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Kik lesznek idén a szakmájuk legjobbjai?
bács-kiskun A versenyre 427 diák jelentkezett, akik a napokban írtak dolgozatokat

Vajon köztük van-e a 
legjobb fiatal magyar 
kőműves, cukrász, fod-

rász, esetleg kozmetikus? 
Most még nem tudni. Az elmúlt 
hetekben, január 9-e és január 
23-a között kerültek lebonyolí-
tásra a szakmai verseny terüle-
ti előválogatói, írásbeli fordulói. 
Ekkor írták ugyanis a területi 
írásbeli dolgozatokat azok a di-
ákok, akik a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara felhívásá-
ra elindultak a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen (SZKTV) és 
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyeken (OSZTV). 
Bács-Kiskunban minden évben 
a vármegyei kereskedelmi és 

iparkamara bonyolítja az írás-
beli területi versenyeket. Az idei 
SZKTV/OSZTV versenyre ösz-
szesen 427 tanuló jelentkezett 
21 iskolából vármegyénkben. 
Ezek a fiatalok 40 szakmában 
mérettették meg magukat. 

Hogy miért érdemes elindul-
ni? Ha valaki bejut az országos 
döntőbe és ott legalább 60 szá-
zalékos eredményt ér el, akkor 
azonnal megkapja a szakmai bi-
zonyítványát, így mentesül a vizs-
gák alól. Ha nem jut be az orszá-
gos döntőbe, akkor azzal, hogy 
felkészült a versenyre, jelentős 
előrelépést tett a nyári vizsgák 
sikeres elvégzése felé. Arról nem 
is beszélve, hogy a dolgozat alap-

ján azonnal kiderül: hol kell még 
erősítenie. A versenyek országos 
döntőjére Budapesten, az évente 
megrendezésre kerülő Szakma 
Sztár Fesztiválon kerül sor. A ren-
dezvénynek a Hungexpo Vásár-
központ ad otthont. A dátumot 
érdemes megjegyezni: a döntő 
időpontja április 24–26. között 
lesz. A versenyek célkitűzése a 
gyakorlatigényes, „fizikai” szak-
mák társadalmi elismertségé-
nek és vonzerejének növelése 
a szakmatanulás népszerűsíté-
se révén, a „Szakmát a kézbe” 
szlogen jegyében. Általános  
információk a szakmasztar.hu 
oldalon a versenyfelhívásnál  
találhatók.   B. Zs.Az elektronikai technikusok és a villanyszerelő diákok írják a dolgozatot  Fotó: Barta Zsolt

Milyen évre számítanak?
gazdaság A tavalyi esztendőben sok probléma halmozódott fel a cégek előtt
Vajon milyen évre számíta-
nak a kamara vezetői? Erről 
kérdeztük a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Ipar kamara (BKMKIK) elnö-
két és alelnökeit, akik egy-
ben üzletemberek is.

BARTA ZSOLT

Gaál József, a BKMKIK elnö-
ke, a Szimikron Kft. ügyveze-
tője: – Egyelőre nem mernék 
jóslatokba bocsátkozni, hogy 
melyik évben lesz több kihívás, 
ezt majd év vége felé értékeljük. 
Az biztos, hogy érdemes figyel-
mesen és kritikával olvasni a 
vállalkozásvezetőknek is a híre-
ket, de jól át kell gondolni min-
dent, mielőtt a naponta változó 
információk alapján radikális 
lépést teszünk. Nagyon fontos 
a cégek összefogása, nagyon 
fontos az innováció, követnünk 
kell a változásokat és az új meg-
oldásokat. Ha mindenben nem 
is, de sok mindenben segíthet a 
kamara információval, például 
pályázatok, forráslehetőségek, 
üzleti ajánlatok, jogszabályvál-
tozások; éppen most aktuális 
A munka törvénykönyve módo-
sítása. Erről tájékoztatót tartunk 
február 2-án, de a kamara hon-
lapján – www.bkmkik.hu – is 
vannak már információk a válto-
zásokkal kapcsolatban – mond-
ta Gaál József. Szervezetünk 
továbbra is tevékenyen részt 
vesz a duális szakképzés folya-
matában. Nagy jelentősége van 
a finanszírozási kérdéseknek. 
A Széchenyi Kártya termékei 
ma a piacon messze a legjobb 
feltételekkel tudnak forrást biz-
tosítani a vállalkozásoknak. 
Az országos kamara, a KAVOSZ 
és a kormány együttműködésé-
nek köszönhetően továbbra is 

fennmaradnak a közel 5 száza-
lékos hitelkonstrukciók. Az idén 
indul a Széchenyi Kártya Prog-
ram MAX+, amely hat elemből 
áll. Ebben található egy folyó-
számlahitel, egy likviditási hitel, 
egy beruházási hitel csomag, 
egy mikrohitel és két másik ter-
mék pedig az agrárium tevé-
kenységét finanszírozza. Akár 
500 milliós nagyságrendű hitelt 
fel lehet venni. A kamara kezde-
ményezte a nemzetközi vásáro-
kon, kiállításokon való részvétel 
támogatását. A kamara rendezi 
az SZKTV versenyt, amelyeken 
csak a megyéből minden év-
ben több mint 400 diák indul. 

A kamara javasolta a vállalkozá-
sok energiatámogatását, amely 
által a kkv-k számára a nö-
vekmény felét a kormány fi-
nanszírozza. Javaslatunkra a 
második körben ebbe a ven-
déglátó vállalkozások is beke-
rültek – mondta Gaál József, 
a BKMKIK elnöke.

