
A Petõfi Népe melléklete
XV. évfolyam, 2. szám

31.

Búzapiac tér 10.

Székház:

Kamatmentes hitellel segítenek
Kamarai évnyitó Ha a járvány nyár végére véget ér, akkor még az idén szép eredmények lehetnek
Magyarország az Európai Unió 
egyik legjobban teljesítõ gaz-
dasága, ugyanakkor a korona-
vírus-járvány miatt egyes ága-
zatai sérülékennyé váltak, a 
bajba került iparágak, az érin-
tett vállalkozások megsegítése 
továbbra is szükséges – mond-
ta Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke az MKIK Gazdasági Év-
nyitó 2021 online fórumán. A 
rendezvényen vázolta a gazda-
ság idei kilátásait Orbán Viktor 
miniszterelnök és Varga Mi-
hály pénzügyminiszter.

BARTA ZSOLT

Az országos kamarai évnyitón 
a kamara elnöke a makrogaz-
dasági veszélyek közül egyebek 
közt arra hívta fel a figyelmet, 
hogy növekszik a nem telje-
sítõ hitelek aránya, lánctar-
tozások alakulnak ki, amely 
miatt bizalmatlanság alakul ki 
a gazdaságban. Válság okoz-
ta csõdhullámok lehetnek, a 
munkanélküliség és a munka-
erõhiány egyszerre lehet jelen, 
a keresetek növekedése las-
sulhat az infláció növekedése 
mellett. A vállalkozások digitális 
fejlettsége gyenge, alacsony az 
innovációs hajlandósága, az 
exportpiac alakulása a nem-
zetközi piacok helyreállásától 
függ. Azzal számolnak, ha az 
egészségügyi vírushelyzet nyár 
végére véget ér, akkor még eb-
ben az évben szép eredménye-
ket lehet elérni – fogalmazott 
Parragh László.

Az elnök felidézte a kamara 
szerepét a válságkezelésben, 
vállalkozói véleményeket, javas-
latokat tettek a kormánynak. A 
kormányzati intézkedésekben 
sok helyen visszaköszöntek a 

kamarai javaslatok, például a 
munkahelyvédelmi és  -terem-
tési programokban, az érintett 
kiemelt ágazatok támogatásá-
ban, a cégek finanszírozásában 
és az ehhez kapcsolódó kama-
rai szerepvállalásban. Kiemel-
te: a Széchenyi Kártya Prog-
ram 18 éve létezik, erõs a vele 
szembeni vállalkozói bizalom, 
ezért a programot folytatni kell, 
hiszen az elmúlt 18 évben 450 
ezer vállalkozáshoz jutottak el 
hitellel, tavaly 26 ezer hitelügy-
letet kötöttek 600 milliárd forint 
értékben.

Varga Mihály pénzügymi-
niszter is beszédet mondott az 
évnyitón. Hangsúlyozta, hogy 
a beruházási ráta magas szin-

ten tartása alapozza meg a 
következõ évek növekedését. 
Hozzátette: a járvány idején a 
magyar gazdaságvédelem el-
sõsorban a beruházási ráta 
szinten tartására koncentrált, 
arra, hogy magas maradjon a 
nemzetgazdasági és az állami 
beruházások aránya is. Ez adta 
az elmúlt években a gazdasá-
gi növekedés jelentõs lendüle-
tét. Jól látható, hogy 2020 elsõ 
három negyedévében a nem-
zetgazdasági beruházások-
ban európai összevetésben a 
második helyen, míg az állami 
beruházások arányát tekint-
ve az elsõ helyen volt a magyar 
gazdaság – mondta. Kijelentet-
te: ebben van jelentõs elõnye 

az országnak, és ez alapozza 
meg a következõ évek növe-
kedését. Varga Mihály szerint 
az idei második negyedév lesz 
a fordulópont, amikor már két 
számjegyû lesz a gazdasági nö-
vekedés.

Orbán Viktor miniszterelnök 
a fórumon a gazdaság-újraindí-
tási akciótervrõl beszélt. Mint 
mondta, a kormány döntött 
egy új hitelkonstrukció beveze-
tésérõl a koronavírus-járvány 
miatt bajba került kis- és kö-
zépvállalkozásoknak: így õk 10 
évre 10 millió forint erejéig ka-
matmentes kölcsönt vehetnek 
igénybe, amelyet csak 3 év 
után kell elkezdeni törleszteni 
– jelentette ki Orbán Viktor mi-

niszterelnök. A gazdaságvédel-
mi akcióterv eszközei között 
ismertette a kormányfõ a hi-
telmoratórium bevezetését és 
a bértámogatásokat a nehéz 
helyzetben lévõ ágazatoknál. 
Elmondta továbbá, hogy ezek 
esetében elengedték a szociá-
lis hozzájárulási adót, és felé-
re csökkentették az iparûzési 
adót, továbbá beruházási tá-
mogatásokat adtak. Hangsú-
lyozta, hogy Magyarországon 
a foglalkoztatottak száma újra 
elérte a 4,5 milliót. 

Míg a nyugat-európai válság-
kezelés idõszakos lazításokból 
és idõszakos megszorításokból 
állt, addig a magyar rendszer 
– a nyári nemzeti konzultáci-
ónak megfelelõen – a közö-
sen kialakított korlátozásokra 
épül november óta – mondta 
a kormányfõ. Jelezte, hogy ha-
marosan nemzeti konzultációt 
kezdeményeznek – online for-
mában – a nyitás kérdéseirõl. 
„A vakcina széles körû alkalma-
zása nyitja meg az új gazdasági 
idõszakot” – jelentette ki Orbán 
Viktor.

Gaál József, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke reflektálva a kor-
mány legújabb válságtompító 
intézkedéseire, egyebek mellett 
elmondta, a Bács-Kiskunban is 
jól ismert kedvezményes Szé-
chenyi Kártya hitelkonstrukciók 
mellett bevezetésre kerül egy 
új, 10 milliós, kamatmentes 
gyorshitel. Ennek elõkészítésé-
bõl a kamara úgyszintén kivet-
te a részét, melynél jelenleg a 
részletek kidolgozása zajlik. Ez 
egy olyan eszköz, amely a kkv-k 
újraindulását nagyon jól tudja 
segíteni, hangsúlyozta az elnök.

