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A Kormány megállapodást kötött a kamarákkal
együttműködés Régiónkban sürgető feladat az M8-as és az M9-es gyorsforgalmi utak megépítése

Árnyaltabb, sok szerep-
lős területfejlesztési 
koncepciót tervez a 

magyar kormány a jövőben. 
Ez lehetővé teszi már rövid 
időn belül az ország gyor-
sabb fejlesztését. Minderről 
Navracsics Tibor területfej-
lesztési miniszter beszélt a 
napokban egy, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkama-
ránál tartott eseményen. Itt 
a politikus stratégiai part-
nerségi megállapodást írt 
alá a Dél-Alföld, Dél-Dunán-
túl és Közép-Magyarország 
gazdaságfejlesztési zónái-
ban működő kereskedelmi 
és iparkamarák elnökeivel, 

többek között Gaál József-
fel, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara (BKMKIK) elnökével. 
Az elnök a sajtó kérdésé-
re elmondta, hogy a terü-
letfejlesztési szakemberek 
duális keretekben történő 
képzése a felsőoktatásban 
kiemelt kérdés. Ezt a kama-
rák támogatják.

A BKMKIK elnöke fontos-
nak tartja a kamarai vállal-
kozói kapcsolatok becsator-
názását abba a rendszerbe, 
ahol az információk és a ja-
vaslatok összegyűjtése tör-
ténik. Gaál József jelentős 
feladatnak nevezte, hogy a 

Kormány a területfejlesztési 
intézményrendszer kialakí-
tásának folyamatában szá-
mít a kamarák, a gazdaság 
javaslataira, véleményére. A 
megállapodásban a kapcso-
lattartókat mindkét oldalról 
megnevezték. Bármilyen ja-
vaslat, vélemény vagy kritika 
felmerül egyik vagy másik 
oldalról, akkor azok gyor-
san eljuthatnak egymáshoz, 
fogalmazott Gaál József. A 
következő hónapokban a 
miniszter részvételével egy 
területfejlesztési konferen-
ciát is rendeznek majd. Az 
elnök azt is elmondta, hogy 
az infrastruktúra fejleszté-

se kiemelt feladat. Sürgető 
kérdés ugyanis az M8-as és 
az M9-es utak megépítése. 
Hangsúlyozta, hogy a tudás-
központok fejlesztése a na-
gyobb hozzáadott értékű ter-
melés szempontjából fontos. 
Ezt részben a vállalatok és 
a felsőoktatási intézmények 
szorosabb együttműködésé-
vel lehet elérni.

A megbeszélésen szó volt 
arról is, hogy nem csak a ke-
vésbé fejlett, hanem a fejlett 
területeket is támogatni kell. 
Az utóbbiak ugyanis gazda-
ságilag képesek maguk után 
húzni az előbbieket.

 Barta ZsoltGaál József, a BKMKIK elnöke és Navracsics Tibor miniszter

Szakmai napot tartott a kamara  
adózás Hogyan  változnak idén a jogszabályok a vállalkozók számára?
A Bács-Kiskun Kereskedelmi 
és Iparkamara adózással kap-
csolatos szakmai napot ren-
dezett vállalkozóknak és vál-
lalkozások képviselőinek. Az 
egyik előadó Horváthné Husz-
ka Bernadett, a NAV Központi 
Irányítás Ügyfélkapcsolati és 
Tájékoztatási Főosztály Dél-al-
földi Tájékoztatási Osztályának 
szakértője, a másik előadó pe-
dig Sztruhár Imre, a Green Tax 
Service Kft. ügyvezető igazga-
tója volt. A 2023. évi adócso-
mag módosításairól, valamint 
a környezetvédelmi termékdíj 
törvény 2023. évi változásairól 
szólt a kamarai program.

BARTA ZSOLT

2023 januárjától két új szemé-
lyi jövedelemadó kedvezmény-
nyel bővül a paletta a háborús 
veszélyhelyzetre tekintettel, 
annak időtartamára. Ezen adó-
alap-kedvezmények természe-
tüknél fogva magánszemélye-
ket érintenek. E kedvezmények 
a szokásos módon vehetők 
igénybe, ami azt jelenti, hogy 
vagy év közben adóelőleg-nyi-
latkozattal kérhetik a foglalkoz-
tatótól az érvényesítést, vagy 
pedig a 2023. évről szóló adó-
bevallásban utólag, egy összeg-
ben vehetik igénybe 2024. má-
jus 20-ig - mondta Horváthné 
Huszka Bernadett NAV szakér-
tő, majd áttért az üzemanyag-
elszámolás kérdéseire. Tavaly 
december 6-án megszűnt a 
hatósági üzemanyagár, amely 
intézkedés az üzemanyagárat 
a személyi jövedelemadó rend-
szerében költségként elszámo-
lók részére hozott változásokat. 
Az ezzel leginkább érintettek az 
egyéni vállalkozók és a mező-
gazdasági őstermelők, azon be-

lül is az útnyilvántartás helyett 
havi 500 kilométer átalányt 
választók számára szükséges 
irányt mutatni a december hó-
nap vonatkozásában. A mun-
kába járáshoz költségtérítés-
ként adható összeg 
9 forint/kilométer összegű alsó 
és 15 forint/kilométer összegű 
felső határa is emelkedett az 
idei évben a háborús veszély-
helyzetre tekintettel, annak 
időtartamára. Fontos megem-
líteni, hogy ez a változás nem 
vonatkozik a hivatali, üzleti 
utazással kapcsolatos, szintén 
15 forint/kilométer összeg-
ben meghatározott általános 
személygépkocsi-normakölt-
ségre. Újdonságként említette 
a munkajogi szabályozásban 
többek között a szülői szabad-
ság jogintézményét. Az ilyen 
jellegű távollétre adandó díja-
zás összege jellemzően alatta 
marad a járulékfizetési alsó ha-
tárnak, amellyel kapcsolatban 

további teendők is felmerülhet-
nek, ezért a járulékfizetési alsó 
határ és vele együtt a szociá-
lis hozzájárulási adó speciá-
lis szabályait érdemes részle-
tesen megismerni. Horváthné 
Huszka Bernadett kitért arra 
is, hogy a webshopot üzemel-
tető vállalkozásokban 2023-tól 
felmerülhet a kérdés, hogy va-
jon vonatkozik-e rájuk az idén 
bevezetett, digitális platform-
üzemeltetőkre vonatkozó be-
jelentési, változásbejelentési, 
átvilágítási, nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezett-
ség. Pontos fogalmak és elha-
tárolási szempontok segítik a 
megítélést - mondta végül Hor-
váthné Huszka Bernadett, a 
NAV Központi Irányítás Ügyfél-
kapcsolati és Tájékoztatási Fő-
osztály Dél-alföldi Tájékoztatási 
Osztályának a szakértője.

