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Mire számíthatnak a cégek?
Küldöttgyűlés A válaszokat egyre gyorsabban kell megfogalmaznia az érintetteknek
Egy új korszak küszöbén áll a 
világ. Az események gyorsab-
ban történnek, mint az ezt 
megelőző évtizedben. A vála-
szokat egyre gyorsabban kell 
megfogalmaznia az ország ve-
zetésének és a gazdaság sze-
replőinek. Ezt a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKMKIK) Kecskemé-
ten rendezett küldöttgyűlésén 
fogalmazta meg dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) elnöke.

BARTA  ZSOLT

A magyar gazdaság nincs köny-
nyű helyzetben. A pandémia mi-
att bekövetkező gazdasági vál-
tozások, az orosz-ukrán háború 
miatti kereskedelmi embargó, 
illetve a külkereskedelmi deficit 
és a belső pénzügyi egyensúly-
talanság szűkíti az új kormány 
mozgásterét. Erről dr. Parragh 
László, az MKIK elnöke beszélt, 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) 
májusi küldöttgyűlésén. A kor-
mány és az országos kamarai 
rendszer helyzetét is elemezte 
az elnök, kiemelve, hogy 2010 
óta négyévente köt a kormány 
és a kamarai önkormányza-
ti rendszer vezetése megál-
lapodást, amely jól működik. 
A kamarai rendszer hitelessé-
gét adja az a területi szervezeti 
rendszer, amely keretében sok 
száz képzett munkatárs segíti 
különböző szolgáltatásokkal a 
vállalkozókat.

Parragh László kiemelte, 
hogy az MKIK mellett műkö-
dő Gazdaság- és Vállalkozás-
kutató Intézet az ország egyik 
legpontosabb előrejelzést adó 
elemző szervezete. A személyi 
erőforrás mellett tehát kutatói 

bázis is rendelkezésére áll a 
hazai vállalkozó társadalom-
nak, amennyiben az üzletem-
berek a kamarai rendszerhez 
fordulnak. A rendszer pedig úgy 
működik, hogy a vállalkozások 
jelzik a megoldandó problé-
mákat a helyi szervezetnek. 
A területi kamaráktól az MKIK-
hoz kerül az információ, ame-
lyet ott javaslatok formájában 
előkészítenek a döntéshozók 
számára. Az MKIK elnöke az 
ország jövőjét alapvetően érin-
tő tényezőkről is beszélt. Mint 
mondta, bármikor felütheti a 
fejét a koronavírus, Kína jelen-
leg is komolyan küzd a beteg-
ség megfékezésével. Az orosz–
ukrán konfliktus átrajzolja a 
kereskedelmi hálózatokat, a 
korábbi függési és kapcsoló-
dási rendszereket. Az energia 

drasztikusan megdrágult, en-
nek beszerzése egyre bonyo-
lultabb. A világ termelésében 
az ellátási láncok átalakulnak. 
A kelet-közép-európai országok 
ezeknek a láncoknak az újjá-
építésében jelentős pozíciókat 
foglalhatnak el már a közel jö-
vőben. Az Európai Unión belül 
viták zajlanak.

A kérdés az, hogy fenntart-
ható-e az a régi rendszer, mi-
szerint csak teljes körű egyet-
értésben lehet dönteni olyan 
kérdésben, mint amilyen az 
olajembargó, vagy ehhez ele-
gendő lesz a kétharmados mi-
nősített többségi szavazat is a 
tagállamok részéről. Megem-
lítette azt is, hogy kifeszített a 
hazai költségvetés, ahol a kor-
mány mozgástere korlátozott. 
A nemzetközi hitelminősítők 

amerikaiak. Ha ott valamelyik 
elemző cég akár csak egy foko-
zattal lejjebb minősíti az orszá-
gunkat, az a hiteleink költsége-
it megemeli. Így akár 250 -300 
milliárddal növekedhet a kiadá-
sok ezen része, amely összeg a 
beruházásokból fog hiányozni.

Megemlítette, hogy tavaly 
július óta többet importálunk, 
mint amennyit exportál az or-
szág. A folyó fizetési mérleg hi-
ánya is jelentős, mint mondta, 
kettős deficit lépett fel. Ebből 
azonban ki lehet szabadulni, 
tette hozzá Parragh László. 
Meglátása szerint jelenleg 
Európa a gazdasági verseny-
ben pozíciókat veszt a világon. 
Az Oroszországgal leépülő kap-
csolatrendszer eredménye-
ként szinte levágja magáról a 
természetes erőforrásokat, és 

kiszolgáltatja magát Észak-
Amerikának. Az elnök vélemé-
nye szerint a válság tartósan 
velünk marad, hatása széles-
körű lesz.

Az elemzés után Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BKMKIK) 
elnöke vette át a szót. A kamara 
tevékenységéről szóló előadá-
sát azzal kezdte, hogy soha ilyen 
jó eredményt nem értek el a 
középiskolás diákok a Szakma 
Sztár Fesztiválon, mint az idén. 
A kamara részvételével szerve-
zett versenyen 15 döntőbe jutott 
diák közül 14-en érmes helye-
zést értek el. Megemlítette azt 
is, hogy a Neumann János Egye-
temmel együttműködve máso-
dik alkalommal hirdették meg 
a „Kamara a vállalkozásokért” 
című képzést, amelyen 25 diák 

vett részt az idei szemeszterben. 
Szólt arról is, hogy a BKMKIK a 
Széchenyi Kártya konstrukciók 
értékesítésében a fővárosi, va-
lamint a Pest Megyei és Érd Me-
gyei Jogú Városi Kereskedelmi 
és Iparkamara után a harmadik 
helyen áll. A kamara Békéltető 
Testülete közel 500 jogvitában 
járt el a tavalyi év során.

Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a megyei kereskedelmi 
és iparkamara ügyfélszolgála-
ti irodái a pandémia ellenére 
is folyamatosan nyitva tartot-
tak, és szolgáltatásai a cégek 
számára mindig elérhetők vol-
tak. Kiemelte például, hogy 
más megyékből is Kecskemét-
re utaztak azok a vállalkozá-
sok, amelyek saját térségük-
ben nem tudták igénybe venni 
a Széchenyi Kártya konstruk-
cióit. A küldöttgyűlés végén a 
Szakma Sztár Fesztivál megyei 
dobogós helyen végzett diákjait 
és felkészítő tanárait elisme-
résben részesítette a BKMKIK 
vezetése.

titkarsag@bkmkik.hu

.hu

A kamarai küldöttgyűlésen Gaál József megyei elnök tartott beszámolót. Az elnökség asztalánál Kurdi Viktor kamarai általános alelnök 
és Parragh László országos elnök

Dr. Parragh László

Zsűrinek mutatták be az üzleti terveiket
zárófoglalkozás Gyorsan beindítható, sikeresnek gondolt vállalkozásokat terveztek az egyetemisták

Kreativitás, üzleti szel-
lem, gyorsan beindít-
ható vállalkozás, piaci 

felmérés, gyengeségek és 
erősségek. Ezek a fogalmak 
repkedtek azon a képzést 
záró foglalkozáson, amelyen 
a kecskeméti egyetemisták öt 
csoportja vett részt. A Kamara 
a vállalkozásokért című tan-
tárgy hallgatói adtak számot 
ismereteikből. Nem hagyomá-
nyos módon, azaz nem zárt-
helyi dolgozatot írtak, hanem 
csoportokat alkotva dolgoz-
ták ki ötletük, egy megvaló-
sítható vállalkozás működési 
feltételeit. A Neumann János 
Egyetem Gazdaságtudományi 

Kara és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
közös képzésének hallgatói 
ezt mutatták be a köztestü-
let Platter János Konferencia-
termében egy szakmai zsűri 
előtt.

Gaál József megyei kamarai 
elnök köszöntötte a hallgató-
kat, és elmondta, a kurzus cél-
ja, hogy a vállalkozásindításon 
gondolkodó diákokat – válla-
latvezető mentorok bevoná-
sával – felkészítse a cégalapí-
tásra. Ezt követően került sor 
a projektek bemutatására. 
A Learning Of Life csapat az 
oktatás területét választotta. 
Mint mondták, a piaci rés ha-

talmas, mivel a hazai képzési 
rendszerben a középiskolás di-
ákok igénylik a korrepetálást, a 
stressz levezetést, az életmód-
beli segítséget. Alacsony óra-
díjakat alkalmazva kívánnak 
betörni a kecskeméti piacra, 
mondták a prezentáló hallga-
tók. A Takarítás nevet viselő 
csapat egy klasszikus takarító 
vállalkozás elindítását mutatta 
be, de környezetkímélő anya-
gok felhasználásával. Így kí-
vánnak versenyképesek lenni. 

A „Vízipipa” társaság olyan 
kecskeméti belvárosi bárt nyit-
na, ahol keleti hangulatot visz-
szatükröző pipázási szokáso-
kat honosítanának meg. 

A „Kékfestő”csoport a kék-
festett, magas minőségű 
anyagokkal kíván a ruháza-
ti piacra lépni. A „Fotózás” 
csapat pedig olyan kreatív 
fotóstúdiót kíván beindítani, 
ahol a hagyományos igénye-
ken kívül különleges kérése-
ket is teljesít. A tervek alap-
ján akár kosztümös fotózást 
is bevállalnak. A kurzust záró 
foglalkozás végén a zsűri 
eredményt hirdetett: a Vízipi-
pa projekt az első, az okta-
tást vállaló csapat a máso-
dik, a kékfestők csapa pedig 
a harmadik lett a takarítók és 
a fotózást vállalók csoportjai 
előtt.Az egyetemi csapatok rendkívül kreatívak voltak  Fotó: B. Zs.
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Átadni a vezetést
Stratégia Meg kell fogalmazni a fontos prioritásokat
A cégutódlás kérdésének a 
megoldása egyre sürgetőbb 
nagyon sok hazai vállalat ese-
tében. Nem kevés társasá-
got a rendszerváltás idején 
alapítottak. Az akkori 30-35 
éves alapítók közül mára 
már sokan átadnák az irányí-
tást. Kérdés az, kinek, mikor, 
mennyi idő alatt, hogyan le-
het ezt optimálisan megol-
dani? Salzmann Zoltánnal, a 
Salzmann&Partners Vezetési 
Tanácsadó cég igazgatójával 
beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

Ezekben az években menné-
nek nyugdíjba azok a cégala-
pító atyák, akik a rendszervál-
tás első éveiben alapították 
a vállalataikat. Talán életük 
utolsó nagy üzleti kihívása 
előtt állnak: ki kell ugyanis 
választaniuk az utódot, aki át-
veszi a társaságot. Most dől 
el, hogy tovább fejlődik-e a 
cégük, vagy a távozásuk után 
tönkre megy mindaz, aminek 
kialakítására életük jelentős 
részét szánták. Salzmann Zol-
tán, a Salzmann&Partners 
Vezetési Tanácsadó cég ve-
zetője szerint a kérdés egyre 
aktuálisabb. Néhány éve egy 
felmérés készült, melyből ki-
derült, hogy mintegy 30 ezer 
olyan magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozás működik, 
amelyek első számú vezetői 
mind betöltötték a 60. élet-
évüket. Ezek többsége 1-3 fős 
mikrovállalkozás, de sok tár-
saság olyan kkv, amely léte és 
fejlődése alapvetően fontos 
nem csak egy, hanem több tu-
cat család, egy egész falu, egy 
város vagy akár egy térség 
számára is.