Kurdi Viktor, a BKMKIK álta-
lános alelnöke, a BÁCSVÍZ Zrt. 
elnök-vezérigazgatója: – A tava-
lyi évben az energiapiaci válság 
volt a cégek számára a legmeg-
határozóbb probléma, fogalma-
zott Kurdi Viktor. Ez jelentette 
a legnagyobb kihívást, és azt 
látom, hogy sok cég volt képes 

arra, hogy az energiakitettségét 
érdemben csökkentse is. Előny-
nyel indultak természetesen 
azok a vállalkozások, akiknek 
már voltak előzetes terveik a 
beruházások megvalósításá-
ra, illetve akik működésükben 
tudtak szintet lépni az energia-
felhasználás optimalizálása 
érdekében. Az idei év viszont 
már úgy indult, hogy az ener-
getikai piac az őszi kaotikus 
állapotokhoz képest lénye-
gesen kiegyensúlyozottabb 
arcát mutatja, de továbbra is 
a 2021-ig megszokott árakat 
messze meghaladó értékek-
kel rendelkezik. A BÁCSVÍZ-zel 

kapcsolatban elmondható, 
hogy folyamatosan dolgozunk 
azokon a fejlesztési lehető-
ségeken, melyekkel az évi 
22 GWh mennyiségű villamos-
energia-kitettségünket csök-
kenteni tudjuk. A fejlesztések 
hozzájárulnak cégünk ener-
giafüggetlenségi törekvései-
hez – mondta Kurdi Viktor, a 
BKMKIK általános alelnöke.

Slonszki Attila, a BKMKIK ke-
reskedelmi alelnöke, a Gépész 
Holding-Plan Zrt. ügyvezetője: 
– A jelenlegi nehézségeket 
a Covid előzte meg, amellyel 
együtt járt az ellátási láncok 
megszakadása is. Erre ráépült 
a háborús bizonytalanság, az 
energiaválság és a recesszió-
közeli állapot. Komoly gond az 
energia és az üzemanyagok 
drágulása, a fuvarozási költsé-
gek a korábbiak többszörösé-
re emelkedtek. Nehézzé tette 
az évet a devizaárfolyamok 
dinamikus változása is. Tavaly 
az év elején a dollár 309 forint 
volt, őszre 440 körül alakult. 
Az euró szerencsére kisebb 
mértékben drágult. A forint 
drasztikus gyengülése komoly 
árnövelő hatással bírt például a 
mi gépészeti szektorunkban is 
a jelentős importfüggőség mi-
att. A növekvő bérek ellenére a 
vásárlóerő jelentősen csökken, 
az élelmiszerek, az energia, az 
üzemanyag kiugró áremelke-
dése visszafogja a háztartások 
fogyasztását. Több ezer állami 
és önkormányzati finanszíro-
zású beruházást állítottak le 
a második fél évben. Ennek 
negatív hatása is begyűrűzik 
a piacokba. A banki hitelezés 
szinte befagyott a magas ka-
matszint miatt. Kevesebb új la-
kás épül, viszont a régieket kor-
szerűsíteni kell, keresi a piac az 

energia takarékos megoldáso-
kat. A napelemek, a hűtő- fűtő 
klímák és a hőszivattyús rend-
szerek kialakításának igénye 
megjelent a cégeknél és a csa-
ládoknál is. Kérdés az: lesz-e 
elegendő áru? Lesz-e elegendő 
szakember a kivitelezésre? – 
mondta Slonszki Attila.

Sziráki Szilárd, a BKMKIK 
ipari alelnöke, a kalocsai 
Budamobil-Cargo Kft. ügy-
vezetője: – A vasas szakmá-
ban, ahol a cégem is piaci 
szereplő, 2022 végére az 
alap anyag árak helyreálltak, 
azaz jelentős árcsökkenést 
tapasztaltunk. Tavaly ebben 
a szektorban szinte mindenki-
nek volt elegendő megrende-
lése. Abban bízom, hogy nem 
lesz akkora recesszió, mint 
amekkorát jósoltak. Az ener-
giaárak emelkedése miatt ne-
héz prognosztizálni 2023-ra. 
Az idei januári számlánk na-
gyon kemény lesz, mivel mi 
kint vagyunk a szabadpiacon, 
de februárra 25–30 százalék-
kal kedvezőbb lehet a tarifa 
összege. Ha egyszer lezárul 
ez az energiaválság, akkor en-
nek a következményeit le kell 
szűrni, az energiahatékonysá-
gi beruházásokat kell megten-
ni mindenhol. Mi a cégünknél 
15–20 százalékos megtakarí-
tással számolunk. Az évi 900 
ezer kWh-nyi áramfelhasz-
nálást 700 ezerre kívánjuk 
csökkenteni az idén. Fontos 
megjegyezni, hogy az infláció 
mindannyiunkat érint. Tavaly 
novemberben a munkatár-
sak bérét átlagosan 10 száza-
lékkal emeltük, és tavasszal 
újabb 5 százalékot tervezünk, 
mondta Sziráki Szilárd, a 
BKMKIK ipari alelnöke.
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Környezettudatosság
Bács-kiskun Folytatódik a zöldgazdasági szakemberképzés

Tavaly a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) első alkalommal 
rendezte meg a zöldgazda-
sági szakemberképzést. Két 
résztvevőt kérdeztünk meg 
a tapasztalatairól.

BARTA ZSOLT

Balogh Ferenc, a B. Kentaur 
’94 Bt. ügyvezetője 2006-tól 
került szoros kapcsolatba a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával, mint 
a szakmai utánpótlást szívén 
viselő szakember.

A gépészeti és építészeti 
ágazat múltját és jelen hely-
zetét jól ismeri, a cége főként 
gyárakban, agrárlétesítmé-
nyekben és iparterületeken 
végez építési-bontási-felújítási 
szakmunkákat. Lapunk kérdé-
sére elmondta: a képzés rész-
letesen bemutatta és rávilágí-
tott a globális klímaváltozás, a 
környezetvédelem, a termelői 
és fogyasztó társadalom leg-
főbb problémáira, kihívása-
ira, amelyekre mihamarabb 
megoldást kell találni a fenn-
tarthatóság és az egészséges 
környezet kialakításának je-
gyében. A képzési programban 
különösen jónak tartotta, hogy 

különböző szakterületek szem-
szögéből is megvizsgálták a 
felmerülő problémákat, és 
együtt keresték a környezetba-
rát technológiákat, megoldá-
si javaslatokat a költséghaté-
konyságot is szem előtt tartva.

Mint mondta, tetszett, hogy 
a képzés komplexen foglalta 
össze a megoldandó problé-
maköröket, ugyanakkor segí-
tett abban, hogy a különböző 
szakterületeket összefogva 
rendszerben gondolkozzon az 
ember, egy folyamatként lát-
va a felmerülő problémákat 
és azok megoldási javaslatait, 
alternatíváit. A képzés végén 
vizsgaanyagként mindenki 
a szakterületének megfele-
lő esettanulmányt készített, 
amely esetében rámutatott, 
hogy az építőiparban megva-

lósuló beruházások tervezési 
szakaszában egy zöldgazda-
sági szakember, környezetvé-
delmi mérnök bevonásával a 
gazdaságosság, környezettu-
datosság és fenntarthatóság 
kéz a kézben is járhat. 

