a szakértőktől.
Ukrán-magyar munkaerő piaci roadshow – 2017. március 7.
A hazai munkaerő-piaci helyzeten javítani szándékozó kezdeményezés keretében kétirányú szakmai munka
folyik. Egyrészt elsősorban a Kárpátokon túli ukrán területeken, másrészt ezzel párhuzamosan Magyarországon. A program hazánkban egy 13 helyszínt érintő országos szakmai sorozat egyik állomása volt, melyre
az érintett térség vállalatainak döntéshozó csúcsvezetői és HR szakemberei voltak hivatalosak.
Román-magyar üzleti lehetőségek – 2017. szeptember 25.
Edler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének 2016. augusztus 30-i látogatása folytatásaként ezen a rendezvényen Kovászna megye bemutatása és ipari lehetőségeinek feltárása
volt a cél.
Külpiaci lehetőségek a Közép-Európai régióban: Szlovákia, Ausztria, Szerbia, Románia – 2017. november 9.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és az Enterprise
Europe Network közös roadshowjának kecskeméti állomásán az országok üzleti környezetével és lehetőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők. A szakmai előadásokat követően lehetőség nyílt üzleti fórumra és
a külpiaci tanácsadókkal történő személyes konzultációra.
A német gazdaság aktuális helyzete – 2018. február 15.
Juhász Imre berlini nagykövetségi tanácsos és vezető külgazdasági szakdiplomata látogatott kamaránkba.
A német gazdaság aktuális helyzetéről tartott beszámolót. Előadásában megemlítette a választási eredményeket és az új kormány megalakításáról szerzett tapasztalatokat, a koalíciós megállapodás gazdasági
szemmel történő megítélését, ecsetelte a német gazdaság aktuális, fellendülő helyzetét és a magyar-német
kapcsolatok jelenét, valamint kilátásait, néhány praktikus tanáccsal kiegészítve.
Pre-Solve Program – 2018. április 4.
A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarából, Sepsiszentgyörgyről egy kisebb delegáció érkezett kamaránkba bemutatni és átadni a Pre-Solve Fizetésképtelenséget Megelőző Programot. A 2016 februárjában indított pályázat során a Kovászna Megyei KIK több európai kereskedelmi kamara társaságában és az
EUROCHAMBRES vezetésével indította el ezt a programot. A partnerek a projekt során hat eszközt és ezek
dokumentációját dolgozták ki, amivel a nehézségekkel küszködő vállalkozásokat sikerült támogatniuk. Ezen
túlmenően a Kovászna Megyei KIK magyarra fordította az eszközök dokumentációját, melyet teljes egészében átadtak részünkre tesztelésre és használatra.
Török–Magyar gazdasági egyeztetés Kalocsán – 2018. május 15.
Kalocsa és a törökországi Chorum városával való testvérvárosi kapcsolatfelvételről szóló tárgyalások már
2015-ben elkezdődtek, melynek egyik állomásaként Osman Sahbaz, a Magyar Köztársaság törökországi
tiszteletbeli konzulja vezetésével járt egy delegáció Kalocsán. Elsőként a gazdasági kapcsolat felvételének lehetőségeiről tárgyaltak Péjó Zoltánnal, kamaránk kalocsai képviselet-vezetőjével. Elhangzott, hogy
a kulturális kapcsolatokon túl lehetőség van az oktatási intézmények közötti diákcsere programokra is.
A jelenlevők tájékoztatták egymást településeik nagyobb cégeinek tevékenységéről és a várható nagyobb
beruházásokról is.
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„Bács-Kiskun megye hazavár!” munkáltatói fórum – 2018. október 15.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával közösen szervezett fórum azt vizsgálta,
hogy miként lehet hazacsábítani a munkavállalókat külföldről, és melyek azok a szempontok, amelyek miatt
más országokban keresnek munkát a dolgozók. Simon Dávid, az ELTE TÁTK, LOGINDA Kutató és Innovációs
Intézet munkatársa arról adott elemzést, hogy miért is mennek külföldre és miért jönnének haza a képzett
fiatalok. Stang Réka, a Mohácsi Vágóhíd Zrt. HR vezetője pedig beszámolt a tapasztalatairól, hogy miként
sikerült hosszú hónapok munkája során az új gyárba megfelelő létszámú húsipari szakmunkást találniuk.
Külpiaci üzleti lehetőségek, EU támogatások a kkv-k számára és exportfinanszírozás a gyakorlatban
(Szerbia és Ukrajna) – 2018. november 7.
Kamaránk a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.-vel és az Enterprise Europe Network-kel szervezte meg a kkv-k megsegítését célzó rendezvényt. A kkv-k támogatása napirendi téma a gazdasági szférában, hiszen ők képezik a nemzetgazdaság vázát, viszont méretük miatt nem tudnak megfelelő
mértékű specializációt végrehajtani a saját szervezetükön belül. A rendezvényen olyan hasznos és gyakorlati
tudnivalók hangzottak el, melyekkel a hazai és külföldi üzleti környezetet is jobban átláthatták a résztvevők.
Fókuszban a Brexit – 2019. március 12.
A rendezvény folyamán szó esett a Brexit előzményeiről és okairól, főbb tétjeiről és érzékeny pontjairól,
melyek az EU összes országát érintik. A Brexit vámtörvény alternatíváinak és a vámokmányok folyamatainak részletes elemzése mellett megismerhettük azoknak a magyar vállalkozásokra gyakorolt hatásait is.
Megvizsgáltuk a szállítmányozás bizonytalan forgatókönyveit. Ez komoly átgondolást igényel a logisztika
részéről.
Vállalkozások I. Hármashatár Találkozója – 2019. szeptember 14.
Kamaránk társszervezésében a hagyományteremtő szándékkal megszervezett határon átnyúló kapcsolatok
kiépítését ösztönző találkozó a horvát önkormányzatot vezető Kubatov Márton ötletéből valósult meg. A
150 résztvevő között horvát, magyar és szerb oldalról politikusok, kamarai képviselők, valamint vállalkozók
mutatkoztak be és létesítettek új kapcsolatokat, illetve kezdtek párbeszédet egymással.
Kintlévőségek gyors érvényesítése / transzferár a gyakorlatban – 2019. szeptember 24.
Rendezvényünk célja volt a fizetési követelések egyszerű érvényesítési menete és a meghagyásos eljárás
bemutatása Magyarországon és külföldön egyaránt, valamint a transzferár gyakorlati alkalmazásának megismertetése, hasznos tanácsokkal egybekötve.

48

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

LEHETŐSÉGEK KERESÉSE ÉS HIDAK ÉPÍTÉSE
AZ AUTÓIPARBAN TÖRÖKORSZÁG ÉS AZ EU KÖZÖTT
Turkey-EU Business Dialogue Call – TEBD/019
•  Nyert pályázat – Időtartam: 12 hónap – kezdés időpontja: 2019. április
•  Teljes költségvetés: 135.000 Euro – BKMKIK költségvetés: 20.000 Euro
•  Vezető partner: Bursa Kereskedelmi és Iparkamara, Törökország
°  Partnerek: BKMKIK és a Lengyel Kereskedelmi és Iparkamara
•  Szakmai tartalom:
°  100 török vállalkozó (ebből min. 15 nő) kiválasztása, igény felmérése, értékelése
°  Szakértői tréning: EU közösségi joganyag, külkereskedelmi folyamatok, vállalkozói kérdések a Bursa
Kereskedelmi és Iparkamarával
°  20 vállalkozó kiválasztása
•  Bejövő látogatás: 2019. október–november
°  10 török autóipari vállalkozó és 7 török kamarai dolgozó kecskeméti látogatása
  1. nap: legjobb tapasztalatok és szaktudás átadása, B2B találkozók magyar autóipari vállalkozásokkal, partnerségi megállapodások
  2. nap: gyárlátogatás
•  Online B2B és zárókonferencia: 2020. augusztus
° Üzleti találkozók és partnerségi megállapodások
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ÉRTÉKHÁLÓZAT A V4-ES ORSZÁGOKBAN
A V4-es országok érdekelt felei (kamarai szakemberek, egyetemi kutatók és az autóipar szakmai szervezeteinek képviselői) strukturált műhelymunkán keresztül vitatták meg az autóipari
ellátási láncok legfontosabb kihívásait, ajánlásokat fogalmaztak meg azoknak a támogatási
kezdeményezéseknek a kidolgozására. Hosszú
távú cél az üzletvitel átalakítása az ellátási láncban lévő kkv-k között. Ennek lényege a költség
orientált, fentről lefelé történő ellátási lánc
struktúráról való áttérés az értékhálózatok felé
történő új üzleti megközelítésre. Az értékteremtő hálózatokhoz hatékony hálózatépítés és
együttműködés révén tudnak az ellátási láncba
tartozó kkv-k felzárkózni.