Ezt követõen az országos 
kamara mellett mûködõ GVI 

(Gazdaság– és Vállalkozáskuta-
tó Intézet ) tavaly õszi helyzet-
rõl adott tájékoztatója alapján 
tekintette át a gazdasági szak-
ember a helyzetet. Az egész 
évre vonatkozóan azonban 
még nem állt össze a teljes 
kép. A GVI megnézte, hogyan 
is hatott a koronavírus-járvány 
gazdaságilag a hazai vállalko-
zások kapacitáskihasználtsá-
gára, milyen válságkezelõ in-
tézkedéseket hoztak a cégek, 
miként alakultak a bérek és az 
értékesítési árak. Az adatfelvé-
tel tavaly október 1–31. között 
zajlott 3142 hazai vállalkozás 
megkérdezésével.

Tavaly március 20–a elõtt a 
hazai vállalkozások átlagos ka-
pacitáskihasználtsága 81 szá-
zalék volt, amely azonban ta-
vasszal 20 százalékponttal, 61 
százalékra esett vissza. A jár-
vány elsõ hullámát követõen, a 
korlátozások lazításának idején 
az átlagos kapacitáskihasznált-
ság elõbb 73 százalékra, majd 
októberre 75 százalékra nõtt.

FOLYTATÁS A II. OLDALON

A koronavírus-járvány hatással volt valamennyi iparágra

Gaál József, a megyei kereske-

delmi és iparkamara elnöke

Rendelettel védik a tisztességes szállítókat
bireg Csak a bilaterális vagy CEMT engedélyhez kötött fuvarok rögzítése szükséges a rendszerben

A 
261/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet 2020. 
december 31-i módosí-

tásával a kormány bevezette 
a hazai közúti személy- és áru-
szállító vállalkozások fokozott 
védelme érdekében létrehozott 
elõzetes elektronikus engedély-
regisztrációs rendszert (BIREG).

A rendelet január 27-i módo-
sítása szûkítette az érintettek 
körét, csak a bilaterális vagy 
CEMT-engedélyhez kötött fuva-
rok rögzítése szükséges a rend-
szerben. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara a 
Magyar Közúti Fuvarozók Egye-
sülete (MKFE) szakértõ munka-

társának – Árvay Tivadar mb. 
fõtitkár helyettes – részvételével 
tartott online tájékoztatót a kö-
zelmúltban. Az elõadó elmond-
ta, hogy a BIREG-rendszer ugyan 
új, de 2014 óta van adminiszt-
rációs kötelezettsége az áru fel- 
és lerakóknak a közúti áruszál-
lítás tekintetében. Az BIREG egy 
elõzetes engedélyregisztrációs 
rendszer. Ezt az MKFE szorgal-
mazta, és a kormányzattal kezd-
ték ennek a megvalósítását. 
A közösségi engedéllyel fuvaro-
zó szállítók nem BIREG kötele-
zettek.

Azokra a  fuvarmûveletekre 
vonatkozik, amelyek a magyar-

országi teljesítés közben va-
lamilyen engedélyhez, bilate-
rális vagy CEMT engedélyhez 
kötöttek, ezek alapból BIREG-
kötelesek. Ez azt jelenti, hogy 
az a fuvarozó, amely olyan 
fuvarfeladatot végez, amely 
Magyarországon engedély-
hez kötött, a fuvarozás meg-
kezdése elõtt, a határátlépés 
elõtt – ha az országba irányul 
a szállítás – regisztrálnia kell a 
BIREG-ben. Ha itthonról indul 
a szállítás, akkor a felrakást 
megelõzõen kell regisztrálnia. 
A felrakónak a mûvelet meg-
kezdése elõtt tudnia kell, hogy 
az adott fuvarozó rendelkezik 

a bejegyzéssel. Ha egy euró-
pai uniós fuvarozó Magyaror-
szágról szállít árut 3. ország-
ba, akkor egyértelmûen BIREG 
köteles.

A le-felrakónak is ellenõrzési 
kötelezettsége van, és a fuvaro-
zónak is regisztrációs kötele-
zettsége van. Magyar fuvarozó-
ra ugyanez nem így vonatkozik. 
Ha a magyar Magyarországról 
harmadik országba szállít, ak-
kor a bilaterális engedély bir-
tokában teszi ezt. Ekkor nincs 
engedélyeztetési és regisztráci-
ós kötelezettsége. Ekkor a fel-
rakónak sincs engedélyeztetési 
kötelezettsége.

Kinek kell regisztrálnia? 1./ Díj ellenében árut fuvarozók-
nál a 3,5 t legnagyobb megengedett össztömeget megha-
ladó tehergépjármûvel nemzetközi forgalomban közleke-
dõk esetén; a CEMT vagy bilaterális engedélyhez kötött 
fuvarok esetén; 2./ Saját számlás áruszállítóknak a 3,5 t 
legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó teher-
gépjármûvel nemzetközi forgalomban közlekedõknek a 
CEMT vagy bilaterális engedélyhez kötött fuvarok esetén; 
3./ Magyarország területén a külföldi székhelyû fuvarozó-
vállalkozásoknak minden engedélyköteles és kabotázs fu-
varfeladatot regisztrálniuk kell a BIREG-rendszerben. Ma-
gyar székhelyû vállalkozásnak a Magyarországról induló 
vagy Magyarországra érkezõ bilaterális engedéllyel végzett 
fuvarfeladatát nem kell a BIREG-ben rögzíteni.

Néhány fontos tudnivaló a rendelkezéssel kapcsolatban
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Online keretek
között tartották
meg a kamara
évnyitóját

FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL

A 
gazdasági ágazatok 
közül a múlt év tava-
szán az egyéb szolgál-

tatások területén mutatko-
zott a legjelentõsebb átlagos 
kapacitáskihasználtság-csök-
kenés, 24 százalékpontos, 
ezt követi a kereskedelem, az 
ipar és az építõipar. Október-
ben, a koronavírus-járvány 
második hulláma miatt beve-
zetett újabb korlátozó intézke-
dések elõtt a vállalkozások je-
lentõs része jobb helyzetben 
volt kapacitáskihasználtság 
tekintetében, mint a tavaszi 
elsõ hullám idején, de még 
nem érte el a válság elõtti 
szintet – tette hozzá Gaál 
József kamarai elnök.

A cégvezetõk közel fele ar-
ról számolt be, hogy a járvány 
hatására csökkent a kereslet. 
A cégek a járványhelyzetre 
többféle módon reagáltak: so-
kan a kiadások csökkentésé-
re fektettek hangsúlyt, majd 
a cég likviditásának a javítá-
sára hoztak intézkedéseket. 
Az intézkedések között szere-
pelt a piaci pozíciók stabili-
zálása, javítása, átalakítása. 
A leggyakrabban alkalmazott 
eszköz között volt az egyéb, 
máshova nem sorolható költ-
ségek csökkentése, a beru-
házások lassítása, halasztá-
sa, a részmunkaidõ, otthoni 
munkavégzés, vagy a rövidí-
tett munkaidõ bevezetése, a 
kormányzati kedvezmények 
igénybevétele, a rövid távú fi-
nanszírozás biztonságának ja-
vítása, például banki hitelek 
meghosszabbításával, hitelfi-
zetési moratórium kihaszná-
lásával, valamint hosszú távú 
terv készítése, a stratégia 
módosítása volt.

