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Jógyakorlatokat osztottak meg egymással
Új szakképzési törvény Oktatási szakemberek cserélték ki tapasztalataikat a kamarai rendezvényen

Jógyakorlatok a duális 
képzésben címmel ren-
dezett szakmai tájékoz-

tató fórumot a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKMKIK). 
A programon olyan gazdál-
kodó szervezetek képvi-
selői, iskolák vezetői és 
oktatói vettek részt, akik 
a diákok fejlődését segítik 
elő a duális képzési rend-
szerben. A megyei kama-
ra kecskeméti központjá-
ban a 2020. szeptember 
1-től bevezetésre került 
új szakképzési törvény ta-
pasztalatait, jógyakorlatait 
osztották meg egymással 

a résztvevők. Minderről 
Kapás Eszter, a BKMKIK 
vezető duális képzési ta-
nácsadója adott ismerte-
tőt. Mint mondta, 60 sze-
mély fogadta el a kamara 
meghívását. Ezek a szak-
emberek a nappalis diákok 
és a felnőttek gyakorlatori-
entált képzésében játsza-
nak fontos szerepet. A tá-
jékoztatón rövid ismertetőt 
tartott Szabados Sándor-
né és Huszárikné Sztrinkó 
Annamária, a Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum 
Vári Szabó István Szak-
képző Iskola igazgatóhe-
lyettesei, Majer Kinga, a 

kiskunhalasi Tesco Hiper-
market Áruház adminiszt-
rációs asszisztense, Papp 
Antal, a TÉRVÁZ Építőipa-
ri Kft. gyártásvezetője, és 
Papp Lóránt, az ANLOMA 
Építőipari Kft. építésveze-
tője is – mondta Kapás 
Eszter. Szabados Sándor-
né lapunknak elmondta, 
hogy a korábbi duális kép-
zési rendszerhez képest 
a 2020-ban bevezetett 
szisztéma nem bonyolul-
tabb, csak más a jellege. 
Nagyobb önállóságra nevel 
az új képzési forma, lénye-
ges, hogy gyakorlatiasabb 
körülmények között sajátít-

sák el a diákok a szakmai 
ismereteket. Az intézmé-
nyükben másfélszáz diák 
70 képzőhelyen sajátítja el 
a hivatása fogásait. A kis-
kunhalasi Tesco Hipermar-
ket Áruház adminisztráci-
ós asszisztense lapunknak 
elmondta, hogy hat diákot 
képeznek jelenleg. A cég 
a kezdetektől fogva nyitott 
az oktatásra. A munkatár-
sak segítenek beilleszked-
ni a diákoknak a munká-
ba. Abban reménykedik, 
hogy a tanulók a cégnél 
maradnak és erősítik a 
vállalat piaci pozícióit a 
jó munkájukkal.  B. Zs.

Iskolák és szakképző helyek munkatársai vettek részt a kamarai 
rendezvényen  Fotó: Barta Zsolt

Spórolhatnak az energiával
Hasznos tanácsok Egy üzleti reggeli keretében megoldási lehetőségeket vázoltak fel
Üzleti reggelit rendezett 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK), az AIPA Nonpro-
fit Közhasznú Kft. és a Városi 
Alapkezelő Zrt. a vállalkozók-
nak, amelyen az előadók az 
energiaválsággal kapcsolat-
ban tartottak előadásokat. 
A kihívások megoldásának 
lehetőségeit vázolták fel.

BARTA ZSOLT

A BKMKIK kecskeméti szék-
házában üzleti reggelin vettek 
részt azok a vállalkozók, akik 
elfogadták a megyei kamara, 
az AIPA Nonprofit Közhasznú 
Kft. és a Városi Alapkezelő 
Zrt. meghívását. A téma az 
energiafelhasználás csök-
kentéséhez kapcsolódott. 
Az energiamegtakarítás lehe-
tőségeit Hajdú Gábor villa-
mosmérnök, az ENERLOG Kft. 
tulajdonosa járta körül tájékoz-
tatójában. Dr. Farkas László 
projektmenedzser az Energia-
hatékonysági beruházások fi-
nanszírozása kecskeméti cégek 
számára a Kecskemét Vállal-
kozásfejlesztési Alap forrásai-
ból címmel tartott széles körű 
ismertetőt. A Feldolgozóipari 
KKV Energiaköltség és Beru-
házás Támogatási Programról 
Lukovszki János, a Luko-Perito 
Kft. ügyvezetője beszélt a ren-
dezvényen.

Hajdú Gábor mérnök arra 
hívta fel a figyelmet, hogy egy-
egy cégnél nagyon sok olyan 
terület lehetséges, amelyek 
megvizsgálásával csökkente-
ni lehet a kiadásokat. Hangsú-
lyozta, hogy nem kerül pénzbe, 
ha a munkatársak tudatosan 
használják az energiát, ez azon-
ban legfeljebb 5–8 százaléknyi 

megtakarítást jelent. Kis anyagi 
ráfordítással, amely 1-3 éven 
belül térül meg, akár 20–30 
százaléknyi kiadást is meg le-
het fogni, azonban csak igazán 
nagy beruházással lehet akár 
felére csökkenteni a felhasz-
nálást, ehhez viszont pályáza-
ti támogatásra van szükség. 
Az előadásában érintette azt 
a kérdést, hogy hol szökik az 
energia egy-egy rosszul szige-
telt ingatlan esetén. Szólt a 
takarékos, de jó minőségű vilá-
gítótestek kérdéséről is. Végül 
egy konkrét logisztikai csarnok 
történetére tért ki. Itt egy szak-
szerű felmérés után 6,5 millió 
forintnyi energiamegtakarítást 
szolgáló beruházással évi 
362 ezer kWh energiát lehetett 
megtakarítania a cégvezetésnek.