Értékhálózat előkészítése a kkv-k számára
(V4VN) a V4-es országokban az autó- és járműiparban
Partnerek:
• Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• 
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara
Pozsonyi Regionális Kamarája
• Lengyel Kereskedelmi és Iparkamara
•  Prágai Közgazdasági Egyetem
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeresen pályázott a Visegrádi Alap
finanszírozására. Ennek keretében 2 napos rendezvényt szervezett, amely feltárta az autóipari
ellátási láncok versenyképességének, valamint
hosszú távú fenntarthatóságának és javításának
lehetőségeit a visegrádi négyek országaiban.

A csapat tagjai kutatási munkát dolgoztak ki,
amely az autóipari értékhálózatok létrehozására összpontosít, amely esettanulmányt mutat
be egy értékhálózat kialakításáról a Visegrádi
Csoport autóipari ellátási láncában működő
kkv-k számára. Az előzetes eredmények feltárják az ellátási láncok átalakításának mozgatórugóit, a fejlődés szükségességének meghatározását a kulcsszereplők részéről, a Nemzetközi
Értékhálózat létrehozásának kihívásait és fejlesztésének kezdeti lépéseit. A kutatási dokumentum szakértői felülvizsgálata és elfogadása a Nemzetközi Beszerzési és Ellátási Oktatási
és Kutatási Szövetség Konferenciáján (IPSERA)
történt.

A modern világ gyors ütemű változásaival, illetve az ugrásszerű technológiai fejlődéssel sok
kkv nem képes lépést tartani, így a folyamatos
leszakadás eredménye az, hogy kevésbé versenyképesek és kevésbé alkalmasak sikerrel
elnyerni megrendeléseket áruk előállítására és
szolgáltatások nyújtására. Ezáltal könnyen kiszoríthatók a jelenlegi piacokról, mely a nyereség csökkenéséhez, illetve a fejlesztésekben és
innovációban való beruházási képesség elvesztéséhez vezethet. Sok kkv számára ez a jövő
nem reményteljes.
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KERESKEDELEM
ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS FEJLŐDÉSE
mix
bővülésével
inkább csökkenő
tendenciát mutat,
ennek oka például az FMCG – napi
fogyasztási cikkek
(élelmiszerek, háztartási áruk, stb.) egyre nagyobb részesedése
az online piacból. A harmadik és a legnagyobb
lehetőségeket rejtő tényező a vásárlási gyakoriság. Ez lehet a motorja az online értékesítés
további dinamikus bővülésének.
Mi áll az online értékesítés térnyerése mögött?
Mindenképpen a fogyasztói szokások változását teszem első helyre, majd a digitális technológia óriási fejlődése és sok más párhuzamos
szolgáltatás sikeres együttműködése, támogatása hajtja az e-kereskedelmi ágazatot.
A vásárlók köre egyre inkább szélesedik. Ismerni kell az igényeiket, fel kell kelteni az érdeklődésüket, minél több adatot kell tudni vásárlási
szokásaikról, érdeklődésükről, és egyúttal személyre szabott információkat is kell adni nekik
vásárlási döntésükhöz. A Big Data – az adatok
elemzésének, kezelésének tudományos szintre emelését az utóbbi évtizedben végbe ment
gyors technológiai fejlődés támogatta. Az
egyik legnagyobb felhasználója az e-kereskedelem, az információt kiválóan lehet hasznosítani a hatékonyság növeléséhez. Az online térben digitális nyomot hagy minden felhasználó,
amit lehet elemezni. A legismertebb adatelemző a Google Analytics. A fogyasztói szokások
legaprólékosabb ismerete az elsődleges cél.
Érdekessége, hogy miközben új vásárlásokat lehet ösztönözni általa, újabb információkat hoz
a fogyasztóról a termék keresésétől a vásárlásig. Az adatok alapján a vásárlók profilozására
nyílik lehetőség, melyekhez tipikus terméket
és szolgáltatásokat és azok kombinációit lehet
(re)targetált promóciókkal ajánlani. További
bontásban lehetőség van napszakokhoz, netezési szokásokhoz, demográfiai sajátosságok-

Milyen irányt szab a kereskedelemben az online értékesítés?
Slonszki Attila – Plan Zrt.
Az online kereskedelem 2018-as volumene 425
Mrd forint volt, ami 2019-re 17%-kal nőtt. Magyarországon 6 millió rendszeres internethasználó van, ebből 3,2 millió átlagosan havonta
egyszer vásárol a weben. Az átlagos kosárérték
11 100 forint volt. A vásárlók nemének aránya
50%-50% nő, illetve férfi. Az éves 38 millió online rendelés nagyobbik része műszaki cikk. Az
EU-ban a kereskedelmi forgalom 8-10%-át az
online értékesítés teszi ki, ez a részesedés szakértők szerint 2025-re 30-40%-os nagyságrendet
fog elérni. Az irány egyértelműen az online értékesítés további dinamikus fejlődését mutatja
a kereskedelmen belül.
Az e-kereskedelem főbb mutatói közül a vásárlói bázis kezd tetőzni, az elérhető online vásárlók száma egy bizonyos szint felett lassan emelkedik. A 2000 után születettek legalább 54%-a
az online vásárlást preferálja, míg a teljes online vásárlók aránya jelenleg 52%-a az internetező lakosságnak. A másik fő mutató, az átlagos
fogyasztói kosár értéke a vásárolható termék-
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fog megszűnni a normál körülmények között
sem. Az online piacra bármilyen kereskedelmi,
szolgáltató cég be tud lépni, elindulni nem nehéz. Eredményes e-kereskedelmi vállalkozást
viszont hosszú távon működtetni csak kellő
felkészültséggel, piacképes kínálattal, egyedi
szolgáltatásokkal, szakértelemmel lehetséges.
Óriási az árverseny, rengeteg az új piaci belépő,
a nagy cégek árdiktáló pozícióban vannak, ami
sokszor a kisebb cégeknek lehetetlenné teszi
az eredményességet.
Az online értékesítés fejlődési irányvonalát
meghatározó tényezők tehát sokrétűek. Kiemelendő, hogy a vásárlói kosár értéke csökkenni
fog a napi fogyasztási cikkek erősebb részaránya miatt, a vásárlási gyakoriság nagyobb, míg
az új vásárlók száma kisebb mértékben fog
növekedni. A hagyományos boltok, áruházak
szerepét nem tudja átvenni az online kereskedelem, de a kereskedelmi forgalom aránya
középtávon kiegyenlítődhet a két értékesítési
csatorna között. Végezetül a tudatos vásárlók
kortól, nemtől függetlenül élményt is keresnek
az online vásárlásban, ezt a webáruház profi
kialakításával, a korrekt ügyfélszolgálattal és
a termékekről szóló érdekes cikkek, tartalmak
közlésével lehet eredményesen támogatni.

