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Mitől pörög a gazdaság?

Ajánló

Vonzerő
az ipari park

Évnyitó A kamarai rendezvényen a fejlődés esélyeiről beszéltek az előadók

Teret adnak a vállalkozóknak Kiskunhalason, ahol
az ipari park bővítését tervezik. Az ipari parkban vásárolt korábban 15 ezer
négyzetméteres területet
az Elektrans Elek és Fia Kft.
Az 1989-ben létrejött szállítmányozási cég jelenleg
61 főt alkalmaz. uII. oldal.

Baján tartott gazdasági évnyitót a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. Mintegy hatvan vállalkozó, önkormányzati vezető gyűlt össze a városháza
dísztermében tartott szerdai fórumra. uIII. oldal.

Felajánlás a megyei
kórház számára
A kamara a hétvégén rendezett jótékonysági bálat,
melynek bevételéből mozgásszervi panaszokat gyógyító terápiás készüléket
vásárol hamarosan a megyei kórház. 
uIII. oldal

Követni kell
a fejlődést
A kamara autószerelők számára szervezett szakmai
továbbképzést szerdán
este a kecskeméti székházban. A gépjárművek buszhálózatairól, a CAN, a VAN,
a LIN, a MOST rendszerekről tartott előadást Tasi
László kamarai vezetőségi
tag és Dudás István szakoktató.
uIV. oldal

fotók: bús csaba

Paks nagy
lehetőséget jelent

Sipos Zsolt, a megyei kamara titkára, mellette Dunai Péter,
az országos szervezet titkára

Dr. Parragh László, az országos kamara elnöke, Gaál József, a megyei kamara elnöke, Nagy Márton,
a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola rektora

Több mint másfélszáz ismert
közéleti személyiség és üzletember fogadta el a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara gazdasági évnyitójára szóló meghívóját.
A Geréby Kúriában rendezett
eseményen a megye és az
ország gazdasági fejlődésének jelenéről, jövőbeli esélyeiről hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők.

beruházás egy vidéki térség
életét hosszú távon pozitívan
befolyásolja. A kamara támogatja a vállalkozók piachoz
férését, elősegíti a beszállítói programokon keresztül a
kisebb vállalkozások megrendeléshez jutását. Arra is
felhívta a figyelmet, hogy a
Kárpát-medencén belül a
kormány a Wekerle-terv keretében megalakította a Kárpát
Régió Üzleti Hálózatot, mely
Ausztrián kívül minden szomszédos országban fenntart
összesen 12 exportösztönző irodát. Ezek segítségével
a hazai vállalkozók könnyebben juthatnak új piacokhoz.
Ezek jól megközelíthetőek,
a magyar nyelvet is isme-

Barta Zsolt
Az előadások előtt adták
át a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöki Aranyérmét és az oklevelet Garaczi Jánosnak, a lajosmizsei
Tanyacsárda Kft. ügyvezető-

jének a több évtizedes példaértékű szakmai tevékenységéért. Távollétében a lánya
vette át a kitüntetést Parragh
Lászlótól és Gaál Józseftől.
A megyei elnök az ünnepélyes köszöntő után rögtön
a közepébe vágott, szemléletes bemutató segítségével vázolta fel a megye pozitív gazdasági tendenciáit.
Rámutatott arra, hogy a feldolgozóipar, ezen belül mindenekelőtt a gépgyártóipar
pörgette fel Bács-Kiskun gazdasági motorját. Hangsúlyozta, hogy ez jelentős részben
ugyan a Mercedes gyár termelési felfutásának köszönhető, ugyanakkor ez rávilágít arra, hogy egy jól eltalált

rik a térségekben. Gaál József említette a kamarai HBK
– Hírös Beszállítói Klaszter – tevékenységét, és arra
is kitért, hogy a BKMKIK, a
Knorr-Bremse Fékgyártó Kft.,
a Mercedes autógyár, a Kecskeméti Főiskola és a Szolnok
megyei iparkamara egy közös felnőttképzési klasztert
alakít a munkaerő rugalmas
képzése érdekében.
Témát váltva az előadó
szólt az uniós pénzek lehívásáról is. A számok alapján
– Bács-Kiskunban – 4708
támogatott projekt kapott
365,4 milliárd forintnyi forrást. Ebből leszerződtek
339, 9 milliárdot, melyből
194,7 milliárdot fizettek ki.

