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Uniós projektek
napirenden
Összesen 34,5 milliárd euró
fejlesztési pénz lehívására
nyílik lehetőség a hétéves
uniós pályázati ciklusban
2020-ig Magyarországon.
Egyebek mellett erről is szó
esett egy közelmúltban szervezett kamarai rendezvényen.
u II. oldal

A keleti nyitásról
a kamarában
A prognózisok szerint Kelet-Ázsiába tevődik át a
következő években a világgazdaság központja.
Magyarországnak is ehhez
a tendenciához kell alkalmazkodnia. A kérdésről
tartottak a napokban konferenciát a kamara székházában.
u III. oldal

Díjat kapott
a napkollektor
A kecskeméti székhelyű Péter Impex Kft. kapta az idei
Dél-Alföldi Innovációs Díjat
egy új típusú napkollektor
kifejlesztéséért, mely elterjesztésével csökkenthető
lenne az ország energiafüggősége.
u III. oldal

Visszaküldhető
14 napon belül
Az e-kereskedelem jogszabályváltozásairól tartottak
ismertetőt vállalkozóknak
a kamarában a közelmúltban. Ezen elhangzott, hogy
a vásárló tizennégy napon
belül indoklás nélkül visszaküldheti az interneten vett
árut.
u III. oldal

Cél a gazdaság felpörgetése
Gaál József Kamarai vezetőként és alpolgármesterként Kecskemét fejlődését segíti
Október 22-én a kecskeméti
közgyűlés gazdaságért felelős alpolgármesternek választotta Gaál Józsefet, a kamara
megyei elnökét, akivel interjút
készítettünk.
Barta Zsolt
– Ön társadalmi alpolgármester és kamarai vezető,
hogyan lehet a két tevékenységet egyeztetni? – kérdeztük
Gaál Józsefet.
– A gazdaság fejlesztése
fő stratégiai célja a városnak,
csakúgy mint a kamarának.
E területen vállaltam szerepet.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának 14 év
óta vagyok az elnöke, így a megye és a város gazdasági szereplői közül sokat ismerek, látom
azokat a tendenciákat, amelyek
a térség fejlődését meghatározzák. Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester asszonytól olyan
felkérést kaptam, amely megtisztelő számomra, és többek
között azért mondtam igent,
mert a két szervezet gazdaságfejlesztő tevékenysége jól harmonizálható. Az utóbbi években
igen szoros szakmai kapcsolat épült ki több területen a
BKMKIK és a megyeszékhely vezetése között. Ez a helyi iparűzési adó csökkentésével kezdődött
2008-ban. Később a középfokú
duális képzés bevezetésével folytatódott, majd az AIPA gazdaságfejlesztési klaszterben dolgoztunk együtt, amely a főiskolán
bevezetett duális mérnökképzés
bevezetésével folytatódott. Azt is
megemlítem, hogy közös pályázatokat jegyeztünk.

fotó: bús csaba

Ajánló

A kamara elnöki tárgyalójában balról Pintye László alelnök, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Gaál
József kamarai elnök, dr. Balogh Csaba helyettes államtitkár és Királyhegyi Róbert üzletember

– Hogyan látja Kecskemét
gazdasági helyzetét?
– A város ma hazánk egyik
legdinamikusabban fejlődő térsége. A Daimler autógyáron kívül sok olyan nagy, közepes és
kisebb céget lehetne felsorolni,
amelyek vezetői szívükön viselik
a város fejlődésének az ügyét.
Az élelmiszeripar jelentősége is
meghatározó az autógyártás, a
gép- és fémipar mellett a városban. Szeretném kiemelni azt a
példás összefogást, ami az elmúlt évek fejlesztési programjai kapcsán tapasztalható volt.
A különböző szakmai kérdések,
megoldandó feladatok kapcsán
túlzás nélkül egy emberként tudott cselekedni a város vezetése, a kamara, az intézmények
és a vállalkozások. Ez az, ami
további optimizmussal tölt el és

az ország más részein is irigylésre méltónak tartanak.
– Ezek szerint azonnal igent
mondott a felkérésre?
– Nem volt könnyű döntés,
nagyon alaposan igyekeztem
átgondolni, többekkel beszéltem, sokan bátorítottak. Végül is az előzőleg elmondottak
mellett döntő szempont volt,
hogy lehet-e nemet mondani, amikor az ember szakmai
munkáját igénylik annak a városnak a fejlődése érdekében,
ahol született, ahol él?
– Az elmúlt években sem volt
egyszerű Önnel időpontot
egyeztetni.
– Amire csak lehet, szakítok
időt. Az önkormányzati feladatok szorosabbá teszik az időbe-

osztásomat, de olyan munkamódszert és rendszert tervezek
kialakítani, hogy abba az önkormányzat és a kamara szakembereit bevonva, az érdekelt és
eddig is aktív vállalkozásokkal
szorosan együttműködve dolgozzunk együtt.
– Magánéletre is marad ideje?
– Eddig is mindig igyekeztem
a harmóniára törekedni, ez többé-kevésbé sikerült, bízom benne, hogy ezután is így lesz.
– Mik a következő hónapok
feladatai?
– Egy gyorsan fejlődő városban sok kellemes, építő, fejlesztő jellegű feladat van. Azt is
látni kell viszont, hogy sok, főleg kis- és mikrovállalkozásnak
komoly problémái vannak, ezt

