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Lehetőség a vállalkozásoknak
kormánydöntés Meghosszabbították a Széchenyi Újraindítási Hitelek igénylési idejét
Meghosszabbodnak a hazai 
vállalkozások újraindítását se-
gítõ hiteltermékek a Széchenyi 
Kártya Programban. Egy 100 
millió forintos, tehát átlagos 
méretû beruházási hitel ese-
tén a teljes futamidõ alatt egy 
kisvállalkozás 25 millió forin-
tot tud megspórolni a piacon 
elérhetõ hitelekhez képest. Ez 
akár több mint 200 ezer forint-
tal kisebb havi törlesztõt jelen a 
Széchenyi Kártya Programnak 
köszönhetõen.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt csaknem 20 évben 
a Széchenyi Kártya Program 
bizonyította, hogy hozzájárul 
a magyar vállalkozások sta-
bil mûködéséhez, ezáltal biz-
tosítva munkát és megélhe-
tést a magyar családoknak. 
A koronavírussal szembeni 
sikeres védekezés után a gaz-
daság újraindításával a vál-
lalkozások igényei is megvál-
toztak, így a Széchenyi Kártya 
Program konstrukciói 2021 
nyarán megújultak. Az Újra-
indítási Hiteleket eddig közel 
30 ezer vállalkozás igényelte 
több mint 920 milliárd forint 
értékben, amelybõl 15 ezer 
hitelügylet már leszerzõdésre 
került 370 milliárd forint ösz-
szegben, ezzel is hozzájárulva, 
hogy a magyarok az elõttünk 
álló évtized nyertesei legyenek 
– emelte ki dr. György László, 
gazdaságstratégiáért és sza-
bályozásért felelõs államtitkár.

A speciálisan a vállalkozá-
sok újraindítását segítõ Szé-
chenyi Kártya Program konst-
rukciók iránt rendkívül nagy 
érdeklõdés mutatkozott az 
elmúlt hónapokban, a vállal-
kozások további fejlõdésé-

hez szükség van az államilag 
támogatott hitelekre. Éppen 
ezért, a vállalkozók visszajel-
zése alapján, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
szakmai támogatása mellett a 
Kormány meghosszabbította 
a Program keretében elérhetõ 
kedvezményes hitelek igény-
lési lehetõségét – jelentette 
be Krisán László, a Széchenyi 
Kártya Programot koordináló 
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

Az SZKP GO! hitelei célzott 
módon biztosítják a vállala-
ti mûködés fenntartásához, 
fejlõdéséhez szükséges for-
rásokat, lehetõvé teszik a vál-
lalkozások beruházási elkép-
zeléseinek megvalósítását, 
segítik a cégek likviditási for-
rásokhoz jutását, továbbá se-
gítenek a normál üzletmenet 
visszaállításában, a mûködés 
újraindításában, és a jövõ-
beli növekedés feltételeinek 
biztosításában. Az SZKP GO! 
kedvezményes, a futamidõ vé-
géig fix kamatozású hitelei 1 
milliótól akár 1 milliárd forint 
hitelösszegig igényelhetõek a 
magyar kis- és középvállalko-
zások megerõsítése érdeké-
ben.

SZÉCHENYI KÁRTYA

FOLYÓSZÁMLAHITEL GO!

� Szabad felhasználású 2 
éves futamidejû folyószámla-
hitel.

� 1 millió forinttól akár 100 
millió forint összegben.

� Fix nettó 2,5% kamat/év.
Széchenyi Likviditási Hitel GO!
� Maximum 3 éves futamide-

jû, szabad felhasználású forgó-
eszközhitel.

� 1 millió forinttól akár 250 
millió forint összegben.

� Fix nettó 2,5% kamat/év.

SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI

HITEL GO!

� Maximum 10 éves futam-
idejû beruházási hitel.

� 1 millió forinttól akár 1 milli-
árd forintig terjedõ összegben.

� Fix nettó 1% kamat/év.

SZÉCHENYI TURISZTIKAI

KÁRTYA GO!

� Szabad felhasználású, akár 
3 éves futamidejû, kifejezetten 
a turisztikai szektorban mûködõ

vállalkozások részére kialakí-
tott folyószámlahitel.

� 1 millió forinttól akár 250 
millió forint összegben.

� Fix nettó 0,5% kamat/év.

SZÉCHENYI LÍZING GO!

� Lízing konstrukció, amely 

felhasználható agrár és nem ag-
rár célú eszközbeszerzések, így 
például új vagy használt haszon-
gépjármû, gép, berendezés, 
immateriális javak és ingatlan 
finanszírozására

� 1 millió forinttól akár 1 milli-
árd forintig terjedõ összegben.

� Fix nettó 2,5% kamat/év

SZÉCHENYI MIKROHITEL GO!

� Beruházási hitel, amely fel-
használható agrár és nem agrár 
beruházási célok finanszírozá-
sára.

� Kezdõ vállalkozások is igé-
nyelhetik.

� 1 millió forinttól 50 millió fo-
rint összegben.

� Fix nettó 0,5 % kamat/év.

AGRÁR SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI 

HITEL GO!

� Maximum 10 éves futam-
idejû, meghatározott agrár hitel-
célok finanszírozására felhasz-
nálható beruházási hitel.

� 1 milliótól 1 milliárd forintig 
terjedõ összegben.

