
Lényeges változások a felnőttképzésben
Módosítás A kérelmek július elseje óta folyamatosan benyújthatók a Pest Megyei Kormányhivatalhoz

A 
gazdaságban és a mun-
kaerõpiacon gyorsuló 
ütemben zajló techno-

lógiai változások ráirányítot-
ták a figyelmet a munkaerõpi-
ac elvárásait gyorsan követni 
képes képzési rendszer iránti 
igényre. Ezt felismerve 2019 
végén döntött a kormány a fel-
nõttképzési rendszer megújítá-
sáról. A felnõttképzési rendszer 
struktúraváltásakor stratégiai 
célként fogalmazódott meg, 
hogy olyan kimenetvezérelt 
képzési rendszert szükséges 
létrehozni, amely alkalmas a 
képzések eredményeit és haté-
konyságát mérni, illetve a kép-
zések munkaerõpiaci relevan-
ciáját javítani. Fontos elv, hogy 

az új szabályozás csökkentse a 
képzést folytatók adminisztra-
tív terheit, és tegye vonzóvá a 
felnõttkori tanulást.

A 2020. január 1-jén módo-
sult 2013. évi LXXVII. felnõtt-
képzési törvény úgy rendelke-
zik, hogy minden „célirányos 
kompetencia-kialakításra és 
kompetencia-fejlesztésre irá-
nyuló, szervezetten megva-
lósuló oktatás és képzés” 
felnõttképzésnek tekinten-
dõ. Lényeges módosítás a 
felnõttképzési rendszerben, 
hogy míg korábban a képzé-
seket kellett engedélyeztetni, 
addig az új típusú felnõttkép-
zési tevékenység bejelentés 
alapján, vagy – a felnõttkép-

zési törvényben meghatáro-
zott esetekben – engedély 
birtokában végezhetõ. A te-
vékenység végzésére irányu-
ló kérelmek 2020. július 1-je 
óta folyamatosan nyújthatók 
be a Pest Megyei Kormányhi-
vatalhoz, a képzési tevékeny-
ség pedig 2020. szeptember 
1-jétõl kezdhetõ meg. Ennek 
következtében mindazok a 
képzõk, akik 2020. július 1-je 
óta az erre szolgáló elektro-
nikus felületen (FAR) bejelen-
tették a képzési tevékenység 
folytatására irányuló szándé-
kukat, illetve akik engedélyt 
kaptak a képzés folytatására, 
szeptember 1-jétõl elindíthat-
ják képzéseiket.

A Petõfi Népe melléklete
XIV. évfolyam, 7. szám

31.

Búzapiac tér 10.

Székház:

Négy gazdaságfejlesztési zónát 
hozott létre a magyar kormány
stratégia Nemesi Pál kormánybiztos komplex megoldásokban gondolkodik a tervezés során

A kormány a gazdaságfejlesz-
tési stratégia részeként négy 
– Dél-dunántúli, Északnyu-
gat-magyarországi, Dél-alföl-
di, illetve Északkelet-magyar-
országi – gazdaságfejlesztési 
zónát hozott létre, hogy elõse-
gítse a koordinált és kiegyen-
súlyozott területi fejlesztése-
ket. A program célja, hogy a 
gazdaságilag és kulturálisan 
is egységes területet képe-
zõ történelmi régiók nem-
zetközi összehasonlításban 
is versenyképes gazdasági 
egységként fejlõdhessenek. 
A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnö-
ke a szegedi Ferroép Zrt. ve-
zérigazgatója, Nemesi Pál, 
a Dél-alföldi zóna kormány-
biztosa, vele beszélgettünk a 
tervekrõl.

BARTA ZSOLT

– Ön a Dél-alföldi Gazdaság-
fejlesztési Zóna kormánybizto-
sa. Mivel jár ez a tevékenység? 
Meddig tart a kinevezése?

– A gazdasági együtt-
mű ködésben érintett, illet-
ve a gazdaságfejlesztési zóná-
ban megvalósuló fejlesztések-
hez csatlakozó régiók állami, 
önkormányzati és gazdasági 
szereplő ivel együttműködöm. 
Az egyes tervek és koncepci-
ók véleményezése körében a 
Szegedi Tudományegyetem-
mel, de valamennyi, a fejlesz-

tésekkel érintett állami, ön-
kormányzati és civil szerve-
zettel is együtt dolgozom a jö-
vőben. A kinevezésem két év-
re szól.

– Melyek az ön első lépései?
– Ezt nehéz meghatározni, 

mivel több mint 11 éve a régió 
gazdasági fellendüléséért dol-
gozom, mindig minden titulu-
somban az volt a célom, hogy 
a régió gazdasága dinamiku-
san fejlődő pályára álljon. Te-
hát első lépésekről nehéz be-
szélni, mert ez egy folyamat. 
Az egészségügyi veszélyhely-
zet miatt a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökeként is azért dolgoztam 
és dolgoztunk a kamarai szak-
emberekkel, hogy a gazdasági 
veszélyhelyzetet elkerüljük. 
Idén május óta pedig már azon 
dolgozunk, hogy a régió egy 
komplex gazdaságfejlesztési 
tervvel rendelkezzen. Ezen je-
lenleg is dolgozunk.

– Melyek lesznek az első prog-
ramok? Kikkel egyeztet?