Mint mondta, komoly fel-
adat felépíteni egy céget, de 
átadni úgy, hogy az tovább 
fejlődjön, szintén nagy kihí-
vás. A tanácsadó vállalkozása 
eddig 250 társaság cégutód-
lási kérdésében segített elő-
rébb lépni. Salzmann Zoltán 
hangsúlyozta: mivel nincs két 
egyforma helyzet, így a kérdé-
sekre adott válaszok is külön-
böznek egymástól. Felhívta 
a figyelmet, hogy ha egy tár-
saságnál a kérdés aktuálissá 
válik, akkor érdemes gyor-
san lépni az ügyben. Egy ilyen 
helyzet megoldására ugyan-
is elegendő időt kell szánni. 
Egy, a témában járatos szak-

emberrel érdemes alaposan 
kielemezni a sokrétű helyze-
tet. Meg kell fogalmazni az 
alapító és a cég jövője szem-
pontjából fontos prioritáso-
kat. Így például el kell dönteni 
azt, hogy a sikeres továbbfej-
lődés érdekében milyen sze-
mélyre van szükség, milyen 
végzettséggel, nyelvtudással, 
irányítási tapasztalattal kell, 
hogy rendelkezzen az ille-
tő. Ha megtalálták a jelöltet, 
akkor tudni kell, hogy embe-
ri tulajdonságai alkalmassá 
teszik-e arra, hogy az adott 
cég munkavállalóit irányítsa. 
Van-e elképzelése arra nézve, 
hogy áramvonalasítsa a vál-
lalatot? Meg kell fogalmazni 
azt is, ki fogja a cégnél képvi-
selni a szakmai irányítást, a 

pénzügyeket, ki vezeti magát 
a céget, és hogyan alakul a tu-
lajdon kérdése.

Salzmann Zoltán tapaszta-
lata szerint 2-3 év optimáli-
san elegendő idő lehet arra, 
hogy a vezetői átadás megtör-
ténjen. Nagyon fontos, hogy 
amíg az új és a régi vezető 
egymás mellett dolgozik, a ha-
táskörük pontosan leszabá-
lyozott legyen. Így a súrlódá-
sok esélyét csökkenteni lehet. 
Hangsúlyozta: egy vállalko-
zás számára az a legdrágább 
megoldás, ha nem foglalkozik 
az idősödő tulajdonos a prob-
lémával, halogatja a kérdést, 
mert akkor a későbbiekben 
maga a társaság látja ennek 
a kárát. Minél később dönt az 
utódlásról, és erre a folyamat-

ra minél kevesebb idő marad, 
annál kisebb az esélye annak, 
hogy a megfelelő ember ke-
rül a megfelelő posztra. A cé-
ges ügyfelek, attól függően, 
hogy mennyi idő van a legjobb 
megoldás kiválasztására és 
végrehajtására, akár hetente, 
havonta, esetleg negyedéven-
te találkoznak Salzmann Zol-
tánnal vagy a társaival. Sok 
cégalapítónak a vállalkozása 
életműve is egyben, amelytől 
az elszakadás életmódváltást 
követel meg. A cégutódlás 
kérdése rendkívül érzékeny, 
szenzitív probléma, ezért kell 
a megfelelő megoldás megta-
lálására elegendő időt szánni, 
mondta Salzmann Zoltán, a 
Salzmann&Partners Vezetési 
Tanácsadó cég igazgatója.

Salzmann Zoltán, a Salzmann&Partners Vezetési Tanácsadó cég igazgatója

Hullámtéri 
konferencia
BAJA A Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem Víztudományi Kara 
szervezésében június 8-án Hul-
lámtéri Konferenciát tartanak 
Baján, ahol a hullámterek keze-
lésével foglalkoznak, és megvi-
lágítják a nagy vízi mederkeze-
lések és a természetvédelem 
közötti konfliktusokat. A témá-
hoz kapcsolódott Budapes-
ten az UN Ocean Conference 
előrendezvénye a műanyag-
szennyezésről. Mint ismert, 
napi négy tonna műanyag kerül 
a Dunán keresztül a Fekete-
tengerbe, és évente nyolcmillió 
tonna műanyag áramlik az óce-
ánokba. 

Transzformátor 
alállomás
SOLTVADKERT Az MVM Démász 
Áramhálózati Kft. Soltvadkerten 
egy 132/22 kV-os transzformá-
tor alállomást létesít,hogy az új 
beruházások jelentős energia-
igényét és a város biztonságos 
energia-kiszolgálását a jövőben 
is magas színvonalon biztosítsa. 
Az elkerülő út, a vasút, az ipari 
park és az alállomás összes-
ségében egy olyan fejlesztés 
Soltvadkerten, amely a város 
életében minden bizonnyal 
megismételhetetlen.

Támogatást kaptak

TISZAALPÁR Európai Uniós és 
hazai költségvetési források-
ból nyújtott, feltételesen vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
a tiszaalpári B&S Elastic Kft. 
A harmincéves magyar tulajdo-
nú családi vállalkozás komplex 
fejlesztése főleg gépi eszközök, 
gumi fröccsöntő gépek beszer-
zését jelenti, ami lehetővé teszi 
az autóipari beszállító partnerek 
részére gyártott szilikon és gumi 
alapanyagok feldolgozását.

Autókereskedők 
találkoztak
KISKUNHALAS A városban tar-
totta találkozóját a Fiat Már-
kakereskedők Országos Szö-
vetsége, amely az FCA CEE 
jármű márkákhoz kötődő 
magyarországi autókereske-
dések hálózatát fogja össze. 
A fogyasztókat a termékhi-
ány, a hosszú várakozás és 
az árak drasztikus növekedé-
se feszélyezi, a kereskedők-
nek pedig a kérdést megol-
dandó feladatok jelentenek 
kihívásokat, hangzott el az 
összejövetelen.

Hírsáv Tájékoztatás 
az adattörlő 
címkéről

Személyes adataink 
védelmében a Nem-
zeti Média- és Hír-

közlési Hatóság (NMHH) 
– nem hatósági hatásköré-
ben – ingyenes adattörlé-
si szolgáltatást nyújt a fo-
gyasztóknak. Az adattörlő 
alkalmazás a tartós adat-
hordozó eszközök – például 
mobiltelefonok és laptopok 
– széles körénél teszi lehe-
tővé az eszközön tárolt ada-
tok biztonságos és vissza-
vonhatatlan törlését.

