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CSEPELI LAJOS
Életének hatvankettedik évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Csepeli Lajos,
a Co-op Hungary Zrt. elnöke, a Coop Szolnok Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Több szakmai díja mellett 2005-ben Gróf Károlyi Sándor Gazdaságfejlesztési
nagydíjjal, 2008-ban pedig a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje
kitüntetéssel ismerték el munkásságát. Közéleti szerepvállalásáért Szolnok
Város Ezüst-Pelikán Díjjal jutalmazta
A szolnoki, és a magyar gazdasági élet meghatározó személyiségét több ezer
gyászoló november 25-én kísérte utolsó útjára.

FÜLÖP BÉLA
Életének 66. évében, 2016 szeptemberében méltósággal viselt hosszú
betegség után elhunyt Fülöp Béla, a megye 50 legjelentősebb vállalkozásai
közé tartozó Metálplaszt Kft. ügyvezetője, tulajdonosa.
Lokálpatrióta révén fontosnak tartotta olyan programok támogatását,
amelyek elősegítették Jászberény gazdasági és kulturális fejlődését.
Kiemelt figyelmet fordított, hogy a vállalkozásához szükséges
beruházásoknál, beszerzéseknél a helyi cégeket részesítse előnybe, ezáltal is
erősítve Jászberény gazdasági fejlődését.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket nyilvánítjuk a gyászoló családoknak.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

A múló esztendő eseményekben gazdag volt és
a tekintetben sorsfordító, hogy a ciklus lejártával lezajlottak a kamarai választások. A kamara
kiemelt feladata a megye értékteremtő gazdaságának a támogatása. Ez az év minden korábbinál kedvezőbben alakult: az átlagot meghaladó növekedést ért el a megye gazdasága. Az
árbevétel 2353 milliárd forint volt, amely 7,6 %-al
magasabb mint a bázis. Az eredményben meghatározónak mondható az export, ugyanis ennek
nagyságrendje 1268 milliárd forint, mely 10,5
%-os növekedést tartalmaz. Megfogalmazható,
hogy exportorientált a megyénk gazdasága. Fajlagosan mintegy kétszerese az export az országos átlagnak.
Ipargazdaságunk egészében a megyék közötti rangsorban a 7. legjobb teljesítményt érte el.
A megye 7 kistérségében az előző évtől eltérően a különbségek kismértékben nőttek. A megye
húzóágazata a feldolgozóipar, mely az összteljesítmény 73,5 %-át reprezentálja. A nemzetgazdasági ágazatok közül a feldolgozóipar mellett
dobogós helyen van a kereskedelem és az agrárágazat. A kiemelt ágazatok közül egyedül az építőipar teljesítménye csökkent 9,7 %-al.
A vállalkozások jövedelemtermelő képessége
az előző évi 4,11 %-ról 3,58 %-ra csökkent. A
kiemelt vállalkozásoknál az esetek többségében
a fajlagosan magas árbevétel szerényebb jövedelemtermelő képességgel párosul. A KKV szektorban, különösen a gépipari vállalkozások jövedelemtermelő képessége az átlagnak több mint
kétszerese. Nagyon differenciált a kép, nyugtalanító, hogy az adóbevallást benyújtó vállalkozások közel 1/3-a veszteséges.
A gazdaság területén foglalkoztatottak száma
66.310 fő, mely 4,5 %-al több az előző évinél.
A kistérségek között legdinamikusabban nőtt a
foglalkoztatás Szolnokon 12,2 %-al. A gazdasági szférában foglalkoztatottak 3/4 része a szolnoki és a jászsági kistérségben helyezkedik el.
A keresetek a lezárt gazdasági évben 6,6 %-al
bővültek, és így az egy főre eső évi bruttó jövedelem 2268 e. forint. A differenciálódás a nemzetgazdasági ágazatok között jelentős. Egészében

az is tükröződik, hogy a termelő szférában foglalkoztatottak átlag jövedelme az országosnak alig
több mint 70 %-a.
A gazdaság teljesítményének elemzésére jó lehetőséget kínál a kamaránk és a NAV megyei igazgatóságának közös kiadásában megjelenő TOP
50 kiadvány. A közös alkotást az országban egyedülállóan csak mi voltunk képesek már 21. alkalommal elkészíteni. A közzétett elemzés az érdeklődők számára információkat szolgáltat és hiteles
képet ad a megye gazdaságának az állapotáról. Az angol és német nyelven történő kiadást a
gazdasági diplomácia segítségével eljuttatjuk a
hazánkkal potenciális gazdasági kapcsolatban
lévő országokba. Emellett a kamara kapcsolatrendszerén keresztül partnereinknek külföldön
és hazánkban egyaránt rendelkezésére adjuk. A
TOP 50 átadása minden évben jelentős esemény
a megye gazdaságát meghatározó vállalkozások
számára. Külön is érdemes hangsúlyozni, hogy az
elért teljesítmény messze túlmutat a TOP 50-en,
hiszen kooperációs partnerként az értékek előállításában mintegy 4500 mikro- kis- és középvállalkozás vesz részt.
A korábbi évektől eltérően új jelenség a munkaerőpiacon, hogy állandósult csaknem minden
területen a képzett munkaerő hiánya. E körülmény ismeretében felértékelődik a kamaránk
szakképzésbeli szerepvállalása. A tennivalókat
még inkább fokozza, hogy folyamatosan csökken
a szakképzésbe beiskolázható létszám. A kamara
kiválóan felkészült szakértői a képzési intézményekkel együttműködve kiemelten végzik a pályaorientációs munkát. A munka középpontjában a
tanulók megnyerése a hiányszakmákra történő
beiskolázásra. A feladat e tekintetben világos és
átlátható, ugyanis az elmúlt negyed században
hosszú távra kialakult a megye termelési és termékszerkezete. Az eddig is alkalmazott, jól szervezett gyárlátogatásokkal, szakmai versenyekkel
motiválni kell a fiatalokat a piacképes szakmák
tanulására. Vannak követendő példák, ugyanis
tanulóink az elmúlt évben is sikeresen szerepeltek a Szakma Sztár Versenyen.
A kézműipari szakmák kiemelt eseménye a
Jászkun Gazdaság
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kamaránk által az elmúlt években felvállalt Pelikán
Kupa szervezése. A gasztronómia legjelesebb
eseménye volt ez évben az Erfurtban megrendezett olimpia. A megyénkből benevezett 6 versenyző kiemelkedő sikereket ért el. Nyertek egy
aranyérmet, egy ezüstérmet és 5 bronzérmet. A
legsikeresebb versenyzők a Tiszazugból, a Nagykunságból és Szolnokról vettek részt.
Ez évben állami szerepvállalással továbbfolytatódott a mesterképzés. 7 szakmában 29 mestert avattunk november 17-én ünnepélyes keretek között Szolnokon az Agórában.
A kamarai munka szempontjából meghatározó
jelentőségű volt a szeptember 30-i Tisztújítás.
Az alkalmat felhasználva ezúton köszönöm meg
a vállalkozók bizalmát, melynek alapján lehetőséget kaptam 4 évre a kamara irányítására. A
választások során a tapasztalt szakemberek
mellett fiatal tehetséges vállalkozókkal erősödött az Elnökség. Az ipari, a kereskedelmi és a
szolgáltatási alelnöki tisztségre a szakmák elismert szakemberei kerültek új tisztségviselőként

megválasztásra. A 23 tagú Elnökségben 9 új
szakember vállalt tisztséget.
A vázoltakból érzékelhető, hogy stabil a megyénk
értékteremtő gazdasága. A meglévő gazdasági
potenciál mellett a hátrányosabb helyzetben lévő
kistérségek fokozatos felzárkóztatása esélyt ad
arra, hogy a megye gazdasága a megyék közötti rangsorban tartósan stabilizálja helyét az első
harmadban. Abban reménykedem, hogy a 4-es
számú fő közlekedési útvonal rövid időn belüli megépítésével látványosan javulni fog a Nagykunság, a Közép-Tiszavidék, a Tiszazug és a
mezőtúri kistérség tőkevonzó képessége. A térség önkormányzataival közös a felelősségünk,
közös a feladat.
A megyénk vállalkozó társadalmának az alkalomhoz illően békés, boldog karácsonyt és sikeres új
esztendőt kívánok!
Dr. Sziráki András
elnök

AZ MKIK XXXIV. TISZTÚJÍTÓ
KÜLDÖTTGYŰLÉSE A PARLAMENTBEN
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016.
október 27-én tartotta XXXIV. tisztújító küldöttgyűlését a Parlamentben. A küldöttek újabb négy
évre Parragh Lászlót választották a kamara elnökének. A kamara általános alelnöke Miklóssy
Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke lett. A küldöttgyűlést Kövér
László az Országgyűlés elnöke köszöntötte,
kiemelte, hogy a kormány és az MKIK közösen
dolgozik a magyar gazdaság erősítésén.
A házelnök az Országház felsőházi termében
felidézte, 2010 februárjában a kormányzásra
készülő Fidesz és az
MKIK együttműködési
megállapodást írt alá a
magyar gazdaság talpra állításának, a munkahelyek megvédésének és bővítésének, a
kis- és közepes vállalkozások segítésének,
illetve Magyarország
versenyképességének
támogatására.
A házelnök hang-

súlyozta, hogy a kormány és az MKIK 2010 óta
több mint 50 olyan programot valósított meg,
amelyek alapján a magyar gazdaság nemcsak
talpra, hanem növekedési pályára is állt, és
modellé vált az Európai Unióban
Parragh László, az MKIK elnöke emlékeztetett,
hogy 2010-ben a magyar gazdaság rossz állapotban volt. A Fidesszel kötött megállapodás lényege éppen az ország gazdasági rendbetétele volt.
Elmondta, hogy az első három évben ez sikerült,
a következő három évben pedig az ország gazdasága olyan fejlődési pályára állt, amely az MKIK
reményei szerint hos�szú távú és tartós lesz.
A vezető tisztségviselők megválasztása
mellett a kiemelkedően
eredményes kamarai
és gazdasági területen
végzett munkájukért
többen kamarai elismerésben részesültek.
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TISZTÚJÍTÁS A KAMARÁBAN
2016. szeptember 30-án – az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás és a kézműipari tagozatok küldöttválasztó tagozati ülését követően – megtartotta tisztújító küldöttgyűlését a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése.
A 66 fős küldöttgyűlés a következő 4 évre megválasztotta a kamara elnökét, általános alelnökét,
a 4 tagozat elnökét, a 23 fős elnökséget, valamint az 5-5 fős ellenőrző és etikai bizottságot.
A testület egyhangú szavazattal ismét Dr. Sziráki Andrást választotta meg a kamara elnökének.
További választott tisztségviselők:

● általános alelnök: Szatmári Zoltán (Jászberény, Securus Hungary Zrt.)
● ipari tagozati elnök: Nagyné Horváth Katalin (Mezőtúr, Siluett-2007 Kft.)
● kereskedelmi tagozati elnök: Bodnár János (Szolnok, Coop Szolnok Zrt.)
● szolgáltatási tagozati elnök: Gaál Zoltán (Szolnok, Pikoló Kft.)
● kézműipari tagozati elnök: Samu István (Kunszentmárton)
 llenőrző bizottság elnöke: Berdó Zsuzsanna (Jászapáti, Jászapáti
● e
és Vidéke ÁFÉSZ)
● etikai bizottság elnöke: Lipóczki János (Szolnok, Lizsina Kft.)
ELNÖKSÉG TAGJAI
SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT

IPARI TAGOZAT
Bencsik Ferenc

Rapid Építő Kft.

Lipóczki János

Lizsina Kft.

Balla Imre

Szigma B. Kft.

Mátyus Irén

SUMMA Kft.

Gyenes Balázs

Fort-Kom. Kft.

Tamus Angéla

THN-Tamus Kft.

Sebastian Gamble

CLAAS Hungária Kft.

Ozsváth László

egyéni vállalkozó

Szabó Noémi

Derula Kft.

Schneider Mónika

OTP Bank Nyrt.

KERESKEDELMI TAGOZAT

KÉZMŰIPARI TAGOZAT

Matókné Bóna Erika

Bohács Tamás

Bohács és Társa Bt.

(ért. igazgató)

CO-OP Star Zrt.

Ilonka József

Joci-Fa Kft.

Pap Lajos

Tisza- COOP Zrt.

Osztrovszki Ildikó

egyéni vállalkozó

Dr. Tóth József

Tiszaföldvár COOP Zrt.

