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Székház:

A kamara vezetői a 2021-es évről
mérleg A kkv-k egy része nyertesként, mások nehéz helyzetbe kerülve élik meg a krízist

Az idei évben a vállalkozások-
nak a pandémia okozta prob-
lémákon kívül komoly egyéb 
gazdasági nehézségekkel kel-
lett szembe nézniük. A Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara – BKMKIK – 
elnökét, alelnökeit és titkárát 
kértük egy rövid évösszegzés-
re. Azt is megkérdeztük, mit 
várnak a jövõ évtõl.

BARTA ZSOLT

A gazdaság tengerén a járvány 
hatalmas hullámai miatt ren-
geteg cég csónakja hányko-
lódik. Ennek a viharnak nincs 
vége. Minden vállalkozás a víz 
felett kíván maradni, az eddi-
gi idõszak extra teljesítményt, 
és az elõttünk álló hónapok is 
komoly erõfeszítéseket köve-
telnek meg – nyilatkozta Gaál 
József, a Bács- Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, a Szimikron Kft. ügyve-
zetõ igazgatója. Magyarorszá-
gon a kormány az anticiklikus 
gazdaságpolitikájával jól rea-
gált a válságra. Az intézkedé-
sek egy része a kamara javas-
latai alapján született meg. 
Az ország GDP-ben mérhetõ 
gazdasági teljesítménye en-
nek is köszönhetõen visszaállt 
a 2019-es szintre. A kkv-k egy 
része nyertesként, más része 
nehéz helyzetbe kerülve éli 
meg ezt a krízist. A turizmus és 
a vendéglátás megsínyli ezt az 
idõszakot, ugyanakkor az infor-
matikai, a logisztikai, a gyors 
szállítást végzõ vállalkozások 
viszont száguldanak. Az elnök 
hozzátette: az ipari termelõk is 
sok kihívással szembesülnek. 
A nyersanyagárak, az energia-
árak jelentõsen megemelked-
tek, a munkaerõhiány továbbra 
is érezhetõ.  Az is igaz viszont, 
hogy a beszállítói láncok, a 
tranzitutak rövidülése követ-
keztében új lehetõségek jelent-
keznek a  kelet-közép európai 
cégek számára. A kormány 
különbözõ fejlesztési pályá-
zatokkal, támogatott kamatú 
hitelekkel, a Széchenyi Kártya 
konstrukciókkal szorgalmaz-
za a beszállítói láncok kiala-
kítását, megerõsítését. Gaál 
József, a Szimikron Kft. ügy-
vezetõ igazgatója kérdésünk-
re elmondta, hogy a cége jobb 
évet zár, mint amilyen a tavalyi 
volt. Ebben óriási szerepe van 
a társaság elhivatott, lelkiisme-
retes dolgozóinak, fogalmazott 
az igazgató, majd megjegyez-
te: minden rossz idõszakot egy 
jobb követ, ebben hiszünk, és 
erre készülni kell. 

– Ehhez kívánok most min-
denkinek erõt, jó egészséget, 
sikereket, és töltekezést, pihe-
nést az év végi ünnepek alatt! 

Kívánok áldott, békés kará-
csonyt! – mondta Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke.

Kurdi Viktor, a BKMKIK ál-
talános alelnöke, a BÁCSVÍZ 
Zrt. elnök-vezérigazgatója: – A 
cégek az idén azért küzdöttek, 
hogy az üzletfolytonosságukat 
biztosítani tudják. Érzékelhetõ 
volt, hogy a termelés és a mû-
ködés feltételei megnehezül-
tek a járvány miatt. Ezt tetézte 
az is, hogy tavasszal megnöve-
kedtek a világpiaci nyersanyag-
árak. Nyáron és õsszel ezt a 
folyamatot követte a drasztikus 
energia-áremelkedés. Ezek na-
gyon sok kihívás elé állították jó 
néhány szektor szereplõit. Bár 
a válságok sok esetben hordoz-
hatnak jövõbeli pozitív elmoz-
dulásokat, de most úgy látom, 
hogy ez a krízis komolyabb ki-
hívás az ország számára, mint 
amilyen például az elõzõ volt. 
Az infláció megnövekedése is 
új helyzetet teremtett. A jövõ ki-
látásai sem fényesek, fogalma-
zott Kurdi Viktor. A digitalizáció 
a pandémia hatására ugyan 
egy magasabb szintre lépett, 
de ennek hatása kevés az inf-
láció, vagy akár az energiaárak 
ellensúlyozására. A BÁCSVÍZ 
Zrt. 58 településen végzi a szol-
gáltatásait, 580 fõs létszám-
mal zárja az esztendõt. A lét-
szám kisebb, mint tervezték az 
év elején. Nem az elbocsátá-
sok miatt dolgoznak keveseb-
ben, hanem a szakemberhiány 
jelent fõ gondot, fõként a Kecs-
keméti Járásban.  - Az energia-
árváltozás bennünket is sújt, az 
összköltségek emelkedésében 
akár a 10 százalékot is elérheti 

a kiadások növekedése, amely 
mintegy 800 millió forint. En-
nek kigazdálkodása a jelenlegi 
helyzetben megoldhatatlannak 
tûnik  – mondta végül Kurdi 
Viktor, a BKMKIK általános alel-
nöke, a  BÁCSVÍZ Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója.

Dr. Renner Tamás, a BKMKIK 
oktatási és képzési alelnöke, a 
jánoshalmi Renner Bt. mûsza-
ki-innovációs igazgatója:

– A 2021 mozgalmas év 
volt, mert rávezetett bennün-
ket arra, hogy meg kell tanulni 
biztonságban élni egy bizonyta-
lan világban. A bizonytalansá-
got az okozza, hogy nincsenek 
egyértelmû trendek és üzene-
tek, hogy ezt a bizonytalansá-
got gazdasági és társadalmi 
dimenzióban egyszerre, egy 
idõben kell átélni – nyilatkozta 
a lapunknak dr. Renner Tamás. 
A világgazdaság egy új kor kü-
szöbéhez érkezett, talán eljött 
a hegemóniai ciklusváltás ideje 
is. Az üzleti szférában mûködõ 
vállalatok fõ célja továbbra is 
a profitszerzés és annak ma-
ximalizálása, de ma már nem 
a gyártási folyamatok véglete-

kig történõ optimalizálásával, 
a hatékonyság nagy befekte-
téssel járó, kis eredményt hozó 
növelésével.  A kérdés ma úgy 
hangzik: egy munka alapú tár-
sadalomban hogyan tudjuk 
vállalatainkat úgy átszervez-
ni,  hogy az a tudásra és az ezt 
a tudást felhasználni képes 
tõkére épüljön.  A kereskedel-
mi és iparkamarában oktatási 
vezetõként én azért dolgozom, 
hogy a középfokú szakoktatás 
a kornak megfelelõ kompeten-
ciákkal rendelkezõ tanulókat 
bocsásson ki. Vállalatvezetõ-
ként pedig azért, hogy a felsõfo-
kú oktatást, a mérnökképzést 
segítsem bejuttatni a vállalatok 
mindennapjaiba, mert azt val-
lom, hogy kiváló szakmunkás 
és mérnök is csak a valós ter-
melési folyamatokat jól ismerõ, 
kimûvelt emberfõ lehet – emel-
te ki dr. Renner Tamás, a jános-
halmi Renner Bt. mûszaki-inno-
vációs igazgatója.