A megvalósított projektek
száma 3958 volt. Említést
tett a kamara tavalyi működéséről, majd kitért arra,
hogy a szervezet tevékeny
szerepet játszik a duális
szakmunkásképzés kiszélesítésében. A megyében 3163
diák tanulószerződés keretében 525 cégnél, 629 képzőhelyen sajátítja el a szakmai
fogások alapjait. Hangsúlyozta, hogy a képző cégeknél
csak azok oktathatnak majd,
akik mesterlevéllel rendelkeznek. Az idén a kamara
kormánytámogatással mintegy 185 szakoktató képzésének a költségeit támogatja mondta Gaál József.
Folytatás a 13. oldalon

Növekedési
hitelprogram
jó
feltételekkel
Bács-Kiskun

Kiemelkedő
a feldolgozóipar
és arövid
kereskedelem
szerepe
a megyében
Nem
kell attól
tartani, hogy
idő alatt
elfogy
a pénz, 2000 milliárdot lehet lehívni

H

atalmas az érdeklődés a Magyar Nemzeti Bank 2013 áprilisában meghirdetett növekedési
hitelprogramja iránt. A gazdasági válság elmúlt öt évében
a kis- és középvállalkozások a
magas kamatok miatt nem voltak képesek hiteleket felvenni.
Sok cég elhalasztotta a szükséges beruházásait, kölcsön
híján. A Magyar Nemzeti Bank
tavaly áprilisban meghirdetett
növekedési hitelprogramja főleg ezeket, a magyar tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozásokat kívánja támogatni.
Az évnyitóra meghívott Nagy
Magyar Az
Nemzeti
Bank hogy a megyében a kereskedelem igényelte a legtöbbet az MNB növekedési programjából.
Márton, az MNB pénzügyi staábrán látható,
5

(MNB-grafika).
bilitásért és hitelösztönzésért
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felelős ügyvezető igazgatója a
program eddigi tapasztalatairól tartott ismertetőt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly
mindössze 4 hónap alatt a magyarországi kis- és középvállalkozások hitelállományának
mintegy 20 százalékát kitevő,
701 milliárd forint került a gazdaságba. A második, 2013.
október 1-től indult és ezév végéig tartó szakaszban 15 hónap alatt 2000 milliárdot szán
hasonló célokra az MNB, tehát
nem kell attól tartani, hogy a
pénz elfogy – fogalmazott. Az
idei változások között említette, hogy 3-ról 10 milliárdra növelték a felvehető összeget,
amely akár uniós támogatást

elnyert fejlesztések megvalósítását is segítheti. Majd úgy
fogalmazott: a magánszektor
versenyképességét javító második hitelprogram új szemléletet tükröz. Így jóval több
„gondolkodási időt” hagy a lehetőséggel élni kívánóknak és
az első keret volumenéhez hasonló igény ebben a konstrukcióban magasabb növekedési hatást generál. Az igazgató
arról is beszélt: az új nemzeti
banki filozófia nagy hangsúlyt
fektet a társadalmi felelősségvállalásra, az e célra szánt forrásokat pedig a fogyasztókat
megkárosító, szabálytalanul
működő bankoktól beszedett
bírságokból teremtik majd elő.
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Vonzerő az ipari park

H írsáv
Körvonalazódó
elképzelések

KISKUNHALAS A betelepülőket kedvezményekkel is segíthetik

Kalocsa Területfejlesztési fórumot rendeztek a megyei
önkormányzat munkatársai,
amelyen bemutatták az eddig
hozzájuk beérkezett fejlesztési elképzeléseket, ill. az ezekből meghatározott és a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó
fejlesztési irányvonalakat.
A projektek uniós források segítségével valósulhatnak majd
meg, melynek Bács-Kiskunra
vonatkozó keretösszege 35,8
milliárd Ft. Ebből a kalocsai járásra 2,7 milliárd fejlesztési
pénz juthat. Az önkormányzati
javaslatok között a turisztikai
beruházások és az energetikai korszerűsítések állnak a
lista élén.

fotók: tapodi kálmán

Az Elektrans Elek és Fia Kft.
kamionflottája a telephelyen
Teret adnak a vállalkozóknak
Kiskunhalason, ahol az ipari
park bővítését tervezik. A szabad területek iránt élénk az
érdeklődés a magyar vállalkozások részéről, de külföldi befektetőket is érdekelnek a halasi lehetőségek.

lasi vállalkozás jelezte, hogy a
már megszerzett 12 ezer négyzetméteres terület mellé újabb
9200 négyzetméteres részt
szeretne megvásárolni.
A halasi ipari területek alapárát 2 ezer forintos négyzetméterenkénti árban határozták
meg, de a különböző adottságok figyelembe vételével – ilyenek például a beépítési korlátok – méltányossági alapon is
csökkenhet az alapár. A kevésbé tőkeerős kisvállalkozások
betelepülését azzal ösztönzik,
hogy a fizetendő összeg egy
részét kell csak a szerződéskötéskor teljesíteni, a többire
részletfizetési megállapodás
köthető. Természetesen a területek bérlésére is lehetőség
van, és előnyt élvezhetnek azok

Barta Zsolt

Kiskunhalas Az idei esztendőben is az újévi Operett Gála
keretében adta át a halasi önkormányzat az Év Vállalkozója díját. A rangos elismerést a
Sóstó Csárda ügyvezetője, Takács József vehette át.

Hungarikum lett
a halasi csipke
Kiskunhalas Hat új elemmel bővült a Magyar Értéktárba sorolt nemzeti kincsek
száma, köztük a halasi csipke is bekerült azon illusztris
társaságba, mely a leghitelesebben képviseli a magyarságot. A Hungarikum Bizottság elismerése azért is
fontos a város emblematikus
kézművestermékének, mivel így részesülhet a kormány
144 millió forintos pályázatából. Az új forrásból juthat pénz
a csipke népszerűsítésére,
marketingjére és az értékesítés előmozdítására is.