A mérnök után dr. Farkas 
László projektmenedzser, az 
AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 
és a Városi Alapkezelő Zrt. tevé-
kenységéről adott tájékoztatót. 
Mint mondta, a 15 milliárd fo-
rint forrással rendelkező Kecs-
keméti Városfejlesztési Alap 
elsődleges célja Kecskemét 
gazdasági növekedésének elő-
segítése és a városban lakók 
életkörülményeinek javítása 
egy olyan fenntartható városfej-
lesztést szolgáló finanszírozá-
si modell segítségével, amely 
lehetőséget biztosít a település 
számára fontos, pénzügyileg 
megtérülő fejlesztési projek-
tek finanszírozására. A háborús 
válság miatt elszabadult árak 
sok cégnek okoznak gondokat. 
Ezt enyhítendő született meg a 

Kecskemét Válságkezelő Finan-
szírozási Tőkeprogram II. Ennek 
a célja az Oroszország Ukrajna 
elleni agressziója által előidé-
zett gazdasági helyzet miatt ne-
hézségekkel, likviditáshiánnyal 
szembesülő kecskeméti vállal-
kozások támogatása.

A program keretében a vál-
lalkozások tőkebefektetéshez 
és/vagy tagi kölcsönhöz juthat-
nak abban az esetben, ha a há-
ború gazdasági hatásai hátrá-
nyosan érintik őket. Cél a helyi 
gazdaság megsegítése, a hábo-
rú okozta gazdasági nehézsé-
gek kezelése, a helyi vállalko-
zások növekedési feltételeinek 
javítása. A pénzügyi alaphoz a 
www.varosialapkezelo.hu hon-
lapon keresztül lehet jelent-
kezni, az aipakft@aipa.hu vagy 

az info@varosialapkezelo.hu 
e-mail-címre küldött üzenettel. 
Egyéb információkról a 
(70) 624-8010-es telefonszá-
mon lehet érdeklődni.

Dr. Farkas László kitért arra, 
hogy a benyújtandó dokumen-
tumokat az internetről lehet 
letölteni. Ha sikerült a városi 
gazdasági szervezettel meg-
egyeznie a kecskeméti cégnek, 
akkor a város AIPA társasága a 
támogatott összeg erejéig tulaj-
donrészt szerez a vállalkozás-
ban. Miután a társaság letör-
lesztette a befektetés összegét, 
a cég tulajdonosi szerkezeté-
ben visszaáll az eredeti helyzet. 
Dr. Farkas László elmondta, 
hogy az alapkezelő támogatott 
már milliárdos nagyságrendben 
ingatlanépítőt, illetve néhány 

tízmillió forint erejéig a város-
ban egy ismert vendéglátóhely 
beruházását is.

Az előadót Lukovszki János 
pénzügyi szakértő, a Luko-
Perito Kft. ügyvezetőjének is-
mertetője követte. Ő a Feldol-
gozóipari KKV Energiaköltség 
és Beruházás Támogatási Prog-
ram lényegét ismertette. Ebben 
az energiaár-robbanás hatásai-
nak leginkább kitett feldolgozó-
ipari kis- és középvállalkozások 
vehetnek részt.

A cégek október, november 
és december havi áram- és gáz-
költségnövekményének a felét 
vállalhatja át az állam. A pályá-
zók vállalják, hogy hiteltámoga-
tással 2024 végéig energiaha-
tékonyságot növelő beruházást 
hajtanak végre. Az állam az 
októberi, a novemberi és a 
de cemberi többletkiadások 
50 százalékát vállalja át, leg-
feljebb 500 ezer eurónak meg-
felelő forintösszegben.

A támogatott cégek vállal-
ják, hogy az idei harmadik ne-
gyedévi statisztikai állományi 
létszámuk nem csökken tíz 
százaléknál nagyobb mérték-
ben 2023. szeptember végéig. 
A vállalkozásoknak energia-
költség-csökkentő beruházást 
is végre kell hajtaniuk 2024 
végéig. A programban a Szé-
chenyi Újraindítási Beruházási 
Hitelből megvalósítandó fej-
lesztéshez kaphatnak vissza 
nem térítendő támogatást az 
önerő kiegészítésére. A kérel-
meket, a sikeres regisztrációt 
és a jogosultság megállapítá-
sát követően, 2022. decem-
ber 26-ig lehet majd benyúj-
tani. A pályázati dokumentáció 
már elérhető a 
www.energiatamogatas2022.hu 
linken.

Dr. Farkas László projektmenedzser az Energiahatékonysági beruházások finanszírozása kecskeméti cégek számára a Kecskemét Vállal-
kozásfejlesztési Alap forrásaiból címmel tartott széles körű ismertetőt  Fotó: Barta Zsolt
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Harmincéves a cégük
lajosmizse Kamarai elismerést kapott a családi vállalkozás

Lajosmizse egyik kiemelkedő 
vállalata a GOMÉP Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. A családi cég 
három évtizedes fennállása 
alkalmából adta át a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöki aranyérmét Gaál 
József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke Gombkötő Márk cég-
tulajdonosnak. A vállalkozás-
ról kérdeztük az alapítót.

BARTA ZSOLT 

– Mikor alakult, mekkora lét-
számmal a GOMÉP Kft.? – 
kérdez tük Gombkötő Márk  
tulajdonost.

– Cégünk 1991-ben alakult, 
10 fő körüli létszámmal, ez 
mára 133 dolgozóra bővült. 
Önálló mesteremberként 1974 
óta dolgozom az építőiparban, 
főleg családi házak építésével 
foglalkoztam. A rendszerváltás 
idején átalakult a piac, meg-
nőtt az igény a nagyobb meg-
rendelésekre. Így 1991-ben 
továbbléptem: két tulajdonos-
társammal megalapítottam 
GOMÉP Kft-t. Tíz fővel indul-
tunk, kiszélesedtek a lehető-
ségeink, bővült a megrendelő-
ink köre.
– Milyen területen dolgoznak?