Tasi László, a BKMKIK kéz-
mûipari alelnöke, autószerelõ 
mester, mestervizsga bizottsá-
gi elnök:

– A kamarai munkát is be-
folyásolta a járvány, az online 
kapcsolattartás került elõtér-
be egy-egy továbbképzés során 
- fogalmazott az alelnök, akit 
több hivatás képviselõirõl kér-
deztük az idei évvel kapcsolat-
ban. Mint mondta, a mesterek 
különbözõ módon élték meg 
a járvány alatti idõszakot. A 
festõ, mázoló és tapétázó cé-
gek például rengeteg munkát 
végeztek az elmúlt hónapok-
ban. Ezek a vállalkozások fõleg 
kültéri munkákat vállaltak el, 
mivel ott a fertõzésveszély lehe-

tõsége minimális volt.  Olyanok 
is akadtak,  akik üres hotelek, 
vendégházak festését végezték 
el, mivel ott nem tartózkodtak 
vendégek. A másik csoportte-
rület, a szépészeti – fodrászok, 
kozmetikusok, kézápoló és 
körömkozmetikusok – szektor 
már jóval nehezebb helyzetbe 
került. Ahhoz, hogy megtartsák 
a munkatársaikat, fizetniük kel-
lett a dolgozókat a zárás idején 
is. Amikor a nyitás megtörtént, 
árat kellett emelniük. A gépjár-
mûjavítók esetében is kihívást 
jelentett a pandémia, amely 
mellett egy új helyzetet terem-
tett az elmúlt két évben a hibrid 
és az elektromos autók megje-
lenése is. Ahhoz, hogy ezeket 
javítani lehessen, képzéseken 
kell részt venniük a szakembe-
reknek. Ennek a költsége, illet-
ve a diagnosztikai mûszerek 
beszerzése óriási megterhe-
lés a vállalkozóknak, ezt nem 
mindenki képes fizetni. Ehhez 
kellene a kormány támogatá-
sa. Ha ez nem oldódik meg, 
akkor a független autójavítók 
egy része bezárja a mûhelyét 
– mondta végül Tasi László, a 
BKMKIK kézmûipari alelnöke. 

Slonszki Attila, a BKMKIK ke-
reskedelmi alelnöke, a Plan Zrt. 
igazgatója:

– A jelenlegi gazdasági vál-
ság sokkal bonyolultabb, mint 
amilyen a 2008-2009-es idõ-
szak volt. A pandémiáról azt hit-
tük, hogy 2021 végére a korlá-
tozások lecsengenek. Nem ez 
történt. A  szállítási költségek, 
az alapanyagárak, a termékek 
árai megemelkedtek. Keres-
letnövekedés történik ellátási 
gondokkal, extrém áremelke-
déssel, röviden így jellemez-
hetõ a helyzet, fogalmazott az 
igazgató. A vendéglátó és a 
turisztikai szektor szereplõit na-
gyon súlyosan érinti továbbra 
is a járványhelyzet. Az év elején 
korlátozva voltak, a rövid nyá-
ri mûködés után a várt év végi 
rendezvénypiac összeomlott 
újra, így komoly bajba kerül-
tek a vállalkozások. Az online 
kiszállítás nem mindenkinek 
jelentett megoldást. A keres-
kedelmi és iparkamara részé-
rõl aktív érdekképviseletet 
folytattunk. Január végén már 
gazdaságvédelmi csomaggal 
álltunk elõ, amelynek több ja-
vaslata beépült a kormányzati 
intézkedésekbe.  Az ételkiszál-
lítás áfáját 5 százalékra sike-
rült csökkenteni, többek között 
márciusban a boltok létszám-
korlátozás melletti nyitásával 
is foglalkoztunk. A bértámo-
gatási rendszer mûködésével 
kapcsolatban is elõremutató 
javaslatokat tettünk. A másik 
nagy kérdés a turisztika és a 
vendéglátás ügye volt. A cégek 

azt a jelzést küldték a kereske-
delmi és iparkamara felé, hogy 
sokkal több turisztikai vonzerõt 
kellene biztosítani a megyében. 
Egy szakmai térkép szerint, 
amely a turisztikai fejlesztése-
ket mutatja be, Bács-Kiskun 
nem szerepel a kiemelt térsé-
gek között. Összehangolt tevé-
kenységre van szükség a szak-
mai szervezetekkel együtt a 
jövõben is ennek megváltozta-
tása érdekében. Slonszki Attila 
azt is megemlítette, hogy több 
pályázatot kellene kiírni a ke-
reskedelmi vállalatok számára, 
ugyanis az ellátási gondok mi-
att megnövekedtek a logisztikai 
és a raktározási igények, új rak-
tári kapacitásokra lenne szük-
ség. Mint mondta: a mostani 
gazdasági túlfûtöttség jövõre 
is fejlõdést hozhat a piacokon, 
viszont talán soha nem látott 
nehézségek mellett, mondta 
végül a BKMKIK kereskedelmi 
alelnöke.