Szöllősi Zoltán

egyéni vállalkozó
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
ELNÖKSÉGÉNEK ÚJONNAN
MEGVÁLASZTOTT TAGJAI

BODNÁR JÁNOS
1953-ban, Kuncsorbán született, jelenleg Kunhegyes él,
nős, három leánygyermeke
van.
A Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán szerzett közgazdász képesítést, szakmai
életútjának négy fontos állomása van: 1977-től kilenc
éven át az Abádszalóki Termelő Szövetkezet közgazdasági osztályvezetőjeként dolgozott, ezt követően Kunhegyesen a közép-Tiszavidéki Áfész először közgazdasági főosztályvezetőjeként, majd
1992-től szövetkezeti elnökeként tevékenykedett.
2002-től három éven át töltötte be a Nagykun-Ker
Zrt. vezérigazgatói posztját.
2005-től, immáron 11 éve a Coop Szolnok Zrt. gazdasági vezérigazgató helyetteseként dolgozik.
Az eddig végzett munkáját több alkalommal elismerték, 2009-ben megkapta Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzatának gazdasági díját is.
2000-től 12 éven át tagja volt a Kereskedelmi és
Iparkamara Elnökségének.Szabadidejében szívesen sportol: fiatalabb korában aktív labdarúgóként,
később labdarúgó játékvezetőként is tevékenykedett, 1980 óta pedig minősített sakkozóként több
évig megyei I. osztályban sakkozott.
OSZTROVSZKI ILDIKÓ
1971-ben Kunszentmártonban született. 1991 júniusától
Szolnokon dolgozik vállalkozóként a fodrász szakmában.
2009-ben találkozott először a szakács hidegkonyhai
artisztikával. Hobbinak indult,
ma már a mindennapjai szoros része ez a művészeti ág,

hivatása mellett meghatározza és kiteljesíti az életét.
Szakterülete az artisztika, amely a szakács szakmában olyan konyhaművészeti ág, ahol az alkotás kizárólag ehető élelmiszer alapanyagból készülhet.
2013 óta szinte minden hazai versenyen elindul és
eredményesen versenyzik. 2013-ban már indult az
amatőr ételszobrászok versenyén, a gyümölcscsodák kategóriában, ezüstérmes lett.
2015-ben a X. Pelikán Kupa gasztronómiai versenyen „Koronázási Ékszerek” című versenymunkáját aranyéremmel díjazta a szakmai zsűri. Egy évvel
később ” Magyarok az Olimpián” című kompozíciójával ismét sikerült a szakmai zsűrit lenyűgözni. Azon
szerencsés versenyzők közé tartozik, aki képviselhette Szolnok városát és hazánkat Németországban, az
I K A Kulináris Olimpián Erfurtban. Első alkalommal
vett részt az Olimpián. G-Astro Art című versenymunkáját, mely a gasztronómia és az asztrológia ötvözése volt, ezüstéremmel díjazta a nemzetközi zsűri.
SCHNEIDER MÓNIKA
– igazgató OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út
1998-ban kezdte vezetői
pályafutását az OTP Banknál. Az eltelt 18 év alatt volt
alkalma Jász-NagykunSzolnok megye több városát is közelebbről megismerni, többek között fiókvezetői
feladatokat látott el Tiszaföldváron, Martfűn, Mezőtúron, Túrkevén és egy rövid ideig Kisújszálláson
is. Közel 5 éven keresztül párhuzamosan több fiók
vezetésével volt megbízva. Jelenleg a Szolnoki Szapáry úti fiók igazgatója, ezt a pozíciót 2011 óta tölti be.
Közgazdászként, és informatikai szakemberként
fontos számára a folyamatos szakmai fejlődés, a
digitalizálódó társadalmunkban egyre intenzívebbé
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váló globális gazdasági versenyben való megfelelés. Igyekszik minél szélesebb körben tapasztalatokat gyűjteni mind a lakossági, mind pedig a vállalati üzletág területén. Legfőbb feladata az OTP Bank
stratégiai céljaival összhangban a hálózati feladatok szakmai és üzleti irányítása.
SZABÓ NOÉMI
1973-ban született Vácott.
Gyermekkorát a Szolnok
melletti településen, Tószegen töltötte. Szülei, a kort
megelőző jövőbelátása okán
Pécsre küldték kéttannyelvű
gimnáziumba. Ezt követően
Szegeden olasz nyelvtanári, majd Budapesten közgazdász diplomát szerzett. Rendszeresen vesz részt
továbbképzéseken, kurzusokon melyek a szakmai
fejlődését szolgálják.
Pályafutását a textiliparban kezdte, majd a Derula
Kft elődje alkalmazta dunántúli üzemében. Néhány
éves külföldi munka után hazatérésekor az előző
munkahelyén helyezkedett el, amely már az olasz
Bonzano cégcsoporthoz tartozott. Két év elteltével
új lehetőséget kapott, amely visszavezetett a családja közelébe.
A Derula kft szolnoki üzemében adminisztrációs
vezetőként kezdte 2004-ben. A cég dinamikus és
gyors fejlődését végigkísérve 2013-ban ügyvezetői kinevezést kapott. Az ipari fejlesztéseken felül a
mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban is jelentős beruházásokat hajtottak végre. Igyekszik legjobb tudása szerint vezetni a vállalatot, a fenntartható és sikeres jövő megteremtésének jegyében.
Mindezek mellett fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást is.
Számára a legfontosabb értékek a tisztesség, az állhatatosság és az élethosszig tartó tanulás.
OZSVÁTH LÁSZLÓ
Túrkevén született 1956.
július 2-án, itt is él, a Széchenyi utca 4. szám alatt.
1980-ban gépészmérnöki
diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Már munka mellett 1984ben gépész-mérnök tanári diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1988-ban a Ványai
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Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában gépész-mérnök
tanár, 1990-től műszaki igazgatóhelyettes, 2005től 10 éven át volt igazgató. 2002-ben a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető diplomát szerzett. Jelenleg címzetes
igazgatóként, középiskolai mestertanárként műszaki elméleti tantárgyakat tanít.
Szakmai vizsgabizottsági tagsági, országos szakmai vizsgaelnöki valamint országos szakmai szakértői tevékenységeket lát el főleg a gépészeti szakmák területén. Elnöki, szakértői feladatokat lát el az
Oktatási Hivatal pedagógusminősítésében.
Az oktatást érintő tevékenységei mellett 3A Takarékszövetkezetnél felügyelőbizottsági tag Túrkeve
Város Önkormányzati képviselője, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában elnökségi tag, és a Szakképzési Kollégiumának
elnöke Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja.
SEBASTIAN GAMBLE
Német állampolgár, 1970ben született Tanzániában.
A német nyelv mellett folyékonyan beszél angolul és
magyarul is. Pályafutását,
mint friss diplomás gépészmérnök, gyakornokként
kezdte a CLAAS harsewinkeli
központjában, ahol különböző projektek révén 2005-ben Magyarországra is
sikerült eljutnia. 2005-től négy éven át projekt mérnökként igyekezett a teljes magyarországi termelés
szervezésének és lebonyolításának munkáját segíteni, a további eredmények javulása érdekében a
logisztikai folyamatok folyamatos ellenőrzésével, fejlesztésével. Azt követően többek között különböző
nemzetközi sourcing projekteket vezetett társgyáraik
számára Közép- és Kelet Európa országaiban. 2009től pedig a CLAAS Hungária Kft. vezetőségi tagjaként
beszerzési vezetőként tevékenykedett.
Büszkék rá, hogy a törökszentmiklósi üzem 2016ban hatodik alkalommal kapta meg a csoport gyártóvállalatainak versenyében a „Kiváló Termelővállalat” díjat, és hogy az itt folyó munkára a folyamatos
innováció jellemző. 65 fős tanüzemük, mely a
megyében a legnagyobb, négy szakmában biztosítja a szakmunkás-utánpótlásnevelést.
Munkája mellett szabad idejében szívesen futballozik, teniszezik és főz. Két fiú és egy lány gyermek
édesapja.
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

PAP LAJOS
1960. február 23-án született Szentesen, jelenleg
Szolnokon él, két nagykorú fia van.
A szolnoki Kereskedelmi
Főiskolán üzemgazdászként végzett, majd folytatva tanulmányait 1989-ben
a Közgazdaságtudományi
Egyetemen közgazdász diplomát szerzett.
Pályafutását 1982-ben a MESZÖV-nél kezdte revizorként, később pedig 1992-től a Tisza-Coop Zrtnél mint gazdasági vezető, majd gazdasági igazgató, 2011-től pedig a Társaság vezérigazgatójának
választották meg.
A magyar tulajdonú COOP rendszer építésénél kezdetek óta jelen van, aktívan közreműködik a hálózat fejlesztésében.
Szakmai elismerésként 2015-ben Gróf Károlyi Sándor Gazdaságfejlesztési Nagydíjban részesítették.
A sportnak mindig is nagy szerepe volt az életében.
Szabadidejében szívesen kerékpározik, télen a síelést részesíti előnyben.
BOHÁCS TAMÁS
1965-ben született. Gyermekkora óta érdekli az elektronika, ezért is végezte el
a Jászberényi Erősáramú
Szakközépiskolát.
Ezután rádiós bemérőként,
és TMK műszerészként dolgozott 5-5 évet. Eleinte csak
másodállásban kezdett biztonságtechnikai rendszerekkel foglalkozni. Aztán
egyre jobban érdekelték az egyedibbnél-egyedibb,
személyre szóló megoldások. Ahogy egyre nagyobb
igény merült fel ezekre az eszközökre, teljes figyelmét erre fordította és ebbe az irányba képezte tovább
magát. Magánvállalkozó lett, majd ahogy szélesedtek
a tevékenységi körök, 1998-ban betéti társaságot
alapított. 2000-ben elvégezte a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnök Továbbképző Intézet kihelyezett tagozatát, ahol Biztonságszervezői I. felsőfokú szakképesítést szerzett. Riasztó, tűzjelző, beléptető, segélyhívó, kültérvédelmi és
videokamerás megfigyelő rendszereket telepítenek,
és 24 órában távfelügyelik őket. Igyekszik több lábon
állni, ezért az évek során egyre szélesedett a tevékenységi körük. A kaputechnika minden területe
ismert számukra, kovácsolt vas jellegű kerítéseket,

kapukat készítenek a lakatos munkától az automatizálásig. 2006-ban megszerezte, majd 2012-ben
megújította a tűzvédelmi szakvizsgát. Klíma és hűtéstechnikai rendszereket is értékesítenek, szerelnek,
szervízelnek. HKVSZ-tagok, minden évben szakvizsgáznak. Közel 10 éve pedig az Electrolux, AEG és
Zanussi háztartási gépek Márkaszervíze is.
Közel 20 éve a cég vezető tisztségviselője és egyben ügyvezetője, amely egész embert kívánó feladat,
nem is lehetne ezt stabil, segítő családi háttér nélkül csinálni. Feleségével, aki mérlegképes könyvelő
és szintén a cégnél dolgozik, 3 gyermeket nevelnek,
titkon bízva abban is, hogy lesz majd kinek átadni a
tapasztalatokat.
SZŐLLŐSI ZOLTÁN
1952-ben született, Jászjákóhalmán, jelenleg is itt él.
Gépszerelő szakon érettségizett, Jászapátin. Majd a
Mezőtúri Technikum elvégzése után kereskedelmi végzettséget a Szolnoki Kereskedelmi Főiskolán szerzett.
Első munkahelye a MEZŐGÉP Besenyszög úti gyára volt, Szászberken, és
Jászberényben is dolgozott, végül pedig a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ bedolgozói hálózattal kapcsolatos ügyeit irányította. 1984-től őt bíztak meg a az
ÁFÉSZ által alapított TÉBA áruház vezetésével. Nem
sokkal ezután az ÁFÉSZ profilt szűkített, nem kívánt
tovább foglalkozni ezzel a szakterülettel, ekkor ajánlották fel, hogy egyéni vállalkozóként bérbe vétellel tovább működtetheti a telepet. Rövid gondolkodás után belevágtak, 1992-ben pedig lehetőségük
nyílt meg is vásárolni a jászapáti telepet. Ez bővült
később a jászladányi, illetve a jászberényi telephel�lyel. Számos bővítést, korszerűsítést hajtottak végre, beton üzemet építettek. A beruházások mellett
természetesen jelentős szakmai fejlődés is történt,
megfelelve a mai igényeknek elindították például
az interneten keresztüli értékesítést is. Büszkék rá,
hogy az utóbbi évek jászsági építkezéseinek jelentős részéhez ők szállították az építő anyagokat, és
a kész betont.
A cég jelenleg igazi családi vállalkozásként működik:
Jászladányban az öccse, Szőllősi Károly a telepvezető, a jászberényi telepet Felesége irányítja, Jászapátiban pedig már 20 éve fiával, Norberttel együtt
dolgozik.
Lányuk gyermekorvosként dolgozik Budapesten,
idejük nagy részét a munka mellett a hat, és egy
éves kisunokájuk töltik ki.
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ÉV VÁLLALKOZÁSA
DÍJ KITÜNTETETTJEI
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamara Elnöksége gazdasági teljesítményük elismeréseként Év Vállalkozása Díjakat adott át. Az elismeréseket Tamásné Czinege Csilla adószakmai
ügyekért felelős helyettes államtitkár, Miklóssy Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
általános alelnöke, és Dr. Sziráki András a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adták át.

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

HERMANN KFT.
A Hermann Kft.
1999-ben alapított,
100% magántulajdonban lévő vállalkozás, amelynek
fő tevékenysége
fémek felületkezelése. A cég Mezőtúron, a Szolnoki út
79. szám alatt létesített telep- és székhelyet, majd 2006-ban a
fegyverneki telephely
Hermann András
is elkészült.
ügyvezető igazgató
Szolgáltatásaikat
elsősorban azon termékgyártóknak ajánlják,
akiknek magas minőségű, esetenként különleges követelményeknek is megfelelő bevonatra,
vagy bevonatrendszerre van szükségük.
A fegyverneki üzem építése 2005. év végén

kezdődött, míg a termelés megindítására 2006
augusztusában került sor. Az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően, ma már
két üzemcsarnokban folyik termelés. Az I. Üzem
alapterülete 480 m2, amelyhez 135 m2 szociális
helyiségeket is magába foglaló irodaépület tartozik, míg a II. Üzem alapterülete 768 m2, amely egy
karbantartó műhelyt foglal még magába.
2012-ben elkészült a nyers- és késztermékek
tárolására szolgáló 537 m2 alapterületű raktár,
amely egy új szociális helyiséget is magába foglal.
Az üzemben három műszakos munkarendben
történik az anyagok felületkezelése, amelyhez
három horganyozó-, egy eloxáló-, egy foszfátozó, ill. egy elektrokémiai polírozó sor áll
rendelkezésre.
A Hermann Kft. az értékesítés nettó árbevétele szempontjából a 2014-es évhez képest 14%os növekedést könyvelhetett el, 2015. évi nettó
árbevétele 369.393 e Ft volt.

HORVÁTH KERESKEDELMI,
SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT.