a területet is szeretnénk kezelni, például az innovatív induló
cégeket segítve, vagy a „helyi
termék – helyi munkahely” kamarai kezdeményezést mind
szélesebb körben gyakorlattá
téve, a fiatalok vállalkozóvá válását elősegítve.
Az éves költségvetés meghatározza a település mozgásterét. Ebbe épültek be azok a projektek, amelyek most zajlanak.
A futó pályázatok is kijelölnek
egy pályát. Folyik a város fejlesztési stratégiájának az aktualizálása, amely a várható pályázati források alapján készült.
Sok olyan egyeztetést folytatunk, amely a legjobb megoldásokhoz vezet a településen.
Csak jómagam több tucat megbeszélést folytattam, hat nagyvállalat vezetőjével találkoztam
és a kamarai munkatársakkal,
kollégákkal is beszélgettünk
ezekről a kérdésekről az elmúlt
hetekben.
– Nem nyomasztja az alpolgármesteri munkával járó
elvárás súlya?
– Mint mondtam, komoly
kihívás a feladatot jól ellátni, de eszembe jut nagyapám,
aki szintén kecskeméti volt,
és Gaál Józsefnek hívták. Ő
1928–1936 között intézőként
virágoztatta fel a kecskeméti
tulajdonban lévő 6190 holdas
bugaci birtokot. Ezt követően
1937-től Kecskemét gazdasági főintézője volt, a Városházán
dolgozott. Az ő emléke is kötelez – mondta végül Gaál József,
a megyei iparkamara elnöke,
Kecskemét gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármestere.

Minden
naptári
napra
jutott
egy
kényes
ügy
BT
A megyei békéltető testület szakembereihez az idén többen fordultak, mint tavaly
delmi Egyesület megyei szervezetének a részéről végzi majd a
tevékenységét.
A titkár dióhéjban összefoglalta a testület eddig végzett munkáját melyből kiderült, hogy több
mint 350 ügy került a BT elé az
év során. Hangsúlyozta, hogy a
polgárok egyre jobban megismerik a testület tevékenységét,
s bizalommal fordulnak a kamara mellett működő grémiumhoz.
Ezt követően átadta a szót dr.
Gál Gyula elnöknek, aki megemlítette, hogy egy jogszabályváltozásnak köszönhetően megnőtt
a BT tekintélye. Azok a bepanaszolt vállalkozások, amelyek
nem voltak hajlandók még csak
válaszra sem méltatni a békél-

Így oszlottak meg a BT elé került ügyek
Ügy kimenetele szerint:
Egyezség:
Kötelezés:
Ajánlás:
Elutasítás:
fotó: barta zsolt
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Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Bács-Kiskun Megyei Békéltető
Testület évzáró ülést tartott a hét
elején. Puskásné dr. Csorba Éva
a testület titkára köszöntötte a
megjelentetteket, és két új tagot
mutatott be, akik januártól vesznek részt a BT munkájában. Az
egyik dr. Horváth Zsuzsanna, aki
korábban a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének igazgatója
volt, hamarosan nyugdíjba vonul, ezért őt a kamara delegálja
a grémiumba. A másik dr. Kócsó
Sándor, aki korábban bíró volt,
jelenleg pedig ügyvédként praktizál. Ő az Országos Fogyasztóvé-

A kamara dísztermében rendezték meg az évzáró ülést

tetőket, szankciókra számíthatnak a fogyasztóvédelmi hatóság
részéről. Majd megemlített néhány ügyet.
Az egyik esetben egy faültetéshez használt gép ment tönkre,

amit a jótállási időn belül megjavíttatott az értékesítő cég, de
kifizettették a gyújtógyertyát a
vevővel, mert az nem tartozott a
jótállási körbe. A két fél vitába keveredett az ötezer forintos gyújtó-

Eljárás megszüntetésének oka:
kérelem visszavonása:
felek megállapodása:
eljárás folytatása lehetetlen:
kérelem megalapozatlansága:

30
5
123
55
5
52
52
16

gyertyacsere ügyében. A vásárló
panasszal élt a testületnél, mely
megállapította, hogy az ötezres
térítés jogos volt. Később kiderült, nem is a pénzfizetéssel volt
gondja a panaszosnak, hanem

Különböző szolgáltatások:
Építőipari kivitelezés:
Posta és távközlés:
Közüzemi szolgáltatások:
Leggyakoribb érintett termékek:
Lábbelik:
Híradástechnika:
Háztartási és kerti gépek,
kézi szerszámgépek:

25
43
34

54
23
12

azzal, hogy udvariatlanul beszéltek vele. A cégvezető elnézést kért. – Sokszor a kibeszélés lehet a gondok megoldása
– mondta végül a dr. Gál Gyula,
a BT megyei elnöke.
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GAZDASÁGI

2014. november 29., szombat

Pályázati konferencia

Bajára került
a tihanyi fődíj

Pénzügyek Hatalmas érdeklődés a kamarai rendezvényen

Baja A Bajai Halászléfőző
Bajnokok Klubja elnyerte a
XIII. Tihanyi Garda Fesztivál
fődíját. A Benke László olimpiai bajnok mesterszakács
vezette zsűri arany fokozatú minősítést adott Gombás Lászlónak és Lovrity Ferencnek, míg az összesített
verseny 3. helyezettje Péter
András, a nyertese pedig kamaránk és a gasztro klub tagja, Göldner Tibor lett. Így ös�szesítésben elnyerte a klub
a fesztivál fődíját is. A Bajai
Halászléfőző Bajnokok Klubja megalapítási ötletgazdája,
Fercsák Róbert, Baja város
polgármestere is gratulált a
csapat tagjainak.