Sziráki Szilárd, a BKMKIK 
ipari alelnöke, a Budamobil-
Cargo Kft. cégvezetõje: 

– Az elsõ félévben több, ve-
lünk kapcsolatban álló cégnél 
visszaesés volt tapasztalható. 
Az év második felében viszont 
pozitív elmozdulás volt érzékel-
hetõ – jellemezte a helyzetet az 
üzletember. Jövõre, ha nem ne-
hezíti a termelést az alapanyag-
hiány, akkor sokkal jobb évre 
számítanak a vállalkozások. A 
fémipari cégek vezetõi, az alel-
nök szerint optimistán látják  a 
2022-es évet annak ellenére, 
hogy az alapanyag árak meg-
duplázódtak az elmúlt hóna-
pokban. Arra számít, hogy ezek 
az árak csökkennek a jövõben. 
A munkaerõhiány továbbra is 
jellemzõ a szektorban, ugyan-
akkor pozitív tendenciát is em-
lített a cégvezetõ. Egyre több 
szakember tér vissza külföld-
rõl a hazai bérszintemelkedés 
hatására, és a cégénél is több 
duális képzésû diák tanul, mint 
korábban. A Budamobil-Cargo 
Kft. vezetõje optimistán látja a 
jövõt.  A partnerekkel a 2022. 
év második felében, illetve a 
2023. év elsõ felében történõ 
együttmûködésrõl tárgyalnak 
ezekben a hetekben – mondta 
Sziráki Szilárd, a BKMKIK ipari 
alelnöke.

Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara titkára:

– A 2021-es év megfe-
szített munkát követelt 
mindannyiunktól.  Kijelent-
hetjük, hogy nehézségekben, 
ugyanakkor sikerekben is bõ-
velkedtünk. Most is megmu-
tattuk, hogy kamarai szerveze-
tünk egy mûködõ kapcsolati 
háló. 
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Óriások vállán állnak
ganzair Gyors fejlődési pályán a kiskunhalasi vállalat

Öt év alatt megduplázódott a 
munkatársak létszáma, nõtt 
az árbevétel, új csarnokkal 
és más infrastrukturális és 
technológiai beruházásokkal 
bõvült a kiskunhalasi térség 
meghatározó vállalkozása, a 
Ganzair Kompresszortechnika 
Kft. A jól ismert márkát 2016-
ban vásárolta meg Gidai Oli-
vér, aki intenzív fejlesztésekbe 
és piaciépítésbe kezdett.

BARTA ZSOLT

Az elmúlt öt évben magasabb 
fejlõdési sebességre kapcsolt 
a kiskunhalasi Ganzair Komp-
resszortechnika Kft. A nagy 
múltú Ganz-MÁVAG 1967-ben 
alapított Kiskunhalasi Gépgyá-
rának nyomdokain létrejött 
vállalat jelenlegi ügyvezetõje, 
Gidai Olivér a fõvárosban él, de 
gyakran tartózkodik Kiskun-
halason. Az informatikai mér-
nök, közgazdász és gazdasá-
gi szakjogász befektetõként 
látott fantáziát a márkában. 
Öt gyermek édesapja. Mint 
mondta, értékrendszerében a 
gyermekei által a család jövõ-
je és a cég jövõképe szorosan 
összekapcsolódik. Olyan ipari 
szegmensben termel ugyanis a 

vállalkozás, amelynek szerep-
lõi a karbonsemleges terme-
lést tûzték ki célul 2050-tõl. A 
cég egyedi energetikai gépeket 
és rendszereket gyárt, amelyek 
az ipari gázokat sûrítik, bizto-
sítják az energiát és zöldítik az 
energiaipart.

Múlt és jelen a Ganzairnél 
együtt dolgozik a jövõért. A 
megszûnt Ganz-MÁVAG mû-
szaki hagyományának foly-
tatását, a kiskunhalasi üzem 
mûködtetését határozták el a 
Ganzair alapítói, Kálmán Lajos, 
Tóth Tibor és Gidai János mér-
nökök 1990-ben. A kezdetben 
kényszer szülte megoldásból – 
az örökségen alapuló – folya-
matos innováció révén stabil 
vállalkozás épült ki. Koráb-
ban itt készült az elsõ integrált 
áramkörös vezérlésû áram-
fejlesztõ a 70-es évek végén, 
csavarkompresszor-gyártás 
indult a 80-as évek közepén.  
Késõbb ismét elsõként épített 
a Ganzair vasúti jármûvekbe, 
trolibuszokba korszerû csavar-, 
majd forgólapátos kompresz-
szorokat a 90-es évek végén.  
Turbókompresszorokat telepí-
tett a legnagyobb hazai gyár-
tóknál.  A levegõkompresszo-
rok tapasztalatára alapozva, 

nagy gázkompresszorokat kez-
dett el a cég tervezni és gyár-
tani a 2000-es évek közepén. 
Az alapítók közül tanácsadó 
mérnökként napjainkban is a 
technológiai irányok meghatá-
rozásában, az új technológiák 
elsajátításában, a fiatalabb ge-
neráció tanításában aktív sze-
repelt vállal Kálmán Lajos és 
Tóth Tibor.

– Amikor a céget megvá-
sároltam, akkor nem piacot 
vettem, hanem egy nevet, egy 
tapasztalatot és egy hatal-
mas, innovatív szellemi tudást 
– hangsúlyozta Gidai Olivér. 
Mivel egyedi termékeket gyár-
tunk, kötelességünk haladni a 
korral. Az innováció, a kutatás-
fejlesztés a szakmai lét alapját 
képezi.

A vállalat hidrogénipar-
ba történõ belépése egy-
részt következik az új folyto-
nos keresésébõl, másrészt az 
energiaszektor strukturális 
átalakításának igényébõl és a 
hidrogénnek, mint gáznak a le-
hetséges jelentõségébõl. Az új 
csarnok átadása is ennek a jö-
võnek a megalapozását jelenti.  
Jelenleg 108-an dolgoznak a 
vállalatnál. Egyre több partner 
felé nyitottak az utóbbi idõszak-

ban. „Óriások vállán állunk” 
- fogalmazott az igazgató: ilye-
nek például a MOL, a Magyar 
Földgáztároló Zrt. a GAZPROM, 
az OMV, a MÁV, a romániai és 
a szerb vasúttársaságok. Min-
denhol nagy megrendelõik van-
nak, de a beszállítók is nagy-
vállalatok. „Ezeket a cégeket 
kiszolgálni óriási megtisztelte-
tés, de ugyanakkor hatalmas 
felelõsség is” — mondta végül 
a Ganzair Kompresszortechni-
kai Kft. tulajdonosa.

Kálmán Lajos volt az 
evakuátor kompresszorok 
egyik tervezõje. Korábban, 
ha egy földgázszállító távve-
zetéken le kellett zárni egy 
szakaszt, hogy megjavítsák 
vagy módosítsák, a rendszer-
ben lévõ földgázt – környezet-
szennyezõ módon – a leve-
gõbe engedték. Ez kerülhetõ 
el az evakuátor használatá-
val, amikor is átfejtetik a gázt 
egy másik, üzemelõ csõbe. A 
legtöbb evakuátor bevetésé-
re Oroszországban került sor. 
Egy 1700 milliméter átmérõjû, 
70 bár nyomású csõrendszer-
bõl mintegy 3 millió köbméter-
nyi energiahordozót sikerült így 
környezetkímélõen megmen-
teni.