Sztruhár Imre, a Green Tax 
Service Kft. ügyvezető igazga-
tója az előadásában kitért egy 

fontos jogszabályi változásra. A 
Magyar Közlöny 2022. évi 211. 
számában megjelent a 2022. 
évi LXXVI. törvény a hulladék-
gazdálkodással összefüggő 
egyes törvények módosítása, 
ennek keretében a környe-
zetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvény mó-
dosítása is hivatalossá vált. A 
környezetvédelmi termékdíjjal 
összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról is gondoskodott 
a jogalkotó, ugyanis december 
30-án, pénteken meg is jelent 
az is. A módosítások 2023. júli-
us 1-jén lépnek ugyan hatályba, 
viszont ez elegendő idő a jogsza-
bály megismerésére. Jelentős 
módosítások nem történ-
tek. Minderről az érdeklődő, 
ha nem vett részt a szak-
mai napon, akkor a https://
ktdt.hu/kornyezetvedelmi-
termekdij-torveny-2023/ 
című cikkben olvashat, 
hangsúlyozta a szakember.

Sztruhár Imre kérésünkre a 
hulladékgazdálkodás azon te-
rületét vázolta fel, amely szinte 
mindegyik családot és sok vál-
lalkozást érint. Az italcsomago-
lások visszaváltási rendszere 
Magyarországon 2024. janu-
ár 1-jétől megváltozik. A hazai 
környezetvédelem és hulla-
dékgazdálkodás átalakítása 
rohamléptékben zajlik. Mint 
mondta, az uniós országokban 
ösztönzik a forgalomba kerülő, 
újrahasználható csomagolás 
részarányának növelését, va-
lamint a csomagolás újrahasz-
nosítását biztosító rendszerek 
alkalmazását, az élelmiszer-biz-
tonság veszélyeztetése nélkül. 
Ennek megfelelő eszközei le-
hetnek a betétdíj-visszatéríté-
si rendszerek. Az uniós célok a 
következők: 2025-től a legfel-
jebb 3 liter űrtartalmú italpalac-
kok 25%-ban újrafeldolgozott 
anyagból kell, hogy készül-
jenek. 2030-tól 30%-ban 
újrafeldolgozott másodnyers-
anyagot kell, hogy tartalmazza-
nak. A legfeljebb 3 liter űrtartal-
mú italpalackokra vonatkozóan 
2025-re 77%-os, 2029-re 90%-
os visszagyűjtési szintet kell 
elérnie a tagállamoknak vagy 
betétdíj rendszerrel, vagy ki-
terjesztett gyártói felelősségi 
rendszerrel. Sztruhár Imre sze-
rint az biztosan állítható, hogy 
a fenti irányszámok teljesítése, 
valamint a körforgásos gazda-
ságra való áttérés a hulladé-
kok jelenlegi gyűjtési és keze-
lési rendszerének átalakítását 
igényli. Nagymértékű átalakí-
tás szükséges, továbbá hatal-
mas összegű beruházások és 
fejlesztések a hulladékkezelői 
infrastruktúra, ezen belül és kü-
lönösen a hulladékfeldolgozó 
kapacitások területén. Állás-

pontja szerint a kötelező visz-
szaváltási rendszer keretében 
valósulhatnak meg a fentebb 
említett célok. A fogyasztót 
ösztönözni kell, hogy az italos 
palackokat ne a kommunális 
hulladék közé tegye. A kötelező 
visszaváltási rendszer az euró-
pai gyakorlat alapján 90% felett 
képes az érintett italcsomago-
lások hulladékait elkülönítetten 
visszagyűjteni, ráadásul igen 
„tiszta” hulladékot kapunk, 
ugyanis magas előválogatás 
történik a rendszer működése 
során. Akár élelmiszeripari fel-
használású másodnyersanyag-
gá történő újrafeldolgozásra is 
sor kerülhet.

A tervezett célnak igen pozi-
tív hatásai is vannak, ugyanis 
emeli a hulladékból előállított 
másodnyersanyagok minő-
ségét, növeli a kínálat volu-
menét, ezáltal csökkenhet a 
primer nyersanyagok igénye. 
Ez előmozdítja a körforgásos 
gazdasághoz történő közelí-
tést, valamint a hulladékokat 
eltéríti a lerakástól, és végül, 
de nem utolsó sorban az ille-
gális hulladéklerakást is visz-
szaszorítja. Az italcsomagolási 
hulladékok gyűjtőpontról törté-
nő elszállítását, előkezelését, 
kereskedelmét és kezelésre 
történő átadását a közszol-
gáltatást is végző koncesszor 
által létrehozott koncessziós 
társaság, illetve a vele szerző-
dött alvállalkozók fogják vé-
gezni. A koncessziós társaság 
végzi a visszaváltó berendezé-
sek üzemeltetését is. Az éles 
indulás 2024. január 1-je, 
viszont 2023. július 1-jétől 
a koncesszor már teszteli a 
rendszert, hogy az éles indulás 
minél gördülékenyebb legyen, 
mondta végül Sztruhár Imre.

Sztruhár Imre, a Green Tax Service Kft. ügyvezető igazgatója és Horváthné Huszka Bernadett, a NAV Központi Irányí-
tás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője  Fotó: Barta Zsolt
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A varázsszó: megelőzés
kibertér Kamarai előadásokat tartanak a védelemről

Sérülékenység, kockázat, zsa-
rolóvírus, kibertámadás – nap 
mint nap találkozunk a kife-
jezésekkel. Mit tehetünk elle-
nük? A varázsszó? A megelő-
zés és a biztonságtudatosság 
növelése. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) 
támogatásával működő Mo-
dern Vállalkozások Program-
ja A kibertér védelme címmel 
rendezett online tájékoztatót 
a közelmúltban, amelybe be-
kapcsolódott a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara is.

BARTA ZSOLT

Egyre több vállalkozás lép fel a 
kibertérbe. Ez az a láthatatlan 
térség, amely megkönnyíti a 
munkát, ugyanakkor rengeteg 
támadás is fenyegeti azokat a 
cégeket, amelyek nem alakíta-
nak ki hatékony védelmet. Mit 
lehet és kell tennünk a védel-
münkért? A kérdést járta körül 
a kamarai szakmai fórum.