� Fix nettó 1% kamat/év.
A kereskedelmi és iparkamara 

irodáiban várják az érdeklõdõket. 
A Széchenyi Kártya GO! hitelkonst-
rukciói Bács-Kiskun megyében 4 
helyen, mind a 4 kamarai irodában 
igényelhetõk az ügyfélszolgálatok 
teljes nyitvatartási idejében. A nagy 
tapasztalattal rendelkezõ munka-
társak gyors és hatékony ügyinté-
zést garantálnak a következõ hely-
színeken:

titkarsag@bkmkik.hu

.hu

Nagyon sok területen lehet igénybe venni a Széchenyi Kártya konstrukcióit

Az idei esztendő még a kihívások időszaka
Gaál József Ha a koronavírus-járvány véget ér, végre felpörög Magyarország gazdasága

A
z idei év is tele lesz kihívá-
sokkal ugyanúgy, mint a 
tavalyi vagy a tavaly elõtti 

esztendõ volt. Talán abban bíz-
hatunk, hogy a vírusjárvány az 
ötödik hullám után visszavonul. 
Így a pandémiának köszönhetõ 
bizonytalanság érzése enyhül, ez 
pedig jó hatással lesz a gazdaság 
minden egyes szektorára – nyilat-
kozta Gaál József, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BKMKIK) elnöke, majd így 
folytatta: mi, a kamarai érdekkép-
viselet vezetése az idén továbbra 
is számítunk a kormánnyal törté-
nõ szoros együttmûködésre. Ab-
ban bízunk, hogy az ország veze-
tése továbbra is figyelembe veszi 

a vállalkozásokat képviselõ szer-
vezet gazdaságot védõ javasla-
tait. Ezek a felvetések a kamara 
tagjaitól, a cégektõl indulnak. Az 
elmúlt két évben ilyenek voltak a 
munkahelymegtartó „kurzarbeit”, 
a kedvezményes fejlesztési forrá-
sok rendszerének a kialakítása, 
vagy akár az adó- és járulékcsök-
kentések terve is. Globális befek-
tetõk mondják, hogy Magyaror-
szág lassan adóparadicsomnak 
számít, bár mi átgondoltan továb-
bi csökkentést javaslunk a járulé-
kok és adók terén, azaz van még 
elegendõ teendõ ezen a téren. 
Ha a pandémia lezárul, akkor 
a felszabaduló gazdaság egyre 
jobban felpörög majd. Talán érzé-

kelhetõ, hogy bizonyos szektorok-
ban a nemzetközi értékláncok 
mûködése, ha lassan is, de kezd 
helyre állni.

A gazdaságunk fejlõdését 
nagyban befolyásoló autóipar 
termelése ma még döcög, de ab-
ban bízunk, hogy pár éven belül 
a korábbi szintet elérheti. Óriá-
si kihívások elõtt állnak a hazai 
nagy gyártók, mivel 2030 körül át 
kívánnak állni a tisztán elektro-
mos hajtásláncú autók gyártásá-
ra. Ez már a beszállítók számá-
ra is kihívás, mivel mindehhez 
alkalmazkodniuk kell. Másrészt 
ez a változás jelentõsen növelheti 
majd az elektromos áram iránti 
igényt, ez pedig az energiaterme-

lés növelését feltételezi. Ezért is 
fontos a kormány energiatuda-
tos politikája, hogy elkészüljön a 
Paks 2 atomerõmû két új blokkja, 
amelynek építése várhatóan na-
gyon sok megbízást jelent majd 
a megye vállalkozóinak. A gazda-
ság zöldítése külön kihívás a gaz-
daság szereplõi számára. Ebben 
segít a kamara különbözõ tájé-
koztatókkal. A szervezeten belül 
súlypontot helyezünk a zöldgaz-
daság megismerésére. Erre kü-
lön munkacsoportot hozunk létre 
és képzést is indítunk az idén. 
A Neumann János Egyetemmel 
2022-ben is folytatjuk az együtt-
mûködést, az ott tanuló hallgatók 
számára második éve egy kama-

rai vállalkozói kurzus keretében 
gyakorlati, üzleti tematikájú okta-
tást tartunk közösen. A BKMKIK 
munkáján belül az oktatás, kép-
zés és a vállalkozások innováci-
ós segítése továbbra is kiemelten 
fontos feladat. Januárban közel 
félezer szakmunkás jelölt szá-
mára szerveztük meg az SZKTV 
megyei fordulóit. Az idén szeret-
nénk újra élénkíteni nemzetközi 
kapcsolatainkat, a hagyományos 
európai gazdaságok, a V4-es or-
szágok és más fontos gazdasá-
gi partnerek – például Szerbia, 
Törökország, Oroszország, a Tá-
vol-Kelet – üzletembereivel kívá-
nunk kapcsolatokat kialakítani – 
mondta Gaál József.

Gaál József, a BKMKIK megyei 

elnöke bizakodó  Fotó: B. Cs.
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Tanulók versenyeztek
SZKTV A kamara idén is megrendezte a megyei fordulót

Minden év végén meghirde-
ti az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamará-
val az MKIK-nak gondozásra 
átadott szakképesítésekben 
az iskolai rendszerû, nappali 
oktatásban részt vevõ végzõs 
tanulók számára a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt és az 
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyt. Ennek az írásbeli 
elõdöntõit rendezték meg az 
év elsõ heteiben. A megyében 
a kereskedelmi és iparkamara 
felügyelte a szakmai megmé-
rettetéseket, amelyeket január 
10-tõl írtak a középiskolások.

BARTA ZSOLT

Január második hetében kez-
dõdtek a Szakma Kiváló Tanu-
lója Verseny és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny 
megyei írásbeli fordulói. Ezeket 
a megmérettetéseket mindig a 
területi kamarák rendezik meg. 
Bács-Kiskunban évente közel 
négyszáz diák jelentkezik a ta-
nulmányi versenyekre. Ezek-
nek a fõ célkitûzése a magyar 

szakképzés színvonalának to-
vábbi emelése, eredményeinek 
széles körû bemutatása, és az 
oktatásban részt vevõ tehetsé-
ges tanulók számára a megmé-
rettetés, valamint a kiemelkedõ 
eredmények elérési lehetõsé-
gének biztosítása. Életszerû, 
gyakorlatorientált feladatokkal 
mérik a versenyzõk tudását. A 
szakmai verseny központi terü-
leti elõválogatóból, válogatóból 
és országos gyakorlati döntõ-
bõl áll a szakképesítésenkénti 
versenyszabályzatokban leírtak 
figyelembevételével. A verse-
nyen történõ részvétel díjtalan. 
A megyei területi elõválogatót 
sok éve a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) szervezi. A januári, 
Kecskeméten lezajlott írásbe-
li fordulóra közel félezer tanuló 
jelentkezett. Minderrõl Ördög 
Dóra, a BKMKIK szakképzé-
si igazgatója tájékoztatta a la-
punkat.