hoz, aktuális trendekhez és bármilyen személyes érdeklődéshez igazítva a vásárlási élményt
fokozni.
Az online ügyfélszolgálat nagyon fontos szerepet kap az e-kereskedelem során, támogatja
a vásárlást, személyre szabott, bizalmat épít,
bármikor elérhető. Az élő chat automatikusan
megjelenik, azonnali választ kap a vásárló. A
technika lehetővé teszi a hangalapú asszisztencia és chatbotok automata, tipizált ügyfélszolgálat működtetését is.
A külföldi webáruházakban a hazai online vásárlók 37%-a vásárolt már. Az online piactér
határok nélküli, ez nagy lehetőséget is adhat a
külpiacra lépéshez a hazai e-kereskedőknek, de
erős a konkurencia is.
A B2B üzleti partnerek közötti online kereskedelem bizonyos termékeknél kifejezetten erős
(pl. autóalkatrész, épületgépészeti termékek,
stb.). Az előnyét mindkét fél élvezi, gyors, rugalmas, informatív, 0-24 órában működik. Ebben is
nagy lehetősége van még a cégeknek, sajnos, a
magyar mikro-, kis- és középvállalatok digitális
felkészültsége, háttere, digitális cégmenedzselése nagyon el van maradva az EU átlagtól, és
ez jelentős akadálya e hatékony rendelési mód
elterjedésének. Az online vásárlási szokásokat,
volument, vevőkört, termékeket, szolgáltatásokat befolyásolja a fenti tényezők mellett
egy olyan rendkívüli hatás, mint például egy
vírusjárvány okozta veszélyhelyzet. A COVID-19
napjainkban jó példája annak, hogy milyen
gyorsan változik a piaci helyzet. Az egyébként
főként hagyományos kereskedelemben vásárló fogyasztók közül is sokan a korlátozások és
a fertőzéstől való félelem miatt inkább nyitnak az online vásárlás irányába. A napi
fogyasztási termékek egyébként is
egyre nagyobb mértékben jelennek
meg az online vásárlói kosárban,
de jelen helyzetben kiemelkedő
szerepet kapnak. Az éttermek látogatásának korlátai miatt az online ételrendelés és kiszállítás szolgáltatás olyan
cégeknél is szinte napokon belül megjelent a
kínálatában, ahol azelőtt ez nem volt. Ez kényszer szülte online értékesítési szolgáltatás, de
vélhetően, ha eredményesen működik, nem
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KERESKEDELEM ÉS MARKETING
Google – Digital Workshop
Sikeresnek bizonyult az az együttműködés, amely
2017-ben indult útjára a kamara és a Google Magyarország között. A megvalósítandó célok között
szerepelt a megyei vállalkozások infokommunikációs ismereteinek bővítése, az aktuális trendek megismertetése. Ennek érdekében évente több alkalommal workshopokat szerveztünk, amelyre mindig
nagy volt a vállalkozói érdeklődés. A cégek számára
fontos információkat gyakorlati képzéssorozatba
ültettük át, és kezdő, valamint haladó képzéseket
szerveztünk az online felületek minél szélesebb
körben történő megismerése és alkalmazása érdekében. Előadásainkon és gyakorlati képzéseinken több mint 1000 vállalkozás vett részt.
Fogyasztóvédelmi fórumsorozat
2018 májusában Kecskeméten, Kalocsán, Baján és Kiskunhalason tartottunk szakmai ismertetőt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályával együttműködve az eljárásjogi környezet változásairól, valamint a fogyasztói
jogviták rendezési lehetőségeiről. Az előadásokon elhangzott információknak elsősorban a kereskedők, a
vendéglátósok és a turisztikai szolgáltatók vették hasznát. Az eseményt követő konzultáción pedig egyedi
helyzetekről egyeztethettek a hatóság szakemberével.
Facebook az üzleti életben
Ma már minden vállalkozás életében elengedhetetlen, hogy megjelenjen a közösségi médiában.
A Facebookon és az Instagramon is lehetőségük van
arra, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, termékeiket, és minél több üzleti partnert szerezzenek.
Ezért indítottuk el a Marketing Menü Reklámügynökséggel 2018-ban az Online Marketing Workshopot, amelynek sikere azóta is töretlen. Évente öt
alkalommal nemcsak a megyéből, de az ország más
területeiről is jönnek az érdeklődők, hogy jól használható gyakorlati tudást szerezzenek az online hirdetések lehetőségeiről.
Legyen naprakész!
Ezzel a címmel indította el előadássorozatát a kamara kereskedelmi tagozata 2019-ben. Folyamatosan változik ugyanis a piac és változik a jogszabályi környezet is. Éppen ezért a vállalkozásoknak saját érdekük, hogy
hatékonyságukat növelni tudják, és mindig meg tudjanak felelni az aktuális piaci háttérnek és jogszabályi
környezetnek.
Sokan érdeklődtek a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályokról, tájékozódni akartak a fogyasztóvédelmi
panaszok kezeléséről és arról is, hogy miben áll a webshopok szabályos működése, mik az előnyei és nehézségei. További előadástémák között aktuális pénzügyi és marketing információk szerepeltek, azonban a
2020 márciusában hazánkban is megjelenő COVID-19 járvány ezek megszervezését a kiadvány megjelenésig
nem tette lehetővé.
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SZOLGÁLTATÁSOK
ÚJ KONSTRUKCIÓK A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAMBAN
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáiban 2002-től igényelhetők
a Széchenyi Kártya Program hiteltermékei. A népszerű vállalkozói hitelek kedvező lehetőséget nyújtanak a
vállalkozások számára, ha forrásra van szükségük.
2002-től – 2019.12.31-ig kihelyezett hitelállomány Bács-Kiskun megyében:
Megye

Létrejött ügylet (db)

Megye aránya az országosan
létrejött ügyek %-ában

Kihelyezett hitelállomány (Ft)

Bács-Kiskun

22857

8%

192.517.940.000

Az utóbbi három év megyei adatai:

Befogadott ügyletek
Kihelyezett hitelállomány (Ft)

2017

2018

2019

1338

1480

1461

11.875.600.000

14.353.000.000

16.075.900.000

A Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a COVID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére 2020. május 15-től új hitelkonstrukciók kerültek bevezetésre.
A kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus-járvány hatására
kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro-, kis- és középvállalatok kedvezményes feltételek mellett, gyorsan és
könnyen elérhető forráshoz jussanak, ezzel is segítve a munkahelyek megőrzését és a normál üzletmenet
visszaállítását.
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton elérhetőek a
vállalkozások számára:
•
•
•
•
•