A 2020. évi bérekrõl októ-
berben a vállalkozások valami-
vel optimistábban vélekedtek, 
mint áprilisban, 51 százalék 
helyett 57 százalék számolt 
be emelésrõl. A keresetek 
csökkentését a vállalkozások 
7 százaléka jelezte a tavaszi 
11 százalék után, ugyanakkor 
továbbra is gyakran alkalma-
zott stratégia a bérek befa-
gyasztása volt – mondta Gaál 
József megyei kamarai elnök 
a GVI anyagát idézve.

(A KSH gyorsjelentése sze-
rint a járvány miatt a hazai 
GDP visszaesése 5,1 szá-
zalék körül alakul majd – 
a szerk.)

A 2021-es adócsomag
online előadás Szakértő tájékoztatta a megyei vállalkozásokat 
A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) A 2021. évi adócso-
mag címmel online elõadást 
szervezett a megyei vállalko-
zások számára. Az elõadó, 
mint mindig, most is a NAV 
Dél-alföldi Regionális Adó 
Fõigazgatóság Tájékoztatá-
si Osztályának szakértõje, 
Szabó Gábor volt.

BARTA ZSOLT

Az idei adócsomag kérdése-
it járta körbe egy, a kamara 
által szervezett online elõ-
adás keretében Szabó Gábor, 
a NAV szakértõje. A BKMKIK 
fontosnak tartja, hogy a tagjai 
és az érdeklõdõk naprakész 
információkat kapjanak a jog-
szabályi változásokról, ezért is 
rendez minden évben több al-
kalommal is tájékoztatót. A jól 
ismert szakember november-
ben már tartott ismertetõt az 
idén várható változások kér-
déskörébõl, most azonban 
a már a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit járta körül.

Az elõadáson a NAV munka-
társa egyebek mellett a szemé-
lyi jövedelemadót, a társasági 
adót, a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adóját, az általá-
nos forgalmi adót, a kisvállalati 
adó kérdését, az adózás rend-
jét, az EKÁER-változásokat, 
a mezõgazdasági õsterme-
lõkre vonatkozó változásokat 
is érintette. Az elõadás elején 
elmondta, hogy a súlyos fo-
gyatékos adókedvezményét 
adóalap-kedvezményre vál-
toztatták, és ezért  az adó-
alap-kedvezmények sorrendjét 
megváltoztatták. Ez minde-
nekelõtt azokat érinti, ahol 
a súlyos fogyatékosság ked-
vezménye megjelenik, és van 
a háztartásban családi kedvez-
ményre jogosító gyermek. 

A rendelkezésnek részben 
az a célja, hogy minél több 
ilyen család legyen képes ki-
használni a kedvezményeket. 
Az otthon dolgozók számára 
átmenetileg igazolás nélkül 
költségtérítést fizethet a mun-
káltató, ami azt jelenti, hogy 
adómentesen fizethetõ ki az 
otthon dolgozó részére havi 
szinten a minimálbér 10 szá-
zalékáig terjedõ összeg. Ko-
rábban már bevezetésre ke-
rült a home office-juttatás: 
ez az internethasználatra, a 
rezsi egy részének a térítésé-

re, a számítógép vásárlására 
adható. Ezen juttatási forma 
helyett adható az igazolás nél-
küli költségtérítés. Lényeges, 
hogy a kifizetés jogcíme le-
gyen megjelölve, és a dolgozó 
tényleg otthonról végezze a 
munkát.

A SZÉP-kártya-juttatással 
kapcsolatban megjegyezte, 
hogy az adócsomag rendel-
kezik a jövõ évi felhasználás 
feltételeirõl. Ezen belül létezik 
egy veszélyhelyzeti rendel-
kezés. Ez utóbbi június 30-ig 
tart. A veszélyhelyzeti rendel-
kezéstõl függetlenül 450 ezer 
forintos rekreációs keret vo-
natkozik a 2021. évre, ugyan-
akkor június 30-ig 800 ezer 
forintos éves keretet lehet 
adómentesen juttatni a dol-
gozónak. Az elõadó szólt ar-
ról is, hogy az otthonfelújítási 
projekt keretében visszaigé-
nyelhetõ a költségek 50 szá-
zaléka az idén. Ez a támoga-
tás adómentes lesz. Szintén 
adómentes a védõoltás, a szû-
rõvizsgálat, bármilyen formá-
ban is kapja az egyén. Szabó 

Gábor az adózási formák 
egyéb változásait is ismertette 
az elõadás során. Az EKÁER 
– Elektronikus Közúti Árufor-
galom Ellenõrzõ Rendszer – 
kérdését érintve hangsúlyoz-
ta: 2021. január 1-tõl csak az 
NGM rendelet szerinti kocká-
zatos termékek szállítása ese-
tén kell EKÁER-számot kérnie 
a termék eladójának. A koc-
kázatos termékek listáját az 
51/2014. NGM rendelet tar-
talmazza. Az elõadó megem-
lítette, hogy a kockázati bizto-
síték intézménye marad, de 
az 5 százalékos áfakulcsos 
termékekre nem kell biztosí-
tékot fizetni, illetve a meg-
bízható kategóriába besorolt 
vállalkozások is mentesülnek 
ez alól. Szabó Gábor érintet-
te a fizetéskönnyítés kérdését 
is. Elbírálás nélküli automati-
kus és pótlékmentes részlet-
fizetés kérhetõ a megbízható 
adósnak 12 hónapra 3 millió 
forintig a NAV-tól.

A természetes személy 
12 hónapra 1 millió forintig, 
míg az szja-bevallás kereté-

ben megállapított adó össze-
gére 12 hónapra 500 ezer 
forint szja- és szocho-fizetésig 
igényelhetõ a kedvezményes 
törlesztés. A gépjármûadó-
val kapcsolatos adóztatási 
feladatokat az idén a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
veszi át. A változás a gépjár-
mû-üzembentartókat (tulaj-
donosokat) nem érinti, plusz 
teendõjük nem lesz. Az elsõ 
részletet március 15-e helyett 
elég április 15-ig befizetni.