- Több tucat szakma képvi-
selõi vettek részt az írásbelin. 
Érdekes, hogy a legnépesebb 
csoportot az asztalos tanu-
lók alkották, õk 33-an voltak. 

A villanyszerelõk csoportjába 
22-en jelentkeztek, a mec-
hatronikai technikusok közül 
26-an adták be a jelentkezé-
süket. Az informatikusok szá-
mára is 32 kérdéssort készí-
tett elõ a kamara. Az viszont 
kissé elgondolkodtató, hogy 
központifûtés- és gázhálózat 
szerelõk közül senki sem je-
lentkezett, holott e szakma 
képviselõinek nagyon jó elhe-
lyezkedési lehetõsége van a 
munkaerõpiacon, és a fizeté-
sek sem alacsonyak – fogal-
mazott Ördög Dóra.

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy az országos verseny 
tavasszal lesz. Remélhetõ-
leg addig a járványveszély 
csökken, és a döntõket meg-
tarthatják. (Tavaly ugyanis a 
Covid-19 miatt erre nem ke-
rülhetett sor.) A tervek sze-
rint április 25-27. között kerül 
megrendezésre a 15. Szakma 
Sztár Fesztivál, az országos 
szakmai megmérettetések 
döntõje és bemutatója. Közel 
250 versenyzõ 65 szakképe-
sítésben mutatja majd meg 
szakmai ismereteit. A HUN-

GEXPO Budapest Kongresszu-
si és Kiállítási Központ három 
pavilonjában 500 szervezet 
és 840 közremûködõ részvé-
telével kerül megrendezésre a 
fesztivál.

A legutóbbi versenyen 
2019-ben 65 szakképesítés-
ben 6841 diák jelentkezett az 
országból. Bács-Kiskunból 20 
iskola tanulói neveztek. Õk 
39 szakmából 396-an írták 
meg az írásbelit. Közülük 28-
an a középdöntõbe, majd 12 
versenyzõ a döntõbe jutott, 
melyet 2019. március 12-14. 
között Budapesten rendeztek 
meg. Közülük szerzett nyolc 
diák szépen csillogó érmeket, 
õk a kiváló eredményeiknek 
köszönhetõen már hetekkel 
azelõtt megkapták a szak-
munkás bizonyítványukat. 
Három versenyzõnk arany, 
kettõ ezüst, míg ugyancsak 
hárman bronzérmet szerez-
tek. A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
a kiváló eredményekért a diá-
kokat és felkészítõ tanáraikat 
komoly anyagi elismerésben 
részesítette.

A diákok a kereskedelmi és iparkamara Platter János Konferenciatermében is írták az írásbeli dolgozatokat

Milliárdos
beruházás

KALOCSA Az európai promóci-
ós szakma meghatározó sze-
replõje, az ANDA Present Gro-
up cégcsoport Kalocsán egy 
2,2 milliárd forintos fejlesz-
tés alapkövét tette le. A meg-
valósuló 5300 négyzetmé-
teres csarnokban üzem és 
gyártórész, logisztikai raktár 
és irodahelyiségek kerülnek 
kialakításra. A fejlesztések-
nek köszönhetõen a kalocsai 
telephely dolgozói létszáma a 
jelenlegihez képest a további 
40-50 fõ munkába állásával 
200 fõ fölé emelkedik majd.

Kiemelt
fejlesztések

KISKUNHALAS Új iparterületet 
alakítanak ki a Szegedi úton, a 
volt szovjet laktanya területén, 
381 millió forintos támogatás-
ból. A régi épületekben a helyi 
vállalkozások is látnak fan-
táziát, így párhuzamosan az 
önkormányzat fejlesztésével, 
vállalkozói beruházásként újul 
meg és hasznosul a korábbi, 
volt laktanya épületegység.

Kiválóan
szerepelt

KISKUNFÉLEGYHÁZA Január-
ban rendezték meg Budapes-
ten a WorldSkills Shanghai 
2022 festõ-díszítõfestõ szak-
mai verseny hazai döntõjét, 
amelyen eldõlt, hogy ki kép-
viselheti hazáját és szakmá-
ját a soron következõ világ-
versenyen. A Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Kis-
kunfélegyházi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképzõ Iskola 
és Kollégiumot Gergely Rózsa 
végzõs festõ, mázoló, tapétá-
zó tanuló képviselte. Nemes 
Zoltán oktató tanítványa a 3. 
helyezést szerezte meg.

Keresik
a kivitelezőt

KALOCSA Indul az 51-es fõút 
Kalocsa és Dusnok közti 
szakaszának felújítása. A re-
konstrukció keretében több 
mint 24 kilométer út megújul, 
több mint 16 kilométeren új 
kerékpárút létesül és további 
8 kilométer megújul, illetve 
több körforgalmat is kiépíte-
nek, valamint hat hidat felújí-
tanak. A kivitelezõ kiválasztá-
sára az uniós közbeszerzési 
közlönyben pályázatot tett 
közzé a NIF Zrt. Február 16-ig 
várják az ajánlatokat.