– Cégünk fő profilja a 
generálkivitelezés, ezen belül 

is leginkább ipari és mezőgaz-
dasági létesítmények, azaz 
gyárak, üzemek, csarnokok, 
továbbá középületek, óvodák, 
bölcsődék, iskolák, templo-
mok, sportcsarnokok kivite-
lezése. A generálkivitelezés 
mellett építőanyag-kereske-
delemmel is foglalkozunk. 
Tüzép- telepünk működik 
Lajosmizsén és Örkényben. 
Az idei évtől kezdődően épí-
tész tervezéssel is foglalko-
zunk újra, mivel így jobban ki 
tudjuk szolgálni partnereink 
igényeit. Kiegészítő üzletág-
ként fa nyílászárót is gyártunk 
magán és közületi megren-
delők részére. Ennek kereté-
ben gyártottunk ablakokat a 
kecskeméti Városházára is. 
Általában nem megyünk 100 
km-nél messzebb. Leginkább 
Pest és Bács-Kiskun megyé-
ben dolgozunk. Jelentős be-
ruházásokat kiviteleztünk 
többek között Kecskeméten, 
Dabason, Bugyin, Budakalá-
szon, Inárcson, Pilisen, Ceglé-
den, Alsónémediben.
– Mely munkáikra a legbüsz-
kébbek?

Minden munkánkra büszke 
vagyok! Ha mégis ki kellene 
emelnem egyet-kettőt, akkor a 
lajosmizsei Városházát, az Új-
hartyáni Német Nemzetiségű 
Általános Iskolát, a táborfalvai 

és felsőlajosi templomokat, a 
tiszakécskei Barack Hotelt, a 
felsőlajosi Márka üzem épü-
leteit említeném. Szerencsé-
re megbecsülik a munkánkat. 
Pest megyében 5 nívódíjjal 
értékelték a szakmai elkötele-
zettségünket. Sok a visszatérő 
megrendelőnk.
– Mi a titka annak, hogy 30 
éve sikeresek?

– Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy a nyereséget visz-
szaforgassuk a cégbe, hogy 
folyamatosan fejlődjünk. 
A másik alapelvem pedig az 
volt, hogy kimagasló szakmai 
háttérrel rendelkező, kiváló, 
magasan képzett munkatár-
sakkal és szakemberekkel ve-
gyem magam körül. Jelenleg 
is magas a mérnöki állomány 
a cégnél, amely által el tudjuk 
érni azt a szakmaiságot, mely-
lyel meg tudunk felelni a piaci 
elvárásoknak. Hatfős vállal-
kozási csoport mellett nyolc 
mérnök támogatja az építés-
vezetők munkáját. Sikerrel 
pályázunk közbeszerzéseken, 
de emellett a magánszférá-
ban is jelentős kivitelezéseket 
bonyolítunk.

Fontos megjegyezni, hogy 
családi vállalkozás vagyunk. 
A két lányom – Gombkötő 
Zita és Törökné dr. Gomb kötő 
Dóra – ügyvezetőként a cég-

nél dolgozik, a feleségem 
szintén.
– Egy olyan válságban, mint 
amilyen a jelenlegi, hogyan 
lehet menedzselni egy vállal-
kozást?

– Több válságot is átvészel-
ve azt gondolom, a mostani 
helyzetben is nagyon fontos 
a tőkemegtartás, azaz, hogy 
tartalékot képezzünk, visz-
szafogottan költekezzünk. 
A jelenlegi időszak nem a 
nagy fejlesztések ideje lesz. 
A gondokat már tavaly érzé-
keltük, mindezek okán az 
alapanyagkészletünket meg-
növeltük. A 2022-es év ettől 
függetlenül eredményes lesz, 
de hogy mi várható 2023-
ban? Ezt nem tudjuk.
– Milyen terveik vannak?

– Célunk, hogy továbbra 
is egy megbízható, lendüle-
tes, Kecskemét környékén 
piacvezető cég legyünk, a 
megrendelőink, a partne-
reink elégedettek legyenek 
az elvégzett munkáinkkal 
és visszatérjenek hozzánk. 
Folyamatosan fejlődni aka-
runk, hogy a jövőben akár új 
irányok felé is nyitni tudjunk. 
Rövid távú célunk, hogy az 
asztalosüzemünket bővítsük, 
és az idei évben újra elindí-
tott tervezési részlegünket 
fejlesszük.

Gombkötő Márk alapította a családi vállalkozást  Fotó: Barta Zsolt

Raktárt építettek 
uniós támogatással
BAJA A bajai Kal-System Kft. 
mintegy 300 millió forintos 
projektet vitt végbe 209 mil-
lió forint európai uniós támo-
gatással. A beruházás kere-
tében megépült egy 1600 
négyzetméteres raktár, 
melyben egy soros és egy 
statikus állványrendszert is 
kiépítettek, és vásároltak egy 
magasemelő targoncát, va-
lamint az irodaépület fűtését 
egy 16 kW-os hőszivattyús 
rendszer oldja meg.

Bemutatták az új 
termékpalettát
BAJA Bemutatta új termék-
palettáját és környezetbarát 
ECO Stone termékcsomagját 
a Bácska-Logistik Kft. A cég 
az építőipari vállalkozások-
nak mostantól új lehetőség-
ként kínálja az épületek bon-
tásánál keletkező hulladék 
egyszerűbb és gazdaságo-
sabb kezelését, valamint a 
feldolgozott, inert hulladék-
ból előállított késztermékek 
felhasználását. A termékek 
gyártási költsége kevesebb, 
ezért a piaci áruk is kedve-
zőbb.

Adományt adtak át 
a rászorulóknak
KALOCSA Az egyik legna-
gyobb magyarországi bel-
sőtéri lámpatestgyártó, az 
EMIKA Elektromechanikai 
Zrt. nagylelkű felajánlásá-
nak köszönhetően Kalocsán 
több ezer izzót adtak át a rá-
szorulóknak. Az energiataka-
rékos, LED-izzókat Kalocsa 
város különböző intézmé-
nyeinek vezetői osztották 
szét a nehéz helyzetben élők 
között.

Új felfogásra 
van szükség
KISKUNHALAS Szakmai ren-
dezvényt tartott a Fiat Már-
kakereskedők Országos 
Szövetsége. A vendéglátó az 
érintett kiskunhalasi autó-
kereskedés, a KB Autoteam 
Kft. ügyvezetője, Juhász 
Tibor volt, aki egyben a szer-
vezet elnöke. A magyaror-
szági Fiat és Jeep márkake-
reskedések importőrváltás 
közepette élik mindennapja-
ikat. Ez merőben új felfogást, 
a megszokott ügymenettől 
eltérő adminisztrációt, keres-
kedői gyakorlatot jelent.