A kereskedők számára 
2021. november 30-ig kel-
lett elérhetővé tenni a járá-
si hivatalokon az adattörlő 
alkalmazás használatához 
szükséges adattörlő kódot 
tartalmazó címkét. A keres-
kedők a címkéket a tartós 
adathordozó eszközt vá-
sárló fogyasztók számára 
ingyenesen biztosítják. Egy 
címkével egyetlen tartós 
adathordozó eszköz adatai-
nak egyszeri törlésére nyílik 
lehetőség.

Az alkalmazás használa-
tához kapcsolódó tájékoz-
tatás biztosítása érdeké-
ben a hatóság létrehozta 
a veglegestorles.hu web-
oldalt. Ezen elérhető az 
alkalmazás használatá-
hoz szükséges közérthe-
tő, felhasználóbarát, aka-
dálymentes használati 
útmutató és felhasználá-
si feltételek, az adattör-
lő alkalmazással törölhető 
eszközök részletes listája, 
tájékoztatás a szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsoló-
dó ügyfélszolgáltatási elér-
hetőségekről, az adattörlő 
alkalmazás használata.

Aki használni szeretné az 
ingyenes adattörlő alkalma-
zást és ehhez rendelkezésé-
re áll egy címke, aminek az 
adattörlő kódját még nem 
váltották be, az látogasson 
el a veglegestorles.hu web-
oldalra! Az NMHH az ada-
tok végleges hozzáférhetet-
lenné tételét lehetővé tevő 
alkalmazás biztosításával 
kapcsolatos eljárási sza-
bályok meghatározásáról 
szóló 726/2020. (XII. 31.) 
számú kormányrendelet 
alapján látja el az adattörlő 
alkalmazással kapcsolatos 
feladatokat.

Bővebb információ a me-
gyei kereskedelmi és iparka-
mara weboldalán található 
(www.bkmkik.hu).

Közgyűlést tartott a Hírös Beszállítói Klaszter
Elnyerték az ESCA szervezet (European Cluster Excellence Initiative) bronz fokozatú minősítését 

A Hírös Beszállítói Klaszter 
(HBK) tagjai a napokban 
közgyűlést tartottak. 

Az akkreditált klaszter tagság 
előnyt jelent a pályázatoknál. 
Mint ismert, közel 30 akkredi-
tált klaszter van hazánkban, 
ezek közül az egyik, mintegy 
60 tagvállalkozással a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett működő 
szervezet.

Gurabi Attila, a klasztert 
működtető kft. ügyvezető igaz-
gatója lapunknak elmondta, 
hogy az éves beszámolót most 
tartották meg közgyűlés for-
májában, illetve előkészítet-
ték a szervezet tisztségviselő-

inek a megújítását is.  Arról is 
szavaztak, hogy hat jelentke-
ző vállalkozással bővítsék a 
taglétszámot. A szervezetről 
annyit kell tudni, hogy a ta-
gok a Dél-Alföld régióban, a 
Dunántúlon, Budapesten és 
Pest megyében működnek. 
A klaszter feladatai közé tarto-
zik egyebek mellett az, hogy a 
tagvállalatok fejlődését előse-
gítse, kapcsolataikat szélesít-
se, beszállítói képességeiket 
magasabb szintre emelje.

Az akkreditált klasztertag-
ság emellett bizonyos pályá-
zatok esetén előnyt jelenthet, 
ugyanis egy-egy projekt pon-
tozása során akár öt ponttal 

többet kaphat az, aki tagja 
egy ilyen szervezetnek. A tag-
ság egy része klasszikus jár-
műipari beszállító, de vannak 
olyan cégek, amelyek kap-
csolódnak a műanyagipar-
hoz, a gumi-, a fémiparhoz, 
nyomdaipari, csomagolás-
ipari ágazathoz is. A jelenlegi 
helyzetben (lásd pandémia, 
háború) a klaszternek és a 
tagoknak az a feladata, hogy 
a problémák jelentős részét, 
így az alapanyag-beszerzést 
vagy akár az információkhoz 
történő hozzájutást közösen 
oldják meg. A 14 éve megala-
pított, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Hírös Beszál-
lítói Klaszter a közelmúltban 
nyerte el az ESCA szervezet 
(European Cluster Excellence 
Initiative) bronz fokozatú mi-
nősítését, melyet az Európai 
Unióban jegyeznek.

Ahhoz, hogy ezüst vagy akár 
arany fokozatú elismerést 
kaphasson, fejleszteni kell a 
tagok szolgáltatásainak a mi-
nőségét. A klaszter szerepe 
ezenkívül az is, hogy képes le-
gyen az átalakuló nemzetközi 
ellátási láncokhoz szerveseb-
ben csatlakozni. Ez a közel-
jövő egyik feladata, mondta 
Gurabi Attila klasztermene-
dzser.  Barta ZsoltA klasztertagok Gurabi Attila klasztermenedzsert hallgatják 
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Mestereket avattak
bács-kiskun A legmagasabb szakmai színvonalon szolgáltatnak

Félszáz szakember vette 
át a napokban a mesterle-
velét Kecskeméten, a me-
gyei kereskedelmi és ipar-
kamara székházában.

BARTA ZSOLT

Mint ismert, a megyei ka-
marák joga mesterkép-
zéseket indítani az or-
szágban. A szakemberek, 
miután jelentkeznek, 180 
órányi előadáson, gyakor-
laton vesznek részt. A hi-
vatásuk legújabb eredmé-
nyeit sajátítják el, amelyek 
mellett vállalkozási ismere-
teket, valamint pedagógiát 
tanulnak, és egyéb, a szak-
májuk magasabb szinten 
történő műveléséhez szük-
séges információkkal lesz-
nek gazdagabbak. Bács-
Kiskunban ez alkalommal 
50 szakember tett sikeres 
mestervizsgát. 5 autóelekt-
ronikai műszerész, 12 au-
tószerelő, 8 festő, díszítő, 
mázoló és tapétázó, 16 
gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat-szerelő, 3 
kézápoló és körömkozmeti-
kus, valamint 6 kozmetikus 
kapott mesterlevelet.