Hírsáv Duális képzést

indítanak 

az iparkamarában

F
elhívás felsõoktatási duális 
képzésre (gazdálkodás és 
menedzsment alapszakon) 

a Bács-Kiskun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamaránál.

A Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) a 
2022/2023-as tanévben a Neu-
mann János Egyetem Gazdaság-
tudományi Karának Gazdálkodás 
és menedzsment alapszakán ta-
nuló hallgatóknak jó lehetõséget 
kínál arra, hogy a duális képzés 
gyakorlati részét a szervezetnél 
végezzék.

– Hogyan mûködik a duális 
képzés a gyakorlatban?

– Ha valaki felvételt nyert a 
duális képzési programba, a 
BKMKIK hallgatói munkaszerzõ-
dést köt a hallgatóval, amely a 
képzési program teljes idõsza-
kára szól. Kijelölnek egy men-
tort, aki a választott szakterület 
specialistájaként szervezi a be-
tanulást. Az egyetemista meg-
ismerkedik a kereskedelmi és 
iparkamarával és a választott 
szakterület mûködésével. A gya-
korlati foglalkozások idõpontjait 
az egyetemi oktatási napokkal 
összehangolva alakítják ki.

Mit vár a kamara el a jelent-    
kezõktõl?

– kiemelkedõ tanulmányi ered-
    ményt,
– kimagasló érdeklõdést a vá-
    lasztott szakterület iránt,
– képességet a csapatmun-
    kára,
– jó kommunikációs és problé-
    mamegoldó készséget.
– Milyen szakosokat várunk?
– NJE Gazdaságtudományi Kar 

Gazdálkodás és menedzsment 
alapszak hallgatóit.

Duális kapcsolattartó: Ördög 
Dóra szakképzési igazgató.

e-mail: titkarsag@bkmkik.hu
telefon: 06/76/501-501
Jelentkezési feltételek: A Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara az alábbi dokumentu-
mokat várja a jelentkezéshez:

– önéletrajz,
– motivációs levél,
– utolsó elõtti évvégi és utolsó 

félévi tanulmányi eredmények (bi-
zonyítványmásolat), érettségi bi-
zonyítvány megléte esetén annak 
másolata,

– amennyiben van, nyelvvizsga 
bizonyítvány másolata.

A jelentkezést a fent megadott, 
scannelt dokumentumok elektro-
nikus úton történõ megküldésével 
lehet megtenni. 
Email cím: titkarsag@bkmkik.hu
Jelentkezési határidõ: 
2022. február 14. A felvételire 
2022. március 31-ig kerül sor.

Könnyítés a kis- és középvállalkozásoknak
kormánydöntés A kkv-k is jogosultak a rezsicsökkentett, tehát egyetemes szolgáltatással védett áramárra 

A
z energiaárak elszaba-
dulása miatt a Magyar 
Kereskedelmi és Ipar-

kamara (MKIK) azt a javasla-
tot tette a kormánynak, hogy a 
nettó 4 milliárd forint árbevé-
tel vagy mérlegfõösszeg alatti, 
legfeljebb 10 fõt foglalkozta-
tó cégek is legyenek jogosul-
tak a rezsicsökkentett, tehát 
egyetemes szolgáltatással vé-
dett áramárra. Ezek a cégek 
képesek legkevésbé átháríta-
ni a brutális áramár-emelke-
dés hatásait a vevõik irányába. 
Az MKIK 2021. november 19-i 
közleménye szerint a kormány 
által elfogadott javaslatuk 21 
ezer kkv csõdjétõl ment meg. 

Tavaly december elején Orbán 
Viktor kormányfõ már 33 ezer 
jogosult cégrõl tett említést egy 
rádióinterjúban, és aznap meg 
is jelent a jogszabály, ami rögzí-
tette, hogy 2022. június végéig 
milyen feltételek mellett szól az 
egyetemes szolgáltatásba való 
belépés lehetõsége. Késõbb 
Nagy István, az agrártárca ve-
zetõjének a közleménye már 
közel 110 ezer jogosult cég-
rõl szólt. A mezõgazdaságban 
mintegy 104 ezer, az élelmi-
szer-feldolgozás területén több 
mint 3100 vállalkozás tartozik 
ebbe a körbe.

A villamos energiáról szó-
ló 2007. évi LXXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Vet.) intéz-
kedik arról, hogy ki jogosult 
a kedvezményre. A jogsza-
bály 50. § (4) bekezdésé-
ben meghatározottakon túl, 
legfeljebb 2022. június 30. 
napjáig terjedõ idõszakra 
a villamos energia egyete-
mes szolgáltatás árképzé-
sérõl szóló 4/2011. (I. 31.) 
NFM rendelet szerinti nem 
lakossági felhasználók eseté-
ben alkalmazandó árszabás 
szerint jogosult egyetemes 
szolgáltatóval határozott ide-
jû villamosenergia-vásárlási 
szerzõdést kötni az a felhasz-
náló, amely a koronavírus-vi-
lágjárvány nemzetgazdaságot 

érintõ hatásának enyhíté-
se érdekében szükséges 
egyes intézkedésekrõl szó-
ló 39/2020. (XII. 22.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
639/2020. (XII. 22.) Korm. 
rendelet] 2. § (1) bekezdé-
se szerint, a 639/2020. (XII. 
22.) Korm. rendelet 2. § (3) 
bekezdésében meghatározott 
adatok alapján mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minõ-
sül. Az összes foglalkoztatotti 
létszáma legfeljebb 10 fõ. A 
létesítõ okiratának aláírására, 
illetve – egyéni vállalkozó ese-
tén – nyilvántartásba vételé-
re 2021. november 22. elõtt 
került sor.A kkv-knak jól jött a könnyítés Fotó: MW
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A kamara őrzi
Molnár Ferenc
vállalkozó
emlékét

M
olnár Ferenc, a 
kecskeméti Mol-
nár Fatelep ala-

pítója tavaly december 
10-én, 55. életévében 
elhunyt. A temetési szer-
tartás január 3-án római 
katolikus szertartás sze-
rint zajlott a Kecskemé-
ti Köztemetõben. Molnár 
Ferenc 2004 és 2020 kö-
zött a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara küldötte volt, 2008-
tól 2020-ig mint elnökségi 
tag vett részt a szervezet 
munkájában.