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel
Széchenyi Likviditási Hitel
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
Agrár Széchenyi Kártya Plusz
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ÉPÍTÉSÜGYI REGISZTRÁCIÓ
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet értelmében minden, Magyarországon kivitelezői tevékenységet folytató vállalkozás
köteles regisztráltatni magát a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján megtalálható felületen, illetve kamaránk ügyfélszolgálatain is segítséget tudunk nyújtani.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala
Hatósági Főosztálya Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának munkatársai építésfelügyeleti eljárásaik során
folyamatosan ellenőrzik az építő, kivitelező vállalkozókat a kivitelezői tevékenysége(i) folytatásának jogszerűsége tekintetében.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009 Korm. rendelet 39.§ (1) bb) pontja alapján helyszíni szemlén ellenőrzik a kivitelező tevékenységet végző
vállalkozásokat. Az ellenőrzések célcsoportja az online
nyilvántartásban szereplő vállalkozások, a versenytársak bejelentései alapján a regisztrált/nem regisztrált vállalkozások, illetve a regisztrációs számmal nem rendelkezők. Az ellenőrzések célja a jogszabályszerű működés,
a regisztrációs szám megléte, az adatok valódisága, a szakképzettségek és szerződések megléte.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
12. § (4) bekezdése szerint a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara külön jogszabály szerint – a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával – biztosítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének feltételeit. A
TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás
kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt
meg. A szerv véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – bankgarancia, zálogjog és kezesség –
érvényesítéséhez is kérhető.
Az elmúlt három évben jól látható tendencia, hogy folyamatosan növekszik a magánépítkezésekhez kapcsolódó
vitás ügyek száma. Míg 2017-ben a beadott kérelmek
22%-a ilyen munkákhoz kapcsolódott, addig 2018-ban ez az arány már 30% volt, 2019-ben eddig már 33%.
A beadott kérelmekben megjelölt vitatott összegek közül a legnagyobb közel 2 Mrd Ft, a legkisebb 100.000
Ft volt. A beadott kérelmek szerződés szerinti értéke országosan elérte a 300 Mrd Ft-ot, amelyből a vitatott
érték 45 Mrd Ft. A TSZSZ szakértők a szakvéleményekben ennek átlagosan a 70%-át állapították meg. A
szakvéleményben indokoltnak tartották a lehívást 21 esetben, összesen 724.483.100 Ft értékben. A részben
indokolt esetekkel együtt a TSZSZ eddig több, mint 1,2 milliárd Ft garancia indokolatlan lehívását akadályozta meg.
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BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A Békéltető Testület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő, majd a 2019. szeptember 1-jétől a kamara által működtetett, szakmailag független szerv, amely függetlenség az elnökre és
tagjaira is vonatkozik. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából a felek között az egyezség létrehozását,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Az elmúlt négy évet átölelő időszak alatt 1.807 ügy került befejezésre, illetve lezárásra. Az ügyek kimenetele összességében a következők szerint alakult:
•  441 egyezség (24,4 %),
•  11 kötelezés (0,6 %),
•  377 ajánlás (20,9 %),
•  279 elutasítás (15,4 %),
amely azt jelenti, hogy az ügyek 61,3 %-a eljáró tanácsokban hozott döntéseken keresztül került befejezésre. Ezen túlmenően 599 ügy került megszüntetésre, melyből 208 ügy azért, mert a meghallgatás kitűzése
után a fogyasztók visszavonták a kérelmüket, illetve vitás ügyükben megállapodtak az adott vállalkozásokkal.
A 4 éves időszakban
•  858 ügy szolgáltatás nyújtásához (közüzemi, postai és távközlési, közlekedési, építőipari kivitelezési),
•  949 ügy jótállási, illetőleg szavatossági igények érvényesítéséhez (lábbeli, mobiltelefonok, háztartási
kis- és nagygépek, stb.) kapcsolódott.
Értékelve az elmúlt időszak eredményességét, elmondhatjuk, hogy feladatainkat hatékonyan és nagy elhívatottsággal láttuk el. Pozitív eredményként értékeljük, hogy a jogkövető magatartásra való törekvés végett
egyre több vállalkozás kereste fel tanácsadó irodánkat személyesen, illetve telefonon, továbbá évről-évre
nőtt azon fogyasztók száma, akik tanácsot kértek a kérelem benyújtásának feltételeiről.
A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2019. szeptember 1. napjától hatályos módosításával 2020. január
1-jétől a békéltető testületi tagok a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által lefolytatott pályázat alapján kerültek kiválasztásra. A 14 fős Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület dr. Horváth Zsuzsanna
elnök vezetésével 2020. február 13. napján megtartotta alakuló ülését.
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RENDEZVÉNYEK
SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
Gazdasági Évnyitó
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy a megye vállalkozásainak, a gazdaság kiemelt
szereplőinek minél értékesebb információkat nyújtson
a működésüket befolyásoló helyzetről és annak várható alakulásáról. Ennek érdekében kamaránk az elmúlt
4 évben két alkalommal szervezett Gazdasági Évnyitót.
2017-ben a sikeres vállalkozások tudásvágyát Csizmadia
Norbert, a Pallas Athene Geopolitikai Alapítvány kuratóriumi elnökének prezentációja csillapította egy igen
izgalmas előadással, amelynek a „Geopillanat – a 21.
század megismerésének térképe” címet adta. 2019-ben
pedig Gaál József megyei elnök és Dr. Parragh László
MKIK elnök előadásain kívül Pomázi Gyula, a Pénzügyminisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára, valamint Pleschinger
Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke osztotta
meg gondolatait a magyar gazdaság aktuális kérdéseiről
a rendezvényen jelenlévő vállalkozásokkal.
Hatósági kerekasztal
A BKMKIK hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol a vállalkozásokat érintő hatósági jogkörrel rendelkező intézményekkel. Ennek az eredménye, hogy immár hagyományosan, évente legalább egy alkalommal összehívjuk a
hatósági kerekasztalt, ahol a gazdasági közigazgatásról
egyeztetünk.
A 4 év folyamán többek között az alábbi témákat tárgyalták meg a kerekasztal résztvevői:
•  a választásokat követően a kormányhivatalban várható változások,
•  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mentorprogramja és
ingyenes számlázó programja,
•  az ÖVTJ számok koordinációja,
•  az építésfelügyeleten fennálló szakemberhiány megoldása, a közös ellenőrzések jövője,
•  a vállalkozói tevékenységhez szükséges szakképesítések és az Országos Képzési Jegyzék összhangja,
•  49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról,
•  közlekedési igazgatási ügyben hozott közigazgatási határozatok,
• NÉBIH büntetések,
•  tájékoztatás a munka törvénykönyve és a munkaügyi ellenőrzés szabályaiban bekövetkezett változásokról,
•  az egészségbiztosítással kapcsolatos munkáltatói feladatok a külföldről érkező munkavállalók esetében,
• a fogyasztóvédelmi vizsgálatok tapasztalatai.
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Sikeres kisvállalkozás – versenyképes gazdaság
Sikeres kisvállalkozás = versenyképes gazdaság! – avagy a
kkv szektor helye a magyar gazdaságban címmel tartott
előadást 2019. február 19-én, Kecskeméten Dr. Csath
Magdolna közgazdász, professor emeritus. A Kézműves
Tagozat telt házas rendezvényén a kis- és közepes vállalkozások gazdasági, üzleti környezetének fejlesztéséről,
valamint a humán tőkéről, az innováció és felsőoktatás
támogatásának lehetséges módjairól is folyt a diskurzus.
A professzor asszony a számos érdekes, informatív makroökonómiai mutató ismertetését követően a GDP ös�szetevőit elemezte, amelyet minden esetben a visegrádi
országok (V4-ek) összehasonlításával tett meg.   

Adó szakmai napok
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több
mint 20 éve minden évben tájékoztató előadást szervez
az aktuális adójogszabály-változásokról. Az adójogszabály, számvitel, pénzügy területén bekövetkező változások értelmezése és gyakorlati alkalmazása komoly
feladat elé állítja a könyvelőket. Feladatuk megbízóik érdekeit képviselni, jogszabályok által rögzített közegben.
Egy könyvelő munkájának a legnagyobb részét az teszi
ki, hogy ügyfelei vállalkozását segítse. A vállalkozó elvárásai szerint egy személyben könyvelő, adótanácsadó,
bérszámfejtő és még pénzügyes is.
Ezen kihívások teljesítéséhez megalapozott szakmai tudásra és folyamatos továbbképzésre van szükség. Ebben
nyújtunk segítséget rendszeres előadások szervezésével, elismert, kiváló szakmaisággal rendelkező előadók
meghívásával, akik tudásukat, tapasztalataikat osztják
meg a résztvevőkkel, példákon és esettanulmányokon
keresztül. Adó szakmai napunk állandó előadója Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályának
Osztályvezetője.

Előadás a szakképzési hozzájárulás bevallásának segítésére
A szakképzési hozzájárulás bevallásának határideje előtt egy hónappal az elszámolás elkészítésének megkönnyítése érdekében, kecskeméti helyszínen igazságügyi adó- és könyvszakértő bevonásával minden évben előadást szervezett a kamara a gazdálkodók számára. Tanuló képzése esetén a szakképzési törvényben
előírt kötelezettségek számolhatók el attól függően, hogy együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés alapján folyik a képzés. A gyakorlatorientált előadás megtartásával a gazdálkodó szervezeteknek
segítséget nyújtott a kamara az elszámolás, bevallás elkészítésében, kiemelt hangsúlyt helyezve a 2016.
január 1-jétől megváltozó elszámolási rendszer értelmezésére. Az előadás végén az egyéni kérdések megbeszélésére is lehetőség nyílt.
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Vállalkozó Nők Világnapja
Magyarországon első alkalommal 2018-ban Budapesten
rendezték meg a Vállalkozó Nők Világnapját. Ehhez csatlakozott a kamara 2019-ben, első vidéki helyszínként.
Az esemény célja az volt, hogy előtérbe kerüljön a vállalkozó nők gazdaságban betöltött szerepe, valamint az,
hogy közös gondolkodással, közösségi szinten segítsük
a női vállalkozások fejlődését, erősödését. Az egész napos rendezvény egyik szünetében emlékfa ültetésére is
sor került a székház előtti zöld területen.

Női Konferenciák
A kamara társszervezésében az elmúlt 4 évben minden
tavasszal és ősszel megrendezésre került a Nőnek lenni
jó! konferencia. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményeken az aktuális témákat előadások és beszélgetések keretében lehetett megismerni. Ezek támogatást,
megerősítést adtak a résztvevőknek és építették a női
vállalkozói közösséget.
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KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
Az Üzleti élet jótékonysági bálja
Az üzleti élet első bálját 1998-ban rendezte meg a kamara, hogy a szórakozás legigényesebb formája is adjon
egyfajta lehetőséget a vállalkozások képviselőinek az
egymás közötti kapcsolatok erősítésére. Azóta ezek a
két évente megrendezésre kerülő jótékonysági estélyek
a kecskeméti társasági életben számon tartott alkalmak.
A 2018-as jubileumi, majd a 2020-as bál is a társadalmi
felelősségvállalás jegyében közel kétmillió forinttal támogatott olyan egyesületeket, szervezeteket, amelyek
kiemelt szerepet töltenek be a tehetséges, illetve a rászoruló fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődésében.