Több mint negyven hektáron terül el az 1999-ben létrehozott
Kiskunhalasi Ipari Park, melyet
vonzóvá tesz a forgalmas vasúti vonalak, illetve vasútállomás
pár százméteres közelsége.
A területen ipari vágány és rakodó is található. Az ipari park
közúti megközelíthetősége is
kiváló, a területtel érintkező utakon rendszeres buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek.
A halasi ipari területek iránt
megélénkült az érdeklődés,
ezért tervezik annak bővítését.
– A kormány által támogatott,
mostani kedvező pályázati lehetőségekkel több vállalkozás is
élni szeretne, így sokan keresnek bennünket, hogy tájékozódjanak az itteni lehetőségekről
– tudtuk meg Molnár Ferenctől, a területek hasznosításáért
felelős halasi Városgazda Zrt.
ügyvezetőjétől. A múlt év végén
is több vásárlási igény érkezett,
melyekről a végső döntést a város önkormányzata hozza meg.
Legutóbb éppen egy kiskunha-

a betelepülők is, melyek vállalják a munkahelyek megtartását, a foglalkoztatás bővítését.
A városnak is érdeke a munkahelyteremtéssel járó iparfejlesztés, hiszen idén is komoly
bevételeket – több mint 750
millió forintot – remélnek az
iparűzési adóból.
Mint megtudtuk: külföldi vállalkozások is érdeklődnek a jó
adottságokkal rendelkező, határ közeli ipari park iránt. A városházán minap jelentették
be, hogy Halas sem zárkózik
el a „keleti nyitástól”, s néhány
héten belül kiskunhalasi vállalkozók utazhatnak Kínába.
Az esetleg létrejövő gazdasági együttműködésekkel akár
újabb területek hasznosulhatnak az ázsiai kapcsolatok révén.

Elek Lajos cégvezető

A volt halasi farmergyár területén bérelt telephelyéről
2006-ban költözött az ipari parkban vásárolt 15 ezer
négyzetméteres területre a
kamarai tag Elektrans Elek és
Fia Kft. Az 1989-ben létrejött
szállítmányozási cég jelenleg
61 főt alkalmaz.
– Komoly változás volt vállalkozásunk történetében az új,
saját tulajdonú telephely, ahol
felépült a korszerű, kétszintes
irodaházunk, valamint saját
szerviz- és mosócsarnokunk. Itt
a legkorszerűbb körülmények
között végezhetjük gépjárműveink javítását, szervizelést és
mosatását, de vállalunk külső
javításokat is. A telephelyünk
mintegy fele burkolt jelenleg, így
lehetőségünk van a bővítésre.
Az európai fuvarpiacon éles a
versenyhelyzet, ezért számunkra
legfontosabb a megbízóink teljes körű, pontos és biztonságos
kiszolgálása, amihez kellenek a
megfelelő munkakörülmények,
amit itt sikerült megteremtenünk – mondta el Elek Lajos,
a kft. ügyvezetője. Mint megtudtuk: a cégnek régi halasi
partnerei is vannak, közöttük a
nemrégiben új üzemcsarnokot
létrehozó Halaspack Bt., melynek termékeit naponta szállítják.
A papíripari vállalkozás nemrégiben újabb területhez jutott az
ipari zónában, ami a további fejlesztéseknek adhat teret.

Ricsováry Major szálloda és üdülőpark
Bács-Kiskun megye
északkeleti szegletében, festői környezetben fekszik a
pusztavacsi erdő alján. A majorságot üzemeltetők családi vállalkozásként lépett be a
kamara tagjai közé. Az egyik
tulajdonos Szarka Miklós, aki
okleveles építészmérnökként
a Süba Építési Vállalkozó Kft.
műszaki ellenőre is, lapunknak elmondta, hogy a major
és környéke közel húsz év
alatt nyerte el a mai formáját.
A százéves majorságból
felújított gazdaság üdülőfarmként várja a vendégeket, ahol
a hangulat idilli falusi, és 87
személyt tudnak elszállásolni
a vendégvárók. Szarka Miklós azt mondja, hogy a major
körül öt olyan, az üdülőparkot
alkotó farm létezik, melyek
tulajdonosai egy-egy hatezer
négyzetméteres ingatlan tulajdonosai is az ott felépített
házakkal. Még egy tucat ilyen
terület vár kialakításra.
A kint pihenők egyszerre élvezhetik a csendet, de ha társaságra vágynak, besétálnak
a majorba. Az ingatlanaikat
folyamatosan felügyelet alatt
tartja a majorság, így betörőktől nem kell tartaniuk. A parkját mindenki saját ízlés alapján alakíthatja ki, melyhez a
major üzemeltetői segítséget
adnak annak, aki ezt igényli.
Néhány év alatt szinte arborétumszépségű környezet alakulhat ki, ahol bárki kipihenheti a fáradalmait.

fotó: B. Zs.