Szakmai tudásával hoz-
zájárult a helyi vállalko-
zói környezet szervezé-
sét és építését szolgáló 
intézkedések, döntések 
meghozatalához. Értékes 
személyisége által az üz-
leti kapcsolatok bõvítése 
mindig a kamara érdeke-
it szolgálta. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra által szervezett külföldi 
szakmai utakon, mint me-
gyei delegált, számos al-
kalommal részt vett. 

Az ott gyûjtött tapasz-
talatokat mindenkor 
hasznosította. Vállalkozói 
munkája elismeréseként 
a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara Az Év Kereskedõje 
díjat adományozta 2008-
ban Molnár Ferencnek. 
Üzleti eredményeit, si-
kereit a közösség javá-
ra is fordította. Számta-
lanszor kiállt a jó ügyek 
mellett, sok támogatást 
adott különféle szerveze-
teknek. Mindezt önzet-
lenül, jó szívvel tette. A 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra tisztségviselõi kegye-
lettel õrzik Molnár Ferenc 
emlékét.

GAZDASÁGI

Új helyen az iroda
baja A megnövekedett ügyfélforgalom miatt költöztek

Új helyre költözött a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara bajai irodája.

MÁRTON ANNA

Az elmúlt idõszakban jelentõ-
sen megnövekedett a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara irodáinak ügy-
félforgalma, ezért a bajai kép-
viselet a korábbi Tóth Kálmán 
utcai irodából egy új, nagyobb 
helyre költözött, a Kossuth 
utca 2-4. szám alá. Az új, kor-
szerû irodában az ügyfeleket 
sokkal jobb körülmények kö-
zött fogadhatják, és tekintet-
tel a járványidõszakra, az is 
elõnyt jelent, hogy tágasabb 
térben tárgyalhatnak, tudtuk 
meg Györökné Mészáros Esz-
ter képviseletvezetõtõl.

- Korábban 10 évig a Tóth 
Kálmán utcai irodában fogad-
tuk az ügyfeleket, de az utóbbi 
idõben bõvült a szolgáltatá-
sunk, és ezzel együtt az ügyfél-
körünk – fõként a Széchenyi 
Hitelkártya konstrukció jelent 
több új lehetõséget a vállalko-
zók részére –, és így megnöve-
kedett az ügyfélforgalom. A régi 

irodában már nem volt elég 
helyünk. A jelenlegi koronaví-
rus helyzet miatt is szellõsebb 
ügyfélfogadó teret szerettünk 
volna kialakítani, egészségügyi, 
preventív szempontból is sok-
kal jobb az új helyünk. Ez ked-
vezõ a munkatársaknak is, de 
az ügyfelek is tágas, korszerû 
irodában intézhetik most már 
az ügyeiket – mondta lapunk-
nak Györökné Mészáros Eszter, 
a Bács-Kiskun megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara bajai 
képviseletvezetõje. Hozzátette, 
hogy az irodát az elmúlt hónap-
ban költöztették át az új helyre, 
itt mind a négy munkatárs nyu-
godtan, zavartalanul dolgozhat. 
A képviseleten dolgozó kollé-
gák, Andócsi Adél ügyfélszol-
gálati munkatárs, Huber Béla 
szakképzési tanácsadó, aki 
az iskolákkal, képzõhelyekkel 
tartja a kapcsolatot, Rigler Haj-
nalka pedig a pályaorientációs 
területen tevékenykedik, õ az 
általános iskolások szakmavá-
lasztását segíti.

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szol-
gáltatásait az elmúlt idõszak-
ban jelentõsen bõvítették, a 

Széchenyi Hitelkártya Prog-
ram új elemeivel a vállalkozók-
nak kívánnak segíteni, akik a 
pandémia ideje alatt kevesebb 
bevételre tettek szert.

- Ma már kínálunk többek 
között likviditási, folyószám-
la, beruházási és lízing hitelt 
is, tehát elég szerteágazó a kí-
nálatunk. Minden szegmenst 
próbálunk kiszolgálni, a cél 
nem csak a cégek fennmara-
dása, hanem a fejlesztésük 
is. A rendezvényeinket és a 
tájékoztató elõadásainkat je-
lenleg az online térben tartjuk. 

Mindig az aktuális témákra 
fókuszálunk, mint például az 
adójogszabályok változása. 
Felnõtt képzéseket is szer-
vezünk, egyelõre online, de 
a késõbbiekben személyes 
jelenléttel is, amelyek a mun-
káltatóknak segíthetnek, hogy 
a munkavállalóikat tovább ké-
pezhessék. A munkát vállalni 
szándékozóknak pedig egy 
plusz képzést jelent, amivel az 
elhelyezkedésüket tudjuk elõ-
segíteni. Jelenleg a környezet-
védelem témában indul egy új 
programunk, illetve még ak-
tuális téma a zajcsökkentés, 
ezzel kapcsolatosan is terve-
zünk tájékoztatásokat, kép-
zéseket– mondta lapunknak 
Györökné Mészáros Eszter.

A kamarának több olyan 
kezdeményezése is volt már, 
ami a Bács-Kiskun megyei ter-
mékeket szeretné elõtérbe he-
lyezni, megjeleníteni. Jelenleg 
az a céljuk, hogy a világhálón 
biztosítsanak megjelenési le-
hetõséget a bácskai termé-
keknek. Tesztelési üzemmód-
ban már mûködik a weboldal, 
várható, hogy hamarosan akti-
válják a világhálón.