Gazdaságtörténeti kiállítás – Kecskemét 650
Évszázadok öröksége – Fejezetek Kecskemét gazdaságtörténetéből címmel rendezte meg a kamara 2018 őszén azt a kiállítást, amelynek célja Kecskemét gazdaságtörténetének bemutatása
volt a céhes időktől kezdve átfogó várostörténeti háttérrel, a 650 éves város históriájába
ágyazva. A tárlat és a kapcsolódó programsorozat nemcsak ismeretterjesztő, hanem
pályaorientációs és motivációs élményt is nyújtott. A pályaválasztás előtt álló diákság számára a legfontosabb üzenet az iparos lét és az értelmes kétkezi munka
presztízsének tudatosítása volt.
Sokak szervező, szakmai és anyagi támogatásával valósult meg ez a
nagyszabású kiállítás.
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Hírös Vacsora
A Hírös Hét keretében 2019-ben XI.
alkalommal szervezett
Hírös Vacsorát a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a Tanyacsárda Kft.
A kezdeményezés eszmeiségéhez kiemelt támogatóként a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. már évekkel
ezelőtt csatlakozott.
A társasági hagyománnyá vált Hírös Vacsora az
utóbbi évek folyamán nem csak sajátos tervezésű
logóval, de rímes nótával, kidoboló szöveggel is gazdagodott, és nagy örömünkre 2019-ben átlépte az 1000 főnél
magasabb résztvevői létszámot.
A rendezvény bevételéből a szakképzésben résztvevő, családi,
anyagi körülményeik miatt hátrányos helyzetű, azonban kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező, szorgalmas, a szakmai munkában kiemelkedően teljesítő diákokat támogatnak a szervezők. A közös összefogás
eredményeként az elmúlt években összesen 111 diák részesült mintegy 4,3 millió forintos támogatásban.
2016

2017

2018

2019

Résztvevők  száma

504

578

712

1047

Támogatott tanulók száma

12

15

18

21

63

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

Hagyományos Kárpát-medencei Kézműves Kiállítás
és Vásár
Kamaránk az elmúlt közel húsz évben minden esztendőben közreműködött a Hírös Hét egyik népszerű
kísérőrendezvényének szervezésében. 2002-ben került
sor először a kézműves vásár megszervezésére. 2017 és
2018 augusztusában is megcsodálhatták a főtérre látogatók a kézművesek portékáit a szokásos jurtasátrakban. Tucatnyi gyártó termékeit vásárolták meg a Hírös
Hét programjainak résztvevői. Sajnos, szervezéstechnikai okokból 2019. évben nem sikerült a hagyományos
vásár megszervezése.
Egy éjszaka a kamarában
A hírös városi Múzeumok Éjszakájának évek óta aktív részese a kamara. Volt olyan alkalom, amikor Kecskemét
gazdaságtörténetének jeles képviselőit interaktív előadás keretében lehetett megismerni, vagy éppen a Rubikkocka bemutatót megcsodálni. A gyerekek örök kedvence a „Mi leszek, ha nagy leszek?” rajzpályázat, ennek
eredményhirdetése Szent Iván éjjelén már hagyomány.
A MIKROPÓDIUM Családi Bábszínház előadása ugyancsak sokakat vonz a kamarába. A nagyobbak a szakmák
világában barangolhatnak a népszerű SzakmActivity
játékkal. A programok zárásaképpen rendszerint a Kecskeméti Fesztivál Kórus ad hangversenyt.
Pillanatok, fények, érzések
A kecskeméti székház előtere mára már az egyik legkedveltebb kiállító térré nőtte ki magát a helyi művészek körében. 2008 óta több mint 70 tárlattal mutatkozhattak
be festők, grafikusok, tűzzománcosok, textilművészek
és fotósok. Nemcsak a kiforrott stílusú, hanem a szárnyaikat bontogató alkotók is helyet kapnak nálunk, hiszen
többször biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget első
kiállítással jelentkező művészek számára. Minden tárlat
egyedi hangulattal varázsolja el a betérő látogatót, az
ügyet intéző vállalkozót, a rendezvények résztvevőit és
a házban dolgozó munkatársakat. A kamara a kiállításszervező tevékenységét a társadalmi felelősségvállalás
jegyében teszi.
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JELENLÉTÜNK A MEGYÉBEN
Kiváló Bácskai Termék díj és védjegy pályázat
A regionalitás és térségfejlesztés uniós célkitűzéseivel
összhangban a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2005-ben hirdette meg először – és azóta
minden évben – a Kiváló Bácskai Termék díj pályázatot. A
díj célja a fogyasztói és üzleti elismerés azon termékeknek, melyek a bácskai tradíciókat és elismerésre méltó
ízeket hordozzák.
A díj elnyerése esetén Tanúsítványt adunk ki, amely
feljogosítja a nyertes pályázókat, hogy egy éven át csomagolásaikon, termékeiken feltüntessék a védjegyet. A
pályázatokat egy szakmai díjbizottság bírálja el, és engedélyezi a védjegyhasználatot. A védjegy a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által levédetett.
A pályázat benyújtása ingyenes. Az elmúlt négy évben összesen 78 Tanúsítvány került kiosztásra Baján, a
szintén minden évben megrendezésre kerülő Bácskai Nap keretében.
Bácskai Nap
A Kincses Bácska fogalom. Azoknak a sok gondossággal, hozzáértéssel készülő bácskai terméknek szeretne
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai
képviselete is rangot adni minden évben, amelyek itt
vannak a szemünk előtt, de talán mégsem kapnak megfelelő figyelmet.
A 2005-ben megvalósult Bácska Expo utódja a Bácskai
Nap 2013-ban indult újra, azóta évről-évre növekvő érdeklődés mellett tudjuk megrendezni. Ezen olyan élelmiszer előállító, forgalmazó kkv-k vesznek részt, akik
évek óta magas színvonalú termékekkel jelennek meg a
piacon. Számukra biztosítunk díjmentes bemutatkozási lehetőséget kóstoltatással, szóróanyag kiosztással.
A kísérő programokat minden évben úgy állítjuk össze, hogy az minden korosztályú látogatónak színvonalas szórakozást jelentsen. Így vendégeink láthatnak társas- és csoportos táncokat, hallgathatnak énekes
produkciókat, miközben élvezhetik a kiváló bácskai ízeket. Az elmúlt négy évben több mint 2000 látogató
tisztelte meg részvételével a rendezvényünket és közel 60 kiállító termékeit mutattuk be.
Gasztro Klub
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, együttműködésben a Zombori Regionális Kereskedelmi
Kamarával, a Zombori Gazdasági Középiskolával és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal, a 2013-ban elnyert, IPA Határon átnyúló pályázata keretében alakult meg a „Magyar-szerb vállalkozások határon átnyúló
gasztronómiai klubja.”
A pályázati idő lejártát követően is fontosnak tartjuk, hogy a klub működjön, hiszen létrehozásával célunk
annak biztosítása volt, hogy a térségben működő, gasztronómiához köthető tevékenységet folytató tagok
egymással üzleti kapcsolatokat alakíthassanak ki, illetve a jól bevált gyakorlataikat egymással időről-időre
megoszthassák. Éppen ezért évente többször a határ mindkét oldalán klubtalálkozókat szervezünk részükre, és meghívjuk őket kiállításokra, vásárokra is.
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Vállalkozók Akadémiája
A kamara kalocsai képviselete Vállalkozók Akadémiája
címmel programsorozatot hirdetett a helyi vállalkozások
számára. Szakmacsoportok szerinti tematizált előadásokat és bemutatókat kínáltunk többek között a vendéglátósoknak, az építőipari cégeknek és a női vállalkozóknak.
A témakörök között marketing ismeretek, online értékesítési technikák, a forráshoz jutás és a pályázati lehetőségek is szerepeltek. A vállalkozások nagy érdeklődéssel
fogadták a képzéseken hallott információkat, melyekből
nyert tapasztalataikat beépíthetik cégük működésébe.
A rendezvények sikere arra sarkalta kamaránkat, hogy
Baján és Kiskunhalason is több alkalommal szervezzünk
hasonló eseményeket.
Kalocsa-Paks Duna-Hídért Egyesület
A Kalocsa-Paks Duna-Hídért Egyesület a kamara javaslatára a térség önkormányzatai és vállalkozók részvételével alakult meg 2015-ben, melynek céljai között szerepel
a Kalocsa-Paks térségében megvalósítandó Duna-híd
érdekében folytatott társadalmi párbeszéd, a hídépítés
ügyének előmozdítása, segítése, a jogszabályalkotás és
döntéshozatal előkészítési folyamatainak támogatása.
Fontos feladat a híddal kapcsolatos hatástanulmányok,
műszaki tervek széles körű szakmai és társadalmi megismertetése, vélemények továbbítása a tervezők, döntéshozók felé. A kamara alapító tagként vállalt feladata,
hogy koordinálja és felkészítse a helyi vállalkozókat a
beszállítói lehetőségekre.
Vállalkozói Klub indult Kalocsán
A Kalocsai Vállalkozói Klub tagjai Kalocsa és térsége gazdasági fellendülésének elősegítését javaslattételekkel,
tanácsadással, szakmai vélemények megfogalmazásával, megvalósítható projektötletek nyilvánosság elé tárásával, vállalkozás-indítás ösztönzésével és esetenként
mentorálási tevékenységgel kívánják segíteni.
Ennek érdekében a város- és térségmarketing javítását,
a vállalkozás-indítással kapcsolatos szemléletmódváltást, a fiatalok elvándorlásának megállítását, a kapcsolati háló feltérképezését, a turisztikai hiányosságok javítását, Kalocsa és térsége termékeinek, szolgáltatásainak,
ipari területeinek, például a repterének népszerűsítését,
térségi gazdasági hídépítést, a kistelepülések problémáinak feltárását és az online promóciós lehetőségek megvalósítását határozták meg feladatként.
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Objektív képeken „A munka világa”
Az országos fotópályázattal kamaránknak az a célja,
hogy bemutassa a hazánkban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységét, továbbá, hogy népszerűsítse termékeiket
a fotóművészet eszközeivel. A pályázat múltjának és a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Szövetsége
védnökségének köszönhetően évről-évre folyamatosan
emelkedik a felhívás nyomán nevező alkotók száma.
Minden évben közel félszáz alkotó mintegy 200 fotója
közül választ ki 35-40 alkotást a szakmai zsűri, melyet
egy kiállítás-sorozaton mutatunk be a nagyközönségnek
a megye 4 nagyvárosában Kecskeméten, Kalocsán, Baján
és Kiskunhalason.
A képek minden esztendőben más-más területeit mutatják meg „A munka világának”. Olykor olyan elfeledett
szakmákat is, melyeknek néha már csak pár művelője lelhető fel az országban, vagy már csak az emlékezetünkben léteznek. A díjazott alkotók minden alkalommal értékes tárgyjutalmakban részesülnek.
Vállalkozók Hete
„Vállalkozókról vállalkozóknak – mindenkinek” mottóval a négy év során három alkalommal, 2016-ban, 2017ben és 2018-ban szervezte meg Kalocsán a kamara helyi képviselete a Vállalkozók Hete programsorozatot.
A hét programjai között „A munka világa” fotókiállítás
megnyitása, a „Szüleim munkája” gyermekrajz pályázat eredményhirdetésére, a Dózsa György Gazdasági
és Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola képzési palettájának ismertetése és egy állásbörze is szerepelt.
Munkatársaikat elsősegélynyújtó képzésre és Google
szakmai előadásra is küldhették. Az eseménysorozat
zárásaként a vállalkozásindításon gondolkodóknak nyújtottak segítséget a kamarai kollégák.
Virilisták üzleti reggelije
A kamara rendszeresen szervez üzleti reggeliket Kalocsa
város meghatározó cégeinek vezetőivel. A találkozók alkalmával a legfontosabb beruházásokról és fejlesztési
tervekről esik szó, hiszen az összefogás, az együttműködés hozhat csak igazi nagy eredményeket a város fejlődésében. Ehhez pedig párbeszédre, egymás terveinek a
megismerésére van szükség.
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Turisztikai fórumok Kalocsán, Bócsán és Kiskunhalason
A Kalocsai Érsekség, illetve a Szelidi-tó és környezetének
beruházásairól, valamint a megyei turizmusfejlesztési
lehetőségekről hallhattak előadást az ágazat megyei
és helyi szereplői a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében Kalocsán, az Astriceum
Érseki Múzeum fogadóterében megtartott turisztikai
szezonnyitó rendezvényen. A bócsai Turisztikai és Vállalkozói Fórum a jó gyakorlatok bemutatásával, pályázati ismertetőkkel, finanszírozással kapcsolatos szakmai
előadásokkal várta az érdeklődőket. Kiskunhalason többek között az önkormányzat turizmust érintő fejlesztései lettek ismertetve.
Jótékonysági rendezvény a gyermekekért
Mikulás alkalmával a kamara kalocsai képviselete ebben
a ciklusban is minden év decemberében megszervezte
a „Vállalkozók a rászoruló gyermekekért” programot. Az
eseményre meghívott mintegy százhúsz óvodás, illetve
kisiskolás gyermek a Kalocsai Színház előterében találkozhatott a „nagyszakállúval”, akinek elmondhatták
verseiket, elénekelhették köszöntő dalaikat. A Mikulás
jutalmul egy-egy csomaggal örvendeztette meg őket.
Ezt követően a nehéz körülmények között élő gyermekek és szüleik megnéztek egy filmet a Mikulásról, mely a
Ho…Ho…Hóóó varázsszóra indult el. A programokon a
kicsik szüleit életvezetési tanácsadással segítették. A jótékonysági esemény a helyi vállalkozások támogatásával
valósul meg.