Az MKIK Digitalizációs Kollé-
gium elnöke, Kott Ferenc kezd-
te az előadások sorát Vállalati 
önvédelem a kibertérben cím-

mel. Az elmúlt években a covid 
járvány miatt sok vállalkozás 
költözött az online térbe. Mint 
mondta, távmunkába sokan 
kényszerültek, távkonferenci-
át rengetegen tartottak. Rész-
ben ennek következtében új 
kihívásokkal is szembesültek a 
cégek. Ma vannak olyan terü-
letek, ahol 60-100 százalékkal 
nőtt a kiberfenyegetések szá-
ma. Kott Ferenc megjegyezte: 
a háború nem csak Ukrajná-
ban, hanem a kibertérben is 
folyik. Február 3-án egy külső 
támadás eredményeként több 
ezer olasz szerver megbénult. 
Így az ottani internet 70 száza-
léka leállt. Egy ismert sebezhe-
tőséget támadtak a hackerek. 
Ennek a bizonyos megtáma-
dott felületnek a biztonsági fris-
sítését már 2021-ben kiadták, 
de ezt a frissítést rengetegen 
nem végezték el. A megelőzés 
mindenek felett áll, fogalma-
zott a kollégium elnöke, majd 
hozzá tette, a veszély óriási: 
ebben a kérdésben szeretne 
az MKIK segítséget nyújtani a 
vállalkozásoknak. Fenyegetés 
típusok a malwarek, a zsaroló-
vírusok, az adathalászat, vagy 

az egyéb szolgáltatást bénító 
betörések - mondta a szakem-
ber, akit dr. Krasznay Csaba, az 
EJKK Kiberbiztonsági Kutatóin-
tézet intézetvezetője, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem tanára 
követett. A felelős vállalati ma-
gatartás – megfelelő felkészült-
ség biztosítása a munkatársak 
számára címmel tartott elő-
adást. Hangsúlyozta: a legjobb 
beruházás egy kkv esetében 
az, ha foglalkoznak a munka-
társak kiberbiztonsági tudatos-
ságával, a biztonsági kultúra 
megteremtésével. Ma idehaza 
nincsenek olyan felkészítő, a 
biztonságtudatot fejlesztő álla-
mi programok, amelyeket be 
lehetne mutatni a cégek mun-
katársainak. Pedig egy vállalat 
számára ez a legolcsóbb beru-
házás. Ma már nem elégséges 
vírusirtót telepíteni egy cégnél, 
de arra is figyelni kell, hogy a 
térséget, ahol működik a vállal-
kozás, hogyan érintik a geopoli-
tikai változások.

A szakember ezt követő-
en felsorolta azokat a módo-
kat, ahogyan egy-egy céget 
megzsarolhat egy hacker. Az 
előadása után dr. Bencsik 

Balázs, a Szabályozott Tevé-
kenységek Felügyeleti Hatósá-
ga kiberbiztonsági tanúsítási 
igazgatója folytatta a szak-
mai fórumot. Az előadása a 
kiberbiztonsági tanúsítványok, 
az egységes EU kiberbiztonság 
tematikáját járta körül. Őt kö-
vette Erdei Csaba, a Infotér 
kiberbiztonsági szakértője, aki 
nemcsak a közelmúlt esemé-
nyein keresztül példázta azt, 
hogy miért elengedhetetlen a 
megfelelő szintű IT-biztonság, 
hanem a biztonságtudatos mű-
ködés alappilléreit is bemu-
tatta. Mire kell figyelni, hogy 
elkerülhessük az anyagi veszte-
séggel járó kibertámadásokat, 
hogyan és miért kell a kocká-
zatokat és a sérülékenysége-
ket komolyan venni, illetve mit 
tehetünk a saját céges IT-biz-
tonságunk növeléséért veze-
tőként? Az utolsó előadó dr. 
Asztalán Csaba, az SBCS Con-
sulting Kft. ügyvezetője volt, 
aki az Adatvédelem, adatke-
zelés, informatikai bűncselek-
mények címmel tartott ismer-
tetőt. A szakmai fórum végén 
az érdeklődők a kérdéseikre 
is választ kaptak.

A kibertér az a láthatatlan tér, amely megkönnyíti a munkát, ugyanakkor rengeteg támadás is fenyegeti

projektnapok 
az életvitelről
KALOCSA A Hagyományos Életvi-
tel projektnapok újabb állomá-
sához érkeztek a Kalocsai Szent 
István Gimnázium végzős tanu-
lói február elején. A pénztárcát 
érintő kérdésekről szóló napon 
Mészáros Mónika, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kalocsai képviselet-
vezetője is vendég volt, a tudatos 
fogyasztói magatartásról tartott 
előadást a végzősöknek. Már 
több alkalommal nyújtott ilyen 
formán segítséget a kamara a 
kalocsai diákoknak. 

Milliárdok 
támogatásra
KALOCSA Az új agrártámogatá-
si rendszerről tartottak Vidék-
fejlesztési Fórumot Nagy István 
agrárminiszterrel Kalocsán. A 
tárcavezető a 150, kalocsai és 
kiskőrösi járásból érkezett gaz-
dálkodónak elmondta: az uniós 
források a kiemelkedő arányú 
magyar költségvetési hozzájáru-
lással együtt minden eddiginél 
nagyobb segítséget jelentenek 
a vidékfejlesztés, a gazdálko-
dók és az élelmiszer-feldolgozók 
számára. 1500 milliárd forint jut 
gazdaságfejlesztésre, mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari beruhá-
zásokra az elkövetkező öt évben. 

Alapkőletétel 
az ABRAZIV Kft.-nél
KECSKEMÉT Letették az ABRAZIV 
Kft. új iroda, szerelő- és kész-
termék tároló csarnokának az 
alapkövét. A 100 százalékban 
magyar tulajdonú, kecskeméti 
székhelyű gépgyártó, tervező és 
fejlesztő vállalkozás beruházása 
egymilliárd forintba kerül, mely-
hez a magyar állam 300 millió-
val járul hozzá. A tervek szerint 
az épületet még augusztusban 
átadják, valamint bővítik a nap-
elem parkot is. 

Kiadó irodák 
a kamarában
KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara kecskeméti székházában 
két bútorozott irodahelyiség 
kiadóvá vált. A 42 négyzetmé-
teres és a 72 négyzetméte-
res helyiségek frissen lettek 
felújítva, hűtő-fűtő klímával is 
felszereltek. A konyhahaszná-
lat, portaszolgálat, takarítás és 
korlátozott parkolási lehetőség 
a bérlés során biztosított. Bő-
vebb információ a kamara elér-
hetőségein kérhető. 

Hírsáv A verseny 
döntőjébe 
jutott két 
vármegyei csapat

Tizenkét csapat jutott 
tovább, és két tartalé-
kot is megnevezett a 

zsűri a Magyarország étele 
2023. szakácsverseny elő-
döntőjének eredményhirde-
tésén, Felcsúton. 

