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A kamarai választási ciklus végének közeledtével
indokolt számot vetni hogyan alakultak a megyénk
gazdaságának pozíciói, a fenntartható növekedés
feltételei, illetve hogyan minősíthető a kamara elmúlt
időszakban végzett összmunkája. Bevezetésül megállapítható, hogy a gazdaság állapota stabil, a kistérségek közötti különbségek csökkenése elkezdődött.
Az elemzésből az is kitűnik, hogy az elmúlt években
folyamatosan gyarapodott a megye gazdasági teljesítménye. A világgazdasági válság 2008-as sokkoló hatását kihevertük. A megyénk gazdasága nem
érdekelt - másoktól eltérően - az autógyártásban,
mégis ezer szállal kötődik termékeivel, illetve félkész
termékeivel beszállítóként a világpiachoz. A megye
exportorientált, az összes árbevételből az export
részaránya 2011-ben 55,8 %, mely 2015-re 52 %-ra
módosult. A csökkenés oka a kevésbé exportorientált kistérségek lassú felzárkózása.
A megye összteljesítménye 4 év alatt 2043 milliárd
forintról 2285 milliárd forintra, 11,8 %-al bővült. Az
átlagot lényegesen meghaladta a szolnoki kistérség
közel 35 %-os árbevétel növekedése. A megye társas vállalkozásainak az élén a SAMSUNG az évi 700
milliárd forintot meghaladó árbevételével stabilizálta
az első helyét. A JÁSZ-PLASZTIK, mint legnagyobb
családi vállalkozásnak a dobogós helyét nem veszélyeztetik. A megyénk összteljesítményében meghatározó a feldolgozó ipar eredménye, mely a ciklus
alatt 1151 milliárd forintról 1413 milliárd forintra, 22,7
%-al növelte a teljesítményét. Ipargazdaságunk az
Észak-Alföld egészének teljesítményéből 48,6 %-al
részesedik. E teljesítménnyel iparunk a megyék közötti rangsorban a 7. helyen van.
A nemzetgazdasági ágazatok közül a kereskedelem
van az ipar mögött. Az utóbbi években a vásárlóerő
növekedésével összhangban javultak a kereskedelem pozíciói, az évenkénti növekedés 4 % körül alakult. A vidék ellátásában változatlanul meghatározó,
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különösen a kistelepülések ellátásában a COOP
Szolnok és a COOP STAR szerepe. E vállalkozások
a multikkal folyó kiélezett versenyben folyamatos fejlesztéssel igyekeznek a pozícióikat tartani.
A gazdaság jövedelemtermelő képessége átlagosan
árbevétel arányosan 4 % körül alakul. A magasabb
hozzáadott értéket elsősorban a végtermék kibocsájtók és a jobban szervezett kisvállalkozások érik el és
ez alapján az adózás előtti nyereségük lényegesen
magasabb az átlagnál.
A személyes jövedelmek alakulása az eltelt 4 évben 1796 ezer forintról évi bruttó 2225 ezer forintra
emelkedett, összesen 23,8 %-al a megyénkben. Az
országos átlaghoz viszonyítva közel 30 % az elmaradásunk. A kialakult helyzet oka, hogy a gazdasági
élet különböző területén magas a minimálbér környezetében foglalkoztatottak aránya. A vásárlóerő a múlt
év végén megyénkben az országos átlag 88,7 %-a.
A régiónkban 100 % feletti a vásárlóerő Szolnokon,
mely ezzel első, míg Jászberény a 3. áll helyen a 28
kistérség között.
Egészében jelzés értékű, hogy a megyék rangsorában csak a 12. helyen vagyunk, míg az ipargazdaságunk teljesítményével a korábban említett 7. helyet
birtokoljuk. A munka hatékonysága az elmúlt időszak
fejlesztési eredményeként jelentősen javult a gazdaságban.
Az ipari teljesítmény 22,7 %-os bővülése mellett
mindössze 4,9 %-al nőtt a foglalkoztatottak száma.
A bővülő közmunka programok növekvő számban
felszívják a képzetlen munkaerőt. A tapasztalat az,
hogy egyre több területen vezetik át a közmunkásokat az értékteremtő gazdaságba. Kiemelkedően jó
példaként említhető a Kunmadarasi Önkormányzat,
ahol jól szervezetten, több mint 600 fő végez értékteremtő munkát állattenyésztésben, növénytermesztésben és építőiparban.

Jászkun Gazdaság

A gazdaság fejlesztésének kulcskérdése a szakképzett munkaerő. A Parlament által elfogadott szakképzési törvény célja, hogy gyakorlatorientált, elméletileg is jól felkészült szakemberek álljanak a gazdaság
rendelkezésére. A törvény által felhatalmazva a kamaráknak nagy a felelőssége. A vállalkozások által
elvárt eredmény csak összefogással érhető el: a kamara koordinálásával a képző intézmények, a gyakorlati képzőhelyek, a szülők együttműködése, a tanulók szakmák iránti elhivatottságával együtt érhető
el a siker. Az embert próbáló munka elején vagyunk.
Sikerként könyvelhető el a múlt év végén állami
szerepvállalással megvalósult mesterképzés. Október 28-án 19 szakmában 190 mestert avattunk.
Megyénkben a mesterek száma ezzel 593 főre bővült. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a képzésben
szerepet vállaló személyek, intézmények, gyakorlati
képzőhelyek, kamaránk szakértői és természetesen
a munka mellett a tanulást felvállaló új mestereknek.
A kamara garanciát vállal a gyakorlati képzőhelyek
biztosítására. A feladat sokszínű, meg kell nyerni a
vállalkozókat a gyakorlati képzőhelyek létesítésére,
a tanulókat, szülőket megnyerni a piacképes hiányszakmák választására. A látszólagos érdekellentétek
feloldásával elfogadtatni a képző intézményekkel,
hogy közös a feladatunk, a felelősségünk.

konstrukciós beruházása. A pályázati úton nyert uniós támogatás segítségével, jelentős saját forrással
megvalósult a megújuló energiaforrásra alapozott fűtés, a nyílászáró csere, az épület külső hőszigetelése
és az épület teljes belső igényes felújítása. Elértük a
fejlesztéssel, hogy az energiaköltség a felére csökkent, a vállalkozások fogadásának igényes feltételei
megteremtődtek.
A kamaránk külső kapcsolatait mérlegelve felelősséggel megfogalmazhatom, hogy javultak az Önkormányzatokkal. Az együttműködés jó és előremutató
a Közép-Tiszavidéken, a Nagykunságban, a Tiszazugban, a mezőtúri és a jászsági kistérségben.
A kamarai munka fókusza a megye értékteremtő
gazdasága, illetve az ezt szolgáló háttérmunka. Záró
gondolatként megjegyzem, hogy a hátrányosabb
helyzetben lévő kistérségek vállalkozásait nyugtalanítja a 4-es számú fő közlekedési út építésének
elodázása. A térség vállalkozóival egyetértésben
reménykedem a beruházás gyors újraindításában,
mely esélyt teremt a kistérségek gyorsabb ütemű felzárkózásához.
Dr. Sziráki András
elnök

A szakképzés részét képezi a kamara által két évvel ezelőtt felvállalt Pelikán Kupa sikeres megszervezése a cukrász, szakács, pincér és artisztika
szakákban. Sikeres volt a vállalkozásunk, a munkában számíthattunk az iparág világszerte elismert
szakembereire. Az országos lefedettségű versenyre
2015-ben 93, míg ez évben már 113 versenyzőt tudtunk megnyerni. A rendezvényt kiemelten támogatta
a Nemzeti Agrárkamara, Szolnok Város Önkormányzata és a Magyar Turizmus Zrt. Az összefogást jól
példázza, hogy megyénkből több mint 60 vállalkozás
támogatott bennünket. A nagy érdeklődésre jellemző, hogy mindkét esztendőben meghaladta a 4000
főt a látogatók száma.
Illő szerénységgel megemlítem, hogy kamaránk a
NAV Észak-Alföldi Főigazgatóságával együttműködve a múlt évben 20. alkalommal készítette el a Kereskedelmi és Iparkamarák közül egyedülállóan a TOP
50 kiadványt. A három nyelven (magyar, angol, német) készített kiadvány tartalmi színvonalában, külső
megjelenítésében méltán váltja ki a vállalkozók és a
szakértő olvasók elismerő véleményét.
Az utolsó két esztendő ugyancsak fontos eseménye
a 22 évvel ezelőtt megvásárolt kamarai székház re-
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erasmus+ mobilitási projekt

az innovatív és minőségi
szakképzésért
A kamara a szakképzés megreformálásában, a gyakorlatorientált szakmai képzés megvalósításában jelentős szerepet tölt be. Az eredményes szakmai képzés lebonyolításához
szükséges a szakmai tartalom folyamatos megújítása és a szakképzésben érintett szervezetekkel az együttműködés erősítése, melynek megvalósításához korábban a Leonardo,
ma az Erasmus+ program keretében szervezett külföldi tanulmányút kiváló eszköz.

2016. február 26. – 2016. március 03-a
között a JNSZMKIK szakmai továbbképzést szervezett az Erasmus+
mobilitási projekt támogatásával.

A projekt az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/
EU irányelvének hazai megvalósítását támogatja. Az
EU irányelv a passzívház technológia alkalmazását
írja elő kötelező jelleggel hatósági épületek esetében
2018-tól, más esetben 2020-tól. A „Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program” (KEHOP)
egyik Magyarország számára megfogalmazott
országspecifikus célkitűzése az energiahatékonyság
javításának ösztönzése.

Az épületek energiatakarékos felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható legkisebb
költséggel és legnagyobb haszonnal az energiahatékonyság, mely az energiafüggőség és a környezetvédelmi célok megvalósítását is támogatja.
A projekt a Paradigmaváltás az energia- és építőipari szakmák oktatásában címmel és azzal a céllal
szerveződött, hogy a szakiskolai képzéshez segítséget nyújtson, illetve kiemelje, összefoglalja a gyakorló szakemberek számára az ezzel kapcsolatos teendőket, ismereteket.
Cél: a tanulmányút segítségével felkészíteni a szakmában érintett, elméleti és gyakorlati képzésben köz-
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www.esn.org/erasmus
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Jászkun Gazdaság

reműködő szakembereit az Eu irányelv megvalósítására, megvalósíthatóságára. Cél: Szemléletformálás
útján biztosítani az un. passzívházak terjedésének
rendszerét.
A passzívházat azért nevezzük passzív háznak,
mert szinte egyáltalán nincs szükség aktív fűtésre. A
passzívháznál a hőveszteségeket minimalizáljuk
és a belső - emberek, világítás, háztartási és technológiai berendezések hőleadásából származó –
hőnyereséget maximalizáljuk.
Ahhoz, hogy a képzés az aktuális szakmai követelményeinek a képzésben résztvevő szakemberek
megfeleljenek, elengedhetetlen a szakmai továbbképzésük, a legújabb műszaki, gyakorlati és elméleti
ismeretek megszerzésének támogatása, valamint a
folyamatosan változó jogszabályi környezet megismerésének biztosítása.
A szakmai továbbképzés, tanulmányút egyhetes
programját 25 fő építőiparban érintett szakértő részére a drezdai Kézműves Kamara közreműködésével,
az érdeklődők által megfogalmazott program alapján 2016. február 26. – 2016. március 03-a között
valósítottuk meg. A program része volt Drezdában a
legnagyobb House Dresden 2016 (febr. 26- márc. 01)
tartományi építésügyi kiállítás, valamint az állandó
Mintaház-kiállítás megtekintése.
Célország Németország, hiszen a németországi
szakképzési rendszernek világviszonylatban is a legszorosabb kapcsolata van a foglalkoztatással. A gazdasági és társadalmi változásokra - az állami képzési
rendszerrel szemben - relatíve gyorsan reagál. Az,
hogy az üzemek dönthetnek a képzés és a továbbképzés fajtájáról és idejéről, garantálja az üzemek és
a munkavállalók igénye szerinti kvalifikációt.
A tanulmányúton részt vevő szakoktatók szakiskolából, gyakorlati képzőhelyekről, a K+F tevékenységben élenjáró Szolnoki Főiskoláról, valamint a kamara
szakképzési dolgozóiból kerültek ki, akik a továbbképzésről Europass tanúsítványt kaptak.
A kiutazó csoport személyi összetétele, szakmai-

sága biztosította, hogy a passzív ház építésének
teljes technológiai folyamatát szakértő szemmel is
vizsgálhassuk. Az építészek/kőművesek mellett az
épületgépészeti szakemberek, a villanyszerelők,
az asztalosok/ácsok, de még a biztonságtechnikai
szakemberek is helyet kaptak a csoportban. Közel
50-50 %-ban voltak jelen a gazdaság és az iskolák
képviselői.

Idézet az egyik résztvevői beszámolóból:
„Teljes képet kaptunk az építőiparban
megindult paradigmaváltásról. Láttunk
példákat a masszívház és a passzívház
technológiákra, melynek belső harcából
a passzív ház technológia áll nyerésre
(legalábbis a „gyártó” vállalkozások érdekköre is ezt támogatja). Láttuk azokat
az építőipari trendeket, melyek egy része
már hazánkban is megjelent és azokat
is, melyek hamarosan nálunk is mindennapi munkánk során alkalmazásra kerülhetnek. Összességében szakmailag igényes, programszervezés szempontjából
terveink szerint lebonyolított, projektben
vehettünk részt.”
A projekt támogatói között tudjuk megemlíteni
az összes szakképző iskolát, gyakorlati képzésben részt vállaló képzőhelyeket, Szolnoki
Főiskolát és a JNSZM Építészeti kamarát.
Erasmus+ szakképzési konferencia
2016. május 19-én

A projekt záróeseményeként a szakmában érintettek részére tervezett Fórum/előadás útján a szakmai
közönség számára is biztosítja az aktuális szakmai
ismeretek terjesztését.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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CLAAS UniTech
mérnökverseny
Törökszentmiklóson
A CLAAS Hungária Kft. mindig is kiemelt figyelmet fordított a mezőgazdasági gépgyártás, és
tervezés utánpótlás nevelésére. Európai színvonalú tanműhelyükben jelenleg 60 szakiskolás
diák végzi gyakorlatát, a cég azonban az egyetemistákra is gondolt: idén már negyedik alkalommal hirdette meg országos mérnökversenyét, mely a határon túli felsőoktatási intézmények
mérnök hallgatóit is fogadta.
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Gazdaságfejlesztés
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www.unitechcompetition.com

A verseny döntőjére 2016. április 28-án került sor, a
végső, három próbából álló megmérettetésre 7 csapat jutott be. A három feladat igyekezett lefedni mindazokat a tevékenységeket – a maguk nehézségeivel
együtt – amit egy mezőgazdasági gép végez: a mobilitási feladat után aratás következett, majd fárasztóvizsgálat.
A versenyre 21 csoport nyújtotta be pályázatát- ma-
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gyarországi egyetemek mellett egy szlovákiai, és
két romániai csoport is jelentkezett – a benyújtott
jelentkezések és tervek alapján 10 csapat kapott lehetőséget és 50.000 forintos anyagi támogatást is a
CLAAS Hungária Kft-től, hogy gabona betakarító gép
imitációikat megépítsék, és a megmérettetésen részt
vegyenek.
A mérnökhallgatók csoportjai egészen változatos gé-

Jászkun Gazdaság

peket építettek és törekedtek arra, hogy ne csak az
egyes részfeladatokat tudja
a szerkezet jó eredménnyel
teljesíteni, hanem egészében véve is használható
legyen. A használhatóság,
és az, hogy milyen teljesítményt képesek nyújtani
ezek a szerkezetek alapos,
és nehéz próbák alapján
dőlt el.
Míg az első feladat alkalmával azt mérték, hogy
egy akadálypályán milyen
gyorsan tud végigmenni a
szerkezet, hogyan fordul,
hogyan gyorsul, addig az
„aratás” feladatnál már sokkal nagyobb komplexitást
is mértek: nem csak fel kellett szedni a gabonákat
helyettesítendő fa kockát és teniszlabdát, hanem a
gépnek külön is kellett tudnia válogatni azokat, pontosan modellezve, hogy egy aratás során milyen
feladatokkal kell szembenéznie egy mezőgazdasági gépnek. A fárasztási vizsgálat – a gépek addigi,
meglehetősen nagy igénybe vétele után – pedig azt
vizsgálta, hogy extrémebb körülmények, nehézségek során hogyan bírja az adott szerkezet a megpróbáltatásokat.
A szakmai tapasztalatok és a gyakorlati megvalósítás, az építés mellett a verseny komoly díjazással
zajlott: a győztes csapat tagjai nem csak grafikus
munkaállomás szintű laptoppal lettek gazdagabbak,
hanem lehetőséget kaptak arra is, hogy a CLAAS
központjába, Harsewinkelbe utazzanak gyárlátogatásra.

A rendezvénnyel kapcsolatosan SzotákNóvé Mária, a CLAAS Hungária Kft. HR Vezetője elmondta:
Nagyon örülünk annak, hogy cégünk a mai
magyarországi mérnökhallgatók számára kiírt versenyen az egyik legkomplexebb feladatot kínálja a lelkes egyetemisták számára. Nagyon komoly megmérettetés ez – fiataloknak,
ahol az elméletben tanultakat a valóságban,
már az iskolapadban ki lehet próbálni.
A verseny a szakmaiságán kívül olyan dolgokat is
tartogat a résztvevőknek, mellyel biztosan többek
lesznek: csapatmunka, kőkemény határidők, esetenként konfliktusok kezelése. Ez mind – mind az életre
készíti fel őket és arra, hogy helyt álljanak a legnehezebb helyzetekben is.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Országos szakmai versenyek 2016.

A IX. Szakma Sztár
Fesztivál eredményei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2016 januárjával a területi kamaráknál ismét elkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői.
Megyénkben összesen 25 megyei szakképző intézményből 25 szakma írásbeli feladatsorait 227
versenyző dolgozta ki. Az előzetes tájékoztatásnak
megfelelően a kijavított dolgozatokat 2016. február
10-én lehetett megtekinteni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2016 januárjával
a területi kamaráknál ismét elkezdődtek a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői. Megyénkben összesen 25 megyei szakképző
intézményből 25 szakma írásbeli feladatsorait 227
versenyző dolgozta ki. Az előzetes tájékoztatásnak
megfelelően a kijavított dolgozatokat 2016. február
10-én lehetett megtekinteni.
A területi elődöntőt központi előválogató követte,
melyből a szakmák legügyesebb versenyzői jutottak
tovább az országos döntőre, a „IX. Szakma Sztár
Fesztivál”-ra. A nagyszabású rendezvényre 2015.
április 18-20. között került sor Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában, melyen 40
szakmában a hazai legjobb végzős tanulók mérték
össze tudásukat. Idén 4 megyei iskolából 8 diákunk
került be a szakmai versenyek országos döntőjébe
melyen 1 diákunk sajnos betegség miatt nem tudott
megjelenni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara ez évben is megszervezte a rendezvényre való látogatást a szakképző évfolyamos és
a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak:
több mint 30 megyei iskola, körülbelül 600 tanulójának utazását, úti-csomaggal való ellátását finanszírozta és koordinálta. A fesztivál első két napján már
mintegy 15.000 vendég vett részt, ahol az egyes
szakmák standján saját maguk is kipróbálhatják tehetségüket, egyúttal interaktív feladatokkal, színpadi
produkciókkal, vállalatok bemutatkozásával is várták
az érdeklődő fiatalokat.
Hagyományőrző rendezvénynek számít a 2016. május 19-én megrendezett ünnepi alkalom, melyen a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott JászNagykun-Szolnok megyei tanulóknak, felkészítő iskolájának, tanárainak, gyakorlati képzőhelyeinek fejezte ki elismerését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Titkára Dr. Pintér Zoltán
Úr díszes oklevéllel, jutalommal.

A fesztivál keretein belül A III. SkillsHungary Nemzeti Döntőn 10 szakma válogatóinak döntői, valamint az EuroSkills Göteborg 2016 versenyre már
korábban kiválasztott mechatronika versenyszámban versenyszituációnak megfelelő „bemutató” került megrendezésre. A festő, dekoratőr, a fodrász, a
kőműves, a pincér, a szakács, a szépségápoló és
a villanyszerelő versenyszámokban a svédországi
Göteborgban 2016 decemberében megrendezésre
kerülő EuroSkills, valamint az ápolás és gondozás,
az informatikai hálózati rendszerüzemeltető és a virágkötő versenyszámokban pedig a WorldSkills Abu
Dhabi 2017 versenyre kerültek a hazánkat képviselő
versenyzők kiválasztásra.
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Aranyérmes, országos 1. helyezést ért el:
Szabados Mónika, a Vendéglátásszervező-vendéglős szakma versenyzője, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és a Lospiti Kft.
Garden Hotel tanulója.

Bronzérmes, országos 3. helyezést ért el:
Márkus Gábor Andor, az Automatikai technikus
szakma versenyében a Jászberényi Nagyboldogas�szony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium tanulója.

Lázár Márk, az Elektronikai technikus szakma versenyében a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Pálfy – Vízügyi Szakközépiskolája tanulója.

Országos 6. helyezést ért el:
Csóka Máté, a Kereskedő szakma versenyzője, a
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és az
Univer Coop tiszapüspöki boltjának tanulója.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Országos 7. helyezést ért el:
Kovács Beáta, a Kereskedő szakma versenyzője,
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és a
szolnoki Interspar Áruház tanulója.