A  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Bajai Képviselete a Kossuth u. 2-4. szám alatt található

Az új szabályozás
januártól
kibővítette
a vásárlók jogait

A
z átfogó szabályválto-
zás után kisebb, de 
fontos újdonságok 

jöttek a jótállás-szavatos-
ságban. Januártól minõsé-
gi kifogás esetén a korábbi 
fél év helyett egy éven át a 
kereskedõnek kell bizonyí-
tania, hogy a termék hibája 
a gyártáskor keletkezett-e, 
vagy nem rendeltetésszerû 
használatból ered.

A vételárat bizonyos ese-
tekben a szavatossággal 
érintett termékeknél (ilye-
nek például a ruhák, cipõk, 
10 ezer forintnál olcsóbb 
mûszaki cikkek) is vissza le-
het kérni már az elsõ javítás 
vagy csere után. Az árukra 
és digitális szolgáltatásokra 
vonatkozó szavatosságnál 
a korábbi hat hónapról egy 
évre nõ az idõszak, amikor 
a termékkel kapcsolatos mi-
nõségi kifogás esetén a vál-
lalkozás oldalán van a bizo-
nyítási teher.

A vásárlástól számított 
egy évig tehát a kereske-
dõnek kell igazolnia a hiba 
okát nemcsak hazánkban, 
hanem – uniós szabályvál-
tozásról lévén szó – az Euró-
pai Unió teljes területén is. 
Tavaly még fél év után a fo-
gyasztóra szállt át ez a köte-
lezettség, idéntõl újabb hat 
hónapig az eladó gondja a 
bizonyítás.

Ha kiderül, hogy a termék 
a nem rendeltetésszerû 
használat miatt vált mûkö-
désképtelenné, hibásodott 
meg, a kereskedõ nem kö-
teles azt javíttatni, cserélni. 
Magyarországon a szavatos-
sági jogok minden termékre 
érvényesek, a kötelezõ jótál-
lás az árucikkek jogszabály-
ban meghatározott szûkebb 
körére vonatkozik. 2021-tõl 
az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium (ITM) kezde-
ményezésére a jótállásköte-
les termékeknél háromszori 
javítás után már kötelezõ a 
csere. Idén a szavatossággal 
kapcsolatban is megjelenik 
az a lehetõség, hogy bizo-
nyos esetekben már az elsõ 
javítást vagy cserét követõ-
en visszakérhetõ a vétel-
ár. Erre okot adó körülmény 
lehet, ha a vállalkozás nem 
végezte el a cserét vagy ja-
vítást, vagy a hiba súlya a 
szerzõdés azonnali meg-
szüntetését indokolja.

A klímaváltozás új gondolkodásmódot igényel
oktatás Zöldgazdasági szakemberképzés indul a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában

A 
Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara (BKMKIK) exkluzív 

Zöldgazdasági szakemberkép-
zést indít minden olyan, a kör-
nyezetét és szakmáját tuda-
tosan építõ vállalkozónak, aki 
a már érzékelt klímaváltozást 
figyelembe véve tervezi végezni 
tevékenységét, jövõbeni fejlesz-
téseit.

Magyarország a klímaváltozás 
okán az egyik legjelentõsebben 
érintett égövben van, ezért jelen-
tõs lokális éghajlatváltozás megy 
végbe. Minderrõl Ördög Dóra, a 
BKMKIK szakképzési igazgató-
ja tájékoztatott.  Az elõrejelzések 
szerint 2050-ig nyáron 1,4 - 2,6 

Celsius fokos, õsszel 1,6 - 2 Cel-
sius fokos emelkedés prognosz-
tizálható, amely legnagyobb mér-
tékben az ország keleti és déli 
területein várható. A nyári napok 
száma az évi 66 napról 21-23 
nappal fog nõni, míg a hõségna-
pok száma 3,6-10 nappal.

A vállalkozásoknak a jövõbeni 
fejlesztéseik során ezeket a vál-
tozásokat figyelembe véve kell a 
beruházásaikat megtervezni. Az 
éghajlatváltozás közvetett módon 
befolyással lesz az épületekre, 
egyéb infrastruktúrákra és azok 
környezetére. Közvetett módon 
hatással lesz a termelési ténye-
zõkre, a termékekre, az alap-
anyagokra, a keresletre, és egyes 

iparágakban, például az élelmi-
szeriparban a minõségre is. Ha 
ezen információkat a fejlesztések 
során a vállalkozások figyelem-
be veszik, elkerülhetik a nem várt 
károkat, illetve helyes alkalmaz-
kodás esetén még piaci elõnyhöz 
is juthatnak. Ahhoz tehát, hogy a 
vállalkozásunk egyáltalán alkal-
mazkodni tudjon a változások-
hoz, és további környezetkárosí-
tás nélkül állítson elõ terméket 
vagy szolgáltatást, ismerni szük-
séges a zöldgazdaság módsze-
reit, új technológiáit, eszközeit és 
alapanyagait. A Zöldszakember 
képzés résztvevõi

� megismerik azokat a kör-
nyezetvédelmi szempontokat, 

amelyeket a munkájuk során az 
alapanyag kiválasztásától an-
nak hulladékká válásig figyelem-
be kell venniük,

� a hagyományos anyagok el-
hagyása után korszerû, környe-
zetbarát anyagokkal, technoló-
giákkal magas szinten tudnak 
minõségi munkát végezni.

A Zöldgazdasági szakem-
berképzés 24 órás. További 
részletekrõl (a képzés részle-
tes tartalma, intenzitása és 
díja) a BKMKIK honlapján ol-
vashat, és a képzésre is ott je-
lentkezhet. (A felnõttképzési 
tevékenység engedélyszáma: 
E/2021/000040, bejelentés 
száma: B/2021/000705).

