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Kiadvány a legnagyobb cégekről
TOP 100 A megye gazdasági fejlődésének áttekintését segíti a kereskedelmi és iparkamara
A tavalyi évet tekinti át 
a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) TOP 100 Bács- 
Kiskun Megye Gazdasá-
ga 2022 című kiadványa. 
A megyei cégek árbevétele 
2021-ben a korábbi évhez 
képest tíz százalékkal nőtt. 
A TOP 100-as listára 6 milli-
árd 592 milliós árbevétellel 
lehetett bekerülni.

BARTA ZSOLT

Minden évben kiadja a me-
gye gazdasági fejlődésének 
áttekintését a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara. A december elején 
megjelent kiadvány a 2021-
es évet vizsgálja, de már érin-
ti a 2022-es év első felének 
a történéseit is. Az érdeklő-
dők haszonnal forgathatják 
a rengeteg adattal, táblá-
zattal és az azokhoz fűzött 
ismertetőkkel megjelente-
tett elemző összefoglalókat, 
amelyek Bács-Kiskun külön-
böző reálfolyamatairól adnak 
összképet. A BKMKIK külön 
rendezvényt szánt az idén is 
a kiadvány bemutatására, 
amely előtt az előadóktól kér-
tünk interjúkat.

Gaál József, a BKMKIK el-
nöke lapunknak elmondta: 
a számok alapján arra lehet 
következtetni, hogy a tava-
lyi év – bár a Covid-válság 
után vagyunk – viszonylag jó 
év volt. A TOP 100-as listán 
szereplő cégek 90 százalé-
ka növelni tudta az árbevéte-
lét, kétharmaduk nemcsak 
a nyereségét, de a foglalkoz-
tatottak számát is bővítette, 
nyilatkozta a szervezet veze-
tője. A megyei vállalkozások 
tavaly 5008 milliárd forintnyi 
árbevételt produkáltak. En-
nek a fele a feldolgozóiparból 
származik, negyede a keres-
kedelemből és a gépjárműja-
vításból, míg 13 százalékot 
az építőipar jegyez, a mező-
gazdaság pedig közel tíz szá-
zalékkal gyarapította a fenti 
összeget. A korábbi évekhez 
képest az arányok döntő-
en nem változtak. Az elnök 
hangsúlyozta, hogy az 5008 
milliárd forintnyi bevétel 60 
százalékát hazai tulajdono-
si körrel rendelkező cégek 
érték el. Kérdésünkre Gaál 
József elmondta, hogy Bács-
Kiskun a megyék gazdasági 
teljesítményének a sorrend-
jében az 5-6. helyet foglal-
ja el.

Dr. Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke is előadó volt, 
és interjút adott lapunknak. 
Mint mondta, rengeteg ki-

hívás éri folyamatosan a gaz-
daságot. Az energiaválság 
erőteljesen hat az országra, 
mert az elmúlt 12 év során 
egy olyan ipari struktúra 
épült ki, amelynek hatalmas 
az energiaigénye. Elég csak 
Kecskeméten körbenézni, 
és több nagy energiaigényű 
céggel találkozhatunk. Ha 
nem tudunk energiát hozni 
Oroszországból, akkor ta-
nácstalanok vagyunk, fogal-
mazott az országos elnök, 
majd hozzá tette: az infláció 
óriási kihívást jelent ideha-
za. A Magyar Nemzeti Bank 
a kérdéssel három éve nem 
tud mit kezdeni. A Covid-
járvány ugyan lassította a 
pénzromlás mértékét, mivel 
a járvány során a kereslet-
csökkenés visszafogta az 

inflációt. Most keresletnö-
vekedés van, amely erősíti 
az inflációs folyamatokat. 
Parragh László elmondta: 
a helyzetet az is bonyolítja, 
hogy a nagy ellátórendszerek 
előtt is sok kihívás áll.

Megjegyezte: a kamara 
együttműködik a kormány-
nyal, ennek eredménye-
ként az iparűzési adót két 
esztendőn át megfelezte 
a kormányzat. A szervezet 
olyan adóváltozásokat kért, 
amely minden cégnek elő-
nyös. A kamatstop kialakí-
tása volt a legutóbbi javas-
lat, amely 5–10 százalék 
között igényelte a kamatok 
beállítását. Végül 7,7 szá-
zalékon fagyasztották be a 
kamatokat. Az elnök meg-
említette a Széchenyi Kártya-

konstrukciókat, amelyek se-
gítségével kedvezményesen 
jutnak hitelhez a vállalkozá-
sok. Az elmúlt években több 
ezer milliárdnyi forgótőkét si-
került kihelyezni a piacra.

A piaci kamatok 20 száza-
lék körül mozognak, a Szé-
chenyi Kártya-konstrukciók 
5 százalék körül alakulnak. 
Kérdésünkre, hogy számítha-
tunk-e recesszióra, Parragh 
László így válaszolt: az ese-
mények nagyon gyorsan tör-
ténnek, érzése szerint pozi-
tív tartományban marad a 
gazdaság, de az is igaz, hogy 
folyamatosan esik vissza a 
cégek teljesítménye, mondta 
végül az elnök.

A rendezvényen dr. Hortay 
Olivér, a Századvég Konjunk-
túrakutató Zrt. Energia- és 

Klímapolitikai üzletágveze-
tője az energiaválság témá-
ját járta körbe. Kérdésünkre 
válaszolva hangsúlyozta: a 
tavalyi nyári időszakban kez-
dődtek azok a folyamatok, 
amelyek felborították az ad-
dig viszonylag kiszámítható 
helyzetet. A háborút követő 
szankciók és a kibontakozó 
kereskedelmi konfliktus egyre 
feljebb vitte az árakat. Megje-
gyezte: a legnagyobb kihívást 
az ország számára az árak 
alakulása jelentik. Az Euró-
pai Unióban energiaszűkös 
időszak alakult ki. Most nem 
az a kérdés, hogy mennyibe 
kerül, hanem az, hogy rendel-
kezésre áll-e az energia a kö-
zösség számára. Ilyen helyzet 
alakult ki nyáron a gázpiacon. 
Kitért arra, hogy a termelési 
költségekben az energia ará-
nya növekszik. Emellett az is 
gond, hogy a piac kiszámítha-
tatlan, így nehéz tervezniük a 
vállalatoknak.