– A gazdaságfejlesztési zó-
nában megvalósuló fejleszté-
sekhez csatlakozó régiók ál-
lami, önkormányzati és gaz-
dasági szereplő ivel együttmű-
ködöm, és a civil szervezetek-
kel is együtt dolgozom a jövő-
ben. Komplex gazdasági fej-
lesztésnél kiemelten fontos-
nak tartom a lehető legszéle-

sebb körű szakmai és társa-
dalmi együttműködést. Az el-
ső programokról október ele-
jén tudok beszámolni, előre is 
köszönöm, hogy folyamatosan 
segítenek a tájékoztatásban. 
A munkám során nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a régió-
ban élő polgárok tisztában le-
gyenek a céljainkkal, a mun-
kafolyamatok lépcsőfokait lás-
sák, és a legfontosabb, hogy a 
végén érezzék a gazdaságfej-
lesztés jótékony hatásait a hét-
köznapjaikban is.

– A három déli megyét hogyan 
lehet azonos térségként ke-
zelni? 

– Azt azért fontos tudni, hogy 
befektetői szemmel, a lakosság 
számát nézve, egy-egy megye 
nagyon kicsi régiónak tűnik. 
Gazdasági zónákról minimum 
egy-másfél millió lakosnál ér-
demes beszélni, ezért is fon-
tos a Dél-alföldi zóna komplex 
gazdaságfejlesztése. Az biztos, 
hogy a sikeres gazdaságfejlesz-
tésért keményen meg kell dol-
goznunk, de hatalmas lehető-

ség előtt állunk! A Dél-alföldi 
Gazdaságfejlesztési Zóna me-
gyénként is rendkívül változa-
tos, sőt a különböző megyéken 
belül is vannak hatalmas kü-
lönbségek, még adott gazdasá-
gi szegmensen belül is. Komp-
lex gazdasági zónában komp-
lex megoldásokra van szükség, 
de szerencsére eddig is meg-
tapasztaltam, hogy Magyaror-
szágnak ebben a részében elhi-
vatott, nagy tudással rendelke-
ző polgárok élnek.

– Hol látja az erősségeket, hol 
kell viszont erősítenünk?

– A komplex program még 
készül, pontos információkkal 
azután tudok szolgálni, miu-
tán elkészült. Az biztos, hogy 
van ahol a precíziós mezőgaz-
daság megteremtését kell erő-
teljesen finanszírozni. Más ré-
gióban szinte teljesen eltűnt az 
ipar, pedig csak az alap-infra-
struktúrát kellene megteremte-
ni, hogy újra beinduljon az ipar 
dinamikus fejlődése. A kreatív 
ipar, a turizmus nagy lehető-
sége a régiónak, amely terüle-
ten még nagyon sok kiaknázat-
lan forrásunk van. Természete-
sen a tervek készítésénél foko-
zottan figyelembe kell venni az 
egészségügyi veszélyhelyzet ál-
tal generált új helyzeteket.

– A nagy déli térségen be-
lül számol-e kisebb gazdasági 
egységekkel?

– Igen, számolok, de komp-
lexen kell gondolkodni a gaz-
daságfejlesztési tervek készí-
tésénél. A lehető leghosszabb 
értékláncokat kell kialakí-
tani a Dél-alföldi Gazdasági 
Zónában, valamint a helyen-
ként hiányosságokat tartal-
mazó, jelenleg is meglévő ér-
tékláncokat teljessé kell ten-
ni. A technoló giai eszkö zö k, 
tevé kenysé gek ö sszessé ge 
ré vé n, a digitalizá ció  adta 
lehető sé gek kiakná zá sá val 
magas szintre kell emelni a 
folyamatok á tlá tható sá gá t é s 
ú j szintre kell emelni a vevő i 
é rté kteremté st.

– Mikor jelenik meg a gazda-
ságfejlesztési zóna felemelésé-
nek első összefoglalója?

– A jelenlegi tervek alapján 
október közepén.

– Bács-Kiskun megye eseté-
ben hogyan látja a fejlesztési 
lehetőségeket?

– Az egészségügyi ve-
szélyhelyzet előtt Bács-Kis-
kun megye gazdasági fejlő-
dése dinamikusan felfelé tar-
tott. A komplex gazdasági 
tervekről az anyag elkészül-
te után tudok beszámolni, 
de ami biztos, hogy a jövő a 
digitalizációé, a mesterséges 
intelligenciáé, amely terüle-
teken Bács-Kiskun megye ki-
magasló eredményeket kell, 
hogy elérjen.

Nemesi Pál kormánybiztos a három déli megye – Bács-Kiskun, 

Békés és Csongrád-Csanád megye – fejlesztési zónájáért felel

� 2020. december 31-ig indíthatók a „régi” rendszer szerinti OKJ-s 
képzések. Esetükben a szakmai vizsga letételének utolsó 
idõpontja 2022. december 31.

� 2022. december 31-ig indíthatók, de vizsgával együtt befejezendõk 
a „régi” rendszer szerinti, nem OKJ-s engedélyezett képzések.

� 2022. december 31-én a „régi” rendszer szerinti felnõttképzési 
engedélyek érvényüket veszítik.

� 2023. január 1-jétõl már csak az „új” rendszer mûködtethetõ, 
képzési tevékenység csak bejelentés, illetve „új” típusú engedély 
alapján folytatható.

� 2020. január 1-jétõl „régi” típusú felnõttképzési engedéllyel nem 
rendelkezõ intézmény már nem kérheti a „régi” típusú felnõttkép-
zési engedély kiadását.

� 2020. szeptember 1-jétõl (az átmeneti idõszakban a „régi” rend-
szer szerint folytatott képzések kivételével) minden iskolarendsze-
ren kívüli képzési tevékenység csak bejelentés vagy engedély alap-
ján végezhetõ. Ettõl az idõponttól szabadpiaci képzések már nem 
folytathatók .