Horváth Ferenc ügyvezető
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A kisújszállási Horváth Kft. 1998-ban került
bejegyzésre, és 1999. május 1. óta, majd 17 éve
van jelen Kisújszállás életében, mint Horváth Kert
Vendéglő.
A vendéglő 1999. május 1-én családi vállalkozás keretein belül nyitotta meg kapuit. Hangulatos környezetben, szolid árakkal, rendezvények
szervezésével, lebonyolításával és előfizetéses
étkeztetéssel várják a vendégeket Kisújszállás
szívében, csendes, nyugodt környezetben.
A vendéglő jelenleg egy klimatizált, 50 fő befogadására alkalmas nagyteremmel, egy 30 fős
kisteremmel és nyári szezonban 30 fős kerthelyiséggel rendelkezik. Elhelyezkedésének, felszereltségének és 23 fős szakképzet személyzetének
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

köszönhetően mind üzleti, mind családi rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín.
A cég évek óta foglalkozik tanulóképzéssel, jelenleg 16 tanulót képeznek, tanulóik számos dobogós eredményt értek el országos versenyeken.
Horváth Ferenc tulajdonos, ügyvezető tanulóinak átadott szakmai tapasztalatát, felkészültségét igazolja, hogy ez évben az erfurti Kulináris
Olimpián bronzhelyezést ért el.

2015-ben az előző évhez képest a vállalkozás
növelte a mérleg szerinti eszköz és forrásállományát. Egy év alatt a vállalatnál befektetett tárgyi eszközök értéke közel 29%-kal nőtt. Az éves
nettó árbevételük 2011 óta folyamatosan növekedő értéket mutat, 4 év alatt közel hatszorosára
emelkedett, 2015-ben nettó árbevételük 147.567
e Ft volt.

ROSENBERGER MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI KFT.

Gebhardt László – logisztikai vezető

A Rosenberger Magyarország Kft. története
2003-ban kezdődik a Rosenberger Carlberg AB
összeszerelő üzemének átvételével. Napjainkra
a jászárokszállási üzem európai összeszerelő és
logisztikai központtá nőtte ki magát.
2007-ben az új összeszerelő csarnok építése jól
kigondolt megoldást biztosított az áruk áramlására,
valamint a munkakörülmények optimalizálására.
2010-ben megduplázták a gyártószintet és

termelékenyebb logisztikai terület jött létre. A
2014-ben Jászberényben megnyitott magas
feszültségű összeszerelő csarnok új helyet adott
az autóipari alkatrészek, például a hibrid és elektromos járművekben használt magas feszültségű
rendszerek összeszerelésének is.
Az 1.400 képzett foglalkoztatottjával, 6.800m2
gyártó és további 4800 m2 raktárterületével Jászárokszállás egy megbízható szakértői központtá
fejlődött és jelentősen hozzájárul a Rosenberger
csoport forgalmának növekedéséhez.
A vezetőség fontos feladatának tekinti az energia hatékony működést, a természeti erőforrások
megóvását, valamint a károsanyag-kibocsátás
és a hulladékkeletkezés elkerülését, ezzel védve a környezetet. Fentieken túl a vállalat filozófiai alapelve a szociális felelősségvállaláshoz való
elkötelezettség is.
2014-hez képest 2015-ben a vállalat nettó árbevétele megközelítőleg 27%-os növekedést mutat,
amelyből a belföldi értékesítés 42%-os, míg a külföldi értékesítés 27%-os növekedést takar. 2014ben az értékesítés nettó árbevétele 9.406.296, míg
2015-ben 11.971.793 e Ft volt.

ZÖLD F. MÉRNÖKI ÉS SZERELŐIPARI KFT.
A szolnoki Zöld F. Kft. működését családi vállalkozásként 1995. január 1-én kezdte meg. 2000.
december 30-tól Kft-ként működik.

Faragó Lajos ügyvezető

Fő tevékenységi körük kis- és középfeszültségű
villamos hálózatszerelés, valamint villamos-ipari
létesítmények és berendezések tervezése, szabványossági (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi) műszaki felülvizsgálata. Jelenleg 8 fő fizikai
állományú villanyszerelő alkalmazottat foglalkoztatnak és a társaság tagjai is az aktív állományban tevékenykednek.
A hálózatszereléshez és a közvilágítási rendszerek üzemeltetéséhez rendelkeznek a szükséges
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telep, M6 autópálya, Közvilágítási hálózatok bővítése több városban és megyeszékhelyen, szolnoki Repülőmúzeum, Béres Gyógyszergyár Zrt.,
Bükki Nemzeti Park.
2009 óta a duális szakképzés keretében 35 szakmunkástanulót képeztek.
5 év alatt a vállalkozás 80 %-kal növelte nettó árbevételét, 2015-ben nettó árbevételük
185.593 e Ft volt.

KITÜNTETÉSEK
ELNÖKI ARANYÉREM
Munkájuk elsimerése képen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Elnökének döntése alapján Elnöki Arnyérem kitüntetéseket adtak
át. Az Aranyérem Csányi Szabolcs szobrászművész alkotása, 2,8 cm
átmérőjű, aranyozott, dombor kivitelű fényes érem. Az Aranyérem
bársonytokban, és Díszoklevéllel együtt kerül átadásra.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki Aranyéremben részesítette Cserhalmi
Ernőnét.
Cserhalmi Ernőné a szakmája iránt elkötelezett, a
szövetkezeti mozgalomban több évtizedet eltöltött
nagytekintélyű fodrászmester. Kiemelkedő érdemei voltak a szakképzés területén. A kamarában,
két ciklusban elnökségünk tagjaként aktív szereplő volt. Nyugállományba vonulása alkalmából
a kamarában végzett munkája, illetve a szakképzés területén mutatott sikeres szerepvállalása alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Elnöki Aranyéremben részesítette.

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

darus, kosaras és egyéb vegyes használatú
teherautókkal.
Rendszeresen dolgoznak áramszolgáltatói üzemeltetésű hálózatokon is.
Referencia munkáink közül néhány a
közelmúltból:
-E.ON, valamint ELMŰ Zrt., MÁV Járműjavító
Kft. Szolnok, MARNEVÁL Kft. Törökszentmiklós,
DOTE klinika Debrecen, Kiskörei Szennyvíztisztító

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki Aranyéremben részesítette Gazdag
Sándort.
Gazdag Sándor 1974-től folyamatosan vezetői
pozíciót töltött be a szövetkezeti rendszerben.
Egyik létrehozója volt a Tisza COOP-nak, 1992ben a Kft ügyvezető igazgatójává, majd 1997-ben
az átalakulást követően a Zrt. vezérigazgatójává
választották. Utóbbi tisztségéből 2011-ben vonult
nyugdíjba, amely mellet ez év tavaszáig a COOP
Szolnok Zrt. kereskedelmi igazgatói tisztségét
töltötte be. A COOP rendszer megszervezésében, majd működtetésében sikeresen működött
közre. A színvonalas gazdaságszervező munkája mellett a kamara kereskedelmi alelnökeként
az ez évi választásokig a kamara életében aktív
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szerepet vállalt. Nyugállományba vonulása alkalmából az eddigi kamarai és gazdasági munkáját
elismerve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke Elnöki Aranyéremben részesítette.
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki Aranyéremben részesítette Mondiné
Kovács Krisztinát, a kamara munkatársát.

Mondiné Kovács Krisztina a kereskedelmi és
iparkamarában 1996. július 15-e óta dolgozik,
ez az első munkahelye. A kamara iránti elkötelezettségével, példaértékű magatartásával
kivívta munkatársai elismerését. Komoly érdemei vannak abban, hogy a megyénk versenyzői
rendszeresen sikeresen szerepelnek az SZKTV
versenyeken, illetve az általa szervezett több
ezer szintvizsgát is magas színvonalon koordinálja. Szakképzési feladatai mellett kamaránk elnökének munkáját is segíti. Kiemelkedő
munkája elismeréseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki Aranyéremben
részesítette.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Elnöki Aranyéremben részesítette Hodászy Nellit, a kamara munkatársát.
Hodászy Nelli a kamarában 1995. január 1-től dolgozik titkárnőként, majd a szakképzés csaknem
minden területén dolgozott, 5 éve szakképzési
tanácsadóként végez kiemelkedően jó munkát.
Az első munkahelye a kamara. Szerénységével,
példamutató magatartásával erőssége a szakképzési osztálynak. Több mint 21 éves kamarai
munkája elismeréseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki Aranyéremben
részesítette.

ELNÖKI EMLÉKPLAKETT
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke Elnöki Emlékplakett
díjban részesítette Szicsek Jánost, a Szicsek Kft ügyvezetőjét, tulajdonosát. Az Emlékplakett Ágh Fábián szobrászművész alkotása,
13,5 cm átmérőjű bronzplakett. Az Emlékplakett bőrbe kötött díszoklevéllel együtt, díszdobozban került átadásra.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Elnöki emlékplakettben részesítette Szicsek
Jánost, a Szicsek Kft. ügyvezetőjét, tulajdonosát.
Szicsek János a kézműves kamarával történt
egyesülést követően 2000-től kamaránk elnökségének tagja, illetve egy ciklusban alelnöke volt.
A rendszerváltást követően egyéni vállalkozóként
kezdte a pálinkafőzést, majd 2002. június 25-től
kft-ként működteti vállalkozását. Nagy elhivatottsággal és szakértelemmel végzett munkája
eredményeként a vállalkozás dinamikusan fejlődött. A hátrányos helyzetű térségben több mint
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
JGM_2016_12.indd 13
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60 főnek biztosít munkalehetőséget. A pálinkafőzés területén végzett technológiakorszerűsítés
elismeréseként a Debreceni Akadémiai Bizottság
és az Észak-alföldi régió kereskedelmi és iparkamarái Innovációs Díj elismerésben részesítették.
A cég dinamikus fejlődését elismerve a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara elnöksége Év vállalkozása díjban
részesítette. A korszerű, világpiacon is versenyképes és jelenlévő termékei hosszútávra biztosítják a vállalkozás stabil működését. Kiemelkedő
szakmai és kamarai munkáját értékelve a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnöki emlékplakettben részesítette.

KIVÁLÓ GYAKORLATI KÉPZŐHELY
EGYEDI KÉPZŐHELY- PRESTIGE SZÉPSÉGSZALON
Pásztor Yvett a Prestige Szépségszalon vezetője
gimnáziumi tanulmányai után választotta a fodrász szakmát, majd a szakmai gyakorlat megszerzése után mestervizsgát tett 1993-ban. A
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti
Karát 2007 júniusában, majd 2014-ben
a Nyugat-Magyarországi Egyetem
felsőfokú gyakorlati oktatói és képzési szakértői szakképzését sikeresen
elvégezte. Felsőfokú tanulmányai
nagyban hozzájárultak diákjai színvonalasabb oktatásához,
szigorlatozott pedagógiából és pszichológiából. Ezen kívül
rendszeresen részt vesz a területi kamara által
indított szakmai képzéseken, ahol az éppen aktuális jogi-, pszichológiai-, pedagógiai ismereteket
sajátítja el.
Fodrász tevékenysége mellett rendszeresen foglalkozik szakmai- és mestervizsgáztatással, illetve
képzőhely-ellenőrzési szakértőként is kap megbízást. E területen is igyekszik folyamatosan képezni magát:
Mestervégzettséggel a kezében rögtön megnyitotta első szalonját a szolnoki Skála Áruházban.
Már a kezdetektől rengeteg sikerélményben volt
része, szenvedélye a munkája. Minden alkalmat kihasznált, ahol szakmai tudását fejleszthette: továbbképzéseken, tanfolyamokon és fodrászversenyeken vett részt, melyeken kimagasló
eredményeket ért el.
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Közben fodrásznövendékekkel is elkezdett foglalkozni, mintegy 60 diák tanulta ki a szakma fortélyait keze alatt az évek során a nappali, vagy
felnőttoktatás keretében. Hamar „kinőtte” szalonját, ezért megnyitotta a tágasabb belvárosi
szalont, mely lehetőséget és helyet biztosított új, korszerű
fodrászati eszközöknek, berendezéseknek, ezáltal több
tanítvány oktatására
nyílt lehetősége.
Másodállásban a
Kella Oktatásszervező Kft-nél elméleti és
gyakorlati szakoktató volt szaktantárgyakból öt éven
át, emellett pedig a
szalonjában gyakorlati oktatást adott a Ruhaipari Szakközépiskola
nappalis fodrász növendékeinek.
Minden évben foglalkoztat öt tanulószerződéses tanulót. Emellett a szépségápolás ágazatban
érettségire, azután fodrásznak készülő tanulók
nyári gyakorlatának letöltését is lehetővé tette,
idén nyáron öt fodrász tanulót foglalkoztatott.
Ügyel arra, hogy tanítványai ne csak az alapismereteket sajátítsák el, hanem megismerjék az aktuális trendeket, frizuradivatokat. Támogatja tanulói
részvételét az iskola által meghirdetett versenyeken, mint például „Szakma Kiváló Tanulója”, vagy
egyéb országos, megyei versenyeken. Sári Barbara nevezetű tanulója második helyezést ért el
és közönségdíjat kapott konty kategóriában.
Tanulóitól megköveteli a folyamatos szorgalmat
és a szakma tiszteletét, szeretetét. Szigorúsága,
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

elhivatottsága eredményeképpen minden végzett tanulójából sikeres fodrász vált.
Lehetőséget biztosít végzős diákjainak, hogy
a vizsgák sikeres letétele után üzletében

dolgozhassanak, így tovább támogatva szakmai fejlődésüket. Jövő évi tervei között szerepel
egy újabb szépségszalon megnyitása, ahol helyet
biztosíthat a jelenleg végzős diákjainak