Megjegyezte, hogy a meg-
újuló energiákra történő átál-
lás kihagyhatatlan folyamat, 
de ennek az átalakulásnak 
bizonyos korlátai vannak. 
Az energiapiaccal kapcso-
latban hangsúlyozta: olyan 
ember nincs, aki tudná azt, 
hogy miként alakul a piac 
vagy az árak akár egy hóna-
pon belül is. Kérdésünkre 
elmondta, a Magyar Kor-
mány részéről rendkívüli lé-
péseket lát, hogy tompítsa a 
vállalatok és a lakosság szá-
mára nehézségeket jelen-
tő kihívásokat. A háztartási 
energiaárak nem változnak 
napról napra. Míg korábban 
azok a tényezők határozták 
meg az árakat, mint például, 
hogy milyen a hőmérséklet, 

vagy milyen a termelők ka-
pacitása, addig most sokkal 
nagyobb szerepet kapott az 
EU és az Oroszország közöt-
ti kereskedelmi konfliktus – 
mondta végül dr. Hortay 
Olivér.

Mely településeken mű-
ködnek a TOP 100-as nagy-
vállalatok? A kiadvány-
ban külön fejezet taglalja 
a 100 legnagyobb vállalko-
zás területi elhelyezkedé-
sét. Ez azért fontos, mert 
ezekből az információk-
ból is lehet következtetni 
arra, milyen is Bács-Kiskun 
területi fejlődési helyzete. 
Bács-Kiskun megye 11 já-
rásában – Bácsalmás tér-
sége kivételével – minden-
hol jelen vannak a toplistás 
vállalkozások. Összesen 
29 település érintett a me-
gyénkben. A legnagyobb 
mértékben a megyeszék-
hely és térsége érintett az 
50 gazdasági szervezeté-
vel (50%), amelyből 41 cég 
Kecskeméten található. A já-
ráson belüli településekből 
kiemelkedik még Nyárlőrinc 
és Helvécia, mint jelentős 
árbevételt elérő vállalkozá-
sok székhelye, viszont La-
josmizsén és Felsőlajoson 
számosságban több olyan 
gazdasági szervezet talál-
ható, amelyek ugyancsak 
megjelennek a TOP 100-as 
listában. A Kecskeméti já-
rás legnagyobb cége a Mer-
cedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft., amely megyei 
szinten a legnagyobb lét-
számmal és az értékesítés 
legnagyobb nettó árbevéte-
lével is rendelkezik.

A Kecskeméti járáson kí-
vül kiemelkedik a Kiskőrö-
si és a Kiskunfélegyházi já-
rás: számszakilag a legtöbb 
céggel 9-9 vállalkozásnak 
adnak otthont, viszont nem 
sokkal van lemaradva a Ba-
jai és a Kalocsai járás (8-8 
vállalkozás), előbbihez tar-
tozik az évek óta TOP 3-ban 
lévő AXIÁL Kft., amely a har-
madik legnagyobb értékesí-
tési nettó árbevétellel ren-
delkezett 2021-ben.

Bács-Kiskunban az aláb-
bi településeken működnek 
TOP 100-as kategóriában ter-
melő cégek: Akasztó, Baja, 
Bócsa, Dunaszentbenedek, 
Dunavecse, Felsőlajos, Fok-
tő, Fülöpszállás, Hajós, Izsák, 
Kalocsa, Kecskemét, Kerek-
egyháza, Kiskőrös, Kiskun-
félegyháza, Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa, Kunszállás, 
Lajosmizse, Mélykút, Nyárlő-
rinc, Páhi, Solt, Soltvadkert, 
Tiszakécske, Tompa, Újsolt, 
Városföld és Vaskút.

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke

Gaál József, a BKMKIK elnöke  Fotók: Bús Csaba

Dr. Hortay Olivér energetikai kutató, egyetemi oktató
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Kamarai elismerések
bács-kiskun A küldöttgyűlésen nyújtották át a díjakat
Ünnepi küldöttgyűlést rendez-
tek a múlt héten a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kecskeméti szék-
házában. Ennek keretében a 
szervezet kitüntető díjait vehet-
ték át a cégek képviselői.

BARTA ZSOLT

A szervezet éves, rendes kül-
döttgyűlésén tekintették át a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara küldöt-
tei az idei év eseményeit. Gaál 
József elnök arról számolt be, 
hogy a kamara és a kormány 
egyeztetésének eredménye-
ként milyen jogszabály-változ-
tatásokat vezettek be. Ezek kö-
zött volt a gyármentő program, 
a cégek energiaproblémáinak 
az enyhítése, új, nagyon kedve-
ző kamatozású Széchenyi Kár-
tya konstrukciók jelentek meg 
a piacon. Megemlítette a TOP 
100 Bács-Kiskun Megye Gaz-
dasága 2022 című kiadványt, 
amely precíz áttekintést ad a 
megye reálfolyamatairól. Szólt 
arról is, hogy tavaly a Covid-
válság ellenére egy viszonylag 
jó évet zárt a magyar gazda-
ság, köztük a megye szerep-
lői is. Az elnök kiemelte, hogy 
tavaly 5008 milliárd forint volt 
a cégek árbevétele a megyé-
ben. Ebből a feldolgozóipar 
2501, az építőipar 668, a ke-
reskedelem 1098, a mezőgaz-
daság 198, a pénzügyi szektor 
182 milliárd forintot termelt, 
a többi bevételt más ágazatok 
hozták létre. A küldöttgyűlés 
második részében a kitüntető 
díjak átadására került sor. Az 
ünnepség kezdetén a Kecske-
méti Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Aurin Leány-
kara adott elő Durányik László 

karnagy vezényletével Kodály 
és Bartók műveket a közön-
ség örömére. Ezt követően 
Gaál József kamarai elnök és 

a szervezet alelnökei nyújtot-
ták át az idei elismeréseket 
a vállalkozóknak és a cégek 
képviselőinek.