Öt

Új helyre költözött
a vállalkozás
Kiskunhalas Bányai Gábor
országgyűlési képviselő és
Fülöp Róbert, Kiskunhalas
polgármestere nyitotta meg
a Giorgo Dekor Kft. új székházát. A reklám- és dekorációs piac egyik meghatározó
vállalkozása egy évtized munkájának köszönhetően tudott
egy remélhetőleg minden
igényt kielégítő székhelyre
költözni. Györgyi János, a kiskunhalasi társaság tulajdonosa megköszönte a dolgozók,
partnerek eddigi munkáját és
reméli, hogy hasonlóan gyümölcsöző együttműködést
jegyezhetnek majd az új helyen is.

fotó: barta zsolt

Meghívást kaptak
a testvérvárosba
Kalocsa Kirchheim unter
Teckbe kapott meghívást
a közelmúltban a kalocsai
önkormányzat. Angelika
Matt-Heidecker főpolgármester asszony fogadta dr. Bálint József polgármestert és
dr. Angeli Gabriella képviselő
asszonyt. A program részeként kalocsai termékeket is
bemutattak a német testvérvárosban. A látogatás keretében a kalocsai városvezetők
tárgyalásokat folytattak Winfried Kretschmann-nal, Baden-Württemberg tartomány
miniszterelnökével, továbbá
Bettina Schmauder asszon�nyal, a BDS Kirchheim-Teck
elnökével, akivel egy közös
szakképzési rendszer kidolgozásában egyeztek meg.

Szívesen átadja
tudását
a diákoknak
a vállalkozó

Nagyon nagy a várakozás a vállalkozók körében a pályázatok iránt

Összesen 34,5 milliárd euró
fejlesztési pénzek lehívására
nyílik lehetőség 2020-ig Magyarországon. Erről is szó esett
egy közelmúltban szervezett
kamarai rendezvényen.
Barta Zsolt
A kamara térítésmentes pályázati konferenciát rendezett a
közelmúltban Kecskeméten.
Ezen nem csak a szervezet tagjai vehettek részt, de azok is
élhettek a lehetőséggel, akik
nem tagok. Az év elején befizetett regisztrációs díj ellenértékeként a BKMKIK ugyanis térítésmentes tanácsadást
is szervez, így ez a rendezvény
egyebek mellett ezt a célt is
szolgálta. A pályázati konferenciára a nagy érdeklődésre tekintettel előzetesen kellett regisztrálniuk az érdeklődőknek.
A megyei ipar-, az agrárkamara
és a Jótanácsadó Pályázatkészítési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. rendezte a fórumot,
melyet akár meg is ismételhetnének a közeljövőben. A Három Gúnár Rendezvényház
bálaknak helyet adó díszterme megtelt az érdeklődőkkel.
Az iparkamara részéről Pintye
László alelnök köszöntötte az
üzletembereket. Domján Ger-

gely ,a megyei agrárgazdasági
kamara elnöke a bankok hitelezéséről szólt.
A rendezvényen Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője tartott előadást
arról az uniós világról, amelyben a helyét keresi Magyarország. Hét pontban vázolta azt
a válságot, amelyek megoldása komoly kihívást jelent a közösségnek. Ennek ellenére az
a gazdasági egység, amely létrejött, s alakul a II. világháború
után, mégis imponáló. Magyarország a haszonélvezője ennek
a közösségnek, az egy főre jutó
támogatás alapján. Elmondása szerint, ha az uniós pénzekből kivonjuk a kormány által
befizetett ránk eső nemzeti ös�-

szeget, akkor pozitív a szaldó.
A következő hét évben egy főre
2513 euró jut.
A politológus után Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára tartott ismertetőt. A politikus arra hívta fel
a figyelmet, miszerint mintegy
1240 milliárd forint az az ös�szeg, amely lehívását koordinálja az általa vezetett hivatal.
Arról is szólt, hogy bár a közös
agrárpolitikát (KAP) finanszírozó keretek tíz százalékkal csökkentek, 2007–13-hoz képest
Magyarország mégis több forráshoz jut. Megemlítette, hogy
a gazdaságfejlesztési és innovációs program keretében több
mint 2730 milliárd forint, míg

A közelmúltban kiírt uniós pályázatok
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Tematika
Ipari Park cím elnyerése
Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése
Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére
Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése /
GINOP-1.2.1-14
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása /
GINOP-1.3.1-14
Fiatalok vállalkozóvá válása / GINOP-5.2.2-14
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban /
GINOP-5.3.1-14
Ifjúsági garancia kiemelt projekt / GINOP-5.2.1-14

a területi operatív programok
esetében 1170 milliárd forint
kerülhet lehívásra.
A rendezvény végén Szécsi
Árpád, a Jótanácsadó Kft. részéről adott szakmai tanácsokat a vállalkozóknak. Majd Ditzendy Károly Arisztid, a HROD
Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója ismertette a Pálya 2015
programot, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara partnereként mutatott be. A projekt pályázati
és szervezeti felkészülésként
szolgál a vállalkozók és a vállalkozások számára. Elmondása
szerint mindez egy képzési és
konzultációs sorozat keretében
valósul meg, mely a tervek szerint havonta kerül majd megrendezésre a kamarában. A
vállalkozókkal és vállalkozásokkal közös munka kulcsterületeiről lesz szó. Ezek a következők:
erőforrások feltérképezése
(pályázatok, támogatások, hitelek, egyéb eszközök) – rendszeres tájékoztatás. Szervezeti, vállalkozási képességek,
kapacitások fejlesztése. Üzleti
tervezés. Fejlesztési „portfólió”
készítése. Partneri kapcsolatok, együttműködések, hálózatok fejlesztése – konzultáció és
benchmarking.