CSOPORTOS KÉPZŐHELY – JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA
KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
A Jász-NagyIntézetünkben
kun-Szolnok
kiemelt hangMegyei Hetényi
súlyt fektetünk
Géza Kórháza betegközponRendelőintézet
túság mellett a
két telephetanuló központúságra, a kórlyen működő
jelenleg 1243
házban „élő”
ágyas egészgyakorlati képségügyi intézzés zajlik, felmény. A Kórház
ügyelettel gyaa megyehatákorolhatják, és
rokat átlépve
sajátíthatják
el az „ápolás
Közép-Magyarországi térmesterségét” a
séghez tartomindennapos
zó települések
betegellátás
Végzős
tanulószerződéses
tanulók
során a betegegy részének
ágy mellett. A
lakosait is ellátIntézetünkben tanulókat kön�ja, mely bizoTanév:
Szak:
Létszám:
dolgozik:
nyos szakmáknyebben megisban magasabb 2013/2014
merjük 1-1 gyaÁpoló
10 fő
8 fő
progresszivitási
korló helyen,
2014/2015
Ápoló
20 fő
15 fő
szintek esetén
már gyakorlaGyakorló ápoló
19 fő
16 fő
közel 500 ezer 2015/2016
ti időben kiváembert jelent.
lasztásra kerülA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza nek leendő kollégáink, és a sikeres záróvizsgát
Kórház- Rendelőintézet, mint a Magyar Állam követően tejes értékű munkavállalóként tudnak
központi költségvetési intézménye közvetlen és a betegellátásban részt venni.
közvetett módon végzi feladatát, és felel Jász- A gyakorlati képzés végén tanulói elégedettNagykun-Szolnok megye egészségügyi szakel- séget vizsgálunk, a gyakorlattal kapcsolatlátásáért, figyelembe véve az egészségügyi ellá- ban kérdéseket teszünk fel, a kapott eredmétás jelenlegi rendszerét.
nyeket értékeljük és elemezzük, hogy szükség
Az Intézetben 50 diplomás ápoló, 9 szakokta- esetén tudjunk változtatni, javítani a képzési
tó, 3 egészségügyi gyakorlatvezető segíti szak- módszereinken.
tudásával a gyakorlati képzést.
Intézetünkben a legelső tanulószerződést a Vélemények a gyakorlati képzésről:
2013/2014-es tanévben kötöttük 10 ápoló tanulóval (OKJ: 547230100105401). Jelenleg 53
• A csapat munkába a tanulókat is bevonják.
tanulószerződéses tanulónk van.
• Mindenki segítőkész, jó a nővér közösség.
Az egészségügyi ágazatban figyelembe véve
• Tanuló centrikusak, sokat tanultam a gyaa munkaerő piaci szempontokat, a munkaerő
korlat alatt.
utánpótlást, a kinevelés fontosságát óriási lét• Az osztály munkájából teljesen kivehettem
jogosultsága van a tanulószerződésnek.
a részem.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Hangsúlyos a képzésben az új innovatív ismeretek átadása:
• a tanulók részt vesznek az Ápolók Nemzetközi Napja, és a Járó Beteg Ellátási konferencián, amelyen szakdolgozó kollégák tartanak színvonalas előadást,
• kiscsoportokban, az intézmény részlegeinek, osztályainak látogatása ahol gyakorlati képzésük nincs pl: citológiai és hisztológiai labor, nukleáris medicina, központi
műtő, művese állomás,
• új vizsgáló eljárások, műszerek, berendezések megtekintése.
Két fogásos meleg étkezést biztosítunk, a sokszínű társadalmi háttér miatt kiemelten kedvezményes áron 185 Ft-ért a gyakorlati időre.

Az elméleti képzést biztosító iskolával közösen készítjük fel a tanulókat a szakmai versenyekre. Nagyon büszkék vagyunk az elért
eredményekre.
2014/2015-ös tanévben II. Skills Hungary Nemzeti Döntőjében első helyezést ért el Bíró Andrea tanulónk.
2015/2016-os tanévben III. Skills Hungary Nemzeti Döntőjében két tanulószerződéses tanulónk jutott be.
A Kórház konzorciumi partnerként pályázatot nyújt be SKILL laboratórium kialakítására, melynek eszköz parkja lehetővé teszi a
korszerű egészségügyi szaktudás gyakorlati
megszerzését.

TANMŰHELYI ÉS ÜZEMI KÉPZÉST BIZTOSÍTÓ KÉPZŐHELY - SÁRKÁNY MODUL KFT
A Sárkány-Modul
Kft. 2009-ben,
családi vállalkozásként indult, fő
profilja a minőségi, megbízható
gép és szerszámalkatrészek gyártása. A vállalkozás tulajdonosa,
Szemerédy Béla
főállásban egészségügyi intézmény
dolgozója, emellett alapította és
működteti a Kft-t,
2009 óta. Nevelőapja, Nagy Béla, a gép- és szerszámalkatrészek, fémmegmunkálások iparágában tevékenykedett, korábban a Láng Gépgyárban, majd a
Budapesti köszörű és szerszámipari művekben, később a Transzvill Gyárban, majd a karcagi SZIM gépgyárban. Közben 1981-ben mestervizsgát tettem. Folyamatos továbbképzést
követően külföldön dolgozott, majd hazatértét követően, a cég alakulása óta dolgozik a
vállalkozásban.
A vállalkozás fő profilja a különböző elektromos
és üzemanyaggal hajtott gépek, berendezések,
eszközök, kopó-forgó alkatrészeinek újragyártása, felújítása. Készítünk forgalomban levő szerszámgépekhez sorozatgyártású alkatrészeket, de
egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni.
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A
vállalkozás
működése alatt
folyamatosan fejleszti gépparkját,
hogy minél szélesebb termékpalettát tudjon kínálni. Állandó, hosszú
távú megrendelőink a Szimmetria
Kft, Hydrost Kft.,
Csillagtér Kft.,John
Dere, Class. A vállalkozások szersz ám gé pe in ek,
szivattyúinak, gépalkatrészeinek javítása, felújítása, karbantartása folyamatos munkát
biztosít számunkra. Kunmadaras és térségében
jelentős mezőgazdasági tevékenység folyik, a földművelés és állattenyésztés ellátásához szükséges mezőgazdasági járművek, traktorok, pótkocsik, vontatott gépek rendszeres karbantartást
igényelnek, melyek javításához, felújításához szükséges alkatrészeket is képesek vagyunk javítani,
vagy egyedi méretben gyártani. A lakossági kiszolgálást is jelentős forgalmat jelent, de továbbfejleszteni kívánjuk, hiszen kerti és lakossági szerszámgépek, eszközök pótalkatrészeinek új ára a
szolgáltatásaink felé tereli a lakossági igényeket.
Folyamatosan keressük az új partnereket, hogy
hazai termékek előállításánál használják a hazai,
jó minőségű alkatrészeinket.
Jászkun
Jászkun Gazdaság
Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

A „Kiváló Képzőhely Cím” a minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő munkát
kiemelkedő eredményességgel végző gyakorlati képzőhelyek elismerése.
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.
A címre pályázhat minden olyan gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozás, amely gyakor-
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lati képzést folytat.
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Következő évben a nagy jelentkezés miatt építettem egy tanműhelyt, melyben már szakmai
tudást elméleti és gyakorlati síkon egyszerre
tudja elsajátítani a tanuló. A tanműhely felszereltsége tekintetében hagyományos forgácsoló
gépek lettek beszerezve a szakma elsajátításának érdekében.

2014-ben felvettem 1 szakoktatót a forgácsoló
tanulók képzésére, 2016. június 15-el felvettem
egy okleveles gépészmérnököt, hogy épületés szerkezetlakatos oktatással is foglalkozhassak. Az idei évben CNC gép beszerzését tűztem ki célul, pályázat útján, termelés céljára és
hogy minél magasabb technológiai színvonalon
tudjam képezni a jelenlegi és leendő tanulóimat.
Jövőbeni célkitűzéseim a vállalkozás magasabb
technológiai szintre való fejlesztése, nemcsak
bedolgozói tevékenység tekintetében, hanem
önálló gépgyártás területén is. A tanuló foglalkoztatás terén, olyan szakemberek útnak indítása az életben, akik a cég jó hírnevét erősítik.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A tanuló képzést 2012-ben kezdtem 1 gépi forgácsoló tanulóval. Következő évben már 7 tanulóval foglalkoztam gépi forgácsoló szakmában,
azért hogy kineveljek egy olyan forgácsoló generációt, akik hasznos tagjai lesznek az üzemnek
és a társadalomnak.

Pásztor Yvett – Prestige Szépségszalon; Nagy Béla, ügyvezető – Sárkány Modul Kft;
Dr. Tölgyes Anna, főigazgató - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet

Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Megyei Kereskedelmi
Kereskedelmi és
és Iparkamara
Iparkamara
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BESZÁLLÍTÓI FÓRUM A KAMARÁBAN

KÖZÖS ÉRDEK,
KÖZÖS SIKER
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeres Regionális beszállítói fórumot szervezett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal együttműködésben.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöksége áprilisi együttes ülésén fogalmazódott meg az igény a beszállítói
fórumra, mint az együttműködés egyik lehetséges területére. A témáját tekintve a rendezvény
a megye határain túl is számos vállalkozónak
tartogatott lehetőségeket, így a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal együttműködésben valósult meg végleges formájában
az esemény.

A beszállítókat kereső nagyvállalkozások képviselői előadásaikban ismertették elvárásaikat a
meglévő és új beszállítóik felé: többek között a
tanúsított minőségbiztosítási rendszerek megléte, kapacitástervezés, termeléstervezés, előrejelzések, szállítási hűség, reklamáció-kezelés,
előállítási költségek és persze az ár. Mindezeket
helyszíni audittal is ellenőrzik. Kiemelték a nyílt
kommunikációt, a dedikált kapcsolattartó meglétét, az idegen nyelvű kommunikáció biztosítását és a folyamatos fejlődés szükségességét.

A rendezvénnyel a szervezők célul tűzték ki mind
a résztvevő nagyvállalatok jövőbeni külső kapacitás-szükségleteinek biztosítását, mind a helyi
kis- és középvállalkozások beszállítói piacra-jutásának elősegítését gyakorlat-orientált információ-átadás és kétoldalú beszállítói tárgyalások
formájában. A Kamara a kis- és középvállalkozások részére felkészítő tréninget is szervezett a
beszállítói tárgyalásokra történő eredményes felkészülés érdekében.

Miklóssy Ferenc, a kamara elnöke köszöntő
beszédében úgy fogalmazott: a kamara egyik
alapvető célja, hogy üzleti lehetőséghez juttassa a tagokat és egy ilyen rendezvény erre
a tökéletes alkalom. Kiemelte: sok olyan cég,
vállalkozó van a térségben, aki külpiacra szállít és bízik abban, hogy sok kisebb, de dinamikusan fejlődő vállalkozásnak is sikerülni
fog az áttörés, hisz törvényszerű, hogy eljön
az az idő, hogy a sikeres kis cég előbb utóbb
önállóan is tud piacot hozni.
A távolság nem akadály az együttműködéshez. Ha a Fórumnak köszönhetően legalább
egy kooperáció elindul, akkor már megérte –
hangsúlyozta az elnök.

A Fórumon a régió hét nagy vállalkozása vett
részt konkrét beszállítói igényekkel és a jövőbeni beszállítóiktól elvárt speciális feltételekkel.
A Kamara által közvetített üzleti lehetőségre 28
kis- és középvállalkozás érkezett és folytatott
több mint hetven kétoldalú, előre egyeztetett és
beosztott tárgyalást a nagy cégek beszerzési
vezetőivel.
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A Fórumot követően a résztvevők látogatást tettek az FAG Magyarország Ipari Kft. debreceni
gyárában.
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:13

ÉREMESŐ

MEGYEI SIKEREK
AZ ERFURTI KULINÁRIS
OLIMPIÁN
Az IKA Culinary Olimpics 2016. október 22–25. között a szokásos helyszínen, Erfurtban került
megrendezésre, ahol közel 800 egyéni kiállító, 32 nemzeti válogatott, 20 junior nemzeti válogatott, 20 közétkeztetési csapat, 59 regionális csapat, 85 gyümölcs- és zöldségfaragó mérte
össze tudását a következő kategóriákban: szakács artisztika (D1), cukrász artisztika (D2), szakács díszmunka, cukrász-termékek. Számunkra legizgalmasabb a cukrász artisztika és a szakács munka volt.

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből hat egyéni versenyző nevezett, s szakmai erejüket mutatja, hogy
valamennyien éremmel
térhettek haza:
Erdős Hanna (Tiszaföldvár) aranyérem, Horváth
Ferenc (Kisújszállás)
bronzérem, Osztrovszki
Ildikó (Szolnok) ezüstérem, Patkó Károly
(Tiszaföldvár) bronzérem, Rékási Tibor (Martfű) bronzérem és Tóth
László (Kisújszállás) két
bronzérem.