Az év elsõ idõszakában 
a NAV minden érintettnek 
határozatot küld a fizetendõ 
adóról, az aktuális fizetési 
határidõkrõl és az új gépjár-
mûadó-bevételi számláról. 
2022-tõl már csak azok kap-
nak értesítést a NAV-tól, akik-
nél valami változás történt. 
A gépjármûadó elsõ részletét 
tehát 2021. április 15-ig, a 
másodikat pedig 2021. szep-
tember 15-ig kell befizetni 
a 410-es adónemhez tartozó, 
10032000-01079160 számú 
NAV belföldi gépjármûadó- 
bevételi számlára.

Szabó Gábor, a NAV dél-alföldi tájékoztatási osztály szakértője  Fotó Bús Csaba

Kormányzati segítség a vállalkozásoknak
Ágazati bértámogatás Az Építő–5 programra február közepe óta már beadhatóak a pályázatok

A 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra összegyûjtött néhány 

aktuális támogatási formát.
I. A kis- és középvállalko-

zások újraindulását 10 millió 
forintos, 10 éves futamide-
jû, kamatmentes újraindítási 
gyorskölcsönnel segíti a kor-
mány. A hitel törlesztését csak 
három év múlva kell elkezde-
ni. A felvett összeget a vállal-
kozások bérekre, járulékokra, 
rezsire, mûködési költségre és 
készletfinanszírozásra is hasz-
nálhatják. A hitelprogram ke-
retösszege 100 milliárd forint, 
a gyorskölcsön lebonyolítója a 
Magyar Fejlesztési Bank (MFB). 

A program részleteit a követ-
kezõ hetekben dolgozza ki az 
MFB.

II. A pandémia miatt veszély-
be került munkahelyek megõr-
zését segítõ ágazati bértámoga-
tási programba március 10-ig 
kapcsolódhatnak be a járvány-
helyzet hatásainak leginkább 
kitett vállalkozások. A program 
elsõsorban a turizmus-vendég-
látásban és a szabadidõs szol-
gáltatásokban tevékenykedõk, 
mások mellett a szállásadók, 
utazásszervezõk helyzetét ja-
vítja munkavállalóik megtartá-
sa érdekében. A munkaadók a 
kormányhivatalok foglalkozta-
tási fõosztályaihoz nyújthatják 

be egyszerûen kitölthetõ, egyol-
dalas kérelmeiket, amelyekhez 
a dolgozók munkaszerzõdését 
kell csatolni.

III. Idén is folytatódik az épí-
tõipar technológiai korszerû-
sítésére és hatékonyságának 
növelésére irányuló támogatási 
program, amelyben az ágazat-
ban tevékenykedõ, magyaror-
szági székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkezõ 
mikro-, kis- és közepes vállalko-
zások vehetnek részt. Az Építõ-5 
programra már február köze-
pétõl beadhatók a kérelmek. 
Fontos, hogy a támogatott beru-
házásokkal olyan fejlesztések 
valósuljanak meg, amelyekre 

ténylegesen van piaci igény, il-
letve amelyek javítják a vállalko-
zások technológiai felkészültsé-
gét, versenyképességét és az 
erõforrás hatékonyságát.

IV. A koronavírus-járványra 
tekintettel a Digitális Jólét Szoft-
ver Alapcsomag bárki számára 
ingyenesen letölthetõ. Böngé-
szõ-, levelezõ- és multimédia- 
programokkal felszerelve teszi 
lehetõvé a számítógépes mun-
kavégzés, tanulás és szóra-
kozás mellett a hivatali ügyek 
elektronikus intézését. Haszná-
lói jelentõs összeget takaríthat-
nak meg a nyílt forráskódú ope-
rációs rendszer és szoftverek 
alkalmazásával.Az építőiparban is nagy segítséget jelenthet a gyorskölcsön

Megkezdődött
a hídépítés
KALOCSA Megkezdõdött a Ka-
locsa–Paks Duna-hí d é pí té se. 
Az uniós közbeszerzési értesítõ 
adatai alapján az immár a vég-
sõ tervezési és kivitelezési sza-
kaszba lépõ fejlesztést a Duna 
Aszfalt Kft. végzi el, összesen 
91,9 milliárd forint értékben. 
A híd, valamint az azt a kör-
nyezõ településekhez és az 
M6-oshoz kapcsoló 512-es és 
5124-es utak végleges kiviteli 
terveit, illetve építkezését két 
alprojektben valósítja meg a 
magyar út- és hídépítõ vállalat. 
2021. február 4-én megtörtént 
a munkaterü let á tadá sa.

Öt év múlva indul
a kivitelezés
MAGYARORSZÁG Az M9-es 
gyorsforgalmi út nyomvona-
lának egyeztetésére szerve-
zett találkozót Bányai Gábor 
országgyûlési képviselõ, aki a 
Szekszárd–Nemesnádudvar–
Kisszállás–Szeged nyomvonal 
elõnyeit tárta a résztvevõk elé. 
Dr. Mosóczi László, az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
térium közlekedésért felelõs 
államtitkára prezentációjában 
kiemelte, hogy az M9-es me-
gyénken áthaladó szakaszá-
nak kivitelezése várhatóan 
2026-ban kezdõdik el.

Jól halad az ipari 
park bővítése
KISKUNHALAS A tervezett 
ütemben halad az Ipari Park 
bõvítése. Ennek keretében 
összekötik a Majsai utat és a 
Vállalkozók útját. A 300 millió 
forintos beruházás keretében 
eddig kihasználatlan terüle-
teket tárnak fel, így lehetõség 
nyílik új vállalkozások betele-
pülésére. Fülöp Róbert polgár-
mester tájékoztatása szerint 
380 millió forintos fejlesztés 
keretében új ipari park épül 
a Szegedi úton.

A kézműves kör
tagjai a kamarában
KALOCSA A koronavírus-jár-
vány által okozott válság a 
Kalocsai Kézmûves Kör tag-
jait sem kíméli. Jó ideje nincs 
lehetõségük értékõrzõ alko-
tásaik bemutatására, eladá-
sára. Termékeik, motívumaik 
megújításáról, modernizálá-
sáról szívesen gondolkodnak 
együtt. Kéthetente ülnek ösz-
sze, ehhez helyet a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara ad.

Hírsáv
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Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

A 
külföldi üzleti 
lehetõségekrõl Tóth 
Anita, a Bács-Kis-

kun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara külügyi 
és külkereskedelmi vezetõ-
je a 76/501-508-as vagy a 
70/702-8401-es telefonszá-
mon ad felvilágosítást.