éve egy hajszálnyi különbséggel csúszott le az
SZKTV-versenyen az első helyről a Kiskunhalason tanuló
Zseni Ferenc, a BKMÖ Garbai
Sándor Szakközépiskola, Szakiskola diákja. Azt mondja, hogy
a második helyre is büszke, s az
akkor szerzett motiváció hajtja
ma is, amikor végzi a munkáját.
A kőműves vállalkozó az idén
jelentkezett mesterképzésre a
kamarába, amelynek a tagjai
közé a közelmúltba lépett be.
Egy pályázat következtében
a BKMKIK a képzés költségeinek mintegy 80 százalékát
támogatja. Hogy miért kamarai tag a most 27 éves fiatal
vállalkozó? Azt mondja, hogy
tanulókat szeretne képezni, s
átadni azt a tudást, amelyet ő
a tanáraitól kapott. Ehhez mesteri oklevélre van szüksége, és
a kamara pedig támogatja a
cím megszerzésében. Zseni Ferenc két kollégájával dolgozik
alvállalkozóként egy-egy építkezésen. Azt mondja, hogy bár
most is van egy végzős diákja,
de jövőre még fiatalabbakat
szeretne képezni.
– Azt tapasztalom, hogy a
mai gyerekek motiválatlanok.
Ezekből lesznek a pályakezdők, holott a kőműves szakmából meg lehet élni. Igaz,
ehhez előbb bizonyítani kell.
Miután felszabadultam, több
évig olyan munkákat is bevállaltam, amelyek a szakmán
belül nem számítanak jó megbízásnak, de pontosan elvégeztem mindent, s ma már
látványosabb feladatokat kapunk. Például egy 450 négyzetméteres térburkolást, vagy
jövőre egy több mint 600 négyzetméteres családi házat építünk. Én szegény családban
nőttem fel, tíz évesen már dolgoztam, és felnőtt fejjel lettem
kőműves. Az ember, ha előre
akar lépni, akkor dolgozni kell.
Csak így lesz családi háza, autója bárkinek, ha a szülők nem
adnak milliókat a fiatalnak –
mondta a mesterjelölt.
A magánvállalkozó saját gépeivel végzi a munkáját, s mint
mondta, bár rengeteg tapasztalatot gyűjtött az évek során,
a mesterképzés jól jön, ugyanis önálló kivitelezőként csak
ennek a címnek a birtokában
tud eljárni.

Olcsóbb, jobb, és magyar ember alkotta meg
Innováció A Péter Impex Kft. solarkollektora sok energiát takaríthatna meg a családoknak

A

kecskeméti székhelyű
Péter Impex Kft. és Szabó Sarolta szegedi mikrobiológus kapta az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat, a Szegedi
Akadémiai Bizottság a régió három kereskedelmi és iparkamarájával közösen alapított elismerését a közelmúltban adták át a
csongrádi megyeszékhelyen.
A kecskeméti székhelyű Péter Impex Kft. fejlesztette ki a
magyar szabadalommal és EU
közösségi mintaoltalommal
rendelkező napkollektor rendszerét, a solarkollektort. A sík
napkollektor használati melegvíz-előállításra, fűtésrásegítésre
és medencefűtésre alkalmas.
Különlegessége, hogy hőelnye-

Péter Zoltán,
a solarkollektor feltalálója
Kecskeméten él,
előtte az innovációs díj

lő felülete közel azonos a hőátadó felülettel, napi üzemideje
déli tájolás esetén napi 8–9 óra
is lehet. Péter Zoltán cégvezető
lapunknak elmondta, a solarkollektor a világszerte elterjed réz
alapú vagy vákuumcsöves napkollektorokhoz képest teljesen
új elven működő, alumíniumból
kialakított rendszer. A terméket
öt éve gyártják kis sorozatban.
Közel száz, a vállalkozás által kialakított használati melegvíz-előállító rendszer működik már
magánházakban és közintézményekben országszerte.
A jövőben a cég a tömbház-
rehabilitációs programok bővítésében lát komoly lehetőséget
– tette hozzá. Az üzletem-

ber a találmány paramétereivel kapcsolatban elmondta:
1,00x2,00x0,06 m, s mindös�sze 38,6 kilót nyom egy egység,
mely aktív felülete 1,82 m2,
az űrtartalma alig 1,7 (!) liter.
Egy tömbház esetében, ahol
15–20 lakás használja a napkollektort, 2–3 év alatt megtérül a beruházás, egy négytagú
család esetén ennél azonban
5–8 év. Az új rendszer a meleg
víz esetén 60, míg padló- és
medencefűtés-rásegítés esetén
30–60 százalékos költségmegtakarítást is elérhet. Azaz a családok és egész Magyarország
energiafüggősége csökkenthető lehetne egy ilyen rendszer elterjesztésével. 
(B. Zs.)