Az Év Vállalkozója
címet kapta

Turisztikai
vállalkozás
a megye északi
szegletéből

A

Energiatakarékos
lámpatestek
Kalocsa Egy közelmúltban
elnyert pályázati támogatás
eredményeként csökken a
közvilágításra fordított költség. A fejlesztés során 3023
db LED és 25 db kisülőcsöves lámpatestet szerelnek fel.
A korszerűsítést követően a
megtakarítás mértéke 49 százalékos, a 481 milliós bekerülési költség 85 százalékára
nyert támogatást az önkormányzat.

2014. február 28., péntek

Szarka Miklós

Hogyan
adózunk,
ha
külföldön
dolgozunk?
Tájékoztató
A

kamara rendezésében a megyei kormányhivatal egészségpénztári szakigazgatási
szerve és a NAV megyei munkatársa tartott tájékoztatót a
külföldi kiküldetés, a béren
kívüli juttatások és az idei adózási jogszabályok változtatásának témaköreiben.
A témára több mint félszáz
vállalkozás munkatársa volt
kíváncsi, a kiküldetés adózási vonatkozású szabályairól, a
külföldiek belföldi foglalkoztatásához kapcsolódó személyi
jövedelemadó- és járulékszabályokról, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó személyi jövedelemadó és járulék 2014. évi

CMYK

alakulásáról Szabó Gábor, a
NAV Dél-alföldi Regionális Adó
Főigazgatóság munkatársa
adott tájékoztatást.
A szakember egyebek mellett elmondta, hogy a személyi
jövedelemadó fizetése tekintetében, ha valaki 183 napnál
rövidebb ideig dolgozik külföldön kiküldetésben, akkor a
belföldi jogszabályok szerint
adózik. Amennyiben a munkavállalás a fentebb említett
időszakot meghaladja, akkor
külföldön keletkezik adókötelezettség. Akkor, ha a munka
183 napnál hosszabbra tervezett, de a félévet valami oknál
fogva nem éri el, belföldi adókötelezettség keletkezik.

FOTÓ: hraskó istván

Osztunk szorzunk, hogy a családi adókedvezményt igénybe vehessük

Adókedvezmény a gyerekek után. A házasság hete rendezvényen sok
gyermekes család vonult fel

Az előadó szólt a kiküldetés
egyéb szabályairól is és arról,
hogy a külföldön dolgozó, de itthon adózó hogyan kell, hogy a
külföldön megszerzett jövedelmét átszámítsa. Az MNB érvényes árfolyamát kell figyelembe
venni, a jövedelem megszerzésének a napján. A NAV munkatársa beszélt a családi járulékkedvezményekről is. Kiemelte:
ha egy családban a keresők
nem jövedelme során keletkezett adó összege kevesebb,
mint amennyit az adókedvezmény során igénybe lehet venni, akkor a ki nem használt rész
16 százaléka adja a keretet,
amit fel lehet használni. Ebbe
a keretbe az szja teljes igény-

bevétele után sorrendben az
alábbi járulékok következnek:
természetbeni egb, pénzbeli
egb, végül nyugdíjjárulék.
Szabó Gábor szemléletes
példát hozott ennek alkalmazására. Ha egy házaspár egy-egy
tagja 180–180 ezer forint jövedelemmel rendelkezik, és 3
gyermeket nevel, akkor a havi
keret 618 750 Ft lenne, amely
esetében a családi kedvezményt érvényesítheti. Ugyanakkor esetünkben – mert keveset
keresnek – 258 750 Ft kihasználatlan, ennek a 16 százalék,
azaz 41 400 Ft a keret, amiből
járulékkedvezmény formájában kedvezményt érvényesíthetnek.
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Paks nagy lehetőség

Legalább
ötven százalék
az elvárás
a szintvizsgán

Évnyitó Kamarai rendezvény a bajai városházán

T

fotó: kubatovics tamás

Taskovics Péter

Folytatás a 11. oldalról

A

A szerző felvételei

askovics Péter, a kereskedelmi és iparkamara
szakképzési tanácsadója a hónap közepén a Pályaválasztási Körút 2014 elnevezésű
sorozat részeként a bajai Jelky
András szakiskolában tartott
előadást. Ennek célja a szakmaválasztás előtt álló tizedikes tanulók segítése, valamint
a duális szakképzésbe belépett kilencedikesek számára
az első megmérettetést jelentő szintvizsga ismertetése volt.
Utóbbi kapcsán hangsúlyozta:
a központilag meghatározott
vizsga minden tanuló számára
kötelező, az önállóan teljesítendő feladatokból legalább 50
százalékos eredményt kell produkálni az áprilisi megmérettetéseken. Sikeres szintvizsga
nélkül nem léphet a második
évfolyamba a tanuló, így tanulószerződést sem köthet.
Az évfolyamváltás további
feltétele az első tanév sikeres
lezárása, a regisztrált képzőhelyen teljesített nyári gyakorlat, továbbá a tanulószerződés
megkötése a képzőhellyel a
gyakorlat folytatására. A tanulószerződés a munkaszerződéshez hasonló dokumentum, ami
a szakiskolai tanuló, szülő és
egy gazdálkodó képzőhely között jön létre, ám a kamara lépteti életbe. A képzési idő munkaviszonynak számít, a tanuló
ez idő alatt pénzbeli juttatást,
étkezési hozzájárulást, munkaruhát, védőfelszerelést és felelősségbiztosítást kap, emelte
ki a tanácsadó. A tájékoztatón
elhangzott: Baján és térségében a különböző szakmákban
3–10 akkreditált képzőhely kínál lehetőséget a szakmai ismeretek gyakorlati elsajátítására.