Hírsáv Jól szerepeltek 
a diákok 
a versenyeken

Az idei WorldSkills vi-
lágversenyt eredetileg 
2022 októberében tar-

tották volna Sanghajban, de 
a szervezők a kínai járvány-
ügyi helyzet miatt lemondták 
a rendezvényt. A világversenyt 
WorldSkills Competition 2022 
Special Edition néven így most 
15 ország 26 városában bo-
nyolították le 62 versenyszám-
ban. 57 országból 1015 ver-
senyző méretette meg magát 
szeptember 7. és november 
26. között.

Magyarországot 23 ver-
senyszámban 27 fiatal szak-
ember képviselte 10 külön-
böző országban. A magyar 
diákok szépen szerepeltek. 
A belgiumi Startech’s day-en 
megszervezett Pék Skills ver-
senyen egy fiatal magyar pék-
lány, Skultéti Zita lett a má-
sodik helyezett. Ugyancsak 
dobogósként, ezüstérmet 
nyert a huszonegyéves Sisák 
Botond webfejlesztő a dél-
koreai Goyangban. Német-
országban, Lahrban Offner 
Márton léphetett a dobogó 
második fokára víz-, gáz- és 
fűtésszerelő szakmában.

Bokor Péter és Hutter Péter 
kertépítők szakmájuk bronz-
érmét hozták el az észtorszá-
gi Tallinnból. Szeptemberben 
és októberben összesen hat 
hazai versenyző szerzett kivá-
lósági érmet, novemberben 
újabb fiatal magyar tehetsé-
gek részesültek ebben az el-
ismerésben. Pál Blanka Fran-
ciaországban, Bordeaux-ban 
bizonyíthatott az ápolás és 
gondozás kategóriában. Per-
ge Zsolt fodrász és Darabos 
Lili szépségápoló a finnországi 
Helsinkiben versenyzett kima-
gasló eredménnyel, míg Ölbei 
Zsolt László autószerelő Né-
metországban, Drezdában bi-
zonyított. Czimmer Bálint festő 
és dekoratőr az olaszországi 
Bolzanóból hozott haza kivá-
lósági érmet. Ezt az elisme-
rést azoknak a versenyzőknek 
ítélték oda, akik pontszámuk 
alapján közel kerültek a dobo-
gósok eredményéhez és szak-
mailag szintén kiemelkedően 
teljesítettek.

A magyar versenyzők rész-
vételét a WorldSkills és a 
EuroSkills nemzetközi szakmai 
versenyeken a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara szerve-
zi és koordinálja, szponzorok-
kal együttműködve biztosítja 
a versenyzők felkészítését az 
eredményes szereplésre.

A legjobb szakmai megoldásokat díjazták
Pályázat A ballószögi Hajnal Attila Thermobox D73 nevű központi vezérlő szerkezete is az első helyen végzett

A Dél-Alföldi Innovációs 
Díj pályázatot 13. alka-
lommal hirdette meg az 

MTA Szegedi Akadémiai Bizott-
ságának elnöksége, együtt-
működve Békés, Bács-Kiskun 
és Csongrád-Csanád megyék 
kereskedelmi és iparkamarái-
val, valamint a Dél-alföldi Regi-
onális Innovációs Ügynökség 
Közhasznú Egyesülettel. A Dél-
Alföldi Innovációs Díj gazdasá-
gi társaságok kategóriájában 
a szegedi ZETO EU Kft.-t képvi-
selő dr. Kokavecz János ügyve-
zető vette át az első díjat.

Pályázatuk egy vezeték nél-
küli, hordozható és a kórházi 
használatban lévő géles elekt-

ródák helyett szárazelektródát 
használó elektro-encefalogram 
(EEG) berendezésről szólt, ame-
lyet ott, a helyszínen szemügyre 
is lehetett venni. Ebben a ka-
tegóriában oklevéllel ismerték 
el a CSOMIÉP Kft. és a Nagy 
és Társai Bt. „ESZSVÁR” típusú 
nagyvasúti, előre gyártott mak-
ro szintetikus szállal erősített 
nagypaneles síncsatornás útát-
járó rendszerét; a díjat a fejlesz-
tés témafelelőse, Onderó Béla 
műszaki referens vette át.

Az innovációs díj termé-
szetes személy kategóriájá-
ban a ballószögi Hajnal Attila 
Thermobox D73 nevű központi 
vezérlő szerkezete nyert első dí-

jat; ez a fejlesztés a kompresz-
szorházak hőmérsékleti szabá-
lyozását képes úgy elvégezni, 

hogy a kompresszorok leadott 
hőjét is hasznosítja. A kategória 
okleveles elismerését Törőcsik 

Károly Konrád kapta, aki vállal-
kozások digitális fejlesztéséhez 
dolgozott ki IoT (vagyis netes 

hálózaton hasznos adatot kom-
munikáló) platformot, amelyet 
energiafelhasználást mérő al-
kalmazással párosított.

A díjakat az ünnepségen 
Krisztin Tibor, a SZAB elnöke, 
valamint az innovációs alapít-
vány kuratóriumának tagjai, 
Kőkuti Attila, a Csongrád-Csa-
nád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, Sipos 
Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
titkára, Szabó Géza, a Békés 
Megyei Kereskedelmi Ipar-
kamara alelnöke és Maróti 
Péter, a Dél-alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség igazga-
tója adták át.

A zsűri tagjai az egyik kategória győztesével
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Nehéz időszakot élünk
vállalkozások Spórolniuk kell a fűtéssel és a világítással is

Az energia- és a gazdasági 
válság a vállalkozások veze-
tőit a terveik átgondolására 
késztette. Kamarai tagvállal-
kozások cégvezetői nyilatkoz-
tak arról, milyen változtatá-
sokat vezettek be az év során 
és mire is számítanak a kö-
vetkező hónapokban.