Negyven szakma idei tanulmányi versenyének első
három helyezettjét, a 120 tanuló felkészítő tanárait,
családtagjait köszöntötték június 8-án, a Parlamentben tartott díjátadó ünnepségen. A szakmai versenyeken jó eredményt elérők felmentést kaptak a
tanév végén esedékes szakmai záróvizsga alól. A köszöntők után Kövér László, Parragh László, valamint
Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár és Kara Ákos, infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár emléklapokat adott át a verseny 1-3. helyezetteinek.
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A fesztiválra látogató 6-7. osztályos tanulók részére pályázati felhívást tett közzé a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Felkérték a látogató kisdiákokat, hogy írják le mindazt, amit láttak, tapasztaltak
a versenyek megtekintésekor és fogalmazzák meg,
hogy mindez mennyire befolyásolja pályaválasztási
döntésüket. Az országosan legjobb munkák szerzői
részére komoly elismerés vár: az országosan legsikeresebb munkák szerzői, diákjai részt vehetnek a
Szakma Sztár Fesztivál győztesei részére szervezett
ünnepségen, ahol hagyományainkhoz híven a Parlamentben a versenyek 1-3. helyezettjei részére emléklapok kerülnek átadásra. A megmérettetésében
legsikeresebb országos 1-2-3. helyezettek kísérőjükkel részt vehetnek a 2016. évi EuroSkills versenyen,
mely a svédországi Göteborgban, 2016 őszén kerül
majd megrendezésre.
Összefoglaló a 2016-ös versenyről:

1.nap: https://www.youtube.com/
watch?v=g0lboxvOqIw
2.nap: https://www.youtube.com/
watch?v=OkV7eifmGKE
3.nap: https://www.youtube.com/
watch?v=vKNAioAMMuQ

Jászkun Gazdaság

A 2016-ban újjáalakult Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság (MFKB) 2016. március 30-án határozott a
2017-2018 tanév beiskolázási irányairól és arányairól. Az MFKB javaslatának meghozatalakor a megye
munkaerő piaci igényeit, gazdasági fejlesztések irányait, valamint az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2015. évi szakiskolai kutatási felmérésének eredményeit vette figyelembe. A döntés során
a Bizottság meghatározta mind az iskolarendszerű,
mind az iskolarendszeren kívüli képzések támogathatóságát.
Az előző évekhez hasonlóan a Bizottság javaslatot
tett egy 25 szakmából álló listára is, melyek megyei
vonatkozásban a leginkább hiány szakképesítésnek
tekinthetők. Ezen szakmák körébe nem csak a szakiskolai szakképesítések, hanem az érettségire épülő
szakmák is megjelentek, így a javasolt 25 helyre 18
szakiskolai, valamint 7 érettségire épülő képzés került meghatározásra.
A javaslattételt a Bizottság, a szakképzési törvényben meghatározottak alapján 2016. március 31-ig
megküldte a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal (NSZFH) és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara részére.
Arról, hogy a javaslatban szereplő hiány szakképesítések közül mely szakmákat tartja indokoltnak és támogathatónak Kormány, valamint hogy a támogatott
képzési keretszámok fenntartók között milyen arányban kerülnek elosztásra, a CLXXXVII. tv. a szakképzésről 84. (5c) bekezdése alapján a szakképesítésért
felelős miniszter tesz javaslatot az érintett tanévet
megelőző év április utolsó munkanapjáig.
A Bizottság teljes javaslattétele megtekinthető a
jnszmkik.hu honlapon.

Javaslattétel hiányszakmákra
2017-2018-as tanév

Ipari gépész
Hegesztő
Gépgyártástechnológiai technikus
Gyakorló ápoló
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Szerszámkészítő
Vállalkozási és bérügyintéző
Kistermelői élelmiszer előállító, falusi
vendéglátó
Családi gazdálkodó
Kőműves
Villanyszerelő
Burkoló
Járműfényező

Gazdaságfejlesztés

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (JNSZ MFKB) megtette javaslatát a 2017/18. évi megyei beiskolázási irányokra és létszám arányokra, valamint
meghatározta azt a 25 db a munkaerőpiacon legkeresettebb hiányszakmát, melyben iskolai ösztöndíjat kaphatnak a tanulók.

Vállalkozás

Ezek a szakmák lehetnek ösztöndíjasok
2017-2018-ban

Szakképzés

Javaslattétel hiányszakmákra

Aktuális

www.jnszmkik.hu

Épület- és szerkezetlakatos
Pék
CNC gépkezelő
Mezőgazdasági gépész
Női szabó
Vegyész technikus
Eladó
Kereskedő
Autószerelő
Gépi forgácsoló
Állattartó szakmunkás
Karosszérialakatos

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Pályaválasztás

Pályaorientációs tevékenység a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2016 januárjával a területi kamaráknál ismét elkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten
kezeli a törvényileg szabályozott pályaorientációs tevékenységeit. Elsődleges célunk, hogy a pályaválasztás
előtt álló diákokat a gazdaság igényeinek megfelelően a szakképzés felé
irányítsuk, kiemelten kezelve a hiányés a keresett szakképesítéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaválasztás
előtt álló diákok megfelelő döntést
hozzanak, ennek érdekében az iskolákkal és a vállalkozásokkal szorosabb együttműködésre és szélesebb
körű tájékoztatásra törekszünk.
A középiskolai pályaválasztási döntés meghozatalánál az önismereten kívül nagyon fontos, hogy a képesítések rendszeréről, a pályákról képet kapjanak a
diákok, jól megismerjék a munka világát. Személyes
tapasztalataik alapján alakuljon ki bennük a szakmai
szocializáció, a szakmatanulás igénye, és fogadják el
az életpálya- építés szükségességét.

A pályaorientációs tevékenység vállalásával a hatékonyabb pályaválasztást segítjük elő, mely az iskolai nevelőmunkát is erősíti. Ebben az évben eddig
21 osztályfőnöki órán tartott tájékoztatást Kamaránk
357 tanuló és osztályfőnökeik számára. Az osztályfőnöki órákon nagyon fontos elemként jelent meg az
új fenntartásról (Nemzetgazdasági Minisztérium), intézményrendszerről (Szakképzési
Centrumok), intézménytípusokról
(szakgimnázium,
szakközépiskola, szakiskola) illetve a hiányszakmák adta lehetőségekről, a
tanulószerződés és együttműködési megállapodás világáról szóló
tájékoztatás.
Fontosnak tartjuk a munka világának megismerését, ezért lehetőséget biztosítunk a diákoknak
gyár- és üzemlátogatásokra. Ebben az évben eddig 18 Üzem- és
tanműhely-látogatást bonyolítottunk le. Megye szerte 11 iskola, 10
helyszínen közel 350 fővel kapott
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lehetőséget arra, hogy személyes élményeket szerezzen különböző munkahelyeken. A tanulók betekinthettek a „gépészes” szakmákba (gépi forgácsoló,
hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, ipari gépész)
és a kereskedelem világába. A látogatást vezető
üzemvezetők, mérnökök, technikusok, oktatók lelkesen mutatták be munkahelyüket. Filmvetítéssel,
előadással és a helyszínek bejárásával a csoportok
megismerhették cég múltját, jelenét. Szeretnénk kiterjeszteni más szakmák megismerésére is a látogatásokat, melyre az év második felében sor is fog
kerülni. Az iskolai-tanműhely látogatások alkalmával
a gyerekek betekintést kaptak az 1. szakképző évfolyam gyakorlati munkájába, majd kipróbálhattak bizonyos munkafeladatokat is. Így ismerkedhettek meg a
vendéglátás, szépségápolás, gépészet oktatásának
világával.

A pályaorientációval kapcsolatos általános feladataink:
• Általános iskolába járó gyerekek és szüleik részére tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek tartása
együttműködve a partnerekkel
• a diákoknak a tanulmányaik befejezését
követő elhelyezkedés, munkába állás lehetőségeinek megismertetése
• Gyár- és üzemlátogatások megszervezése és lebonyolítása
• Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények szervezése, lebonyolítása illetve ezeken való részvétel
• Médiumokon keresztül történő tájékoztatás különböző pályaválasztási eseményekkel kapcsolatban
• Utazások szervezése az SZKTV döntőre,
OSZTV döntőre, SkillsHungary Nemzeti
Döntőre
• Elsősorban hiányszakmák népszerűsítése

A széles körű tájékoztatás és a kapcsolatfelvétel érdekében kamaránk honlapján megtalálják pályaorientációs munkatársunk elérhetőségét. A szülők, a
gyerekek, az iskolák és az érdeklődők további információkhoz juthatnak a pályaválasztással kapcsolatban.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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fotóriport

Szakmák
Éjszakája
Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája, és most először 2016-ban megszervezésre került a Szakmák Éjszakája országos rendezvény is. Teljesen más arculattal jelentkezik ez a rendezvény a többi „éjszakához” képest: mert nem csak színes és szórakoztató
programokat, hanem ennél sokkal többet: jövőképet, lehetséges életutakat kínál.
Most egy éjszaka alatt végigjárhatta a látogató a
számára érdekes megyei szakképző iskolákat,
megláthatták melyik foglalkozás mit is takar valójában.
Az országos rendezvényt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is kiemelten támogatta. Mind a három megyei Szakképzési
Centrumnak (Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum,
Karcagi Szakképzési Centrum) szóróanyagokat

biztosítottunk és honlapunkon is megjelent a rendezvény szóróanyaga a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében. A Szolnoki Szolgáltatási
Centrum két tagintézményében lehetőségünk nyílt
tájékoztató előadások tartására és személyes beszélgetések kialakítására, melyet nagy érdeklődés
fogadott. Ezen az „éjszakán” alkalmuk volt a gyerekeknek több tanműhely meglátogatására is, amely
első kézből nyújt segítséget a továbbtanulás előtt
álló tanulók sikeres pályaválasztásában.
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www.szakmakejszakaja.hu
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A SZAKKÉPZÉS MINŐSÉGI FELTÉTELEI

„A szakképzési rendszer
átalakítása a minőségi
oktatást szolgálja!”
A mai modern, folyamatosan változó világban olyan szakképzési rendszert kell kialakítanunk, amely alkalmas arra, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő, a munkavállalóknak
pedig elhelyezkedési lehetőséget adó szakoktatást nyújtson. A fiatalok szakmai tudás megszerzéséhez segítése jó befektetés, hiszen az a jövő gazdasági növekedését, Magyarország fellendülését szolgálja.
Természetesen kamaránk számára is kulcskérdés a
minőségi képzés mind a szakértők, mind pedig a kamarai dolgozók körében. Ennek érdekében, illetve a
jogszabályi feltételeknek megfelelően elsődleges feladat az érintett szakemberek, munkatársak továbbképzése, vizsgáztatása.
Vizsgabizottsági elnökök, tagok felkészítése

2014-ben megközelítőleg 90 fő vizsgabizottsági elnök és tag felkészítését, valamint vizsgáját szervezte
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, míg 2015-ben 80 fő (elnök és tag) vett
részt hasonló felkészítésen és vizsgán. Munkájuk
magas szintű elvégzéséhez elengedhetetlen a korszerű tudás, a megfelelő szakmai gyakorlat, illetve
az, hogy naprakész információval rendelkezzenek a
szakképzés területén. Az elnöki és tagi vizsga 3 évig
érvényes.

Szintvizsga elnökök felkészítése

2016-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
minőségi képzést és vizsgáztatást már a szintvizsgabizottsági elnökökre is kiterjesztette. A szintvizsgaelnöki vizsgát szintén a területileg illetékes kamara
szervezi meg az MKIK szintvizsga elnöki nyilvántartásban szereplő, érvényes kinevezéssel rendelkező
elnökök számára. Ebben az évben összesen 5 alkalom van arra, hogy az elnökök on-line vizsgát tegyenek az ISZIIR felületen. A 96 megyei szintvizsga elnökből eddig 18-an tettek sikeres vizsgát. 2017-ben
szintvizsgára már csak olyan elnök delegálható, aki
sikeres vizsgával rendelkezik. A szintvizsga elnöki
vizsga – hasonlóan a vizsgabizottsági elnöki és tagi
vizsgához - 3 évig érvényes. Fontos tudni, hogy a
szintvizsga elnöki névjegyzékbe újonnan rögzített
szintvizsga elnök a kinevezését követő 12 hónapig
mentesülhet a szintvizsga elnöki vizsga követelményeinek teljesítése alól.

A szintvizsga elnöki felkészítő egy pillanatképe
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Mesterképzés a minőségi szakképzés szolgálatában

Kamarai dolgozók továbbképzése

2015. szeptember 1-től szigorodtak a tanulóképzés
képzőhelyi feltételei: kizárólag olyan képzőhelyen
lehet tanuló, ahol van mestervégzettséggel rendelkező oktató. Ennek érdekében kamaránk 2015-ben
19 szakmában 190 mester számára szervezte meg
a mester tanfolyamot, illetve a mestervizsgát. 2016.
júniusáig 7 szakmában 32 fő vett részt mesterképzésen. A kamara számára kiemelt feladatként kezelt
mesterképzés célja egyrészt a törvényi előírások betartása, másrészt pedig az érintett szakemberek számára történő szakmai fejlődés biztosítása, valamint
a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítása.

Kamarai dolgozóink a folyamatos jogszabályváltozások, a naprakész információk mielőbbi elérése érdekében folyamatos továbbképzéseken, és 3 évente vizsgákon vesznek részt. Érinti többek között a
szakképzési tanácsadókat, szintvizsga referenseket,
vizsgabizottsági elnökök, tagok delegálását végző
munkatársakat, MFKB koordinátorokat, pályaorientációs tanácsadókat, továbbá a képzőhely-ellenőrzési
referenseket.
Ezek a továbbképzések és vizsgák mind a minőségi képzést szolgálják, illetve a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara egyik legfontosabb küldetése, hogy a
megyei kamaráknál jól felkészült, munkájukat magas
színvonalon ellátó munkatársak segíthessék a szakképzés további fejlődését, a gazdaság igényeinek
kielégítését.

Kiváló Gyakorlati Képzőhely

Kamaránk egyik, több évvel ezelőtti kezdeményezése a „Kiváló Gyakorlati Képzőhely”-ek kiválasztása és a cím odaítélése a minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő munkát kiemelkedő
eredményességgel végző gyakorlati képzőhelyek
részére.
A cím adományozásának feltételei:
Odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek,
amely/aki a szakképzési törvényben megfogalmazott
és elvárt alapkövetelményeken túl az oktató-nevelő
munkájában az adott szakképesítésre előírt szakmai- és vizsgáztatási követelményeknek megfelel és
kiemelkedő eredményességű. Képzőhely ellenőrzés
minősítésének eredménye = Kiválóan megfelelt, minősítés szempontjait figyelembe véve KIVÁLÓ minősítést kapott.

Fontos tényező, hogy a minőségi szakképzés kialakításában érdekelt felek - így
a szakképző intézmények, a vállalatok és
a kamarák is – közösen dolgozzanak a
szakképzési rendszer fejlődéséért. Bízunk
benne, hogy az elmúlt években történt
folyamatos törvénymódosítások, jogszabályváltozások, illetve a szakképzési rendszer átalakítása előbb-utóbb meghozza a
gyümölcsét és a szakképzés minőségi fejlesztése tényleg a gazdaság igényeit fogja
szolgálni.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

19

Vállalkozás

Gazdaságfejlesztés

Aktuális

www.jnszmkik.hu
Jász-nagykun-szolnok megyei
kereskedelmi és iparkamara

Kiváló Képzőhelye cím
adományozására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági önkormányzata nevében a kamara elnöksége a szakmunkástanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó gazdálkodó szervezeteket kamarai kitüntetéssel ismeri el, ezért pályázatot
hirdet „Kiváló Képzőhely Cím”odaítélésére.
A cím alapításának célja:
A minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő munkát kiemelkedő eredményességgel végző gyakorlati
képzőhelyek elismerése.
A cím adományozásának feltételei:
Odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek, amely/aki a szakképzési törvényben megfogalmazott és elvárt alapkövetelményeken túl az oktató-nevelő munkájában az adott szakképesítésre előírt szakmai- és vizsgáztatási követelményeknek megfelel és kiemelkedő eredményességű. Képzőhely ellenőrzés minősítésének eredménye = Kiválóan megfelelt, minősítés szempontjait figyelembe véve KÍVÁLÓ minősítést kapott.
A cím odaítélését kezdeményezheti, odaítélésére pályázhat:
Pályázhat a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, javaslatot tehet szakképzést folytató
gazdálkodó szervezet, iskola és egyéni vállalkozás, odaítélését kezdeményezheti a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara szakmai osztálya.
A kezdeményezést a javaslat indoklásával a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Osztályához (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) Pályázati adatlapon, 1 példányba, az előírt mellékletekkel kell benyújtani.
Felhívás közzététele: Minden évben honlapon, szakmai rendezvényeken, levélben, e-mailen, JNSZM KIK hírlevelében,
kamarai újságban.

Szakképzés

Elbírálás módja: a pályázati határidőt követően több lépcsőben, a JNSZMKIK elnökség jóváhagyásával.
A minősítés szempontjai:
•
Tanulók átlag eredménye,
•
SZKTV és OSZTV eredmények,
•
A kötelező tanulószerződéses juttatáson felül adott juttatások biztosítása,
•
Gyakorlati oktatók minősítése: végzettsége, továbbképzések biztosítása, tanulói elégedettség.			
			
•
Tanügyi dokumentumok vezetése, értékelése,
•
Tárgyi feltételek, oktatástechnikai eszközök kiemelkedő biztosítása,
•
Tartalmi munka vizsgálata: a munkafeladatok illeszkedése a képzési követelményekhez,
•
Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képzés biztosítása.
A cím adományozása:
A cím odaítélésről dönt: az Elnökség a Szakképzési Kollégium és az érintett szakmai osztály véleményének figyelembe
vételével.
A címet első alkalommal 2013-ban a 2012/2013 tanév értékelése alapján, azt követően évente adja ki a JNSZM
Kereskedelmi és Iparkamara "JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara Kiváló Képzőhelye 2016" elnevezéssel.
A címeket évente az alábbi képzőhely kategóriákban és feltételekkel adja ki a kamara:
Kategória
I.
II.
III.

A képzőhely jellemzője
		
Kiadható címek száma
Tanműhelyi és üzemi képzést is biztosító képzőhely 			
1
Csoportos üzemi képzést biztosító képzőhely 			
1
Egyedi képzést biztosító képzőhely 					
1

A címet ugyanaz a képzőhely korlátozás nélkül többször is elnyerheti, ha a követelmények vizsgálata alapján jogosult a
címre.
Pályázat benyújtásának végső időpontja: 2016. október 14.
Pályázati adatlap a JNSZMKIK szakképzési osztályától is kérhető.
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A 2014-2016 évi támogatások célcsoportja olyan személyek, voltak akik a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó
gyakorlati képzésben, gyakorlati oktatóként vesznek részt és olyan szakképesítésekben oktatnak, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit.
Támogatott képzésben 207 fő, önköltséges képzésben 22 fő vett és vesz részt.
Jelenleg folyamatban lévő képzéseink, amelyekre korlátozott feltételekkel tudunk még jelentkezőket fogadni:
•
Bútorasztalos,
•
Épület- és szerkezetlakatos
•
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó,
•
Járműfényező
•
Kereskedő
•
Pincér
•
Szakács
Tervezett képzéseink, amelyekre jelentkezőink vannak, a létszám feltöltésre vár és további jelentkezőket toborzunk:
•
Autószerelő
•
Autóelektronikai műszerész
•
Cukrász
•
Fodrász
•
Gépi forgácsoló
•
Ipari Gépész
•
Hegesztő
•
Karosszérialakatos
•
Kozmetikus
•
Kőműves
•
Villanyszerelő
Minden egyes szakmában, amire a rendeletben kiadott mestervizsga követelmények érvényben vannak örömmel fogadunk jelentkezőket. További, szakmákra vonatkozó információk elérhetők a http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/rendeletben-kiadott-mestervizsga-kovetelmenyek-2583 oldalon.
Jelentkezési feltétel:
•
az adott szakmára vonatkozó mestervizsga követelményszintben meghatározott szakképesítés megléte
•
az adott szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő igazolása
•
a szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott egyéb feltétel teljesülése

Aktuális
Gazdaságfejlesztés

2015-ben sikeres mestervizsgát tett és mestercímet kapott 197 ifjú mester.

Vállalkozás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a TÁMOP 2.3.4. B-13/1-20130001 „Dolgozva tanulj!” című projekt finanszírozásával és a NFA-KA-NGM támogatásával
2014-2016 között 229 fő részére szervezett mesterképzést.

Szakképzés

Mesterképzés

Mesterképzés felépítése: 20 óra vállalkozás, 40 óra pedagógiai képzés, 80 óra szakmai elmélet, 40 óra szakmai gyakorlat.
A képzés és vizsgáztatás fajlagos költsége 300.000,- Ft/fő (függ az adott szakma jellegétől és a jelentkezők létszámától.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.)
A jelentkezésével regisztrációra kerül, ami nem jelent kötelezettség vállalást, de szándék nyilatkozat arra, hogy Ön fontosnak és szükségesnek tartja szakmai fejlődését, megméretetését és szakmai tudása, tapasztalata alapján felkészült
arra, hogy a mester címet viselje, és szakmáját magas színvonalon képviselje.
Képzéseinket a gazdaságilag finanszírozható minimális létszám esetén tudjuk indítani, ezért kérjük, jelentkezési szándékát ne hallogassa! Jelentkezési adatlapot az alábbi elérhetőségen tölthet le: http://jnszmkik.hu/files/documents/BG/
MV_%20JELLAP%20JNSZMKIK%20T%C3%81MOP.doc
vagy kamaránk székhelyén, 5000 Szolnok, Verseghy park 8 sz. alatt személyesen vehet át.
Jelentkezések fogadása folyamatos
További információ: Szokolainé Sztrunga Erika (erika.sztrunga@jnszmkik.hu
Telefon: 06-20/414-2132)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

21

Aktuális

Tiszavirág
Műkörmös – díszítő és
építő verseny 2016
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2015 januárjával a területi kamaráknál ismét elkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői.

Szakképzés

Vállalkozás

Gazdaságfejlesztés

Országos szakmai versenyek 2016.

A VERSENY RENDEZŐJE:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kereskedelmi és Iparkamara és
Kéz- és Lábápoló Szakmai Klubja
Versenyinformáció:

A nevezési feltételekről, díjakról és a verseny időpontjáról, témájáról érdeklődjön
Csóti Gyöngyi Tel: 30/9842533, E-mail info@3tospange.hu

Molnár Judit Tel:30/4661919, E-mail molnar.judit 07@gmail.com
A megyei verseny időpontja: 2016. szeptember 17.
Helyszín: Szolnok

Várunk minden frissen és 2 évnél nem régebben végzett érdeklődőt!
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Europass bizonyítvány átadó ünnepség a Trojka Hotel és Panzióban
2016. február 21. és március 19. között ezen program keretében 10 litván szakács tanuló vehetett részt
Szolnokon, egy hónapig tartó szakmai gyakorlaton.
A projekt keretében a litván Veisiejai Műszaki és
Gazdasági Iskola, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése által jött létre a litván diákok szolnoki szakmai és
kulturális programjának kidolgozása és felügyelete.
A „Know! Learn! Grow!” („Tudd! Tanulj! Növekedj!”)
elnevezésű projektben a litván szakácstanulók a következő öt kiváló szolnoki étteremben teljesíthette
szakmai gyakorlatát: Tiszti Klub Étterem; Garden Hotel; Galéria Étterem; Hozam Hotel; Szolnoki Halászcsárda. Az egy hónap alatt 2-2 diák dolgozott egy
konyhán, amely idő alatt megismerkedtek magyar
specialitásokkal, fűszerekkel, praktikákkal. Mindezek
mellett a fiatalok a szolnokiakat is megtanították a litván ételek elkészítésének titkaira.