Csoportkép a kamarai elismeréseket átvett cégek képviselőiről  Fotó: Bús Csaba

Telephelyet 
avattak
BAJA Új telephelyet avatott 
a mezőgazdasági gépeket 
forgalmazó bajai Axiál Kft. 
Felsőzsolcán, november vé-
gén. A zöldmezős beruházás 
keretében felépült komp-
lexum a legújabb technikai 
színvonalon bővíti a cég regi-
onális kapacitásait, miköz-
ben a munkavállalók számá-
ra is komfortos környezetet 
teremt. December elején is 
egy újabb épületet adott át 
az AXIÁL Kft., ezúttal a Ba-
ján található központi telep-
helyén. A régió mobilszer-
vizesei számára épült az új 
műhely a munkakörnyezet 
komfortosabbá tétele, va-
lamint az ügyfelek minősé-
gi és gyors kiszolgálásának 
fenntartása érdekében. 
Az 1060 négyzetméteres új 
műhely 830 négyzetméte-
ren fogadja a gépeket, és 
összesen 12 db ipari kapu 
fogja biztosítani azok ki- és 
beállását. A nehéz javítási 
munkákat híddaru segíti, és 
akár 5 tonnát is felemel 6 
méter magasságig. 

Nívódíjat kapott 
a Merkbau
KISKUNHALAS Építőipari 
nívódíjat vehetett át a kis-
kunhalasi Merkbau Zrt. a 
nádasdladányi Nádasdy-kas-
tély felújításáért. A hazai épí-
tőipar teljesítménye legmaga-
sabb elismerésének számít 
az ÉVOSZ és az Építéstudo-
mányi Egyesület által alapí-
tott díj elnyerése.  A tárolóka-
pacitás bővítése érdekében a 
Merkbau Zrt. Kiskunhalason 
a közelmúltban felépített egy 
új csarnokot. Annak nagy mé-
retű szürke homlokzatára pe-
dig egy halasi csipkedíszítés 
került fel. A cég egy 1960-as 
években megálmodott motí-
vumot választott ki épületde-
korációként.

Új gépsort 
adtak át
KUNFEHÉRTÓ Jelentős be-
ruházás fejeződött be a 
kunfehértói Arany Kapu Zrt.-
nél. Átadták az új, 
60 tonna/nap kapacitású 
gyümölcsfeldolgozó gép-
sort, amely könnyebbé és 
gyorsabbá is teszi a jövőben 
a beérkező barack, szilva, 
körte és alma feldolgozását. 
A cég a település egyik meg-
határozó vállalkozása.

Hírsáv Fenntarthatósági 
jelentés mint 
a vállalatok 
új feladata

Egy vállalat értéke 
nem azonos csupán 
a számviteli vagy 

tőzsdei értékkel. A kocká-
zatokat figyelembe véve 
van más szempont is, ami 
a klímaváltozás, a gazda-
sági és az energiaválság 
idejében figyelembe vehe-
tő. Ezek az ESG jellemzők, 
amelyek befolyásolják a 
cégek értékét és megítélé-
sét. Az érdekelteket a dön-
téshozatalhoz szükséges 
fenntartható befekteté-
sekről informálja.

A pénzügyi értékelésben 
tehát egyre nagyobb sze-
repet kap a nem pénzügyi 
ESG teljesítmény. Ennek 
keretében szükséges tájé-
koztatni az érdekelteket a 
vállalat vezetési, környe-
zeti és szociális teljesít-
ményeiről is. Ez a Fenn-
tarthatósági jelentésben 
valósulhat meg. 

AZ ESG egy mozaikszó, 
mely az Environmental-
Social-Governance 
(Környezet-Társadalom- 
Kormányzás) szavakból 
áll. A vállalatba vagy a 
vállalkozásba történő be-
fektetés fenntarthatósá-
gának és társadalmi hatá-
sának mérésére szolgáló 
három központi tényezőre 
utal. Az ESG elemzés-ér-
tékelés tehát azokat a té-
nyezőket láttatja, amelyek 
jelentős hatással lehetnek 
a vállalat pénzügyi muta-
tóira, és ezért jobban tá-
jékoztatják a befektetési 
döntéshozókat.

Az Európai Parlament 
által frissen elfogadott, 
az európai fenntartható-
sággal kapcsolatos válla-
lati jelentéstételről szóló 
irányelv szerint 2024-től 
egységessé válik a válla-
latok fenntarthatósági je-
lentéstétele. Ennek célja, 
hogy minél több zöld és 
fenntartható befektetési 
projekt valósuljon meg, és 
hogy gazdaságilag is ked-
vező legyen a fenntartha-
tóságba fektetni.

Az írás Tan Attila környe-
zetvédelmi és klímavédel-
mi szakértő cikkének kivo-
nata. Az összeállítás teljes 
terjedelmében a kereske-
delmi és iparkamara hon-
lapján, a www.bkmkik.hu 
oldalon olvasható.

Mikulás ajándékozta meg a rászorulókat
kalocsa A kereskedelmi és iparkamara kiemelt partnerek segítségével adott át csomagokat a gyerekeknek

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKMKIK) Ka-

locsai Képviseletének szer-
vezésében idén is több helyi 
vállalkozás ajándékozott 
meg olyan rászoruló családo-
kat, amelyekben a gyereke-
ket jó eséllyel nem látogatja 
meg a nagyszakállú és az an-
gyalka sem.