BARTA ZSOLT

Rendkívüli időszakot élünk. 
Ez az energiaválság szinte min-
den vállalkozást érint, így ben-
nünket is – nyilatkozta a bajai 
Duna Wellness Hotel ügyveze-
tője, Halmosi Zoltán. Most is, 
ahogy minden évben, ősszel 
felkészültek a téli üzemmódra. 
A rutinfeladatok elvégzése mel-
lett más intézkedéseket is be 
kellett vezetniük.

A nyári klimatizálásra hasz-
nált hőszivattyú rendszerü-
ket átállították fűtésre, fel-
váltva a gázkazánokat. Azzal 
az energiahordozóval fűte-
nek, amely az adott időszak-
ban olcsóbb. Rendelkeznek 
napelemrendszerrel és napkol-
lektoruk is működik. A napele-
mekkel előállított áram jelen-
tősen besegít az elektromos 
energia költségek optimalizá-
lásába, az éves felhasználás 
60 százaléka napenergiával 

kerül előállításra. Még 2013-
ban szereltek fel napkollektoro-
kat, majd 2020-ban a napele-
met. Mára mindkét rendszert 
bővítették. A villamos energia 
szükségletük 60 százalékát ter-
melik meg így. A napkollektor 
nyáron a hőigény 100 százalé-
kát biztosítja, de ősztől tavaszig 
is jelentős arányban segít be 
a melegvíz-előállításba a rend-
szer. Annak idején kicsit drágá-
nak tűnt a napkollektor-beruhá-
zás, de ma már az mondható, 
hogy aranyat ért a beruházás, 
fogalmazott az igazgató. A két 
covid-járványos év, majd az 
energetikai válság nem ked-
vezett az idegenforgalomnak. 
Mint mondta, tavaly május 
után, ahogy megtörtént a tu-
risztikai nyitás, jelentős forga-
lomnövekedés volt, és viszony-
lag jó évet zártak.

Az idén is hasonló bevétellel 
számolnak, de az eredmény a 
költségek emelkedése miatt ki-
sebb lesz. A jövő év első negye-
dét pedig még nem látják, hogy 
mi is várható, mondta végül 
Halmosi Zoltán cégvezető.

Benkovics Zsolt és Benko-
vics Réka, a kecskeméti Pa-
rafa Bútoripari és Kereskedel-
mi Kft. cégvezetői kérésünkre 
nyilatkoztak a takarékossági 
intézkedésekről. Több mint 

száz világító eszközt ledesre 
cseréltek, illetve a fűtésnél 
is változásokat vezettek be. 
Az üzemcsarnokot nyolc zóná-
ra osztották. Egy vezérlőberen-
dezés működik, amely a bútor-
gyártási folyamat különböző 
helyszínein szabályozza a hő-
fokot. A varrónőknél, kárpito-
soknál magasabb, a csomago-
lóknál, rakodóknál valamivel 
alacsonyabb a hőmérséklet. 
Gázzal fűtenek, szerencsére 
még viszonylag jó áron kötöt-
tek szerződést. Az áramköltsé-
gük viszont a duplájára nőtt.

A cégvezetők elmondták, 
hogy a termelés több mint 90 
százalékát Ausztriában, Német-
országban, Svájcban, Olaszor-
szágban és Spanyolországban 
vásárolják meg. A covid-válság 
után az év első fele nagyon jól 
alakult. A háború nemzetközi 
hatására azonban 10–15 szá-
zalékkal csökkent a forgalom 
az utóbbi hónapokban. Az igé-
nyesebb bútorokat, valamint 
a viszonylag olcsóbb árfekvé-
sűeket vásárolja a piac, ezért 
abban reménykednek, hogy 
a magas minőségű bútorok 
iránt folyamatos lesz a kereslet, 
mondták Benkovics Zsolt és 
Benkovics Réka cégvezetők. 

Tercsi Miklós, az ÉKISZ Kft. 
ügyvezető igazgatója nem 

panaszkodott a megrende-
lések csökkenése miatt. 
– A jövő év közepéig előre-
látunk. Ha jól sikerülnek a ter-
vek, akkor akár 2023 végéig 
is szerezhetünk megbízáso-
kat, mondta a mélyépítő cég 
vezetője. Azonban tény, hogy 
az eredményesség csökken. 
Az idén a tavalyi árszínvonalon 
lehetett munkát vállalni. Mivel 
a költségek közben megnöve-
kedtek, ezért a nyereség szint-
je közelít a nullához. Látható, 
hogy az állami megbízások 
száma jelentősen csökken, de 
az euróárfolyam változásának 
köszönhetően a külföldi cégek 
új beruházásokat indítottak.

Kecskeméten több projek-
tet sikeresen pályáztunk meg. 
Dolgozunk a Mercedes-gyár-
nak és autóipari beszállítók-
nak egyaránt, ami mindig 
izgalmas kihívást jelent szá-
munkra. Emellett az 52-es 
főút és a 441-es út felújításá-
nál is kaptunk komoly megbí-
zásokat, valamint Budapesten 
és Dunavecsén végzünk beru-
házásokat. Sok megkeresés 
talál meg bennünket, de nem 
mindegyikkel tudunk foglalkoz-
ni, mivel nincs elegendő kapa-
citásunk – fogalmazott Tercsi 
Miklós, az ÉKISZ Kft. ügyveze-
tő igazgatója.

Tudnivalók  
az előzetes 
bizonyítási 
eljárásról

Folytatjuk a Gazdasági Ab-
lak új rovatában a vállal-
kozásokat érintő közjegy-

zői eljárások bemutatását.
Sokan fordulnak azért köz-

jegyzőhöz, hogy bizonyítékot 
szerezzenek egy folyamatban 
lévő, vagy egy esetleges ké-
sőbbi jogvitára való felkészülés 
céljából – mondta lapunknak 
dr. Csonka Péter közjegyző.

Ilyen helyzetekben előfordul, 
hogy egy meglévő állapotot kell 
rögzíteni, mert az később már 
nem reprodukálható, illetve ez-
zel együtt arra is választ kíván 
kapni az érdekelt fél, bizonyít-
ható-e, hogy a vitás helyzet a 
másik fél hibájából alakult ki, 
illetve amennyiben igen, mek-
kora összegű kártérítésre, vagy 
kompenzációra számíthat?