Kálmán Lajos tanácsadó mérnök, Gidai Olivér tulajdonos és Timák Attila projektmérnök tájékozódnak a romániai ügyfélnek készülő 

gázkompresszor gyártási folyamatáról Fotó: Pozsgai Ákos

Ötven csomag
KALOCSA A Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Kalocsai Kép-
viselete minden évben meg-
szólítja a térség vállalko-
zóit, hogy közösen tegyék 
szebbé az adventi idõszakot 
azoknak a gyermekeknek, 
akik nem jutnak ajándék-
hoz. A „Vállalkozók a rászo-
ruló gyermekekért” kezde-
ményezés keretében idén 
is sikerült az adományok-
ból 50 csomagot összeál-
lítani. A felhívásra azonnal 
jelentkezõ támogatók ezút-
tal a kiskõrösi Shredex Kft. 
és a kalocsai Kalo- Bau Kft. 
voltak. A csomagokba az 
édességek mellett gyurma, 
színes ceruzák és zsírkré-
ták kerültek. A járványhely-
zetre tekintettel a kalocsai 
családsegítõ szolgálat mun-
katársai juttatták el az ado-
mányokat a rászoruló gyer-
mekeknek.

Új beruházás

KISKUNHALAS A kiskunha-
lasi Halaspack Bt. olyan új 
tevékenységbe kezd, mely-
nek során a papírgyártáshoz 
használt ragasztóanyagot is a 
cég állítja elõ. A fejlesztés so-
rán egy korábban raktárként 
használt épületet alakítanak 
át. A saját ragasztógyártás jó-
val hatékonyabb, gazdaságo-
sabb, és kiszámíthatóbb ellá-
tást biztosít a termeléshez. A 
megvalósuló beruházás pro-
jektelemeként napelemet is 
telepítenek az új technológia 
energiaellátásához, valamint 
egy robbanásbiztos targon-
cát is vásárolnak. A fejlesztés  
hozzájárul a jelenlegi munka-
helyek megtartásához. A be-
ruházás a tervek szerint két 
év múlva készül el.

Bajai siker

BAJA Az idei Portfolio Agrárdí-
jak egyikét, Az év agrárberu-
házása díjat a megye egyik 
legnagyobb vállalkozása, az 
AXIÁL Kft. nyerte el. A cég 
mezõgazdasági és építõipa-
ri gépek és alkatrészek for-
galmazásával, szervizelésé-
vel harminc éve áll a gazdák 
rendelkezésére. Az AXIÁL Kft. 
bajai székhelyén található Al-
katrész Logisztikai Központjá-
nak bõvítése 2021 augusztu-
sában valósult meg. A ládák 
mozgatását és az alkatrészek 
raktározását teljesen auto-
matizálva, robotok segítségé-
vel oldják meg.

Hírsáv Kamarai vezetők
a 2021-es évről

FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL

– Vállalkozókat tömörítõ szerve-
zetként, a tárgyi és személyi 
adottságainkkal igyekeztünk 
kiemelkedõ munkát végezni 
Bács-Kiskun megye és az ország 
gazdasági érdekeinek általános 
érvényesítése mentén – fogal-
mazott Sipos Zsolt, a BKMKIK 
titkára.

– Sikerrel kommunikáltuk az 
új szakképzési törvényt, egyebek 
mellett szakmai kiadványokkal. 
A Kamarai Business Junior Kávé-
ház programjaival megszólítottuk 
azokat a fiatalokat, akik szeretné-
nek vállalkozóvá válni. A járvány 
ellenére az idén is megtartottuk 
a pályaválasztás elõtt állók ré-
szére a Szaki táborokat, amelyek 
ismételten nagy népszerûségnek 
örvendtek. Képeztük a mestere-
ket, akiknek a jótékonysági Hírös 
Vacsora keretében adtuk át mes-
terleveleiket. A különbözõ felmé-
réseinkre érkezõ vállalkozói vála-
szokat, véleményeket a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen juttattuk el a kormány-
zat felé annak érdekében, hogy 
hathatós segítséget kaphassa-
nak azok a cégek, amelyeket sújt 
a koronavírus-járvány. Számos 
kamarai javaslat be is épült a 
kormány intézkedései közé. A 
pandémia kezdetétõl folyama-
tosan segítjük a vállalkozáso-
kat. Tesszük ezt a kormányzati 
támogató intézkedésekrõl szóló 
rendszeres tájékoztatással min-
den lehetséges fórumon. Online 
szakmai rendezvényekkel, hírle-
velekkel, a kamarai honlapon, 
a közösségi média felületein, a 
sajtóorgánumokon keresztül, de 
igény szerint egyéni tanácsadás-
sal is. A digitális felzárkóztatás, 
valamint a képzések, különösen 
az átképzések ebben a helyzet-
ben erõsen felértékelõdtek. Ka-
maránk e tekintetben is igyekszik 
utat mutatni a kilábalás folyama-
tában. Erre példa a zöldgazda-
sági szakember képzés, amelyet 
a jövõ év elején tervezünk elin-
dítani. Nem utolsó sorban ki kell 
emelni, hogy mind a négy kama-
rai irodánkban, Kecskeméten, 
Baján, Kalocsán és Kiskunhala-
son is lehet igényelni a Széchenyi 
Kártya Program hiteltermékeit. 
A nagy tapasztalattal rendelkezõ 
munkatársak gyors és hatékony 
ügyintézést garantálnak a vállal-
kozásoknak. Meglátásom szerint 
a pandémia egyik fõ tanúsága, 
hogy egyre intenzívebb alkalmaz-
kodóképességre, változást tûrõ 
és gyors reagálást igénylõ képes-
ségre lesz szükségünk a jövõben 
– hangsúlyozta Sipos Zsolt ka-
marai titkár. 