„MESTERMUNKA” díjak
A 2015-ben elindított kezdeményezés az innovatív termékeket előállító, illetve szolgáltató cégek munkáit hivatott elismerni és népszerűsíteni. A benyújtásra kerülő
pályamű lehet többek között a cég vagy egyéni vállalkozó által önállóan megvalósított, legyártott innovatív termék, szolgáltatás, vagy egy egyedi családi ház kivitelezése, egy kézműipari termék elkészítése. A bírálat során
mindig kiemelt értéknek minősül a produktumban jelenlévő kézimunka. A díjazott munkák remélhetőleg iránymutatást adnak azok számára, akik minőséget szeretnének képviselni. A pályázatra érkezett mestermunkákat
egy kiállítás keretében minden évben megtekinthette a
közönség.

68

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

KOMMUNIKÁCIÓ
KAPCSOLATTARTÁS A MÉDIÁVAL
A médiakapcsolatok ápolásának különös jelentősége
van a kamara számára. A vállalkozói réteg megnyerésének és megtartásának egy fontos eszköze. Lényeges,
hogy a már kialakult jó kapcsolatokat továbbra is ápolni
tudjuk a kiadókkal, a szerkesztőségekkel, újságírókkal,
hiszen ők viszik tovább eredményeinket, megítélésünket az olvasók, a nézők és a hallgatók felé.
Fontosnak tartjuk, hogy a Petőfi Népe megyei napilap,
a Gong Rádió (több megyére kiterjedő lefedettséggel)
és a helyi televíziókat összefogó megyei szervezet, a
Bács-Kiskun Megyei Helyi Televíziósok Egyesületén túl
közvetlenül is megjelenjünk képviseleteink, illetve a megye többi városának helyi médiafelületein is. Az elmúlt 4 év hírolvasási szokásai is alátámasztották, hogy a
nyomtatott médiáról a hangsúly áthelyeződött az online újságok irányába, ezért szoros kapcsolatot alakítottunk ki a helyi elektronikus hírportálokkal. Ezekre a felületekre rendszeresen eljuttatjuk kamarai tudósításainkat, sajtóközleményeinket.

KIADVÁNYOK
TOP 100
A munkaalapú gazdaság értékelése a TOP 100 kiadvány
formájában 2002 óta követhető nyomon a kamara kezdeményezésére. Rendszeresen partner a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a NAV Csongrád
Megyei Adó- és Vámigazgatósága Tervezési és Elemzési Osztálya, a Központi Statisztikai Hivatal Komplex
Szolgáltatások Osztálya, melyhez tavaly már a Szegedi
Tudományegyetem Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatósága is csatlakozott. A kamara vezetése a kötetek sajtónyilvános bemutatóján elismerését fejezi ki a
vállalkozásoknak, hogy kiváló teljesítményükkel kivívják
helyüket a TOP 100 „klubban”.