A gyakorlati idő leteltekor a Trojka Hotel és Panzióban megrendezésre kerülő litván esten egy litvánul
beszélni tudó szakács segítségével a tanulók tipikus
magyar ételeket készítettek – mint például a halászlé
- a magyar vendégek számára. Ezt követően átvehették az Europass Mobilitási Igazolványokat.
Természetesen az egy hónap alatt a magyar kultúrával, szokásokkal, hagyományokkal történő ismerkedésre is sok lehetőségük adódott vendégeinknek.
A szolnoki városnézés, múzeumlátogatáson kívül az
ország több városába (Budapest, Eger) is ellátogattak, ahol a helyi nevezetességeket, történelmi emlékműveket is megcsodálhatták.
Egy pár magyar szót is sikerült elsajátítaniuk, azonban saját és oktatóik elmondása szerint, szakmai fejlődésükben jelentett igazán meghatározó élményt a
Szolnokon töltött külföldi szakmai tapasztalat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági
szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és a felnőtt tanulási szektorokban. Lehetőséget nyújt arra,
hogy a szakképzésben tanuló diákok szakmai gyakorlatukat külföldön tölthessék.
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Litván szakács tanulók
Szolnokon töltötték
szakmai gyakorlatukat

Gazdaságfejlesztés

Erasmus+
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XI. Pelikán kupa
Magyarország egyik legrangosabb szakács-, cukrász-, és pincérversenyét rendezte a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 9-én, Szolnokon. Az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ mindkét épületében állítottak ki versenyműveket, kísérő programként Szó Gellért cukrász, a 2015 Magyarország tortája győztese modern cukrászati bemutatót, kóstolót tartott, bemutatkozott Patkó Károly zöldségfaragó, Kolozsvári
András borszakértő, valamint gasztronómiai könyvvásár, kézműves bemutató és vásár,
magyaros ételek kavalkádja várta a vendégeket. Először vettek részt a Pelikán kupán német, román és olasz vendégek és a versenymunkákat nemzetközileg is elismert szakemberek értékelték.
ság, Kunság idősebb asszonyai készítettek
ebből az alapanyagból finomságokat.
A szakács szakmában ezúttal 15 tanuló és
5 felnőtt versenyző indult. Az iskolai, időskori közétkeztetés, menza menü kategóriában négy jelentkező mutatta be tudását, új
alapanyagok, vagy a régebbi, megszokott
alapanyagok újszerű felhasználásával.
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Pálszabó Mihály, a Mesterszakács Bizottság elnöke, a Francia Gasztronómia Lovagja:
Hogyan értékeli az elmúlt több mint egy évtizedet?
- A fejlődés töretlen. Nagy öröm számomra, hogy
évről-évre egyre több a jelentkező, nő a rendezvény
látogatóinak száma is.
Idén hányan, milyen kategóriákban mérettették meg
magukat?
- Elmondható, hogy a pincérszakmánál rekordot
értünk el, hiszen 23 díszasztal nevezés érkezett. A
cukrászok esetében is sikerről beszélhetünk, 37 cukrásztanuló indult és több mint 30 cukrász artisztika
jelent meg. Az artisztika valamely művészeti formájú
csokoládéból, karamellből, tésztából, grillázsból készülhet. Örömmel tölt el, hogy a múlt évszázad közepe táján fénykorát, divatját élt grillázshoz a mai fiatalok is bátran hozzá mernek nyúlni, bátran merítenek
a grillázsból készült ötletekből, receptekből, így egyre szélesebb választékot, fantáziadúsabb termékeket
tesznek le az asztalra. Régebben jellemzően a Jász-
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A vetélkedő során milyen kötelező, vagy
szabadon választott feladatokat kapnak
a versenyzők?
- A feladatok szakmák szerint, kategorizálva vannak, például: nyolc személyes dísztál megalkotása. Itt nyolc fő részére háromféle húsételt és
háromféle köretet, mártásokat kell készíteni, figyelembe véve a korszerű alapanyagokat, a divatos
technikákat, technológiát. Nagyon fontos az elkészült
étel remekek tálalása is. Van ötfogásos díszmenü
kategória. Itt is hasonló a feladat annak figyelembe
vételével, hogy a felhasznált nyersanyagok, az elkészítési mód ne ismétlődjék, a tálalás legyen csábító,
figyelemfelkeltő, kreatív. Ne jóllakjunk, hanem gasztronómiai élményben legyen részünk.
Említette, hogy a fiatalok a hagyományokat is beépítik a munkáikba, de vajon merre halad ma a
szakma?
- Érdekes a helyzet. Lehet és kell új ételeket, megoldásokat kreálni, kitalálni, de a tradíciót nem szabad
elfeledni, elhagyni. A fél világot bejárva, a különböző
népek, országok konyháit megismerve úgy látom,
hogy minden nemzet büszke a maga tradicionális
ételeire. Itt megyénkben, Szolnokon úgy kell elkészítenünk hazai alapanyagokból, magyar technológiával
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díjas szakács mondását idézném: ebben a szakmában csak az első ötven év a nehéz…
Dr. Sziráki András, a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Ön folyamatosan figyelemmel kísérte a Pelikán
kupa szervezését, lebonyolítását, miként látja a
kamara szerepét ebben?
- A kezdetekben mindössze néhány vállalkozó ös�szefogásával indult a rendezvény. Fokozatosan fejlődött, épült a Pelikán kupa. A kamara végig támogatta
a vetélkedőt, de a múlt évben szervezőivé is váltunk.
Kialakult egy nagyon tartalmas együttműködés és elértük azt a fontos célt, hogy a megyei gasztronómia,
vendéglátás azokat az alapanyagokat, termékeket
használja, dolgozza fel döntő hányadában, amit a
megye agráriuma megtermel. Meg vagyok arról győződve, hogy így sokkal nagyobbak a lehetőségek,
valamint a mi érdekünk is, hogy a megye agrárgazdasága fejlődjön, így az összefogásnak különösen
nagy a jelentősége.
A mi kamaránkon túl a Nemzeti Agrár Kamara a legnagyobb támogatója a versenynek. Ma már hatvan
vállalkozót tudhatunk magunk mögött, ezen a téren is
erősödik a Pelikán kupa
a hagyományos helyi jellegzetes ételeinket, régi magyaros fogásokat, hogy az idelátogató turisták kíváncsiak legyenek rá, megízleljék, és később visszatérjenek hozzánk.
Mi a tapasztalata, milyen reményekkel, elképzelésekkel érkeznek a fiatalok a pályára, ehhez képest mi a valóság?
- Miután az utóbbi tíz évben tanítom is a fiatalokat,
közvetlenül találkozom az új vendéglátós generációval is. Úgy vélem, sokan csak a szakma szép oldalát
látják. Valójában egy hidegtál, vagy egy dísztorta elkészítésének sok mozzanata van, nagyon sokat kell
vele dolgozni. Ha sikerül a fiatalokat meggyőzni arról, hogy türelemmel, kitartással, szorgalommal ők is
el tudják készíteni, akkor nyert ügyünk van. Sajnos,
sokszor nekünk, szakmai oktatóknak kell akaratra,
türelemre is nevelni az ifjakat, mert azt látják ugyan
maguk előtt, hogy kikerülve külföldre milyen anyagi,
szakmai körülményeket teremthetnek maguknak, de
ehhez előbb a hazai viszonyok között kell elsajátítani a szakmát. Gyorsan, precízen, pontosan, nem
utolsósorban gazdaságosan kell tudni elkészíteni az
étkeket. Külföldön pedig majd megismerve a helyi
alapanyagokat, fogásokat, lassan, kitartással lehet
előre jutni.
Öreg barátom, Lukács István, háromszoros Oscar-

Elnök úr az ágazat kérdései mellett a képzéssel is
napi szinten foglalkozik. Hogyan látja a vendéglátó szakma, illetve képzés jövőjét?
- Azt mondhatom, hogy kétarcú a helyzet. Egyik oldalon komoly erőfeszítéseket tesz megosztott szerepkörben a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az
Agrár Kamara, hogy a szakképzés a megyénk ipari,
mezőgazdasági, kereskedelmi szakmáiban folyamatosan működjön, de ezer problémával kell szembenéznünk. Most sok az átszervezés, én pedig nagyon
fontosnak tartom a stabilitás megteremtését a képzésben. A másik alapvető probléma, hogy szomorú
tapasztalatom szerint folyamatosan csökken a beiskolázható létszám, egyre alacsonyabb képzettségű
diákok kerülnek be a rendszerbe. Meg kell találni a
módját, hogy az alulképzettek oktatása, továbbképzése elkezdődjön. Egy szervezetben, cégben mindenki fontos ember, a csapatnak mindenki része. A
kétkezi munkáson áll, vagy bukik a vállalkozás sikere.
Hubay Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a közgazdaságtan azt tanítja, hogy a magyar agráriumot tolja
maga előtt az ipar, az ipar pedig vonzza maga után a
mezőgazdaságot. A nyersanyag feldolgozása során
a hozzáadott értékek itt maradnak és az az érték,
ami elhagyja a várost, a megyét, az mindenütt a világon érték marad. Ez a rendezvény hasznos, haté-
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kony és példamutató az ágazat valamennyi szereplője számára. Hubay Imre Csaba végül átadta Sziráki
Andrásnak a Magyarok kenyere programot jelképező
plasztikát, Győrffy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, jelezve, hogy erősíteni kell az ös�szefogást, valamint azt, hogy a közös munka egyre
nagyobb értéket jelent majd.

mai képességekre, amelyek a kiváló magyar alapanyagokból készített élelmiszeripari termékekhez,
szolgáltatásokhoz egyedi, kreatív, művészeti értéket
adnak hozzá.

JNSZ Megye közgyűlése nevében Csoór György
elnök elmondta, hogy ma Szolnok Magyarország
gasztronómiai fővárosa. A gasztronómia jóval több
annál, mint magunk, vagy vendégünk jóllakatása és
a napi étkezés maga. A magyar gasztronómia jelenleg rakétapályán száguld, nagy utat tettünk meg a
zónapörkölt, a betűtészta leves, lekváros bukta kultúrájától napjainkig. Noha Michelin csillaggal megyénkben még nem büszkélkedhet egyetlen étterem sem,
a helyi gasztronómia tudás és művészet egyszerre,
s mint ilyen, méltó helyszínen, az Aba-Novák Agóra
Kulturális Központban kapott helyt a szakma vetélkedője, bemutatója, a Pelikán kupa.

Hogyan kerültél kapcsolatba a szakmával, mi
vonzott a pincér pályára?
- Igazság szerint nem pincérként kezdtem el tanulni, hanem szakácsként, de egy műtét miatt le kellett
mondanom a szakmáról, így egyértelmű volt, hogy
pincérként szeretném tovább folytatni tanulmányaimat. Nem bántam meg, mivel ez a szakma nem csak
arról szól, hogy egy ételt a vendégnek kivigyünk,
vagy előtte szervírozzunk. Persze ez is a szakma része, de nekünk tudni kell kezelni különböző embereket különböző szituációban és erre nincs receptünk,
mint a szakácsoknak egy étel elkészítésére.
Ez ösztönösen belülről jön és a legrosszabb helyzetben is képesnek kell lennünk arra, hogy a vendég
elégedetten távozzon az étteremből.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
levélben köszöntötte Magyarország egyik legrangosabb szakács-, cukrász-, és pincérversenyének
résztvevőit.
Kiemelte az agrárgazdasági, illetve az iparkamara
támogató, főszervező szerepét. A szakképzés és a
piaci szereplők példaértékű összefogását mutatja,
hogy mintegy negyven vállalkozó támogatta a Pelikán kupa sikeres megrendezését.
Hozzátette: a kézműves élelmiszeripari termékek
előállítása kitörési pontot jelent az agrár- és élelmiszergazdaság számára. A versenyzők, oktatók által
képviselt magas szintű szakmai tudás, kreativitás,
ügyesség újabb bizonyítéka annak, hogy a hazai
kézműves termékek nem csak Magyarországon,
hanem szerte a világon versenyképesek. Az őstermelők, az agrárgazdálkodók bőséges kínálata jól
példázza a fejlődést. A Pelikán kupa rámutat olyan
hazai és nemzetközi viszonylatban egyedülálló szak-

Czeczulics Zoltán, pincér tanuló, Jászberény, arany
minősítés

A Pelikán kupán milyen élményeket szereztél, milyen feladatok voltak, ezeknek mi volt a nehézsége?
- Amikor láttam, mivel indulnak a kupa versenyzői,
szóhoz sem jutottam. Minden kategóriában gyönyörű
munkákkal álltak a zsűri tagok elé. Nem gondoltam
volna, hogy a mi asztalunk arany helyezést ér el. A mi
alkotásunk Gundel Károly tiszteletére készült, mivel
idén van halálának 60. évfordulója.
A kupa során a zsűritagok kérdései miatt izgultam
leginkább. Párban indultunk és az én feladatom a
dekantálás volt, ami igen jól sikerült. Sikerült megnevettetnem a zsűri egyik tagját azzal a viccel, hogy: A
jó bor olyan mint a nő, a korral nemesedik.
Mit jelent számodra az arany minősítés, mennyiben segíti ez tanulmányaidat?
- Nagyon örülök az aranynak és az iskolában is a sok tanári dicséret mellett elvárják
azt is, hogy nekünk kicsit többet kell tudni,
mint a többieknek. Természetesen nem
érhettük volna el az arany minősítést, ha
a felkészítő tanáraink nem rendelkeznek
ekkora tapasztalattal, tudással, mert nélkülük mi sem tanulhatjuk meg a szakma
alapjait.
Hogyan látod szakmai jövődet, milyen
irányban szeretnél továbblépni, fejlődni?
- Mindenképp pincérként fogok dolgozni,
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amint megkapom a sikeres szakmunkás bizonyítványomat és szeretnék minél több tapasztalatot szerezni természetesen itthon is és külföldön is.
Osztrovszki Ildikó, Hidegkonyhai artisztika, arany
minősítés
Kedves Ildikó, mesélje el, kérem, mi is a hidegkonyhai artisztika?
- Gyakorlatilag zöldség- és gyümölcsfaragást jelent.
Ez egy olyan hidegkonyhai művészeti ág, amelyben
kizárólag élelmiszer alapanyagokkal dolgozhatunk. A
különféle zöldségek, gyümölcsök mellett gyúrt tészta, kókuszzsír, egyéb ehető nyersanyagok segítségével alkotunk, dekorálunk. Rendezvények, esküvők,
ünnepi alkalmak kedvelt dekorációja a hidegkonyhai
artisztika.
Önnek melyik a kedvenc alapanyaga, mivel dolgozik szívesen?
- Én nagyon szeretem a görögdinnyét, a sokszínűsége miatt. A dinnyéből 3 dimenzióban alkothatunk. A
tökfélék is kedvenceim közé tartoznak, hisz akár egy
kétméteres szobrot is építhetünk.
Hogyan születnek ezek a művek, emlékezetből,
tervek alapján, vagy esetleg improvizatív módon?
- Pontosan meg kell tervezni, rajzolni előre, mit szeretnénk. Ezután a gyakorlati rész is menni fog. Nagyon sok időt és precíz munkát igényel az alkotás
folyamata.
Önnek nagyon sok gyönyörű munkája van már,
milyen eredményekkel büszkélkedhet?
- Én 2009-ben találkoztam először az artisztikával,
mondhatni, szerelem volt első látásra. 2013 óta versenyzem. Akkor a NÉBIH országos versenyén második helyezést értem el, 2015-ben a X. Pelikán Kupán aranyérmes lettem a Koronázási Ékszerek című
munkámmal. Idén szintén aranyéremmel díjazta a
zsűri a nemzetközivé nőtt Pelikán Kupán az Olimpia
témáját bemutató alkotásomat.
Ezek szabadon választott, vagy kötött szabályok
szerinti feladatok?
- Teljesen saját ötlet alapján kell dolgozni, pontosan
ez adja a feladat nehézségét is. Az egyedi megoldások kapnak több pontot a zsűritől.

Mi a következő megmérettetés?
Idén nagy álmom teljesülne azzal, ha sikerülne kijutnom a németországi Erfurtban megrendezendő szakács és cukrász olimpiára. Szeretnék ott
eredményesen versenyezni.
Juhász Józsefné, Cukrász artisztika, arany minősítés
Mióta foglalkozik cukrászattal, mi fogta meg ebben a szakmában?
- Az eredeti szakmám kárpitos, nem vagyok cukrász.
A grillázstorta készítését édesanyámtól tanultam. Ő
vagy 5-6 féle figurát tudott készíteni. Először kislány
koromban csak segítettem neki, majd 14 évesen
megcsináltam az első önálló tortámat a barátnőmnek
és akkortól készítem hagyományként. Ennek már 48
éve.
Mi a specialitása? Mi a kedvenc formavilága,
alapanyaga?
- Nagyon szeretek grillázstortát készíteni, bármilyen
kívánságot teljesítek. Olyan még nem fordult elő,
hogy ne tudtam volna valamit elkészíteni. Gyakran
járok versenyekre, rendezvényekre, az eddig elért
eredményeim: 16 arany,4 ezüst, és 2 bronzérem.
Voltak különdíjaim is. A hagyományos formák mellett
mindig találok ki valami újat, meglátok valamit, ami
megfog, mint például a turulmadár és azt formába
is öntöm. Alapanyagként legtöbbször hagyományosan a cukrot és diót használom, de egyre többször
választottam már a dió helyett szezámmagot, vagy
mákot. A turulmadár is mákos, az alapja diós, a kard
és a korona szezámmagos volt.
Milyen élményei vannak a Pelikán Kupáról?
- Szeretek versenyekre járni és mindig nagyon nagy
lelkesedéssel készülök, így a Pelikán Kupára is
örömmel jöttem. Nagyon színvonalas a vetélkedő,
sok szép dolgot lehet ott látni, tanulni. Mindig nagy
örömmel érkezem, különösen megtisztelő számomra
az arany minősítés.

Mi lesz a sorsa ezeknek a művészi alkotásoknak?
- Általában elfogyasztják. Esetleg néhány napig kiállításon láthatók. Addig, amíg elkészül, benne van a
szívünk, lelkünk, de tudjuk, hogy ezek romlandó dolgok, utána sorsára hagyjuk a művünket.
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Újra képeznek agrármérnöktanárokat
Mezőtúron
Agrár-mérnöktanári 4 féléves mesterképzést indít Mezőtúron szeptembertől a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez tartozó Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke kedden sajtótájékoztatón, Szolnokon.
Berec Zsolt Miklós elmondta: nem lehet megkérdőjelezni azt az értéket, amelyet a mezőtúri főiskola korábban képviselt és azt a fundamentumot, amelyet
az agrárképzésben a főiskola létrehozott. Hozzátette:
bízik abban, hogy a mezőtúri agrárképzés a korábbinál is magasabb színvonalon, még jobb szakembereket képez.

gép-, jármű-, építőanyag gyártásához, illetve kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai
kutató-fejlesztő és innovációs központot hoz létre. A
konzorciumot 15-200 embert foglalkoztató gazdasági
szereplők alkotják. A 42 konzorciumi tag összesen
csaknem 2000 szakképzési igényt nevesített gazdasági feladatai ellátásához.

Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora az eseményen elmondta: a mezőtúri agrároktatás 70. évfordulóján fordulóponthoz érkezett a mezőtúri fejlesztés. Hozzátette, az agrár-mérnöktanár mesterszakon
olyan szakembereket szeretnének képezni, akik képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási
feladatokra, aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek. Kiemelte: meg kell erősíteni a felsőoktatást,
mert hiányoznak a jó szakemberek az agráriumból.

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke többek között
arról beszélt, hogy a megyéből elvándoroltak 33 százaléka diplomás. A migráció megállítását többek között a képzésbe bevontak számának növelésével, a
felnőttképzés erősítésével lehet elérni - mondta. Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere (Fidesz-KDNP)
ezzel kapcsolatban szólt arról, hogy az újrainduló felsőoktatási képzés a régió népességmegtartó erejét
is képes növelni. Kitért arra, hogy az önkormányzat
és a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr 2020 Campus néven nemzetközi konferenciát szervez április 28-29én, ahol a mezőtúri szakképzésen kívül a magyar
vidék és az agrárium fejlődéséről is szó lesz.

Az eseményen Fórizs Zoltán, a Gál Ferenc Főiskola
rektori főtanácsadója, konzorciumi ügyvivő beszélt
a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-fejlesztő Központ Konzorcium létrehozásáról. A
kiosztott tájékoztató szerint a konzorcium a térség

forrás: MTI
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A vidéki régiókra irányuló, egyre fokozódó befektetői figyelemre reagálva a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tavaly ősszel elindította a Befektetőbarát Település Programot,
melynek célja a települések felkészítése a befektetők professzionális kezelésére, ezáltal
a teljes hazai befektetési környezet versenyképességének fokozása. A képzést sikeresen
teljesítő 34 település képviselőinek Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, valamint Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke adták át az
elismeréseket.

Gazdaságfejlesztés

34 település még felkészültebben várja a befektetőket

A HIPA a nemzetközi befektetőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás mellett a magyarországi
fogadó környezet felkészítését is kiemelt céljának tekinti, a jelentősebb nemzetközi beruházási projektek
ugyanis egyre nagyobb mértékben vidéki városokat
érintenek. Magyarország kinőtte Budapest-központúságát, a vidéki régiók és települések egyre vonzóbbak a befektetők számára, amit a HIPA 2015-ös
eredményei is megerősítenek: a 67 sikeresen végigtárgyalt projekt mintegy kétharmadát vidéki helyszíneken valósítják meg. Éppen ezért szükség van
a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek képzésére és
professzionális felkészítésére is.

A HIPA által térítésmentesen biztosított Befektetőbarát Település Program 2015 őszén megtartott képzési
napjain a települések képviselői többek között elsajátíthatták az alapvető befektetésösztönzési ismereteket, képet kaptak a befektetői látogatások menetéről,
megismerkedtek a leggyakoribb befektetői kérésekkel, elvárásokkal. Ezen túlmenően betekintést nyertek a településmarketing, a hatékony kommunikáció
és hatásos prezentáció, valamint a protokoll eszköztárába is. A képzések összeállításánál az ügynökség
nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati tapasztalatok
átadására, mely pontosabb képet tud festeni a befektetők igényeiről és a velük való tárgyalások hatékonyabb lebonyolításáról.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Heves, Iszkaszentgyörgy, JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kaposvár,
Kazincbarcika, Kemecse, Kőszárhegy, Martonvásár, Mezőtúr, Miskolc,
Mórahalom, Nagykálló, Nagykőrös,
Pécs, Sajószentpéter, Salgótarján,
Szeged, Szolnok, Tamási, Tapolca, Tata, Tiszaújváros, Törökbálint,
Veszprém, Zalaegerszeg, Zirc.