A fenntartható fejlődés a túlélés esélye
Planet Budapest 2021  A visegrádi országok 183 kiállítója 20 ezer négyzetméteren mutatkozott be

D
ecember elején, egy hé-
ten át volt látható a Planet 
Budapest 2021 fenntart-

hatósági szakkiállítás a Hungex-
pón, ahol a visegrádi országok 
(V4) 183 kiállítója mintegy 20 
ezer négyzetméteren mutatta 
be a fenntarthatósághoz hozzá-
járuló termékeit, szolgáltatása-
it, kutatási programjait, illetve 
egyetemi-felsõoktatási képzése-
it. A rendezvény a régió legna-
gyobb szakkiállításaként debü-
tált, bemutatkozási lehetõséget 
biztosított a vízipar mellett olyan 
kulcsfontosságú ágazatoknak, 
mint a hulladékgazdálkodás, az 
élelmiszertermelés, a közlekedés, 
az energia, vagy éppen az okos 

városok. A rendezvényt meglá-
togatta Tan Attila, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara környezetvédelmi és klíma-
védelmi szakértõje is. Mint mond-
ta, szinte otthon érezte magát. A 
rendezõk két szekciót alakítottak 
ki. Az egyik a lakosság szemlélet-
formálását helyezte elõtérbe. A 
vízvédelem, a robotika, a lakókör-
nyezet óvása, az élelmiszerterme-
lés, a hulladékkezelés kérdés-
körét elemezte jól megtervezett 
interaktív bemutatók segítségé-
vel. A szakemberek kronologikus 
keretben a múlt, a jelen mellett 
a lehetséges jövõ alakulását is 
felvázolták. Tan Attila hangsúlyoz-
ta, hogy nagyon magas szintû 

szemléletformáló kiállítást látott. 
A másik szekcióban a környezet-
védelemre szakosodott cégek 
képviselték magukat. Nagyon sok 
olyan vállalkozás mutatkozott be, 
amelyek a negyedik ipari forra-
dalom keretében segítik az úgy-
nevezett körforgásos gazdaság 
fejlesztését, erõsítve a fenntart-
ható fejlõdés esélyét. Sok olyan 
vállalkozást is láthatott az érdek-
lõdõ, amelyek az energiacsökken-
tés megoldásait szemléltették, és 
volt olyan bemutató is, amelyet a 
nagyvárosi emberek is haszno-
síthattak.  Erre példa az erkélyen 
történõ komposztálás, amely se-
gítségével zöldségeket is lehet 
akár odahaza is termeszteni.Tan Attila: nagyon magas színvonalú volt a kiállítás
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Mesterképzést

indítanak

a kamarában

A 
megyei kereskedelmi és 
iparkamara mesterképzést 
hirdet a jövõ évben.

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara az alábbi 
szakmákban indít mesterképzése-
ket és szervez mestervizsgát ele-
gendõ létszámú jelentkezõ esetén:

– Autóelektronikai mûszerész  
    mester,
– Autószerelõ mester,
– Jármûfényezõ mester,
– Karosszérialakatos mester,
– Bútorasztalos mester,
– Festõ, díszítõ, mázoló és tapé-
    tázó mester,
– Kõmûves mester,
– Gázfogyasztóberendezés- és 
    csõhálózat-szerelõ mester,
– Gépi forgácsoló mester,
– Hegesztõ mester,
– Szerszámkészítõ mester,
– Kereskedõ mester,
– Kézápoló és körömkozmetikus 
    mester,
– Kozmetikus mester,
– Speciális lábápoló mester,
– Pincér-vendégtéri mester,
– Szakács mester.

A mestervizsgára jelentkezés és 
vizsgára bocsátás feltételei:

Mestervizsgára annál a terü-
leti kamaránál lehet jelentkezni, 
amelynél a vizsgára jelentkezõ által 
képviselt vállalkozás (tulajdonosa, 
alkalmazottja) regisztrációra került, 
vagy a jelölt lakcímkártya szerint 
igazolt lakóhelye, tartózkodási he-
lye van.

Mestervizsgára való jelentkezés 
feltételei:

– szakmai képesítést igazoló 
közokirat vagy annak hiteles má-
solata,

–mestervizsga követelményben 
meghatározott szakirányú szak-
mai gyakorlattal (szakképesítésen-
ként eltérõ, de általában 3-8 év) 
rendelkezik, és azt 30 napnál nem 
régebbi munkáltatói igazolással, 
vagy a nyilvántartásba vételt tanú-
sító igazolással, vagy cégkivonattal 
igazolja.

A mestervizsga tartalmi részei:
– Központi interaktív vizsga,
– pprojektfeladat.
Vizsgára bocsátás feltétele: port-

fólió, szakdolgozat készítése. A 
képzés óraszáma: 180 óra (110 
óra szakmai elmélet és gyakorlat 
+ 40 óra pedagógiai módszertani 
képzés + 30 óra vállalkozásvezeté-
si ismeretek). A képzés és a vizsga 
díja: önkéntes kamarai tagoknak 
330.000 Ft, regiszttrált kamarai ta-
goknak 380.000 Ft. Részletfizetési 
lehetõséget kínálunk.

Érdeklõdését, jelentkezését Bar-
tuczné Csík Vivien mestervizsga 
referens várja a 70/7028-431-es 
telefonszámon.

GAZDASÁGI

Jubileumot ünnepelnek
KAMINTHERM KFT. Gál István társaival 1991-ben alapította a céget

Idén ünnepli megalapításának 
30. évfordulóját a kiskunhala-
si KAMINTHERM Kft. Gál István 
cégalapítóval beszélgettünk az 
elmúlt idõszakról. A cégveze-
tõ a kezdetekrõl fogva tagja a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarának 
(BKMKIK), ahol a mai napig 
tisztségviselõ küldöttként.

BARTA ZSOLT

A hazai vállalkozások többsé-
ge nem éri meg a 30 évet. A 
kevesek közé tartozik a kis-
kunhalasi KAMINTHERM Kft., 
amely ma már családi cégként 
mûködik. Gál István mûsza-
ki mérnök alapította 1991. 
december 28-án hét társával 
együtt, közülük mára õ maradt 
tulajdonosként. A vállalkozás 
jelenlegi többségi tulajdonosai 
között van lánya, Soósné Gál 
Irén, aki közgazdászként és 
fia, ifj. Gál István, aki mûszaki 
menedzserként végzik a fel-
adatukat, és egyben ügyveze-
tõk is a cégnél. A társaság fõ 
profilja a kandallócsõ gyártás. 
Gál István, visszatekintve az 
elmúlt évtizedekre, elmond-
ta, hogy 1969-ben a kecske-
méti GAMF elvégzése után, a 
helyi Fémmunkás vállalatnál 

kezdte építeni a szakmai jövõ-
jét. 1983-ban a halasi KUNÉP 
Vállalat ajánlatát fogadta el, 
ahol egy lakatosüzem irányí-
tását bízták rá. Hamarosan a 
Vállalati Gazdasági Munkakö-
zösségek idõszaka köszöntött 
be, egy ilyet õk is alapítottak 
a KUNÉP-en belül. Közben a 
rendszerváltás során az anya-
vállalat megszûnt, ekkor alapí-
tották meg a társaságot.