Temesvári Péter, a BÁCSVÍZ 
Zrt. fejlesztési és térinformati-
kai osztályvezetője is résztve-
vője volt a képzésnek. Mint 
mondta, a témák közel álltak 
hozzá, hiszen az alapdiplomá-
ja geográfus. – A cég szem-
pontjából is hasznos, ered-
ményes képzésen vettem 
részt. Komplex gazdasági, 
műszaki és természettudo-
mányi ismereteket adtak át 
az oktatók. Bár az informáci-
ók egy részét ismertem, még-
is így összefoglalva, komple-
xitásában adta a legtöbbet. 

A képzés arra adott betekin-
tést, hogy széles látókörűen 
kell a világra tekinteni. Nem 
csak egy egyszerű gazdasági 
témáról van szó, hanem ter-
mészettudományos, gazdasá-
gi, műszaki, politikai, szabá-
lyozási és jogalkotási oldala 
is van a témának. Bármilyen 
szakterületről érkezik valaki, 
hasznos lehet számára, mert 
rálátást kap az illető erre a 
területre. A téma nagyon idő-
szerű a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. A víz 
kitermelése egy körforgásos 
folyamat. Kitermelés, tisztí-
tás, hálózatba juttatás, visz-
szagyűjtés, megtisztítás és 
a visszajuttatás alapvetően 
műszaki feladat. Ezt kell elhe-
lyezni egy társadalompolitikai 
környezetben. A zöldgazda-
sági képzés azt mutatta meg, 
hogy a lehetőségeinkhez ké-
pest ezt a munkát miként is 
lehet a legkevésbé környe-
zetterhelő módon végezni. 
A vízveszteség-csökkentés 
nemcsak műszaki kérdés, 
de egyben környezetvédelmi 
feladat is, így ugyanis ener-
giát spórolunk, és kevésbé 
szennyezzük a környezetet – 
mondta el Temesvári Péter, a 
BÁCSVÍZ Zrt. fejlesztési és tér-
informatikai osztályvezetője.

Balogh Ferenc, a B. Kentaur ’94 Bt. ügyvezetője Temesvári Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. fejlesztési és térinformatikai osztályvezetője

gyártósoron  
a Renner traktor
JÁNOSHALMA Újraindul Ma-
gyarországon a traktorgyár-
tás. A jánoshalmi Renner Bt. 
teremtette meg a műszaki 
alapjait. Az év második felé-
ben 15 traktort szállítanak 
ki Bosznia-Hercegovinába. 
Az erőgépeket a MUMGÉP Kft. 
gyártja Mezőtúron. Szerbiába, 
Angolába, Kongóba, valamint 
a közép-ázsiai országokba is 
fognak járműveket szállítani, 
és Kirgízia is érdeklődést mu-
tat. A kamarai tagvállalkozás, 
a Renner Bt. a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem 
felkérésére elvégzi a traktorok 
alternatív hajtóanyaggal törté-
nő meghajtását.    

A hajszobrász 
sikerei
BAJA A Las Vegas-i Briliant 
Cup nemzetközi online meg-
mérettetésen a meghirde-
tett huszonegy kategóriából 
tizenhétben indult Benedek 
Ákos bajai hajszobrász, és 
mindegyikben első helyezést 
ért el. A zsűri úgy értékelte, 
hogy tevékenysége kimagas-
ló, ezért egy különdíjat is ki-
érdemelt, valamint beválasz-
tották a Briliant Cup márciusi, 
Dubajban megrendezendő 
rendezvényének zsűrijébe.   

Támogatást 
nyertek
KISKUNHALAS Az Elcon-Trade 
Kft. tevékenységének tech-
nológiai bővülése valósulhat 
meg egy sikeres pályázat ered-
ményeképpen. A napkollek-
toros rendszernek köszön-
hetően a környezeti terhelés 
csökken, amely fejlesztések 
hozzájárulnak a település 
megtartóképességéhez, va-
lamint a vállalkozás verseny-
képességének növeléséhez. 
A kiskunhalasi cég a GINOP 
Plusz pályázat keretében nyert 
68,92 millió forint támogatást.    

Épül a kalocsai 
Duna-híd
KALOCSA A Kalocsa–Paks 
Duna-hídnál a hatodik híd-
támaszhoz is beemelték a 
zsaluzókocsikat. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában közel 1 kilo-
méteres, három részből álló 
híd épül. A szóban forgó mun-
kafolyamat a híd középső ré-
szét, a 440 méter hosszú me-
derhidat érintette. 

Hírsáv Az építőipari 
beruházások 
klímavédelemmel 
összefüggő 
engedélyeztetése  

A klímaváltozás ténye 
vitathatatlan. A mai 
kor emberének ehhez 

kell alkalmazkodnia. Főként 
a sokféle hatásához, me-
lyek elsősorban az időjárási 
szélsőségekben nyilvánul-
nak meg. A cél az, hogy amit 
beruházásként felépítünk, 
az ellenálló legyen ezekkel a 
hatásokkal szemben. A má-
sik cél, hogy a beruházás 
megvalósítása és működte-
tése ne károsítsa tovább az 
éghajlatunkat. Törekednünk 
kell arra, hogy az építmé-
nyünk segítsen a klímavál-
tozás megállításában vagy 
legalább a változás mérté-
kének csökkentésében. Első 
lépés, hogy már a projekt 
tervezése során vegyük fi-
gyelembe a változó klimati-
kus hatásokat, amelyekkel 
szembeni ellenálló képessé-
get az építkezés során meg 
is valósítunk. Ha ez elmarad, 
akkor anyagi kárunk kelet-
kezhet, illetve az épületünk 
működési és használati ké-
pességének korlátozása 
léphet elő. A 2027-ig tartó 
uniós ciklusban az ide vo-
natkozó követelmény, hogy a 
legalább 5 éves időtávra ké-
szülő beruházások esetében 
éghajlatváltozási reziliencia 
vizsgálatot kell végezni. 
A reziliencia más szóval ru-
galmas ellenállóképesség. 
Maga a vizsgálat az építés 
helyszínére vonatkozóan 
elemzi az adott környezet-
ben várható klímaviszonyok-
ból származó káros hatá-
sokat. Klímasemlegességi 
és klímaalkalmazkodási 
részvizsgálatból áll. Azono-
sítanunk kell a kockázato-
kat, hogy ezek várható ká-
ros hatásának a mértékét 
valósan lássuk. Ezt ismerve 
úgy kell megterveznünk a 
létesítményt, hogy az ellen-
álló legyen a kockázatokkal 
szemben. A káros hatások 
kezelése miatt vélhetően 
magasabb beruházási költ-
séggel számolhatunk, de a 
kezdeti többlet az évek so-
rán megtérül.   