A képzés lezárultával a résztvevők egy befektetői
előadásból és stratégiából álló pályázati anyagon
mutathatták meg felkészültségüket. A beérkezett
anyagokat a HIPA vezetői mellett külsős szakemberek is értékelték, mely alapján végül a következő 34
helység képviselője vehette át a program sikeres elvégzését és a „Befektetőbarát település” címet igazoló oklevelet: Bonyhád, Budaörs, Csetény, Debrecen,
Dunaújváros, Eger, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás,
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A legjobb befektetői prezentációt és
stratégiai tervet Kazincbarcika városa állította össze, így a település
képviselői az oklevél mellett a HIPA
legjobb stratégiáért járó díját is átvehették.
Ésik Róbert, a HIPA elnöke a díjátadó rendezvény
kapcsán elmondta: a világgazdaságban egyre kiélezettebb harc folyik a beruházásokért. A HIPA által
elindított Befektetőbarát Település Program eredményeként a települések magasabb szintű támogatást
tudnak nyújtani a befektetőknek, és így azok nagyobb eséllyel választják hazánkat.

Jászkun Gazdaság
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Ipar 4.0 –
Sikertörténet a
HUNGEXPO-n
Több mint tízezer szakember kereste fel az IPAR NAPJAI kiállítást május 24-27. között a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az idei évre a kiállítók száma 10%-kal, míg a
kiállítás területe 5%-kal nőtt az előző rendezvényhez képest.

Szakképzés

Vállalkozás

Gazdaságfejlesztés

Aktuális

ipar napja – 2016. május 24-27

Az IPAR NAPJAI a legátfogóbb ipari szakkiállítás,
amely szinte összes ágazatot felvonultatva adott
képet a különböző iparági trendekről, fejlesztésekről és eredményekről. A kiállításon az elektronika, az automatizálás, a robotika, a gépgyártás, a
beszállítóipar és a logisztika területének legjelentősebb képviselői vettek részt. Úgynevezett kollektív
bemutatókat szervezett a Német–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Anyagvizsgálók
Egyesülete, az Elektromosipari Magánvállalkozók
Országos Szövetsége és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara.
Ganczer Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója a kiállítás keddi megnyitóján örömmel emelte ki,
hogy Magyarország legnagyobb ipari seregszemléjén idén 12 ország több mint 280 kiállítója jelent
meg, hogy bemutassa gépeit, technológiai újításait,
rendszereit. Lepsényi István, a Nemzetgazdasági
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Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára ugyancsak a megnyitón
úgy fogalmazott: örömteli, hogy Magyarországon
egyre több az olyan cég, ahol kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkoznak a gyártás mellett. Az államtitkár ismertette az ország iparosítási
programját, az Irinyi-tervet, azon belül is az Ipar 4.0
programot, amely a termelő cégek arányának növekedésére, az innovációra épülő gazdaságra, a tudásra, az új technológiákra támaszkodik. Az Irinyiterv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság
hosszú távú növekedésének hajtóerejét. Lepsényi
István elmondta, az Irinyi Terv megvalósításával az
ipar hozzájárulását a GDP-hez 24 százalékról 30
százalékra kívánják növelni 2020-ra.
A terveknek kivitelezésének első lépéseiként a rendezvény 4 napja alatt nem egy esetben több 100
ezer eurós megállapodások köttettek.

Jászkun Gazdaság

Az IPAR NAPJAI kiállítói összetételét tekintve jelentősen erősödött a robotika iparági jelenléte, hiszen
nem csak a rendszeresen megjelenő piacvezető
robotgyártó cégek mutatták be legújabb világszínvonalú fejlesztéseiket, hanem először a kiállítás
történetében látható volt egy Kawasaki robot is. De
nem csak a robotika uralta a pavilont, az idei évben erősödés volt tapasztalható az ipari logisztika
(LOGEXPO) tematikában is, mind kiállítói, mind látogatói oldalról.
A kiállításon a részvevők magas szakmai színvonalú programokon, konferenciákon cserélhették ki tapasztalataikat. Összesen 18 konferencia és előadás
17 szakmai szervezet közreműködésével várta az
érdeklődőket, elmondhatjuk, hogy közel 1500 látogató vett részt rajtuk.
Ezek között a programok között is kiemelkedő volt
a Fraunhofer-SZTAKI projektközpont az ipar 4.0
tematikára épülő előadás- és workshop sorozata,
valamint a Német – Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara és a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Egyesülete által szervezett Beszállítói Fórum,
melyen 113 cég közel 150 képviselője bonyolította
le tárgyalásait, kötötte meg üzleteit. Nagy népszerűségnek örvendett a Budapesti és Pest Megyei Mér-

nöki Kamara elektrotechnikai és épületvillamossági
szakmai továbbképzése, melyre több mint 180 szakember volt kíváncsi.
A megnyitón adták át az IPAR NAPJAI NAGYDÍJakat és egyéb kitüntetéseket. Dr. Takács János, a
Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) és egyben
a szakmai zsűri elnöke elmondta: azon cégek nyújtottak be pályázatokat a díjra, akik valamilyen újdonsággal, innovációs tartalommal rendelkező terméket, szolgáltatást, eljárást, technológiát tudnak
kínálni szakmájukban. A szakmai zsűri az alábbi
termékeket és innovációkat díjazta 2016-ban:
• IVM Zrt. – a SaveRent ipari eszközkölcsönző automata
• ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –
YuMI-ABB IRB 14000 kollaboratív robot
• Pekárik Szerszámgép Kereskedelmi Kft. – Ermaksan
– Fibermak Momentum Gen-3 lézervágó gép
• Laxun Kft. – Eckert Opal Waterjet Combo vízvágóplazmavágó kombigép
Különdíjat kapott az Endrich Bauelemente Vertriebs
GmbH, elismerő oklevelet vehetett át a Pekárik
Szerszámgép Kereskedelmi Kft. és a Werth Magyarország Kft. képviselői.

Ipari divatdiktátor: az fröccsöntés és az additív gyártás innovációi
rengeteg látogatót vonzottak (forrás: Arburg)
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Minőségi szakképzés

Harminc milliárd forintos autóipari beruházás
Jászfényszarun
Több mint 30 milliárd forintos autóipari beruházással csaknem 500 új munkahelyet teremt
2019-ig a Thyssenkrupp német konszern Jászfényszarun - közölte a Thyssenkrupp Presta
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. és a település önkormányzata által szervezett keddi projektindító rendezvényen.
Marc de Bastos Eckstein emlékeztetett: a beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
jelentette be február 23-án, Budapesten. A miniszter akkor elmondta: tekintve, hogy magas hozzáadott értékű beruházásról van szó, a magyar kormány 10,6 milliárd forintos támogatásban részesíti a
Thyssenkruppot.
A német vállalat ügyvezető igazgatója elmondta: a
zöldmezős beruházás eredményeképpen a budapesti K+F kompetencia központon és a győri gyáron kívül Jászfényszarun is gyárt kormányrendszereket és
hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket a vállalat.
Hozzátette: a beruházás során két csarnok épül,
egyik a vezérműtengelyek, a másik a kormányrendszerek gyártására. Kiemelte: a vállalat a bizalom és
együttműködés jegyében hosszú távra tervez, "biztos vagyok abban, hogy a közös jövőnk nemcsak sok
munkát, de közös sikereket is hoz".
Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru (független)
polgármestere az MTI kérdésére elmondta: termelést
2018-ban kezdi a gyár.
Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal vezetője az eseményen szólt arról, hogy
nemcsak a Jászságot, hanem az egész megyét és
Közép-Magyarországot gazdagítja a beruházás.
Hozzátette: a közelmúltban a megye szakképző centrumaival már egyeztettek a megnövekedett, szakképzett munkaerőigény biztosításáról.

Az eseményen kapott tájékoztató szerint a magyar
mérnökök által fejlesztett elektromechanikus rásegítésű kormányrendszerek energiatakarékosabbak
a hagyományos hidraulikus szervóknál és járművenként fél liternyi üzemanyagot is megtakaríthatnak száz kilométeren. Olyan vezetést támogató
alkalmazások használatát teszik lehetővé, mint az
automatikus parkolási segédrendszer, a sávtartó alkalmazás, vagy az önvezető autó.
A Thyssenkrupp a világ egyik legnagyobb acélgyártással, autó-, gép-, energia- és építőipari alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalata, amely 77 országban 497 leányvállalatot üzemeltet, mintegy 155
ezer alkalmazottal, ebből mintegy 1000 dolgozik
Magyarországon.
Szijjártó Péter korábban elmondta, tavaly a teljes
ipari kibocsátás több mint 30 százaléka az autóiparból származott. A szegmens termelési értéke a
2014-es 6690 milliárd forintról 2015-ben 7833 milliárd forintra emelkedett, ami 17 százalékos növekedés. Az autóiparban már több mint 740 vállalat tevékenykedik Magyarországon, 144 ezer embernek
adva munkát. A német gazdaság alapvetően meghatározza a magyar gazdaság teljesítményét, 6000
német vállalat, mintegy 300 ezer embert alkalmaz
Magyarországon, az összes külföldi működőtőke
ötöde Németországból származik, a külkereskedelmi forgalom több mint negyede irányul a Németországba - közölte korábban.

Marc de Bastos Eckstein felidézte, hogy az óriásvállalat 1999-ben kezdte meg elektromos kormányrendszerek fejlesztését Magyarországon, majd 2007-ben
alapították meg a Thyssenkrupp Presta Hungary
Kft.-t, 2013 júniusában nyílt meg a győri gyáregységük, ahol az Audi számára gyártanak első és hátsó
futóműveket.
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A thyssenkrupp több mint 30 milliárd forint beruházással hoz létre motoralkatrészeket és kormányrendszereket gyártó üzemcsarnokot a helyszínen.
Az üzemben 2018-tól készülnek elektromechanikus
rásegítésű kormányrendszerek valamint hengerfejbe integrált vezérműtengelyek a nemzetközi autóipar számára. A thyssenkrupp a következő években
mintegy 500 munkahelyet teremt ezzel beruházással.

„Magyarország a thyssenkrupp számára az elmúlt
években fontos üzleti partnerré és a közép-európai régió jelentős fejlődést mutató országává vált.
Különösképpen igaz ez a mi autóipari beszállítói
üzletágunkra. Magyarország emellett nemcsak a
magas technikai színvonalú alkatrészeink termelése szempontjából fontos, hanem kutatás-fejlesztési
pontként is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.”
– fogalmazott Dr. Heinrich Hiesinger thyssenkrupp
vezérigazgatója az építési munkák ünnepélyes
megnyitásakor.
Bazsó Diána - értékesítési képviselő

Gazdaságfejlesztés

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter valamint Dr. Heinrich Hiesinger, a thyssenkrupp vezérigazgatója április 20-án hivatalosan is elindították a
thyssenkrupp új autóipari gyárának építését az Ipari
Parkban. A jelképes első kapavágással ünnepélyes
keretek között adtak startjelet az új beruházás számára.

Vállalkozás

Szijjártó Péter külügyminiszter és Dr. Heinrich Hiesinger, a thyssenkrupp vezérigazgatója
megadták a startjelet az új autóalkatrész üzem építéséhez Jászfényszarun

Szakképzés

thyssenkrupp
autóalkatrész üzem
Jászfényszarun

Aktuális

Az "év befektetője" díjak

„Magyarország számára elismerés és megtiszteltetés, hogy a thyssenkrupp hazánkat választotta a
befektetésre. Magyarország a régió járműipari fellegvára, amely csak a tavalyi évben 17%-ot növekedett. A thyssenkrupp magyarországi tevékenysége
jelentős az ország versenyképessége szempontjából. ” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdaságiés külügyminiszter.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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A Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. az Év
Ipari Parkja 2015-ben
A Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ az elmúlt két évtizedben sikerrel alkalmazkodott a megváltozott piaci körülményekhez, miközben folyamatosan részt vett a hazai szakképzési rendszer
és a kereskedelmi szabályozás korszerűsítésében.
Idén már 5. alkalommal díjazta az előző év legkiemelkedőbb magyarországi beruházóit a 2015-ben
rekordévet záró Nemzeti Befektetési Ügynökség
(HIPA). A gálaesemény keretében átadott „Év Befektetője” díjak célja, hogy elismerésben részesüljenek
azok a befektetők, melyek új munkahelyek létrehozásával és a kkv szektor erősítésével a legnagyobb
mértékben járultak hozzá a nemzetgazdaság és a
magyar társadalom fejlődéséhez. Az elismeréseket
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ésik Róbert, a HIPA elnöke adták át.
Az év legjobb ipari parkja címet idén, már második
alkalommal a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. képviselője, Versegi László ügyvezető vehette át.
Bazsó Diána - értékesítési képviselő
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Az "év befektetője" díjak
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Sürgősen tenni kell a jövedelem és az erőviszonyok
tekintetében az élelmiszer-ellátási láncon belül fennálló egyenlőtlenségek ellen – mondják a képviselők
a 600 igen szavazattal 48 ellenében 24 tartózkodás
mellett elfogadott szövegben. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy az előállítási költség alatti értékesítés, és az, hogy a nagy forgalmat bonyolító kiskereskedők veszteséggel értékesített, forgalomnövelő
termékként használják az alapvető mezőgazdasági
élelmiszereket – például a tejtermékeket, a gyümölcsöket és a zöldségeket – veszélyt jelent az ilyen
cikkek hosszú távú, fenntartható uniós termelésére.
Léteznek uniós jogszabályok az üzleti vállalkozások
és fogyasztók közötti viszonyban felmerülő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen (2005/29es EK irányelv), de nincsenek ilyen szabályok a mezőgazdasági kereskedelmi lánc szereplői kapcsán.
A versenyre vonatkozó szabályok is csak részben
fedik le a területet.
A termelők és a kkv-k különösen kiszolgáltatottak a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Gyakran kénytelenek veszteségesen értékesíteni áruikat – például nagy áruházi leértékelések
alkalmával. A fogyasztók szintén rosszul járnak, hiszen ez a jelenség korlátozza a választékot, illetve
új és innovatív termékekhez való hozzáférésüket,
mondják a képviselők.

Szigorú jogalkalmazás a beszállítói “félelmi tényező” ellen
A képviselők azt is hangsúlyozzák, hogy az önkéntes és önszabályozó rendszerek eddig kevés eredménnyel jártak. Ennek oka a megfelelő érvényesítés
hiánya, a mezőgazdasági termelők alulreprezentáltsága, az érintett felek közötti összeférhetetlenség
és az olyan vitarendezési mechanizmusok, amelyek
nem veszik figyelembe a beszállítók „félelmi tényezőjét” és amelyeket nem a teljes élelmiszer-ellátási
láncra alkalmaznak.
Uniós keretjogszabályok kellenek a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására és annak biztosítására, hogy a termelők és a fogyasztók
is profitálnak a fair viszonyokból – teszik hozzá.
Az EP szerint a hatékony végrehajtási mechanizmusok kiegészítéseként elő kell mozdítani az
ellátásilánc-kezdeményezést és más nemzeti és uniós önkéntes rendszereket, mindezt úgy, hogy a panaszokat névtelenül lehessen benyújtani, a szankcióknak visszatartó ereje legyen és a mechanizmus
uniós szinten legyen összehangolva. A Parlament
azt szeretné, ha a termelők és kereskedők (többek
között a mezőgazdasági termelők szervezetei) részt
vennének az ilyen kezdeményezésekben.

Gazdaságfejlesztés

“Az eddigi kezdeményezések nem voltak hatékonyak, ezért állunk elő új javaslatokkal. Az úgynevezett félelmi tényező csökkentése érdekében javítani
kell a beszállítók és szuper- és hipermarketek közti
kapcsolatot. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy tervezzen új eszközöket a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok visszaszorítására. Egyenlő jogokat kell
biztosítani az élelmiszerellátási lánc minden tagjának” – mondta Edward Czesak (ECR, Lengyelország) jelentéstevő.

Vállalkozás

Álljon elő a Bizottság a termelők tisztes megélhetése és a megfelelő árukínálat biztosítása
érdekében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni javaslattal - áll egy kedden
elfogadott Európai Parlamenti állásfoglalásban. Az egyik cél a gyártók, szállítók és forgalmazók közötti fair és átlátható kapcsolatok előmozdítása, de a tisztességes kereskedelem
csökkentené a túltermelést és élelmiszer-pocsékolást is.

Szakképzés

Egyenlő jogokat
a beszállítóknak

Aktuális

2016. tavaszi gazdasági előrejelzés

Leggyakoribb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok:
• késedelmes kifizetések
• a piaci hozzáférés korlátozása
• a szerződési feltételek egyoldalú vagy visszame
nőleges megváltoztatása
• a szerződés váratlan és indokolatlan felbontása
• az üzleti kockázatok tisztességtelen áthárítása
• a szállítási és raktározási költségek felszámolá
sa a beszállítóknak.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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www.enterpriseeurope.hu

Enterprise Europe Network

Nemzetközi Üzleti
Ajánlatok
Ezúton ajánljuk szíves figyelmébe az „Enterprise Europe Network – üzleti ajánlatok több mint
50 országból” szolgáltatásunkat, amelyet a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe.
Az itt szereplő ajánlatok egyedi kódszámmal
rendelkeznek, melyek részleteit regisztrált ügyfeleinknek tudjuk megadni. Üzleti partnerkeresési
szolgáltatásunkkal a hazai vállalatok nemzetközi
üzletfejlesztését, külpiaci tevékenységét szeretBRPL20141222001
Lengyel vállalat, mely különféle motorokhoz és egyéb szektorok számára gyárt bowden kábeleket, műanyag és fém
alkatrészek beszállítóit keresi Magyarországon. Alvállalkozói
vagy beszállítói megállapodásban érdekeltek.
Keresett termékek:
• acélkábelek 5mm átmérőig
• fém, gumi és műanyag alkatrészek a végtermék gyártásához
TRDE20151007001
Fém és kompozit csomagolóanyagok gyártásához használt gépsorok készítésével foglalkozó német vállalkozás
keres partnereket technológiai együttműködéshez. Az innováció célja egy környezetbarát,kartondoboz gyártásában
alkalmazható mélyhúzó technológia és gép létrehozása.
Az együttműködés lehetséges formája licensz szerződés,
technológiai kooperáció, illetve reklám és technikai közreműködésre szóló megállapodás lehet.
BRRO20151007001
Gép- és szerszámgyártó román cég keres magyar partnert nagyméretű, komplex alkatrészek legyártáshoz. Az
elvégzendő feladatok fúrás, csiszolás, vágás. Hossz útávú
együttműködésre van lehetőség.
TORO20140714001
Bővíthető konténerek gyártáshoz keres ipari partnert egy
romániai cég. A feladatot kész tervek szerint, licensz szerződés alapján kellene elvégezni.
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nénk segíteni. Amennyiben valamelyik ajánlat
felkeltette az érdeklődését vagy regisztrálni szeretne, további információért forduljon bizalommal
munkatársainkhoz! Szolgáltatásunk ingyenes!

BRFR20150813002
Kézfertőtlenítő szerek csomagolásához keres gyártó partnert egy francia vállalkozás.
TOMK20141205001
Fapellet gyártásával foglalkozó macedón cég keres együttműködő partnert közös fejlesztéshez.
TOCZ20151111003
Mélyfúráshoz használható mobil hűtőkészülék fejlesztéséhez keres gyártó/kutató partnert egy cseh egyetem.
BRDK20150619001
Egy fiatal dán export-import ügynökség a skandináv (Norvégia, Svédország, Dánia) piac iránt érdeklődő non-food termék beszállítókat keres. Termékek: a szépség és a higiénia
termékek, a gyermekeknek szánt termékek, tisztítószerek
és dekorációs termékek.
BODK20151002001
Dánia vezető Plazma és Corona rendszerek gyártója disztribútorokat keres Lengyelországban, Magyarországon és
Oroszországban, hogy biztosítsák a cég további nemzetközi
fejlődését. A vállat egyedi és standard Plazma és Corona felületkezelés rendszereket kínál. A technológia jobb tapadást
eredményez a fém és műanyag felületeken.
BRIT20140903001
Az olasz piacok iránt érdeklődő vállalkozásoknak kínálja
olgáltatásait egy kereskedelmi közvetítő és logisztikai cég.

Jászkun Gazdaság

Üzletláncok és bevásárlóközpontok árubeszállítójaként vállalják külföldi vállalkozások termékeinek olasz piacon történő
forgalmazását.
TRES20150907002
Műanyag csomagolás tervezéséhez, fejlesztéséhez és
gyártásához keres partnervállalkozást egy spanyol elektronikai cég.
BRNL20151208001
Holland kereskedelmi ügynök kínálja szolgáltatásait külföldi
élelmiszergyártó és forgalmazó cégeknek.
BOAT20140328001
Intelligens házak tervezésével, gyártásával és kapcsolódó
kivitelezéssel foglalkozó osztrák vállalkozás keres hosszú
távú együttműködő partnert.
Az osztrák vállalat intelligens épületekhez kínál komfort, biztonság és energiahatékonyság növelő megoldásokat. A cég
fő erőssége a KNX (KONNEX) kommunikációs szabványon
alapuló intelligens otthon- és épületvezérlő rendszerek tervezése és kivitelezése. A vállalat különösen érdekelt forgalmazási és alvállalkozói megállapodások megkötésében.
BRUK20160224002
Háromkerekű kerékpárok gyártáshoz keres partnert egy brit
vállalkozás. Az együttműködő fél feladata lenne az alumínium alkatrészek legyártása. Az ehhez szükséges CNC megmunkálás, lézervágás, hegesztés, formázás elvárás.
TRDE20151221001
Ipari robotok gyártásához keres együttműködő kelet-európai
céget egy német vállalkozás. Az együttműködő fél feladata
lenne alvállalkozóként elvégezni a végtermék előállításához
szükséges hegesztéseket. Előnyt jelent, ha a partner járatos
a robotikában, automatizálásban.
BRGR20140904001
Gyermekbútorokat beszállító partnert keres egy görög bútorforgalmazó.

09 MK 82EX 3CYU
Innovatív építőanyagot fejlesztő macedón cég keres partnert a termék legyártáshoz és fejlesztéséhez. Az építőanyag
különlegessége, hogy kötőanyag nélkül, formájuknak köszönhetően stabilan illeszkednek egymáshoz.
TORO20141210001
Környezetkímélő vegyes tüzelésű égető technológiát kínál
egy romániai cég fűtőberendezéseket gyártó cégek számára
BRSG20151208001
Italok forgalmazására szakosodott szingapúri székhelyű
cég alkoholmenetes italgyártókat (ásványvíz, szörp, kávé,
tea, üdítő, gyümölcs és zöldséglevek) keres Európában. A
szingapúri cég kizárólagos forgalmazási szolgáltatási megállapodást kötne.
10 PL 63AX 3JKX
Új kővágó (gránit) technológia iránt érdeklődik egy lengyel
cég.
BRSE20151105001
Élethű műanyagbabák gyártásához keres partnert egy svéd
vállalkozás.
BOCY20150225002
Alkoholos (likőrök, krémlikőrök, koktélok, abszint stb.) és alkoholmentes (gyümölcslevek) italok gyártására szakosodott
ciprusi cég kereskedelmi ügynököket és/vagy disztribútorokat keres termékei forgalmazásához.
BOPL20150709001
Szökőkutak forgalmazására szeretne szerződni egy lengyel cég. A lengyel partner nagyteljesítményű szökőkutakat
gyárt. Ezek eladásához keres külföldi partnereket.
BRUK20150917001
Sportruházat gyártásával foglalkozó brit vállalkozás orvosi tisztaságú kompressziós zokni gyártót keres (lehetőleg
Celliant fonál felhasználásával).