Az elődöntőt holtverseny-
ben nyerte a fülöpszállási 
Kígyósi Csárda Székekpuszta 
Ifjai nevű csapata Kiskunsá-
gi préselt malacarc elnevezé-
sű ételével és a kecskeméti 
Vincent Restaurant & Pastry 
Vincent nevű csapata Bíbor 
hajnal névre hallgató ételso-
rával. A tökéletes magyar étel 
titka az alapanyagok minő-
sége, mennyisége, a készíté-
si és tárolási eljárások mel-
lett egy titkos összetevőhöz 
köthető, ez pedig a nemze-
ti összetartozás és a haza-
szeretet – hangsúlyozta a 
Belügyminisztérium stratégi-
ai ügyekért felelős helyettes 
államtitkára, Sölch Gellért a 
Magyarország étele 2023. 
szakácsverseny elődöntő-
jének eredményhirdetésén. 
Asztalos István, az Étrend Ma-
gyar Konyhafőnökök Egyesü-
letének elnöke kiemelte: a 
magyar gasztronómia akkor 
újulhat meg, ha a szakma is 
megújul, s ehhez a Magyaror-
szág étele verseny kiváló ala-
pot ad. Elmondta, hogy hét 
ország állampolgárai vettek 
részt a viadalon és volt egy 
100 százalékosan szíriai csa-
pat is a nevezők között.

Az idei verseny tematiká-
ja kötődik Petőfi Sándorhoz, 
ezért elvárásként fogalmaz-
ták meg, hogy az elkészített 
étel és a csapat fantáziane-
ve is a költő életéhez vagy 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharchoz le-
gyen köthető.

A maximum négy elem-
ből álló étel esetében elvár-
ták, hogy a legtöbb átlagos 
felszereltségű konyhán, akár 
nagy adagszámban is elké-
szíthetők legyenek. Az étel 
megalkotása során fontos 
volt a tradíció, a regionális 
hazai alapanyagok megjele-
nése, kötelezően használan-
dó elem volt a kiváló minősé-
gű sertéshús, a vaj, valamint 
egy bármely Magyarország-
ról származó öko, vagy hazai 
védjegyes termék.

A döntőt március 18-án 
rendezik meg, szintén Felcsú-
ton.

Románia nagykövete a kamara székházában
Európai gazdaság Hazánk a balkáni ország harmadik legnagyobb importpartnere

Őexcellenciája H. E. 
Gabriel Sopandă, 
Románia magyaror-

szági Nagykövete udva-
riassági látogatást tett 
Kecskeméten, amelynek 
keretében a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szék-
házában tárgyalt Gaál 
József kamarai elnökkel, 
Sipos Zsolttal, a köztes-
tület titkárával, valamint 
néhány, a romániai piac 
iránt érdeklődő vállalko-
zás képviselőjével.

A február 14-i megbeszé-
lés keretében a szervezetek 
kölcsönös bemutatása után 

a nagykövet rávilágított a két 
ország gazdasági kapcsola-
tainak fontosságára, amely 
szerint Magyarország a ne-
gyedik legfontosabb export-
piac Románia számára, és 
hazánk Románia harmadik 
legnagyobb import partnere. 
A magyar kis- és középvállal-
kozások számára a román 
piac elérhető és kiváló lehe-
tőségeket kínáló reláció, de 
az üzleti kapcsolatok több-
sége a határmenti térségre 
koncentrálódik. Őexcellen-
ciája felhívta a jelenlévő vál-
lalkozások figyelmét többek 
között Brassó és Constanca 
gazdasági súlyára, valamint 

kiemelte Constanca fontos-
ságát, illetve a kikötő kínálta 
egyedülálló lehetőségeket. 
Elmondta, hogy a kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok fejlő-
désének további lendületet 
adhat a 2024-ig megépü-
lő harmadik autópálya-ösz-
szeköttetés, valamint a két 
ország Kormánya által aláírt 
megállapodás, amelynek 
köszönhetően többek között 
a közös határszakaszon nyíl-
hatnak meg határátkelők. 
A tárgyalás a román üzleti 
környezettel való együttmű-
ködés lehetőségeire és a 
jelenlegi gazdasági környe-
zetre fókuszált. A találkozón 

megjelent cégek képvise-
lői, amelyek érdekeltek a 
romániai üzleti kapcsolatok 
kiépítésében, illetve bővíté-
sében, felvázolták, hogy mi-
lyen területeken keresnék 
az együttműködést, az új üz-
leti partnereket. A felmerült 
igényekre pozitívan reagált 
a nagykövetség kereske-
delmi és gazdasági irodájá-
nak vezetője, Horia Mintas 
gazdasági tanácsadó. A 
kecskeméti találkozón lét-
rejött kapcsolatok tovább 
bővíthetők majd a közeljö-
vőben a Budapesten meg-
rendezendő román-ma-
gyar üzleti találkozón.

A kamara és a román nagykövetség vezetősége konzultálnak 
 Fotó: BKMKIK
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A piaci ügylet árazása
fórum Segítettek a transzferár-dokumentáció elkészítésében

A 2023-as évtől a taobevallás 
részeként a transzferár-do-
kumentáció szinte minden 
lényeges tartalmi eleméről in-
formációt kell szolgáltatniuk 
a bevallásra kötelezetteknek. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara HR-ve-
zetők és könyvelők klubjának 
rendezvénye ezt a témát járta 
körül.

BARTA ZSOLT

Kapcsolt vállalkozások és 
kötelezettségeik a társasági 
adóban, valamint ezek meg-
jelenése a transzferár doku-
mentációban kérdéskört járta 
körül két előadó a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által rendezett tá-
jékoztatón. A konzultációval 
egybekötött tájékoztató fórum 
célja az volt, hogy a vállalatok 
maguk is el tudják készíteni a 
NAV által előírt transzferár do-
kumentációt. Az előadók dr. 
Szücs Gábor PhD, a Céginfor-
máció.hu Kft. ügyvezetője, és 
Kiss Péter okleveles adószak-
értő, a Tru Tax Kft. ügyvezetője 
voltak.

A tavaly december 28-án 
megjelent transzferár ren-
delet változásairól volt szó a 
szakmai tájékoztatón, mond-
ta dr. Szücs Gábor. Az idén a 
taobevallásban is kell szere-
peltetni olyan adatokat, ame-
lyek a kapcsolt féllel szemben 
lévő ügyleteknél alkalmazott 
árakat támasztják alá. Ilyenkor 
az ügyfél mindig azt kell, hogy 
bizonyítsa, hogy a partnerrel 
szemben történt árazás meg-
felel a piaci ügylet árazásának. 
A legnagyobb változás az adat-
szolgáltatás területén történik, 
hangsúlyozta az előadó. Eddig 
is kellett dokumentálni ezeket, 
de sokan félvállról vették ezt 
a kötelezettséget. Úgy gondol-
ták, ha megjelenik a cégnél az 
adóhatóság, akkor utólag majd 
elvégzik a pótlást.