Konkrét példa lehet, ami-
kor a megrendelő nem veszi 
át az építési vállalkozótól az 
elkészült épületet. Egy ilyen 
helyzetben a vállalkozó alap-
vető érdeke, hogy bizonyítani 
tudja: ő teljesített a határidő-
re. Ha közjegyzőhöz fordul, 
és kéri igazságügyi szakér-
tő kirendelését, esetleg ezzel 
párhuzamosan közjegyző-
vel készíttet tanúsítványt és 
videófelvételt az épület állapo-
táról, egy jogvita során nagyon 
erős közokirati bizonyítékra 
tesz szert. Ezzel olyan bizonyí-
ték kerül a kezébe, amelyet 
egy későbbi per esetén fel-
használhat, vagy éppen egy 
szükségtelen bírósági eljárást 
előzhet meg vele. Az ezen el-
járásban keletkezett igazság-
ügyi szakvélemény ugyanis 
ugyanolyan bizonyító erővel 
rendelkezik, mintha a szakér-
tői bizonyítást bírósági perben 
folytatták volna le. Egy elő-
zetes bizonyítási eljárásban 
arra is lehetőség van, hogy a 
szemben álló felet is bevon-
juk az eljárásba, hiszen adott 
esetben mindkét fél érdeke 
lehet, hogy még a per meg-
kezdése előtt egyes bizonyítá-
si kérdések eldől jenek.

Az igazságügyi szakértő vé-
leménye elég nyomatékkal 
bírhat ahhoz is, hogy a másik 
felet rávegye a szerződéssze-
rű magatartás tanúsítására. 
Ha pedig mégsem lehet elke-
rülni a bírósági utat, a közjegy-
zői előzetes bizonyítási eljárás 
során keletkezett bizonyítékok 
segítik egy esetleges per elő-
készítését és gyorsítják annak 
lefolyását.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

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

Kereskedelmi és Iparkama-
ra külügyi és külkereskedel-
mi vezetője a 76/501-508-as 
vagy a 70/702-8401-es tele-
fonszámon ad felvilágosítást.

Lengyel kereskedelmi vállalat 
az építőiparban használt kü-
lönböző termékek nagykeres-
kedelmével foglalkozik, mint 
például ereszcsatorna-rend-
szerek fém alkatrészei, ma-
dárvédelmi tüskék, hóvédők, 
fotovoltaikus tartók és nap-
elemes oszlopok, tetőfedő 
tartozékok. A vállalat foko-
zatosan bővíti termékkata-
lógusát, megfelelve a hazai 
és külföldi ügyfelek egyedi 
igényeinek. Jelenleg a lapos 
tetőkre szánt fotovoltaikus 
acél- vagy alumíniumszer-
kezetek gyártóit keresik. 
(BRPL20221028008)
 
Egy romániai vállalat,  
amely számos ipari ágazat-
ban szerzett tapasztalattal 
rendelkezik a berendezések 
forgalmazásában, fejleszte-
ni és bővíteni kívánja a kíná-
latában szereplő termékek 
sokféleségét, különösen az 
alacsony energiafogyasztá-
sú ipari berendezések te-
rén. Forgalmazóként vagy 
kereskedelmi ügynökként 
tevékenykedne a román pi-
acon új, különösen az EU-
beszállítók által kínált ter-
mékekkel kapcsolatban. 
(BRRO20221101007)
 
Egy több mint 10 évvel ez-
előtt létrehozott francia be-
mutatóterem női konfek-
ciómárkákat keres, hogy 
forgalmazza vagy képvisel-
je őket prémium és orszá-
gos, többmárkás női ru-
házati üzlethálózatában. 
(BRFR20221017012)
 
Egy német csomagküldő 
cég, amely személyre szabott 
ajándéktárgyakra, háztartási 
és kerti termékekre szakoso-
dott, szeretné tovább bővíte-
ni a különböző kerti termékek 
portfólióját. Olyan gyártókat 
vagy nagykereskedőket keres, 
akik képesek madárvédelmi 
tüskéket gyártani. A német 
cég alvállalkozói vagy kereske-
delmi megállapodást kötne. 
(BRDE20221103015)

Folytatódik a Széchenyi Kártya Program
Kedvező hitelek A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban elérhetők a konstrukciók

A brüsszeli szankciók 
rendkívül hátrányos 
gazdasági következ-

ményekkel járnak a hazai 
kkv-k számára. A kamat-
lábak magasak, a hitel-
feltételek szigorodnak, a 
forgóeszközhitel-szükség-
let megnőtt, az energiaha-
tékonysági fejlesztésekhez 
pedig forrásokra van szük-
ségük. Ebben a helyzetben 
a kormánynak kézzelfog-
ható segítséget kell nyújta-
nia. A magyar kkv-k talpon 
maradásának és verseny-
képességének megőrzése 
érdekében a kormány arról 
döntött, hogy 2023 első 

fél évében kezelési költ-
ség nélkül, a piaci kamat-
szinthez képest rendkívül 
kedvező, évi 5%-os ügyfél-
kamattal elérhetővé teszi 
a Széchenyi Kártya Prog-
ram hiteltermékeit. Január-
tól 6 darab termék marad: 
a folyószámla- és likviditá-
si hitel mellett továbbra is 
elérhetők lesznek a kisebb 
vállalkozásoknak szóló ter-
mékek (mikrohitel), a tu-
risztikai és agrárágazatot 
segítő programok (Széche-
nyi Turisztikai Kártya és 
Agrár Széchenyi Beruházá-
si Hitel), és az energiaha-
tékonysági fejlesztéseket 

támogató Széchenyi Zöld 
Beruházási Hitel is. Ki-
emelendő továbbá, hogy a 
Széchenyi Kártya Program 
kulcsszerepet játszik a 
kormány által bejelen-
tett Feldolgozóipari KKV 
Energiaköltség és Beru-
házás Támogatási Prog-
ramban is.

A részt vevő vállala-
tok számára ugyanis 
lehetőség van arra, hogy 
az energiahatékonysá-
gi beruhá zásaikat a ked-
vező, 5 százalékos kamat 
mellett elérhető Széchenyi 
Zöld Beruházási Hitel se-
gítségével hajtsák végre. 