Az üzleti profilokkal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
Rabi Zsuzsa

Szabó András

Gazdaságfejlesztési vezető
JNSZM KIK
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Mobil: +36/20-521-8322
Tel.: +36/56-510-629
Fax: 06/56-510-628
E-mail: zsuzsa.rabi@jnszmkik.hu

Gazdaságfejlesztési munkatárs
JNSZM KIK
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Mobil: 06-20-246-8103
Tel: 06-56-510-615
Fax: 06-56-510-628
E-mail: andras.szabo@jnszmkik.hu

Központi e-mail cím: gazdasagfejlesztes.kamara@jnszmkik.hu
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környezetvédelem és fenntartható fejlődés

új célok – elektronikai
hulladék-feldolgozó
üzem megvalósítása
Az EWR Hungary Kft. egy elektronikai hulladék-feldolgozó üzem megvalósítását tűzi ki
célul lehetővé, egy hulladék-feldolgozói, villamos energia termelési és hulladékból színfém
kinyerés területen megvalósuló, jelenleg más országban ilyen komplexitással nem elérhető, saját, magyar és európai szabadalommal rendelkező technológiát alkalmazó komplex
beruházás segítségével.
A projekt a folyamatosan és egyre nagyobb mértékben keletkező elektronikai hulladék szinte teljes
mennyiségének újrahasznosítható fémmé, energiává
történő átalakítását teszi lehetővé.
Az eljárás az elektronikai hulladék mentesítése kapcsán nagymértékben hozzá tud járulni a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődéshez, többek
között, képes hatékonyan megszűntetni az eddig
elsősorban csak tárolt elektromos és műanyag hulladék-hegyeket. Kiemelkedő és egyedülálló módon
komplexen képes kezelni a bekerülő hulladékot. Fontos kiemelni, hogy az eljárás nemzetközileg is egyedülálló új technológiát hoz létre és működtet, amely
technológia további fejlesztési lehetőséget hordoz
magában pl. a műanyag vagy a gumihulladék feldolgozás területén is.
A felépítésre kerülő üzem az adott ország hulladékgazdálkodási rendszeréhez és termelt hulladék
mennyiségéhez illeszkedő, a legkorszerűbb komplex
elektronikai hulladék feldolgozására alkalmas, alkalmazkodik a képződő vegyes összetételű hulladékhoz, energetikailag önellátó, többlet energiát termel,
amely akár egy településen otthonok elektromos
energia ellátására is felhasználható, másrészről igen
alacsony másodlagos hulladéktermeléssel jár. Az
eljárás során előállított fémek, nemes fémek további
tőzsdei értékesítésre alkalmasak.

nálatos rövid láncú szénvegyület: gáznemű, olajszerű, valamint porszénen alapuló energiahordozó
előállítására van lehetőség. A műanyag kémiai újrahasznosítására irányuló folyamat termékeként keletkező valamennyi anyag felhasználható az iparban,
illetve ipari, mezőgazdasági, és lakossági energiaigények kielégítésére. A fém, illetve fémes anyagok a
salak úsztatón keresztül a galván-kádakba kerülnek,
ahol a végleges szétválasztás és finomítás történik.
A technológia alkalmazásával a feldolgozott hulladékok 94-96%-át újra tudjuk hasznosítani. Végtermékek: elektromos áram, 98%-os tisztaságú fémek és
továbbhasznosítható járulékos-hő.
A projekt meghatározó előnyei, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés jelentős támogatásán
felül, hogy üzletileg egy rendkívül gyorsan megtérülő befektetést jelenthet, bár a potenciális befektetők
nem feltétlenül „cash flow pozitív” érdekeltségűek,
számukra a beruházás hosszú távú megélhetést és
megbecsülést hoz. A próba üzemet is bemutató pilot
felépítése Magyarországon befektetőtársra vár. Jelenleg a technológiát bemutató mini erőművet lehet
megtekinteni, mely modellezi az egész folyamatot.
A cég tervei szerint, és megyénk gazdaságának reményei szerint, a projekt Jász-Nagykun-Szolnok Megyében valósulhat meg.

Az üzem célja a háztartási és ipari hulladékok egyre
inkább felhalmozódó, és egyelőre alkalmazási lehetőséggel nem bíró elektronikai és műanyag frakciójának értékes alapanyagként való feldolgozása termikus degradáció folyamatával.
Az elektronikus hulladékok osztályozás, előkezelés
és aprítás után kerülnek a reaktorba, ahol a műanyag
degradációjával jelentős mennyiségű, iparban hasz-
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„Szakértelem és
sok éves tapasztalat”

Milyen beruházások és fejlődések voltak az
utóbbi időben?
A cég 2012-ben vált teljesen önállóvá. Nagyobb
beruházások eddig nem voltak, viszont ha a termék vagy termékcsoportok egy új technológiát
kívántak, azt önerőből minden esetben megvalósítottuk.
Milyen értékek és üzleti filozófia mentén halad
a vállalkozás?
A gyártás, valamint a kiegészítő szolgáltatások
állandó magas színvonalon tartására egyaránt
hangsúlyt fektetünk. A minőségi gyártás alapját
a megfelelő technológia, a korszerű gyártóeszközök, a szakértelem, a sok éves tapasztalat biztosítja. Kiegészítő szolgáltatásainknál ugyancsak a
lelkiismeretes, gyors, precíz munkavégzésre törekszünk. Mindezt korrekt, megfizethető árakkal
párosítjuk.
A külföldi nagyvállalatokkal szemben mi az,
amiből versenyelőnyt lehet kovácsolni?

Megrendeléseink között gyakran előfordulnak
egyedi és kisszériás gyártások, melyekhez a termékek egy részét kézimunkával állítjuk elő és úgy
gondoljuk, hogy a nagyobb vállalatokkal szemben
ez mindenképpen előnyt jelent. Ehhez azonban
folyamatosan szükség van jól képzett és a szakmát szerető szakemberekre.
A szakmunkás tanulók alkalmazása eredményes?

Szakképzés

Vállalkozás

Az Impala Möbel Kft. 2009 májusában alakult az Impala Design Kft. elődcég alapításában,
annak, gyártóüzemének személyi és eszközállományával. A gyártás Jásziványon zajlik,
egy jól felszerelt üzemben, ahol a szakmailag kiváló asztalosok irányításával és megbízható szakmunkásokkal folyik a termelés. A vállalat személyi állománya a kezdetekben 8-10
fővel indult és ez a fix létszáma, mely nagyobb projekteknél akár meg is duplázódhat.
A termelés 70%-át egy német porcelángyártó cég üzletberendezéseinek gyártása teszi ki,
amit a gyár 1998 óta folyamatosan előkészít, így a világ szinte minden részén jelen vannak.
Ezen kívül tevékenységeik közé tartozik még a szállodai, irodai és konyhabútor, hálószoba
és gyermekbútor, gardrób valamint üzlet-berendezési elemek kis és nagyszériás gyártása.

Gazdaságfejlesztés

Interjú Mihályi Lászlóval
az Impala Möbel Kft. tulajdonosával

Aktuális

www.impala.hu

A tavalyi évben már foglalkoztattunk tanulót és a
későbbiekben is tervezzük az oktatását, hiszen
nagy szükségünk van a kiváló szakember utánpótlásra. Az Iparkamara ebben szakszerű segítséget nyújtott és azt mondhatom, hogy egy saját
nevelésű diák kiváló befektetés mindkét félnek a
későbbiekre nézve.
Mi a jövő? És mik a célok?
Célunk a piaci keresletek még nagyobb fokú kielégítése, gépparkunk folyamatos korszerűsítése és
hatékonyabb termelési módszerek kiépítése.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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www.borsodimuhely.hu

szakképzés - borsodi műhely kft.

Utánpótlás nevelés
vállalati lehetőségei
A Borsodi László által alapított egyéni vállalkozás jogutódjaként működő Borsodi Műhely
Kft. 1996 óta egy 100%-os magyar családi tulajdonban működő gazdasági társaság. A
cégalapító kezdetben kisiparosként tevékenykedett, textilipari szövőgépekhez készített kisméretű, bonyolult, precíziós alkatrészeket, majd a 90-es évek elején a GM-Opel magyarországi vállalatával megkötött első szerződés hozott fontos előrelépést, amellyel a dinamikusan fejlődő cég a nagy múltú gyár beszállítója lett
1999 januárjában került sor egy kisújszállási fémforgácsoló cég megvásárlására. Ez nem csak területnövekedést, földrajzi bővülést, de jelentős termelési
kapacitásnövekedést is jelentett a nem kevés szükséges fejlesztés végrehajtását követően. Termékeink, az egyedi és kis sorozatú, fémforgácsolással
készülő igényes, esetenként speciális pontosságot
igénylő gépalkatrész gyártás teljes területét átfedik.

Alkatrészeink elsősorban ipari gyártóberendezésekhez szolgálnak, amelyek működéséhez szükséges
egyéb anyagok biztosításával is foglalkozunk. Speciális szolgáltatásunk részben termékeinkhez, részben megrendelésre akkreditált mérőlaborunkban
bizonylatolt mérések elvégzése. Gyártási profilunk
2008-tól kiegészült a hőkezelési technológiákkal,

melyet kiegészítettünk egy teljes körű anyagvizsgálatra alkalmas laboratóriummal, valamint a gazdasági válság hatására kifejlesztettük a gyártóegységek
felújítási technológiáit, amelyek során hidraulikus
és hidra-mechanikus befogók, valamint főorsók felújítását is el tudjuk végezni. Speciális profilunk a
célgép tervezés és gyártás, amely során konstruktőreink mérnöki tevékenységének eredményeként
létrejövő berendezések biztosítják megrendelőinknél az egyedi gyártási folyamatot.

A gyártási pontossági követelmények olyan magas
értéket írnak elő, hogy folyamatos fejlesztésekkel
cégünk ma már képes a legkisebb tűréssel ellátott tételek biztonsággal történő gyártására. Fejlesztéseink során szükséges mérőeszköz parkunk
folyamatos fejlesztése is, ennek hatására 3D-s
mérőgépeink, optikai koordináta mérőgépeink és
hagyományos eszközeink biztosítják a megfelelő
minőségellenőrzést.
Társaságunk két telephelyen és egy kihelyezett
munkahelyen 160 fős létszámmal dolgozik. Ehhez
járul még kapcsolt vállalkozásunk 25 fős létszáma, valamint 20 gyakorlati képzését cégünknél töl-
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tő tanuló. Cégünk története során igyekezett nagy
hangsúlyt fektetni a tanulóképzésre. Nem sajnálva
a befektetett energiát sok forgácsoló tanuló illetve
főiskolás és egyetemista töltötte nálunk gyakorlatát,
írta nálunk szakdolgozatát. A mai világban rengeteg
energia szükséges ahhoz, hogy az általános iskolai
végzősöket olyan szakma elsajátítására biztassuk,
mint a gépi forgácsoló, szerszámkészítő vagy lakatos.
Ezen szakmák oktatásának népszerűsítésére és
az oktatás ez irányba történő elmozdítása érdekében – csökkentve ezzel a szakemberhiányt – az
együttműködés és összefogás jegyében cégünk
„Találkozó a szakemberképzés jövőjéért „címmel
konferenciát szervezett 2007-ben Kisújszálláson.
Erre a konferenciára meghívást kaptak a megye
képviselői, munkaügyi központ vezetői, polgármesterek, általános-és szakiskola igazgatói, helyi cégvezetők. Ezen törekvésünk gyümölcse a 2008-as
évben érett be, hiszen szeptemberben 12 fővel gépi
forgácsoló osztály indult 1996 óta ismét, az Illéssy
Sándor Szakközép-és Szakiskolával együttműködve. Cégünknél évfolyamonként 10 diák vesz részt a
képzésben, akiket 2 napos felvételi vizsga alatt, elméleti és gyakorlati feladatokat végezve választunk
ki. Az oktatóműhelyben a diákokkal mestervizsgával rendelkező kollegáink foglalkoznak, akik cégünk
filozófiájának megfelelően, a lehető legmagasabb
szinten igyekeznek megismertetni a diákokat a
szakma minden apró részletével.

így tudnak majd a későbbiekben érvényesülni és
megfelelni az egyre magasabb szintű megrendelői
igényeknek. Cégünk ehhez úgy járul hozzá, hogy
biztosítja nekik ugyanazokat a feltételeket, amit a
saját dolgozóinknak is, és lehetőséget arra, hogy
a termelésben levő összes gépen dolgozhatnak a
megfelelő szakmai felügyelet mellett. Részt vesznek a termelésben, amivel az a szándékunk, hogy
felelősséggel végezzék munkájukat, azzal a tudattal, hogy ezzel nagy multinacionális cégek működéséhez járulnak hozzá. A gyakorlat során megismertetjük őket cégünk dokumentációs rendszerével,
folyamatainkkal és a magas minőségi elvárásainkkal. Megtanulják a különböző méréstechnikákat,
amiket azonnal tudnak alkalmazni a gyártás során.
A szakmai részvétel mellett tanulóinknak lehetősége van minden egyes dolgozónkhoz hasonlóan a
vállalat kulturális, sport és közösségi életébe is belekóstolni.

Igyekszünk minden a cégünknél alkalmazott technológiai folyamattal megismertetni őket elejétől a végéig. Kezdve a darabolástól a minőségellenőrzéssel
bezárólag. Nagyon fontos hogy a szakember tudjon
gondolkodni a másik technológián dolgozó munkatársa fejével, mert esetlegesen olyan megmunkálási
módot alkalmaz, amivel megkönnyítheti a következő
műveletben dolgozó munkáját nem szólva az ebből
adódó hatékonyabb munkavégzésről.

A vezetés elhivatottságának, a szakoktatók szakmai
igényességének és a tanulókkal való bánásmódjának köszönhetően 65 tanuló választotta eddig cégünket gyakorlati helynek. Ebből mára 22 fő vált
saját dolgozónkká.
Diákjaink cégünknél töltött gyakorlat során rálátást
kapnak egy európai szintű vállalat működésére,
felépítésére, munkakultúrájára. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy már ebben a korban kialakuljon a diákokban egy igényesség a munkájukra, mert csak

Oktatóműhelyünk mellett különálló tanteremmel is
rendelkezünk. Vállalatunk szakemberei segítségével önálló szakmai tananyagot dolgoztunk ki a gépi
forgácsoló szakmaterületekre. Ezen tananyag gyakorlatban használható tudást és tapasztalatot ötvöz
a gépipari megmunkálási ajánlásokkal, továbbsegítve ezzel a leendő szakembereink tanulását és munkavégzését. Habár sok munkával és áldozattal jár a
tanulóképzés, cégünk úgy érzi, mégis megéri ebbe
energiát fektetni, hogy a szakember utánpótlás kimagaslóan fejlődjön, versenyképes legyen mind országosan, mind világszínvonalon egyaránt.
			Fodor Kálmán üzemvezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

43

Szakképzés

Vállalkozás

Gazdaságfejlesztés

Aktuális

www.tiszacoop.hu

44

a coop a napi bevásárlások színtere

Tisztán magyar
és lelke van
A Tisza-Coop Zrt. Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban álló kiskereskedelmi
franchise rendszerének, a Coop-csoportnak régiónkban működő logisztikai központja. A
társaság kft-ként alakult 1992-ben, mint élelmiszer, vegyi áru, ital, dohány nagykereskedő.

Tevékenységük ma már 11 megyére terjed ki: JászNagykun-Szolnok, Heves, Nógrád, Békés, Csongrád, Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
illetve Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém
megye. Ezekben a megyékben jelenleg a lakosság
rendelkezésére összesen 530 COOP bolt áll. Mivel
a COOP-csoport országszerte megtalálható, a franchise rendszerbe szervezett COOP boltok száma
meghaladja a 3000-et, így minden hatodik boltot a
Tisza-Coop Zrt. lát el áruval. Pap Lajos, a társaság
vezérigazgatója, a kezdetek óta dolgozik a Coop üzletlánc munkatársaként. Ezelőtt szülei is szövetkezeti
alapon nyugvó vállalatcsoport tagjai voltak és a családban immár hagyományosnak mondható a közgazdasági és kereskedelmi vonal, hiszen a Tisza-Coop
Zrt. vezérigazgatójának két nagyfia is a gazdasági
pályán helyezkedett el.
Milyen mérföldkövek jellemezték a beruházások
és újításoknak terén a COOP rendszer alapjait
és hol tart most?
1992-ben kezdtük a beszerzési integrációval, majd
ezt kiegészítve az üzletek hálózatba való szervezésével az értékesítés is a COOP rendszer alapjá-

vá vált. Büszkék voltunk, hogy a mi régiónk adta a
COOP üzletlánc első boltjait, majd mi voltunk az elsők, akik az új informatikai projektben részt vettünk,
mint mintaszervezet. Ezt követően 2006-ban a törzsvásárlói szervezet elindulásánál is a mi régiónk tette
le az alapokat. Ezen felül a 2010-ben kezdődő és a
mai napig tartó fejlesztési folyamat, a boltmegújulási
program, melynek része az informatikai fejlesztésen
túl a logisztikai megújulás, a boltkategóriák átdolgozása, valamint a választék bővítése és korszerűsítése. Az üzletek többsége átesett a modernizációs
folyamaton, amely egyrészt műszaki technikai fejlesztést, átépítéseket, boltrendszer átalakításokat jelent, másrészt az információs technológia korszerűsítését, amely az egységes áruazonosítás, integrált
rendszer, közös adattárház kialakítását segíti elő.
Milyen eszközökre alapozva tarthatja meg piaci
pozícióját a COOP ennyi multival eszemben?
A COOP a napi vásárlások színtere. A családok napi
fogyasztási szükségleteinek kielégítését szolgálja
úgy, hogy a legoptimálisabb ár-érték-idő arányt kívánja biztosítani. A vevők sűrűn bejönnek, ezért a
személyes kapcsolatok kialakítása és az élelmiszer

Jászkun Gazdaság

napi-cikk minőségi forgalmazása, valamint a magyar
termékek piacra kerülésének segítése a hazai fogyasztók igényeihez szabva, adja versenyelőnyünket
a multikkal szemben. A COOP üzletlánc elkötelezett
a magyar kereskedelmi kultúra színvonalának emelése mellett, különösen a fogyasztók részére történő
személyes eladás és a vásárlás kulturált körülményeinek biztosításával.
A folyamatos minőségi fejlődés nem kérdés, de
a területi bővítést mi alapján döntik el? Van-e
még erre szükség?
A terjeszkedés mindig a vevőközpontoktól függ. A
fejlődésben nem lehet megállni, a piacbővítés pedig
mindig a lehetőségektől függ, ami illeszkedik a cég
szakmai tevékenységéhez, és finanszírozási oldalról is vállalható. A folyamatos újítás a Coop-csoport
fejlődésének egyik kulcseleme. A Coop hagyományának története 40-50 évre tekint vissza, célunk
azonban, hogy a tradíciók megőrzése mellet a piaci
igényeknek megfelelően modernizáljuk a láncot, hiszen a vevői elvárásoknak csak így lehet megfelelni.
A szolnokiak talán jó értelemben véve elfogultak
a COOP áruházaival, nemcsak mert a régiónkban működik a logisztikai központja, de éppen
ezért Szolnok városa rendkívül sok helyzetben
számíthatott már COOP-ra és a COOP Segély
Alapítványra is. Ezért mondják, hogy a COOPnak „lelke” van?
Egyfelől a személyesen működő jó kapcsolat miatt
és a társadalmi felelősség vállalás fontossága szempontjából. A COOP munkatársai és a város lakossága, valamint az önkormányzat között egy személyes
nexus alakult ki. Egyrészt sok bolt van a térségben.
Másrészt fontos a személyes kapcsolat, hiszen amíg
egy külföldi cégnél más elvárásoknak kell megfelel-

ni, egy magyar cégen belül alapvető elvárás, hogy a
sajátunknak mindig segíteni kell. Akár a különleges
ellátású gyermekek támogatási projekten keresztül
érzékeltetjük, hogy fontos a támogatás, akár a természeti katasztrófák által sújtott területek (árvíz,
vörösiszap) kapcsán teszünk meg mindent, amit tudunk.
Legutóbbi alkalommal közel egymillió forint értékű
mintegy 3 tonna súlyú élelmiszeradománnyal segítettük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthont. Ez országos szinten
több mint 60 tonna súlyú, 20 millió forint értékű élelmiszeradomány, Szolnokon kívül az összes megyébe eljutott. A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve több mint
6500 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte. Ez alkalommal a több
mint 15 millió forint értékű élelmiszeradományt a
Coop Segély kamionja az ország összes megyéjébe
eljuttatja. Emellett rendszeresen kiállunk az egészségmegőrzés mellett, az évente megrendezésre kerülő COOP Májusfa futás keretein belül, ahol fő támogatóként vagyunk jelen, valamint a Tisza szívvel
Szolnokért elnevezésű programban, mely a Szolnok
városi egészség megelőző (szűrő) hetek keretében
kerül megrendezésre. Emellett a COOP üzletlánc 20
éve támogatja a magyar olimpikonokat. Immár negyedik alkalommal indítja útjára szurkolói mozgalmát
„Küldjünk egy nagy hajrát Rióba!” címmel. A rendezvénysorozat keretében, május 6. és július 1. között
az ország szinte összes településén, több mint 2700
boltban kihelyezett szalagokra írhatják lelkesítő jókívánságaikat a vásárlók és a dolgozók a XXXI. Nyári
Olimpiai ötkarikás játékokra utazó magyar sportolók
számára. Ezzel szeretnénk népszerűsíteni magát a
sportot és magát az olimpia eszményét, amivel egyben az ország és a vásárlóink, dolgozóink példaképeit is támogatjuk.
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jászladány – jász-tool team kft.