Most arról van szó, hogy au-
tomatikusan mindenkinek be 
kell nyújtania az adatszolgál-
tatás során ezt elektronikus 
formában. Most olyan adat-
szolgáltatást kér a NAV, ami-
hez kapcsolódóan, ha nem 
készült transzferár dokumen-
táció, akkor gyakorlatilag nem 
lehet kitölteni adóbevallás-

hoz csatolt adatlapot, mondta 
dr. Szücs Gábor. A lényeg az, 
hogy a kapcsolt féllel szemben 
létrejött megállapodás során 
a piaci árnak megfelelő ára-
zás történjen. Előfordult olyan 
eset, hogy egy adott tulajdonos 
az egyik cégénél keletkezett 
nyereségét a másik cégének 
a veszteségével egy bonyolult 
üzleti konstrukció következté-
ben eltüntette. A jogalkotó ezt 
kívánta kiszűrni. A NAV szerint 
be kell bizonyítani, hogy az ár a 
piaci árnak megfelelő. A doku-
mentációs kötelezettség mel-
lett így tehát bejön a képbe a 
kötelező adatszolgáltatás is a 
taobevallás részeként. Ebben 
ismertetni kell, hogy milyen 
módszerrel határozták meg az 
az árat, amelyet az adott ügylet-
nél alkalmaztak.

A dokumentáció elmulasztá-
sának benyújtása az eddigi 2 
millió Ft-ról 5 millió Ft-ra emel-
kedett. Ha az adatszolgáltatást 
nem hajtja végre a vállalkozó, 
akkor ügyletenként 500 ezer 
forint a bírság. Ez a változtatás 
bezárja azt a kiskaput, hogy a 
vállalkozások veszteség opti-
malizálást végezzenek. Illetve, 

ha külföldi a tulajdonos, akkor 
az új rendelkezés gátat szab a 
jövedelem kiáramlásnak. Így az 
államkasszába jóval nagyobb 
bevétel érkezhet majd az in-
tézkedések eredményeként, 
mondta végül dr. Szücs Gábor 
PhD, a Céginformáció.hu Kft. 
ügyvezetője. A szakmai fórum 
másik előadója Kiss Péter ok-
leveles adószakértő, a Tru Tax 
Kft. ügyvezetője volt. A gazda-
sági szakember lapunknak 
elmondta, hogy előadásában 
szintén érintette a dokumen-
tációs kötelezettség tematiká-
ját és a mulasztásos bírságok 
kérdéseit.

Érintette a statisztikai és az 
adatszolgáltatások változásá-
val kapcsolatos tematikát is. 
Megemlítette, hogy nagy je-
lentőségű az a kérdés, hogy 
időben elkészüljön az adat-
szolgáltatás. A társasági adó-
bevallásban meg kell jeleníteni 
a szükséges adatokat. Bonyo-
lultabb a könyvelés, mint eddig 
volt, és a mulasztási bírság is 
magasabb, mint korábban volt, 
mondta Kiss Péter okleveles 
adószakértő, a Tru Tax Kft. ügy-
vezetője.

A kamarai 
rendezvények 
jelentősen 
segítik 
a munkát

Az SW Machines Kft. 
néhány hete lépett 
be a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara önkéntes tag-
jai közé. Handl Gábor, a 
kecskeméti cég vezetője 
kérdésünkre elmondta, 
hogy a dél-németországi 
anyavállalatuk javasolta 
a csatlakozást. A külho-
ni vállalat ugyanis tagja a 
kinti szervezetnek. A be-
lépés másik oka az volt, 
hogy a cégvezető részt vett 
kamarai rendezvényeken. 

A szervezet nagyon sok 
információt, képzést tud 
biztosítani a tagok számá-
ra, ez pedig fontos érték. 
Ilyenek például az adóügyi 
tájékoztatók, amelyek se-
gítik a napi munkájukat. 
A közelmúltban találko-
zott a kamarai munkatár-
sakkal, amely során az 
oktatási kérdésekről is 
tájékoztatást kapott. A 
megfelelő szakképzett 
dolgozók megtalálása 
ugyanis kulcskérdés. Eb-
ben is várja a kamara tá-
mogatását. Handl Gábor 
elmondta, hogy az anya-
cég – a Schwabische 
Werkzeugmaschinen 
GmbH – speciális, több 
orsós megmunkáló köz-
pontokat, szerszámgépe-
ket gyárt.

A kecskeméti leányválla-
lat célja az, hogy a német 
céget közelebb hozzák a 
magyar piachoz. Első lé-
pésként kereskedelmi és 
szervizszolgáltatást sze-
retnének végezni.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánlatok-
ról Tóth Anita, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara külügyi és külke-
reskedelmi vezetője a 76/501-
508-as vagy a 70/702-8401-es 
telefonszámon ad felvilágosítást.

Partnereket keres egy innovatív 
fagyasztott termékeket kínáló 
olasz cég, ami 2012 óta szolgál-
ja ki ügyfeleit. A vállalat olyan 
fagyasztott élelmiszeripari áru-
kat gyártó vállalkozások jelent-
kezését várja, amelyek termé-
keikkel szívesen belépnének az 
olasz kiskereskedelmi piacra. 
(BRIT20220628017)
 
Beszállítókat keres egy építő-
anyagok importálásával és érté-
kesítésével foglalkozó luxemburgi 
vállalat, amely bővítené termék-
katalógusát. A cég olyan gyártók-
kal venné fel a kapcsolatot, ame-
lyek képesek érdekes, innovatív 
és hiánypótló építőelemeket, 
padlóburkolatokat és faterméke-
ket kínálni. 
(BRLU20230130011)
 
Az ipari és egyéb nagy épületek, 
valamint mezőgazdasági és pol-
gári létesítmények komplex ener-
giatakarékos fűtési, hűtési és 
szellőztetési rendszereinek szlo-
vákiai gyártója üzleti együttmű-
ködésre keres partnert Magyar-
országon. 
(BOSK20230104006)
 