A rendezvényt Ördög 
Dóra, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szakképzési igaz-
gatója nyitotta meg, aki a 
minőségi tudás fontossá-

gát hangsúlyozta. Kiemel-
te: a mestervizsga célja, 
hogy a szakemberek szá-
mára biztosítsa a szak-
mai fejlődés és az egzisz-
tenciális életpályamodell, 
karrier kialakításának le-
hetőségét, valamint a ta-
nulóképzéshez és vállalko-
zásvezetéshez szükséges 
ismeretek elsajátítását.

Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke vette 
át tőle a szót, aki kiemelte: 
ha valakire azt mondják, 

hogy a szakmája mestere, 
akkor nyugodtan fordulha-
tunk hozzá. Jó szolgálta-
tást kapunk.

A mestereknek tovább 
kell vinniük a mestersé-
gek fogásait, de úgy, hogy 
azokat át kell adniuk a kö-
vetkező generációknak. 
A mesterlevelek átadást 
követően az 50 kiváló szak-
ember esküt tett arra, hogy 
a legmagasabb szakmai 
színvonalon szolgálja ki 
ügyfeleit. A mesterlevél-át-
adón zárszót Tasi László, 

a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
kézműipari alelnöke mon-
dott.

Az ünnepség után Sebes-
tyén Gizellát, a kozmetikus 
mestervizsga-bizottság el-
nökét, és Pálinkás Károly 
autószerelő mestert kér-
deztük.

Hat mesterjelölt indult 
neki a vizsgáknak, és mind-
annyian sikeres vizsgát tet-
tek, mondta Sebestyén Gi-
zella, aki Pakson dolgozik. 
A mestercím rangot jelent, 
ez biztosítja a vendéget ar-
ról, hogy kellőképpen felké-
szült szakemberhez kerül. 
A hivatás nagyon népsze-
rű, mivel divatszakma, de 
csak azok állják meg a he-
lyüket ebben a szakmában, 
akik folyamatosan újíta-
nak, képezik magukat.

Pálinkás Károly 14 éve 
dolgozik a szakmájában, 
mint mondta, a kamarai 
képzés nagyon sok plusz 
tudást nyújtott. Sok olyan 
elektronikus rendszert is-
merhetett meg, amelyről 
még nem volt szó, amikor 
ő diák volt. A mester a jö-
vőben szívesen vállalja a 
duális képzésben tanuló 
diákok oktatását. Hang-
súlyozta: a világ gyorsan 
változik, amely miatt ké-
peznie kell magát az em-
bernek.

Két rendszer 
működik 
egymás mellett

Egymás mellett létezik 
ma még a duális kép-
zés keretét biztosító 

tanulószerződés és szakkép-
zési munkaszerződés. A ta-
nulószerződés kifutó rend-
szerben működik, ezt váltja 
a szakképzési munkaszerző-
dés. Nagyon fontos kiemelni, 
hogy a kétfajta végzős, szak-
mát, illetve kifutó rendszer-
ben szakképesítést tanuló 
esetében a két szerződés-
fajta más-más jogviszonyon 
alapul. Tanulószerződés ese-
tében nincs munkaviszony 
(meghatározó a tanulói jog-
viszony, az OKJ szakképesí-
tést tanuló a szakmai gya-
korlatát tölti a cégnél), nincs 
munkabér (ebből kifolyólag 
távolléti díj sem), nincs mun-
kavégzési kötelezettség és 
ez alóli mentesülés, nincs 
szabadság.

A képzés körülményei-
re vonatkozóan a régi Szkt. 
2019. december 31-én ha-
tályos szabályait kell alkal-
mazni (így egyebek mellett a 
tanulói pénzbeli juttatásra, 
a pihenőnapokra, a tanuló-
szerződés megszűnésére). 
Tanulószerződés alapján 
csak a gyakorlati képzés 
napjaira hívható be a tanu-
ló, semmi egyébre (pl. nyári 
szünet napjaira, gyakorlati 
képzéssel nem érintett na-
pokra, vizsganapokra) nem. 
Ez fontos körülmény, amikor 
a duális képzőhely doku-
mentálni szeretné a befeje-
ző évfolyam speciális napjait 
(ballagás, vizsgafelkészülés, 
vizsga). Az elszámolást ille-
tően viszont azonos a mód-
szertan a szakképzési mun-
kaszerződéssel.

Az iskolai oktatási napo-
kon és a munkabérre (ta-
nulószerződés esetében 
tanulói pénzbeli juttatásra) 
nem jogosító munkanapo-
kon kívül minden munkanap 
elszámolható. Így amikor a 
tanulónak nincs megjele-
nési kötelezettsége a kép-
zőhelyen, de nem iskolai 
oktatáson van, az adóked-
vezmény elszámolható. Ez a 
tanulószerződés esetében 
akár hosszabb időszakot is 
jelenthet (pl. az összefüggő 
szakmai gyakorlaton kívül a 
teljes nyári szünetet vagy a 
vizsgát megelőző időszakot). 
Egyéb részletek az iparka-
mara weboldalán olvasha-
tók a Szakképzési hírek me-
nüben.