„Célunk a jó szakemberek nevelése és
megtartása”
Öt évvel ezelőtt a Jász-Tool Team Kft. szerszámgyártó- és fémmegmunkáló tevékenységét
mára fröccsöntéssel is kiegészítette. Bánki Ferenc, akinek eredeti szakmája szerszámkészítő és Bánki Ferencné, aki korábban projekt menedzserként dolgozott, most a cég gazdasági feladatait és logisztikai beszerzéseit látja el.
A jászladányi család mindennapjai a két iskolás fiuk mellett ma már csak a cég körül forognak, és úgy gondolják, a nap 24 órája sem elég arra, hogy a vállalkozással
kapcsolatos feladatokat ellássák. Filozófiájuk, hogy tevékenységük középpontjában a megrendelő áll és mindig
arra törekednek, hogy az ő igényeiknek maradéktalanul
megfeleljenek, ezért folyamatosan a technológiák és
működési rendszer fejlesztését tartják szem előtt.
Milyen kapacitásokkal indult a cég és hol tart mára?
Családi vállalkozásként indultunk a férjemmel és ez a 2
fős cég mára egy 30 főt foglalkoztató vállalkozássá nőtte
ki magát. Öt évvel ezelőtt az önerőből vásárolt első gépekkel és az üzleti elszántsággal sikerült nagyot fejlődni.
2012-re a jászladányi telephely duplájára növekedett és
2013-tól Jászberénnyel is kiegészült a bővülés. A tevékenységeink a szerszámgyártás és fémmegmunkálás,
mely az utóbbi években eszközpályázatok segítségével
a fröccsöntéssel is kiegészült. Szerszámainkat jó minőségű anyagok felhasználásával, a műszaki célszerűség
és a megbízható használatra való alkalmasság figyelembevételével, korszerű megoldásokat alkalmazva készítjük el. Így mára már ott tartunk, hogy gyártás terén a
2016-os első negyedéves árbevétel eléri a tavalyi évet.

minőségű termékek szállítását, saját minőségirányítási
rendszerük folyamatos fejlesztését. A korábbi kapcsolatrendszernek köszönhető, hogy szakmai hozzáértésünkkel bizalmat értünk el, ezért mind a külföldi mind a belföldi partnerekkel korrekt üzleti kapcsolatot tartunk fenn.
Ide tartoznak többek között a Rosenberger Magyarország Kft., Elektrolux Lehel Kft. Porszívógyár, Frimo Kft. –
MÓR, Johnson Electric Kft., T-Plasztik Kft., Momert Zrt,
AE-Plast Kft. és még sorolhatnánk.
Mennyire nehéz ma jó szakembert találni Magyarországon és hogyan tudott ebben segíteni az Iparkamara?
Ez alapvetően egy folyton fennálló nehézség a gyártó
szakmákban, hogy kevés a jó szakember. Nagy szükség van a szakmai erősítésre, ritkább az utánpótlás is.
Viszont ami még nehezebb, hogy ebben a szakmában
az iskolapad után több éves gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy valaki ténylegesen értsen a foglalkozásához.
Ebben tudtunk együttműködni a kamarával, méghozzá
úgy, hogy szakiskolai tanulókat közvetítenek hozzánk
gyakorlatra, ahol egyrészt szakmai tudást és jó alapot
szerezhetnek, másrészt nekünk is lehetőségünk nyílik
kinevelni a később nálunk dolgozó szakembereket.

Milyen eszközök segítségével tudják fenntartani a
piaci pozíciójukat?

Milyen fejlesztések várhatóak a jövőben?

A folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk megfelelni a
piaci elvárásoknak. Minél nagyobb a géppark és minél
korszerűbb a termelés, annál több új partnerünk van és
annál versenyképesebb a bérezés is. Ez számunkra nagyon fontos, hogy megfelelő hátteret biztosítsunk a nálunk dolgozóknak. Ezért minden munkatársunk felelős
saját munkája minőségéért, folyamatos fejlődéséért, és
úgy dolgozik, hogy hozzájáruljon ügyfeleink, üzleti partnereink elégedettségéhez. A beszállítók és partnerek
részéről elkötelezettek vagyunk és igyekszünk az árakkal a talajon maradni. Elvárjuk az igazoltan egyenletes

Mivel az utóbbi években beruháztuk a csarnokot is, fejlesztettük a gépparkot, korszerű eszközök beszerzését
biztosítottuk ahhoz, hogy megfelelő színvonalon végezzük a munkát, ezért ekkora volumenű beruházást jelenleg nem tervezünk, de eszközpályázaton továbbra is elindulunk. Hiszen szeretnénk a későbbiekben is egyediek
maradni abban, hogy nem a szériagyártásra fektetjük
a hangsúlyt, hanem az egyedi szerszámok készítésére
specializálódunk. Ehhez pedig a már meglévő szakemberink mellé folyamatos keressük az új szakmunkásokat
vagy akár ki is képezzük a szaktanulókat.

Jászkun Gazdaság

Tovább bővült a hazai online kiskereskedelem, 2015ben újabb 16 százalékos növekedéssel már mintegy
270 milliárd forint értékben vásároltunk terméket a
világhálón keresztül. Még mindig a műszaki cikkek a
legkeresettebbek, de jelentősen gyarapodott a szépség, egészség és a játék, kultúra termékek forgalmán
belül is az online csatornák aránya – derül ki a GKI
Digital és az Árukereső.hu közös, Online Kiskereskedelmi Index kutatás-sorozatának idei első felméréséből.
Az egyes szektorok növekedési üteme ugyanakkor
eltérő: a legnagyobb bővülést a szépség, egészség
szektor érte el (20 százalékos növekedéssel), míg
a legkisebb mértékben idén is a számítástechnika
szektor tudott nőni, csupán 9 százalékot. Az olyan
szektorok mint a divat, sport vagy a számítástechnika, növekedésüket elsősorban nem az online jelenlétük erősödésének köszönhetik, mivel bővülésük
mértéke hasonlóan alakult a teljes kiskereskedelemre vetítve is. Ezzel ellentétben, 4 olyan szektor
is van, ahol ugyan a teljes kiskereskedelem növekedése „csak” átlagos volt, az online viszont továbbra
is dinamikusan bővül (játék, kultúra; műszaki cikk;
szépség, egészség; otthon, kert). Ezekben a szegmensekben az online kereskedők számának ugrása
és a termékek online vásárlásával szembeni bizalom
növekedése magyarázza leginkább a bővülést.
A legnagyobb online kiskereskedelmi szektor továbbra is a műszaki cikkek szektora, mely 2015-ben 48
milliárd forint forgalmat bonyolított. Azonban a játék,
kultúra területén 2015-ben arányaiban minden más
szektornál gyorsabban terelődtek a vásárlók a hagyományos boltok polcaitól a webáruházak oldalaira.
Tavaly hazánkban közel 2,5 millió ember vásárolt terméket valamilyen webáruházban, azonban 2015-ben
az új belépők aránya már alig 4%-ra csökkent. Ennek
fényében érdekes tény, hogy a webáruházak vásárlói közül a legtöbben – boltonként átlagosan 63% –

tavaly csupán egyszer vásároltak az adott boltban.
Tehát, a növekedés érdekében a kereskedőknek a
jövőben inkább az eddig mindössze egyszer vásárló
ügyfeleik visszacsábítására érdemesebb helyezniük
a hangsúlyt. A 10 legnagyobb webáruház uralja a piacot és diktálja a fejlődés irányát. Bár magyar nyelvű
honlappal és forint alapú árazással közel 4200-4500
online kiskereskedő működik, a teljes forgalom 30%át mégis a legnagyobb 10 kereskedő adja. Együttes online árbevételük tavaly közel 80 milliárd forint
volt. A listán továbbra is kiemelt helyen szerepel az
Edigital, az eMAG és a Mall.hu, ugyanakkor nagyot
nőtt tavaly a Tesco online részlege is.
Az elektronikus fizetési megoldások továbbra sem
tudnak látványosan teret nyerni, a teljes online forgalom csupán 16%-a realizálódik ilyen fizetési módok
révén. Azonban a mobilalapú vásárlás terjedésének
ez nem szab gátat, ugyanis az online vásárlók 1/3a már vásárolt tavaly az interneten terméket, mobiltelefonja segítségével. Az Online Kiskereskedelmi
Index (OKI) kutatás keretében 6 szektort vizsgálnak
részletesen, összesen 1200 áruház bevonásával. A
válaszok szektorokra nézve reprezentatívak. A kutatás idei első fordulójának adatfelvétele 2016.01.13.-tól
2016.02.05-ig, több mint 3 hétig zajlott. A részletesen
vizsgált 6 szektor: Műszaki cikk / Számítástechnika
/ Játék, kultúra / Divat, sport / Szépség, egészség /
Otthon, kert.
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Interjú Honti Antallal, a jászberényi
Honti Optika Kft. tulajdonosával

Ahol a minőség és
szakértelem találkozik
Honti Antal, 25 évvel ezelőtt vágott bele a látszerész üzletágba feleségével, Honti Krisztinával. A tulajdonosok 1990-ben nyitották első optikájukat Jászberényben. Ekkor csak
egyetlen nagyobb konkurencia volt a térségben. Azóta nem csak a konkurencia gyarapodik
mellettük, hanem ők maguk is. Mostanra három nagyobb és két kisebb optikát irányítanak.
Mégis hogyan sikerül folyamatosan fejlődni a piacon és mi a titka Honti Antalnak, hogy
nem lett a szép számmal növekvő konkurenciák áldozata? Egy prosperáló és innovatív cég
tulajdonosa meséli el a trükköt, hogy a kiemelkedően magas színvonalú szolgáltatás és a
sok elégedett ügyfél minek köszönhető az évek alatt.
Mióta megnyitottunk, 25 év óta is tevékenyen veszünk részt üzleteink működésében. Nem dőltünk
hátra, hanem folyamatosan felügyelve szolgáltatásaink biztosítjuk a kiemelkedő színvonalat. Azt
gondolom, hogy pont az a trükk, hogy nálunk nincs
trükk. Mindig a valós értékeket adjuk hozzá a munkákhoz. Kezdjük ezt azzal, hogy az optikában csak
szakemberek dolgoznak. A piac szabályozatlansága sajnos lehetővé teszi, hogy a szaküzletben nem
feltétlen kell szakembert alkalmazni a pult mögé.
Mi azonban nem használjuk ki ezt a rést és abban
hiszünk, ha mindenki, aki nálunk dolgozik, szakértő. Akik a folyamatos képzésüknek köszönhetően
kiemelkedő tudással és a munkájuk során minden
időben alkalmazott legmodernebb eszközök precíz,
pontos használatával tűnnek ki szaktársaik közül.

A Honti Optikában kizárólag eredet tanúsítvánnyal
ellátott, magas minőségű, ellenőrzött termékeket
forgalmazunk. Szemüveglencséinkhez minden
esetben átadjuk megrendelőinknek a gyártó által kiállított “Eredetiségi és minőségi tanúsítványt”, mel�lyel igazoljuk, hogy ügyfeleink biztosan a megrendelt terméket kapják.
Ezzel igyekeznek mindig egy kicsivel többet
nyújtani, mint mások? Egy lépéssel mindig előrébb gondolkodni?
Szakmai értelemben véve biztos, hiszen ezen a
szakterületen a Honti Optika már védjegyként alakította ki a látás azon vizsgálatát, mely a szaktudást
és a modern eszköztárak lehetőségeinek egységét
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kínálja az ügyfeleknek. Ezt bizonyítja a több ezer átadott szemüveg, kontaktlencse és stílustanácsadásunk alapján választott, ügyfeleink egyéniségéhez
leginkább illő napszemüvegek választása. Egyedi
ajánlatot és tanácsot adunk, mivel nem a szemüvegkeretet választjuk ki először, hanem a már meglévő
dioptriához, arcformához ajánlunk szemüvegkeretet. Magas termékbiztonsággal dolgozunk, olyan
gyártókkal, akik különleges minőségbiztosítással
rendelkeznek. Közvetlen a gyártól vásárolunk és
két-három éves garanciával dolgozunk. Ez jelentős
ármegtakarítást és gyorsabb alkatrész beszállítást
jelent. Így tudjuk piacelőnyünket megtartani.
A válságban is sikerült fejlődni és előrehaladni.
Minek köszönhető ez?
A válság alatt és azt követően a vevői magatartás
is megváltozott. Sokkal tudatosabban kezdtek el
vásárolni az emberek és ez a mi előnyünkre vált,
hiszen mindig jó minőséggel és jó áron dolgoztunk. A tudatos vásárlás következményeként pedig nem az akciós beazonosíthatatlan árut keresik
az emberek, hanem a megbízható terméket. Így a
mi szolgáltatásunk egyre több vásárlót vonzott. Az
Írosz Optikánk például a válság közepén esett át
egy teljes felújításon. Ebben az időszakban optimalizáltuk az értékeinket és szereztünk közvetlen
gyári kapcsolatot.

Milyen fejlődéseken ment keresztül az utóbbi
években a vállalkozás?
Mindig a legmegbízhatóbb műhelyberendezésekkel
dolgozunk. Nem csak az eszközöket, de a szakembereinket is folyamatosan fejlesztjük. Természetesen igyekszünk pályázatok útján is fejlődni, hogy
mindig a legmagasabb színvonalon tudjuk vevőinket kiszolgálni. A legutóbb nyert pályázat keretében
egy komplex binokuláris vizsgálati eszközrendszer
került beszerzésre. Ez a rendszer lehetővé teszi a
monokuláris látásvizsgálat egy magasabb szinten
történő elvégzését annak érdekében, hogy megfelelő állapot képező eredmények álljanak rendelkezésre a binokuláris látásvizsgálat elvégzéséhez. A
fejlesztésnek köszönhetően már lehetőség van optikánkban speciális prizma dioptriával rendelt szemüvegek gyártására.
Az üzletek kiválasztása regionális szempontból
tudatos volt?
Igen, alapvetően szerettünk volna a térségben maradni. Láttuk azokat a hibákat, hogy más vállalkozások szétaprózzák magukat. Szerintünk a siker titka
az, ha egy területre összpontosítva terjeszkedünk.
Így tudjuk jól kontrolláltan vezetni az üzleteinket, ezáltal gyors és hatékony döntéseket hozni. Ez a mi
filozófiánk.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Választási Bizottsága
tájékoztatja a megye valamennyi gazdálkodó szervezetét
– agrárvállalkozások kivételével –,
hogy 2016. szeptember 5-én és 6-án kamarai küldöttválasztásra kerül sor.

HIRDETMÉNY
A választásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
• A választások 4 tagozatban – ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar – zajlanak le.
• A kamarai tagozati-küldöttek választása során választójoga van valamennyi, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara választási névjegyzékében szereplő gazdálkodó szervezetnek. Minden gazdálkodó szervezetet a választás során egy szavazat illet meg. A gazdálkodó szervezetek szavazati
jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy(ek) útján
gyakorolhatják.
• Tagozati küldöttnek megválasztható az a nagykorú magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási
engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát, és olyan gazdálkodó
szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának, és a
tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.
A választásra jogosultak, a választhatók (kamarai tagok) névjegyzéke, a küldöttjelölő lap, valamint a választásra vonatkozó részletes szabályok az alábbi helyszíneken tekinthetők meg:
1.
2.

Kamara székháza II. emelet, titkárság (Szolnok, Verseghy park 8.)
Kamara jászberényi területi képviselete (Jászberény, Thököly u. 22.)
Névjegyzékkel kapcsolatos kifogás:

A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel időtartama alatt a
Választási Bizottsággal írásban kell közölni. A kifogást a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén
(5000 Szolnok, Verseghy park 8.) lehet benyújtani.
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Névjegyzékek közszemlére tételének kezdő és befejező időpontja:
Kezdő időpont: 2016. július 20.

		

Befejező időpont: 2016. augusztus 3.

Küldöttjelölés határideje: 2016. augusztus 18.
Küldöttválasztó tagozati ülések helye, időpontja:
Tagozat:			
Helye:						
Időpont:
Ipar			Technika Háza, Szolnok Kossuth L. út 4. 2016. szeptember 5. 10.00 óra
Kereskedelem		Technika Háza, Szolnok Kossuth L. út 4. 2016. szeptember 5. 14.00 óra
Szolgáltatás		Technika Háza, Szolnok Kossuth L. út 4. 2016. szeptember 6. 10.00 óra
Kézműipar		
Technika Háza, Szolnok Kossuth L. út 4. 2016. szeptember 6. 14.00 óra
Küldöttválasztó tagozati ülések határozatképessége:
A küldöttválasztó tagozati ülések akkor határozatképesek, ha azokon a választásra jogosultak listáján szereplő, a választási tagozatokba tartozó gazdálkodó szervezetek több mint fele megjelent. A megjelentek száma
miatt határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra elteltével ismételten összehívottnak minősül és
a megismételt ülés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
Valamennyi tagozat gazdasági súlytól függetlenül 2-2 kamarai küldöttet választ. A fennmaradó 58 küldötti
helyre az egyes tagozatok a szolnoki és megye többi kistérségéből az alábbi küldöttlétszámot választhatják
meg:
Az egyes tagozatokat megillető 58 küldötti hely megoszlása
Tagozat

küldötti hely

szolnoki kistérség

többi kistérség

Kereskedelem

9

3

6

Ipar

Szolgáltatás
Kézműipar
Összesen:

29
16
4

58

11
8

1

23
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Az uniós fogyasztók 15%-a vásárol interneten

”Digitális szerződések”
Európának?
A jogi többletköltségek megszüntetésével és szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokkal
élénkítené a tagállamok közti internetes kereskedelmet az Európai Bizottság. A két jogszabály javaslat 2015 decemberében került a nyilvánosság elé: az egyik a digitális tartalom, a
másik az árucikkek vonatkozásában. A javaslatcsomag szerint egységessé tennék a szerződési jogi szabályokat, amivel akár negyedmillió eurós jogi költséget is megspórolhatnak
a vállalkozások. A fogyasztói bizalom növelése érdekében a vásárlóknak egyszerűbb lenne
visszaküldeni a hibás árukat, és kérni a pénzvisszafizetést. A Bizottság szándéka az, hogy
a vállalkozások Unió-szerte ugyanazon szerződéses szabályok alapján szolgáltathassanak
digitális tartalmat és értékesíthessenek árucikkeket az interneten a fogyasztók számára.
Bár a jogszabály-javaslatok jelentős előrelépést
jelenthetnek az elektronikus kereskedelem akadályainak kezelésére, az Európai Kereskedelmi és
Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) felhívja a
figyelmet arra, hogy a vállalkozások számára nem
feltétlenül jelentene egyszerűsítést az, ha az árucikkek online és bolti eladására vonatkozóan eltérő
szerződési jogot kellene alkalmazni.

Ha egy vállalkozás mind a 27 másik uniós tagállamban értékesíteni kíván, az egész Unióra kiterjedő
új szabályoknak köszönhetően akár 243 000 eurót
is megtakaríthat. A javasolt szabályok értelmében
ugyanis valamennyi tagállamban ugyanazon alapvető szerződési jogi szabályoknak megfelelően
szolgáltathatnának digitális tartalmat és értékesíthetnének árucikkeket a fogyasztók számára.

Melyek a kiaknázatlan lehetőségek?

Az internetes vásárlás nemzetközi térnyerésének
akadályai a fogyasztói szokásokban is tükröződnek.
Az uniós fogyasztók mindössze 15%-a vásárol az
interneten keresztül más uniós országokból, miközben csaknem háromszor annyian, 44%-uk vásárol
termékeket online a saját országában. Az alacsony
vásárlói bizalom kulcsfontosságú szerepet játszik:
mindössze az uniós fogyasztók 38%-a bízik a többi uniós országból történő internetes vásárlásban.
Ennek következménye, hogy az európai fogyasztók
jelenleg nem férnek hozzá a termékek széles választékához.

Az elektronikus kereskedelem gyors bővülése ellenére a legtöbb európai vállalkozás még nem tudja
kihasználni a digitális egységes piac nyújtotta előnyöket. Az uniós kereskedők mindössze 12%-a árusítja termékeit az interneten keresztül más uniós országokba, miközben több mint háromszor annyian,
a kereskedők 37%-a foglalkozik online értékesítéssel a saját országában. A nemzeti szerződési jogok
közötti különbségek a jelenleg online értékesítéssel
foglalkozó uniós kereskedők 39%-nak komoly akadályt jelentenek a határokon átnyúló kereskedelemben.
A vállalkozásoknak sok időt és pénzt kell fordítaniuk
arra, hogy alkalmazkodni tudjanak azon tagállamok
szerződési jogi szabályaihoz, amelyekben értékesíteni kívánnak. A vállalkozásoknak megközelítőleg
9000 eurós egyszeri többletköltséggel kell számolniuk azért, mert minden egyes új értékesítési tagállam nemzeti szerződési jogához igazodniuk kell.
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Hogyan javítanák az irányelvek az uniós vállalkozások helyzetét?
A vállalkozások Unió-szerte egységes szerződésjogi szabályok alapján tudják majd szolgáltatni a
digitális tartalmakat és értékesíteni a javakat a fogyasztóknak. Ezáltal fokozódik a jogbiztonság, és
vállalkozásbarát környezet jön létre. Az Unió-szerte
egységes szabályozás a szerződési joghoz kapcso-
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lódó fogyasztói aggályokat is csökkenteni fogja, és
ez által több fogyasztó vásárol majd az interneten
keresztül más uniós országokból. Az új piacok megnyitása különösen a kis- és középvállalkozásoknak
(KKV-k) teremthet kecsegtető lehetőségeket.
A fogyasztók pedig több uniós kereskedő ajánlatához férhetnek majd hozzá, és ennél fogva a termékek szélesebb választékából választhatnak, versenyképesebb áron.
A fogyasztók nagyfokú védelem mellett gyakorolhatják a jogaikat a digitális tartalmak internetes
elérésekor és az árucikkek online vásárlásakor.
Digitális tartalmak esetében a szabályok attól függetlenül érvényesek maradnak, hogy a fogyasztók
pénzzel fizetnek vagy személyes adataikat adják át
a tartalmak elérése érdekében (például online szolgáltatásra vagy közösségi hálózatra regisztrálva).
Ez az uniós fogyasztók jelentős hányadának fontos
lesz: az elmúlt 12 hónapban az unió internethasználói között sporteseményeknél 82%, audiovizuális
tartalmaknál (filmek, sorozatok, videoklipek) 80%,
zenénél 77%, játékoknál 76%, e-könyveknél pedig 64% volt azok aránya, akik pénzfizetés nélkül
töltöttek le digitális tartalmakat, vagy fértek hozzá
azokhoz.
Hogyan fognak ezek az irányelvek hozzájárulni
a gazdasági növekedéshez?
A szerződési jog eltéréseiből eredő akadályok felszámolásának köszönhetően a Bizottság becslései
szerint várhatóan több mint 122 000 uniós vállalkozás kezdi majd meg az értékesítést a más tagállamokban élő fogyasztók számára; a más uniós
országokból az interneten keresztül vásárló fogyasztók teljes száma pedig elérheti a 70 milliót.
Ez új piacokat nyithat meg, különösen a kis- és
középvállalkozások számára, javíthatja a versenyképességet és hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Az előrejelzések szerint az alacsonyabb
fogyasztói áraknak köszönhetően 18 milliárd euróval növekedhet az uniós háztartások fogyasztása
az Európai Unióban, és az uniós GDP a jelenlegi
szinthez képest várhatóan 4 milliárd euróval növekedhet.
Az Európai Bizottság adatai alapján a magyarországi kereskedők mindössze 4%-a árusítja termékeit az
interneten keresztül más uniós országokba, miközben több mint ötször annyian, a kereskedők 21%-a,
foglalkozik online értékesítéssel Magyarországon.