A hitel igénybevételekor 
pedig a kormány önerő- 
támogatást nyújt legfeljebb 
a beruházás összköltsége 
15 százalékának erejéig. 
A Program feltételeit az 
energiatamogatas2022 
portálon elhelyezett Felhí-
vás tartalmazza. A Széche-
nyi Kártya Program hitel-
konstrukciói Bács-Kiskun 
megyében 4 helyen, mind a 
4 kamarai irodában igényel-
hetők az ügyfélszolgálatok 
teljes nyitvatartási idejé-
ben. A nagy tapasztalattal 
rendelkező munkatársak 
gyors és hatékony ügyinté-
zést garantálnak:

6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. 
Tel.: +36-76/501-500 
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu

6500 Baja, 
Kossuth Lajos utca 2-4. 
Tel.: +36-79/520-400 
E-mail: bkmkikbaja@t-online.hu

6300 Kalocsa, 
Búzapiac tér 10. 
Tel.: +36-78/566-220 E-mail: 
bkmkikkalocsa@t-online.hu

6400 Kiskunhalas, 
Szilády Áron u. 31. 
Tel.: +36-77/528-896 
E-mail: bkmkikhalas@t-online.hu

A kecskeméti Parafa Bútoripari és Kereskedelmi Kft. üzemében vezérlő irányítja a fűtést  Fotó: Bús Csaba

Hasznos segítség



Kiállítást nyitottak
kecskemét A város régi kilincseit mutatja be 

Harsányi Zsuzsanna festő-
művész új oldaláról mutat-
kozott be, régi kilincsekről 

készült fotóiból nyílt tárlata a keres-
kedelmi és iparkamara épületében. 
A helyi védettségű, műemlékvéde-
lem alatt álló, valamint régi, zömé-
ben az 1950-es évek előtt épült 
házakon örökítette meg a régi mes-
terremekeket. Művészként azonnal 
felismerte, mely épületrészek ér-
demesek arra, hogy az utókornak 
megörökítsék fotókon. A kilincsek 
mellett nyílászárók, vasalatok, ke-
rékvetők, zászlótartók láthatók a 
képeken. A közel négyezer darabos 
fotóadatbankot átadta Kecskemét 
önkormányzatának és a Katona Jó-
zsef Múzeumnak.  S. H.
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Képzést indítottak
Zöldgazdaság Nagy szükség van a kiváló szakemberekre

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) Zöldgazdasági 
szakemberképzést indított 
az ősszel. A témával kapcso-
latban nyilatkozott a BKMKIK 
két szakértője.

BARTA ZSOLT

Tan Attila klímavédelmi és kör-
nyezetvédelmi szakértő, a tan-
folyam egyik előadója lapunk 
kérdésére elmondta, hogy a 
képzésen résztvevők nagyon 
érdeklődőek. Az előadók a 
klímavédelmi alapismeretek 
rendszerezése után gyakorla-
ti példákon keresztül használ-
hatóbbá teszik az elméleti in-
formációkat. A tanfolyamon a 
hallgatók elmondhatják a már 
létező szakmai tapasztalata-
ikat. A záró feladat egy olyan 
esettanulmány, amelyet min-
denki a maga szakterületé-
ről emel ki. Egy egyszerűsített 
fenntarthatósági projektet kell 
alkotniuk, amelyet az utolsó ok-
tatási napon a résztvevők ele-
meznek. 

Ennek elkészítése nem ide-
gen a résztvevőknek, mivel az 
első foglalkozáson egy konk-
rét eset alapján végigelemez-
tek egy példát. Megnézték, mi 

a háttere az adott problémá-
nak. Az hogyan kapcsolódik a 
klímaváltozáshoz, a gazdasá-
gi kérdésekhez. Arra is keresik 
a választ, hogy van-e az adott 
projektnek jövője. Konkrétan 
kiszámolják a szén-dioxid-csök-
kentő hatását, meghatároz-
zák a megtérülési időt is, és 
az ehhez tartozó szén-dioxid-
kibocsátás-csökkenést. Végül 
olyan ütemtervet készítenek, 
amely a projekt bevezetésének 
a fázisait mutatja be. A tan-
folyam arra teszi képessé a 
résztvevőket, hogy a gazdasági 
szempontokat szem előtt tart-
va, a klímaváltozáshoz alkal-
mazkodva, a fenntarthatóságot 
biztosítva, be tudják mutatni a 
cégeik vezetőinek, hogy miért 
van szükség a projekteken be-
lül a klímaváltással összefüg-
gő szempontok beépítésére – 
mondta Tan Attila.

Megkérdeztük Ekkehard Phi-
lippet, a kamara szakértőjét a 
téma aktualitásával kapcsolat-
ban. A szakember azzal kezdte, 
hogy az ember okozta klíma-
változás már most is érezhető 
hatást gyakorol a szélsőséges 
időjárásra és éghajlatra a világ 
minden régiójában. Az úgyne-
vezett üvegházhatású gázok 
(CO2, metán, dinitrogén-oxid 

és CFC) kibocsátása megaka-
dályozza a hő kisugárzását a 
légkörbe. Egyre több üvegház-
hatású gáz kerül a légkörbe, 
fokozva a természetes üveg-
házhatást. Az időjárás feljegy-
zésének kezdete óta az elmúlt 
hét év volt a valaha feljegyzett 
legmelegebb időszak, és 2022 
októbere 1,36 Celsius-fokkal 
volt az iparosodás előtti szint fe-
lett. A klímaváltozás tehát már 
elkezdődött, a kérdés inkább 
az, hogy sikerül-e bekorlátozni 
a globális felmelegedést 1,5 és 
legfeljebb 2 Celsius-fok közé, 
és alkalmazkodni az éghajlat-
változás hatásaihoz. Hozzá-
tette: a klímaválság előtérbe 
helyezte azokat a megoldat-
lan problémákat, amelyek már 
2015-ben az ENSZ-tagállamok 
17 Fenntartható Fejlődési Cél 
(SDG) ratifikációjához vezet-
tek. Célok, amelyek az ökoló-
gia, a gazdaság és a szociális 
kérdések egyensúlyára össz-
pontosítanak. A mindennapi 
tevékenységeink és cselekede-
teink középpontjában a fenn-
tarthatóság áll. Számos hazai 
és nemzetközi program indult 
már eddig is, de úgy tűnik, hogy 
az átütő siker még sokáig várat 
magára. Miért? Egyrészt azért, 
mert az eddig bevezetett intéz-

kedések hatásai sok idő után 
fognak érvényesülni. Második 
(és véleményem szerint a sok-
kal fontosabb), hogy hiányzik 
a társadalmi diskurzus a fenn-
tarthatóság témában – fogal-
mazott Ekkehard Philipp.