Az iroda munkatársai a ve-
lük kapcsolatban álló vállala-
tok tárgy- és pénzadományai-
ból 70 csomagot állítottak 
össze, majd adtak át a kicsik-
nek Mikulás napján, decem-
ber 6-án kora este, a BKMKIK 
Kalocsai Képviseletének ren-

dezvénytermében. Mészáros 
Mónika képviseletvezető el-
mondta: a kereskedelmi és 
iparkamara már évek óta 
rendszeresen megszervezi a 
Vállalkozók a rászoruló gyer-
mekekért elnevezésű akciót. 
Ilyenkor adakozásra kérik 
fel az erre nyitott cégeket és 
vállalkozókat, míg a Kalocsai 
Szociális Alapszolgáltatási 
és Szakellátási Központ Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatától olyan rászoru-
ló szülők meghívását kérik, 
akikről a szakemberek úgy 
sejtik, hogy nem tudják majd 
megajándékozni a gyerme-
keiket. Mészáros Mónika el-

árulta: idén a Sumptus Bt., 
a Kalo-Bau Kft., a B.Téker 
Kft., az Evro-Kőrös Kft., a 

Monberg Kft., a Zonika Kft. 
és a Rubenza Kft. támogatta 
a kereskedelmi és iparkama-

ra Mikulását.
– Az elmúlt 2-3 évben a 

pandémia miatt nem tudtuk 

személyesen átadni a csoma-
gokat, de az idén végre újra 
ellátogatott hozzánk a Miku-
lás: a gyerekek találkozhat-
tak vele, énekelhettek neki 
és átvehették tőle az ajándé-
kaikat – újságolta örömmel a 
BKMKIK képviseletvezetője. 
Hozzáfűzte: az ajándékokhoz 
az anyagi forrást a támoga-
tó vállalkozások adták össze. 
A képviselet munkatársai eb-
ből bevásároltak és elkészí-
tették a csomagokat, bennük 
csokoládékkal, édességek-
kel, kekszekkel és hasonló fi-
nomságokkal, illetve egy inte-
gető Mikulás-figurával.

 Gábor János

Hetven csomagot vettek át a gyerekek a kamara kalocsai képviseletén  Fotó: G. J.

Bács-Kiskun Megye Gazda-
ságfejlesztéséért díj
Viterra Növényolajgyártó Kft.
Szlovacsek Attila ügyvezető, 
Foktő
Bács-Kiskun Megyei Szak-
képzésért díj
TÓTH AUTÓMIX Kft. 
Tóth János ügyvezető,  
Szabadszállás
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara El-
nöki Érem
Gál István ügyvezető, 
Kamintherm Kft.,  
Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Inno-
vációs Díj
AIRVENT Légtechnikai Zrt. 
Kecskemét
Az Év Ipari Vállalkozása díj
RENNER Bt.
Renner Tiborné ügyvezető, Já-
noshalma
Az Év Kereskedője díj
Linartech Autó Kft. 
Bende László ügyvezető, Kecs-
kemét
Az Év Vendéglátója díj
Vincent Restaurant & Pastry 
Inmenso Kft., Kecskemét
Az Év Szolgáltatója díj

GEO MEGA ALFA Kft., Vincze 
Mihály ügyvezető, Kecskemét
Az Év Beszállítója díj
PRIMECH CNC Kft.,  Kiskőrös
Az Év Menedzsere díj
Andris Árpád ügyvezető, 
PHOENIX FORKLIFT Kft., Já-
noshalma
Az Év Kézművese díj
Vass Zsuzsanna  fafaragó-kéz-
műves, Baja
Az Év Gyakorlati Képzőhe-
lye díj
TIMBOR-FA Kft., Baja
Az Év Szakképző Iskolája díj
Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum Dékáni Árpád Tech-
nikum, Molnár Nándor igaz-
gató, Kiskunhalas
Az Ipar Kiváló Mestere díj
Sipos Csaba karosszérialaka-
tos-mester, Tiszakécske
Az Év Kamarai Dolgozója díj
Mészáros Mónika képviselet-
vezető, BKMKIK, Kalocsa
Elnöki Dicsérő Oklevél
Szabados Sándorné igazgatóhe-
lyettes, Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Vári Szabó István Szak-
képző Iskola, Kiskunhalas, 
Molnár Tünde ügyfélszolgálati 
munkatárs, BKMKIK, Kecskemét

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kitüntető díjait az alábbi vállalkozók, vállalkozások vezetői kapták meg

A Hírös Hét keretében az idén 
14. alkalommal szervezett 
Hírös Vacsorát a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. A köztestület 
a hagyományt idén is a Kecs-
keméti Csárda kiváló szaká-
csaival vitte tovább. A rendez-
vény bevételéből a szakkép-
zésben részt vevő, családi, 
anyagi körülményeik miatt 
hátrányos helyzetű,

azonban tanulmányi eredmé-
nyeiket, szorgalmukat, szak-
mai munkájukat
kiemelkedően teljesítő diáko-
kat támogatnak a szervezők. 
A kezdeményezés
eszmeiségéhez kiemelt támo-
gatóként a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft.
már évekkel ezelőtt csatlako-
zott. A közös összefogás ered-
ményeként idén újabb 8 fiatal 

támogatására gyűlt össze 

anyagi forrás. Így az eddigi 

Hírös Vacsora estek bevételé-

ből már 139 diák részesült 

támogatásban több mint 

5 500 000 Ft értékben. Az ün-

nepi küldöttgyűlés része volt 

az idei támogatott diákok kö-

szöntése.

Anyagi támogatást kaptak a diákok
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Átvették a díjaikat 
megyénk kiválóságai
elismerések A kitüntetett vállalkozók meglepődtek 

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara díját-
adó rendezvénye után négy 
vállalkozás képviselőjét kér-
deztük meg, hogyan fogad-
ták a díjat.

BARTA ZSOLT

Bende László (Linartech 
Kft., Kecskemét) elmondta:  
meglepetés és megtisztel-
tetés volt átvenni Az Év Ke-
reskedője díjat. Az elmúlt 
időszak sikeres volt, de az 
utóbbi hónapok minden 
olyan cégnek, amely autó-
kereskedelemmel foglalko-
zik, komoly kihívást jelentet-
tek. Új irányok jelentkeznek 
a kereskedelemben. Az új 
és használt járművek érté-
kesítése során az ügyfelek 
igényeinek mind magasabb 
szintű kielégítésére törek-
szik a társaság. Különböző 
innovatív megoldásokkal 
rukkolt elő a cég, ideértve a 
saját, cégcsoportos tartós 
bérbeadást is. Szervizcsa-
patuk egy rutinos, összetar-
tó társaság, sokan már több 
mint 15 éve tartják karban 
a Toyota járműveket. A cég-
vezető hangsúlyozta, hogy 
sikeres éveket tudnak ma-
guk mögött, de egy nagyon 
nehéz év elé néznek.