Kamarai
évnyitó
a fejlődés
esélyeiről

A bajai városháza dísztermében nyitották meg a gazdasági évet mintegy hatvan vállalkozó előtt

Baján tartott gazdasági évnyitót a Bács-Kiskun megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. Mintegy hatvan vállalkozó, önkormányzati vezető
gyűlt össze a városháza dísztermében tartott szerdai fórumra.
Kubatovics Tamás
Zsigó Róbert,
Baja polgármestere köszöntőjében
hangsúlyozta: – Egy önkormányzat
a vállalkozásfejlesztés
ügyében leginkább a rugalmasabb ügyintézéssel tud segíteni. Az önkormányzatok és
a vállalkozások kapcsolata
most kezdődik, a helyi gazdaságnak kiszámítható partnerekre van szüksége, és az önkormányzatok az utóbbi két
évtizedben nem voltak azok,
mert a saját bajukkal voltak
elfoglalva, állami feladatokat
kaptak finanszírozás nélkül.
A járási rendszer felállásával,
egyes feladatok állami kézbe
kerülésével és az adósságok
átvállalásával mostanra jutottunk el oda, hogy a vállalkozások partnerei lehetünk. Stabil, megbízható költségvetést
készíthettünk erre az évre.
A következő önkormányzati

ciklusra mozgástérrel rendelkezünk, olyan programokat
indíthatunk, ami a város hasznára van.

őrületes összegről van szó, a
magyar vállalkozások számára
sok száz milliárd forint megbízást jelenthet.

A gazdasági szereplőkkel folytatott
folyamatos
párbeszéd
szükségességét emelte ki
Gaál József, a
kamara megyei elnöke, aki egy
tengeri cirkáló megfordításához hasonlította a magyar gazdaságban lejátszódó folyamatokat. – Látható jelei vannak
bizonyos statisztikai adatok
javulásának. Bács-Kiskunban
2011-től döbbenetes növekedés látható, ami a kecskeméti
autógyárral függ össze. A munkanélküliségi adatokban jelentős csökkenés mutatkozott.
Tudjuk, hogy az lenne az igazi,
ha ez a reálgazdaságból következne, de ez nem olyan egyszerű – összegezte az elnök.
Az országos agrárkamara vezetésével folytatott tárgyalásokról szólva kiemelte: vizsgálják,
hogy a földművelés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek
eszköz- és gépigényét milyen
módon lehetne a hazai ipar
termeléséből minél jobban kielégíteni. A Paks II beruházásban is vezető szerepet akar
játszani a kamara, hangsúlyozta Gaál József. Mint mondta:

– Kampányolni szeretnék
a területfejlesztési források minél
hatékonyabb
elérése érdekében
– kezdte Rausch Sándor, a
megyei közgyűlés alelnöke.
Sajnos az uniós pénzeket
nem megfelelő célokra költöttük el. Sokan éreztük úgy,
hogy jól átverjük az uniót.
Az új rendszerben ettől az évtől minden minisztériumban
lett fejlesztési főosztály az
ágazati források felhasználásra, a területinél pedig a megyei önkormányzatok feladata
a források kezelése, 36 milliárd forint lesz a megyei önkormányzatnál, míg 22 milliárd
forint felhasználására a járások tehetnek javaslatot. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával terveink szerint
400 milliárdot hozzunk a megyébe, ezek egy részét a területi kiegyenlítésre szeretnénk
fordítani. Az önkormányzatnál
létrehozott területfejlesztési
iroda januártól öt fővel bővült,
a koordinátorok két-két járást
felügyelnek – összegezte a
megyei alelnök.

– A munkahelyteremtő
beruházásokra a járásból
27 pályázat
érkezett, ez
az előző évek
többszöröse
– kezdte egy aktualitással Rekettye Sándor , a munkaügyi
kirendeltség vezetője. – Jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma, a
ráta 15,4-ről 11,8-ra ment le.
Ennek egyik része a nagyarányú közfoglalkoztatás, de jelentős a támogatott foglalkoztatás is.
Dr. Simon
József, az
Eötvös József Főiskola operatív
igazgatója
tájékoztatójában kiemelte, hogy a kecskeméti példa
alapján a duális képzés bevezetésén kezdtek dolgozni. Ezt
elsősorban a műszaki, majd
a gazdálkodási képzésben kívánják bevezetni, de a pedagógusképzésnél is vizsgálják a
lehetőségét. Igyekeznek minél
közelebb kerülni a munkaerőpiac elvárásaihoz, ez gyakorlatorientált képzést igényel,
ami költséges, tehát a munkáltatói igények ismerete és
kooperáció szükséges hozzá.