Egy romániai kereskedelmi vál-
lalat hosszú távú partnersé-
get keres olyan gyártókkal és 
kereskedelmi ügynökökkel a 
kisbútorok, irodabútorok, tá-
rolóeszközök, bejárati szőnye-
gek, előszobabútorok, fürdő-
szoba-, hálószoba-, nappali- és 
konyhabútorok vonatkozásá-
ban, amelyek érdekeltek a ro-
mániai exportértékesítésben 
kereskedelmi ügynöki vagy for-
galmazási szerződések révén. 
(BRRO20230206012)
 
Egy Európából Afrikába irányu-
ló textil exportra szakosodott 
francia nagykereskedő új és 
további beszállítókat keres az 
európai autóiparban, kárpi-
tozásban és lakberendezési 
ágazatban használt PVC-, bőr- 
és egyéb nyersanyagszövetek 
területén. A vállalat forgalma-
zási-szolgáltatási megállapo-
dás keretében keres partne-
reket. 
 (BRFR20230117014)

Miért üzleteljünk éppen Svédországgal? 
webinárium Az Európai Unió egyik legfejlettebb gazdasága telített, ugyanakkor mégis be lehet oda törni 

Miért érdemes az Európai 
Unió egyik legfejlettebb 
gazdasága felé nyitni? 

Aki erre készül, annak milyen 
szempontokat kell figyelembe 
vennie? Egyebek között ezeket 
a kérdésekre is választ kaptak 
azok az érdeklődők, akik részt 
vettek a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
„Miért éppen Svédország” című 
webináriumán. A kamara Rusz 
Boglárka stockholmi külgazda-
sági attaséval kezdődött együtt-
működésük keretében a ma-
gyar-svéd gazdasági és vállalati 
kapcsolatok további fejleszté-
se, előmozdítása érdekében 
tartotta meg a rendezvényt. Az 

ismertetőket Böddi Márta, a 
Magyarországi Svéd Kereske-
delmi és Iparkamara igazgatója 
kezdte. Őt követte Pataki Mic-
hael, a kecskeméti székhelyű 
Airvent Zrt. alelnöke, vezérigaz-
gató-helyettese. Végül a sort 
Magyarország Nagykövetsége 
Stockholm külgazdasági atta-
séja, Rusz Boglárka zárta.

Böddi Márta arra hívta fel a 
figyelmet, hogy egy kapcsolat 
kiépítése előtt meg kell ismer-
kedni a svédek értékrendsze-
rével, világával, amelyben el 
kívánjuk magunkat helyezni. 
Az északi népnél a fontos érté-
kek közé tartozik az innováció, 
amely a fenntartható fejlődés 

egyik motorja. Az egyenlőség 
a nők és a férfiak között meg-
határozó szempontot jelent. A 
társadalmi felelősségvállalás a 
nagyobb cégek esetében meg-
található az adott vállalkozás 
honlapján. A skandináv társa-
dalom létének szinte kovásza 
maga a bizalom. Ez azonban 
nem keverendő össze a barát-
sággal. A helyiek elvárják min-
denkitől a pontosságot, szigo-
rúan gazdálkodnak az idővel. 
Ha valahol korrupciót látnak, 
akkor annak a partnernek há-
tat fordítanak.

Pataki Michael, az Airvent Zrt. 
alelnöke, vezérigazgató-helyette-
se is tartott egy rövid ismertetőt. 

A kecskeméti székhelyű vállala-
tot még édesapja alapította több 
mint három évtizede. A vállalko-
zás dán és svéd vállalatokkal mű-
ködik sikeresen együtt. A svédek-
ről kialakított benyomásai szerint 
a fontos értékek a hitelesség, a 
megbízhatóság, az optimizmus, 
az együttműködési hajlam, a nyi-
tottság. Ezeket az értékeket kép-
viseli a kecskeméti vállalkozás is. 

Rusz Boglárka, a nagykövet-
ség külgazdasági attaséja a 
piacra jutási lehetőségéről tájé-
koztatott, illetve gyakorlati taná-
csokat is adott. Elmondta, hogy 
2013-2021 között az importunk 
724-810 millió euró között moz-
gott. A hazai export azonban 789 

millió dollárról 1789 millióra nőtt, 
azaz több mint megduplázódott. 
Vagyis a nálunk termelő cégek jó 
felvevő piaca Svédország. Szólt 
arról, hogy a svéd gépjármű ipar 
a teljes exportjuk 15 százalékát 
adja. Az új állások 60 százaléka 
IT intenzív munkahelyekhez kap-
csolódik. Az idén ugyan magas 
az infláció, ez 8,9 százalék körül 
alakul majd. Olyan világszínvo-
nalú óriások termelnek itt, mint 
az Ericsson, a Volvo, a Scania, 
az SKF, a Skanska, a Saab, vagy 
akár az Elektrolux. Megjegyezte, 
hogy a piac telített, ugyanakkor 
be lehet ide törni. Erős a verseny, 
magas minőségű, magas hoz-
záadott értékű termékekre van 

kereslet. A kapcsolatok kialakítá-
sát érdemes úgy kezdeni, hogy 
előbb egy kiállításon találkozunk 
az adott cég képviselőjével, majd 
később erre hivatkozva kell fel-
venni a kapcsolatot. Ez lehet pél-
dául e-mail formájában.

Néhány nappal később az 
elektronikus levélre lehet hivat-
kozni, és akár telefonon, akár 
személyesen is megkereshető az 
ügyfél. Minden jelentős cégnek 
van angol nyelvű honlapja, de 
érdemesebb a svédet áttanul-
mányozni, mivel ott több az infor-
máció. A tájékoztató végén a gaz-
dasági attasé felajánlotta, hogy a 
nagykövetség segítséget nyújt a 
kapcsolatok kiépítésében.

Balról dr. Szücs Gábor, Kiss Péter és a BKMKIK gazdasági vezetője, Papné Bartos Erika  Fotó: B. Zs.

Handl Gábor cégvezető
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Válaszok a kérdésekre
MTÜ Szakmai konzultációt tartott a szakmai szervezet

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség (MTÜ) az év elején szak-
mai konzultációt tartott a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Turisztikai Kollégiu-
mának bevonásával a Nem-
zeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ (NTAK) vendéglátás 
moduljáról. A júliusban induló 
rendszerrel kapcsolatban va-
lamennyi területi kereskedel-
mi és iparkamara előzetesen 
összegyűjtötte a vállalkozói 
kérdéseket. Az alábbiakban az 
MTÜ válaszait olvashatják.

BARTA ZSOLT

– A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség által a vendéglátó üzletek 
üzemeltetői számára korlá-
tozás nélkül, ingyenesen biz-
tosított vendéglátószoftver 
egységes lesz mindenki szá-
mára, vagy a pénztárgépekhez 
hasonlóan többféléből lehet 
majd választani?