Kelet felé nyitunk

Külgazdaság A kormány kereskedőházakkal segíti az exportot

A

fotó: bús csaba

Ma

még csak háromszázalékos az online
csatornákon történő vásárlás
aránya a hazai kiskereskedelemben. Ez azonban évről évre
bővül, bár még messzi van
az ausztriai kilencszázalékos
aránytól. A felmérések alapján
míg ez az összeg 2009-ben
100 milliárd volt, addig tavaly
elérte a 217 milliárd forintot.
A trend 15-20 százalékos bővülést mutat évente s ezért is
fontos, hogy a vevők és az értékesítők ismerjék azokat a
jogi kereteket, amelyek szabályozzák a kereskedelem ezen
formáját. A megyei kamara az
idén már másodjára szervezett szakmai fórumot a témával kapcsolatban.
A rendezvény előadói dr.
Kriesch Attila, az Európai Fogyasztói Központ igazgatója és
Récsányi Ilona, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelője.
Lapunk kérdésére az igazgató elmondta, hogy az internetes kereskedelmet igénybe
vevő vásárló visszaküldheti
a terméket a vállalkozásnak,
amennyiben nem elégedett
valamilyen szempontból. Erre
eddig nyolc munkanap állt
a rendelkezésére, amely néhány hónapja már 14 nappá
bővült. Jogszabályi változások
történtek ugyanis júniusban
az uniós irányelveknek megfelelően azért, hogy a megrendelő az érdekeit rugalmasabban tudja érvényesíteni.
Ugyanakkor felhívta arra a
figyelmet, hogy a DVD-t vagy
például a higiéniai terméket
továbbra sem lehet kibontani a csomagolásból. A jogszabály szerint csak olyan mértékig lehet ugyanis kipróbálni az
adott terméket, hogy meggyőződjön a vásárló: nem ezt a
színt mutatta az internetes oldal vagy esetleg nem jó a méret. „A fogyasztókat az online
vásárlások során néhány kivételtől eltekintve indokolás nélküli elállási jog illeti meg; azaz
az átvett terméket visszaküldhetik a vállalkozás számára”.
Ha a terméket csütörtöki
napon kapja meg a vevő, a
14 napos elállási határidő a
pénteki napon kezdődik, és
minden naptári nap, így a hétvége is beletartozik.

Kihelyezett
elnökségi
ülést tartottak
Nagybaracskán

A kamarai rendezvényen dr. Balogh Csaba helyettes államtitkár tart előadást a kormány terveiről

A Kelet- és Dél-Ázsiában fekvő
országok gyorsabban fejlődnek, mint az unió tagállamai,
s ebből hazánk is szeretne profitálni. Ez az indoka annak a
gazdaságpolitikának, amelyet a kormány a közelmúltban meghirdetett. Erről tartottak a kamarában konferenciát
a napokban.
Barta Zsolt
Gazdasági realitás az a tény,
hogy Kelet- és Dél-Ázsiába tevődik át a világgazdaság centruma, és Magyarországnak ezt
figyelembe kell vennie. A kormány keleti nyitás politikája ennek a felismerésnek a jegyében született. Egyebek mellett
erről is szólt dr. Balogh Csaba
azon a konferencián, amelyet
vállalkozóknak rendeztek a
kamara kecskeméti székházában. A keleti gazdasági nyitásért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy azok
a vállalkozói csoportok lesznek
képesek ezeket a lehetőségeket kihasználni, amelyek valamilyen innovatív termékkel,
innovatív tudással, olyan hozzáadott értékkel rendelkeznek,

amely versenyelőnyt biztosít
számukra ezeken a piacokon.
A magyar állam pedig segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Kereskedő Ház Zrt. rendszerén belül ahhoz, hogy a kis- és
középvállalkozók megtalálják a
megfelelő piacokat.
A kormány tagja arról is beszélt, hogy Magyarország Kína
számára európai kapu kíván
lenni. Az év első nyolc hónapjában a 6-7 százalékkal növekedett a külkereskedelmi forgalmunk tavalyhoz képest a
távol-keleti országgal. A Bank
of China nálunk alakítja ki a regionális pénzügyi központját.
Magyarország kormányának az
a célja, hogy a külkereskedelmen belül némi arányeltolódás
történjen, főleg Ázsia irányába.
– Jelenleg a hazai kis- és középvállalkozások közül 3–4
ezerre becsülhető az exporttal
foglalkozó cégek száma, ezt a
számot állami segítséggel kell
akár megnégyszerezni – hangsúlyozta a helyettes államtitkár
előadásában.
A rendezvényen Gaál József
megyei kamarai elnök is felszólalt s aláhúzta, hogy a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara

és a 23 területi kamara feladata elősegíteni a vállalkozások
piacra jutását. A keleti piacok
felé történő nyitás nem a régiektől történő elfordulást jelenti, mert a gazdaságunkban
továbbra is meghatározó szerepe van az uniós országoknak.
A megyei iparkamara is kötődik
a kormány által meghirdetett
keleti nyitás folyamatához.
Szemerey Szabolcs, a Hírös
Beszállítói Klaszter klasztermenedzsere arról számolt be,
miszerint egy innovációs felmérést indítanak el. Ennek az
a célja, hogy kiderüljön, hány
kkv szándékozik és képes az
exportorientált gazdaságba becsatlakozni. A felmérés jövőre
indul el.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt. képviseletében Királyfalvi Róbert szólt
arról, miszerint az év végéig 25
kereskedőház nyílik meg a világban. Ezeknek a küldetése a
magyar vállalkozások információval történő ellátása, piackutatás, olyan szolgáltatások
biztosítása, amelyekkel sikeresen építhetik ki külpiaci kapcsolatrendszerüket. Emellett
az országimázs kialakítása és

a hungarikumok megismertetése, bevezetése is a feladataik
közé tartozik. A tervek szerint
két év múlva az említett kereskedőházaknak önfenntartóvá
kell válniuk.
A rendezvényen Az SKC Holding vállalat és az MNKH kooperációja Vietnamban címmel is hallhattak ismertetőt az
érdeklődők. Ezen szó esett a
külpiaci érvényesülés aranyszabályairól és a buktatókról. Hörömpöli Tóth Levente ismertetőjében felvázolta a keleti ország
jelenlegi helyzetét. Hangsúlyozta, hogy egy olyan 90 milliós
piacú országról van szó, ahol
évente 5-6 százalékos a gazdasági fejlődés üteme. Szerves
része annak a keleti gazdasági
térnek, amely felé a magyar külgazdaság ezekben az években
keres kapcsolatokat.

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 21 tagú elnöksége november 11-én
Nagybaracskán tartott kihelyezett ülést. Az előző
időszak eseményei között
Gaál József kamarai elnök
kiemelte az október közepén Brüsszelben megrendezett Európai Vállalkozói Parlament című rendezvényt,
amelyen a részvétel mellett
rövid felszólalási lehetőséget is kapott.
Az ülés fontos témája volt
a decemberben sorra kerülő küldöttgyűlés is, amely
a kamara fennállásának
20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségsorozat nyitórendezvénye lesz.
A küldöttgyűlés alkalmával
a szervezet a kecskeméti Hírös Vacsora bevételéből az
előző évekhez hasonlóan ismét támogatni tud hét jó képességű, hátrányos helyzetű
tanulót.
A nagybaracskai megbeszélésen több környékbeli
település polgármestere is
részt vett, így lehetőség nyílt
a kamarával történő együttműködés lehetőségeinek
megtárgyalására. Az őszi
önkormányzati választást
követően ez az első olyan
kamarai esemény, ahol a
megválasztott új polgármesterekkel megtörtént a
kapcsolatfelvétel. A tervek
szerint a járások gazdasági fejlesztéseinek lehetőségeiről a jövőben is lesznek
majd hasonló egyeztetések
a kamara vezetősége és a
megye városainak polgármesterei között.

A Magyar Nemzeti
Kereskedőház
elérhetősége:
E-mail: info@tradehouse.hu
Cím: 1095 Budapest, Ipar utca 5.
(Down Town Irodaház)
Tel: +36-1/810-1600

fotó: barta zsolt

Tizennégy
napon belül
küldhető
vissza az áru
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Az idén is több száz vendég vett
részt a Hírös Vacsorán

Még a legjobb termékeknek is elkél a cégér
Baja A konferencián megvitatták, hogyan lehet fejleszteni a bácskai gasztronómiát és a turizmust

A

Védjegypályázat

fotó: barta zsolt

Kiváló Bácskai Termékek széles körű megismertetésének lehetőségei címmel szerveztek
konferenciát Baján, melyen
mintegy hetven vendég vett
részt. A rendezvényre a hazai
és határon túli gasztronómiával és turizmussal foglalkozó cégek szakemberei azzal a céllal
mentek el, hogy az új információk birtokában fejleszthessék a
vállalkozásaikat. A Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának két programja is van,
amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyik a Kiváló Bácskai Termék díj és az ehhez kapcsolódó Bácskai Nap, a
másik pedig a Gasztroklub. Ezt a

A történemi Bácska mindkét – magyar és szerb – oldaláról voltak
érdeklődők a rendezvényen.

kettőt ötvözték a konferencián,
mondta a kamara bajai képviseletének vezetője. A mostani rendezvényre olyan vállalkozókat

hívtak meg, akik bácskai termékeket állítanak elő, illetve a bácskai turizmusban és vendéglátásban tevékenykednek.

u A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2005 óta hirdeti meg a Kiváló
Bácskai Termék díj és védjegy
pályázatát. Olyan élelmiszeripari termékeket díjaznak,
melyek a Bácskában készülnek, minőségükkel és ízvilágukkal a hagyományok mellett a fogyasztók igényeinek
is megfelelnek.

Györökné Mészáros Eszter,
a kamara bajai képviseletének
a vezetője foglalta össze a rendezvény célját. A kamara azo-

kat a környékbeli vállalkozókat
kívánja segíteni, akik vendéglátással, turizmussal, bácskai
termékek előállításával foglalkoznak. Ehhez egyebek mellett arra is szükség van, hogy
a bácskai termékeket minél
szélesebb körben megismerjék előbb a térségben, majd
az országban. Megemlítette,
hogy a megyei kamara jó kapcsolatot ápol zombori iskolákkal, s más cégekkel is. A Kiváló
Bácskai Termék díjasok között
is van szerb vállalkozó, derült ki
a rendezvényen. Tatjana Maglić, a Zombori Körzeti Gazdasági Kamara elnöke képviselte a
konferencián a délvidéki vállalkozókat.