A cégalapító folyamatosan 
képezte magát, hogy ne csak 
mérnökként, hanem okleve-
les ár- és adószakértõként 
is irányítani tudja a társaság 
munkáját. Hogy miért éppen a 
kályhacsõgyártás a fõ profiljuk? 
A rendszerváltás elõtt a hazai fi-
zetõképes kereslet szinte meg-
szûnt. Nem maradt más meg-
oldás, csak az export. Olyan 
piacképes terméket kellett 
keresni, amely a világpiacon új 
termék, és gazdaságosan lehet 
gyártani a rendelkezésre álló 
eszközökkel. A rendszerváltás 
elõtt, mint önelszámoló egység, 
Budapesten export irodát nyi-
tottak, amelynek fõ célja a vi-
lágpiacon lévõ lakatosipari ter-
mékek gyártási lehetõségeinek 
felkutatása volt.

- Magyarországra mi hoz-
tuk be az elsõ kandalló pro-

totípust. Sajnos az anyacég a 
gyártást nem tudta finanszí-
rozni. Mi viszont a kandallócsõ 
gyártási lehetõségével éltünk. 
Kezdetben teljesen kisipari 
módszerekkel végeztük a gyár-
tást. Ma viszont a csöveket le-
meztekercsbõl, szinte hulladék 
nélkül, tekercslefejtõvel dara-
boljuk, félautomata gépekkel 
és hegesztõ robotgépekkel vé-
gezzük a gyártást. A felülettisz-
títás, festés zárt rendszerben, 
károsanyag kibocsátás nélkül 
történik. Jelenleg nemcsak 
idehaza kereskedünk, hanem 
már több országba is szállí-
tunk, így Ausztriába, Belgium-
ba, Dániába, Észtországba, 
Hollandiába, Németországba, 
Izraelbe, Nagy-Britanniába, 
Oroszországba, Romániába, 
Szlovákiába, Spanyolországba 
és Svédországba is – mond-
ta Gál István. Ahhoz, hogy ver-
senyképes maradjon a vállal-
kozás, folyamatosan fejlesztik 
a gépeiket, eddig több mint 
félmilliárd forintnyi összeget 
nyert a társaság a csõgyártás-
hoz. Hosszú éveken keresztül 
foglalkoztak duális képzés ke-
retében diákokkal, akik közül 
néhányan ma is a vállalatnál 
dolgoznak. Most, 2021 végén 
úgy látja, hogy a következõ 

idõszak nehézségei között az 
egyik legnagyobb probléma a 
nyersanyagok árának drasz-
tikus emelkedése. Továbbá 
januártól jelentõsen emelked-
nek az egyéb termelési költsé-
gek, így az elektromos áram, a 
gáz és a minimálbér is. Az ár-
emelkedést nehéz a vevõkkel 
elfogadtatni.

– Mi nem árat emelünk - 
hangsúlyozta az igazgató, csak 
a világpiacon jelentkezõ plusz 
költségeket kívánjuk érvénye-
síteni, amit a vevõink tudomá-
sul vettek. Mint mondta, azért 
lehetnek bizakodóak, mert egy-
re nagyobb a létjogosultsága a 
kiegészítõ fûtésnek, szerte a vi-
lágon. Így a klasszikus kandal-
ló sokáig megmarad a csalá-
doknál.

Gál István, a KAMINTHERM 
Kft. alapító igazgatója a mun-
kája során több elismerésben 
részesült:
2006. BKMKIK: Bács-Kiskun 
Megye Szakképzéséért Díj.
2014. BKMKIK: Az Év Mene-
dzsere Díj.
2016. Kiskunhalas, Az év vállal-
kozója.
2018. Magyar Iparszövetség Al-
kotói Díj.
2018. Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Elnöki Aranyérem.

Gál István cégalapító pályája során folyamatosan képezte magát

Magyar Innovációs

Nagydíj Pályázatot

írtak ki ismét

A 
Magyar Innovációs Ala-
pítvány - a Magyar In-
novációs Szövetséggel 

közösen - a Nemzeti Kutatá-
si, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal fõtámogatásával, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, az Agrárminisz-
térium és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala támogatá-
sával, 30. alkalommal hirde-
ti meg a Magyar Innovációs 
Nagydíj pályázatot. A 2021. év 
legjelentõsebb innovációs tel-
jesítményét elismerõ Magyar 
Innovációs Nagydíj mellett a 
kiemelkedõ innovációs telje-
sítmények további, összesen 
hét kategóriában kaphatnak 
díjat:

– a 2021. évi Ipari Innováci- 
    ós Díj,
–  a 2021. évi Informatikai 
     Innovációs Díj,
–  a 2021. évi Agrár Innová-
     ciós Díj,
–  a 2021. évi Környezetvé-
    delmi Innovációs Díj,
–  a Szellemi Tulajdon Nem-
     zeti Hivatala Innovációs  
     Díja,
–   Alapkutatástól a pia-
     cig 2021. évi Innovációs 
     Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 

2019. január 1. után alapított 
innovatív startup vállalkozás 
pedig a Magyar Innovációs 
Szövetség 2021. év legjobb 
startup vállalkozása Díját nye-
ri el.

A díjak ünnepélyes átadá-
sa 2022. márciusában lesz az 
Országházban. A pályázaton 
azok a Magyarországon be-
jegyzett vállalkozások vehet-
nek részt, amelyek a 2021. 
évben kiemelkedõ mûsza-
ki, gazdasági innovációs tel-
jesítménnyel jelentõs üzleti 
hasznot értek el. Az innováció 
kiindulási alapja lehet tudomá-
nyos kutatás, mûszaki-fejlesz-
tési eredmény, szabadalom, 
know-how alkalmazása, tech-
nológia-transzfer stb. A bíráló-
bizottság a Magyar Innovációs 
Alapítvány Kuratóriuma által 
felkért szakemberekbõl áll.  A 
bírálóbizottság az innováció-
ból 2021-ben elért eredmény/
árbevétel, és egyéb mûszaki, 
gazdasági elõnyök mellett, az 
innováció eredetiségét, újsze-
rûségét, és társadalmi hasz-
nosságát értékeli.

 Beadási határidõ: 2022. 
február 2., 15 óra.