Fontos dátumok a felnőttképzésben

Kevesebb lesz az adminisztráció
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Az elmúlt négy évet foglalták 
össze a megyei kamara alelnökei
Számvetés A kamara alelnökei a versenyképességről, a digitalizációról, a képzésről, a szakmaiságról

Októberben választják meg 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) tisztségviselõit. A 
szervezet öt alelnökét kértük, 
hogy foglalják össze az elmúlt 
négy év fontosabb történéseit.

BARTA ZSOLT

Kurdi Viktor 
általános alelnök

– Az elmúlt négy év főbb ki-
tűzött céljai a stabilitás, a ver-
senyképesség fejlesztése, a 
gazdasági növekedés voltak. 
Ezek teljesültek. A megyéből 
sok információ és javaslat ke-
rült kamarai vonalon a kor-
mány elé. Ezek egy része meg-
valósult a különböző szabályo-
zási környezet fejlesztésében. 
Bizakodóan tekintek a jövőbe, 
a járvány után ez a befektetett 
munka és az eredmények lát-
szódni fognak, így a megye 
gazdasága továbbra is a job-
bak közé tartozik majd. A ka-
mara jó partner volt, és remé-
nyeim szerint jó partner lesz a 
jövőben is ahhoz, hogy a vál-
lalkozások átvészeljék ezeket 
a nehéz időket, és a kormány-
zati támogatást megkapják.

Slonszki Attila 
kereskedelmi alelnök

– A kapcsolatépítés, keres-
kedelemfejlesztés, innová-
ció, tapasztalatcsere voltak 
azok a szempontok, amelyek 
a kamarai szakmai munkát 
elősegítették. A célok között 
szerepelt a gazdasági szabá-
lyozók kiszámíthatóságának 
elősegítése, az érdekképvi-
seleti tevékenység megerősí-
tése. A leglényegesebb ered-
mények közül is kiemelkedik 
a piacvédelem és a tisztessé-
ges piaci magatartás eléré-
se, a példás üzleti tevékeny-
ség elismerése, támogatása, 
a digitalizáció elterjesztése, a 
vállalkozási környezet, a ha-
tékonyság, termelékenység, 
a szakképzett munkaerő és 
a HR-fejlesztés értékeinek tu-
datosítása. A  vállalkozások 
digitalizálása is nagyon fon-

tos terület, rengeteg progra-
mot szerveztünk a kamará-
ban ezzel kapcsolatban. Nem-
csak az értékesítés területén, 
hanem az online marketing-
ben, mint például a Google-t 
és a Facebookot érintően is. 
A részt vevő vállalkozók szá-
ma meghaladta az ezer főt. A 
webnek, mint marketingesz-
köznek a használatáról egy 
sor ingyenes előadást szer-
veztünk.

Pintye László 
oktatási és képzési alelnök

– A négy év eseményekben 
rendkívül gazdag volt. A ka-
mara pályaorientációs tevé-
kenységét mindenképpen 
ki kell emelnem. Összesen 
6446 diákot vontunk be eb-
be a folyamatba. Tavaly 543 
gyakorlati képzőhelyen 2564 
tanulószerződéses diák sajá-
tította el a szakmák fogásait 
a megyében. A diákok közül 
911-en tettek szintvizsgát. A 

kamara vezeti a gyakorlati 
képzőhelyek közhiteles ható-
sági nyilvántartását, szerve-
zi a szintvizsgákat. Emellett 
pályaválasztási kiállításo-
kat, szakmai minibörzéket, 
céglátogatásokat, csoportos 
tanácsadásokat, rendhagyó 
technikaórákat is szervez a 
duális képzésben részt vevő 
cégeknél. A kamara munka-
társai osztályfőnöki órákon 
és szülői értekezleteken is 
népszerűsítik a szakmákat. 
Élen járunk a mesterkép-
zés és mestervizsgáztatás 
szervezésében. A megye ifjú 
szakemberei is részt vettek a 
EuroSkills és a WorldSkills 
versenyeken, és örömre ad 
okot, hogy egyre több diák 
indul a Szakma Kiváló Tanu-
lója Versenyeken (SZKTV) is. 
Az SZKTV megyei megmé-
rettetésein, illetve az orszá-
gos döntőkben minden év-
ben szépen szerepeltek a ver-
senyzőink.

Tasi László 
kézműipari alelnök

– A kézműipari tagozat jel-
lemzően a mikro-, családi és 
kisvállalkozókat tömöríti. Mi-
vel ezek a legkisebb vállal-
kozásformák, nagyon fontos, 
hogy érdekeiket felkarolja a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK). Országos el-
nökségi tagként az eltelt négy 
év alatt magam is számos javas-
latot továbbítottam az MKIK fe-
lé. Javaslataink az adó- és járu-
lékcsökkentésekre vonatkoz-
nak döntően, mert még min-
dig túl nagy terhelést kap ez a 
szegmens. Hasonló a helyzet 
az adminisztrációs és a hatósá-
gi megfelelési terhekkel is, eze-
ket is igyekszünk csökkentet-
ni. A mi tagozatunk fő erőssége 
a szakmaiság. Erre építve kü-
lönféle szakmai klubokat mű-
ködtetünk – fodrász, autó-, épí-
tőipari – , ahol tanfolyamok és 
továbbképzések zajlanak, a kis-
vállalkozók megosztják a prob-

lémáikat, formálják a jövőképü-
ket, a tanulóképzés is szóba jö-
het – ott zajlik az igazi munka. 
Ide tartozik a mesterképzés is: 
négy év alatt 28 szakmában 162 
mesterlevelet adtunk ki. A leg-
fontosabb tervem a szakmai 
utánpótlás nevelése, ehhez egy 
ifjúsági tagozatot kívánunk lét-
rehozni hamarosan.