Az építõiparban tevékenyke-
dõ német cégcsoport alvál-
lalkozókat keres, akik festés, 
vakolás, stukkókészítés vagy 
gipszkartonozás munkákat 
vállalnának Észak- és Nyugat-
Németországban, valamint 
Szász-Anhaltban. Elsõsorban 
kelet-európai alvállalkozókkal 
lépne kapcsolatba hosszú távú 
együttmûködés keretében.
(BRDE20201208001)
A hõcserélõk gyártásában jár-
tas lengyel vállalkozás alkat-
rész-beszállítókat keres hosz-
szú távú együttmûködésre. 
A lehetséges üzleti partnernek 
acélszerkezeteket (fõleg tartó-
elemeket), hosszú és hajlított 
elemeket, valamint hengerelt 
lemezeket (mint ventilátorhá-
zak) kell gyártania és szállítania.
(BRPL20201104001)
Gépjármûalkatrészek disztri-
bútori hálózatának elindítása 
és felállítása céljából egy autó-
alkatrészek német forgalma-
zója partnereket keres, akik 
autó-, haszongépjármû-, teher-
autó- és buszalkatrészeket, 
valamint ipari és mezõgaz-
dasági jármûveket szállítaná-
nak. A beszállítói együttmû-
ködés keretében a német 
cég vállalná a fenti termé-
kek értékesítését Európában. 
(BRDE20201110001)
Egy erdélyi cég, amely a nem-
zetközi cégek kereskedelmé-
ben 20 éves tapasztalattal 
bír, európai és nem európai 
cégekkel venné fel a kapcso-
latot. A kereskedelmi ügynöki 
együttmûködés keretében vál-
lalná a külföldi cégek termé-
keinek értékesítését a román 
piacon.
(BRRO20201218001)
Üzleti partnereket keres ás-
ványi mûtrágyák lengyel 
gyártója és forgalmazója. 
A  társaság a külföldi ter-
mék promócióját vállalná a 
lengyel piacon. A partnerek-
kel disztribúciós szolgáltatási 
megállapodás vagy kereske-
delmi ügynöki megállapo-
dás alapján dolgozna együtt. 
(BRPL20201215001)

GAZDASÁGI

Élen a megyei kamara
bács-kiskun Az ügyfélszolgálati irodák 2117 ügyletet kötöttek

Figyelemre méltó sikert mond-
hat a magáénak a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Tavaly a területi 
kamarák közül a legtöbb Szé-
chenyi Kártya új hitelkonstruk-
cióval kapcsolatos ügyeletet a 
köztestület képviseletein kö-
tötték meg a vállalkozók.

BARTA ZSOLT

A Széchenyi Kártya Program 
új hitelkonstrukcióinak a leg-
nagyobb kihelyezõje a terüle-
ti kamarák között a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A 2020-as adatok 
szerint országosan 17 ezer ügy-
letet kötöttek meg a kereske-
delmi és iparkamara terüle-
ti szervezetei. Ez 423 milliárd 
forint kihelyezését jelentette a 
gazdaságba. A számítások sze-
rint tavaly átlagosan mintegy 
25 millió forint értékû hitelt igé-
nyeltek a vállalkozások. A be-
fogadott ügyletekbõl 2117-et a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara valósított 
meg a tavalyi évben. A második 
helyen a Pest megyei, a harma-
dikon a Hajdú–Bihar megyei 
szervezet áll. Érdekes, hogy a 
csaknem kétmilliós fõvárost 
lefedõ budapesti kamara a ne-
gyedik helyre került.

Egy felmérésbõl kiderül, hogy 
az országban megtalálható 64 

kártyakonstrukciós tevékeny-
séget folytató iroda közül a 
kecskeméti az elõkelõ negye-
dik, a kiskunhalasi a hetedik, 
a kalocsai a nyolcadik, míg a 
bajai a tizenhatodik helyen vég-
zett. Ezek a Bács megyei irodák 
olyan nagy városokat elõztek 
meg, mint Székesfehérvár, 
Eger, Tatabánya, Szolnok vagy 
Salgótarján. A gazdasági válság 
következtében az alábbi ágaza-
tokból érkezett a legtöbb meg-
keresés: kereskedelem, gép-
jármûjavítás, mezõgazdaság, 
erdõgazdálkodás, halászat, 
építõipar, feldolgozóipar, szak-
mai, tudományos, mûszaki te-
vékenység, szállítás, raktározás 
és szálláshely-szolgáltatás, ven-
déglátás.

Fontos tudni: a vállalkozá-
sok igényeire való tekintettel 
meghosszabbodtak a Szé-
chenyi Kártya Program állami 
támogatású, kedvezményes 
feltételrendszerû, alacsony ka-
matozású, gyorsan elérhetõ 
hitelkonstrukciói, így a vállalko-
zások továbbra is akár nulla-
százalékos kamattal juthatnak 
hitelhez.

A kormány döntése alapján a 
Széchenyi Kártya Program krí-
ziskonstrukciói folyamatosan 
igényelhetõk maradnak 2021. 
elsõ fél évében is.

Mint ismert, a Gazdaságvé-
delmi Akcióterv részeként 2020 

májusában vezették be az új 
Széchenyi Kártya Folyószámla-
hitel Plusz, a Széchenyi Munka-
helymegtartó Hitel, a Széchenyi 
Likviditási Hitel, a Széchenyi Be-
ruházási Hitel Plusz és az Agrár 
Széchenyi Kártya Plusz termé-
keket, melyek 2020 szeptem-
berében kiegészültek a Széche-
nyi Turisztikai Kártya, valamint 
az Agrár Széchenyi Beruházá-
si Hitel Plusz konstrukciókkal. 
Krizsán László, a Programot 
koordináló KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója a vállalkozók vissza-
jelzései alapján úgy látja, hogy 
az újonnan bevezetett konst-
rukciók a vállalkozói igényekre 
megfelelõ választ nyújtanak, 
hiszen országosan kiemelt az 
érdeklõdés. A program hitelei 
iránt a legnagyobb érdeklõdés 
a mikrovállalkozások részérõl 
érkezett, a befogadott ügyletek 
közel 80 százaléka kapcsolódik 
hozzájuk. Az igénybe vett SZKP-
hitelek túlnyomó része likviditá-
si-finanszírozási célokat szolgál, 
de megfigyelhetõ a beruházá-
sok finanszírozására irányuló 
kérelmek emelkedõ száma is. 
A beruházások támogatásának 
azért is van nagy jelentõsége, 
mert amely vállalkozások jól 
idõzített fejlesztésekkel növelik 
hatékonyságukat, gyõztesen 
tudnak kijönni a járvány okozta 
helyzetbõl – tette hozzá a vezér-
igazgató.