Az összeállítás Tan Attila 
környezetvédelmi és klíma-
védelmi szakértő cikkének 
kivonata. Az írás teljes terje-
delmében a www.bkmkik.hu 
oldalon olvasható.

Kedvező hitelkonstrukciók nyíltak meg
Széchenyi Kártya több százezer magyarországi vállalkozás használja már ki a remek lehetőséget

A KAVOSZ Zrt. 2022.
december 23-án meg-
hirdette a Széche-

nyi Kártya Program konst-
rukcióit SZKP MAX+ néven 
az SZKP Üzletszabályzat ha-
tálybaléptetésével.

A Széchenyi Kártya Prog-
ram következő időszakra 
meghirdetésre kerülő konst-
rukciói az alábbiak:

– Széchenyi Kártya Folyó-
számlahitel MAX+ (szabad 
felhasználású folyószámla-
hitel). Az igényelhető hitel-
összeg maximum 250 mil-
lió forint, a hitel futamideje 
akár 3 év, évi nettó fix 5% 
kamatozás mellett.

– A Széchenyi Turisztikai 
Kártya MAX+ szabad fel-
használású folyószámlahi-
tel kifejezetten a turisztikai 
szektorban működő vállal-
kozások részére. Az igé-
nyelhető hitelösszeg max. 
300 millió Ft, nettó kamat: 
fix évi 5%.

– Széchenyi Likviditási Hi-
tel MAX+ szabad felhaszná-
lású forgóeszközhitel, 3 éves 
futamidőre, akár 250 millió 
forint összegben, évi nettó 
fix 5%-os kamat mellett.

– Széchenyi Beruházási 
Hitel MAX+ a jövőben az 
energiahatékonyság javítá-
sát és technológiaváltást 

segítő ún. „zöld” beruházá-
si hitelcélok finanszírozá-
sára vehető igénybe maxi-
mum 10 éves futamidőre. 
Az igényelhető hitelösszeg 
a korábbi 400 millió Ft-ról 
500 millió Ft-ra emelkedik. 
A hitel kamata évi nettó 
fix 5%.

– Agrár Beruházási Hitel 
MAX+ az agrárberuházási 
célok finanszírozására 
szolgál, max. hitelösszeg 
500 millió Ft, akár 10 éves 
futamidőre. A hitel kamata 
évi nettó fix 5%.

– Széchenyi Mikrohitel 
MAX+ a legkisebb, akár kez-
dő mikro- és kisvállalkozá-

sok számára elérhető, max. 
50 M Ft összegű beruházási 
hitel, évi nettó fix 5% kamat 
mellett. A hitel maximális fu-
tamideje 10 év.

A Széchenyi Kártya Prog-
ram MAX+ fenti hiteleire vo-
natkozó részletes informá-
ciók, Üzletszabályzatok és 
az igényléshez szükséges 
dokumentumok elérhetőek 
a www.kavosz.hu oldalon. 
A Széchenyi Kártya Program 
MAX+ konstrukciói Bács-
Kiskun megyében négy 
helyszínen, a kereskedelmi 
és iparkamara mind a négy 
ügyfélszolgálati irodájában 
igényelhetők.

Kezdési időpont: 2023. feb-
ruár 24., a képzés utolsó 
napja: március 17.
A képzés óraszáma: 24 óra
A képzés intenzitása: 4x6 
tanóra (heti egy alkalom, 
péntek, 8:30–13:15 óra)

A képzés – a 11/2020. (II. 7.) 
Korm.-rendelet alapján –  
tanúsítvány kiadásával zárul.
További részletek a kép-
zéssel kapcsolatban a 
www.bkmkik.hu oldalon  
olvashatók.

A zöldgazdasági szakemberképzést 2023-ban is elindítja 
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Változott a törvény
Jelentős módosítások Hosszabb lett az apasági szabadság is
Jelentősen módosult A munka 
törvénykönyve néhány para-
grafusa. Dr. Pálvölgyi András 
Lászlót, a kecskeméti Dr. Pál-
völgyi László Ügyvédi Iroda 
alkalmazott ügyvédjét kér-
deztük a változásokkal kap-
csolatban. Az iroda több mint 
35 éve nyújt folyamatos jogi 
segítséget munkáltatók, vala-
mint munkavállalók részére, 
nem kizárólagosan munka-
ügyi jellegű kérdésekben is.

BARTA ZSOLT

A jelenlegi módosítások az 
„új” Mt.-ként ismert A munka 
törvénykönyvének hatálybalé-
pését követő legjelentősebb 
változásokat foganatosította a 
munka törvénykönyvének vo-
natkozásában. A módosítások 
alapvetően az EU-s irányelvek 
hazai jogba való átültetését 
célozták. A két irányelv a mun-
ka és magánélet egyensúlyát 
igyekezett szabályozni, vala-
mint az átlátható és kiszámít-
ható munkafeltételek megte-
remtése körében határozta 
meg a szabályokat. A fentiek 
okán az alábbi rendelkezések  
módosultak – fogalmazott 
dr. Pálvölgyi András László.