Minderrõl bõvebben a 
https://www.innovacio.hu ol-
dalon olvasható információ.

A Plan Zrt. etikai díjjal öregbíti a jó hírnevét
elismerés A kecskeméti cégnek nemcsak a profi t számít, hanem az a környezet is, ahol működnek 

A
z elmúlt hetekben ve-
hette át az Üzleti Etikai 
Díjat a „Nagyvállalat” 

kategóriában a Plan Zrt. igaz-
gatója, Slonszki Attila. Az üzlet-
ember a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Kereskedelmi Tagozatának az 
elnöke is. A cége tagja lett an-
nak a 123 tagot számláló cso-
portnak, amely büszkén viseli 
az üzleti etikus jelzõt.

A díjat 21 éve alapították, 
az alapítók szándéka szerint 
azoknak adják ezt az elisme-
rést, amelyek stabil, hosszú-
távon építkezõ, tisztességes 
üzleti magatartású vállalatok. 
A fenntartható fejlõdést szem 

elõtt tartva végzik a tevékeny-
ségüket. Nem csak a profit 
fontos a számukra, hanem az 
a környezet is, ahol mûköd-
nek. Az üzleti partnerek és a 
társadalom felé olyan együtt-
mûködést alakítanak ki, 
amely szem elõtt tartja azt is, 
hogy a cég sikerébõl a környe-
zet is részesüljön, nyilatkoz-
ta a lapunknak az igazgató. 
Slonszki Attila hangsúlyoz-
ta: minden dolgozónkat és a 
partnereinket megbecsüljük. 
Minden évben kiosztjuk „Az 
év kereskedõje”, „Az év érté-
kesítõje”, „Az év munkatársa” 
díjakat. Gondolunk a törzs-
gárda munkatársakra, akik 

legalább egy évtizede dolgoz-
nak nálunk. Olyan munkahe-
lyet biztosítunk, ahol csapat-
ként tudunk együttmûködni. 
A Plan Zrt. kisvállalatból nõtte 
ki magát nagyvállalattá a Gé-
pész Holding cégcsoportnak 
köszönhetõen.  Úgy váltunk 
nagyvállalattá, hogy megtart-
juk a kisebb cégekre jellemzõ 
munkahelyi környezetet a kol-
légáknak. A szociálisan rászo-
rult embereket is támogatjuk. 
Támogatjuk a szakképzést, 
segítséget nyújtunk intézmé-
nyeknek, helyi közösségek-
nek is. Részt veszünk a szak-
mai szervezetek munkájában. 
A Magyar Épületgépész Szö-

vetség aktív tagja vagyunk. A 
kereskedelmi és iparkamará-
ban szintén aktív munkát vég-
zünk. Megpályáztuk a díjat, 
maximális 10 ponttal kaptuk 
meg az elismerést – mond-
ta Slonszki Attila, a Plan Zrt. 
igazgatója.

A Plan Zrt-ben 120 munka-
társ dolgozik, holding szinten 
450 kolléga erõsíti a piaci po-
zíciókat. Huszonhárom áru-
ház mûködik együtt a holding 
szervezetben. Az áruházak-
ban mindenhol ugyanolyan 
elvek szerint végzik a mun-
kájukat a kollégák. Slonszki 
Attila aláhúzta: a díjra úgy te-
kintünk, hogy ezt a Gépész 

Holding egésze kapta. A ma 
már a cégcsoport egyik zász-
lóshajójaként mûködõ vállal-
kozás jogelõdjének története 
1982-ben kezdõdött, amikor 
a GéPéSz Csoport legrégeb-
bi tagcégeként Kecskeméten 
megalakult. A GéPéSz Csoport 
2004-ben közös beszerzési 
együttmûködéssel indult.

A 100 %-ban magyar tulajdo-
nú Gépész Holding cégcsoport 
ma Magyarország legnagyobb 
épületgépészeti szakkeres-
kedõje. A nagyságrendileg 
hasonló volumenû tagcégek 
közül a díjat nyerõ cég 2020-
as árbevétele megközelítette a 
10 milliárd forintot.Slonszki Attila  Fotó: B. Cs.
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A jövő évi adózásról
Hasznos tudnivalók Online tájékoztató a változásokról

A jövõ évi adóváltozásokról 
tartott online elõadást Szabó 
Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájé-
koztatási Osztály munkatársa. 
A kamara rendezésében több 
tucat érdeklõdõ szakember 
hallgatta végig a közel három 
órás elõadást.

BARTA ZSOLT

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara min-
den évben több alkalommal is 
rendez olyan szakmai fórumot, 
amelyen az adóváltozások kér-
déseit járja körül egy, a téma-
köröket jól ismerõ szakember. 
A hónap elején Szabó Gábor, 
a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási 
Osztály munkatársa ismerte-
tett több jövõ évi adóváltozást. 
Alaposan elemezte a csalá-
dokat érintõ adóvisszatérítés 
részletszabályait, érintette a 25 
év alatti foglalkoztatottak ked-
vezményét és az átalányadó-
zókra vonatkozó új adómentes-
ségi szabályt. Beszélt arról is 
az EKAER kapcsán, hogy jelen-
leg mikor kell bejelentést tenni. 
Érintette a szakképzési hozzá-
járulás megszûnését, megem-
lítette, hogy a tanulókra vonat-

kozó kedvezmény átkerül a 
szociális hozzájárulási adóba. 
Szó esett a szocho, a kiva mér-
tékének változásairól és az õs-
termelõket érintõ 2022. évi újí-
tásokról is. Az adóvisszatérítés 
szabályainak megfelelõen, aki 
a törvény szerint családi adó-
alap-kedvezményre jogosult 
(akár igénybe veszi, akár nem) 
2021 bármely napján (akár 
csak egy napra is), a családi 
adóalap-kedvezményen felül 
még megmaradó 2021-es sze-
mélyi jövedelemadóját kapja 
vissza.  Ahogyan Szabó Gábor 
mondta, nemcsak az szja-sze-
rint adózók, hanem rajtuk kívül 
még a kata és az ekho szerinti 
adózók is visszakapják az idén 
befizetett adójuk egy részét. 
A kormányrendelet szerint a 
teljes munkaidõben dolgozók 
esetében a tavaly decemberi 
bruttó átlagkereset (449 400 
forint) személyi jövedelemadó-
jának a tizenkétszerese járhat 
vissza maximum. Ez az ösz-
szeg nettó 809 ezer forint. Ha 
a szülõk közül mindkettõnek 
jár a családi adókedvezmény, 
akkor ketten maximum a fen-
tebb említett összeg dupláját, 
akár 1 millió 616 ezer forintot 