A területi kamarák között a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara végezte a legtöbb ügyletet

A cafeteria
változásairól
tartottak
ismertetőt

A 
vállalkozások számá-
ra fontos munkaválla-
lóinak elégedettsége, 

munkájuk elismerése, amely-
hez kiváló eszköz a cafeteria-
rendszer. Ennek adózásáról 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara online 
elõadást szervezett a kis- és 
középvállalkozások vezetõi 
és szakemberei részére a 
cafeteria-rendszer elõnyeinek 
bemutatása céljából.

Az elõadó Fata László juttatá-
si szakértõ, a Cafeteria TREND 
magazin szerkesztõje volt. Tá-
jékoztatójában hangsúlyozta, 
hogy a munkaadók a juttatá-
sok során abból indulnak ki, 
vajon melyek azok a formák, 
amelyek adózása kedvezmé-
nyes. Fata László szerint nem 
ez a legcélravezetõbb megol-
dás, hanem az, hogy mire is 
van szüksége a dolgozóknak.

Az szja-törvényben szerepel, 
ha egy juttatás adómentes. 
Ilyen a sportrendezvényre tör-
ténõ belépés vagy a kulturá-
lis események látogatásának 
a támogatása. A béren kívüli 
juttatások között szerepel pél-
dául a Széchenyi Pihenõkártya. 
Ennek értéke után alapeset-
ben az szja-rendelkezés szerint 
15 százalék személyi jövede-
lemadót, és 15,5 százalék szo-
ciális hozzájárulási adót kell 
fizetnie a cégnek. Elvileg kel-
lene fizetni még 1,5 százalék 
szakképzési hozzájárulást is, 
de néhány hete egy kormány-
rendelet úgy rendelkezett, hogy 
a veszélyhelyzeti jogrend idején 
ezt nem kell megfizetni. Január 
1-tõl a május 23-ig meghosz-
szabbított veszélyhelyzet miatt 
az említett hozzájárulást ebben 
az esetben nem kell kifizetni.

A rendezvényen szó esett 
arról is, hogy a Széchenyi Pi-
henõkártyát 15 százalékos 
teherrel lehet adni június 
30-ig. Eddig a dátumig a ven-
déglátás alszámlakerete 235 
ezer forint/év, a szabadidõ-
alszámla 135 ezer Ft/év és a 
szálláshelyalszámla 400 ezer 
forint/év. Június 30. után a ke-
retek csökkenni fognak. A má-
sodik félévben a vendéglátás-
alszámla 150 ezer Ft/év, a 
szabadidõ-alszámla 75 ezer 
Ft/év, a szállás 225 ezer Ft/
év – mondta az elõadó, majd 
egyéb kedvezményes juttatási 
formákról beszélt Fata László.

Család és KarrierPONT a vállalkozásokért
projekt Márciusban még folytatódnak a fejlesztések azoknál a cégeknél, akik korábban jelezték igényüket 

A
z EU-támogatással 
megvalósuló projekt a 
végéhez közeledik, de 

márciusban még folytatódnak 
a fejlesztések azoknál a vál-
lalkozásoknál, akik korábban 
jelezték igényüket – mondta 
Puskás Hajnalka, a Család és 
KarrierPONT szakmai vezetõ-
je. Megkérdeztünk néhány, a 
programban részt vevõ cégve-
zetõt a tapasztalataikról.

Vörös Márta, a Vortextília Kft. 
ügyvezetõje a Rugalmas foglal-
koztatás konferencián bemu-
tatta az atipikus foglalkozta-
tásban lévõ jó gyakorlataikat, 
majd aktív résztvevõje lett a 
programoknak.

– Mivel nemrég kerültem Ba-
jára, nagy segítséget jelentett, 
hogy a képzéseken, rendez-
vényeken tudtam bõvíteni a 
kapcsolati tõkémet. Itt ismer-
kedtem meg a kamara munka-
társával, Györökné Mészáros 
Eszterrel is, aki segített nekem 
a hitelügyintézésben. Jók vol-
tak a képzések, szerettem 
nagyon. A tanultakat a cégnél 
és a magánéletben is tudom 
használni. Az Önismereti és a 
Kommunikációs tréning is szu-
per volt. 

Balogh Ferenc, a Kentaur 94 
Bt. ügyvezetõje: – A jól felépí-
tett, profi szakemberek által 
vezetett tréningeken felismer-

tük hiányosságainkat, szembe-
néztünk hibáinkkal, gyenge-
ségeinkkel. Együtt kerestünk 
megoldási javaslatokat, meg-
próbáltunk helyes válaszokat 
adni a felmerülõ problémákra. 
Mindezt a sok év alatt meg-
szerzett vezetõi tapasztalatok 
egymás közötti megosztásával 
tettük. Az eltérõ vélemények 
ütköztetésével, kompromisz-
szumokat keresve a különbö-
zõ vezetõi stílusokat alkalmazó 
vezetõk szemszögén keresztül. 
Azt gondolom, hogy minden 
részt vevõ vezetõ sokat tanult 
és fejlõdött a képzések alatt.

Gruicsné Sümegi Éva egyé-
ni vállalkozó: – A vezetõk szá-

mára szervezett önismereti 
tréningre azért jelentkeztem, 
mert a kiváló szakembert, Nyíri 
Zoltánt már hallottam elõadni, 
és a téma is izgalmasnak tûnt. 
Minden reményemet felülmúl-
ta az a három nap. Olyan stra-
tégiát kaptam, amivel azóta is 
dolgozom, és nagyon szépen 
haladok az utamon. Az azóta 
eltelt idõszakban egyharmad-
dal növekedett a forgalmunk, 
de a számszerû növekedés 
mellett a vezetõi attitûd fejlõdé-
se legalább akkora hozadéka 
ennek a képzésnek. Ebben a 
helyzetben ez nagyon nagy szó. 
Köszönöm a kamarának, hogy 
ezt a képzést lehetõvé tette.Az önismereti tréning segíti az érdeklődők szakmai fejlődését

Bács-Kiskun megyében 4 
helyen, mind a 4 kamarai 
irodában lehet igényelni 
Széchenyi Kártyát az ügy-
félszolgálatok teljes nyit-
vatartási idejében. A nagy 
tapasztalattal rendelkezõ 
munkatársak gyors és ha-
tékony ügyintézést garan-
tálnak.

Elérhetőségeink:
KECSKEMÉTI Ügyfélszolgálati Iroda

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Tel. +36 (76) 501-502, 501-503

E-mail: titkarsag@bkmkik.hu

BAJAI Ügyfélszolgálati Iroda

6500 Baja, Tóth Kálmán u. 11/B

Tel./fax: +36 (79) 520-400

E-mail: bkmkikbaja@t-online.hu

KALOCSAI Ügyfélszolgálati Iroda

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.