Gazdasági Ablak
2020-ban 14. évfolyamával jelentkezik a Gazdasági Ablak. 2007 januárjától kezdve minden évben tíz alkalommal adunk ki négyoldalas mellékletet a Petőfi Népe napilap részeként, de attól mégis elkülönülve, minden hónap utolsó hetében. Eddig közel 600 oldalon osztottuk meg Bács-Kiskun megye gazdasági híreit,
mutattuk be a kamara mindennapi tevékenységét, a vállalkozókat érintő eseményeket. A Gazdasági Ablak
az egyik eszköze annak, hogy a fontos információk eljuthassanak a bennünket megtisztelő olvasókhoz.

69

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

A munka világa könyv
Kamaránk tizenegy év óta rendszeresen meghirdeti „A
munka világa” című országos fotópályázatot. Törekvésünk, hogy a meglévő, de az elfeledett szakmák szépségeit is prezentáljuk, és ezzel a pályaválasztás előtt
álló fiatalok figyelmét ráirányítsuk a szakmaválasztásra.
2018-ban született meg az első fotókönyv, a mesterek
iránti tisztelet jeleként. Azokból a pályaművekből válogattunk, amelyek az évek során a mindenkori neves
szakmai zsűri által a legértékesebb képeknek bizonyultak. A kiadvány kamarai reprezentatív ajándékként is kiváló szerepet tölt be.

Paprikás ételek bográcsban
A 20. jubileumi „Paprikás ételek bográcsban” című kiadvány 2018-ban jelent meg. Két évtizeden át töretlen
sikert jelzett a kamara azon vállalása, hogy évről-évre
csokorba gyűjtött olyan kiváló recepteket, amelyeknek
nélkülözhetetlen eleme a híres hungarikum, a kalocsai
paprika. 1997 óta hagyomány a kalocsai paprikaünnepen
az a főzőverseny, ahol tudásuk legjavát adják a csapatok
a pirosló „arany” mellé. A kamara az ősi, vagy éppen a
rafináltan modern receptúrákat mentette meg az utókor számára. Az igényes megjelenésű kiadványokban
ezek angolul és németül is olvashatók.

| KAMARA A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN |

HÍRLEVELEK
Kamaránk mindig is fontosnak tartotta, hogy az aktuális gazdasági, kereskedelmi hírekről, kamarai rendezvényekről tájékoztassa az üzleti élet résztvevőit. A rendszeres híradások mellett az elmúlt 4 évben tematikus hírlevelekkel is segítette az önkéntes kamarai tagokat. A Referatúra hírlevelet tagjaink havi rendszerességgel kapták munkatársainktól szakmaspecifikus információkkal. A Referatúrát küldő kollégákat bármikor
felkereshették problémáikkal, ugyanis a személyes kapcsolattartásra is nagy hangsúlyt fektettünk.
Az Export-Import hírlevelet a külföldi országokkal kereskedelmi kapcsolatot létesíteni kívánó, regisztrált
vállalkozások havi rendszerességgel kapták meg. Az Enterprise Europe Network, az MKIK Brüsszeli EU Képviseletének hírein kívül külföldi beszerzési, értékesítési, partnerkeresési lehetőségekről, vásárokról számoltunk be.
A 2020-ban induló HírAblak internetes levelet regisztrált vállalkozásaink kapják havi két alkalommal, mindig
a legaktuálisabb hírekkel, fontos információkkal. A modern grafikai kivitelezésű hírlevelünk egyik sajátossága, hogy a cikkek végén az olvasó piktogramok segítségével értékelheti az aktuális tartalmat.
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HONLAPOK
Központi portál
A www.bkmkik.hu weboldal erőssége, hogy már hosszú ideje napi frissítéssel működik. A média képviselői
rendszeresen követik a honlapunkon megjelenő gazdasági híreket, melyeket beépítenek napi hírleveleikbe
is. A statisztikai adatokból látjuk, hogy honlap-látogatottságunk és az oldalon eltöltött idő folyamatosan
növekszik. Ehhez hozzájárul az is, hogy kép- és videógalériát tartunk fenn, amelyre mindig nagy érdeklődés
mutatkozik. Természetesen a honlap és a közösségi médiafelületeink összekapcsolása is növeli olvasottságunkat.

Virtuális piactér a kamara weboldalán
A www.bacstermek.hu kamarai szolgáltató portálon cégek mutatják be röviden termékeiket és szolgáltatásaikat egy helyen, jól kereshető formában. A honlapon különböző szempontok alapján lehet keresni, s az
információk – a feltöltéstől függően – angol nyelven is olvashatóak, így a külföldi cégek is megismerhetik
a Bács-Kiskun megyei produktumokat. A webes felületen – egy egyszerű regisztrációt követően – szöveget
és fotókat is feltölthet a cég vagy egyéni vállalkozó. A honlapra térítésmentesen kerülhet fel bárki, és ott
kereső szavakat is megadhat az önmagáról írott szövegben. Ha valakinek egy termék vagy szolgáltatás felkeltette az érdeklődését, a honlapon keresztül is köthet üzletet, mert azonnal indítható az ajánlatkérés az
adott céghez.
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KAMARAI KITÜNTETETTEK 2016–2019 KÖZÖTT
A megújítás jegyében a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben meghirdette az egyfordulós, meghívásos művészeti pályázatát oklevelek és kitüntető díjak tervezére, amelyre neves Bács-Kiskun
megyei alkotók neveztek. A díjbizottság a beérkezett pályamunkák közül Ulrich Gábor Balázs Béla-díjas mozgókép- és képzőművész pályázatát választotta. Így a kamara kitüntető díjai – közel 20 év után – megújultak.
A kitüntetések odaítélésének célja, hogy a kamara elismerje a vállalkozások értékteremtő, szakmailag kiemelkedő munkáját.
A négyéves ciklusban ezidáig a következő személyek és szervezetek részesültek elismerésben:
Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért díj
2016 Molitórisz Károly
Kecskemét
2017 Bíró Attila
Kecskemét
2018 Autóflex-Knott Kft.
Kecskemét
2019 Alföld Pro-Coop Zrt.
Kecskemét

Univer Product Zrt.
Knorr-Bremse Kft.
H. Szabó Sándor
Vágóné Balla Eszter

Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért díj
2016 Joó Gábor
Kecskemét
MBMH Kft.
2017 Szabó István
Kecskemét	Kandó Kálmán Szakgimnázium
és Szakközépiskola
2018 Kovács László Zoltán
Kecskemét			
2019 Göbl Vilmosné
Baja
Bajai Szent Rókus Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért díj
2016 Herczeg Antal
Kecskemét
2017 Sörös Péter
Kiskunhalas
2018 Nyerges Tibor
Kecskemét

Herczeg és Társa Kft.
BKMKIK
BKMKIK

vezérigazgató
vezérigazgató
ügyvezető
vezérigazgató

oktatási művezető
intézményvezető-helyettes
szakértő, mesterpedagógus
ápolási igazgató

ügyvezető
képviseletvezető
gazdaságfejlesztési vezető

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Érem
2017 Deutschné Sipos Irén
Kecskemét
Pool. M. Kft.

ügyvezető

Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díj
2016 Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Bóly
				
2017 IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.
Kecskemét
2018 Silveria Kft.
Kecskemét
2019 Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
Kalocsa

Dr. Mészáros Vilmos
Gódi Attila
Illyés Péter
Szűcs Pál
Varga Tibor

alapító tulajdonos
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető

Az Év Ipari Vállalkozása díj
2016 Duna Aszfalt Kft.
2017 ANDA Present Kft.
2018 Protokon Kft.
2019 Material-Plastik Kft.

Tóth László
András Csaba
Koczkásné Dulai Ildikó
Garami Zoltán

ügyvezető
tulajdonos
ügyvezető
ügyvezető

Sziládi Sándor
Kiss András
Tormási Attila
Slonszki Attila
Hovány Márton

cégtulajdonos
cégvezető
tulajdonos
ügyvezető
cégcsoport vezető

Tiszakécske
Kalocsa
Kiskőrös
Soltvadkert

Az Év Kereskedője díj
2016 Gépész Koordinátor Kft.
Kecskemét
				
2017 Tormási Kft.
Kecskemét
2018 PLAN Zrt.
Kecskemét
2019 Hovány Cégcsoport
Kecskemét
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Az Év Vendéglátója díj
2016 48 Étterem és Bár
2017 Garaczi János
2018 Tóth Zsolt
2019 Sobri Halászcsárda Kft.
2019 Szávai & Társa Kft.