Tan Attila környezetvédelmi és klímavédelmi szakértő is az oktatók egyike 

lesz. Ő a kamarai honlap (bkmkik.hu) Zöldgazdaság rovatának szerzője

Molnár Ferenc

A  Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Bajai Képviselete:
6500 BAJA, Kossuth u. 2-4.
Telefon: 79/ 520-400
GYÖRÖKNÉ MÉSZÁROS ESZTER 

képviseletvezető
ANDÓCSI ADÉL ügyfélszolgá-
lati munkatárs
HUBER BÉLA duális képzési 
tanácsadó
RIGLER  HAJNALKA pályaori-
entációs tanácsadó

Elérhetőségek, kapcsolatok
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A képzés elszámolása
online fórum Munkaviszony áll fenn a cég és a tanuló között

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara online 
fórumot szervezett duális kép-
zési partnerei részére. A tájé-
koztatón részletesen ismer-
tetésre kerültek a 2021. évi 
pénzügyi elszámolással kap-
csolatos tudnivalók.

BARTA ZSOLT

Olyan vállalkozások számára 
rendezett szakmai fórumot a 
megyei kereskedelmi és ipar-
kamara, amelyek részt vesz-
nek a duális képzésben, Bács-
Kiskunban. Az érdeklõdõk a 
járványveszély miatt online 
keretek között hallgatták meg 
Kissné Horváth Marianna gaz-
dasági tanácsadónak, a Saldo 
Zrt. Tanácsadó üzletág igazga-
tóhelyettesének elõadását. A 
szakember „Az éves bevallás 
készítése az új szakképzési és 
pénzügyi jogszabályok figye-
lembevételével” címmel tartott 
ismertetõt. Ezt követõen az 
elõadó a résztvevõk kérdései-
re válaszolt. Az elõadás során 
érintette azokat a jogszabályo-
kat, amelyeket figyelembe kell 
venni az elszámolásokat készí-
tõknek. 

Megemlítette a 2019. évi 
LXXX. szakképzési törvény 104-
108. paragrafusait, melyek 
csak tavaly év elejétõl léptek 
hatályba. A jogszabályok között 
sorolta fel a 12/2020 (II. 7.) 
Kormányrendeletet is, amely 
a szakképzésrõl szóló törvény 
végrehajtásáról szól. Felhívta a 
figyelmet a szakképzési hozzá-
járulás módosítására is, amely-
rõl a 2021. évi LXXXIII. törvény 
intézkedik. Az elõadó hangsú-
lyozta azt is, hogy azon diákok 
esetében, akik a régi szakkép-
zési törvény idején kezdtek 
tanulni és kifutó rendszerben 
történik a képzésük, az esetük-
ben a 2019. december 31-én 
hatályos jogszabályokat kell 
alkalmazni. Az elõadó érintet-
te azokat a munkajogi szabá-
lyokat, amelyeket ismerni kell 
ahhoz, hogy érvényesíteni le-
hessen az adócsökkentõ téte-
leket. Nagyon fontos munkajogi 
szabály a szakképzési munka-
szerzõdés szempontjából az, 
hogy munkaviszony áll fenn a 
duális képzést biztosító cég és 
a tanuló között. Ez a viszony a 
munka törvénykönyve hatálya 
alá tartozik.

Az ettõl eltérõ szabályokat a 

szakképzési törvény rendezi. Az 
eltérések egyike, fogalmazott 
az elõadó, a szabadság mérté-
ke, illetve a szabadság kiadá-
sának a szabályai. A tanulók 
egészen a 18. életévük betöl-
tése elõtt 45 napnyi szabad-
ságra jogosultak. Amennyiben 
szeptember 1-tõl léptek be a 
szakképzési munkaszerzõdés 
keretében az oktatásba, akkor 
15 nap szabadság illette meg 
õket. A 18 év felettiek viszont 
30 nap éves szabadságra jo-
gosultak. Ha szeptember 1-tõl 
kezdõdött a duális képzésük, 
akkor 10 munkanapot vehet-
tek ki tavaly. 

A  szabadság kiadásának a 
szabályára is felhívta a figyel-
met az elõadó. Mint mondta, 
egyértelmûen rögzíti a szakkép-
zéshez kapcsolódó szabályo-
zás azt, hogy figyelembe kell 
venni az õszi, téli, tavaszi és a 
nyári szüneteket. Tavaly az õszi 
szünetben 5, a téliben pedig 8 
napot lehetett igénybe venni. 
Miután szakképzési munka-
szerzõdésrõl beszélünk, ha a 
tanulók arányosított szabadsá-
ga nem elegendõ a két szünet 
lefedésére, akkor a diáknak a 
szakképzési munkaszerzõdé-

sét teljesítenie kell.
Szakítani kell azzal a gyakor-

lattal, hogy a diákoknak csak 
konkrét gyakorlati képzési na-
pokban kellett menni dolgoz-
ni a cégekhez, máskor pedig 
nem.

A munkaszerzõdéses jogvi-
szony eltér ebben a tanulószer-
zõdéses jogviszonytól. A sza-
badság kiadásánál figyelembe 
kell venni azt, hogy mikor nincs 
képzés az iskolájában. Ha 
nincs elegendõ szabadság, ak-
kor pedig a szakirányú felada-
tokat kell elvégeznie az adott 
képzõ vállalkozásnál. A nyári 
szünetre a duális képzõnek 
15 napot kell tartalékolnia, és 
a tanuló kérésének megfelelõ 
idõben kell kiadnia. A betegsza-
badságról is szó esett az elõ-
adáson. A munka törvényköny-
ve szerint a keresõképtelenség 
elsõ 15 napjára betegszabad-
ságra jogosultak a tanulók. 
Abban az esetben, ha vala-
ki tavaly szeptembertõl lépett 
be, az új rendszerben ez 5 nap 
volt december 31-ig idõarányo-
san - mondta Kissné Horváth 
Marianna, aki az elõadása so-
rán számos egyéb kérdést is 
érintett.