– Bár hiszünk abban, 
hogy a Toyota egy olyan 
márka, amely nagyon sta-
bil az értékesítési pia-
con, a jövő év mégis nagy 

kérdést jelent – mondta 
Bende László. Jó másfél 
évnyi szerződés állományt 
kell kielégíteniük. Hogy eb-
ből mennyit tud megfele-
lő időben a gyár leszállíta-
ni, azt nem tudják. Ez az 
érem egyik oldala, míg a 
másik: a bankok finanszí-
rozási költségei jelentősen 
megemelkedtek, így a hi-
telek megdrágultak. Az is 
előfordul, hogy az ügyfe-
lek a bevételeiket esetleg 
később kapják meg, így az 
autóvásárlás nehezebbé vá-
lik – monda Bende László, 
a Linartech Kft. ügyvezetője.

Vass Zsuzsanna fafaragó-
kézműves, Baja: – Nem tud-
tam, hogy jelöltek a díjra. Jó 
egy hete kaptam meg a ka-
marai e-mailt, először nem 
akartam a hírt elhinni. Hatal-
mas boldogságot okozott az 
elismerés – emlékezett visz-
sza a kézműves, majd hozzá-
tette: annak idején az édes-
apjával kezdett faragni, de 
abbahagyta ezt a tevékeny-
séget. Úgy kilenc éve fordult 
vissza ehhez az anyaghoz és 
a faragáshoz. A fa minden 
formáját szereti, így ami más-
nak tűzifa, ő ott is kincseket 
talál. Minél rondább vagy 
odvasabb egy fa, ő annál in-
kább kedveli. Legutóbb egy 
kopjafát készített, de fara-
gott már homlokzatdíszt, fali-
órákat, kulcstartókat is. Bár 
nehéz fizikai munka nagyobb 
darabokon dolgozni, nem 

sajnálja rá az időt. Az em-
lített kopjafa is több héten 
keresztül készült – mondta 
Az Év Kézművese díjas Vass 
Zsuzsanna.

A Geo Mega Alfa Kft. 
Az Év Szolgáltatója díjat 
nyerte el. Vincze Mihály ügy-
vezető számára is megle-
petést jelentett a kitünte-
tés. Kiemelte, hogy 29 évnyi 
szakmai tevékenységének 
a megkoronázása ez az el-
ismerés. Mint mondta, szá-
mára a legszebb szakma a 
földmérés. Minden ember, 
aki ingatlannal kapcsola-
tos tevékenységet végez, 
az előbb-utóbb találkozik a 
földmérővel. Erdőmérnök-
nek tanult, onnét pártolt 
át a földmérő hivatáshoz. 
Az eszközeikkel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a la-
kossági szolgáltatásnál a 
GPS-technológia használa-
ta a bevett módszer. A nagy 
pontosságú ipari geodéziai 
méréseknél azonban elen-
gedhetetlen a mérőállomás-
sal történő kitűzés, ugyanis 
csak ott lehet milliméternyi 
pontosságú munkát végez-
ni. A cég technikai felsze-
reltsége, műszerállománya 
az egyik legmodernebb a 
régióban. Megbízásaik ré-
vén az ország teljes terü-
letén végeznek geodéziai 
munkát. Fő- vagy alvállalko-
zóként szinte a hazánkban 
épülő összes autópályához 
kapcsolódó földmérői munka  

végzésében részt vettek. 
A legjelentősebb államilag 
megrendelt kataszteri föld-
mérési munkákban is jelen-
tős szerepet vállaltak. 

Tóth János, a szabadszál-
lási Tóth Automix Kft. ügyve-
zetője: A cég a Bács-Kiskun 
Megyei Szakképzésért díjat 
kapta meg. A családi vál-
lalkozás ötven éve alakult 
meg, az édesapja alapítot-
ta meg a céget, ahol 30 éve 
dolgozik az alapítóval. Édes-
apja szoros kapcsolatot 
ápolt a megyei kereskedel-
mi és iparkamarával, koráb-
ban évekig az autószerelő-
mestervizsga-bizottság 
elnöke is volt. Az alapítás 
óta minden évben képez-
nek tanulókat. Eddig kö-
zel 200 diák tanulta meg a 
szakma fogásait a cégnél. 
Öt munkatársuk korábban 
szintén náluk végezte a 
szakmai gyakorlatot. Jelen-
leg is több tanulót oktatnak. 
Tóth János maga is részt 
vesz a duális szakképzés-
ben, ő tavaly a kamara felhí-
vására mesterképzésen vett 
részt. Mint mondta, a tudá-
sukat szeretnék átadni, és a 
legtehetségesebb diákokat 
kívánják megtartani.

– Én együtt nőttem fel a 
céggel, és a fiam is emel-
lett a hivatás mellett tette 
le a garast. Ő most kezdte a 
tanulást, remélem, nálunk 
lesz a gyakorlati képzésen – 
mondta az ügyvezető.

Bizalmi 
vagyonkezelés 
a közjegyzőnél

Ebben a hónapban is 
folytatjuk a vállalkozá-
sokat érintő közjegy-

zői eljárások bemutatását 
dr. Csonka Péter közjegyző 
segítségével.