Külföldi üzleti 
ajánlatok  
magyarországi 
vállalkozóknak

A Az alábbi üzleti aján-
latokról Tóth Anita, a 
Bács-Kiskun Megyei 

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

Német kereskedő cég saját 
igényei szerinti nemesacél osz-
lopsapkákat gyártani képes 
céget keres. Az oszlopsapkák 
faoszlopok, kerítésoszlopok 
fedésére szolgálnak. Ipari part-
nereket elsősorban kelet-euró-
pai országokban vagy Ázsiában 
keresnek. A cég gyártási meg-
állapodás keretein belül érdek-
lődik üzleti partnerségek iránt.
(BRDE20220421021)

Egy német csomagküldő cég, 
amely piacának egyik veze-
tője, saját márkája alatt hoz 
létre különféle ruházati, tex-
til-, ékszer- és ajándéktermé-
keket. A cég szeretné bőví-
teni portfólióját, ezért olyan 
gyártókat, nagykereskedőket 
keres, akik képesek előállíta-
ni és készleten tartani az árut 
vásárlóik számára. Az együtt-
működés magában foglalja 
egy gyártási vagy egy forgal-
mazási szolgáltatási megálla-
podás megkötését. 
(BRDE20220323022)
 
Egy innovatív és fenntart-
ható termékek promóciójá-
ra és forgalmazására szako-
sodott francia cég igyekszik 
bővíteni portfólióját külön-
böző kategóriákban: otthon, 
játékok, sport, kert. A cég 
kereskedelmi ügynökségi 
vagy forgalmazási megálla-
podást szeretne létrehozni 
olyan európai gyártókkal, akik 
szeretnék tevékenységüket 
Franciaországban bővíteni.
(BRFR20220427032)

Kertek, erkélyek, teraszok terep-
rendezési termékeinek francia 
nagykereskedője új beszállító-
kat vagy gyártókat keres Euró-
pában. A cég konkrét termékek 
iránt érdeklődik: természetes 
és PVC kerítések, műnövények 
és pázsit, újrafelhasználható 
zsákok zöldhulladékhoz, szegé-
lyek, veteményeskertek kosarai. 
A partnerségek várhatóan gyár-
tási/kiszervezési vagy beszállí-
tói megállapodások formájában 
valósulnának meg. 
(BRFR20220428036)

A kamarában mutatkoztak be a művészek
kultúra Az AXON Kecskeméti Művésztelepén alkotók munkáiból nyílt kiállítás a székházban

A kamara évek óta helyet 
biztosít művészi tárla-
tok számára. Így volt ez a 

hónap közepén is, amikor a VI. 
AXON Kecskeméti Művésztelep 
kiállítását nyitotta meg Bruncsák 
András festőművész. A kiállított 
műveket a Veránka-szigetén al-
kotók anyagaiból állították össze.

Az októberben készült festmé-
nyeket Balogh József, Bruncsák 
András, Kőmíves Luca, Madaras 
László, Mihócsa Anita, dr. Nyitrai 
Gabriella, Szuhaj György, Vass-
Eysen Áron és Zsolczai Balázs ké-
szítették. A tárlatot a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara kereskedelmi alelnöke, 
Slonszki Attila ajánlotta az érdek-

lődők figyelmébe. Hangsúlyoz-
ta: az alkotók olyan értékterem-
tő személyek, akiknek a műveit 
meg kell ismernie a társadalom, 
a vállalkozói világ minél széle-
sebb rétegeinek. Erre a kereske-
delmi és iparkamara nagyon jó 
lehetőséget nyújt, mivel egészen 
június 15-ig látható az ősszel el-
készült 32 festmény.

A szponzor AXON céggel kap-
csolatban elmondta, hogy a ká-
belgyártó vállalkozás 2009-től 
tagja a kamarának. A megnyitón 
Joachim Rilling ügyvezető igaz-
gató magyar nyelven köszön-
tötte a kiállítás résztvevőit, nem 
először demonstrálva, mennyire 
szívén viseli a cége által támoga-

tott művésztelep ügyét. A hatodik 
plein air alkotótelep munkájáról 
Bruncsák András festőművész, 
a telep vezetője adott tájékozta-
tást. Mint mondta, a művészte-
lep a szabadban való festést, a 
látványelvűséget preferálja. Ta-
valy többen lemondták a meghí-
vást valamilyen okra hivatkozva, 
ugyanakkor mások a helyükbe 
léptek. Hangsúlyozta, hogy nincs 
egy adott irányzat, a melynek 
meg kell felelniük, az ugyanis a 
művészek ellensége lenne. Jó 
volt a művészbarátok között al-
kotni októberben, fogalmazott, 
majd pedig minden kiállító mű-
vész képét méltatta néhány gon-
dolat erejéig Bruncsák András.A művésztelepen nincs egy adott irányzat, a művészek szabadon alkothattak

Sebestyén GizellaPálinkás Károly

Ötven szakember vette át mesterlevelét a megyei kereskedelmi és iparkamara székházában
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Megyei kiválóságok
ELISMERÉS  A kamarai Szaki Tábortól a Szakma Sztár Fesztiválig
A Szakma Sztár Fesztivál 
Bács megyei dobogós diák
jait és felkészítő tanárait 
köszöntötte és díjazta dr. 
Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama
ra elnöke, valamint Gaál Jó
zsef, a BácsKiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama
ra elnöke a köztestület má
jusi küldöttgyűlésének nyil
vánossága előtt. A legjobb 
eredményt elért diákok és 
oktatók közül kért fel a ka
mara néhányat, hogy vála
szoljanak arra a kérdésre, 
mi a titka a fergeteges siker
nek.

SEBESTYÉN HAJNALKA

Dudás István, a Kecske-
méti Szakképzési Centrum 
(KSZC) Gáspár András Tech-
nikumának oktatója méltán 
lehet büszke tanítványaira, 
akik közül hárman is feláll-
hattak a dobogóra gépjármű 
mechatronikus szakmában.

– Motiváltak és elkötelezet-
tek a tanulók, rendkívül ér-
dekli őket a szakma. Megvan 
a maguk egyénisége, az alap-
tudásuk, ehhez adom én hoz-
zá a tantárgyi tudást. A digi-
tális oktatás sok nehézséget 
jelentett, de online is igyekez-
tem a legkorszerűbb ismere-
teket átadni. Folyamatosan 
képzem magam én is, napra-
késznek kell lennem, hiszen 
ez a szakma – a többi autó-
iparihoz hasonlóan – gyorsan 
fejlődik. 