Tel./fax: +36 (78) 566-220

E-mail: bkmkikkalocsa@t-online.hu

KISKUNHALASI Ügyfélszolgálati Iroda

6400 Kiskunhalas, Sziládi Áron u. 31.

Tel./fax: +36 (77) 528-896

E-mail: bkmkikhalas@t-online.hu

Itt lehet igényelni a kedvező 
hiteleket
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GAZDASÁGI

Új lehetőségek nyíltak
szakképzés A kamara szakértői adnak tanácsot a cégeknek

Szeptember 1-tõl az új szak-
képzési törvény szerint kezdték 
meg tanulmányaikat a szak-
képzõ intézményekbe beirat-
kozók.

BARTA ZSOLT

Ezek a tanulók és képzésben 
részt vevõk – azaz felnõttek – 
a kötelezõ ágazati alapvizsga 
letétele után már szakképzési 
munkaszerzõdés megkötésével 
folytathatják tanulmányaikat a 
duális képzõhelyeken. A változá-
sok részleteirõl Kapás Esztert, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara vezetõ duális 
képzési tanácsadóját kérdeztük.
– Miért jó ez a változás a szak-
mát tanuló fi ataloknak és fel-
nőtteknek?

– A legfontosabb érvünk az, 
hogy a biztosítotti jogviszony 
mellett még nagyobb hangsúlyt 
kap a valós munkakörülmények 
közötti szakmatanulás. Az, hogy 
a duális képzõhelynél folyó szak-
irányú oktatás során a társada-
lom aktív résztvevõjeként, már 
munkavállalókként kapcsolódja-
nak be a szervezet mûködésébe 
az arra jelentkezõk.

Munkavállalóknak tekintjük 
õket, így A munka törvényköny-
ve szabályozza mind a duális 
képzõhely, azaz a munkáltató, 

mind a tanuló, képzésben részt 
vevõ, azaz a munkavállaló köte-
lezettségeit is. A munkavállalók 
tekintetében ki kell emelnünk, 
hogy õk vagy iskolában vannak, 
vagy a duális képzõhelyen töltik 
a gyakorlatukat, vagy szabadsá-
gukat töltik.

Azok a középiskolások, akik 
szakképzési munkaszerzõdést 
kötnek, munkabérre jogosultak. 
A munkabér összege legalább a 
mindenkori minimálbér 60%-a, 
de maximum annak 100%-a 
lehet.
 – Hogyan kapcsolódhatnak 
be a gazdálkodó szervezetek a 
képzésbe?

– Azok a vállalkozások, ame-
lyek részt szeretnének venni a 
duális képzésben, a gazdasági 
kamara duális képzési tanács-
adóival kell, hogy felvegyék a 
kapcsolatot, és egy kérelmet kell 
benyújtaniuk, amelyben kérik a 
nyilvántartásba vételi eljárás le-
folytatását.

Az eljárás során kollégáink az 
iskolai és a kamarai szakértõvel 
közösen megvizsgálják, hogy az 
egyes szakmák tanítását meg-
határozó tanügyi dokumentu-
mokban, az úgynevezett képzési 
és kimeneti követelményekben 
meghatározott személyi, illetve 
tárgyi feltételek az adott képzõ-
helyen rendelkezésre állnak-e.

A gazdálkodó szervezetek 
számára új feladat a minõség-
irányítási rendszer mûködteté-
se. A minõségirányítási rendszer 
kidolgozásához rendelkezésre 
áll egy sablon, annak kidolgozá-
sához tanácsadó kollégáink se-
gítséget fognak adni. További te-
endõ, hogy el kell készíteniük a 
saját képzési programjukat is.

A képzési programot a képzé-
si és kimeneti követelmény, va-
lamint a programtanterv alapján 
kell összeállítani. Legfontosabb 
eleme azoknak a tantárgyaknak 
a kiválasztása, amelyet a duális 
képzõhely fog oktatni.

A középiskolák szakmai prog-
ramot készítettek, amelynek 
összhangban kell lennie ezzel 
a képzési programmal. Mind-
ezt figyelembe véve a gazdálko-
dóknak lehetõségük nyílik arra, 
hogy az iskolával közösen dönt-
senek ezekrõl a tantárgyakról, 
óraszámokról.
– Miért lényeges ez az egyez-
tetés?

– Azért fontos, mert a jelenleg 
hatályos jogszabályok alapján 
az új szakképzési rendszerben 
a duális képzõhelyek minden 
olyan munkanapra tudnak ön-
költséget elszámolni, amikor a 
tanulónak nincs oktatási napja.

A számítás alapja a közpon-
ti költségvetési törvényben 

meghatározott önköltség, mely 
2021-ben 1.200.000 forint, to-
vábbá figyelembe kell vennünk 
egy szakma- és egy évfolyam-
szorzót, majd ezt a szorzatot el 
kell osztani az éves munkana-
pok számával (2021-ben: 254). 
Így kapjuk meg az egy napra 
számított normatíva összegét, 
amit be kell szoroznunk azok-
nak a napoknak a számával, 
melyet nem az iskolában tölte-
nek a diákok.
– Mi az a minimum vállalás, 
amikor a duális képzőhelynek 
már anyagilag is megéri a ta-
nulói foglalkoztatás?

– Elõzetes számításaink sze-
rint, ha már legalább 50-50%-os 
az arány (öt nap iskola, öt nap 
képzõhely), akkor a teljes kép-
zési idõ végén, a sikerdíjat is 
figyelembe véve, többlettel zár-
ja a képzõhely a mérlegét. Ter-
mészetesen ez az összeg még 
magasabb is lehet akkor, ha 
az arány akár 40-60%. További 
többletet pedig a társasági adó 
csökkentésével érhetnek el.

A megváltozott szakképzé-
si rendszerben történõ eligazo-
dásban a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
duális tanácsadói nyújtanak 
segítséget a gyakorlati képzést 
folytató vagy azt tervezõ vállalko-
zásoknak.

Faipari gyakorlat a kiskőrösi Wattay középiskola egyik közelmúltban átadott műhelyében

Elektronikusan is beadható az új besorolás
korszerű módszer Megismerhetővé válik a vendéglátás ágazat struktúrája és valós teljesítménye is

J
anuár 1-jétõl korszerû és 
új besorolási rendszer jött 
létre, amely segítségével 

megtörtént a vendéglátóhely-
típusok felülvizsgálata. Az áfa 
törvény, az üzemeltetõk fõ te-
vékenysége és a hatályos jog-
szabályok szinkronizálásával 
jött létre az új besorolás.