rendezvényen Parragh
László, az országos kamara elnöke a hazai
gazdasági helyzet elemzéséről szólt. Hangsúlyozta, hogy
az adatok alapján a következő negyedévekben gazdasági
emelkedésre lehet számítani.
Megállapítása szerint elkerülhetetlenek voltak azok az intézkedések, amelyeket a kormány
meghozott, ugyanakkor tény,
hogy ezek leállították a GDP fejlődését az előző években. Nagyon sok piaci szereplő érdeke
sérült a devizahitelezés, a PPPkonstrukciók vagy akár az önkormányzati hitelfelvételek leállításával, a rezsicsökkentés és
az erőteljes piacszabályozás bevezetésével.
Rausch Sándor, a megyei
közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Kijelentette:
Magyarország nem használta
fel jól az előző uniós fejlesztési időszak forrásait. „Könnyen
jött, talált pénzként tekintettünk
erre a keretre, miközben európai riválisaink jót mosolyogtak
azon, hogy mi szökőkutakat és
főtereket újítottunk fel gazdaságfejlesztés helyett” – állította.
Tájékoztatása szerint 2014 és
2020 között 36 milliárd forint
EU-támogatás áll rendelkezésére a megyének.
Zombor Gábor, Kecskemét
polgármestere rámutatott: a
nagyvárosok közül egyedül
Kecskeméten 1,6 százalékos az iparűzési adó. E mérték
fenntartása mellett a következő időszakban is elkötelezett az
önkormányzat – húzta alá hozzátéve: további nagy logisztikai,
turisztikai és ipari termelő beruházások letelepítését tervezik a
megyeszékhelyen.
A rendezvényen Nagy Márton,
a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója mutatta be a Növekedési
Hitelprogram eredményeit. Őt
követte dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola rektora, aki a
duális felsőfokú szakképzésről
tartott ismertetőt. A rendezvény
lezárásaként az ügyvezető igazgató és a főiskola rektornője
egy stratégiai együttműködési
megállapodást írtak alá, mely
keretében az MNB támogatja
a duális képzés bővítését.

Jótékonysági
felajánlás
a
megyei
kórház
számára
Támogatás
A

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara hétvégén rendezett jótékonysági báljának bevételéből fedezik majd annak a
speciális eszköznek a beszerzését, amely mindenekelőtt hátés gerincpanaszok, valamint degeneratív krónikus betegségek
gyógyítására szolgál. A terápiás
készülék a megyei kórház Fizioés Mozgásterápiás Osztályra kerül. A gyógyító készülék néhány
héten belül megérkezik.
A hétvégén rendezték a megyei iparkamara jótékonysági
bálját 130 vendég részvételével.
Jó szokás szerint a kétévente
megrendezésre kerülő esemény
bevételét a kamara jótékony cél-

CMYK

ra ajánlja fel, így történt ez idén
is. A támogatói szerződést szerdán délután írta alá Gaál József,
a kamara elnöke és dr. Svébis
Mihály, a Bács-Kiskun Megyei
Kórház főigazgatója.
– A támogatás felhasználását a kórház vezetése határozta
meg, mellyel a kamara egyetértetett, örülünk neki, hogy ebben
az évben is sikerült egy jelentős
összeggel támogatni a megyei
kórházban a gyógyítási tevékenységet – nyilatkozta Gaál József, a szervezet elnöke.
Azt kell tudni a terápiás készülékről, hogy ez egy olyan köteles felfüggesztő rendszer, ami
egyben lehetővé teszi a korai
gyógykezelését a sérült bete-

fotó: bús csaba

A kamarai bál bevételének egy részéből terápiás készüléket vásárolnak

Gaál József kamarai elnök adta át a támogatási szerződést
dr. Svébis Mihály főigazgatónak

geknek, de ugyanúgy lehetővé teszi a degeneratív, krónikus betegségekkel küzdők hát-,
gerincpanaszainak a kezelését
– mondta el Dr. Boda Tamás, a
Bács-Kiskun Megyei Kórház Fizio- és Mozgásterápiás Osztályának vezetője.
Az úgynevezett Record Rehab Pro készüléket az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben már évek óta nagy
sikerrel használják. (Két évvel
ezelőtt a megyei kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályát támogatta a
jótékonysági bál bevételéből
a kamara. Akkor a pénzből
olyan hordozható pulzoximétert vásároltak, mely a problé-

más szülés után az osztályra
kerülő csecsemők műszeres
megfigyelését segíti elő, javítva a kicsinyek életesélyeit.)

Fővédnök és védnökök
u A bál fővédnöke dr. Matolcsy
György, a Magyar Nemzeti Bank
elnöke volt. További védnökök: dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr.
Zombor Gábor, Kecskemét Megyei
Jogú Város polgármestere, Ekkehard Philipp, a Mercedes-Benz
Manufactoring Hungary Kft. ügyvezetője, pénzügyi és controlling
vezetője.
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IV.