A szerszámkészítő szak-
mában Horváth Gyulának, a 

KSZC Kandó Kálmán Techni-
kum oktatójának szintén há-
rom diákja végzett dobogós 
helyen.

– Az előző évekből nagyon 
sok vizsgafeladatot megoldot-
tam, azok alapján állt össze 
bennem egy ismeretanyag, 
melyet átadhattam a srácok-
nak. Mindezt az órán kellett 
leadnom, mert a mai fiatalok 
már kevésbé áldozzák fel a 
szabadidejüket plusz tanu-
lásra. Többféle módszerrel 
tanítok, mindig azt alkalma-
zom, melyre aznap nyitottak 

a diákok. Sok minden függ a 
hangulatuktól is. Sosem erő-
szakoskodom, ha az egyik 
módszer nem működik, akkor 
újat választok.

Az első helyen végzett ta-
nítványára, Orbán Norbertre 
még 7. osztályosként figyelt 
fel 2018-ban a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaorientációs Sza-
ki Táborában, ahol a fiatal te-
hetség kijelentette, ő sikeres 
szerszámkészítő lesz. 

Orbán Norbert nagyon bol-
dog a győzelme kapcsán, ami 

megerősítette számára, hogy 
kiváló szakmát választott. 

– A pályaválasztás előtt egy- 
két évvel egy idősebb bará-
tom mesélt a szerszámkészí-
tő szakmáról, az elbeszélése 
alapján elnyerte a tetszésem. 
A táborban ki is próbáltam, 
tudtam, éreztem, ez az én 
utam. Örülök, hogy így döntöt-
tem. Nagyon jó oktatóim van-
nak. Most végzek, szeretnék 
munkába állni a Mercedes-
Benznél, ezzel párhuzamosan 
beiratkozom a Gáspár érett-
ségit adó képzésére is. 

Dudás István tanár Horváth Gyula tanár Orbán Norbert 1. helyezett diák

Hasznos 
szakanyagok 
építkezőknek

A GREENOLOGY Zöld- 
innovációs Fenntartható-
sági Tudásközpont meg-

alukálásának célja az volt, hogy 
segítse a hazai gazdaságot a 
zöld, innovatív és fenntartható 
átállásban.  A Budapesten mű-
ködő Tudásközpont első kutatási 
projektje az aktuális építésgaz-
dasági zöldinnovációs kérdések-
kel foglalkozott. Erről egy korábbi 
lapszámunkban írtunk. A kutatási 
eredményeket a Tudásközpont 
2 kötetben, 4 részben prezentál-
ja. Mindegyik rész az építésgaz-
daság egy-egy aktuális kérdésé-
vel foglalkozik. Az első kötet első 
része segítséget nyújt abban, 
hogy a felújításaink a környeze-
ti, gazdasági és társadalmi fenn-
tarthatósági elvek szolgálatába 
állíthatók legyenek. A második a 
moduláris építészet adta előnyö-
ket népszerűsíti.

A harmadik részben az építő-
anyag- és építőipari innovációs 
paletta kerül bemutatásra. A ne-
gyedik kötet fő témája pedig az 
építésgazdaság hulladékkelet-
kezésének csökkentési megol-
dásait, a keletkező hulladékok 
körforgásba való vezetésének 
lehetőségeit érinti. A kötetek 
mellett a Tudásközpont készített 
egy Kisokost is, amely azokat 
a szempontokat veszi számba, 
hogy környezetünk védelmét 
szem előtt tartva, fenntartható 
alapanyagok, technológiák al-
kalmazásával legyen kivitelezhe-
tő a lakásépítés vagy a felújítási 
beruházás. A Tudásközpont ki-
adványai az alábbi linken elekt-
ronikus formában is elérhetőek: 
http://www.greenology.hu/

Folytatódik 
a sikeres 
mentorprogram 
a kamarában

A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamarában 
az Országos Vállalko-

zói Mentorprogram kereté-
ben már két sikeres alprog-
ramot zártak, a harmadik 
jelenleg folyamatban van, 
és júniusban megkezdődik 
a negyedik projekt, amely a 
Vállalkozz fenntarthatóan! 
címet viseli. A Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a Mentorprog-
ram új lehetőségeire hív-
ja fel a kkv-k és az egyéni 
vállalkozók figyelmét.  Ez a 
Fenntarthatósági Vállalko-
zói Szemléletformálás olyan 
térítésmentes mentorálási 
program, amely a Dél-alföldi 
Régió három megyéjében is 
elérhető már.

Kiváló szaktanácsadók, 
mentorok és egyéb szakem-
berek vesznek benne részt, 
a mentoráltak számára nem 
megerőltető, ugyanakkor 
hasznos lesz.  Régiónkban a 
mentorálás felelősségteljes 
feladatát az alábbi cégek 
vállalták el:

•Linamar Hungary Zrt.
•Gallicoop Zrt.
•SolvElectric Technologies Kft.
•Poly-Pack Kiskunhalas Kft.
 További mentorok jelent-

kezése folyamatban van. 
A mentorálás végeztével letölt-
hetővé válik a program sikeres 
részvételéről szóló igazolás a 
Mentorsys rendszerben. Az ér-
deklődők néhány perc alatt 
elvégezhetik a jelentkezést 
a Vállalkozz fenntarthatóan! 
mentorprogramba a Mentorsys 
rendszerben. A mentorálás 
júniusban fog indulni, és fo-
lyamatosan lehet jelentkez-
ni. A program elvégzése több 
előnnyel jár. A résztvevők a 
projekt sikeres elvégzésével 
plusz pontokat szerezhetnek a 
GINOP-1.2.8.,a VEKOP-1.2.6. 
és több GINOP Plusz pályáza-
ton, és egy rugalmas, vállalko-
zóbarát program segítségével 
megtudhatják, hogyan lehet a 
jövőben megfelelni a fenntart-
hatósági elvárásoknak.