Kecskemét
Lajosmizse
Kecskemét
Baja
Kalocsa

Benkovics Lajos
Tanyacsárda Kft.
Dinasztia 2001 Kft.
Petike Norbert
Szávai Zsolt

ügyvezető
ügyvezető
tulajdonos
ügyvezető
ügyvezető

Kecskemét

Gubicz László

tulajdonos

Kecskemét
Kecskemét

Horváth Attila
Gregor Egerer

ügyvezető
ügyvezető

Az Év Beszállítója díj
2016 Jankovics és Jankovics Kft.
2017 Hírös Mester Kft.
2018 Deltaplast Kft.
2019 Kalfém Kft.

Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
Kerekegyháza

Jankovics Zoltán
Bene Zoltán
Csengery Zsolt
Kaldenekker Sándor

ügyvezető
cégalapító, stratégiai igazgató
ügyvezető
ügyvezető

Az Év Menedzsere díj
2016 Gulyás István
2017 Földvári István
2018 Csatos Erika
2019 Halmosi Zoltán

Kiskunfélegyháza
Baja
Kecskemét
Baja

Félegyházi Pékség Kft.
Foto Reklámstúdió és Szolg. Kft.
Csatos és Társa Kft.
Duna-Vendéglátó Kft.

tulajdonos
ügyvezető
tulajdonos
ügyvezető

Az Év Szolgáltatója díj
2017 Tiszta Hungária Kft.
2018	Kecskeméti Termostar
Hőszolgáltató Kft.
2019 Duvenbeck Immo Kft.

Az Év Kézművese díj 				
2016 Bakos Aranka
Kecskemét			Aranykoszorús
pedikűrös mester
2016 Bartha Violetta
Baja			
keramikus
2017 Pálinkás László
Tiszakécske
Tisza-Gáz Kft.
ügyvezető
2017 Volford István
Baja			
fafaragó
2018 Fellegi Tamás
Kecskemét			kőfaragó
és műkőkészítő mester
2019 Kovács József
Kecskemét			
tímár
Az Év Gyakorlati Képzőhelye díj
2016 Elő-Szer Kft.
Kiskunfélegyháza
2016 Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kecskemét
2017	Szabó-Cseh Textilipari
Gyártó és Szolgáltató Kft.
Kecskemét
2018 HILTI Szerszám Kft.
Kecskemét
2019 Baja Marketing Kft.
Baja
				
2019 KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
Kecskemét

Seres József
Pap-Szekeres Anita

ügyvezető
ápolási igazgató

Seress Anett
Takács Gyula
Bócsa Ferenc Barnabás,
Angeli Lászlóné
Uhrinyi Balázs

ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető helyettes
ügyvezető

Az Év Szakképző Iskolája díj
2016 Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma
			
Kiskunhalas
Szabó Edina
2017 Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
			
Kecskemét
Riczkó Eleonóra
2018 Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma
			
Kiskunfélegyháza
Tasi Judit
2019 Bajai SZC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
			
Baja
Wetzl Attila
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igazgató
intézményvezető
igazgató
tagintézmény-vezető
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Az Év Felnőttképző Intézménye díj
2018 hatPEDÁL Autósiskola Bt.
2019	Füredi Felnőttképző
és Szolgáltató Kft.

Kecskemét

Kulcsár Imréné

ügyvezető

Kecskemét

Füredi András

ügyvezető

Az Ipar Kiváló Mestere díj 				
2016 Benedek Tamás
Kecskemét			
fogtechnikus mester
2017 Kiss András
Kecskemét
Kiss Fotó Kft.
fotográfus
2018 Fazekas István
Tiszakécske			
szakács mester
2018 Tasi László
Kecskemét			
autószerelő mester
2019 Bakos Aranka
Kecskemét			kézápoló és műkörömépítő
mester, lábápoló mester
2019 Vargáné Balázs Mária
Kecskemét			
fodrász mester
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért Partner Díj
2016 Szabó Gábor
Kecskemét	NAV BKM-i Adóés Vámigazgatósága
osztályvezető
2016 Kocsis-Nagy Zsolt
Szeged
KSH Szegedi Főosztály
főosztályvezető
2017	Bács-Kiskun Megyei Helyi
Televíziósok Egyesülete
Császártöltés
Dr. Varga István
elnök
2018 Pajkó Andrea
Kecskemét			
alapító főszerkesztő
2019 Temesvári Péter
Kecskemét
BÁCSVÍZ Zrt.	fejlesztési és térinformatikai
osztályvezető
Az Év Kamarai Dolgozója díj
2016 Kántorné Arany Ágota
2017 Bársony István
2018 Berki Tímea
2019 Kapás Eszter

Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét

Elnöki Dicsérő Oklevél
2016 Süteményház Kft.
2016 Heim Attila
2016 Gibárszki Sándorné
2016 Fazekas Tibor
2016 Mészáros Mónika
2017 Keredit Kft.
2017 Bugarszkiné Szőke Hajnalka
2017 Habran Péterné
2017 Kovács Milán
2018 TITRONIC Kft.
2018 ILMI-Food Kft.
2018 Arculat Nyomda Kft.
2018 Szávai és Társa Kft.
2018 Földiné Polgár Krisztina
2018 Muhi-Kőrös Erika
2018 Sipos Jánosné
2019 Harisné Szita Tímea
2019 Konfár-Szabó Beáta
2019 Törő Márta

Bácsbokod
Agatits Kornél
Kecskemét			
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK
Kalocsa
BKMKIK
Baja
Keresztes Edit
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK
Baja
Pestuka Tibor
Csátalja
Braun Mihály
Baja
Csuvár Zoltán
Kalocsa
Szávai Zsolt László
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK
Baja			
Kecskemét
BKMKIK
Kecskemét
BKMKIK

BKMKIK
BKMKIK
BKMKIK
BKMKIK
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szakképzési tanácsadó
pályaorientációs tanácsadó
titkárságvezető
tanulószerződéses tanácsadó

ügyvezető
épületszobrász
szakképzési tanácsadó
szakképzési tanácsadó
ügyfélszolgálati munkatárs
ügyvezető
pályaorientációs munkatárs
pénzügyi ügyintéző
gazdasági ügyintéző
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
pénzügyi adminisztrátor
pénzügyi ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
fodrász mester
tanulószerződéses tanácsadó
ISZIIR referens

ELÉRHETŐSÉGEINK:
BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: 76/501-500
Fax: 76/501-538
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu
Web: www.bkmkik.hu
Bajai Ügyfélszolgálati Iroda
6500 Baja, Tóth Kálmán u. 11/B.
Tel./Fax: 79/520-400
E-mail: bkmkikbaja@t-online.hu
Kalocsai Ügyfélszolgálati Iroda
6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.
Tel./Fax: 78/566-220
E-mail: bkmkikkalocsa@t-online.hu
Kiskunhalasi Ügyfélszolgálati Iroda
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 31.
Tel./Fax: 77/528-896
E-mail: bkmkikhalas@t-online.hu

www.bkmkik.hu
facebook.com/bkmkik
instagram.com/bkmkik

Kiadja: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: +36 76/501-500
Felelős kiadó: Sipos Zsolt titkár
Szerkesztő: Orosziné Varga Zelma kommunikációs vezető
Nyomdai előkészítés: Raster Stúdió Kft., Kecskemét
Nyomdai munkák: E-press Nyomda, Szeged
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A
Zöld
Út
Nyelvvizsgaközpont akkreditációs
eljárás során engedélyt
kapott arra, hogy a Tomori
Pál Főiskola kecskeméti képzési helyén, a kamarában 2019
novemberétől szakmai nyelvvizsgákat szervezzen. Két nyelvből (angol
és német), három szinten (alap-, középés felsőfok), valamint három szaknyelvből
(gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi, műszaki) lehet nyelvvizsgát tenni.
Az egyes vizsgaidőszakokat megelőzően 40 órás
nyelvvizsgára felkészítő tréninget hirdetünk angol és
német nyelvből, gazdálkodási és menedzsment szakirányon, középfokon.

ZÖLD ÚT
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