A könyvelőknek dolgozóként kell kezelniük a duális képzés diákjait

Támogatásokat
igényelhetnek
a vállalkozások
a Brexit miatt

M
egjelent az Eu-
rópai Unió Brexit 
miatti hátrányok 

ellensúlyozására a Brexit 
Alkalmazkodási Tartalék-
ból a magyar vállalkozá-
sok részére nyújtott tá-
mogatások igénylésének 
és a források felhaszná-
lásának részletes szabá-
lyairól szóló 733/2021. 
(XII. 20.) kormányrende-
let, valamint a módosított 
felhívás.

A rendelet megjele-
nésével egyidejûleg a 
Felhívás 5. sz. mellék-
letét képezõ, a Magyar 
vállalkozások pályázati 
támogatása az Európai 
Bizottság Brexit káreny-
hítõ forrásának (Brexit 
Adjustment Reserve – 
Brexit Alkalmazkodási 
Tartalék – BAR) keretébõl 
származó támogatások 
felhasználásának rend-
jérõl szóló eljárásrend 
hatályát vesztette és tör-
lésre került. A BAR-2021 
kódszámú felhíváshoz 
kapcsolódóan elérhetõvé 
váltak a „Kedvezménye-
zettek Tájékoztatási Kö-
telezettségei” és a hozzá 
kapcsolódó „BAR arcula-
ti elemek”, valamint az 
„Elszámolási útmutató” 
címû kézikönyvek.

A módosított felhívás 
részletei a www.palyazat.
gov.hu oldalon olvasha-
tók.

Új számítási 
alapot
határoztak meg
a szerződésnél

N
em köve-
ti a minimál-
bér változást a 

szakképzési munka-
szerzõdéssel rendel-
kezõ tanulók mun-
kabére. A 2021. 
december 28-i Ma-
gyar Közlönyben je-
lent meg az egyes kor-
mányrendeleteknek 
a szakképzéssel ösz-
szefüggõ módosításá-
ról szóló 800/2021. 
(XII. 28.) Korm. ren-
delet, amely új szá-
mítási alapot határoz 
meg mind a szakkép-
zési ösztöndíjra, mind 
az egyszeri pályakez-
dési támogatásra, 
mind  pedig a szak-
képzési munkaszerzõ-
dés (SZMSZ) alapján 
fizetendõ munkabér-
re.

A rendelet kimond-
ja, hogy a fenti jutta-
tásokat 2022. január 
1-jétõl nem a mini-
málbér alapján kell 
kiszámítani, hanem 
a szakirányú oktatás 
központi költségve-
tésrõl szóló törvény-
ben meghatározott 
önköltség egy hónap-
ra esõ összegébõl 
(1.200.000 Ft/12 = 
100.000 Ft).

Tehát a szakképzé-
si munkaszerzõdéssel 
rendelkezõ tanulók-
nak adható legkisebb 
munkabér egy hónap-
ban bruttó 100.000 
Ft-ra módosul, de leg-
feljebb az önköltség 
százhatvannyolc szá-
zaléka (168.000 Ft) 
adható. Összegezve: 
a szakképzési mun-
kabér 2022-ben is 
100.000 és 168.000 
Ft között állapítandó 
meg.

 Amennyiben a 
2021-ben kötött szak-
képzési munkaszer-
zõdésben munkabér 
tekintetében csak ösz-
szeg megjelölés sze-
repel (pl. 100.440 
Ft), az SZMSZ-t mó-
dosítani kell. A rende-
let megemeli továb-
bá az ösztöndíj és a 
pályakezdési támoga-
tás összegeit is.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Számlaszámváltozás történt
A gazdasági kamarákról szóló tör-
vényben meghatározott évi 5.000 
Ft kamarai hozzájárulás  jövõbeni 
megfizetésével kapcsolatban a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatjuk.

A kamarai hozzájárulást 2022. 
január 1-jét követõen nem a vál-
lalkozás székhelye szerinti terüle-
ti kamarának, hanem az országos 
kamarának, vagyis a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamarának kell 
megfizetni a Gránit Banknál veze-
tett 12100011-10639683 számú 
bankszámlára. A közlemény rovat-
ban kérjük, tüntesse fel vállalkozá-
sa 11 számjegyû adószámát a be-
fizetés beazonosítása érdekében!

Amennyiben az Ön vállalkozásá-
nak, illetve az Ön által vezetett vállal-
kozásnak a 2021. december 31-ét 
megelõzõ idõszakra vonatkozóan 
hátraléka van a kamarai hozzájáru-
lás megfizetése vonatkozásában, 

úgy azt változatlanul a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra felé, az UniCredit Zrt-nél vezetett 
10915008-00000009-21320005 
számú bankszámlán szíveskedjen 
rendezni!

Kérjük, hogy a jövõbeni befize-
téseinél a fentiek szerint szíves-
kedjen eljárni!

Tájékoztatjuk, hogy 2022. janu-
ár 1-jét követõen a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által besze-
dett kamarai hozzájárulás 90%-a 
– az eddigi gyakorlatnak megfelelõ-
en – a területi kamarai hálózathoz 
kerül, és azon kamarai tevékenysé-
gek, illetve szolgáltatások pénzügyi 
fedezetéül szolgál, amelyeket a te-
rületi kamara az Ön vállalkozása 
részére is biztosít. A beszedés köz-
pontosítása kizárólag a forrásallo-
káció hatékonyságának javítását 
szolgálja.