is visszakaphatnak. Mindenki 
csak annyit, amennyi adót be-
fizetett, és amennyi befizetett 
adó marad a családi adóked-
vezmény felett. Az adóhatóság 
2022. február 15-ig elõlegként 
utalja mindenkinek a pénzt 
a rendelkezésre álló adatok 
alapján. Azaz ez a többség-
nek automatikus lesz, hiszen 
a munkáltatótól megkapott 
adatok a NAV rendelkezésére 
állnak. Ugyanakkor a magán-
személyek – a rendelet szerint 
– 2021. december 31-ig nyi-
latkozatot tehetnek az adóha-
tóságnak a jogosultságukról, 
adataikról, ha biztosra akarnak 
menni. Az elõadó érintette a 
25 év alattiak személyi jövede-
lemadó mentességét is. A bér 
433 700 forintos tartományá-
ig nem kell adót levonni. Adó-
alap kedvezményként jelenik 
meg. Az efölötti rész viszont 
adózik. Elõfordulhat az a ritka 
helyzet, ha valakinek több hely-
rõl van fizetése, akkor viszont, 
ha átlépi az említett összeget, 
valamelyik helyen lemondó 
nyilatkozatot kell tennie. Ha 
valaki 25 év alatti és elsõ há-
zas kedvezménnyel rendelke-
zik, akkor miután betölti a 25. 

évet, akkor ezt követõen veheti 
igénybe az elsõ házas kedvez-
mény fennmaradó részét. Vál-
tozások lesznek az átalányadó-
zó egyéni vállalkozók körében. 
A rendelkezés az átalányadó-
zó egyéni vállalkozó számára 
biztosít a személyi jövedelem-
adó szabályozása tekinteté-
ben adómentességet, ami azt 
jelenti, hogy az átalányadózó a 
jövedelme után nem fizet adót, 
ha az éves minimálbér felét 
(2022. évben ez a száma: 1 
200 000 Ft) nem éri el. Az áta-
lányadózó egyéni vállalkozók 
nem számolnak el költséget, 
diktált költséghányaddal dol-
goznak. Ez a diktált költséghá-
nyad számítás kis mértékben 
változik a 2022. évtõl. A kiske-
reskedõk esetében a bevétel 
90%, a korábban 80, illetve 
75%-os elismert költséghá-
nyad alá tartozók (például taxi-
sok, feldolgozóipar stb.) esetén 
egységesen 80%, a maradék 
tevékenységi körbe tartozók-
nál pedig 40% lesz a diktált 
költséghányad, mondta végül 
Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi 
Tájékoztatási Osztály munka-
társa a kamarai elõadás kere-
tében.

Online előadást tartott Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály munkatársa

Év végi munkarend
a kamarában

E
zúton tájékoztatjuk tisz-
telt Ügyfeleinket, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara az 
év végi munkanapokon, 2021. 
december 24. - 2022. január 3. 
között telefonos ügyeleti rendet 
tart fenn.

Utolsó munkanap: 2021. 
december 23., csütörtök, 
15.30-ig.

2021. december 27. - 2021. 
december 31. között a kecs-
keméti, a kalocsai, a bajai és 
a kiskunhalasi ügyfélszolgálati 
irodáink zárva tartanak.

Sürgõs esetekben munka-
társaink telefonon hívhatók. 
Elérhetõségek a www.bkmkik.
hu/Munkatársaink oldalon ta-
lálhatók.

Kellemes ünnepeket és bé-
kés, boldog új esztendõt kíván 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara vezetõsé-
ge és minden munkatársa!

Az adatokat törlő 
kódot igényelni kell

A 
726/2020. (XII.31.) 
Korm. rendelet ér-
telmében 2021. 

december 1-jétõl a számí-
tógéphez fizikailag csat-
lakoztatható informatikai 
eszköz értékesítésekor 
a vásárlás megtörténtét 
igazoló számviteli bizony-
lathoz, jótállási jegyhez, 
vagy a tartós adathordozó 
csomagolásához a keres-
kedõnek minden esetben 
csatolnia kell a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Ható-
ság (NMHH) által kibocsá-
tott, az adatok végleges 
törlését biztosító címkét.

A fogyasztó a szemé-
lyes adatok adathordozó-
ról való végleges törlését a 
kereskedõ által biztosított 
címkén szereplõ adattörlõ 
kóddal, az NMHH által té-
rítésmentes szolgáltatás-
nyújtás keretében biztosí-
tott adattörlõ alkalmazás 
használatával, egy alka-
lommal teljes körûen, visz-
szaállíthatatlanul el tudja 
végezni.

A kereskedõ a címké-
ket 2021. november 30. 
napjától a székhelye vagy 
telephelye szerinti illeté-
kes járási hivatalnál, a ke-
reskedelmi tevékenységre 
való jogosultságának iga-
zolása után tudja átvenni. 
Az átvételhez szükséges 
iratok:

– mûködési engedély,   
    vagy igazolás,
– aláírási címpéldány,
– bélyegzõ,
– általános meghatalma-
   zás, ha nem a cégveze-
   tõ veszi át.
A címkéket a kereskedõ 

sorszám alapján, egyen-
ként köteles nyilvántarta-
ni, a felhasznált címkék-
rõl pedig minden hónap 
5. napjáig köteles adatot 
szolgáltatni a területileg il-
letékes járási hivatal részé-
re. A rendelkezések betar-
tását a fogyasztóvédelmi 
hatóság ellenõrzi, szabály-
sértés esetén szankciókat 
alkalmaz. A címkék átvéte-
léért a területileg illetékes 
járási hivatal munkatársait 
kell keresni.

A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság hon-
lapján, a https://nmhh.
hu/veglegestorles olda-
lon található ismertetõ a 
termékek körérõl, illetve a 
fontosabb információkról, 
valamint a leggyakoribb 
kérdésekrõl.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest
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Közlemény
Új helyre költözik a kamara irodája

Tisztelettel tájékoztatjuk a Baja térségéhez 
tartozó vállalkozásokat, hogy a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Bajai Képviselete 2022. január 3-án 

a Kossuth utca 2-4. szám alá költözik. 
Itt lesz a jövőben személyesen elérhető a Széchenyi 

Kártya ügyintézés, a szakképzési tanácsadás, 
az okmányhitelesítés. Egy városközponti új, 

modern irodában várják 
az ügyfeleket munkatársaink. 

Telefonszámunk 
változatlan marad: 
79/520-400.