Magyarországon a vállal-
kozások jelentős részét a 
rendszerváltás idején ala-
pították, melyek nagy há-
nyada családi tulajdonban 
van. A tulajdonosok élet-
kora viszont egyre inkább 
aktuálissá teszi a felkészü-
lést a családi vagyon örök-
lését illetően. Ennek során 
több megoldás is szóba jö-
het. Ilyen például az úgyne-
vezett családi alkotmány, 
amely többféle irat össze-
foglaló elnevezése: tartal-
mazhat házassági és élet-
társi vagyonjogi szerződést, 
öröklési szerződést vagy 
végintézkedést is. Tartal-
mazhatja továbbá a családi 
vállalkozás működtetésé-
nek, irányításának legfon-
tosabb alapelveit, ki lehet 
térni arra, ki vegye majd át 
cégvezetőként az elhunyt 
helyét. 

Másik megoldás, ha a 
házastársak egymásra te-
kintettel egy okiratban, kö-
zösen végrendelkeznek. Ez 
akkor lehet fontos, ha nincs 
közös gyerekük, de az előző 
kapcsolataikból születtek 
gyerekek. Ekkor ún. utóörö-
kös-nevezéssel meg lehet 
határozni azt is, hogy a há-
zastárs, mint elsődleges 
örökös halála esetén kire 
szálljon a vagyon, ha valaki 
nem szeretné, ha a házas-
társa halála esetén a há-
zastárs rokonai örököljenek 
utánuk. 

Jelentősebb vagyon ese-
tén a bizalmi vagyonkeze-
lés nyújthat megoldást. 
Ennek a megoldásnak az 
a lényege, hogy vagyonát 
a tulajdonos egy hozzáértő 
vagyonkezelőre ruházza át, 
amely fialtatja az értékeket, 
de a nyereség nem őt, ha-
nem a kedvezményezettet 
illeti meg, aki lehet maga 
a vagyonrendelő vagy más, 
általa megjelölt személy.

Amennyiben a generáció-
váltás aktuális kérdés, úgy 
a cégvezetőnek célszerű 
felkeresnie egy közjegyzőt 
vagy ügyvédet, hogy lássa, 
milyen lehetőségei vannak, 
és megtalálni a számára 
legmegfelelőbb vagyon-
tervezési megoldást.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

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

Kereskedelmi és Iparkamara 
külügyi és külkereskedelmi 
vezetője a 76/501-508- as 
vagy a 70/702-8401-es te-
lefonszámon ad felvilágosí-
tást. Az érdeklődés során a 
felhívások melletti kódokat is 
érdemes bediktálni. 

Elektromos berendezések 
litván gyártója és nagykeres-
kedője beszállítókat keres 
a következő termékek vonat-
kozásában: kapcsolók, aljza-
tok, szerelési anyagok, veze-
tékek és kábelek, lámpák és 
világítóberendezések, vala-
mint a villamosenergia-ipar-
ban megjelenő innovatív ter-
mékek iránt is érdeklődnek. 
(BRLT20221206010)
 
Bővítené kínálatát, ezért 
beszállítókat keres egy, 
az Egyesült Királyságban 
működő, Európában és  
az Egyesült Államokban 
irodák kal és raktárakkal 
rendelkező vállalkozás, 
amely dekorációs és újsze-
rű LED-es világítástechnikai 
termékek online kiskeres-
kedőjeként tevékenykedik. 
(BRGB20221205020)
 
Frissítené portfólióját egy 
romániai fa-, építőanyag- és 
szaniteráru-nagykereskedő, 
a cég építőanyagokat ke-
res értékesítési vonalához. 
Az építőipari termékek nem-
zetközi gyártóival kereske-
delmi megállapodások kere-
tében működnének együtt. 
(BRRO20221207022)
 
Egy svéd vállalat Gusztáv- 
stílusú fabútorok új sorozatát 
tervezte. Kiszervezési meg-
állapodás keretében olyan 
európai gyártókat keres, 
melyeknek fejlett megmun-
káló parkjuk van, beleértve 
a CNC-szerszámgépet is. 
(BRSE20221103008)
 
Egy szlovák ipari pékség, 
amely édes és sós töltelék-
kel készült, fagyasztott süte-
mények gyártására összpon-
tosít, élelmiszer-alapanyagok 
(fagyasztott gyümölcsök és 
zöldségek, olaj, pizzatészta, 
paradicsompaszta, töltelé-
kek) uniós beszállítóit keresi. 
(BRSK20221108024)

Negyvenhárom szakember kapott oklevelet
Mesteravatás Ünnepség a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában

Ünnepélyes keretek között 
hét hivatás szakembereit 
avattak mesterré a Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kecskeméti székházá-
ban. A kamara díszterme megtelt 
vendégekkel, ugyanis az új meste-
rek magukkal hozhatták hozzátar-
tozóikat is. Negyvenhárom szak-
embert köszöntött Gaál József 
megyei elnök. A szervezet vezetője 
beszédében hangsúlyozta, most 
ugyan egy rövid időre meg lehet 
pihenni, de az élet nem áll le, így 
mindenkinek folyamatosan képez-
nie kell magát. Aki nem teszi, az le-
marad. Az új mestereknek kötele-
zettségük is van: képezniük kell a 
fiatalokat, azaz a megszerzett  

tudásukat tovább kell adniuk, 
mondta az elnök.

A sikeres mestervizsgázók közül 
10 autószerelő, 10 karosszériala-
katos, 8 kereskedő, 4 kézápoló és 
körömkozmetikus, 4 kőműves, 6 
speciális lábápoló és 1 szerszámké-
szítő volt. A mesteravató rendezvény 
kezdetén vették át a 4 évre szóló 
megbízólevelüket az új mestervizs-
ga-bizottsági elnökök. Aranykoszorús 
mestert is avattak: a kitüntetett sze-
mély Faragó Gyula, a ballószögi Fa-
ragó Autószerviz Kft. cégtulajdonosa 
volt. A BKMKIK Zöldgazdasági szak-
emberképzését lezáró tanúsítványok 
átvételére is ezen a rendezvényen 
került sor. Az avatás során Gulyás 
Attila László – aki egy kiskunlacházi 

építőipari vállalkozás vezetője – 
mondta a mestereskü szövegét. 
A Gulyás-Ép Magyarország Kft. cég-
vezetője lapunknak elmondta, hogy 
az elmúlt 20 év során a szakmájá-
ban kőművesként jelentős szakmai 
tapasztalatra tett szert, ezt erősítette 
meg a mesterképzésen szerzett to-
vábbi ismeretekkel. Hangsúlyozta, 
hogy a fiatalok képzése rendkívül 
fontos, ugyanis így lehet biztosítani 
az utánpótlást. Másrészt a szakmai 
fejlődés mérföldköve a kamarai mes-
terképzés, amely a fejlődést segíti 
elő. Azért szerezte meg az oklevelet, 
hogy jogosult legyen szakmunkások 
képzésére. Mint mondta, informa-
tikai területen rengeteg segítséget 
kapott a képzés során.