A rendezvényen Bócsa Barnabás, a Baja Marketing Kft.
vezetője bemutatta az úgynevezett nagy- és kisturisztikai fejlesztéseket, köztük a Pandúr
ökoparkot, a víziszinpadot és a
készülő szabadstrandot is.
Az előadásokon szó esett
még a multicégekkel való
kapcsolatokról, a pályázati lehetőségekről és magáról
a Bácskai Termék díjról is. A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről Moisko Csilla területfejlesztési referens a
megye turisztikai kínálatának
fejlesztési lehetőségeiről szólt,
míg a dusnoki Házi Pirospaprika Kft. részéről Varga Katalin
volt az előadó.
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bemutatkozott
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Követendő példa

Szakmai út Hogyan lehet csökkenteni az energiafelhasználást?

A

a szerző felvétele

N

ovember 5–7. között
rendezték meg a fővárosban a Hungexpo területén idén is a nagyszabású Automotív Hungary
szakkiállítást. A tavalyi siker
után idén másodszor szervezte meg a Magyar Gépjárműipari Egyesület a magyar
autógyártás teljes spektrumát
felölelő rendezvényt, amely
egyedülálló a kelet-közép-európai régióban. Ezen kiállított a Mercedes gyár mellett
a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft., megyei iparkamara,
a kecskeméti önkormányzat,
a Kecskeméti Főiskola és az
Aipa Kft. is. „A magyar autóipar egyik fellegvára, a duális
képzés úttörője” – így aposztrofálták városunkat a szakkiállításon, nem is ok nélkül. A
kiállítók között mindenki ott
volt, aki ma számít a magyar
járműiparban. Tavaly kétszáz
kiállító és csaknem nyolcezer
látogató vett részt a többnapos rendezvényen, a szervezők szerint az idén több mint
tíz százalékkal többen voltak
kíváncsiak a kiállítókra.
Kecskemét nemcsak az újszerű, impozáns standjával,
hanem a duális képzési modell
úttörőjeként is a központba került a kiállításon. Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester
egyebek mellett arról is szólt,
hogy a válság idején is képes
volt fejlődni a település. A következő fél évszázad fejlődésében döntő szerepe lesz az
autó- és a gépiparnak, illetve
az élelmiszer-ipari ágazatnak
is. Ahhoz, hogy a cégek fejlesztési elképzelései megvalósuljanak, jól képzett szakmunkásokra lesz szükség, melyek
felkészítését szolgálja az országban először Kecskeméten
bevezetett duális szakképzési
modell. A szakvásár keretében
hirdették meg a Techtogether-
programot, ahol a jövő mérnökei, 6 felsőoktatási intézmény
legjobb 18 csapata vetélkedik egymással. A Kecskeméti Főiskoláról három csapat is
meghívást kapott a megmérettetésre. Az első nap a kiállító
cégektől kellett a versenyzőknek információt begyűjteniük.
A kiállításon dr. Ailer Piroska,
a főiskola rektora is előadást
tartott a duális mérnökképzés
rendszeréről.

A szakképzési
hozzájárulás
bevallása és
elszámolása

A szakmai út résztvevői egy bemutatóteremben

A magyar ingatlanok éppen
kétszer annyi energiát használnak el, mint a német épületek. A külhoni szakmai
megoldások tanulmányozása
érdekében rendezett szakmai
utat a kamara.
Barta Zsolt
Egy energiatakarékossági
projekt keretében Münchenbe
rendezett szakmai utat a kamara az ÉVOSZ és a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal közre-

működésével, melyen húsz
cég képviselői – építészek
és energetikai szakemberek – vettek részt. A program
keretében megtekintettek két
mintaházparkot, amelyben a
passzívház-technológiákkal
ismerkedtek. Meghallgatták
a tartományi kamara szakemberének előadását a németországi kivitelezések energetikai követelményeiről, és a
müncheni konzulátus szakdiplomatájának előadását a bajor
üzleti lehetőségekről.

A projekt legfontosabb célja
az volt, hogy a résztvevők megismerjék a legjobb gyakorlatokat, hogy később tudás és
know-how transzferrel segítsék a hazai vállalkozásokat.
Az ilyen és ehhez hasonló szakmai utakra azért is van szükség, mert Magyarországon az
épületek átlagban kétszer an�nyi energiát használnak, mint
Németországban. A résztvevők
igénye az volt, hogy megismerjék a legkorszerűbb megújuló
energetikai megoldásokat, a

0 és plusz energiafelhasználású épületek kialakításának
a technológiáját. A tanulmányút munkaprogramját a
közreműködő intézmények
a jelentkezők által közvetített igények alapján állították
össze, hangsúlyt fektetve a
szakmai ismeretszerzésre, az
új fogások megismerésére és
az üzleti kapcsolatok kiépítésére. A szakmai tanulmányút
a vállalkozások mindennapi
munkavégzéséhez is gyakorlati
útmutatást nyújtott.

Önkormányzatokkal
közösen
Találkozó
Egymást segítve érhetőek el a célok

A

megyei iparkamara
korábban már kötött
stratégiai szerződéseket a megyei kistérségek
képviselőivel. A kapcsolatok
felfrissítése aktuális, mivel új
uniós pályázati kiírások jelennek meg a következő hónapokban. A kamara feladatai
közé tartozik a gazdaság fejlesztése, a piacbővítés elősegítése, a szakképzés fejlesztése, mely területeken a

Pályázatokról lesz szó
a Vállalkozók Akadémiáján

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiskunhalasi
képviselete a Vállalkozók Akadémiája rendezvénysorozat
keretében „Pályázatok 2014–2015-ben és finanszírozási
megoldások kis- és középvállalkozásoknak” címmel ingyenes
tanácsadó napot szervez.