De vegyük sorjában! Ide eljutni, azt jelentette,
hogy túl vannak egy hosszú felkészülésen, hos�szú-hosszú munkaórákon, jól és néha kevésbé jól sikerült elemeken,
melyből kialakult az,
amit letettek a világ elé.
A négy napon keresztül
zajló világversenyen a
zsűri naponta értékeli a
bemutatott művészi alkotásokat. A megyei versenyzők többsége nemzeti ünnepünkön, október
23-án mutatkozott be, s
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éremesővel ért véget az
első napunk.
Erdős Hanna tiszaföldvári
cukrász alkotása idén is
a magyar népművészetet, motívumokat vonultatta fel. A cukor-hímzés
és goblein mostani alkotásában is feltűnt. Hanna tragantból (cukor, víz,
zselatin) formázott népi
eszközöket is kivitt a versenyre, rokkát, varródobozt, hozzá gyűszűt és cérnát. Persze, ezek mind-mind cukorból készültek
hosszú hónapok alatt. Művészi alkotásáról csak
aranyérem juthatott a néző eszébe, mint ahogy a
zsűri is ekként értékelte. Ez már a negyedik olimpiai aranya cukorművésznőnek (2008-ban egy,
2012-ben két aranyéremmel tért haza). Sikerének a helyszínen örülhetett párja, a megyei csapat menedzseri feladatait is ellátó Péter Lajos,
illetve Hegedűs István,
Tiszaföldvár polgármestere, aki szállítási feladatokért is felelt a verseny
ideje alatt.
Horváth Ferenc mesterszakács idén először
járt olimpián, ötfogásos
menüsora, többek között
libamájból, kecskesajtból készült finger foodjai
(falatkái) elkápráztatták a zsűrit. Munkahelyi kollégája, Tóth László, aki szintén a kisújszállási Illéssy
Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskola oktatója, pontosan ugyanazokat
az ételeket készítette el, csakhogy tragantból. A
két versenymunka egymás mellett még erősítette
is a másikat, s a zsűrinél először komoly megdöbbenést, sőt zavart okozott a tragantból készült
szakács hidegkonyhai
másolat. Végül testvériesen mindketten nagyon
megérdemelt bronzéremnek örülhettek.
Mindkét versenyzőnek
volt két-két kísérője, segítője is, Tóth Lászlónak
Duli Annamária tanárnő, aki a csapat számára tolmácsi feladatokat
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is ellátott, és Toldi Attila igazgató úr, akire itt
sherpai feladatok vártak.
Horváth Ferencet pedig
két munkatársa kísérte
el, Búzás Zoltán és Boros
Krisztián. Mindketten a
Horváth Kert Vendéglő dolgozói, akik számára szakmai tanulmányút
volt az olimpia, de a verseny előtti napon segítettek a munka végső fázi-

sában is.
A martfűi Rékási Tibor mesterszakács nyakába
szintén szépen csillogó bronzmedál került. A szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanárát két tanítványa is elkísérte, akik
az utolsó pillanatokig segítették a mestert; a szakács artisztikában ugyanis még a verseny előtti napon is folynak az utolsó simítások, az ételek fényezése zselatinnal,
a csak akkor elkészíthető versenyrészek megalkotása. A világbajnoki ezüstérem után ismét
egy fontos éremmel
bővült tanár úr tekintélyes eredménylistája.
Lehet-e tartani az éremgyűjtés tempóját? – tettük fel az esti értékelésnél
magunknak a kérdést.
Október 24-e megadta a
választ rá. Igen, lehet.
A szolnoki zöldségfaragó, Osztrovszki Ildikó alkotása, aki kókuszból faragott Horoszkóp
című alkotása, illetve amaránt- és mákszemekből készített 3D-s földgömbje ezüstérmet ért el.
Ildikó először mutatkozott be világversenyen, s
elért eredménye igencsak biztató a jövőre nézve.
Az ő alkotását is rengetegen fényképezték, s a
napközben műve mellett
vigyázó alkotót faggatták
a kókuszfaragás technikájáról, nehézségeiről, az
ehhez szükséges eszközökről, s az alapanyaga
tulajdonságairól.
Tóth László „erősebb, látványosabb”, az idén száz
esztendős BMW autókat bemutató, ugyancsak tragantból készült
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

versenymunkáját a zsűri bronzmedállal jutalmazta, s utólag az is kiderült, hogy éppen csak elmaradt az ezüstérmes ponthatártól. A 2 × 1,4 méteres versenyasztalra tett alkotás súlyban is sokat
nyomott. Négyhónapnyi alkotómunka állt ebben
a versenymunkában, mely úgy kezdődött, hogy
átszitált közel kétszáz kilogramm porcukrot a két
versenymunkához, hogy a legnagyobb finomságot érje el.
Úgy tértünk október 24-én nyugovóra, hogy már
csak a szintén tiszaföldvári Patkó Károly érmét
kell másnap kiszurkolnunk. Károly stucc-, liba- és
tyúktojásokból faragott egy elképesztő ragyogású
művet. A hidegkék háttér és az erőteljes világítás
még inkább kiemelték alkotásának finomságát,
részleteit. A világítást a kisújszállási versenyzők
adták át Károlynak; ilyen az, amikor nem a vetélytársat, hanem a versenyzőtársat, a barátot látja az
ember a másikban. Az olimpián a tojásfaragás is
egyedi volt, a távol-keleti versenyzők is elismeréssel bólogattak az alkotást
látva. A zsűri bronzéremmel jutalmazta az alkotást, ezzel teljessé vált a
hat versenyző éremmel
történő elismerése.
Október 22-én, amikor
a csapat szemlét tartott
az olimpián, elvégezte a
szükséges regisztrációt,
felvette a kapcsolatot a
versenyre kiutazó Magyar
Gasztronómiai Szövetség

elnökségével, kellemes meglepetés is érte versenyre készülőket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Sziráki András úr – dr. Pintér Zoltán kamarai titkár, Lipóczky
János, az etikai bizottság elnöke és Gaál Zoltán,
a szolgáltatási tagozat elnöke, egyben a megyei
kamarai alelnöke – társaságában kétnapos látogatást tett a helyszínen, ami elismerése volt a kétkezi, gyakorlati alkotómunkának, a kamarai tagságot is bíró versenyzőknek, s tekintettel arra, hogy
az olimpikonok közül hárman iskolarendszerben is
oktatnak, a megyei cukrász- és szakácsképzésnek
is. A megyei kamara erkölcsi és anyagi támogatása példaértékű hozzáállást tükröz a gasztronómia
területén, elég utalni a Pelikán Kupa támogatására
is, mely megye-székhelyünk első számú gasztroversenye. A másik fellegvár a kisújszállási Illéssy
Gasztro Kupa.
Erfurtba hat egyéni versenyző utazott ki JászNagykun-Szolnok megyéből, de a kísérőkkel
együtt mégis igazi csapatot alkottak, ötletekkel,
munkával, logisztikai feladatok közös megoldásával segítették egymást.
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Toldi Attila igazgató
Illéssy Sándor Baptista
Gimnázium,
Szakgimnázium és
Szakközépiskola,
Kisújszállás
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RIPORT

NEMES HIVATÁS
A PINCÉRSÉG
Bobák József, a Kukta Kft vezetője, a Jászsági Vendéglátó Egyesület elnöke november 5-én Schnitta
Sámuel díjat kapott a Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől. Ez csak nemes apropó az interjúhoz,
amelyben életútjáról, hivatásáról, szakmai titkokról is kérdezte a Jászkürt Újság. Halász Lajos interjújának kivonata

Gratulálunk a kitüntetéséhez, amit az éttermi
kultúra fejlesztéséért, oktatási tevékenységéért
kapott! Ugye érti a kérdésünk okát, hogy az éttermek környezetéből inkább a szakácsokból lesznek sztárok. Milyen belülről a vendéglátó szakma?
– Két főága van a mi szakmánknak. Az egyik
a termelés, amiben a szakácsok és cukrászok
viszik a prímet, és valóban az Oscar díj például
őket állítja reflektorfénybe. A másik ág az értékesítés, amit a pincérek, a bármixerek és társaik végeznek el. Megelőzve a következő kérdést, én alapvetően pincér vagyok, és a szakmát
húsz éve oktatom. A két említett ág között volt
némi feszültség, a valamit magára adó szakácsok konyhájába a pincérek csak engedéllyel
léphettek be.
Ide még térjünk vissza, de előbb vázolja fel az
indulását, a családi vonatkozásokat!

a szüleimtől, a családomtól az egyszerűséget, a becsületességet és a
tisztességet kaptam örökül

– Árokszállási paraszt családból származom, a
nagyapám kulák volt, annak minden ismert hátrányával. Anyai ágon kereskedő vér is szorult
belém. Életem első tíz évét egy Árokszállás és
Jászágó közötti tanyán töltöttem. 1968-ban költöztünk be Árokszállásra, ahol az általános iskolát
végeztem. Ezekből az időkből a szabadság élménye maradt meg és a szakmám szempontjából
nagymamám krumpli levese. Ma már úgy fogalmazom meg az indíttatásomat, hogy a szüleimtől, a családomtól az egyszerűséget, a becsületességet és a tisztességet kaptam örökül.
Milyen iskolákon vezetett az útja?
– Szolnokon folytattam a tanulmányaimat a
kereskedelmi és vendéglátó szakközépiskolában. Hamar dolgozni kezdtem, tizenkilenc évesen üzletvezető lettem Jászboldogházán. Aztán
megint pincérkedtem, és levelezőn a híres Gundelbe iratkoztam be technikus képzésre. Majd,
amikor már oktattam, a tanítás módszertanát is el
kellett sajátítanom, amiben a Gödöllői Tanárképző Főiskolán végzett tanulmányaim segítettek.
Említette, hogy korán vezető lett. Hogy alakult a
karrierje?
– Katonaság után, az akkori Kossuth TSZ-be
egy új, modern, nyolcszáz adagos konyha indult.
Itt lettem kereskedelmi ágazatvezető. A konyha
mellett büfék, húsboltok, zöldségboltok is tartoztak hozzám. Aztán a rendszerváltozás idején saját vállalkozást indítottam, bérbe vettem
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Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

a Kossuth Ételbárt, és
élveztem a megnövekedett üzleti szabadságot.
Volt olyan, hogy saját,
illetve bérüzemeltetésben tizennégy üzletet
vittem száz dolgozóval
Jákóhalmán, Jásztelken,
Jászdózsán – ahol még
pékség is volt –, sőt,
még Salgótarjánban is.
Ugorjunk kicsit a jelenig!
Milyen tanulságokat vont
le az előbb említett évekből, mi az, ami az üzleti
filozófiájában ma is érvényesül?
– A vállalkozásaimat piramisszerűen építettem
fel. Ezek alapja mindig a közétkeztetés volt, ami
a biztonságot, tervezhetőséget és a nyereséget is jelentette. Erre épült rá a rendezvény- és
partiszervezés, az éttermek, a vendéglátás, és
a szállodák. Ez a mai gyakorlatra lefordítva azt
jelenti, hogy bázisunk a Kukta Kft-ben a főiskola konyhája, ahol napi 1500 adag ételt főzünk.
Jelentős szelet a gyermekélelmezés iskolák és
óvodák számára, önkiszolgáló részt üzemeltetünk a főiskolásoknak, bejáró vendégeknek, sőt
futárszolgálatot is működtetünk. Erre épül a többi tevékenységünk: megbízást kaptam a Szatmári Rendezvényház szakmai kialakítására, ami új,
kifejezetten rendezvények céljára épített, főzőkonyhával ellátott, a mai kor igényeit messze
kielégítő létesítmény. Itt saját rendezvényeink is
lehetnek, tematikus estek, borvacsorák. Szaktanácsadóként működöm a Szikra Galéria éttermi részénél.
Mibe különböznek, például menü szinten a fenti
formációk? Mellesleg, Ön tud főzni?
– A Gundelben Benke Laci bácsiék mindenkinek
megtanították a főzést. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mindenki maradjon a maga területén,
én az étteremvezetésnél és az értékesítésnél. A
menüsort azonban én indítom el, aztán közösen
megbeszéljük a szakácsokkal. A gyerekétkeztetés napjainkban átalakulásban van, és remélem, hogy a jelenlegi még nem a végső állapot.
A só-, cukor-, szénhidrátbevitelt számítógépes
program ellenőrzi, s bár az irány – ezen összetevők arányának csökkentése –, jó, hosszabb
idő kell a mindenkit kielégítő állapot eléréséhez.
Egyrészt a gyerekek otthoni indíttatásuk alapján
négy-öt étellel teljesen elégedettek lennének,
nem érdekli őket a változatosság. A sok gyümölcsöt, zöldséget sem „díjazzák”, sok kerül

a szemétbe. Az biztos,
hogy a változatosság,
tehát, hogy három héten
belül ugyanaz az étel ne
kerüljön az étlapra, számomra szimpatikus. A
só arányának drasztikus leszorítása viszont
furcsa helyzeteket eredményez: az összetevőknek is van sótartalma,
így még az is előfordulhat, hogy a program
a további sózást nem
engedélyezi. Információim szerint várható ezen
a területen központi változtatás.
Hogy áll most a pincér szakma, oktatóként mit
tapasztal?
– Napjainkra kéz a kézben a szakács és a pincér
is hiányszakma. Éjszaka dolgoznak, a pincéreknek el kell tűrni a vendégek rigolyáit is, ráadásul
kicsit humorosan, de éttermen belül is megkapják az „ételportás”, „lecsóhordár” elnevezést. A
pincérképzésbe kevesebbet fektetnek, mint a
szakácséba, s némi elgépiesedés is tapasztalható külföldön is, még jó éttermekbe is megoldják két pohárral a terítést. A tanulóink maradékelven kerülnek be az oktatásba, kommunikációban
egyre gyengébbek. Nem is várható el egy 14-16
éves gyerektől, hogy borismeretben, ne adj’ Isten
nyelvtudásban tanácsadója legyen egy üzletembernek. Érettségire kellene alapozni ezt a hivatást is.
Nyilván nem szóbotlás a hivatás kifejezés…
– Nagyon sokan 35 éves koruk körül pályát
módosítanak, családot alapítanak, nem bírják az
éjszakázást, a fizikai megterhelést. Akik maradnak, azoknak viszont nemes hivatás a pincérség,
s a vendégek is szívesen visszajárnak hozzájuk
és keresik őket.
Ezen a koron már Ön is túl van, és családos is.
Otthon hogy viselik a hivatását?
– Nálunk egyszerű a helyzet, mert mindegyikünk
számára ez a hivatás. Másodikgenerációs vendéglátósok vagyunk. Viktor fiam mesterfelszolgáló a fővárosban, Szabolcs Franciaországban is
tanult szakács idehaza, Csilla lányunk szállodaiparral foglalkozik és élelmezésvezető, a párom
pedig a cég adminisztrációs ügyeit intézi.
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VILÁGSZÍNVONALÚ
A COOP STAR
FELÚJÍTOTT ÜZLETE

A Co-op Star Zrt. életében mindig is kiemelkedő helyen szerepelt az jászberényi áruház, ami
már sok-sok éve jelen van a város kereskedelmében. Az épület számos átalakításon és bővítésen esett át, azonban a folyamatosan változó vásárlói és fogyasztói igények miatt ismét szükségessé vált a megújulás, ami idén a szupermarketre koncentrálódott.