Bende László Vass Zsuzsanna Vincze Mihály Tóth János

A felvételen az új mesterek csoportja a közös fotózáson  Fotó: BKMKIK



Az érdekképviseleti rendszer javaslatai a kormány felé
A hazai energiaárak drasz-

tikusan emelkedtek az 
elmúlt 1,5 évben mind a 

villamos energia, mind a földgáz 
és a távhő, illetve kisebb mér-
tékben az üzemanyagok terén. 
Az áremelkedés a hazai KKV-
kat is rendkívül nehéz helyzetbe 
hozta. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara figyelmet fordít 
arra, hogy a hazai vállalkozói 
szféra problémáiról és az azok-
hoz kapcsolódó megoldási ja-
vaslatokról azonnal tájékoztas-
sa a kormányzati szereplőket. 
Annak érdekében, hogy ez hite-
les és megalapozott legyen, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara az MKIK GVI Nonprofit Kft. 
és a PricewaterhouseCoopers 
Magyarország Kft. bevonásá-

val egy széles körű, online kér-
dőíves, valamint mélyinterjús 
kutatáson alapuló elemzést ké-
szíttetett. Az ősz folyamán több 
alkalommal kérdeztek meg cé-
geket. Az első online kérdőívet 
szeptember 7. és 15. között töl-
tötte ki 1873 vállalkozás, míg a 
második felmérés szeptember 
26. és október 5. között készült 
el, melynek keretében 1379 
cég adott információt. A válla-
lati mélyinterjúk október 3. és 
október 12. között készültek, 
183 részt vevő vállalat részéről. 
Az energiaszolgáltatói mélyin-
terjúk során pedig 5 részt vevő 
vállalat nyilatkozott. Bács-Kis-
kunból 134 egyéni vállalkozó és 
cég válaszolt az online felmé-
réseken. Az elemzés legfonto-

sabb eredményei, tanulságai a 
következők.

A vállalkozásoknak nagyon 
jelentős problémát jelent az 
energiaár emelkedése, ami-
nek – ha nincs megfelelő ál-
lami beavatkozás – komoly 
nemzetgazdasági kihatásai 
lesznek:

– A felmérésben részt vevő 
társaságok 81%-a tervezi az 
emelkedő energiaárakat a fo-
gyasztóira áthárítani további 
energiaár-emelkedés esetén, 
ugyanakkor 92%-a szerint ez 
nem lehetséges teljes mér-
tékben. A társaságok 48%-a a 
bérek befagyasztásával kom-
penzálja az áremelkedést. A 
társaságok 41%-a elbocsá-
tásokat is tervez. A társasá-

gok 53%-a halaszthatja el a 
beruházásait. Állami beavat-
kozás nélkül a társaságok 
fele kevesebb mint 6 hónapig 
tudja fenntartani normál mű-
ködését.

A negatív nemzetgazdasági 
hatások elkerülése érdeké-
ben számos további intézke-
dés javasolható:

A KKV Energiaköltség és 
Beruházás Támogatási Prog-
ram kiterjesztése a nem 
feldolgozóipari szektorra, 
elsősorban az energiakölt-
ség-támogatás kapcsán. 
A beruházástámogatási in-
tenzitás (15%) emelése. A pá-
lyázati feltételek könnyítése 
(pl. foglalkoztatási kötele-
zettség könnyítése) és adott 

esetben akár a pályázati kö-
töttség felülvizsgálata, pl. a 
német minta alapján, ahol 
az állam alanyi jogon kifizeti 
a KKV-k decemberi energia-
számláit. Az energia (villamos 
energia és földgáz) áfájá-
nak csökkentése; vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor az áfa 
visszaigénylés gyorsítása. A 
naperőmű-engedélyezés szé-
lesebb körű lehetővé tétele 
és az adminisztráció felgyor-
sítása (a hálózati szűk ke-
resztmetszetek figyelembevé-
tele mellett). A már elkészült 
napelemek bekapcsolását 
az elosztói engedélyes kezel-
je prioritásként. Fizetési ké-
sedelem esetén az azonnali 
energiakereskedői felmondá-

si lehetőség tiltása és pl. egy 
kéthetes „türelmi idő” defini-
álása. Az energiakereskedők 
szorosabb fogyasztóvédelmi 
felügyelete a visszaélésszerű 
szerződésmódosítási gyakor-
latok elkerülése érdekében. 
Ha a villamosenergia-keres-
kedők 2022 novemberében 
és de cemberében nem képe-
sek az elvárható gyorsaság-
gal ajánlatot adni az ügyfelek-
nek, akkor 2023 januárjára 
átmeneti rendelkezések le-
gyenek, hogy a vállalatok ne 
a jelenlegi eljárásrend szerin-
ti, viszonylag magas áron jus-
sanak villamos energiához. 
A témáról bővebben az 
mkik.hu honlapon lehet ol-
vasni.
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Adózási tudnivalók
Szakmai tájékoztató Előadás a jogszabályváltozásokról
A jövő évi adózási jogszabály-
változás főbb elemeiről tartott 
tájékoztatót Szabó Gábor, a 
NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási 
Osztály szakértője.

BARTA ZSOLT

A mintegy félszáz érdeklődő 
számára a BKMKIK szervezte 
meg a szakmai rendezvényt.