Hozzátette: módosulnak a 
szülői szabadság szabályai, így 
a jogosulti kör, az időtartam, 
valamint a díjazás. Ugyancsak 
változnak az apasági szabad-
ságra vonatkozó szabályok, a 
hozzátartozó gondozása miatti 
munkavégzés alóli mentesü-
lés feltételei, a kisgyermekes 
szülőkre vonatkozó munka-
feltételek. Módosul a munkál-
tatók munkaszerződésekre 
vonatkozó tájékoztatási köte-
lezettsége, továbbá a felmon-
dás szabályai, a munkaidő- 
beosztás szabályai. Változnak 
a határozott idejű munkavi-
szonyra vonatkozó szabályok, 
valamint a határidő-számítás-
ra vonatkozó szabály, a joggal 
való visszaélés szabálya és a 
jogérvényesítéssel kapcsola-
tos eljárások szabályai is.

Dr. Pálvölgyi András László 
hangsúlyozta: álláspontja sze-
rint a módosítások igyekeznek 
összhangba hozni a munkálta-
tói érdekeket a munkavállalói 
érdekekkel úgy, hogy a felek 
számára egy átláthatóbb, ki-
számíthatóbb együttműködés 
jöhessen létre. Munkavállalói 
oldalról kiemelendő a szabad-
ságra vonatkozó változások, 

továbbá a munkaszerződésé-
nek módosítására vonatko-
zó változások. Munkáltatói 
oldalról pedig pontosabb és 
átláthatóbb tájékoztatást ír 
elő többek között a munka-
szerződések vonatkozásá-
ban. Érde mes odafigyelni a 
felmondási szabályok vál-
tozására, valamint a joggal 
való visszaélés szabályainak 
módosulására is.

Dr. Pálvölgyi András Lász-
lót arra kértük, hogy röviden 
vázolja az apasági és a szülői 
szabadság kérdését is. Mint 
mondta, akár munkáltatói, 
akár munkavállaló oldalról 
vizsgáljuk, jelentős változá-
sok történtek a szabadság 
vonatkozásában. Hosszabb 
lesz az apasági szabadság, 
és bevezetésre kerül új intéz-
ményként az ún. szülői sza-
badság. Az apának gyermeke 

születése esetén nem 5, ha-
nem 10 munkanap apasági 
szabadság jár. Fontos kitétel 
azonban, hogy a munkaválla-
ló az apasági szabadság első 
5 munkanapjára a teljes tá-
volléti díjra, a 6. munkanaptól 
kezdődően viszont a távolléti 
díj 40%-ára jogosult. Pénzbeni 
megváltása nem lehetséges. 
Az apa kérésének megfelelő-
en két részletben lehetséges 
a kiadása. Az apai szabad-
ság további védelem alá esik, 
amely szerint a munkáltató 
felmondással nem szüntetheti 
meg a munkaviszonyt.

Az új intézményként beve-
zetett szülői szabadság bár-
mely munkavállalót megilleti, 
az apát és az anyát is a gyer-
meke 3 éves koráig. Az igény-
bevétel feltétele, hogy a mun-
kaviszony 1 éve fennálljon, 
mértéke összesen 44 munka-

nap, díjazása pedig a távol-
léti díj 10%-a. Ugyanakkor a 
távolléti díj összegét csökken-
teni kell az erre az időszakra a 
munkavállalónak megfizetett 
gyermekgondozási díj vagy 
gyermekgondozást segítő 
egyéb ellátások összegével. 
Ahogyan az apai szabadság, 
úgy a szülői szabadság sem 
váltható meg pénzben a mun-
kaviszony végén. Kiadását a 
munkavállaló kérésének meg-
felelő időpontban kell kiadni, 
azonban a munkáltató kivéte-
lesen fontos gazdasági érdek 
vagy a működését közvetlenül 
és súlyosan érintő ok esetén 
a szabadság kiadását elha-
laszthatja. Végül dr. Pálvölgyi 
András László ügyvéd arra 
hívta fel a figyelmét a munkál-
tatóknak, hogy a bevezetett új 
intézmény is felmondási vé-
delem alá esik.

Milyen évre 
számítanak?

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

T                                              asi László autószerelő-
mester, a BKMKIK kéz-
műipari alelnöke: – Nehéz 

évünk volt, az idei sem lesz 
könnyebb a mikrovállalkozások 
számára. A kis cégeknek kis 
költséggel és rugalmasan, haté-
konyan kellett működniük. Fej-
leszteniük is kellene, hogy talpon 
maradjanak. Ez azonban drága. 
Hitellel nem mindenki szeret fej-
leszteni, mert pénzügyi függősé-
get a többség nem akar. Ahhoz, 
hogy valaki talpon maradjon, an-
nak a tudását is fejlesztenie kell. 
Ez utóbbi egyre drágább. A pénz-
ügyi válságot a munkavállaló is 
érzi, de egy mikrovállalkozásnál 
megtartani őket nehéz, mivel 
egy kisebb cég nehezen követi 
egy nagyobb vállalat béremelé-
si lépéseit. Az idei év nehéz idő-
szak lesz, rengeteg egyéb kérdő-
jel van, ami miatt a vállalkozások 
alig tudnak tervezni. Említeném 
a Széchenyi Kártya konstrukció-
kat, amelyeket a BKMKIK kínál. 
Ilyen alacsony kamatok ma se-
hol sincsenek. Ez egy mentsvár 
a pénzügyi nehézségekkel talál-
kozó legkisebb vállalkozásoknak 
is – mondta végül Tasi László, a 
BKMKIK kézműipari alelnöke.

Dr. Renner Tamás, a Ren-
ner Bt. műszaki igazgatója, 
a BKMKIK oktatási és kép-
zési alelnöke: – A tavalyi év 
nehéz volt, de a forint–euró 
árfolyam változása segített 
azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek külföldre szállítottak. 
A termék diverzifikáció, a jól 
kötött energiaszerződések is 
sokat segítenek. Akik tavaly-
előtt időben léptek, azoknak 
a 2023-as éve még jó lehet. 
A következő év, a következő 
tél viszont kérdéseket fogal-
maz meg. Az infláció hatással 
van az emberek munkakedvé-
re. Nem hiányzik az, hogy a jó 
szakemberek elmenjenek az 
országból. Nálunk a legutóbbi 
átfogó béremelkedés ősszel 
volt, és tavasszal is lesz. Nem 
kérdés, hogy idehaza minél 
több cégnek, így a miénknek is 
a magasabb hozzáadott érté-
kű termékek gyártása felé kell 
ellépnie. Az energiacsökken-
tés óriási kérdés a Renner Bt.-
nél. Akkora fogyasztó a vállalat, 
hogy amit csak lehetett, azt az 
előző években már megtettük. 
Időben kötöttünk jó szerződést 
az év végéig. Így az elektromos 
áram és a gáz viszonylag ked-
vező áron érkezik hozzánk – 
mondta végül dr. Renner 
Tamás, a BKMKIK oktatási és 
képzési alelnöke. 