Az fórum előadói és témái:
Durszt Anikó, a Terra Tender Kft. ügyvezetője:
• A 2014–2020-as EU költségvetési ciklus várható pályázati támogatásai
• Az eddig kiírt pályázatok, a konkrét pályázatok feltételei
• Az új ciklus lehetőségi kkv-k számára
•Az új rendszer irányelvei, az operatív programok, tervezett új kiírások, változások
az előző ciklushoz képest
Habináné Tuza Klára, Terra Tender Kft.:
• Turisztikai pályázatok tapasztalatai, felkészülés az új pályázatokra
Ambrus Attila, független pénzügyi referens:
• Kedvező beruházási hitelek
• Devizahitel-kiváltás, cégtevékenységtől és hitelképességtől függően
• Árfolyamkockázat kivédése
• Mikor érdemes jogi utat választani?
Dobos Zoltán, az EXIM Bank Zrt. regionális képviseletvezetője:
• Exportfinanszírozási lehetőségek
Időpont: 2014. december 11. 10 óra
Helyszín: Kiskunhalas, Csipkeház Nagyterem (6400 Kossuth L. u. 37/A)
Érdeklődni és jelentkezni a wehli.mark@bkmkik.hu címen vagy
a 77/528-896-os telefon- és faxszámon lehet.

BKMKIK együttműködik az
önkormányzatokkal. A közös gondolkodás megerősítése érdekében a kamara találkozót rendezett a szervezet
székházában, amelyre a megye városainak polgármestereit hívták meg. Ezen egyebek
mellett elhangzott, hogy a következő hét évben célirányosan kell felhasználni az uniós
fejlesztési forrásokat.
– A mi fő megfontolásunk

az, amit a kormányzat is támogat, hogy döntően gazdaságfejlesztésre jussanak
a pénzek – mondta Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke. – A szervezet vezetésének az az elképzelése, hogy
ne kizárólag a hatósági vezetőkkel találkozzunk, hanem
a megye városainak polgármestereivel is, az intenzívebb
együttgondolkodás érdeké-

ben. Együtt lobbizva, egymást
segítve érhetőek el a kitűzött
célok – fogalmazott az elnök.
Gaál József szerint prioritást
élvez az útfejlesztés a megye
északi és déli része között,
és több hozadéka is lehet
például a kalocsai Duna-híd
megépítésének. Illetve az is
fontos, hogy az új paksi erőművi blokkok kivitelezésében
mennyi megrendelést kaphatnak a megyei vállalkozók.

Szakmai napot rendez a kamara
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
december 3-án szakmai napot rendez,
2015. évi adótörvény-változások címmel.

Téma: Adózással kapcsolatos aktuális információk
2015-ben.
Az előadást követően a
résztvevőknek konzultációra is
lehetőség nyílik.
Előadó: Szabó Gábor, a NAV
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága tájékoztatási
osztályának munkatársa.
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, Széchenyi István Konferenciaterem, 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4.
Időpont: 2014. december
3., szerda, 13 óra.

Részvételi díj: BKMKIK tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjai részére 5000 Ft;
nem kamarai tagok részére
10 000 Ft. (A részvételi díj az
áfát tartalmazza.)
A kamarai regisztráció
nem jelent kamarai tagságot. A Kereskedelmi és
Iparkamaránál a tagság továbbra is önkéntes. Fizetés:
átutalással, a 1091800100000076-02620009
számlaszámra, vagy a helyszínen készpénzben.

A rendezvényt a BKMKIK
megbízásából a Hírös Kulcs
Kamarai Gazdaságfejlesztő és
Szervező Kft. szervezi.
Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb 2014.
december 2-áig jelezzék a
jelentkezési lap visszaküldésével a 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. címre, a 76/501504-es faxszámra, vagy a
csakine.ilona@bkmkik.hu
e-mail címre.
A kamara épülete, ahol az
előadást rendezik, fizető-parkolóövezetben fekszik.

szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény szabályozza a szakképzési hozzájárulás teljesítésének lehetőségeit. Iskolarendszerű szakképzésben
tanulók gyakorlati képzése
esetén a szakképzési törvényben előírt kötelezettségek elszámolhatók attól függően,
hogy együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés
alapján folyik-e a képzés.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az
évben is segítséget nyújtunk
előadás megtartásával a gazdálkodó szervezeteknek az
elszámolás, bevallás elkészítésében, amelynek határideje 2015. január 12.
A rendezvény témái:
• szakképzési hozzájárulás
bevallásának szabályai,
• szakképzési hozzájárulás
célja, rendszere, felhasználásának általános szabályai,
• gyakorlati szakképzés
megszervezése,
• csökkentő tétel elszámolási szabályai,
• pénzügyi-számviteli feladatok az elszámolásban,
• 2015-től érvényes új előírások.
A rendezvény előadója a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gróf
Széchenyi István Konferenciatermében (6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4. I. em.) 2014. december 16-án, kedden Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi
adó- és könyvszakértő.
Részvételi díj önkéntes kamarai tagoknak 12 000 forint, nem kamarai tagoknak
17 000 forint. További információkkal Kántorné Arany
Ágota szakképzési tanácsadó
várja jelentkezését a 76/501512-es telefonszámon.
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Kereskedelmi
és Iparkamara kiadványa
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