Sziráki Szilárd 
ipari alelnök

– A kamarai munka kere-
tében megvalósult a Modern 
Vállalkozások Programja, 
amely a cégek digitális fejlesz-
tését segítette elő. Az Országos 
Vállalkozói Mentorprogram is 
kiemelten fontos. Mint tud-
juk, az elsődleges cél az, hogy 
a mentorálás hazánkban is or-
szágosan elterjedjen, erősöd-
jön a vállalkozói tudatosság 
és együttműködés. Kalocsai 
üzletemberként az egyik leg-
kiemelkedőbb eredménynek 
tartom azt, hogy az érseki vá-

rosban új székházat vásárolt 
a köztestület, amely ma már 
megújult környezetben fogad-
ja a vállalkozókat. Tavaly meg-
alakult a Kalocsai Vállalkozói 
Klub. Ennek célja Kalocsa és a 
térség marketingjének javítá-
sa, a vállalkozásindítással kap-
csolatos szemléletmódváltás, a 
fiatalok elvándorlásának meg-
állítása, a céges kapcsolati há-
ló feltérképezése, a turisztikai 
hiányosságok javítása, Kalo-
csa és térsége termékeinek és 
szolgáltatásainak, ipari terüle-
teinek népszerűsítése, térségi 
gazdasági hídépítés, valamint 
a kistelepülések problémái-
nak feltárása. Az első rendez-
vényen Dr. Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke és Font Sán-
dor országgyűlési képviselő 
volt a vendég. A klub második 
rendezvényén Varga Mihály 
pénzügyminiszter mutatta be 
az ország fejlődését, gazdasá-
gi mozgásterét.

Kurdi Viktor, Pintye László, Gaál József – a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke –, Slonszki Attila, Tasi László és Sziráki Szilárd  Fotó: BKMKIK

Járműipari üzleti találkozó online térben
Együttműködés Törökország, Lengyelország és Magyarország kamarái összegezték a tapasztalataikat

A 
koronavírus hatalmas 
megrázkódtatást okoz 
a gazdaságnak, amely 

érzékenyen érinti a beszállítói 
láncokat is, ezért kiemelten 
fontos az új üzleti kapcsola-
tok feltérképezése, potenci-
ális partnerek felkutatása. 
Ezt a célt szolgálta a 2020. 
szeptember 22-én (9–12 
óráig) megtartott online tö-
rök–magyar jármûipari üzleti 
találkozó is, amely a Bursai 
Kereskedelmi és Iparkamara 
koordinálásával, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara együttmûködésé-
vel valósult meg.

A törökországi Bursai Ke-
reskedelmi és Iparkamara 

Lehetõségek keresése és hi-
dak építése az autóiparban 
Törökország és az EU között 
címmel nyert nemzetközi pá-
lyázatot (Turkey-EU Business 
Dialogue Call – TEBD/019). 
Ennek keretében 100 török 
vállalkozó képzése zajlott le 
sikeresen, s idén év elején 
20 fõs üzleti delegáció is ellá-
togatott Kecskemétre.

A pályázat utolsó pillére egy 
törökországi üzleti találkozó 
lett volna, amely a pandémiás 
helyzet miatt meghiúsult. 
A török koordinátor engedélyt 
kapott a pályázatban vállalt 
rendezvény online megvalósí-
tására, valamint az esemény-
sorozatot lezáró konferencia 

online megszervezésére.
Az üzleti találkozóra közel 

20 török és magyar vállal-
kozás regisztrált, a feltöltött 
profilok alapján elõre egyez-
tetett tárgyalásokra került sor 
az online térben. A pályázat 

lezárásaként a részt vevõ há-
rom ország, Törökország, Ma-
gyarország és Lengyelország 
kamaráinak képviselõi ösz-
szegezték a tapasztalatokat, 

valamint szektorspecifikus 
elõadások keretében ismer-
tették a jármûipar jelenlegi 
helyzetét és jövõbeni kilátá-
sait.

A közös munka azonban 
nem ér véget a pályázat lezá-
rásával. Az együttmûködés a 
két elnök által aláírt megál-
lapodás keretében folytató-
dik a Bursai és a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara között. Eb-
ben a Bács-Kiskun megye és 
Bursa közötti külgazdasági 
kapcsolatok fejlesztését és 
a tájékoztatási és képzési 
együttmûködést, valamint a 
tapasztalatok átadását hatá-
rozták meg prioritásként.A pandémiás helyzet miatt online rendezték meg a találkozót

A közös munka 
nem ért véget 
a pályázat 
lezárásával.
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Külföldi üzleti 

ajánlatok 

magyarországi 

vállalkozóknak

A 
külföldi üzleti lehetõ-
ségekrõl Tóth Anita, a 
Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
külügyi és külkereskedelmi ve-
zetõje a 76/501-508 as vagy 
a 70/702-8401-es telefonszá-
mon ad felvilágosítást.