GAZDASÁGI

Gasztro-Klub
találkozó
harmadik
alkalommal

2014. február 28., péntek

Követni kell a fejlődést
Oktatás A kamara szervezi az autószerelők képzését

T

agsági jogviszony
létesítések január 25-től
február 20-ig.
• ADÓ-DIK Kft., Kalocsa
• Borona Bt., Kiskunhalas
• Tajti János, Budapest
• Ternák Márton, Baja

T

Új piacok,
lehetőségek

A

Magyar Nemzeti Kereskedőház, valamint
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Új piacok,
új lehetőségek címmel rendez
export tanácsadási fórumot.

Időpont: március 4. 10 óra
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
székháza, Kecskemét, Árpád
körút 4.
Érdeklődni Tóth Anitánál lehet a 76/501-508-as telefonszámon.

A hulladék több
mint fele ismét
hasznosítható

Az
fotó: bús csaba

egnap rendezték meg
Baján a kamara által
mentorált Gasztro-Klub
harmadik magyarországi találkozóját. A Magyar–Szerb vállalkozások határon átnyúló gasztronómiai klubja elnevezésű
projekt már eddig is szépszámú
vendéglátásban, turizmusban
érdekelt vállalkozót vonzott, ez
nem volt most sem másképp.
A bajai Zsilip étteremben
megtartott rendezvényen közel
harminc gasztronómiai szakember hallgatta meg Farkas
Attila gasztronómiai szakértő
előadását Bácskai ételek, bácskai ízek címmel, utána pedig a
„Bácskai szárnyas ízkavalkád”
menü során megkóstolhatták a
Schieber borház borait is Posevitz Ilona borász kalauzolásával.
A rendezvény végén a fehér asztal melletti beszélgetések azt
mutatták, hogy jó hangulatban
találtak közös témákat a zombori és a magyar szakemberek
a különböző szakmaterületeken
(például borász, cukrász, vendéglátós és húskészítményeket
gyártók is). A kamara további
programokat szervez számukra, így a tavasz folyamán mind
magyar, mind szerb helyszínen
tudnak újra találkozni majd az
érdeklődők.

Tasi László, a kamara vezetőségének tagja tart előadást a résztvevőknek

Míg tíz éve egy autó árának
egy százalékát tette a beépített
számítástechnikai eszközök
értéke, addig ma átlagosan
egy tized ez az érték, mely a
következő tíz évben akár meg
is duplázódhat. A szakszervizek
szerelő munkatársai – ahhoz,
hogy követni tudják a változásokat – minden évben részt vesznek képzéseken. A független
szervizek munkatársai nem engedhetik meg maguknak, hogy
a tudásuk elavuljon. A megyei
kamara a szakismeretek bővítése érdekében indított egy szakmai konzultációval egybekötött
előadás-sorozatot, melynek

az első rendezvénye szerdán
este volt Kecskeméten. Tasi
László, a megyei és az országos
kamarai vezetőség tagja, az
autószerelők mestervizsga-bizottságának az elnöke szervezte meg a szakmai fórumot.
A kecskeméti független szervizt
vezető szakember lapunknak
elmondta: jelentős az igény az
olyan továbbképzés jellegű előadásokra, amelyek a gyorsan
fejlődő autóipar technológiai
változásairól szólnak. A szerdai
rendezvényen a gépjárművek
buszhálózatairól, a CAN, a VAN,
a LIN, a MOST… rendszerekről
tartott előadást Dudás István,

a Gépjárművek buszhálózatai
szakmai kézikönyv lektora, a
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola műszaki
tanára, tananyagfejlesztő,
szakértő. Az érdeklődők száma
több mint félszáz volt, ugyanakkor több ezren lehetnek azok
a megyében, akiket érdekelhet
a téma. A következő hetekben
is rendeznek ilyen konzultációkat, melyek témáit az igények
alapján alakítják ki, mondta
Tasi László. Dudás István a
témával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a mai új autókban
egyre több olyan számítógépes
vezérlésű rendszer működik,

mely a vezetés biztonságát és
kényelmét segíti. A járművek
belső kommunikációs rendszere ugyanolyan robbanásszerű
fejlődésen ment keresztül, mint
például a mobiltelefonok világa.
Az előadás arról szólt, milyen
elektronikai és informatikai
ismeretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy biztonságosan
megjavíthassák az autókat.
Igény szerint, más témakörökben is további rendezvényeket szervez a kamara. Jelentkezni Söröli Ilona szakképzési
irodavezetőnél lehet, telefon:
76/501-530, e-mail: soroli.ilona@bkmkik.hu

Ülésezett
a
kamara
elnöksége
BKMKIK
Beszámolók hangzottak el, munkatervet fogadtak el

A kamara elnöksége megtartotta éves első ülését, melyen
az etikai bizottság elnöke jelentést tett a 2013. évi tevékenységéről, míg az ellenőrző
bizottság a kamara könyvvizsgálójával közösen véleményezte a szervezet 2013. évi pénzügyi és mérlegbeszámolóját,