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

laktózmentes

Séf

A koncepció egyik legfontosabb része volt, hogy
a vásárlók egy teljesen modern, komfortos, fiatalos, minden igényt kielégítő boltba térhessenek be, ahol nem csak az alap élelmiszereket, hanem a prémium kategóriás termékeket is
beszerezhetik.
A tavalyi évben elhatározott fejlesztés az épület megjelenésének rendezésén túl foglalkozik
az energiahatékonyság kérdéseivel és a szupermarket kínálta kényelem és vásárlói komfort fokozásával. Ez jelenti a fűtési-hűtési és egyéb infrastruktúrák cseréjét, a bolti háttér technológiai
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reformját, ami szinte láthatatlan a vásárlók számára, de bízunk benne, hogy szolgáltatásaink
minőségének javulásában ezt vásárlóink is érezni fogják.
A kivitelezési munkák 2016. június 27-én kezdődtek. Az ország égészén érezhető szakipari munkaerő hiányának problémája azonban az üzlet felújítása során is éreztette hatását. A munkálatok
emiatt kissé elhúzódtak, azonban 2016. szeptember 30-án egy szinte teljesen megújult szupermarketben üdvözölhettük vásárlóinkat.

Jászkun Gazdaság
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KIBŐVÜLT
AZ ELADÓTÉR
Az eddigi 1200 m2 eladótér
újabb 30 m2-rel növekedett.
A fő közlekedő utakat kiszélesítettük, így a bolt tágasabb lett és jóval komfortosabb, kényelmesebb vásárlási
élményt nyújt. A polcok és az
áruk elhelyezésénél figyelembe vettük a legfontosabb
ergonómiai szempontokat is.

ÚJ STÍLUS

Az üzlet megjelenésében az
úgynevezett divatos „urban
style”-t követi, melyet az antracitszürke alapszín

tesz hangsúlyossá. Ezt az alapot igyekeznek felvidítani, barátságosabbá varázsolni a kiegészítő
élénk színű mennyezeti dekorációs elemek. Minden egyes termékcsoport kihelyezésénél más
és más színeket, árnyalatokat
használtunk.

Legnagyobb százalékban továbbra is a megbízható minőségű magyar termékek találhatók polcainkon,
azonban mostantól a nemzetközi konyhák, ízek szerelmeseinek sem okoz gondot beszerezni
az alapanyagokat a jászberényi
Co-op szupermarketben. Hatalmas zöldség-gyümölcs szigetet
hoztunk létre az eddiginél jóval
nagyobb választékkal. Jászberényben egyedülálló módon halpult várja a vásárlókat friss tengeri és édesvízi halakkal, tenger
gyümölcseivel. Mivel az eladótéri és raktári hűtőfelületek is jelentősen növekedtek, így lehetőség nyílt a fagyasztást és hűtést
igénylő termékeket nagyobb területen és szélesebb kínálatban árusítani.

KIBŐVÜLT KÍNÁLAT,
ÚJ TERMÉKEK
A konkurenciaharc egyik legsarkalatosabb pontja a boltok kínálata. A szupermarketben szeretnénk a termékek legszélesebb
spektrumát kínálni vevőinknek.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Az elmúlt évek fogyasztói szokásainak változásaihoz igazodva azt tűztük ki célul, hogy azokat
a vásárlóinkat is teljes körűen kiszolgáljuk, akik
speciális élelmiszerek fogyasztásához kötődnek,
pl. laktóz-, vagy gluténérzékenyek, esetleg a bio
élelmiszerek és/vagy a prémium kategóriás termékek hívei. A Co-op Star Zrt. ennek megfelelően kategóriaként, a boltokban külön jelzésekkel

látja el ezeket az úgynevezett funkcionális termékeket. A kategóriák a következők:
• Gluténmentes
• Laktózmentes
• Fitt
• Séf+ (prémium kategóriás élelmiszerek)
Üzleteink közül a jászberényi Co-op szupermarketben találhatók meg ezek a termékek a legnagyobb választékban.

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AKTUÁLIS

FUNKCIONÁLIS TERMÉKEK

KÁVÉZÓ – FRISSEN
SÜTÖTT PÉKÁRU
Habár frissen sütött péksütemények
eddig is kaphatók voltak, a felújítás során
kibővítettük látványpékségünket, mely
egy kávézóval együtt várja a vendégeket.
A kávézó természetesen a szupermarkettől függetlenül is látogatható. Tökéletes
reggeliző hely, amely korszerű berendezésének és kínálatának köszönhetően a
délutáni, esti órákban is remek hely lehet
egy forró vagy hideg italhoz, szendvicshez, pizzaszelethez.
Ez a beruházás az első ilyen a sorban,
azonban a Co-op Star Zrt-nél bízunk
benne, hogy a megújult jászberényi szupermarket mintaként szolgálhat az elkövetkezendő boltfelújításainkhoz.
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MAGYAR ARANY
ÉRDEMKERESZT
KITÜNTETÉSEK
A COOP VEZETŐINEK
Áder János köztársasági elnök megbízásából Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adott át Fekete Tibornak, a COOP Szolnok Zrt. általános vezérigazgató-helyettesének, és Mezei Jánosnak, a CO-OP Star Zrt. kereskedelmi igazgatójának.

Mezei János 1984-ben kezdett el dolgozni a COOP Star Zrt. jogelődjénél a Jászsági ÁFÉSZ-nél,
mint vendéglátó-ipari előadó. A szövetkezetnél hamar vezető munkakörbe került, először vendéglátó-ipari osztályvezetői, később
kereskedelmi igazgatóhelyettesi pozíciókat töltött be, majd 1997-től nevezték ki kereskedelmi igazgatónak. Mindezek mellett a társaság

boltjait nagykereskedőként ellátó TISZA COOP
Zrt. igazgatóságának tagja, valamint Választék
Bizottságának elnöke. A szakember aktívan
tevékenykedik a CO-OP Hungary Zrt. választék
és márkatermék operatív egységében is, illetve részt vett az üzletlánc mára országos szinten működő törzsvásárlói rendszerének beindításában is.

Fekete Tibor 1988. augusztus 1-jén kezdett el dolgozni a COOP Szolnok jogelődjénél, a Szolnok és
Vidéke ÁFÉSZ-nél, mint programszervező. Személyéhez fűződik az akkori számítógépes rendszer kialakítása, folyamatos működtetése. Rövid
időn belül vezetői munkakörbe került, először

számviteli osztályvezető-helyettesi, majd ügyviteli osztályvezetői pozíciókat töltött be. 1995-től
a Szövetkezet főkönyvelője lett, s az átalakulás
után, 2011. szeptember 22-től a COOP Szolnok
Zrt. általános vezérigazgató helyettese és igazgatóság tagja.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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A Kód Kft. – Navayo Research Kft. csoport 2016-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Akadémiai Bizottsága és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Innovációs díját komplex hardver alapú kommunikáció titkosítási rendszerének fejlesztéséért.
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJBAN
RÉSZESÜLT A JÁSZBERÉNYI KÓD KFT.
PROJEKTJE

Ezen jeles díj elnyerésének alkalmából érdemes röviden áttekinteni a cégcsoport múltját,
jelenét, valamint egy
röpke bepillantást nyerni az innovációba, a
végzett munkába.
A Kód Kft. 1991-ben jött
létre, a kezdetektől fogva 100%-ban magyar tulajdonú, családi vállalkozás. A társaságot, Kuti Mihály
villamosmérnök alapította 1991-ben, a Lehel Hűtőgépgyár fejlesztőmérnökeként. A magánvállalkozásként indult cég dinamikusan fejlődik, fennállása
minden évében nyereségesen működve, alkalmazotti létszáma a kezdeti egy főről a mára több cégből álló csoportban meghaladja a 250 főt. Az eredeti
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hűtéstechnikai és gyengeáramú rendszerek fejlesztése és kivitelezése mellett bővült a profil, a 90-es
évek második felétől a magyar villamos generál kivitelezési piac egyik meghatározó szereplőjévé fejlődött a cég, olyan projektek sikeres realizálásával,
mint a Ferihegy 2/B, az Electrolux jászberényi és
nyíregyházi üzemcsarnokai, IKEA Áruház, Telenor
székház, majd a közelmúltban a Mercedes és az
Audi gyártócsarnokai, továbbá 3 db metróállomás
az újonnan épült 4-es metró vonalán. 2001-ben
indult a nagy szériás alkatrészek gyártása, azaz a
beszállítóvá válás, először az Electrolux jászberényi gyárát, majd a megépült nyíregyházit (2013-tól
már az olasz gyárat is) kiszolgálva. Emellett olyan
jelentős hosszú távú vevőkkel bővült a portfólió,
mint a Carrier, az Alstom, az Emerson. 2004-ben
külön társaságba szerveztük a kutatás-fejlesztési tevékenységünket, az azóta eltelt időszak alatt
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ezen üzletágba 4 milliárd forintot meghaladó összeget invesztáltunk. Mostanra a Navayo Research Kft.
alkalmazásában Magyarországon, Makedóniában
és Szlovéniában 55 hardware és software fejlesztőmérnök dolgozik. A K+F részleg 32 országban
bejegyzett szabadalommal védett high-tech termék portfólió fejlesztését végzi.

rendelkező rendszer, amely kifejezetten a kormányzati informatikai rendszerek titkosítására alkalmas
és egyre gyorsuló ütemben van rá igény.
A technológia kiválóan alkalmazható az iparbanellátórendszerek (villany, víz, gáz, hő) okos hálózatainak valamint az önvezető autók kommunikációjának védelmére is.

Ami a fejlesztés érdekességét adja, az a szektor,
ahol tevékenykedik: a rendkívül szenzitív kormányzati „cyber defense”, ezen belül is a kormányzatok
mobil és vezetékes hang és adatforgalmának lehallgatás elleni védelme. A cégcsoport 4 kontinensen
közel 20 kormányzati ügyféllel rendelkezik, közte
olyan is található, ahol a rendszer már több, mint 5
éve működik kifogástalanul.

Az Észak-Alföldi Innovációs Díj célja a

A titkosszolgálatok az utóbbi évtizedekben a katonai információszerzésről a súlypontokat a gazdasági hírszerzésre helyezték át és a technológiai
változásnak köszönhetően, míg eddig többnyire
egymás futárpostáinak kódolt levelezéseit próbálták megszerezni és feltörni, addig manapság a titkos információgyűjtés jelentős részben a kibertérre koncentrál.
A Snowden ügy is rávilágított arra, hogy szinte minden kormányzat lehallgat mindenkit - ezért ez ellen
védekezni kell.
A fejlesztés eredményeként létrejött egy olyan,
világviszonylatban nagyon kevés konkurenciával

nemzeti vagy Észak-Alföldön kiemelkedő
eredménnyel járó termékfejlesztést, technológiafejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést nyújtó
cégek erkölcsi és szakmai elismerése szabadtérben elhelyezhető bronztábla (255 x
185 mm), és oklevél formájában.
Pályázni lehetett az elmúlt három évben
végrehajtott sikeres innováció leírásának
benyújtásával,

mozgóképi,

illetve

egyéb vizuális ismertetéssel kiegészített
anyag beadásával.
Az értékelés fő szempontjai közé tartozott a
kutatás-fejlesztés eredményeként létrejövő
gazdasági hasznosulás, az eredetiség, újszerűség a társadalmi hasznosság valamint
a tudományos eredmények hasznosítása.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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ERASMUS+ PROGRAM, 2016. OKTÓBER 27–NOVEMBER 5.

AKTUÁLIS

„AZ OLASZ GASZTRONÓMIA
EREDMÉNYEINEK
ÁTVÉTELE A DUÁLIS
SZAKKÉPZÉSBEN.”

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, az Erasmus+
program keretében került sor szakmai továbbképzésre Olaszországban, Grado városában.

A pályázat keretében a vendéglátásban érdekelt
intézmények, vállalkozások gyakorlati oktatói
ismerhették meg
az olasz konyhát
és kultúrát illetve a szakképzés
rendszerét. Fő
cél multiplikátorként továbbadni
a tapasztaltakat a
tanulóknak.
24 fő vett részt a továbbképzésben, legtöbben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből és Tolna megyéből. Megyénkből az Illéssy Sándor
Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kisújszállás) 3 fő, Karcagi SZC:
Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Tiszafüred) 2 fő, Teleki Blanka Gimnáziuma Szakgimnáziuma és Kollégiuma 1 fő.
Szolnoki Szolgáltatási SZC: Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2 fő, Sipos
Orbán Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 fő.
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Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium 1 fő,
Vállalkozások: Liliomfi étterem (Szolnok) 1 fő,
Menü Étterem (Szolnok) 2 fő, Nótás Vendéglő
(Túrkeve) 1 fő , Spencer Bistro (Tiszaföldvár) 1
fő, Tisza Balneum Hotel (Tiszafüred) 1 fő.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara képviseletében (2 fő). Szekszárdról: a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző
Iskolája 2 fő, Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 fő, Szekszárdi
Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3 fő.
Minden napot a céglátogatások után, szakmai
elméleti és gyakorlati képzés zárt. Kiemelt fontosságú ez a pályázatban. Ebben a keretben
tanultakat, tapasztalataikat a részt vevők saját
területükön közvetlenül tudják átadni tanulóiknak, akik a jövőben ehhez kapcsolódó ERASMUS+ pályázatban jelentkeznek az olaszországi
112 napos gyakorlatra, illetve tovább népszerűsíthetik a lehetőséget, így generálva újabb potenciális jelentkezőket.
Az alábbi szempontok alapján építették fel a
vendéglátás szakterületen az ismeretek átadását. Tapasztalatszerzésen túl megismerhették a
Jászkun Gazdaság
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résztvevők, hogy a kiutazó diákok milyen rendszerben fogják megtanulni a rájuk váró vendéglátó feladatokat. Továbbá a vendéglátás szakképzésben részt vevő tanulók olaszországi gyakorlati
programjáról is bővebb tájékoztatást kaphattak a
résztvevők, mely 2016 nyarán valósul meg.
STILE DI VITA – ÉLETSTÍLUS
Territorio - helyi vidék előnyben részesítése (tradíció)
Materia prime - minőségi alapanyagok
Cultura del cibo - étkezési kultúra
Micro impresa famigliare - családi
vállalkozások
Professionalita - professzionalizmus
+ VENDÉGSZERETET