Gyártó partnereket keres egy 
holland vállalat, amely kü-
lönféle húsfajták feldolgozá-
sával foglalkozik. Sültszalon-
na-darabjaik salátákként és 
reggeliként alkalmazhatók. 
Most olyan társgyártót ke-
resnek, aki költséghatéko-
nyabban tudja elõállítani a 
fogyasztásra kész terméket. 
(BRNL20200803001)

Az idõsgondozás területén te-
vékenykedõ német KKV fer-
tõtlenítõszerekkel rendelke-
zõ kereskedõ, hosszú távú 
partnert keres. A keresett ter-
mékeket fõleg kéztisztításra 
használnák, és fontos, hogy 
a szer baktériumölõ (beleért-
ve a mikrobaktériumokat), 
tekintettel a Covid–19-re is, 
illetve gombaölõ tulajdon-
sággal is bírjon, és eldobha-
tó palackban forgalmazzák. 
A fertõtlenítõszer nem tartal-
mazhat parfümöt, színezé-
ket és formaldehidet. A cég 
a leendõ partnerekkel szál-
lítói megállapodást kötne. 
(BRDE20200714001)

Egy szlovák acéltermeléssel, 
elektromos berendezések-
kel és munkaerõ-kölcsönzés-
sel foglalkozó mérnöki cég 
hosszú távú együttmûködés-
re keres gyártó partnereket, 
illetve szívesen kiszervezne 
néhány gyártási folyamatot. 
(BOSK20200723001)

Kiváló minõségû papírcsoma-
golásokat gyártó cseh cég az 
együttmûködést gyártási szer-
zõdéssel, kiszervezõi megál-
lapodással, vagy alvállalkozói 
formában képzeli el. A válla-
lat kartonpapírokat, hullámos 
csomagolást, hullámlemezt 
és komplex csomagolási szol-
gáltatást nyújt. Újrahasznosít-
ható és fenntartható termé-
keket használnak. A vállalat 
elsõsorban Ausztriából, Len-
gyelországból, Magyarország-
ról, Svájcból, illetve Német-
országból keres partnereket. 
(BOCZ20200713001)

Az elmúlt négy 

évet foglalja 

össze a kamara 

kiadványa

A 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra (BKMKIK) helyét, sze-

repét és az elmúlt négy évben 
a vállalkozásokért végzett mun-
káját mutatja be a Négy év tük-
re 2016–2020 címû kiadvány, 
amelyet a közelmúltban jelen-
tetett meg a szervezet. Hetven-
hat oldalon 116 ábrával, fotóval, 
grafikonnal teszi könnyen befo-
gadhatóvá a szerkesztõ, Oroszi-
né Varga Zelma kommunikációs 
vezetõ azt a hatalmas tényanya-
got, amellyel az elmúlt idõszak 
kamarai tevékenysége leírható.

A könnyen áttekinthetõ szak-
mai összefoglaló nyolc fejezet-
ben dolgozza fel a rendezvé-
nyeket és az elvégzett munkát. 
Aki nem ismeri a kamarai 
rendszert, annak az elsõ feje-
zetet érdemes áttekinteni, ott 
ugyanis a BKMKIK szervezeti 
felépítése, a munkaszervezet 
és egyéb tudnivalók olvasható-
ak. Gaál József elnök és Sipos 
Zsolt titkár köszöntõje, illetve 
interjúja helyzetképet, vala-
mint áttekintést ad a harmadik 
évezred második évtizedében 
tevékenykedõ vállalkozói ön-
kormányzat születésérõl, sze-
repérõl, értékrendszerérõl és 
szakmai üzeneteirõl.

A második fejezet a gazda-
ságfejlesztési tevékenységet 
tekinti át, közben az olvasó 
dióhéjban betekintést nyer 
Bács-Kiskun megye gazdasági 
felzárkózásának történetébe 
is. A fejezetek között a szerzõk 
érintik a szak- és felnõttképzés 
kérdéseit, így a pályaválasztás 
és a pályaorientációs tevékeny-
ség tematikáját, a tanulószer-
zõdés rendszerét, a mester-
képzést, a szakmai klubok 
tevékenységét is. A külkapcso-
latok mellett a kereskedelmi 
fejezet az online értékesítés 
növekvõ tendenciájára hívja fel 
az olvasó figyelmét. A szolgál-
tatások részben a Széchenyi 
Kártya Programról, az építés-
ügyi regisztrációról, a Békéltetõ 
Testület és a Teljesítésigazolási 
Szakértõi Szerv munkájáról ka-
punk betekintést. Végül pedig 
a szervezet kommunikációjáról 
és a rendezvényekrõl olvashat 
a kiadványt forgató érdeklõdõ.

GAZDASÁGI

Tíz új személy került 
be a küldöttek közé
Küldöttgyűlés Lezajlottak a küldöttválasztó értekezletek

Megtartották a tagozati kül-
döttválasztó gyûléseket a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában. 
A kereskedelmi, az ipari és 
kézmûipari tagozatok megvá-
lasztották a küldötteket. Meg-
történt a jelöltállítás is az öt 
alelnöki és az elnöki posztra. 
Gaál József, a szervezet elnöke 
tájékoztatta lapunkat a válasz-
tás menetérõl.

BARTA ZSOLT

Szeptember közepén küldött-
választó gyûléseket rendezett 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) 
három tagozata Kecskeméten, 
a megyei szervezet székházá-
ban. Az ipari, a kereskedelmi és 
a kézmûipari tagozat megvá-
lasztotta 64 küldöttjét. A ren-
dezvények elején a tagozati 
vezetõk röviden beszámoltak 
az eltelt négy év szakmai tevé-
kenységérõl, eredményeirõl. 
A küldöttek alkotják a BKMKIK 
parlamentjét, fogalmazott meg-
keresésünkre Gaál József, a ka-
mara elnöke.