– Az MTÜ ingyenesen egy-
fajta szoftvert biztosít majd 
– a VENDÉGEM vendéglátás 
szoftvert –, amelyen keresztül 
minden szükséges adminiszt-
rációs teendő és a napi NTAK-
adatszolgáltatás is könnyen és 
gyorsan teljesíthető lesz.

- A szoftver automatikusan 

„jár”, vagy külön kell igényelni? 
Ennek mi lesz a folyamata?

– A VENDÉGEM szoftvert 
az NTAK rendszeren keresztül 
lehet igényelni, melyről a már 
regisztrált vállalkozások hama-
rosan megkapják az informá-
ciókat. Az egyéb, az NTAK-kal 
kommunikálni képes, az MTÜ 
által kiállított igazolással ren-
delkező vendéglátó szoftverek 
is használhatóak lesznek az 
adatszolgáltatáshoz. A szoftver-
választás 2023. február 15-től 
indul.

– A szoftver üzemeltetésé-
hez milyen egyéb infrastruktúra 
szükséges? Például érintőkép-
ernyős számítógép, tablet? Ha 
igen, akkor lesz-e támogatás a 
beszerzésükhöz?

– Az MTÜ csak az ingyenes 
szoftvert biztosítja, egyéb esz-
közbeszerzéshez nem tervez 
támogatást nyújtani.  

 – A már korábban megvá-
sárolt pénztárgépeket le kell-e 
cserélni?

– A pénztárgépet az NTAK 
adatszolgáltatás miatt nem kell 
lecserélni, ugyanis az adatszol-
gáltatást az éttermi/vendéglá-
tós szoftverhez kell illeszteni, 
nem pedig a pénztárgéphez.

–  A szakmai felkészülést ki 
és milyen módon biztosítja? 

– A szakmai felkészülés 
keretében április 5-ét követő-
en válik elérhetővé az NTAK-
hoz kapcsolódó e-learning 
tananyag, valamint a rend-
szerhasználathoz kapcsolódó 
videók is, de már 2023.már-
cius 1-jétől lehetősége nyílik a 
vállalkozásoknak az önkéntes 
adatszolgáltatásra.

– Igényel-e plusz munkaerőt 
a működtetés? 

– A működtetés nem igényel 
plusz munkaerőt, mivel egy 
egyszeri paraméterezés után a 
szoftver elvégzi az NTAK adat-
szolgáltatást.

– Kapnak-e a vállalkozások 
türelmi időt a felkészülésre?

– A kötelező adatszolgálta-
tás 2023. július 1-jén indul, 
azonban az RMS/TSS szoft-
ver alapú önkéntes adatszol-
gáltatásra már 2023. már-
cius 1-jétől lehetőség nyílik. 
Az MTÜ tájékoztatása szerint 
a VENDÉGEM vendéglátás 
szoftverrel 2023. április 5-től, 
turisztikai attrakciók eseté-
ben pedig 2023. április 18-tól 
lesz erre lehetőség.

– Amennyiben valaki nem 
tesz eleget az adatszolgáltatá-
si kötelezettségeinek, milyen 
szankcióra számíthat?

– A kereskedelmi tevékeny-

ségek végzésének feltételei-
ről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet alapján a nyil-
vántartásba vett vendéglátó 
üzlet NTAK-adatszolgáltatási 
tevékenységét évente legalább 
egy alkalommal, hatósági el-
lenőrzés keretében ellenőrzik. 
A jegyző értesíti az NTAK üze-
meltetőjét azon vendéglátó üz-
letekről, amelyeknek alkalmaz-
nia kell vendéglátó szoftvert, 
de azzal nem rendelkeznek, 
vagy ha az NTAK-ba nem re-
gisztráltak, illetve, ha az előírt 
adatszolgáltatási kötelezettsé-
güket nem vagy nem megfele-
lően teljesítették.

Fontos tudni, hogy a vonat-
kozó jogszabály értelmében 
a vendéglátó üzletek közül 
adatszolgáltatási kötelezett-
sége étteremnek, büfének, 
cukrászdának, kávézónak, al-
koholmentes italokra specia-
lizálódott vendéglátóhelynek, 
italüzletnek, bárnak, zenés-tán-
cos szórakozóhelynek, gyorsét-
teremnek és alkalmi vendéglá-
tóhelynek van. 

A VENDÉGEM vendéglátás 
szoftver bevezetését meg-
előző szakmai képzésről ha-
marosan tájékozódhatnak az 
érintett vállalkozók a 
www.bkmkik.hu oldalon.

Közjegyző 
előtt érdemes 
megkötni 
a szerződést

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara kiadványában 

ezúttal is folytatjuk a vállal-
kozásokat érintő közjegyzői 
eljárások bemutatását dr. 
Csonka Péter közjegyző se-
gítségével. 

Sok cég köt évfordulókor új 
bérleti szerződést. Egyesek 
kisebb irodába kényszerül-
nek, mások éppen nagyobb 
raktárhelyiséget keresnek. 
Az esetlegesen felmerülő 
jogviták miatt ugyanakkor 
nem mindegy, hogy hol és 
milyen szerződést kötünk. A 
magánokiratba foglalt bérleti 
szerződések esetén nincs rá 
garancia, hogy a benne fog-
laltak – hosszas pereskedés 
nélkül – teljesülni fognak, 
mert a tulajdonos bírósági 
határozat nélkül nem tudja 
behajtani az elmaradt bérleti 
díjat, kiköltözésre bírni a bér-
lőt vagy kifizettetni az irodá-
ban okozott és a kaució által 
nem fedezett kárt.

Ha viszont közjegyzőt ké-
rünk meg a bérleti szerződés 
elkészítésére, akkor az így 
elkészült szerződés közok-
iratnak fog minősülni, és 
annak alapján, ha a bérlő 
nem teljesít, közvetlenül is 
végrehajtás indítható. A jog-
szerű szerződés ugyanak-
kor a bérlőt is védi, ugyanis 
a bérbeadó nem követelhet 
tőle a rögzítettnél maga-
sabb bérleti díjat, és nem 
rakhatja ki indokolatlanul 
az ingatlanból sem.

Akkor is érdemes közjegy-
zőhöz fordulni, ha már van 
bérleti szerződésünk vagy 
nem szeretnénk közjegyző 
előtt szerződni, ugyanis kér-
hetjük a bérlőt, hogy tegyen 
egyoldalú kötelezettségvál-
laló nyilatkozatot. Ebben a 
bérlő közjegyző előtt vállal-
ja, hogy a szerződésben fog-
lalt kötelezettségét (például, 
hogy határidőben megfize-
ti a bérleti díjat, a szerződés 
megszűnése esetén kiköltö-
zik az ingatlanból) maradék-
talanul teljesíti. 