Minden évben december-
ben rendezi meg a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara azt a tájékozta-
tót, amelyen a következő évi 
adójogszabályok változásá-
ról van szó. A 2023. évi adó-
csomag című szakmai napon 
Szabó Gábor, a NAV Dél-Al-
földi Tájékoztatási Osztály 
szakértője tartott előadást az 
érdeklődőknek. Többnyire cé-
gektől érkező könyvelők ültek 
a kamarai díszteremben, a 
szakemberek többsége pedig 
online vett részt a rendezvé-
nyen, így nem kellett beutaz-
niuk a kamara kecskeméti 
székházába, de kérdéseket 
ettől függetlenül feltehettek a 
szakértőnek a több mint két-
órás előadás végén. Szabó 
Gábor a főbb változások kö-
zött kiemelte az átalányadózó 
egyéni vállalkozók járulék- és 
szociális adója befizetésének 
a kérdését. Eddig havonta volt 
kötelező fizetni, most negyed-
évente is kell ezt a kötelezett-
séget teljesíteni. Úgynevezett 
göngyölítéses módszerrel ál-
lapítják meg a járulékokat és 
a szociális hozzájárulás adó-
kat. Ez egy új számítási mód, 

amelyet meg kell szokni és 
meg kell tanulni, hangsúlyoz-
ta a NAV munkatársa. Az egy-
szerűsítés jegyében született 
meg ez a döntés. Kiemelte, 
hogy oda kell figyelni az adó-
zónak arra, hogy a negyed-
éves bevallás során az előírt 
összeget befizesse. Havonta 

ugyan lehet még fizetni, de 
három havonta kell bevallást 
készíteni, emelte ki az előadó.

A szakértő egyebek mellett 
megemlítette, hogy a gépjár-
művezető oktatók esetében 
az átalányadózók 80 száza-
lékos költséghányaddal szá-
molhatnak. Szó esett arról 

is, hogy az általános forgal-
mi adó esetében egy új vál-
tozást hozott be a jogalkotó. 
A rendeltetés megváltozása 
esetében új ingatlan kelet-
kezik. Ez azért fontos, mert 
az ingatlanok, amelyek ily’ 
módon megváltoznak, attól 
fogva két évig csak áfásan 
értékesíthetőek, akár tör-
tént építkezés, akár nem. 
Fontos, hogy az építőipa-
ri adózók esetében változik 
a fordított adózás szabálya. 
A rendeltetés megváltoztatá-
sára irányuló építési munka 
is fordított adózású lesz. Sza-
bó Gábor arra is kitért, hogy 
az új lakás áfakulcsa nem 
változik, további két évre a 
kedvezményes 5 százalé-
kos szinten marad. Ezt pedig 
még további négy évig lehet 
alkalmazni, feltéve, hogy 
2024 év végéig a lakásépí-
tési bejelentés megtörténik. 
A turizmusfejlesztési hozzá-
járulást 2022 októberétől 
2023. március végéig a vál-
ság miatt nem kell megfi-
zetniük a vállalkozásoknak. 
A tájékoztatón szó esett arról 
is, hogy az egyre népszerűbb 
hibrid és elektromos autók 
üzemanyag-elszámolására 
fogyasztási norma alapján is 
lehetőség nyílik. Hibrid autó 
esetében a belső égésű mo-
torok hengerűrtartalma alap-
ján a fogyasztási norma 70 
százalékát kell megszorozni 
a NAV által közzétett benzin-
árral. Az elektromos autók 
esetében 100 km-re 3 liternyi 
95-ös benzin számolható el.

Találja meg 
vállalkozása 
új irodáját!

Az Árpád krt. 4. szám 
alatt, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és 

Iparkamara kecskeméti szék-
házában jövő év elejétől több 
irodahelyiség is kiadóvá válik.

Amennyiben új helyet keres 
vállalkozói tevékenysége vég-
zéséhez, válasszon a kamara 
kiadó irodái közül!

Kecskemét belvárosában, 
üzleti környezetben, igényesen 
kialakított, bútorozott irodák 
várják új bérlőiket. A 42 m2-es 
és a 72 m2-es helyiségek fris-
sen lettek felújítva, hűtő-fűtő 
klímával is felszereltek. A kony-
hahasználat, portaszolgálat, 
takarítás és korlátozott parko-
lási lehetőség a bérlés során 
biztosított.

Bővebb információ a köztes-
tület elérhetőségein kérhe-
tő: Tel.: 76/501-500. E-mail: 
titkarsag@bkmkik.hu

Év végi 
munkarend 
a megyei 
kereskedelmi és 
iparkamarában

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra ezúton tájékoztatja 

ügyfeleit, hogy az év végi és az 
év eleji munkanapokon, 2022. 
december 22. – 2023. január 
6. között telefonos ügyeleti ren-
det tart fenn.

Utolsó munkanap:
2022. december 21., szerda.

Első munkanap:
2023. január 9., hétfő.

2022. december 22.–2023.  
január 6. között a kecskeméti, a 
kalocsai, a bajai és a kiskunha-
lasi ügyfélszolgálati irodáink zár-
va tartanak. Sürgős esetekben 
munkatársaink az alábbi tele-
fonszámokon hívhatók: Kecs-
keméti ügyfélszolgálat: Csáki 
Imréné +36-70-702-8412.

Kalocsai ügyfélszolgálat: Mészá-
ros Mónika +36-70-930-1802.

Kiskunhalasi ügyfélszolgálat: 
Rostás Adrienn 

+36-70-938-4766.
Bajai ügyfélszolgálat: Györök-

né Mészáros Eszter
+36-70-702-8411.
Okmányhitelesítés: Tóth Anita 

+36-70-702-8401.
Szakképzési igazgatóság: 

Kapás Eszter
+36-70-320-0479.
Gazdasági igazgatóság: Pap-

né Bartos Erika 
+36-70-654-0899.
Kommunikáció: Orosziné 

Varga Zelma
+36-70-930-1804.
Titkárság: Berki Tímea
+36-70-933-4785.
Kellemes ünnepeket és bé-

kés, boldog új esztendőt kíván 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara vezetősé-
ge és minden munkatársa!

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest
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