Mindhárom tagozatban új 
személyeket is választottak, 
összesen tíz helyen újult meg a 
küldöttgyûlés. A szervezet veze-
tõje elmondta, hogy a kamara 
küldöttgyûlése évente kétszer 
ül össze. Az elsõ alkalommal, 
az év elején az elõzõ év beszá-
molójának az elfogadása, vala-
mint az aktuális év pénzügyi és 
munkatervének a jóváhagyása 
érdekében. A másik ilyen fóru-
mot decemberben rendezik. 
Ekkor a szakmai feladatok el-
végzése mellett ünnepséget is 
tartanak, ahol átadják a kama-
ra kitüntetõ díjait, illetve a kü-
lönbözõ támogatásokat. Évek 
óta példaértékû hagyomány, 
hogy a BKMKIK a Tanyacsár-
dával közösen az augusztusi 
Hírös Vacsora bevételébõl el-
különített összeggel támogat-
ja a szakmailag kiemelkedõ, 
kiváló magatartású, de hátrá-
nyos helyzetû, szakmát tanuló 
diákokat. Ezek mellett olyan 
stratégiai kérdésekben dönt a 

küldöttgyûlés, mint a kamara 
alapszabályának módosítása, 
vagy a megüresedõ helyekre 
történõ új tag megválasztása, 
tette hozzá az elnök.

Az ez évi jelölõgyûléseken 
a vezetõség tagjaira beérkez-
tek a jelölések mindhárom 
tagozattól. Az elnök és alel-
nökök esetében egy kivételé-
vel ugyanazokat a személye-
ket jelölték, mint négy évvel 
ezelõtt. Pintye László oktatá-
si és szakképzési ügyekkel 
foglalkozó alelnök helyére dr. 
Renner Tamást, a Renner Bt. 
cégvezetõjét, mûszaki igazga-
tóját jelölték. Pintye László a 
kamara 1995. évi megalaku-
lása óta tölt be vezetõ tisztsé-
get, azonban most úgy döntött, 
hogy visszavonul, bár továbbra 

is támogatja tapasztalataival 
a szervezet munkáját. Pintye 
László érdemei közül kiemel-
kedik, hogy alapítója volt a 
negyed évszázados megyei 
kamarának, valamint fontos 
szerepet játszott a szakmun-
kásképzés kamarai rendsze-
rének kialakításában is. Dr. 
Renner Tamás egy jánoshalmi 
családi vállalkozás egyik veze-
tõje. Cége elsõsorban külföldi 
megrendelésekre szállít gép-
ipari termékeket. Folyamatos 
innováció jellemzi munkájukat. 
Disszertációját is egy ilyen al-
kalmazás bevezetésérõl írta. A 
nevéhez fûzõdik továbbá az új-
kori magyar traktorgyártás elin-
dítása. Kész ugyanis a Renner 
traktor, amely sorozatgyártás 
elõtt áll.

Gaál József szólt arról is, 
hogy az alelnöki tisztség betöl-
tésére Kurdi Viktor általános 
alelnök, Slonszki Attila keres-
kedelmi alelnök, Sziráki Szilárd 
ipari alelnök, Tasi László kéz-
mûipari alelnök a jelölt, õ maga 
pedig a BKMKIK elnöki poszt-
jának jelöltje. Kérdésünkre el-
mondta, ha az október 8-án 9 
órára összehívott küldöttgyûlés 
megválasztja õket, komoly ter-
vekkel vágnak bele a következõ 
négy év tevékenységébe. A jö-
võbeli elképzelésekrõl annyit 
árult el, hogy szeretnék tovább 
erõsíteni a szakmai munkát, 
jobban bevonni a vállalkozá-
sok széles körét. A kamarát 
ismertebbé és népszerûbbé 
tevõ programokat kívánnak 
elin dítani.

Gaál József a BKMKIK elnöki posztjának jelöltje  Fotó: Bús Csaba

Nyakunkon a vírusválság második hulláma
Kamarai segítség A szakemberek tippeket adnak a munkavégzés folyamatos működésének biztosításához

A 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara szeptemberben 

elõadás-sorozatra hívta az érdek-
lõdõket Kiskõrösön, Kiskunhala-
son és Baján.

A koronavírus-járvány második 
hullámának esetleges negatív 
gazdasági hatásait kivédendõ az 
atipikus foglalkoztatási formák-
ról, az ehhez kapcsolódó munka-
jogi megoldásokról, a finanszíro-
zási, illetve pénzügyi és adózási 
lehetõségekrõl kaphattak infor-
mációkat az érdeklõdõk.

Az elmúlt hónapokban sokan 
választották az otthoni munka-
végzés lehetõségét, illetve a 
részmunkaidõs foglalkoztatási 
formákat. A kamara által készí-

tett Atipikus Foglalkoztatási Ké-
zikönyvben gyakorlati útmuta-
tókon keresztül tekinthetõk át a 
legjobban alkalmazható atipikus 
munkaformák, illetve az ez irá-
nyú foglalkoztatás bevezetésé-
nek komplex folyamata is. A kézi-
könyvet és mellékleteit a kamara 
díjmentesen biztosítja a vállalko-
zások számára.

A finanszírozási problémák 
megoldására 0 és 0,5 százalék 
közötti éves kamattal igénybe 
vehetõ és az állam által támo-
gatott hitellehetõségek segí-
tik a vállalkozókat. A Széche-
nyi Kártya Program termékei a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kecske-
méti, bajai, kalocsai és kiskun-

halasi irodáiban igényelhetõk. 
Ez a program az agráriumban 
tevékenykedõk számára is nyit-
va áll.

Az adózási módok vonatko-
zásában olyan mûködési és 
támogatási formákról is szó 
esett, amelyek anyagi segítsé-
get adnak a nehéz helyzetbe 
került cégek túléléséhez.

Az elõadás-sorozatot egyé-
ni tanácsadás zárta, ahol 
felmerült egy-egy cég vonat-
kozásában a profilváltás szük-
ségessége, és ezzel együtt az 
alkalmazottak ilyen irányú át-
képzésének fontossága.

A fenti lehetõségekrõl a jövõ-
ben is érdeklõdhetnek a kama-
ra ügyfélszolgálati irodáiban.