A közjegyző a bérlő nyilat-
kozatát közjegyzői okiratba 
foglalja, így késedelme ese-
tén azonnal behajtható rajta 
a tartozás, és hosszas bíró-
sági eljárás nélkül is kiköltöz-
tethető, ha a bérleti szerző-
dés megszűnt.

Megjelent 
a pályázat

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara kétfordu-
lós pályázatot hirdet a 

„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” 
elismerő cím elnyerésére. A ma-
gyar hagyományos kézműves 
alkotók elismerésére szolgáló 
pályázat célja, hogy segítse a 
magyar kézműiparban a hagyo-
mányőrző vállalkozói kultúra 
elmélyülését, a minőségi kéz-
műves termékek piacra jutását, 
a megújulás lehetőségeinek be-
mutatásával az innováció ösz-
tönzését. A tradicionális kézmű-
ipar - népi mesterségek, népi 
iparművészet, az iparművészeti 
kézműipar, valamint a mai kéz-
műipar kategóriákban lehet ne-
vezni. A határidő 2023. március 
16. Az előzsűrizés során a fotók, 
videók és a pályázati adatlap 
mellékletei alapján arról szüle-
tik döntés, hogy mely pályamű-
vek jutnak tovább a második 
fordulóba.

Az előzsűrizéshez tehát nem 
szükséges a pályaművet be-
szállítani. Idén két különdíj ke-
rül bevezetésre a „Magyar Kéz-
műves Remek” és a „Magyar 
Kézműves Remek – Remekek 
Remeke” címek mellett. Az 
egyik az „Innovációs különdíj”, 
amely olyan minőségi kézmű-
ves terméknek vagy termék-
családnak adományozható, 
amely jelentős innovatív érték-
kel bír. A 18-35 éves korosztály 
alkotói közül egynek pedig a 
zsűri az „Ifjú kézműves remek 
különdíj”-at fogja odaítélni. A 
pályázati dokumentáció elérhe-
tő a www.bkmkik.hu oldalon.

Vállalkozások 
figyelmébe!

Felhívjuk a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarához tartozó 

egyéni és társas vállalkozá-
sok figyelmét, hogy a 2023. évi 
kamarai hozzájárulás megfi-
zetésének határideje 2023. 
március 31. Az évi 5000 Ft 
kamarai hozzájárulást 2022. 
január 1-jét követően nem a 
vállalkozás székhelye szerin-
ti területi kamarának, hanem 
az országos kamarának, vagy-
is a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának kell megfizet-
ni a Gránit Banknál vezetett 
12100011-10639683 számú 
bankszámlára. A közlemény 
rovatban kérjük, tüntesse fel 
vállalkozása 11 számjegyű 
adószámát a befizetés beazo-
nosítása érdekében!

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Az új adatszolgáltatási rendszer még az idén elindul. (A kép illusztráció) Fotó: B. Zs.

Évet értékelt a Békéltető Testület
bács-kiskun Az egyezségek száma a tavalyi évben is nőtt a vármegyében

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
marában működő Bé-

kéltető Testülethez 2022-ben 
is számos fogyasztói panasz 
érkezett a szolgáltatások mi-
nőségével, valamint a termé-
kekkel kapcsolatos kötelező 
jótállás és kellékszavatosság 
témakörében. A köztestület 
kecskeméti székházában talál-
ható szervezet tavalyi évi ered-
ményeit az alábbi összefoglaló 
mutatja be.

A békéltető eljárás célja, 
hogy a fogyasztók és a vállal-
kozások vitás ügyei gyorsan, 
bírósági eljáráson kívül, ingye-
nesen rendezésre kerüljenek. 

A lakosság körében népszerű 
vitarendezési eljárás lefolyta-
tására az előző esztendőben 
414 fogyasztói kérelem érke-
zett be. Ebből 180 panasz a 
szolgáltatások területét érin-
tette. Megtalálhatók közöttük 
a posta és távközlési, a víz- és 
csatorna-, a villamosenergia- 
és a földgázszolgáltatáshoz, 
valamint a légi közlekedéshez 
és az építőipari kivitelezéshez 
kapcsolódó ügyek.

Az üzletben vásárolt vagy az 
interneten rendelt termékeket 
érintő kérelmek elsősorban a 
hibás teljesítésből eredő kel-
lékszavatossággal, vagy jótál-
lással összefüggő jogok érvé-

nyesítésére irányuló igények 
gyártói/kereskedői elutasítá-
sa miatt keletkeztek. A korábbi 
évekhez hasonlóan továbbra is 
jelentős a híradástechnikai ter-
mékekhez, ezen belül a mobil-
telefonokhoz, laptopokhoz, va-
lamint a háztartási gépekhez, 
bútorokhoz és matracokhoz, 
valamint a lábbelikhez kötődő 
panaszok száma.

A vásárlók az online keres-
kedelmet a rugalmassága 
miatt egyre inkább előtérbe 
helyezik a hagyományos ke-
reskedelemmel szemben, hi-
szen a szolgáltatások távolról, 
jellemzően otthonról vehetők 
igénybe. Általános tapasztala-

tunk, hogy a fogyasztók több-
sége a vásárlásaikat meg-
előzően online tájékozódik, 
internetes keresőket hasz-
nál, megnézi a webáruház 
üzemeltetésével kapcsola-
tos információkat, felkeresi a 
gyártók hivatalos weboldalát. 
Sajnos ez a körültekintő vá-
sárlás nem minden fogyasz-
tóra jellemző, több esetben 
hiányzik a fogyasztói tudatos-
ság, aminek következtében 
sokan bedőlnek a félreveze-
tő csalásokra specializálódott 
szolgáltatásoknak. Az online 
kereskedelemmel kapcsola-
tos panaszok tárgya szerte-
ágazó: háztartási kisgépek, 

informatikai eszközök, ruhá-
zati termékek, a mindenna-
pi életvitelhez kapcsolódó 
árucikkek. 2022-ben termék-
kel kapcsolatban 226 ügyet 
tárgyalt a testület, amelynek 
felét az online kereskedelem-
ben vásárolt áruk tették ki.

A testület eredményességét 
jelzi, hogy az egyezségek szá-
ma 15 %-kal nőtt a 2021. évi-
hez képest, így az ügyek közel 
negyede mindkét fél számára 
kedvezően zárult. A Bács-Kis-
kun Megyei Békéltető Testület 
tevékenységéről, a kérelmek 
benyújtásának módjáról részle-
tesen a Bacsbekeltetes.hu 
oldalon érdemes tájékozódni.
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