A magyarországi vendéglá-
tás fejlesztésének az alapja 
ez, amely által megismerhetõ-
vé válik a vendéglátás ágazat 
struktúrája és valós teljesít-
ménye. December 22-én je-
lent meg a 634/2020. (XII. 
22.) Korm. rendelet, amely 
felsorolja az egyes vendéglá-
tóhely -zlettípusokat, és tar-

talmazza ezek jellemzõit is. 
A vendéglátóüzletek tulajdo-
nosainak legkésõbb 2021. 
március 31-ig kell bejelenteni-
ük az új besorolás szerinti vál-
tozást a jegyzõnek.

A bejelentõlap kitöltése a 
kereskedelmi egység nyilván-
tartási számával kezdõdik.

Amennyiben a vállalkozás ve-
zetõje nem ismeri a nyilvántar-
tási számát, a kecskemet.hu 
internetes oldalon a következõ 
menüpontokra kell kattintani 
az alábbi sorrendben: Város-
háza/Polgármesteri Hivatal/
Tájékoztatók, nyilvántartások/
Szolgáltatási tevékenységek 
nyilvántartásai/Üzletekrõl ve-

zetett nyilvántartás/Nyilvántar-
tás a bejelentéshez kötött ke-
reskedelmi tevékenységekrõl. 
Itt a megadott helyre be kell 
írni a kereskedõ nevét, majd 
a  Szûrés gombra kattintani. 
A táblázat második oszlopá-
ban megjelenik az adott keres-
kedelmi egység nyilvántartási 
száma.

A bejelentõ lapra beírandó 
többi adatot az egyéni vállal-
kozók nyilvántartása tartal-
mazza, társas vállalkozás 
esetén pedig a cégkivonat.

A bejelentõ lap kitöltésének 
lépései a következõk:

– ekecskemet.hu,
– KAÜ bejelentkezésen sa-

ját ügyfélkapus bejelentke-
zés,

– e-Ügyintézés,
– Elektronikusan indítható 

ügyek,
– Kereskedelem csoporton 

belül: Bejelentés a vendéglá-
tó üzlettípusról.

A bejelentés kitöltését kö-
vetõen az Ellenõrzés gombra 
kattintva megbizonyosodhat a 
vállalkozás vezetõje, hogy jól 
töltötte ki az ûrlapot. A Men-
tés gombra kattintás után a 
Küldés gombbal be is fejezõ-
dik a bejelentés folyamata. 
Legvégül visszaigazolást kap 
a vállalkozás a sikeres beje-
lentésrõl.

Előadás lesz
a britekkel való
kereskedésről

D
ecember 31. napját köve-
tõen véget ért az átme-
neti idõszak és az EU-jog 

alkalmazása az Egyesült Király-
ságban. Az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság között 2021. 
január 1-tõl szabadkereskedel-
mi megállapodás jött létre, amely 
ideiglenes alkalmazásra került. 
Az Egyesült Királysággal üzleti 
kapcsolatban álló vállalatoknak 
így is változásokkal kell szem-
benézniük, ehhez szeretne se-
gítséget nyújtani a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara egy online rendezvénnyel.

Március 10-én 9 órától Brexit 
után címmel tart elõadást 
Dobozy László, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Bács-Kiskun Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóságá-
nak osztályvezetõje. Szó lesz 
a brexit megállapodás eddigi 
tapasztalatairól, a határellen-
õrzések visszaállításáról, arról, 
hogy mit kell tenniük az expor-
tálni, illetve importálni szándé-
kozó vállalkozásoknak, milyen 
áfaváltozásokkal kell számolni, 
mik a teendõk az Unió vámterü-
letérõl kiszállított árukkal kap-
csolatban. Ezekre a kérdésekre 
is választ kapnak az érdeklõdõk.

A nemzetközi export felkészí-
tõ programról Gulyás Gergõ a 
Startup Campus London kép-
viseletében beszél. A kamara 
brexitrendezvényével kapcsolat-
ban bõvebb információt kaphat 
Tóth Anita külügyi és külkeres-
kedelmi vezetõtõl a toth.anita@
bkmkik.hu e-mail-címen.

Minden termék
mellé használati
útmutató kell

I
dén nyártól minden termék-
hez kötelezõ lesz magyar 
nyelvû használati útmuta-

tót adni.
A fogyasztóvédelmi hatóság 

rendszeres ellenõrzésekkel és 
a szabályozás folyamatos felül-
vizsgálatával tesz lépéseket a 
kockázatos árucikkek kiszûré-
séért.

2020-ban például a nagy tö-
megben vizsgált védõeszközök 
miatt a korábbi hússzorosára, 
hatmillió közelébe nõtt a vám-
határon megállított árucikkek 
darabszáma.

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium tájékoztatá-
sa szerint 2021 nyarától még 
hatékonyabbá válnak a piac-
felügyeleti hatósági ellenõrzé-
sek, amelyekben több szerepet 
szánnak a vállalkozások in-
tézkedéseinek, például az ön-
kéntes termékvisszahívásnak. 
Ha az akkreditált laborok egy 
termékrõl megállapítják, hogy 
veszélyes, azt elsõként a forgal-
mazónak, kereskedõnek jelzik. 
A vállalkozás ennek alapján ön-
ként visszahívhatja a kifogásolt 
árucikket a forgalomból és a 
vásárlóktól. A hatóság csak ak-
kor jár el helyette, ha ezt elmu-
lasztja megtenni.

A július végén hatályba lépõ 
törvényi rendelkezések alapján 
a piacfelügyeleti hatóság blok-
kolhatja a veszélyes terméke-
ket forgalmazó honlapot. Sú-
lyos kockázat esetén hatáskört 
kapnak a figyelmeztetés meg-
jelenítésére az online felületen, 
ha ezzel nem érik el a kívánt 
eredményt, eltávolíthatják a 
tartalmat. Végül akár arról is 
határozatot hozhatnak, hogy 
korlátozzák a honlapra, appli-
kációba való belépést.

A termékek biztonságos 
használatát szolgálja az az új 
kötelezettség is, hogy minden 
termék mellé magyar nyelvû 
használati útmutatót kell majd 
adni. Az útmutatónak nem kell 
papíralapúnak lennie, a szük-
séges tájékoztatás elektroni-
kus úton is megérkezhet a vá-
sárlókhoz.

Az önkiszolgáló éttermek is új besorolást kapnak tavasszal

Segítik a szakszerű használatot



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