ZOFF SAJT TERMÉKEKET
KÉSZÍTŐ ÜZEM LÁTOGATÁSA ahol nyers
tejből készült sajt termékeket állítanak elő
(Borgnano 34071 GO)
Látható, hogy hol és milyen körülmények között
folyik a termelés, illetve az állatok tartását is megtekinthettük. Saját tenyésztésű 2 fajtából keresztezett, nagy tejleadású állataik vannak. Kizárólag
természetes alapanyagokat, nyers tejet használnak a sajtok készítéséhez. Az állatok nevelése is
kizárólag saját termelésű takarmánnyal történik.
Nem adnak gyógyszereket az állatoknak. Védekezőképességüket a betegségek ellen a tejsavóval kevert árpa biztosítja. Kisebb mennyiségben termelnek, saját boltjuk van helyből kel el a
termék, nem szolgálnak ki nagy áruházláncokat. A vállalkozásban 3 generáció dolgozik és él
együtt. A tehenek teje kiváló minőségű, egészséges A2 proteint tartalmaz, amely igen ritka tulajdonság. Az állatok és a kiváló termékek érdekében fejlett eszközöket alkalmaznak, például
párásító, automata fejőgép és masszírozó gép
is mind ezt szolgálja.
VASÁRNAPI "CSALÁDI" EBÉD
ELKÉSZÍTÉSE ALESSANDRO ARENA
SÉF VEZETÉSÉVEL (GRADO)

A céglátogatások a vendéglátásban használt
alapanyagok, technológiák és az olasz szemlélet megismerését szolgálták.
FIEGL BORÁSZAT LÁTOGATÁSA
(OSLAVIA)
Megtekinthették egy családi borászat mindennapjait. A tulajdonos fia elmondta, hogyan készítik a borokat, a szőlő termesztésének módját is megismerhettük. A vállalkozás 1782 óta
működik. Nem használnak permetezőszereket
és szükség esetén kizárólag csak a talajt kezelik. Továbbá a minőség van mindenekelőtt, ami
abból is látható, hogy egy szőlőtőkén mindössze
4-5 fürt terem. Évente 170 000 palack bort állítanak elő. Fontosnak tartják a jó marketinget, ami
elősegíti az értékesítést. Többnyire fehérbort termelnek, bár ez mindig az aktuális igények szerint
alakul, hogy melyik a kelendőbb. A 2 hegy találkozásánál a völgy ahol a termelés folyik, a szlovén és olasz határvonalat képezi, illetve a világháború során ütközetek helyszíne volt, magyar
emlékhely is található. A tokaji bor történetéről
és eredetéről is rövid beszámolót hallhattak a
résztvevők.

Ismereteket adtak át a tájjellegű különbségekről a tradicionális ételek kapcsán. A séf vezetésével vasárnapi olasz családi ebédet készítettek a résztvevők.
Lépésről lépésre ismerhették meg az ételek elkészítését. Megtudhatták, milyen alapanyagokat
és hogyan használják fel. A kiutazó tanulóiknak
hasonló ételeket kell készíteniük így közvetlenül
tudják átadni a projekt gyakorlati tapasztalatait.
Több iskola és vállalkozás jelezte is, hogy ételkészítés órába be fogják építeni a számukra új
tradicionális recepteket.
SAN DANIELE "LA GLACERE"
KÉZMŰVES VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT
NYERS SONKAKÉSZÍTŐ ÜZEM LÁTOGATÁSA (33038 San Daniele del Friuli)
Szintén egy családi vállalkozást láthattak a programban résztvevők. A prosciutto sonka készítésének folyamatát ismertették meg. Megtudtuk,
hogy gépeket nem használnak, csak kézi munkavégzés van. A szállítóktól beérkezett sonka
kizárólag kiváló minőségű, szigorúan ellenőrzött
csak a konzurciumhoz tartozó partnerektől származhat. A készítési folyamat során sózzák, majd
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LÁTOGATÁS A BAGOLIN TESTVÉREK
MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMÉBEN ahol
zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek,
értékesítenek (Fossalon (GO) Friuli-Venezia
Giulia)

érlelik a sonkát. Kizárólag adalékmentes tengeri sót használnak és ezt követően több hónapig,
de minimum 12 hónapig érlelik. A végén pedig
a gyártó saját pecsétjével látja el a terméket,
amely a minőség biztosítéka. Évente kb. 8000
db sonkát készítenek és mindössze 10 fő dolgozik a vállalkozásban. Mindössze 7 kézműves
üzem és kb. 20 nagyüzem működik a világon.
A GASZTRONÓMIÁBAN
HASZNÁLT HALFAJOK, ÉLŐHELYEIK
MEGISMERÉSE "RISERVA NATURALE DELLA VALLE CANAL NOVO" di Marano Lagunare
természeti terület látogatása
Természetvédelmi terület, melyet egy mocsaras
vidék feltöltésével hoztak létre bemutatás céljából leginkább diákoknak, de gyerekes családok körében is népszerű. Megtekinthető milyen
élőhelyen élnek a mocsárvidék állatai, érdekesség a vízi állatfajok terráriuma. Nagyon jó szemléltetőeszköz volt, halfajtákat más nem vízi élőlényeket is megismerhettek a látogatók. Ez egy
2000 fős településen helyezkedik el, ahol jelenleg is háromszázan halászatból élnek. Elsősorban madártani megfigyeléseket folytatnak itt, de
a nádfedeles bemutató házacskákban a vízi életvilág „kel életre”.
GRADOI HALPIAC MEGTEKINTÉSE
A halászat fontos részét képezi Grado életének,
tengerparti város lévén, valamint a vendéglátás
során is rengeteg halétel kínálat jellemző. Élőben
volt megtekinthető a tengeri halak és más fajok
licitje. Az árak meghatározott szintről indulnak,
mennek lefelé bizonyos összeghatárig, eközben
kell licitálni a vásárlóknak. Aki sikeresen licitál,
az kapja az aukció tárgyát. Amennyiben nem kel
el valamely áru, akkor azt egy erre alapított konzorcium viszi el, akik éttermeknek szállítanak be,
illetve saját üzletben értékesítik. Látható volt a
hajók érkezése, az áruk kirakodása és munka
elvégzése utáni karbantartás is.
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A minőségi termelés fontosságának példáját láttatták. A látogatás során sokféle zöldséget és
gyümölcstermelés folyamatát tekintették meg
a vendégek. Fő profiljuk a zöldség-, gabona- és
takarmánytermesztés. A családi gazdaságban
a homokos, agyagos talaj - amely egy feltöltött
lagúna - kiváló feltételeket nyújt a termesztéshez. 50 hektáros földterületen gazdálkodnak.
Haszonállatot is tartanak kisebb mennyiségben.
A megtermelt javakat saját üzletükben a termelés
helyén értékesítik frissen éttermeket és törzsvásárlókat szolgálnak ki.
CUKRÁSZDA LÁTOGATÁS
PIERO ZERBIN CUKRÁSZMESTER
MOSAICO ÜZLETÉBEN (33051 Aquileia
UD)
A cukrászda
kínálatát, termékeit és a használt alapanyagokat mutatták be.
A cukrászmester elmondta,
hogy csak kiváló
minőségű alapanyagokat használnak és igyekeznek folyamatosan fejleszteni mind technológiák
mind termékeik területén. Fontosnak tartja, hogy
mindig megfeleljen a vendégek elvárásainak.
Megváltoztak az igények és Piero Zerbin ezekkel a megváltozott igényekkel lépést akar tartani.
Ezért a kínálatban a kutyakeksz mellett megtalálhatók az új étkezési trendek követőinek megfelelő gluténmentes, laktózmentes, vegán édességek
is. A piaci rést próbálja folyamatosan keresni és
kielégíteni. Ecuadorból szerzi be a kávét, de saját
maga pörköli. Jelenlegi tervei között saját pörkölésű kakaóbab is szerepel, ennek megvalósítása
jelenleg folyamatban van. A marketing jelentőségét is pontosan ismeri, ezért jelen van az üzlet a
Facebook-on, a TripAdvisor-on az utazók értékeléséire azonnal reagál, valamint a fogyasztók
már online is vásárolhatnak tőle! Továbbá tudatosan alkalmazza a „Tégy jót, hogy beszéljenek
rólad” elvet, a PR tevékenység nagyon széles
körű (oktatói kurzusokat szerveznek, kóstolókat tartanak, gyermekprogramokat rendeznek
az üzemen belül).
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

LÁTOGATÁS CERVIGNANO DEL FRIULI
"LATTERIA DI CIVIDALE " DELICATESSE
ÜZLETBE (Cervignano del Fruli UD)

GYAKORLATI ÉS ELMÉLETI
OKTATÁS ALESSANDRO ARENA SÉF
VEZETÉSÉVEL

Ebben a helyi üzletben sokféle terméket találunk.
Tejtermékektől kezdve felvágottak, tészták, konzervek és sok más. Termékeiket kiváló beszállítóktól kapják, akik minőségi alapanyagokat használnak termékeik előállításához.

Egy-egy tipikus olasz étel elkészítését láthatták
és gyakorolhatták a résztvevők lépésről lépésre.
Ilyen ételek voltak például orzotto, gnocchi, pizza,
palumbo halból készült étel, tiramisu. Ezen kívül
a szakképzésbeli különbségek és tapasztalatok
megosztása is megtörtént. Szó volt még az olasz
hagyományokról, turizmusról.

CENTRO TURISTICO ALBERGHIERO
SZAKISKOLA LÁTOGATÁSA
MONFALCONE VÁROSBAN (34074
Monfalcone (GO))
A megtekintett iskola betekintést nyújtott a tanulók szakmai képzésébe. Az első évben a vendéglátósok közül mindenki alapozó képzésben részesül a konyhai és az éttermi területre vonatkozóan
is. Itt is csak pár éve került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás. Az első év végén választhatnak a diákok: szakács vagy pincér képzésben
folytatják útjukat.
A szakács és pincér tanulók gyakorlati képzéséből mutattak be egy kis részletet. A tanév rövi-

debb és a gyakorlati képzés is mutat néhány
különbséget a magyarhoz képest. A gyakorlati
idő 300 óra, majd a 4. év végére 550-re emelkedik. A tanóra is kevesebb 30-32 órát kell teljesíteni hetente. Az oktatóknak heti 36 órát kell letölteniük. A diákok 14-15 éves korban kezdik meg
szakmai képzésüket. Nem egyenletes a külső
gyakorlati órák eloszlása, hanem tömbösített, a
síszezonhoz alkalmazkodó. A harmadik év végén
vizsgát tesznek a diákok, melynek van írásbeli, szóbeli része is, de a gyakorlat a legmeghatározóbb; vizsga 50 %-át kitevő 3 fogásos ételsor
elkészítése jelenti a szakácsok esetében ezt. A 4.
évben van lehetőség a technikusi tanulmányokra.
1056 órából ekkor már 550 óra a gyakorlati képzés. A vizsga pedig egy adott rendezvény megszervezése az előkészületektől az utómunkálatokig. Ott is tapasztalható a lemorzsolódás, ami
az első évben 5 % körüli és lecsökken az első év
után 2 %-ra.

TALÁLKOZÁS MAGYAR DIÁKOKKAL,
AKIK JELENLEG IS GYAKORLATUKAT
TÖLTIK A PROGRAM KERETÉBEN
Az olaszországi program során lehetőségük nyílt
a kiutazók számára, hogy találkozzanak magyar
tanulókkal, akik gyakorlatukat teljesítik különböző szakmákban, mint szakács vagy pincér. Két
helyszínen is megismerkedhettek kint tanulókkal, akik a szakács szakma olasz fortélyait gyakorolták és sajátítják el. Beszámoltak élményeikről
és a kezdeti nehézségekről, de kis idő után mind
arról beszéltek, hogy mennyire hasznos számukra ez a lehetőség.
A tanulók és a vállalkozások is azt hangsúlyozták mennyire fontos a munka iránti elhivatottság
és a munkabíró képesség, ugyanis folyamatosan
és rengeteg vendéget kell kiszolgálniuk. Amen�nyiben ezt teljesítik a tanulók, referenciát kapnak
és minden jó nevű munkahely megnyílik számukra Magyarországon, Budapesten és világvárosokban is.
ÖSSZEGZÉS
A fogadó olasz partner intézmény színvonalas
szakmai programot valósított meg. Remekül
bemutatta a gyakorlati tudnivalókat és bepillanthattak a résztvevők az olasz kultúra és
konyha részleteibe is.
Nagyon hasznos része volt a gyakorlati oktatás, a közös főzés az olasz konyha élő környezetben történő megismerése. Fontos, hogy
bepillanthattak a szakképzés működésébe,
így jól láthatóak a különbségek a magyar és
az olasz gyakorlat között. Legfőbb hozadéka azonban, hogy a tanulóikat motiválni tudják a jelentkezésre a gyakorlati munka projektre. ahol kiemelkedően piacképes munkaerővé
tudnak válni.
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TÉRÍTÉSMENTESEN FOGADJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ IPARJOGVÉDELMI INFOPONT SZOLNOKON

IPARJOGVÉDELMI
INFOPONT
Térítésmentesen fogadja az érdeklődőket Kamaránk regionális szellemi tulajdonvédelmi információs szolgálata, ahol ötlet, találmány, szabadalom, termék- és cégnév, logók, szlogenek,
formavédelem, szerzői jogi, iparjogvédelmi és jogvitás ügyeikben tájékozódhatnak. A szellemi tulajdonvédelem érdekében segítségnyújtás és szaktanácsadás az egyes szellemi alkotások köréből, az iparjogvédelem eszközeinek kiválasztásában, az oltalmi formákban történő
eligazodás, bel- és külföldi védelem, az EU tagországaira való kiterjesztés, licencia-, franchise
ügyekben.