Érdeklődni Szabó Géza Dél-
alföldi regionális programkoor-
dinátornál lehet:

H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Tel.: +36 (20) 285-6288,
        +36 (20) 374-0155,
E-mail:
szabo.geza@mkik.hu
Honlap:
www.vallalkozztudatosan.hu

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

GAZDASÁGI

Fotópályázat
A Bács-Kiskun Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara fotó-
pályázatot hirdet „A MUNKA 

VILÁGA” XIII. címmel. A fotópályá-
zat célja az országban tevékenyke-
dő kereskedők, ipari vállalkozások, 
szolgáltatók, kézművesek tevékeny-
ségének, termékeiknek művészi 
módon való megjelenítése. Beadá-
si határidő: 2022. szep tember 5. 
Nevezési feltételek:

– A pályázaton 18 éves kortól le-
het nevezni.

– A pályaműveket e-mailben a 
munkavilaga@bkmkik.hu címre 
kérik beküldeni, vagy postai úton, 
digitális formában (CD-n, DVD-n) a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, 6300 Kalocsa, 
Búzapiac tér 10. címre várják. (Egy 
e-mail max. 15 MB méretű lehet, 

vagy mammutmail-ben kell elkül-
deni!)

– A JPG képek mérete 300 dpi, 
21x30cm (3543x2380 pixel), vagy 
a hosszabbik oldala 30 cm-es, 
3543 pixel legyen (minimum 2 MB)!

– A pályázatra maximum 5 db al-
kotás küldhető be.

– A pályázaton való részvételhez 
szükséges a nevezési lap megkül-
dése is.

– Pályázati díj: 1500 Ft/fő, ame-
lyet a 10915008-00000009-
21320012 számú számlaszámra 
kérik utalni „Fotópályázat” megje-
löléssel, illetve kérésre postai csek-
ket küldenek. További információ a 
munkavilaga@bkmkik.hu e-mail cí-
men, illetve a 20/2242-485-ös tele-
fonszámon kérhető. A teljes felhívás 
a www.bkmkik.hu oldalon olvasható.

A munkakörhöz kapcsolódó 
feladatok:

• kiskunhalasi ügyfélszolgálati 
iroda tevékenységének koordi-
nálása,

• vállalkozói és üzleti környezet 
szervezése,

• pályázatokkal, hitelekkel kapcso-
latos tanácsadás, ügyintézés

• ügyfelek tájékoztatása a szolgál-
tatásokról,

• közreműködés az ügyfélszolgálat 
éves költségvetésének tervezé-
sében,

• pénzügyi feladatok ellátása,
• szakmai és társasági rendezvé-

nyek, kiállítások szervezése,
• üzleti partnerközvetítés,
• kapcsolattartás szakmai 

szervezetekkel, hatóságokkal, 
önkormányzatokkal, médiával.

Elvárások:
• felsőfokú (egyetemi, főiskolai 

közgazdasági, kereskedelemi, 
műszaki) végzettség,

• legalább 3-5 éves vezetői tapasz-
talat gazdasági, szervezet- vagy 
intézményvezetői területen,

• kiterjedt vállalkozói, önkormány-
zati és hatósági kapcsolatrendszer,

• kiemelkedő szervező- és kom-
munikációs készség,

• kreativitás és proaktivitás,
• legalább egy idegen nyelv 

(előny az angol, német nyelv) 
ismerete,

• megbízhatóság és elkötelezett-
ség a munkavégzésben,

• kiváló számítógépes felhasználói 
ismeretek,

• kiskunhalasi vagy közeli lakóhely,
• rugalmasság és mobilitás a 

térség viszonylatában,
• B kategóriás jogosítvány és saját 

tulajdonú személygépkocsi,
• legfeljebb 10 oldal terjedelemben 

vezetői elképzelések kidolgozása 
(első körös kiválasztást követően)

Előnyök:
• önálló vállalkozói, vállalkozásveze-

tői tapasztalat,
• hasonló területen szerzett veze-

tői gyakorlat,
• idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként  
benyújtandó iratok, 

igazolások:
• motivációs levél,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettségeket igazoló doku-

mentumok,
• 30 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány.
Amit kínálunk:

• vezetői juttatási csomag,
• fejlett szervezeti kultúra és 

munkakörülmények, 25 éves 
intézményi háttér,

• önálló munkavégzés.
A napi 8 órás (esetleg rugalmas) 

munkakör 2022. augusztus 1.  
napjától tölthető be.

Munkavégzés helye: 
Kiskunhalas.

A pályázatokat 2022. június 15-ig 
a kepviseletvezeto@gmail.com 
email címre lehet benyújtani.

Pályázat képviseletvezetői állás betöltésére Kiskunhalason
HIRDETÉS

 Szakképesítés Felkészítő iskola
Aranyérmesek
Fülöp Soma Gépjármű mechatronikus   KSZC Gáspár András Technikum
Dancsházi Olivér Henrik Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó  KSZC Gáspár András Technikum
Sipos Barbara Női szabó  KSZC Kandó Kálmán Technikum
Orbán Norbert Szerszámkészítő  KSZC Kandó Kálmán Technikum

Ezüstérmesek
Szilágyi Roland Gépjármű mechatronikus  KSZC Gáspár András Technikum
Tóth Dávid Zsolt Karosszérialakatos  KSZC Gáspár András Technikum
Ürögdi Zsombor Szerszámkészítő  KSZC Kandó Kálmán Technikum

Bronzérmesek
Petrényi Zsombor Koppány Gépjármű mechatronikus  KSZC Gáspár András Technikum
Kovács Imre István Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó  KSZC Gáspár András Technikum
Tóth Krisztián Kőműves  KSZC Gáspár András Technikum
Vida-Filus Dóra Női szabó  KSZC Kandó Kálmán Technikum
Tóth Krisztián Szerszámkészítő  KSZC Kandó Kálmán Technikum
Apró Barnabás Faipari technikus  BSZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola
Trapp Balázs Mechatronikai technikus  KSZC Kandó Kálmán Technikum

A Szakma Sztár Fesztiválon az ipar, kereskedelem és szolgáltatás területén díjat nyert Bács megyei diákok
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