Fogyasztói vitás ügyekkel, vásárlók megkárosításával,
szolgáltatókkal kapcsolatos panaszok gyors,
ingyenes ügyintézése

a Békéltető Testületnél.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozó panaszügyek:
• termékek, áruk jótállási, szavatossági időn belüli meghibásodása,
• szolgáltatás minőségével, árával kapcsolatos problémák,
• telefon-, mobil-, internetszolgáltatás,
• közüzemi (víz, gáz, áram) szolgáltatások,
• építőipari szolgáltatások,
• utazási szerződése.,
Az eljárást természetes személyek, mikro- és kisvállalkozások, 
civil szervezetek (panaszosok) kérhetik.
Az eljárás ingyenes,
célja a vitás felek között egyezség létrehozása.
Vegye igénybe, kérje Ön is, ha fogyasztóként
vitás ügyét rendezni kívánja!
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel: 76/501-525; 76/501-532
www.bacsbekeltetes.hu
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Vállalkozások,
melyek
beléptek
a kamarába

valamint 2014. évi pénzügyi
tervét.
Az ülésen részt vett Szemerey Szabolcs, a Hírös Beszállítói Klaszter menedzsere és
Csapó Ágnes, az AIPA Kft. ügyvezetője, akik beszámoltak az
elmúlt éves munkájukról, illetve tájékoztatták a kamara el-

nökségét a 2014. évi munkatervükről. A kamara elnöksége
tárgyalt a márciusban esedékes küldöttgyűlés előkészítéséről, valamint az állandó választottbíróság névjegyzékéről, és
elfogadta a testületi ülések I.
félévre tervezett időpontjait és
munkatervét.

A novemberi ülés óta eltelt időszak eseményeinek
kapcsán egyebek mellett szó
esett az idén februárban Lajosmizsén tartott, sikeres gazdasági évnyitóról, valamint a
február 22-én megrendezett
kamarai jótékonysági bálról is.

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

elmúlt években
többször is változott a környezetvédelmi termékdíj szabályozása, melyről tájékoztatót
rendeztek a kamara kecskeméti székházában. Az előadók között volt Markó Csaba, az EnviCult Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. ügyvezetője, aki elmondta:
a lakossági hulladék begyűjtése önkormányzati felelősség
az egész országban. A rezsicsökkentés érdekében egyre
több helyen vezették be a szelektív hulladékgyűjtést, mely
elősegíti a szolgáltatás árának
a csökkentését. A jogszabályi változások következtében a
gazdálkodóknak mint hulladéktermelőknek új kötelezettségei
vannak. Minden hulladékszállítás ugyanis engedélyköteles,
melyhez a környezetvédelmi
hatóság engedélyét kell mindenkinek kérnie a jogszabály
szerint. Ez az engedéllyel rendelkező hulladékfuvarozók pozícióit erősíti, mondta az ügyvezető. Ma Magyarországon
16–20 millió tonna hulladék
keletkezik, melynek a negyede
települési szemét. A veszélyes
kategóriába 700 ezer–1 millió
tonna tartozik. Érdekes tendencia az, hogy a hazai hulladékmennyiség látványosan csökken. Ennek az az oka, hogy az
új technológiákkal kevesebb
anyagot kell felhasználni, illetve a lakosság kevesebbet fogyaszt. A családok kétszer is
meggondolják, hogy lecseréljenek bizonyos eszközöket,
berendezéseket, inkább megjavíttatják, ha valami elromlik. Amióta fizetni kell minden
boltban a bevásárlószatyrokért,
azóta sokan magukkal viszik a
korábban már megvett szatyrokat. A szakértő szerint a lakossági hulladék 60–80 százalékát lehetne újrahasznosítani,
mert ezek nagy része üveg, műanyag, papír és fém.

Felhívjuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához tartozó
egyéni és társas vállalkozások figyelmét, hogy
a 2014. évi kamarai hozzájárulás
megfizetésének határideje 2014. március 31.
A befizetés történhet átutalással a 10915008-0000000921320005 számlaszámra az
adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon,
pénztárba történő befizetéssel.

gének megfizetése) mielőbb
pótolják!
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, amelyet a
NAV adók módjára behajt.

Felhívjuk azon vállalkozások
figyelmét, akik még nem tettek eleget teljes körűen 2013.
évi regisztrációs kötelezettségüknek (online regisztráció,
vagy MKIK02 nyomtatvány kitöltése, beküldése és 2013. évi
kamarai hozzájárulás össze-

A kamarai nyilvántartásba
bejegyzett gazdálkodó szervezetek részére a kamara térítésmentesen a következő
alapszolgáltatásokat biztosítja:
• tanácsadás
gazdasági,
pénz
ügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

• üzleti partnerkeresés,
• pályázatfigyelés.
A gazdasági kamarák kötelesek továbbá a gazdálkodó szervezetek kamarai
nyilvántartásában szereplő
adatok nyilvánosságát biztosítani, amely elérhető a
www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html
oldalon.
További információ a kamara honlapján (www.bkmkik.hu)
található.
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