Kedvezményes 
juttatások 
adhatók 
a dolgozóknak

Megjelent a „Cafeteria 
Kisokos-2023. Alap-
ismeretek a béren 

kívüli juttatások alkalma-
zásához” című tájékoztató 
füzet. A kisokosból megtud-
ható, hogy egy vállalkozó 
mi módon adhat olcsóbban 
juttatásokat az alkalmazott-
nak. Az érdeklődő megis-
merheti a kedvezményes 
adózású juttatások törvényi 
hátterét, az adózási feltéte-
lek feltételes változásait, a 
2023-as évre vonatkozó jut-
tatási elemek kereteit.

Az ismertetőben szó esik 
például a Széchenyi Pihenő 
Kártyáról, amely keretében 
a munkaadó meghatározott 
mennyiségű összeget utal-
hat kedvezményesen. Béren 
kívüli juttatásként 450.000 
Ft/év értékű rekreációs ke-
retig adható Széchenyi Pi-
henő Kártya juttatás. Ha 
a cég túllépi a rekreációs 
keretösszeget, akkor az ezt 
meghaladó juttatás érté-
kének 1,18-szorosa után 
15% személyi jövedelem-
adót és 13% szochót kell 
fizetni. A 450.000 Ft keret 
értékét a juttatás alapjául 
szolgáló, a jogviszonyban 
töltött napokkal arányosan 
kell számolnunk.

Tehát ha valaki fél évet 
töltött munkaviszonyban, 
akkor egy 225.000 Ft érté-
kű határt kell figyelnünk. A 
rekreációs keret figyelésé-
nél a más juttatótól szárma-
zó összegeket is figyelnie 
kell a munkáltatónak, így ez 
egy újfajta nyilatkozatot igé-
nyel a munkavállalóktól. A 
béren kívüli juttatások még 
kedvezőbben alakulnak, ha 
az adómentes elemeket is 
beveszik a juttatási rend-
szerbe. Ilyenek lehetnek 
például a kulturális szolgál-
tatásra szóló belépő/bérlet, 
vagy a sportrendezvényre 
szóló belépő/bérlet is, az 
óvodai, bölcsődei térítési díj 
finanszírozása.

Ugyancsak adómentes-
nek számít egy vírusteszt 
elvégzése, vagy egy védőol-
tás beadatása és felvétele, 
vagy akár egy elektromos 
kerékpár használatba adá-
sa, de a közösségi autó-
megosztás is. A Cafeteria 
Kisokos-2023 tájékoztató 
füzet a www.bkmkik.hu  
oldalon érhető el.

Megkönnyítik a vállalkozások helyzetét
Vita A fogyasztó az illetékes hatósághoz vagy a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez fordulhat 

A vállalkozások helyzeté-
nek megkönnyítése ér-
dekében a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara (MKIK) 
a PricewaterhouseCoopers 
Magyarország Kft.-vel (PwC) 
közösen készített egy energe-
tikai útmutatót, amely röviden 
összefoglalja az energiaszer-
ződéssel kapcsolatos problé-
mákat és a kereskedőváltás 
folyamatát. 

Az elmúlt évben számos szol-
gáltató bevezette az üzletsza-
bályzatában az azonnali szer-
ződésbontást akár egynapos 
késedelmes fizetés esetén, 
így az időben történő fizetés ki-
emelten fontos! Téves, vitatott 

intézkedés esetén célszerű 
először a szolgáltató ügyfél-
szolgálatához fordulni. Ameny-
nyiben a fogyasztó a szolgál-
tatói válasszal, intézkedéssel 
nem ért egyet, az illetékes 
hatósághoz vagy a kamarai 
hálózat által működtetett bé-
kéltető testületekhez fordul-
hat (javasoltan jogi szakértő 
bevonásával). Az energetikai 
fogyasztóvédelemben illetékes 
hatóság a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal 
(MEKH), ahol a hatósági eljá-
rás megindításának előfeltéte-
le, hogy a felhasználó először 
a szolgáltatónál kísérelje meg 
vitás ügyének rendezését.

1/ A MEKH az alábbi ügytípu-
sokban rendelkezik hatáskörrel 
a panasz kivizsgálására a köz-
intézmények és a vállalkozások 
esetében: a) felhasználóváltás, 
b) feszültségpanasz, c) gázmi-
nőség, d) számlázás, e) mérés, 
f) hibás mérés, g) elszámolás, 
e) számlatartozás miatti ki- és 
visszakapcsolás. 

2/ A villamosenergia- és 
földgáz engedélyesek minden-
kori listája a MEKH webol-
daláról tölthető le. A listában 
megtalálható valamennyi, en-
gedéllyel rendelkező társaság, 
elérhetőségekkel és az enge-
délyek típusával. Amennyiben 
az energiakereskedő váltása 

válik szükségességé, a felhasz-
náló a jogszabályokban és az 
engedélyes üzletszabályzatá-
ban meghatározott feltételek 
szerint jogosult a kereskedővel 
villamosenergia-vásárlási, illet-
ve földgázvásárlási szerződést 
kötni. A magyar piacon egyete-
mes szolgáltatóval és verseny-
piaci kereskedői engedélyessel 
is köthető szerződés. Ugyan-
akkor egyetemes szolgáltatási 
szerződésre a vállalkozások kö-
zül csak a mikrovállalkozások 
jogosultak, mindenki másnak 
versenypiaci kereskedővel kell 
szerződést kötnie.

3/ A kereskedőváltás lépései 
a következők: az előző szerző-

dés felmondása, majd a régi 
villamosenergia-kereskedő visz-
szaigazolása, írásos értesítése.

4/ MEKH – Kereskedőváltás, 
a régi villamosenergia-keres-
kedőnél szerződési feltételek 
teljesítése (amennyiben nem 
érkezett visszaigazolás a fel-
mondásról).