DIGITÁLIS TARTALOMRA vonatkozó javaslatok
A szolgáltató felelőssége a meghibásodásokért:
Ha a digitális tartalom hibás, a fogyasztónak jogában áll javítást kérni. Ilyen meghibásodások esetén a szolgáltató felelősségének nem lesz időbeli
korlátja, mivel a javakkal ellentétben a digitális
tartalmak nincsenek kitéve kopásnak és elhasználódásnak.
A bizonyítás terhének megfordítása:
Hibás digitális tartalmak esetén a jövőben nem
a fogyasztó feladata lesz bebizonyítani, hogy a
meghibásodás fennállt a szolgáltatás időpontjában, hanem a szolgáltató felelőssége lesz ezt
megcáfolni. Ez különösen fontos fejlemény, mivel
a digitális tartalmak műszaki természete miatt a
fogyasztók nehezen tudják felderíteni a problémák
okát.
A szerződéstől való elállás joga:
A jövőben a fogyasztóknak jogában áll majd megszüntetni azon hosszú távú szerződéseket, amelyekben a szolgáltató lényeges módosításokat hajt
végre.
Adatokért cserébe létrejövő szerződés:
Ha egy fogyasztó digitális tartalmakat vagy szolgáltatást kapott cserébe személyes adataiért, az
új szabályok egyértelművé teszik, hogy a szerződés végével a szolgáltató fel kell, hogy hagyjon a
személyes adatok használatával.

ÁRUCIKKEKRE vonatkozó javaslatok:
A bizonyítás terhének megfordítása kétéves határidővel: Az EU-ban már életbe lépett az a törvény,
amely szerint a hibás termékek miatt jogorvoslást
igénylő fogyasztók egy meghatározott időn belül
nem kötelesek bebizonyítani, hogy a meghibásodás már a kézbesítéskor fennállt. Ellenkezőleg, ennek cáfolata az értékesítő feladata. Jelenleg ez az
időszak, amely alatt a bizonyítás terhe az értékesítőre hárul, tagállamonként változik. A tervezett szabályozás értelmében ezt az időszakot Unió-szerte
két évben rögzítik.
Nincs értesítési kötelezettség:
A fogyasztók nem veszítik el a jogaikat, ha nem értesítik az értékesítőt a meghibásodásról egy adott
időn belül, ahogy ez egyes tagállamokban jelenleg
fennáll.
Kisebb meghibásodások:
Ha az értékesítő nem képes vagy nem hajlandó kijavítani vagy kicserélni a meghibásodott terméket,
a jövőben a fogyasztóknak jogukban áll majd elállni
a szerződéstől, és kártérítést igényelni kisebb meghibásodások esetén is.
Használt árucikkek:
Az interneten vásárolt használt árucikkek esetében
a jövőben a fogyasztók egy kétéves időszakon belül élhetnek a jogaikkal, ugyanúgy, mint az új árucikkek esetében, a jelenleg egyes tagállamokban
érvényben lévő egy- éves időszakkal szemben.
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"ne a bolygót fűtsük, hanem az otthonunkat!"

Energiahatékonysági
világnap
Március 6-án ünnepeltük az energiahatékonysági világnapot, amelynek célja, hogy felhívjuk
a társadalom figyelmét a Föld természeti készleteinek végességére és az energiaforrások
hatékony felhasználásának szükségességére. Ijesztő tény, amelyet Oscar-díja átvételekor
tartott beszédében Leonardo DiCaprio is kiemelt, hogy 2015. volt a rendszeres meteorológiai mérések kezdete óta a legmelegebb esztendő.
A fejlett országok is egyre inkább felismerik, hogy a
klímaváltozás megállítása közös érdek, az energiahatékonyság pedig globális lelkiismereti kérdéssé
vált: az ipari országok a világ népességének ugyanis
mindössze 20%-át teszik ki, energiafogyasztásának
ugyanakkor 80%-áért felel. Különösen fontos felhívni
erre a felelősségre a lakosság figyelmét: ahogy az a
párizsi klímacsúcson is elhangzott, a világ energiafogyasztásának harmadát az épületek üzemeltetésére
fordítjuk, pedig korszerű nyílászárókkal, hőszigeteléssel és fűtéskorszerűsítéssel ez az érték jelentősen
csökkenthető lehetne. A Knauf Insulation a világnap
alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy lakossági
szinten a társadalom, de saját anyagi érdekeink miatt
is fontos otthonaink energiahatékonyabbá tétele, különösen Magyarországon, ahol a rezsiköltség háromnegyedét a fűtés és hűtés költsége teszi ki.
Knauf Insulation: a lakossági épületek energiahatékonysága is hatással van a klímaváltozásra. Ne a
bolygót fűtsük, hanem az otthonunkat!
A klímacsúccsal elérte a csúcsot a CO2 kibocsátás?
Az üvegházhatás legalább 50%-áért a CO2 kibocsátás felelős, s a tavaly év végi párizsi klímacsúcs egyik
legfontosabb kimenetele volt, hogy az üvegházhatású gáz-semlegesség célkitűzése mellett a fejlett államok vállalták: 2020-ig évente 100 milliárd dollárt adnak a fejlődő államok részére az alacsonyabb CO2
kibocsátású gazdaságra való átállást segítve.
Energiapazarló épületeink is hozzájárulnak a klímaváltozáshoz
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) adatai szerint a világ energiafogyasztása több mint 9 milliárd
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toe (tonna kőolajjal egyenértékű), amiből a lakossági célú energiafelhasználás több mint 2 milliárd toe-t
tesz ki. A világ lakossága egy évben 4,5 millió TJ
energiát fűt el, aminek 22%-át, azaz közel 1 millió
TJ-t az EU 28 tagállama használja fel, amelyekben
azonban mindössze a Föld lakosságának csupán
8%-a él.
Magyarországon a lakossági fűtési energiafelhasználás 22 ezer TJ. Ennek jelentős része megtakarítható lehet, ha az utcák fűtése helyett felelősen gondolkodunk a felhasznált energiáról és ingatlanjaink
energetikai korszerűsítésével csökkentjük a fűtési
célú gáz- és villamosenergia-felhasználást.
A szigeteletlen házfalak és korszerűtlen nyílászárók ördögi körforgást indítanak el, hiszen épületeink
hővesztésével járó energiapazarlásunk egyre szélsőségesebb időjárást okoz: tovább tart a téli és nyári
időszak, ezáltal pedig nő az energiafogyasztásunk,
a növekvő energiafogyasztásunkkal járó többlet
CO2 kibocsátás miatt a klímaváltozás pedig öngerjesztő folyamattá válik. Magyarországon a legutóbbi
harminc évben csaknem 2°C-ot emelkedett a nyári
középhőmérséklet, a brit meteorológiai szolgálat globális előrejelzése szerint pedig “nagyon valószínű”,
hogy 2016 még 2015-nél is melegebb lesz.
Magyarországon a pazarló épületek jelentik a
legfőbb problémát
Magyarország ökológiai lábnyoma másfélszeres, tehát ennyivel több erőforrást használunk, mint az a
fenntartható fejlődés elve szerint tehetnénk.
„Jó hír, hogy az utóbbi években a 2020 elvekkel
összhangban csökkent hazánk teljes primer energia
felhasználása, ugyanakkor be kell látnunk, hogy fo-
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gyasztási javaink jókora része külföldön, leginkább
a Távol-Keleten készül, így energiafogyasztásunk
lényegében nem lett kevesebb, csupán „exportáltuk”
annak energiaigényét” – mondta Aszódy Tamás, a
Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója. – „Csökkenő hazai energia-felhasználásunk tehát sokkal
inkább az ipar számlájára írható, csak rendkívül minimális mértékben köszönhető a lakosság energiahatékonyságot célzó beruházásainak.
Egyéni szinten ugyan nem vagyunk hatással az
energiahatékony gyártási technológiák fejlesztésére
vagy szabályozási kérdésekre, ugyanakkor felelős
döntésekkel megakadályozhatjuk, hogy saját otthonaink energiapazarlóak legyenek és az utcát fűtsék”
– tette hozzá a szakember.
Miért fontos az energiahatékonyság?
• csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását
• egészségesebbé válik a környezetünk
• csökkenti a légszennyezést
• hozzájárul az energiabiztonsághoz
• csökkenti az energiaárakat
• pozitív makroökonómiai hatásai vannak
• hozzájárul az ipari termelékenységhez
• hozzájárul a szegénység csökkenéséhez
• munkahelyeket teremt
• növeli az elkölthető jövedelmet
(forrás: International Energy Agency)

A magyar lakosság CO2 kibocsátása megegyezik az iparéval
Míg az ipar energiafelhasználása akár csak Magyarországon, szomszédaink közül Ausztriában és Szlovákiában is 30%-ot tesz ki a teljes energiafogyasztásból, addig a lakossági energiafogyasztás aránya
ezekben az országokban jóval alacsonyabb a miénknél. Az utóbbi másfél évtizedben Szlovákiában a lakossági energiafelhasználás aránya – az ipar stagnálása ellenére is – 26%-ról 20%-ra csökkent.
Magyarországon ez az arány 30%, vagyis megegyezik az ipar energiafogyasztásával. Ennek oka az,
hogy a magyar épületállomány energiahatékonysági
szempontból rendkívül elavult. A falakon, a födémeken és az ablakokon keresztül távozik a hő, ezért rezsink 75%-át fűtésre és hűtésre kell költenünk, holott
korszerű hőszigetelés alkalmazásával jelenlegi energiapazarló épületeink akár 50% fűtési célú energiát is
megspórolhatnak számunkra, jelentősen csökkentve
CO2 kibocsátásunkat és rezsinket.
A klímavédelem tehát nem csak bolygónk megóvása
miatt rendkívül égető kérdés, de rövid távú érdekünk
is, hogy épített környezetünk fenntartható módon működjön, csökkentve energiacélú kiadásainkat. Ahogy
DiCaprio mondta, ne vegyük tehát készpénznek ezt
a bolygót!
Forrás: Sajtóközlemény (Knauf Insulation Kft. és
Premier Kommunikációs Iroda)
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Hatékony pótdíjbeszedés, elkerülhető bírságok

Vállalkozás

Több mint 1 milliárd forintnyi bírságot hajtott be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
2015-ben a külföldi bliccelőktől az e-matricás rendszerben. A közelmúlt útdíjas fejlesztéseinek köszönhetően minden eddiginél hatékonyabbá vált az úthasználati jogosultság ellenőrzése, tovább javult az országos lefedettség és hatékonyabbá vált a külföldiekkel szembeni
fellépés.

A külföldi autósok sem kerülhetik el a felelősségre
vonást, ha érvényes e-matrica nélkül közlekednek
Magyarország közútjain. A Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. nemzetközi behajtóirodákon keresztül ugyanis már huszonegy országban tud eljárni a
bliccelőkkel szemben.

Szakképzés

Gazdaságfejlesztés

Javult a területi lefedettség

Ennek köszönhetően tavaly negyedével nőtt a külföldi behajtásra átadott pótdíjas esetek száma, a
pótdíjfizetésre kötelezett külföldiek 1,03 milliárd forintot fizettek be az államkasszába pótdíj jogcímén.
Sőt, a NÚSZ nemzetközi behajtó partnerei már jogerősen nyertek pereket is a jogosulatlan úthasználókkal szemben többek között Németországban,
Ausztriában, Angliában is, ami azt jelzi, hogy még
ha lassan is, de sikerül a gyakorlatban megvalósítani a nemzetközi jogharmonizációt.
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Hatékony integráció
A 2014-hez képest megemelkedett számú pótdíjas
ügyek jelentős része az e-matricás és e-útdíjas ellenőrzési rendszerek integrációjának köszönhető. A
NÚSZ tavalyi fejlesztéséi azt eredményezték, hogy
az ellenőrző pontokon található kamerák egyszerre
képesek az e-matricás és HU-GO e-útdíj rendszerben is ellenőrizni az úthasználati jogosultságot, így
olyan helyeken is megvalósul a kamerás adatgyűjtés, ahol erre korábban a technikai feltételek nem
voltak adottak.
Ennek köszönhetően tovább javult a területi lefedettség, összességében 26 százalékkal több gépjármű került ellenőrzés alá, mint egy évvel korábban.
Az eredmények különösen azokon az útszakaszo-
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kon kiemelkedők, ahol korábban nem számíthattak
ellenőrzésre a sofőrök az e-matricás rendszerben,
így a fix kamerák által feltárt esetek 18 százaléka
az M5-ös autópályán, 6-6 százaléka az M2 és M6
gyorsforgalmi utakon keletkezett.
Az összevonásnak köszönhetően így már 110 fix ellenőrző kapu és 45 mobil adatgyűjtő autó ellenőrzi a
járműveket az e-matricás és a HU-GO rendszerben.
A tevékenység folyamatos,
• a nap 24 órájában, összesen mintegy
• 500 mérőhelyen bukkanhatnak fel a NÚSZ kamerás autói, az autópályák pihenőiben pedig további
• 6 mobilcsoportos egység szűri ki az autópálya
matrica nélkül közlekedőket,
• éves szinten több mint 2 ezer műszakban.
2015-ben a NÚSZ más hatóságokkal együttműködve a kiemelt forgalmú időszakokban 25 alkalommal
vett részt teljes kitereléses akciókban, melynek bliccelési rátája 2,4% volt.
Elkerülhetőek a bírságok
A NÚSZ úgy látja, hogy az autósok többsége gyorsan megtanulta a 2015. januári jelentős szabályváltozást. Felhívták a figyelmet, hogy a büntetések kis

odafigyeléssel könnyen elkerülhetők, ehhez a következőket kell szem előtt tartani a díjköteles utak
használata során: az e-matricát minden esetben
előre, a pályára való felhajtás előtt kell megváltani,
továbbá vásárláskor, még kifizetés előtt érdemes ellenőrizni a díjkategória, rendszám, felségjelzés és
érvényességi idő helyességét.
Mintegy félmillió esetben indított pótdíjas eljárást
az útdíjszedő a bliccelő autósokkal szemben 2015ben. Annak ellenére, hogy a NÚSZ elsődleges célja a jogkövető magatartás elősegítése, még mindig
sokan vannak olyanok, akik egyáltalán nem (az
összes pótdíjas eset 78 százaléka), illetve csak később, már a díjköteles utakon közlekedve vagy utólag váltják meg az e-matricát.
A tipikus felhasználói hibák közül emellett továbbra is előkelő helyen szerepel a díjkategória (22%
a megvásárolt, de rossz kategóriában) és a rendszámtévesztés (a belföldi járművek esetében kb.
15%), igaz, ez utóbbit utólag, a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően is korrigálhatja az autós
a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban, legfeljebb három
karakter eltérésig.
(Forrás: http://www.utdij.hu/hirek/hatekonypotdijbeszedes-elkerulheto-birsagok/ 2016.03.05.)
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circular economy

Körkörös gazdaság – a
zöld vállalkozásoké a
jövő
Az Európai Bizottság 2015 decemberében nagyratörő célokat megfogalmazó csomagot
fogadott el a körkörös gazdaság (Circular Economy) ösztönzésére. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) pozitívnak értékeli a javaslatokat. De
mi is pontosan a körkörös gazdaság és milyen lehetőségekkel kecsegtet az uniós KKV-k
számára?
Az Európai Bizottság 2015 decemberében nagyratörő célokat megfogalmazó csomagot fogadott el a
körkörös gazdaság (Circular Economy) ösztönzésére. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) pozitívnak értékeli a javaslatokat. De mi is pontosan a körkörös gazdaság és
milyen lehetőségekkel kecsegtet az uniós KKV-k
számára?
A lineáris gazdaságban a kibányászott nyersanyagból termékeket gyártunk, azt egy ideig használjuk,
majd eldobjuk. Ez a modell azt feltételezi, hogy
értékes erőforrásaink bőségesen állnak rendelkezésünkre, olcsók és könnyen megszabadulhatunk
tőlük. A futószalagról legördülő mosógépet alkotó
anyagok 90 százaléka a szemétben végzi. A nagyvállalatok ugyan értékesítik a hulladék közel felét,
de a kis- és középvállalkozások többsége nem tesz
erre irányuló erőfeszítéseket.
Egyértelmű azonban, hogy ez a folyamat fenntarthatatlan, hiszen az anyagáramlás a természetben
ciklikus, minden egy körforgás része. A körkörös
gazdaságban is megvalósulhat ez a folyamat, ahol
a gazdasági anyagcsere a természetes organizmusokhoz hasonlóan működik, s így a biológiai és
technikai anyagok folyamatosan újrahasznosulnak
a rendszerben.
Az Európai Bizottság számára a körfolyamatokon alapuló gazdaság az alábbiakat jelenti:
• Az újrahasznosítás fellendítése és az értékes
anyagok elvesztésének megakadályozása
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• Munkahelyteremtés és gazdasági növekedés
• Új üzleti modellek, öko-design, és előremozdulás
a nulla hulladék koncepció megvalósulása felé (az
ipari szimbiózis segítségével)
• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Az európai körkörös gazdasági csomag példátlanul
magas összeget fordítana a modellváltásra. A költségek fedezése több uniós kezdeményezés, a Horizont 2020, illetve a strukturális és a kohéziós alapok
között oszlana meg.
Vannak cégek, amelyek már magukévá tették a körkörös gazdaság alapelveit. Példa erre néhány autógyár, ahol alkatrészeket vesznek vissza, válogatnak
szét, olvasztanak be vagy újítanak fel. A futószalagról lekerülő új termékek pont olyanok, mint a teljesen új alkatrészek. A gyár így egyszerűen nem ter-
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mel hulladékot. A gyártás megtervezésétől az autó
egész életciklusán keresztül folyamatosan szem
előtt tartják az újrafeldolgozást lehetővé tevő feltételeket. A körkörös gazdaság a termék koncepciójának kialakításánál kezdődik. Az átállás megspórolja
a gyárnak az energiaköltség 80%-át, a vízfogyasztás 88%-át, illetve 4000 tonna fém nyersanyagot.
Nagy megtakarítást lehet elérni a nyersanyagköltségen, csökken a hulladék-kezelés költsége, ráadásul
a környezetbarát termék sokszor keresettebb is.
A körforgásos gazdaságra vonatkozó bizottsági
csomag egyértelműen jelzi a gazdasági szereplőknek, hogy az Európai Unió minden rendelkezésre
álló eszközt igénybe vesz, hogy átalakítsa a gazdaságot, és új üzleti lehetőségeket teremtsen fokozva
a versenyképességet.
Ahelyett, hogy csak a termékek életciklusának végére összpontosítanának, az átfogó intézkedések
a termékek teljes életciklusának átalakítására irányulnak. Az Európai Bizottság reményei szerint az
ösztönzők egyre inkább innovatív és hatékonyabb
termelést és fogyasztást fognak eredményezni. Az
elfogadott, illetve a jelenlegi Bizottság hivatali idejében végrehajtandó kiemelt intézkedések a következők:

• a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött
szerepére vonatkozó stratégia kidolgozása,
• a víz újrafelhasználását célzó intézkedéssorozat
kidolgozása, beleértve egy jogalkotási javaslatot a
szennyvíz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről.
A körkörös gazdasághoz kapcsolódó munkahelyek
száma ma becslések szerint legalább 3,4 millió Európában, ebből egymillió a gép és műszaki felszerelés javításhoz köthető. További 0,4 millió a számítógép, háztartási és egyéb gépek javítása, 0,7 millió a
szemétszállítás, kezelés és feldolgozás, és 0,6 millió a kölcsönzés, bérbeadás kategóriákba sorolható.
Jelenleg Lettország, Litvánia és Észtország vezeti a
listát a tízezer lakosra jutó, körkörös gazdasághoz
köthető munkák számában, sorrendben: 89, 84 és
81 fő végez ilyen munkát náluk tízezer főből.
Németországban 66, az Egyesült Királyságban pedig 71 ez a szám. Az Európai Bizottság becslései
szerint a körkörös gazdaság 580 000 munkahelyet
teremthet Európában.

• a Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből
650 millió eurót meghaladó, a strukturális alapokból
pedig 5,5 milliárd euró összegű forrás biztosítása,
• az élelmiszer-pazarlás csökkentését célzó intézkedések, beleértve egy közös mérési módszertan
kidolgozását, a szavatossági idő meghatározásának javítását, valamint eszközök kifejlesztését azon
globális fenntartható fejlesztési cél teljesítéséhez,
amely 2030-ra az élelmiszer-pazarlás felére csökkentését tűzte ki,
• másodlagos nyersanyagokra vonatkozó minőségi
előírások kidolgozása az egységes piacon működő
gazdasági szereplők bizalmának növelése érdekében,
• olyan intézkedések meghozatala a környezettudatos tervezésre vonatkozó 2015–2017. évi munkaprogramban, amelyek az energiahatékonyság
mellett a termékek javíthatóságát, tartósságát és
újrahasznosíthatóságát is előmozdítják,
• a műtrágyákról szóló felülvizsgált rendelet elfogadása a szerves és hulladékalapú műtrágyák egységes piacon belüli elismertetésének megkönnyítése,
valamint a biotápanyagok szerepének támogatása
céljából,

A körforgás
logikája
• Ha elromlik – megjavítani
• Ha elavul – frissíteni
• Ha megunják – új gazdát keresni
• Ha nem javítható – újrahasznosítani
• Ha anyagában nem újrahasznosítható –
égetéssel
• hőenergiává alakítani
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Egyéni vállalkozások
tájékoztatója
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Okmányfelügyeleti
Főosztálya a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának megküldte a 761/1666-2/2016. iktatószámú tájékoztatását az egyéni vállalkozói ügyek személyes ügyintézésében bekövetkező változásokról.