A kamara kecskeméti székházában, illetve a kiskunhalasi, a bajai és a kalocsai ügyfélszolgálaton 

kaphatnak választ kérdéseikre az érdeklődők

A négy év tükre ki-
advány a napokban 
jelent meg.
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Hiánypótló képzés 
indult az egyetemen
GTK Üzletemberek tartanak előadásokat az egyetemistáknak

A változások jegyében a Neu-
mann János Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával közösen Ka-
mara a vállalkozásokért néven 
exkluzív, szabadon válaszható 
tárgyat indított szeptembertõl. 
A diákok elsõ kézbõl kaphat-
nak betekintést a gazdasági 
élet mindennapjaiba üzletem-
berektõl, a kurzus elõadóitól.

BARTA ZSOLT

A megyei iparkamara és a 
Neumann  János Egyetem Gaz-
daságtudományi Kara (GTK) 
Kamara a vállalkozásokért cím-
mel hirdetett képzési kurzust, 
amelynek keretében a tanárok 
mellett a megye sikeres üzlet-
emberei is elõadnak. Tõlük hall-
hatnak a diákok olyan történe-
teket, szakmai megoldásokat, 
amelyeknek késõbb hasznát 
vehetik majd. A hallgatók az 
elõadások során megtanulhat-
ják az üzleti ötletek megvalósí-
tásának és egy vállalkozás el-
indításának mesterfogásait is. 
Lapunk Gaál Józsefet, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnökét kérdez-
te arról, hogy honnan jött az öt-
let a képzés megszervezésére.

– A Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a gyõri Széchenyi 
István Egyetem már évekkel 
ezelõtt indított egy hasonló te-
matikájú képzést. Ennek a ta-
pasztalataira támaszkodtunk. 
Egy éve vetettük fel az elképze-
lést a gazdaságtudományi kar 
vezetõségének, akik támogat-
ták az ötletet. Az eltelt idõ alatt 
kialakítottuk a tematikát. Egy 
olyan tananyag született, amely 
szervesen beépül az oktatás-
ba – mondta Gaál József. Az el-
nök hozzátette: ha sikeres lesz 
a kurzus, akkor minden évben 
elindulhat a három kreditet érõ 
képzés. A tananyag végén egy 
megvalósíthatósági tervet kell 
készítenie a hallgatónak egy 
elképzelt vállalkozásról. A fel-
adatot egyedileg és csoporto-
san is elvégezhetik a diákok. Az 
oktatást az egyetemi oktatók 
és a kamarai vállalkozók együtt 
végzik. Tehát a diákok megkap-
ják az elméleti képzést és a 
gyakorlati órák egy részét is. Az 
utóbbiakat a vállalkozások ve-

zetõi tartják.
A diákok a kamarában, 

illetve  céges helyszíneken is 
tapasztalatokat szerezhetnek 
majd. A cél az, hogy hiteles, fel-
készült cégvezetõktõl kapjanak 
megfelelõ tájékoztatást arról, 
hogyan is kell egy céget felépí-
teni, menedzselni. A képzés 
érdekessége, hogy nemcsak a 
gazdasági karról, hanem a ker-
tészeti és a gépipari karról is je-
lentkezhettek hallgatók. Eddig 
hetven diákot regisztráltak.

Információk szerint a kama-
rai üzleti szektorból elõadást 
tart például dr. Renner Tamás, 
a jánoshalmi Renner Bt. mû-
szaki igazgatója, dr. Nagy Zol-
tán, a  Phoenix Mecano Kecs-
kemét Kft. igazgatója, Slonszki 
Attila, a Plan Zrt. ügyvezetõje. 
A kamara munkatársai közül 
Sipos Zsolt kamarai titkár, Utasi 
Melinda titkárhelyettes és Gaál 
József elnök is tart órákat, de 
érkezik elõadó a BÁCSVÍZ Zrt.-
tõl és az OTP Zrt. regionális 
igazgatóságától is.

A kurzus bevezetõ ismer-
tetõjét Gaál József tartotta 
szep tember 16-án. A tantárgy 
GTK-s oktatója, Bedzsula Bá-

lint kiemelte, a tantárgy kész-
ségfejlesztési módszere a 
tapasztalati tanulás. A hagyo-
mányos számonkérési mód-
szerek teljesítése helyett a fél-
év során folyamatos egyéni és 
csoportos munkát kell végez-
niük a résztvevõknek. A kurzus 
teljesítésével a hallgatók ké-
pessé válnak a vállalkozásindí-
tás feladatainak elvégzésére. 
A tantárgy alapvetõ küldeté-
se ugyanakkor a hallgatók lá-
tásmódjának formálása, hogy 
reális karrieralternatívaként 
tekintsenek a vállalkozóvá 
válásra a jövõben. Dr. Szívós 
Lászlótól, a GTK nemzetközi 
és vállalati kapcsolatokért fe-
lelõs dékánhelyettesétõl meg-
tudtuk, hogy a Kamara a vál-
lalkozásokért tárgy egyedülálló 
a GTK történetében. Koráb-
ban is volt már rá példa, hogy 
egy-egy tantárgy keretében az 
üzleti és gazdasági élet képvi-
selõi jelentek meg vendégelõ-
adással az egyetemen, viszont 
csak a kamara közremûkö-
désével valósulhatott meg az, 
hogy ennyire profi és exkluzív 
közremûködõi gárdát sikerült 
összehozni.

Első kézből hallhatják az üzleti szféra képviselőinek előadásait  Fotó: Barta Zsolt

Új kiadvánnyal segíti a kamara 
a fi atalok szakmaválasztását
Az Ágazati Kalauz „világítótorony” a diákoknak, a szülőknek, a pedagógusoknak

A 
fiatalok életében meg-
határozó a továbbtanu-
lás, a pályaválasztás. 