5/ A hálózati elosztó értesí-
tése. 

6/ Az érintett villamosener-
gia-kereskedők egyeztetése.

7/ A végszámla kibocsátá-
sa. Felmondott energiaszer-
ződés esetén az új szerződés 
megkötésének folyamata. 
A felmondás jogalapjának el-
lenőrzése (pl. valóban történt-e 

nem fizetés, az ÁSZF tartal-
maz-e azonnali felmondásra 
vonat kozó részt). Kereskedői 
azon nali felmondás esetén 
átmeneti jelleggel az elosztói 
engedélyes biztosítja az ener-
giaellátást. Követ kező lépés: 
ajánlatkérések kiküldése a le-
hetséges energiakereskedők-
nek. Ezt követően energiavá-
sárlási szerződés megkötése 
a kiválasztott kereskedővel.

A MEKH weboldalán nap-
rakész információk olvas-
hatók a szolgáltatókról és a 
kereskedőváltás menetéről, 
valamint fogyasztóvédelmi 
kiadványok állnak a fogyasz-
tók rendelkezésére.

Dr. Pálvölgyi András László ügyvéd Fotó: Bús Csaba
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Elszámolás havonta
duális képzés Az adókedvezmény érvényesítése

Adókedvezmény érvényesítése 
a duális képzésben, a szak
irányú oktatás pénzügyi és ad
minisztrációs kérdései cím mel 
rendezett szakmai fórumot 
a BácsKiskun Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara a du
ális képzési partnerei részére. 
Az előadóval, Kissné Horváth 
Marianna gazdasági tanács
adóval, személy és munkaügyi 
szakértővel beszélgettünk.

BARTA ZSOLT

Több tízezer diák sajátítja el a 
szakmák alapjait szakképzési 
munkaszerződéssel gyakorlati 
képzőhelyeken, duális képzés 
keretében. A témával kapcso-
latos pénzügyi, adminisztrációs 
kérdésekről tartott előadást a 
kereskedelmi és iparkamara 
meghívására a szervezet kecs-
keméti székházában Kissné 
Horváth Marianna gazdasági 
tanácsadó, személy- és munka-
ügyi szakértő. Az előadóval be-
szélgettünk a témáról.

A szakképzés rendszere je-
lentősen megváltozott az új 
szakképzési törvény bevezeté-
sével. A képzésben résztvevők 
az egy vagy két év ágazati alap-
oktatást követően duális képző-
helyeken, szakképzési munka-
szerződés keretében vesznek 
részt a szakirányú oktatásban, 

ahol elsajátítják magát a vá-
lasztott szakmát. Az előadás 
fókuszpontja a szakképzési 
munkaszerződéshez kapcsoló-
dó munkajogi kérdések tagla-
lása volt, mondta a meghívott 
vendég. Fontos szabály, hogy 
A munka törvénykönyve és a 
szakképzési törvény szabályait 
közösen kell alkalmazni a szak-
képzési munkaszerződés meg-
kötése, majd annak teljesítése 
során. A képzésben részt vevők 
a szakképző intézménnyel ta-
nulói vagy felnőttképzési jogvi-
szonyban állnak, a duális képző-
hellyel pedig munkaviszonyban.  
Maga a szakirányú oktatás a 
szakképző intézményben és a 
duális képzőhelyen valósul meg. 
A szakképzési munkaszerző-
dés a teljes szakirányú oktatás 
idejét lefedi, így talán az egyik 
legfontosabb kérdés a munka-
végzés alóli mentesség esetei, 
illetve az, hogy mikor jár erre 
munkabér, és melyek azok a na-
pok, amelyek nem minősül nek 
intézményi oktatási napoknak, 
ez ugyanis jelentősen befolyá-
solja az adókedvezmény érvé-
nyesítési lehetőségét. A szak-
képzési munkaszerződéshez 
kapcsolódó munkajogi szabá-
lyok alkalmazása is fontos szem-
pont a diákok foglalkoztatásá-
nál. Ha elfogyott a szabadság, a 
szakképzési munkaszerződés-

ben vállalt kötelezettségeket 
teljesítenie kell a tanulóknak, 
hiszen munkaszerződésről be-
szélünk. Az előadáson hang-
súlyt kapott az is, hogy kivel és 
hogyan kötik meg a szerződést. 
A felnőttképzési jogviszony ke-
retében saját munkavállalót is 
képezhet egy cég, illetve olyan 
képzésben résztvevőket is, akik-
nek nem a képzőhellyel áll fenn 
munkaviszonyuk, hanem egy 
máshol fennálló jogviszony mel-
lett vesznek részt a szakirányú 
oktatásban szakképzési mun-
kaszerződéssel. Kecskemét-
ről a témával kapcsolatban 
egy huszonnyolc pontos kér-
déssort is kapott az előadó, 
amely a téma fontosságát és 
aktualitását is mutatja. A kér-
dések egy része arra irányult, 
hogy a más foglalkoztatónál 
foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyban lévő személyek 
esetében hogyan kell meg-
kötni a szakképzési munka-
szerződést. Milyen munkabér 
állapítható meg? Hogyan ará-
nyosítható az illető szabadsá-
ga? Hogyan érvényesíthető 
az adókedvezmény? Megéri-e 
duális képzőhelyként a szak-
irányú oktatásban részt ven-
ni? Kissné Horváth Marian-
na elmondta: a könyvelőknek 
meg kell szokniuk, hogy nincs 
éves elszámolás. A szakirá-

nyú oktatáshoz kapcsolódó 
adókedvezmény minden hó-
napban a normál adó- és já-
rulékbevallásban érvényesít-
hető. Abban az esetben, ha 
valamit elszámolt a könyvelő, 
azt az adott hónap önellenőr-
zésével lehet korrigálni. 