A kapott tájékoztató a következőket tartalmazza:
„Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 4.
§ (2) bekezdése az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének, megszüntetésének bejelentését,
továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylését
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság) előtt is
kezdeményezhető ügytípusként rögzíti. Ezen ügytípusokon kívül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából történő hatósági bizonyítvány igénylésénél
is lehetséges a személyes megjelenéssel történő
ügyintézés.
Az Evectv. 4. § (1) bekezdése az egyéni vállalkozói
tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos hatósági
feladatok kapcsán a képviselet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) jelöli meg mögöttes joganyagként.
A Ket. 40. § (1) bekezdése szerint, ha törvény nem
írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes
képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Fenti
paragrafus (2) bekezdése értelmében, ha az ügyfél
nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja.
A KEKKH a képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazás tételével összefüggésben jelentős, az
egyéni vállalkozók bürokratikus terheit csökkentő
szolgáltatás bevezetésével büszkélkedhet. A 2015.
november 10-én elindított Rendelkezés Nyilvántartás, mint szabályozott elektronikus szolgáltatás
2016. június 1-jétől az egyéni vállalkozói ügyek Hatóság előtt indítható ügytípusai esetén is alkalmas meghatalmazások
megtételére
(mindhárom ügyintézési csatornán: személyesen, interneten és telefonon is).
A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy amennyiben az egyéni vállalkozó helyett például
annak könyvelője (vagy bárki
más) járna el a Hatóság előtt
a jelzett ügytípusokban, elegendő az egyéni vállalkozónak, mint meghatalmazónak a
KEKKH Webes Ügysegéd felületén elérhető Rendelkezés
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Nyilvántartásban megadni a meghatalmazott (pl.
könyvelő) természetes személyazonosító adatait az
érintett ügytípus kiválasztását követően.
A telefonos meghatalmazás tételhez szükséges
a Telefonos Azonosításhoz egy első regisztráció,
amely személyesen tehető meg bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban, ezt követően a
Kormányzati Ügyfélvonalon (1818-as hívószámon)
tehet az ügyfél meghatalmazást.
Ebben az esetben a Hatóság – hivatkozva a Ket.
40/A. § (2) bekezdésére – nem kötelezheti az ügyfelet vagy képviselőjét a képviselő képviseleti jogának
igazolására, ha az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatalmazást adott a képviselő részére
az eljárási cselekmény elvégzésére, jognyilatkozat megtételére. Ennek eredményeként tehát nem
szükséges a papír alapú, két tanú által hitelesített
meghatalmazás bemutatása, mert az ügyintézési
rendelkezésben rögzített jognyilatkozat – Ket. alapján – teljesíti az írásba foglalás, valamint a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalás követelményeit.
A rendelkezés megtétele a meghatalmazó (egyéni
vállalkozó) ügyfélkapus vagy telefonos azonosítását
követően lehetséges.
Az egyéni vállalkozó halálával, valamint a gondnokság alá helyezésével kapcsolatban ugyanakkor az

Evectv. 17. §-a az egyéni vállalkozó özvegye, illetve
örököse, valamint a gondnokság alá helyezett egyéni vállalkozó törvényes képviselője általi személyes
bejelentést írja elő, így ezekben az élethelyzetekben nem lehetséges a fenti rendelkezés megtétele.
A Hatóság előtti megjelenéssel intézhető vállalkozói
ügyek e rugalmas formában, képviselőn keresztül
történő elintézése azért is fontos célja a KEKKHnak, mert jogszabály rögzíti, hogy az ügyfélkapu
azonosítók más személyeknek történő kiadása
(elektronikus ügyintézés során) esetén is az ügyfélkapu tulajdonosát terheli a felelősség.
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
47/B. § (2) bekezdése szerint a felhasználónak az
egyes azonosítási szolgáltatásokhoz tartozó kódjait, jelszavait védenie kell a jogosulatlan hozzáféréstől. Az azonosítók nem megfelelő biztonságú kezeléséből származó kockázatot a felhasználó viseli.”
A KEKKH tájékoztatásában megfogalmazott kérésnek megfelelően – annak érdekében, hogy az
egyéni vállalkozók terheit megkönnyítő rendelkezési
(meghatalmazás tételi) lehetőség az érintettek minél szélesebb körében megismerhetővé váljon - kérem szíves közreműködését abban, hogy a területi
kamarához tartozó valamennyi egyéni vállalkozó az
említett tájékoztatást megismerhesse.
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Aktuális

Új uniós online békéltető platform
Az Európai Unió egy rendeletben írta elő, hogy az alternatív vitarendezési – vagyis bíróságon kívüli - eljárások keretében lehetőséget kell nyújtani az uniós fogyasztóknak és
vállalkozásoknak arra, hogy online felületen keresztül rendezhessék vitás ügyeiket. Ennek
fényében az Európai Bizottság 2016. február 15-én útjára indította azt az uniós békéltető
honlapot, amelynek segítségével bárki otthonról intézheti internetes vásárlásokkal kapcsolatos vitás ügyeit egy egyablakos rendszeren keresztül. Legyen szó akár belföldi, akár külföldi vásárlásról.

Szakképzés

Vállalkozás

Gazdaságfejlesztés

Online vitarendezés

A platform kizárólag az interneten vásárolt termékeket és szolgáltatásokat érintő panaszok kezelésére
használható, az üzletekben (offline) vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszbenyújtásra nem alkalmas. Az online alternatív vitarendezési eljárás a kereskedő cégek számára jelentős
költség- és időmegtakarítást jelent, valamint segít
abban is, hogy a bírósági pereket megkerülve megőrizhessék jó ügyfélkapcsolataikat.
Uniós becslések szerint a fogyasztói bizalmatlanság
miatt a vásárlók évente mintegy 11,7 milliárd eurótól esnek el, azaz ennyit tudnának spórolni, ha az
Európai Unió többi országában rendelkezésre álló
olcsóbb kínálatot választhatnák. Az online vitarendezés hiányában a vásárlók eddig az esetek legnagyobb hányadában nem is tettek panaszt, mert azt
túl hosszadalmasnak és bonyolultnak ítélték meg.
Az Európai Bizottság véleménye szerint az online
platform hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fogyasztók
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bátrabban vásároljanak terméket vagy szolgáltatást
az interneten, és ez által a határon átnyúló üzleti tevékenységet folytató vállalkozások kereskedelme is
fellendül.
A vásárlónak először mindenképpen meg kell próbálnia közvetlenül a kereskedővel rendeznie a vitás
kérdést, mivel az alternatív vitarendezési fórumok ezt
előzetes eljárási feltételként szabhatják meg és a fogyasztónak ezt bizonyítani is kell.
Az online kereskedelemmel foglalkozó uniós vállalkozásoknak ezen túl kötelességük honlapjukon egyértelműen észrevehető módón megjeleníteni az online
vitarendezési platform elérhetőségét biztosító elektronikus linket. Amennyiben a szerződéskötés nem
honlapon, hanem e-mailben történik, akkor az ajánlatot tartalmazó e-mailnek kell tartalmaznia az online
platform elérhetőségét. A platform egy felhasználóbarát, interaktív és többnyelvű weboldal formájában
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működik, amely egyetlen belépési ponton keresztül
megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekre vonatkozó vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Ha a
nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők
is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben
a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával
kapcsolatban.
A panaszokat az Európai Unió minden hivatalos nyelvén, tehát magyarul is be lehet nyújtani. Ehhez először regisztrálni kell az Európai Bizottság online békéltető platformján, majd ki kell tölteni az ott található
elektronikus űrlapot. A panaszbenyújtás részeként
többek között meg kell adni a vitával érintett cég adatait, a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogást és a
vételárat is. Továbbá csatolni kell a vásárlást bizonyító dokumentumot is (pl. banki kivonat, megrendelés
visszaigazolása).
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az érintett vállalkozás felé. Az érintett feleknek ezután meg kell
egyezniük egy alternatív vitarendezési testület kijelöléséről, amely végső soron el fog járni a közöttük
fennálló ügyben. A platform jegyzékében azok a vitarendezési testületek szerepelnek, amelyek megfe-

1. Panasz benyújtása
2. Vitarendezési testület
kiválasztása
3. Panaszkezelés
4. Eredmény 90 napon belül

lelnek a nemzeti hatóságok által elismert minőségi
előírásoknak.
A megállapodást követően az online vitarendezési
platform továbbítja a panaszt ehhez a vitarendezési
testülethez. Miután az ügy a békéltető testülethez került, legkésőbb kilencven napon belül döntés születik
a vitarendezési eljárásban. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb. A
vitás felek és a testületek közötti párbeszéd végig a
világhálón folyik. A megszületett döntést az Európai
Unió illetékes szerve le is fordítja, amennyiben a felek által használt nyelv nem ugyanaz.
Eddig 17 tagállamból mintegy 117 alternatív vitarendezési testület kapcsolódott be az online vitarendezési platform tevékenységébe. Az Európai Bizottság
együttműködik a tagállamokkal, hogy mihamarabb
megvalósuljon valamennyi tagállam és ágazat teljes lefedettsége. Jelenleg nem állnak rendelkezésre
vitarendezési testületek ezen a portálon egyes ágazatok (piaci szegmensek) és a következő országok
esetében: Horvátország, Lengyelország, Litvánia,
Luxemburg, Málta, Németország, Románia, Spanyolország, Szlovénia.
(Forrás: EU Hírlevél; 2016/4. szám; 2016. február 25.)

FELHASZNÁLÓBARÁT
A vásárlók HÁROM EGYSZERŰ LÉPÉSBEN kitölthetik az űrlapot.



TÖBBNYELVŰ
Díjmentes FORDÍTÓ SZOLGÁLTATÁS a nyelvi eltérések
áthidalására.



ONLINE
A teljes vitarendezési eljárás online lebonyolítható. A vásárló az
otthonából, a kereskedő pedig az irodájából.



 INGYENES
Magyarországon ingyenes. Külföldön alacsony költség (max.
100 Euró)
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Aktuális
Gazdaságfejlesztés
Vállalkozás
Szakképzés

Tudnivalók a nyári diákmunkáról
A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebb-hos�szabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz – nem ritkán a tanulmányok
folytatásához – szükséges anyagiakat megszerezze. Az alábbi tájékoztatóban azokra a
munkajogi szabályokra hívjuk fel a figyelmet, melyek ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a
diák munkavállalót ne érje jogsérelem, vagy az őt ért sérelmet lehetőség szerint orvosolni
tudja.
A munkaviszonyban történő foglalkoztatás legfontosabb
szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (Mt.) tartalmazza. Az Mt. határozza meg, hogy
a munkavállalókkal hogyan létesíthető munkaviszony, a
munkavállalókat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik. Ugyancsak e törvényben találhatók
meg annak szabályai, hogy a fiatalkorú munkavállalókat
milyen korlátozások betartásával lehet foglalkoztatni.
Az Mt. általános szabálya szerint munkaviszonyt az létesíthet, aki betöltötte a 16. életévét. Kivételesen azonban
- az iskolai szünet tartama alatt a 15. életévét betöltött
és nappali tagozatos oktatási intézményben tanuló személy,
- gyámhatósági engedéllyel, külön jogszabályban meghatározottak szerint foglalkoztatható a 16. életévét még
be nem töltött személy kulturális, művészeti, sport és
hirdetési tevékenységkeretében.
A munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló között
megkötött munkaszerződéssel lehet létesíteni. A munkaszerződést minden esetben – legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig - kötelezően írásba kell foglalni,
ami a munkáltató kötelezettsége. A munkaszerződésnek
feltétlenül tartalmaznia kell a munkavállaló alapbérét és
munkakörét. Rendelkezni kell továbbá a munkaviszony
tartamáról, továbbá a munkavégzés helyéről. Mivel a
munkaviszony létrejöhet teljes munkaidős (napi 8 óra)
vagy részmunkaidős (8 óránál kevesebb, pl. napi 6 vagy
4 órás munkaidő) foglalkoztatásra, ebben ugyancsak
meg kell állapodni, hiszen ez alapvetően befolyásolja a
munkavállaló munkabérét is.
A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges!
Gyakran jelent problémát, hogy a 18. életévét még be
nem töltött személy munkaszerződésének megkötéséhez hiányzik a törvényes képviselő (többnyire a szülő)
hozzájárulása. Az Mt. szabályai szerint a törvényes
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képviselő hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvőképes személy olyan jognyilatkozatához, amely
a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, vagy kötelezettségvállalásra irányul. A
hatályos szabályok alapján tehát a 16. életévét betöltött személy ugyan korlátozás nélkül létesíthet munkaviszonyt, a megkötött munkaszerződés azonban csak
abban az esetben érvényes, ha azon a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is szerepel.
Bejelentési kötelezettség
A munkaviszony létrejöttét - a munkaszerződés írásba
foglalása mellett, és legkésőbb a munkavállaló munkába lépéséig – be kell jelenteni az adóhatóság részére
is, ennek hiányában ugyanis a foglalkoztatás „feketének” minősül. Az írásba foglalt munkaszerződés és a
bejelentés hiánya – azon túlmenően, hogy a be nem jelentett munkaviszonyt később, a nyugdíj szempontjából
nem veszik majd figyelembe szolgálati időként – egyéb
hátrányokkal is járhat: egy esetleges munkabalesetnél
nehezebb a munkaviszony bizonyítása, de a diák kockáztatja azt is, hogy a munkaviszony végén nem - vagy
nem a remélt mértékben - kapja meg a munkabérét.
Egyszerűsített foglalkoztatás: Ha a munkavégzés nem
rendszeresen történik, a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszony egyszerűbb formáját is választhatja.
Ilyen forma az egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi
munka. Ez a foglalkoztatási forma rövidebb időszak(ok)
ra létesíthető, egyszerűbb formában, ugyanakkor korlátozott időtartamra: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb
évi 120 munkanapra, alkalmi munka esetében legfeljebb
öt egymást követő napra, egy hónapon belül legfeljebb
15 napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra. Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás: Gyakori foglalkoztatási
forma a diák munkavállalók esetében az iskolaszövetke-
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zetek közreműködésével történő munkavállalás is. Ilyenkor a diák a tagsági jogviszony mellett munkaviszonyt is
létesít az iskolaszövetkezettel, mely biztosítja számára a
munkalehetőséget. Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás
előnye, hogy a diák mögött ott áll az erősebb pozíciókkal
rendelkező iskolaszövetkezet, ami nagyobb garanciát
nyújt a foglalkoztatás biztonságára. Iskolaszövetkezeti
foglalkoztatás jogszerűen csak nappali tagozatos tanulóval, hallgatóval létesíthető.
A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc
óra lehet. Ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is
végez munkát, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni! Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén legalább harminc perc, hat
órát meghaladó beosztás szerinti munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani a fiatal munkavállaló részére. A két munkanap között
pedig legalább 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Ha pl.
a munkavállaló beosztása szerint este 21:00 órakor fejezi be a napi munkáját, másnap legkorábban 9:00 órakor
kezdhet.) Korlátozásokat tartalmaz az Mt. a pihenőidő
kiadásával kapcsolatban is:
- a fiatal munkavállaló pihenőnapjai nem oszthatók be
egyenlőtlenül, tehát minden héten
két pihenőnapot kell biztosítani számára (az egyébként
irányadó általános szabály szerint havonként legalább
egy pihenőnapot kell vasárnap kiadni).
- ha a munkáltató a heti pihenőnapok helyett pihenőidőt
biztosít (erre akkor kerül sor, ha a pihenőidő nem esik
egybe a naptári nappal), annak tartama nem lehet kevesebb 48 óránál.
- Természetesen nem csupán a „rendes” munkaviszonyban álló munkavállalót, hanem a nyári munkát végző fiatalt is megilleti az éves rendes szabadság. Általános
szabály szerint a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján 20 nap alapszabadság jár, melyhez az életkortól függően jár pótszabadság. Fiatalkorú esetén az
életkor szerinti pótszabadság helyett a 18. életévét be
nem töltött munkavállaló részére az alapszabadságon
túl további évi - 5 munkanap pótszabadság is jár.
A munkabér
A munkabért meg lehet állapítani időbérben (havi, heti,
napi vagy órabér), vagy teljesítménybérben is. A munkabérben a felek szabadon állapodnak meg, a munkajogi
szabályok meghatározzák azonban azt a legkisebb ös�szeget, az ún. minimálbért, amelyet a munkavállalónak
a megállapított munkaidő ledolgozása esetén mindenképpen meg kell kapnia. A minimálbér összege a napi
8 órás teljes munkaidőre vonatkozik, részmunkaidős
foglalkoztatás esetén annak időarányos részét kell megfizetni. Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített
munkaviszony esetén alapbérként, illetve teljesítmény-

bérként- a meghatározott feltételeknek megfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. A filmipari statiszta
alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem
haladhatja meg a 12 000 forintot.
Hova fordulhat a diák munkavállaló jogsérelem
esetén?
A munkaviszonnyal kapcsolatos problémákat, kifogásokat először természetesen a munkáltatóval célszerű
megvitatni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, több
olyan fórum is a munkavállaló rendelkezésére áll, amelyeken a jogsérelem orvosolható. A munkavállalót ért
jogsérelem orvoslásának elsődleges fóruma természetesen a diák munkavállalók esetében is a közigazgatási
és munkaügyi bíróság, mely a fővárosban és megyénként működik. A diákok tapasztalatlansága, valamint
az eljárás körülményessége, hosszadalmas volta miatt
azonban nyilvánvalóan csak ritkán fordul elő, hogy a
nyári munkával kapcsolatos jogsérelem a bíróság előtt
nyer orvoslást. Gyorsabb és egyszerűbb az eljárás, ha
az őt ért sérelem miatt a diák, vagy szülője, törvényes
képviselője az erre hivatott munkaügyi hatósághoz fordul, mely a panaszt rövid időn belül kivizsgálja, és annak
megalapozottsága esetén intézkedik a jogsértő munkáltatóval szemben. Munkaügyi ellenőrzést végző hatóságként a fővárosban és valamennyi megyeszékhelyen a
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai járnak el.
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatásfelügyeleti Főosztály

8 óra

6 óra

4 óra

havi bér

111 000

83 250

55 500

heti bér

25 500

19 125

12 750

napi bér

5 110

3 832,50

2 555

órabér

639

639

639

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 70.A
§ előírja, munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma
legalább ötven fő.
A választást követően a munkáltatónak a képviselőket
egy éven belül 16 órás oktatásban (alapképzés), azt
követően évente 8 órás továbbképzésben kell részesítenie.
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GKI: a beruházások vis�szaesése a gazdaság idei
lassulásának fő oka
A magyar gazdaság idei lassulásának fő oka nem az export fékeződése, hanem a beruházások 5 százalék körüli visszaesése lesz a GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint.
Az MTI-hez eljuttatott előrejelzésben kifejtik: az
uniós támogatások csökkenése és az üzleti szféra
alacsony beruházási hajlandósága miatt várható a
beruházások visszaesése. Ugyanakkor a fogyasztás kissé gyorsulva 2,5-3 százalékkal bővülhet, az
erősödő bérkiáramlás és az 1 százalékpontos szjacsökkentés hatásánál kisebb, 0,8 százalék körüli
fogyasztóiár-emelkedés miatt.
A kormányzat az EU-transzferek gyorsított lehívása,
a lakásépítések ösztönzése és a jegybank növekedéstámogató programja révén igyekszik serkenteni
a növekedést, ezektől azonban inkább csak jövőre
várható érdemi hatás a GKI szerint.
Az elemzés megállapítja, hogy a magyar gazdaság
növekedési üteme tavaly a negyedik negyedévben
átmenetileg ismét felgyorsult, több mint 1 százalékponttal haladta meg az EU átlagát, a régióban azonban a szlovák, a román, a lengyel, a cseh és a bolgár
fejlődés így is gyorsabb volt. Éves átlagban idén a
lassulás folytatódása várható, a 2014. évi 3,7 százalék és a tavalyi 2,9 százalék után 2016-ban 2,3 százalék körüli dinamika valószínű. Az EU előrejelzése
szerint a régió 11 országa közül a magyarnál csak a
horvát, a bolgár és a szlovén növekedési ütem lesz
alacsonyabb - közölte a gazdaságkutató.
Az OECD február közepén a novemberi 0,3 százalékpontos mérséklés után újabb 0,3 százalékponttal,
3 százalékra csökkentette a világgazdaság 2016-ban
várható növekedési ütemét. A nemzetközi szervezet
ezért az állami beruházások növelését és a szerkezeti reformok végrehajtását sürgeti, mindenekelőtt az
eurózónában - idézte fel a GKI.
Az OECD szerint az eurózóna gazdasága idén lassulva, alig 1,4 százalékkal nő, ez 0,3 százalékponttal
alacsonyabb az Európai Bizottság két héttel korábbi
előrejelzésénél. Ez kedvezőtlen jel a magyar kivitel,
és általában a gazdaság számára. A nemzetközi politikai kockázatok továbbra is jelentősek, növekszik a
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kétsebességes EU létrejöttének valószínűsége, ami
főleg hosszabb távon rontaná Magyarország perspektíváját - mutatott rá a GKI. Az elemzés szerint tavaly az államháztartás pénzforgalmi hiánya az emelkedő adóbevételek ellenére a tervezettnél több mint
300 milliárd forinttal több lett, ami az EU-tól származó bevételek csúszásának következménye. Az
EU által figyelt GDP-arányos hiány viszont a vártnál
kedvezőbben, 2 százalék körül alakult. Ugyanakkor
az állami intézmények növekvő kifizetetlen számlái,
az általuk nyújtott - például egészségügyi és oktatási - szolgáltatások romló színvonala viszonylagossá
teszi ezt az eredményt.
Az MNB számításai szerint a bruttó államadósság
GDP-hez viszonyított aránya a 2014 végi 76,2 százalékról 2015 végére 75,5 százalékra csökkent. Eközben azonban a költségvetési tartalékokat a szokásos
évközi szinthez viszonyítva a GDP mintegy 2,5 százalékával, sőt az egy évvel korábbi, ugyancsak mesterségesen leszorított szinthez képest is bő 1 százalékponttal csökkentették. Enélkül az államadósság
aránya növekedett volna - fejtette ki a gazdaságkutató.
A GKI szerint 2016-ban 2,3 százalék körüli államháztartási hiány várható, miközben a GDP-arányos államadósság 1 százalékponttal csökkenhet.
A külső finanszírozási képesség 2015-ben kiugróan
magas, a GDP 8,5-9 százaléka körül lehetett a folyó
fizetési mérleg magas aktívuma és az EU-források
rekord mértékű beáramlása következtében, idén az
utóbbi csökkenése miatt kisebb aktívum várható.
Tavaly folytatódott a tőke kiáramlása, a tőkeexport
mintegy 0,4 milliárd euróval haladta meg a tőkeimportot, s ebben fordulat idén sem várható a GKI szerint.
A gazdaságkutató 2016-ban az ipari termelés 5 százalékos bővülésével és az építőipar stagnálásával
számol. Előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta
6 százalékra mérséklődik az év végére.

Jászkun Gazdaság
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