Nem könnyû feladat döntést 
hozni, hiszen számtalan körül-
ményt figyelembe kell venni. 
Az érdeklõdési kör, a képes-
ségek, az önismeret egyaránt 
fontos tényezõ. A Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaválasztást segítõ 
kiadványa, az Ágazati Kalauz 
az általános iskolák 8. osztá-
lyos tanulóinak, szüleiknek, va-
lamint pedagógusaiknak szól.

A cél az, hogy segítséget 
adjunk abban a nehéz és iz-
galmas pillanatban, amikor 
eldõl az iskolaválasztás kér-
dése. A döntést érlelõ folya-
matban is itt vagyunk, segí-
tünk! Ezzel a kiadvánnyal, de 
telefonon, illetve e-mailben is! 
A kereskedelmi és iparkama-
ra pályaorientációs tanács-
adóinak, Bársony Istvánnak, 
Bugarszkiné Szõke Hajnalká-
nak és Tokodiné Rigler Haj-
nalkának az elérhetõségei 
megtalálhatók a kamara hon-

lapján: http://www.bkmkik.
hu/hu/kamara/munkatarsak 
menüben.

Minden érintettet arra biz-
tatunk, hogy bátran válasszon 
szakmát, hiszen szakemberek-
re, jól képzett mesterekre mindig 
szükség volt és szükség is lesz. 

A kiadvány bemutatja az 
új iskolatípusokat, az ágaza-
ti képzést, a szakmák ágazati 
besorolását. Összegyûjtöttük, 
hogy ágazatonként hol lehet 
szakmákat tanulni Bács-Kis-
kun megyében.

E-learning- 
tananyag 
az MKIK 
honlapján

A
Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara hon-
lapján (www.mkik.hu) 

elérhetõ az az e-learning-
tananyag, amelynek téma-
köre az adózás. Az oktatási 
anyag három modult tartal-
maz:

Adóhatósági ellenõrzések 
tapasztalatai: Az adóható-
sági ellenõrzések tapaszta-
latainak bemutatása (mely 
területek álltak az ellenõrzé-
sek fókuszában, mire kell fi-
gyelniük az adózóknak, illetve 
a könyvelõknek) – esetpél-
dákon keresztül bemutatva 
az adóhatósági ellenõrzések 
fókuszát.

Adóváltozások: A 2020. 
január 1-jétõl hatályos fõbb 
adóváltozások bemutatása 
és hatásának elemzése az 
érintett cégek szempontjából.

Digitális eszközök az e-köz-
igazgatásban: A digitális esz-
közök használata az e-köz-
igazgatásban könyvelõk, 
adószakértõk számára.

A három oktatásianyag-modul 
összesen 80–100 perc terjedel-
mû. Az oktatóanyagok lehetõvé 
teszik, hogy a képzést elvégzõk 
világos képet kapjanak a tema-
tikában foglalt három témakört 
illetõen, és a napi munkájuk 
során alkalmazni tudják a meg-
szerzett ismereteket.

Vállalati 
Fehér Könyv 
a cégek 
működéséhez

V
állalati Fehér Könyv ké-
szült az Innovációs és 
Technológiai Miniszté-

rium megbízásából, a tárca 
járványmatematikai modelle-
zõ és epidemiológiai projektje 
keretében, hazai vállalatok és 
kamarák bevonásával. Alap-
vetõ célja, hogy a  folyamatos 
és biztonságos mûködés 
fenntartása érdekében prakti-
kus segítséget nyújtson a nem 
egészségügyi ellátást  nyújtó 
vállalkozások, szervezetek 
számára a következõ járvány-
hullámra való felkészülésben.

György László, az Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelõs állam-
titkára elmondta, a könyvben 
példákkal alátámasztva is-
mertetik, hogy a koronavírus-
járvány második fázisában 
milyen intézkedéseket hoz-
hatnak a vállalkozások annak 
érdekében, hogy mûködésü-
ket folyamatosan fenntart-
hassák.

Hozzátette, a kormány leg-
fontosabb célkitûzése a ma-
gyarok egészségének meg-
óvása, amely elengedhetetlen 
a gazdaság mûködéséhez is. 
A Fehér Könyv a felkészülést 
és tervezést koordináló eseti 
munkacsoport megalakítását, 
vállalati pandémiás terv elké-
szítését javasolja. Ellenõrzési 
listákkal vezet végig a terv el-
készítésének lépésein, nem-
zetközi példákon keresztül 
mutatja be a járvány terjedé-
sét, és a kockázatok mérsék-
lésének bevált módjait. A 41 
oldalas útmutató elérhetõ a 
kormany.hu, valamint a vali.
ifka.hu weboldalon is.

Az õszi-téli idõszakban 
Magyarországon  is az eset-
számok emelkedésére lehet 
számítani, de a társadalom 
és a gazdaság mûködése 
szempontjából egyformán kí-
vánatos, hogy a tavaszihoz 
hasonló, hosszan tartó, szi-
gorú központi korlátozásokra 
már ne legyen szükség. 

A szakemberek értékelése 
szerint összehangolt terve-
zéssel, az egyéni és közös-
ségi megelõzõ intézkedések 
megfelelõ idõzítésével és 
kombinációjával, fegyelmezett 
végrehajtásával a koronaví-
rus-járvány a munkahelyeken 
is kontroll alatt tartható Ma-
gyarországon.

A kiadvány megjelent 

papíralapon, 

elektronikusan pedig 

itt érhető el: 

https://bit.ly/2RUy2ak