Hogy bonyolultabb a koráb-
bi rendszerhez képest az el-
számolás vagy sem? Kissné 
Horváth Marianna szerint a 
mostani rendszer egyszerűbb, 
a problémát az intézmény és a 
képzőhely által közösen hasz-
nált, jelenlétet igazoló KRÉ-
TA rendszer vezetése jelenti. 
Történt-e jelentős változás a 
szakirányú oktatás vonatkozá-
sában? A szakember szerint a 
munkabér mértéke változott 
meg. Amikor ugyanis az új jog-
szabályt jó két éve bevezették, 
akkor még a minimálbérhez 
kapcsolódott a szakképzési 
munkaszerződésben megálla-
pított munkabér mértéke, mely 
akár bérfeszültséget is okoz-
hatott a munkahelyeken. Ez 
2022. január 1-től megválto-
zott, a munkabér a szakirányú 
oktatás önköltségének egyha-
vi mértékéhez lett igazítva. Ez 
100 ezer forint, vagy annak a 
168 százaléka – mondta Kiss-
né Horváth Marianna gazda-
sági tanácsadó, személy- és 
munkaügyi szakértő.

Legyen Ön is  
a szakmája 
mestere!

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara mester-

vizsgára felkészítő mester-
képzéseket szervez az épí-
tőipar, az épületgépészet, 
a kereskedelem, a specia-
lizált gép- és járműgyártás, 
valamint a szépészet ága-
zatában. 2023 tavaszán 
autószerelő, autóelektroni-
kai műszerész, kőműves, 
gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat-szerelő, ke-
reskedő és kozmetikus 
szakmákban indulnak 
mesterképzések, és zajlak 
majd a vizsgák. 

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. 
Tanúsítsa a vállalkozás 
működtetéséhez szüksé-
ges szakmai, gazdasági, 
pénzügyi, vezetési, munka-
ügyi és jogi ismeretek meg-
szerzését és készségszintű 
ismeretét. Teremtse meg 
a szakmai megbecsülés, 
anyagi, erkölcsi elismerés 
és bizalom garanciáját. 

A mestervizsgára való 
jelentkezés feltétele a 
szakmai képesítést igazo-
ló közokirat vagy annak 
hiteles másolata, valamint 
a mestervizsga-követel-
ményben meghatározott 
szakirányú szakmai gya-
korlat (szakképesítésen-
ként eltérő, de általában 
3-8 év) megléte és annak 
igazolása 30 napnál nem 
régebbi munkáltatói iga-
zolással, vagy a nyilván-
tartásba vételt tanúsító 
igazolással, adott esetben 
cégkivonattal.

Sikeres mestervizsga ese-
tén a vizsgázó mesterleve-
let kap ünnepélyes mester-
avató keretében.

2023. február 28-ig lehet 
érdeklődni, jelentkezni Bar-
tuczné Csík Viviennél, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara mestervizsga-
referensénél a 70/7028-431-
es telefonszámon. 

(Engedélyszám: 
E/2021/00040,

bejelentés száma: 
B/2021/000705) 

Elkerülhető 
 a hosszas 
pereskedés 
a felek között

Idén is folytatjuk a vállal-
kozásokat érintő köz-
jegyzői eljárások bemu-

tatását dr. Csonka Péter 
közjegyző segítségével.

Polgári ügyekben peres-
kedés nélkül, a közjegy-
zők előtt is kérelmezhető 
egyezségi kísérletre idézés. 
Legyen szó akár meg nem 
fizetett tartozásról, hibásan 
vagy egyáltalán nem telje-
sítő vállalkozóról, minőségi 
kifogásról, célszerű közjegy-
zőhöz fordulni, aki jegyző-
könyvbe foglalja és végzé-
sével jóváhagyja a mindkét 
fél számára elfogadható 
egyezséget. Ez az egyezség 
ugyanolyan hatályú lesz, 
mintha azt bírósági ítélet-
ben mondták volna ki, ami 
azt eredményezi, hogy az 
ilyen, jogerősen jóváhagyott 
megállapodást már bíróság 
előtt sem lehet megtámad-
ni a szerződésekre vonat-
kozó megtámadási okokra 
(pl. tévedés, megtévesztés, 
feltűnő értékaránytalanság 
stb.) hivatkozva.

Az eljárás ezért minden 
olyan esetben hatékony le-
het, amikor a felek elkerül-
nék a hosszadalmas pe-
reskedést, de szeretnének 
egy, a jövőben mindkét fél 
számára erős, közvetlenül 
végrehajtható biztosítékot 
jelentő határozatot. A köz-
jegyző előtt kötött egyezség 
gazdasági ügyekben is haté-
konyan működik. Ha egy vál-
lalat partnere például nem 
tudja vállalni azokat a felté-
teleket, amelyekben koráb-
ban megállapodtak – mert 
pl. készlethiánnyal vagy likvi-
ditási problémákkal küzd –, 
azzal komoly károkat okoz-
hat a partnercégnek. En-
nek ellenére a felek érdeke 
lehet, hogy megmaradjon a 
beszállítói viszony, és mind-
kettőjük részére kedvező 
megoldást találjanak.

Ebben az esetben egy 
kártérítési per helyett ér-
demes közjegyzőhöz for-
dulni, és egyezségi eljá-
rásban megegyezni az 
esetleges kompenzáció 
részleteiről. Az egyezség-
gel befejezett vitákban 
ráadásul végrehajtásra ki-
sebb számban kerül sor, 
mintha a jogvitát a bíróság 
ítélettel döntötte volna el.

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

Kissné Horváth Marianna gazdasági tanácsadó tart előadást

Az Árpád krt. 4. szám alatt, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti  

székházában több irodahelyiség is kiadóvá vált. 

Amennyiben új helyet keres vállalkozói tevékenysége 
végzéséhez, 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 konyhahasználat, portaszolgálat, takarítás és korlá-
tozott parkolási lehetőség a bérlés során biztosított. 

Bővebb információ a köztestület  
elérhetőségein kérhető:  

tel.: 76/501-500, e-mail: titkarsag@bkmkik.hu

Találja meg vállalkozása 
új irodáját!

Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó 
egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy a 2023. évi kamarai hozzá-

járulás megfizetésének határideje 2023. március 31.

Az évi 5000 Ft kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem  
a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos ka-
marának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni 

a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára.  
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adó-

számát a befizetés beazonosítása érdekében!

Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak 
a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a ka-
marai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felé, az UniCredit Zrt.-nél veze-
tett 10915008-00000009-21320005 számú bankszámlán szíveskedjen rendezni!

Kérjük, hogy a jövőbeni befizetéseinél a fentiek szerint szíveskedjen eljárni!

Vállalkozások figyelmébe!
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