Hogyan képesek az egyé-
nek, a cégek hozzájárulni a 
fenntarthatóság témájához 
és ezáltal a klímavédelem-
hez? Milyen termékekre és 
szolgáltatásokra van szük-
ség? Az állam szerepe ebben 
a központi nevelési, ellenőr-
zési és példakép funkció len-
ne. Proaktívan támogatnia 
kell a gazdaság és a társada-
lom átalakulási folyamatát 
(beruházások, oktatás), és 
társadalmilag tompítania kell 
a negatív következményeket 
(strukturális munkanélküli-
ség és megélhetési költségek 
emelkedése). A válságok min-
den kockázat ellenére új fej-
lődési lehetőséget jelentenek 
a vállalatok és a munkaválla-
lók számára: új termékeket és 
szolgáltatásokat, de új mun-
kaprofilokat is. Az, hogy meny-
nyire leszünk sikeresek, attól 
is függ, hogy milyen gyorsan 
alkalmazkodunk ehhez az új 
helyzethez – zárta gondolatait 
Ekkehard Philipp.

Adószakmai nap 
a kamarában

A 2023. évi adóváltozások-
ról tart tájékoztató előadást 
a vállalkozásvezetők és a 

könyvelők számára a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra. A 2022. december 5-én megren-
dezésre kerülő fórumon az érdeklő-
dőknek személyesen vagy online is 
lehetőségük van részt venni.

A tájékoztató előadást idén is 
Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi 
Tájékoztatási Osztály szakértője 
tartja a kamara kecskeméti szék-
házában. Az adócsomagból a kö-
vetkező témaköröket mutatják be 
részletesen:

    • ingatlanok rendeltetés-
változtatásának eltérő áfabeli meg-
ítélése,

    • építőipari fordított adózás,  
új-használt ingatlan kérdése,

    • átalányadózó egyéni vállal-
kozókat, őstermelőket érintő járu-
lék- és szochováltozások,

    • lakásáfa, marad a kedvez-
ményes adókulcs,

    • katások támogatásból szár-
mazó bevétele,

    • kiskereskedelmi adó 2023. 
évi emelése,

    • NETA változások 2022. 
őszétől,

    • mire kell figyelnie az átalány-
adózó egyéni vállalkozóknak 2023. 
évben,

    • őstermelők 2022. évi szoci-
ális hozzájárulási adójának elszá-
molása,

    • kisebb, a felsorolásában 
nem említett adóváltozások.

Az előadást követően a részt-
vevőknek konzultációra is lehe-
tőségük nyílik. A jelentkezés fel-
tételei és további információk az 
iparkamara weboldalán, a 
wwww.bkmkik.hu oldalon talál-
hatók.

Támogatási 
programot 
indítottak 
a hazai kkv-knak

A kormány a drasz-
tikus energiaár-
emelkedés okozta 

nehézségek mérséklé-
se érdekében a hazai 
energiaintenzív feldol-
gozóipari mikro-, kis- és 
középvállalkozások tá-
mogatása érdekében 
célzott támogatási prog-
ramot indított. A Magyar 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara megállapította, 
hogy a szigorú elvárá-
sok miatt jóval kevesebb 
vállalkozó tud élni ezzel 
a lehetőséggel, ezért a 
beruházási támogatási 
program módosítását  
indítványozta.

November 21-én Nagy 
Márton gazdaságfej-
lesztési miniszter kö-
zölte, hogy a kormány 
könnyítést vezetett be 
a Feldolgozóipari KKV 
Energiaköltség és Be-
ruházás Támogatási 
Programban. „Míg eddig 
az a vállalkozás minő-
sült energiaintenzívnek, 
amely energiaköltsége 
2021-ben elérte az árbe-
vétel 3 százalékát, úgy 
a jövőben ez az elvárás 
2 százalékra csökken, 
mostantól tehát már 
ezek a vállalkozások is 
regisztrálhatnak” – fo-
galmazott a szaktárca 
vezetője.

A kormány továbbra is 
kéri, hogy a támogatot-
tak védjék meg a mun-
kahelyeket, őrizzék meg 
a foglalkoztatottak leg-
alább 90 százalékát.

A támogatási program 
regisztrációs felülete az 
energiatamogatas2022.nffku.hu 
oldalon érhető el.

A felhíváshoz tartozó 
dokumentumokat és a 
kitöltési útmutatót pedig 
az nffku.hu honlapon is-
merhetik meg.

A Támogató honlapját 
az aktuális információk 
érdekében folyamato-
san kísérjék figyelem-
mel! Kérdés esetén a 
következő elérhetősé-
geken érdeklődhetnek: 
a +36-70/930-8728-as 
hívószámon hétfőtől 
péntekig 8.00 és 16.00 
óra között, valamint az 
energiatamogatas2022@nffku.hu 
e-mail-címen.

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

Kedvezményes áron  
iroda kiadó

Vállalkozói tevékenységre iroda vehető bérbe  
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és  

Iparkamara kecskeméti székházának földszintjén.
Az igényes kivitelezésű, frissen felújított, 

klimatizált irodaegység portaszolgálattal,  
parkolási lehetőséggel várja bérlőit  

az Árpád krt. 4. szám alatt.

Bővebb információ a köztestület  
elérhetőségein kérhető:  

Tel.: 76/501-500,  
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu

HIRDETÉS

Érdekes tárlat nyílt a kereskedelmi és iparkamara épületében
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