Térítésmentesen fogadja az érdeklődőket Kamaránk regionális szellemi tulajdonvédelmi információs szolgálata, ahol ötlet, találmány, szabadalom,
termék- és cégnév, logók, szlogenek, formavédelem, szerzői jogi, iparjogvédelmi és jogvitás
ügyeikben tájékozódhatnak. A szellemi tulajdonvédelem érdekében segítségnyújtás és szaktanácsadás az egyes szellemi alkotások köréből,
az iparjogvédelem eszközeinek kiválasztásában,
az oltalmi formákban történő eligazodás, bel- és
külföldi védelem, az EU tagországaira való kiterjesztés, licencia-, franchise ügyekben.
Tanácsadó szolgáltatásunk során a leggyakrabban felmerülő kérdések: Az adott megoldás oltalom alá helyezhető-e? Milyen eljárással, mennyi
idő alatt szerezhető meg oltalom? Milyen költségek merülnek fel az eljárás során? Milyen szakmai, formai követelményeknek kell megfeleljen a
beadvány? Hogyan lehet külföldön oltalmat szerezni? Lehet-e bejelentés előtt tárgyalni a hasznosításról? Mit tehet az oltalom jogosultja jogainak megsértése esetén? Hogyan térül ez meg
nekem?
Természetesen mindezen kérdések megválaszolása egyénenkénti, témánkénti vizsgálatot igényel.
Védje meg termékét a másolóktól!
Maradjon egyedi!
Van egy ötlete? Meg akarja védeni?
•	Kitalált egy új műszaki megoldást?
•	Megkülönböztethetővé akar válni?
•	Szeretné, ha csak ön használhatna egy
elnevezést?
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Szakértő tájékoztatást nyújtunk az alábbi
kérdésekben:
•	a szellemitulajdon-védelem alapfogalma,
területei és intézményrendszere;
•	a szerzői jog és iparjogvédelem
eszközrendszere;
•	a különböző oltalmi formák (szabadalom,
használati mintaoltalom, formatervezési
mintaoltalom, növényfajta-oltalom, védjegy) ismertetésére;
•	a nemzeti és nemzetközi bejelentés
folyamatára;
•	az oltalmi formák megszerzésének és
fenntartásának díjaira;
•	szabadalmi ügyvivők ajánlására, az egyes
oltalmi formákkal kapcsolatos jogok megsértésének eseteire, jogkövetkezményekre, jogorvoslati lehetőségekre;
•	iparjogvédelmi információforrások bemutatására, hazai és nemzetközi adatbázisokban szabadalom- és védjegykutatásra;
•	bejelentési nyomtatványok, információs
anyagok terjesztésére.
Forradalmi találmánya van? Segítünk megvédeni!
Ügyfélfogadás:
minden pénteken 8.00-12.00-ig a kamara 310es irodájában.
JNSZM KIK, 5000 Szolnok Verseghy park 8.
Tel.: 56/510-615, Fax: 06/56-510-628

Jászkun Gazdaság
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MÁR TÖBB MINT 4000 VÁLLALKOZÁS CSATLAKOZOTT
A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJÁHOZ

LEGYEN ÖN A KÖVETKEZŐ!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kormányzati támogatással hívta életre a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! elnevezésű infokommunikációs szemléletformáló
és kompetenciafejlesztő programot, amely eddig több mint 4000 vidéki mikro-, kis- és középvállalkozás számára nyújtott segítséget az informatikai fejlődésük előmozdításában.

A mai digitalizációs fejlődés óriási, nem egyszerű feladat lépést tartani a változásokkal. A cégvezetők szakértő segítség nélkül gyakran érzik úgy,
hogy elvesznek a lehetőségek tengerében. Ez az
oka annak, hogy a digitális eszközök adta lehetőségeket csak korlátozottan használják, viszont
emiatt jelentős lemaradásban vannak európai
uniós versenytársaikhoz képest.
Reprezentatív kutatás igazolja, hogy a magyar
kkv-k csupán fele alkalmaz IT munkatársat
cégen belül, a legrégebbi számítógépek életkora pedig a 12 évet is eléri. Rendszeresen
megemlítik a magyar vállalatvezetők, hogy bizalmatlanok az informatikai szolgáltatásokkal szemben, mégis alig 1/3-uknak van átgondolt adatvédelmi, biztonsági szabályzata.
Az idén tavasszal indult Modern Vállalkozások
Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a problémákra nyújt megoldást. Országosan
29 infokommunikációs tanácsadó áll rendelkezésre, akik többéves szakmai tapasztalattal felvértezve felmérik a vállalkozások digitális helyzetét, megvizsgálják informatikai felkészültségüket,
majd javaslatot tesznek a cégnél megvalósítandó
fejlesztésekre. Mindezt a program keretében teljesen ingyen! A vállalkozások a részvételt követően a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést is megkapják, amelynek birtokában plusz
5% vissza nem térítendő többlettámogatást kaphatnak vállalati informatikai pályázatok esetében.
Angyalosi-Hermán Eszter, egy zalakarosi szálloda vezetője annak a 4000 vállalkozásnak az egyike, amelyik fontosnak tartotta csatlakozni ehhez
az úttörő programhoz. Így vélekedett a programról: "Nagyon hasznos volt a kamarai tanácsadóval a személyes találkozó, olyan dolgokra világított rá, amelyekre már mi is gondoltunk, de csak
toltuk magunk előtt a megvalósítását. A hamarosan érkező GINOP-3.2.2 pályázatban szeretnénk
a közösen átbeszélt fejlesztéseket megvalósítani, részben támogatásból finanszírozva. Mindenképpen szeretnénk fejleszteni az online megjelenésünkön, és egy még jobban működő online

értékesítő és foglaláskezelő szoftver is nagyon
fontos lenne. "
„A Modern Vállalkozások Programja egy kedvezményes termékportfólió keretében lehetőséget biztosít a digitális eszközök, szolgáltatások
és integrált rendszerek kedvezményes beszerzéséhez is. Eddig főként üzleti internet-előfizetések,
valamint az egész vállalkozás működésére kiható
ügyfélkapcsolati (CRM) rendszerek, vagy éppen
vállalatirányítási (ERP) modulok iránt érdeklődtek a legtöbben, de a mostanában sokat emlegetett, bárhonnan elérhető felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban is informálódtak a kkv-k”
– mondta el Koleszár Péter, a projekt szakmai
vezető helyettese.
Ősztől folytatódik a 127 állomásból álló Információs Nap elnevezésű ingyenesen látogatható rendezvénysorozat, ahol tartalmas, gyakorlati előadások mellett az informatikai területek
szakértőivel is találkozhatnak, konzultálhatnak
az érdeklődők.
A rendezvénysorozat következő állomása:
Déryné Művelődési Központ
JÁSZBERÉNY, 2017. január 24. ;
Kovács Pál Művelődési Központ
TISZAFÜRED, 2017. március 7.
A programhoz való csatlakozás lehetőségéről és
az ingyenes rendezvényekről bővebb információ
a www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon található. A rendezvényre regisztrálni ugyanitt lehet.
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VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN
INFORMÁCIÓS NAPOK
A MEGYE TÖBB PONTJÁN
A hazai kkv-k jelentős lemaradásban vannak a digitális eszközök használatában európai versenytársaikkal szemben. A projekt célja, hogy olyan szemléletformáló tevékenységet végezzen, amelynek eredményeként a kkv-k megszabadulnak az informatikai eszközökkel szembeni fenntartásaiktól, meggyőződhetnek arról, hogy vállalkozásuk életében a korszerű eszközök
bevezetése a hatékonyabb és egyben gazdaságosabb működést szolgálja. Az elmúlt időszakban megyénkben két járási, és egy megyei rendezvényen vehettek részt az érdeklődők.
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MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA:

A vendégek regisztrációját követően, 10:00kor Dr. Pintér Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára
nyitotta meg az Információs napot. Beszédében kiemelte a megyei kis-, és középvállalatok
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infokommunikációs fejlődésének fontosságát és
a pályázati lehetőség előnyeit. Ezt követően Bencsik György vezető IKT tanácsadó ismertette a
Modern Vállalkozások Programja és a GINOP vállalati infokommunikációs pályázatok kapcsolódási pontjait. A nyitóelőadásokat még két szakmai
előadás követett. Pláner Zoltán a DokuCentrum
Irodai Rendszerek Kft. ügyvezetője a digitális
alkalmazások IT biztonsági kihívásaira hívta fel
a figyelmet, valamint ismertette, miként védhetőek meg digitális adataink. A program első szakaszát Borbély Imre kereskedelmi igazgató (EuroProfil Kft.) érdekes előadása zárta, „Szüleink és
gyermekeink világa – a digitális alkalmazások
kora és haszna” címmel.
A körülbelül 20 perces kávészünetben a résztvevők felfrissülése mellett lehetőség nyílt a standok megtekintésére, a kiállítókkal való kezdeti
konzultációra.
Az információs nap második szakaszát a Marketing Jam Trend Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg az online automata marketing rendszerek ismertetésével és használatuk előnyeinek
bemutatásával, majd ezt követte Sándor Zoltán
ügyvezető (FixConnect Kft.) előadása „A XXI.
századi infokommunikáció” címmel. A szakmai
előadásokat Vékás Sándor ügyvezető (Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.) tájékoztatója zárta a kkv-knak javasolt
vállalatirányítási rendszerek - ERP bemutatásával. Az ebédszünetet megelőzően Vas Valéria, a
Budapest Bank Zrt. szolnoki kirendeltségének
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

vezetője, tartott rövid tájékoztatást a Budapest Bank Zrt. GINOP
pályázati rendszerben betöltendő
jövőbeni szerepéről.
A közel egy órás ebédszünetben előre kikészített frissítők és
szendvicsebéd várta a vendégeket mindkét szinten. A hos�szabb pihenő több időt biztosított a standok meglátogatására és a kiállítókkal
való beszélgetésre, valamint a kiállított termékek
megtekintésére.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei első információs napot egy körülbelül másfél órás fórumbeszélgetés zárta, melyet a helyi IKT tanácsadó, Pankucsi Szilárd, nagy szakértelemmel,

könnyed témavezetéssel vezényelt le, a résztvevők nagy
megelégedettségére.
A rendezvény végén a jelenlevők
közül kisorsolásra került egy db
okostelefon, melyet a szerencsés
nyertes, Kovács Zoltán (Vogel &
Noot Talajtechnika Kft.), örömmel
vett át. Ezt követően az érdeklődők számára még lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre a kiállítókkal, melyek között a fórumbeszélgetés több résztvevője is megtalálható volt.
A jelenlevők és a kiállítók elsődleges visszajelzései alapján, az első megyei információs napot
végül 90 fő jelenlétével eredményesen zárta
kamaránk.

KARCAGI INFORMÁCIÓS NAP
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Modern Vállalkozások Programjának első járási tájékoztató
napja 2016. szeptember 21-én, Karcagon került
megrendezésre.
Az információs napot Kovács
Szilvia, Karcag város alpolgármester asszonya nyitotta meg. Beszédében,
saját vállalkozói tapasztalata alapján kiemelte az információtechnológia és az
infokommunikáció fejlődésének jelentőségét és a folyamatos fejlesztés fontosságát.
A rendezvényen 6 előadó tartott tájékoztató előadást saját szakterületéről. Elsőként Pankucsi
Szilárd, IKT tanácsadó beszélt a Modern Vállalkozások Programjáról, a tanácsadói hálózat működéséről, a GINOP 3.2.1 és a GINOP 3.2.2 pályázat
nyújtotta lehetőségekről, majd őt követte Lengré
Tamás, ügyvezető igazgató, az IT adatbiztonságról. Szlogenje, a ”Jobb felkészülten félni, mint
kapkodva megijedni” hűen tükrözi előadásának

Pankucsi Szilárd

Lengré Tamás

Kornis György

lényegét. Az első etapot Kornis György, a Számadó Kft. ügyvezetője zárta a kis-, és középvállalatok számára megfelelő szoftverek kiválasztásáról
és alkalmazásáról szóló előadásával.
A kávészünetet követően a kis-, és középvállalatokra szabott vállalati folyamatmenedzsment
hasznosságáról Urbán Viktor tartott tájékoztatót.
A modern technológia jegyében, a XXI.századi
infokommunikáció lehetőségeiről Bordács Gergő,
a FixConnect Kft. informatikai vezetője beszélt.
Előadásában megoldást kínált a vállalati működés
hatékonyságának növelésére, illetve a távközlési
költségek csökkentésére.
A szakmai előadássorozatot Kirizs Tibor, az Értő
Kft. ügyvezetője zárta, aki a vállalkozások számára
kiírt pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást.
Az ebédszünetben a felfrissülés mellett minden
résztvevő tüzetesebben is szemügyre vehette a
szakmai kiállítást Az előadók közül többen kiállítóként is részt vettek a programon, így a felmerülő kérdések tisztázására és a személyes konzultációra is lehetőség nyílt. A résztvevők az alábbi
kiállítókkal, az alábbi témákban értekezhettek.

Urbán Viktor

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
JGM_2016_12.indd 37

Bordács Gergő

Kirizs Tibor
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Marketing Jam Trend Kft. – internetes marketing
megoldások
Számadó Kft. – ügyviteli és vállalatirányítási megoldások, szoftverek
Irodagép-Szolnok Kft. – korszerű irodatechnikai
nyomtató és másoló berendezések
JNSZMKIK IKT – tanácsadó, GINOP- 3.2.1. és
3.2.2. pályázatok
FixConnect Kft. – internetalapú telefónia (VoIP
rendszerek)
Budapest Bank Kft. – GINOP 8.3.1 pályázati
lehetőség
Armamenta Kft. – korszerű irodai számítástechnikai hardverek és szoftverek
Értő Kft. – szakértői szolgáltatás
A nap zárásaként, fórumbeszélgetés keretében
főként a kis-, és középvállalkozók részére javasolt adatbiztonsági megoldásokról és azok fontosságáról esett szó.
A látogatók érdeklődéssel figyelték az előadásokat és a fórum beszélgetés során értékelték a
nap eseményeit. Az elégedettségi kérdőívet kitöltő résztvevők között kisorsolásra került egy darab
tablet, melyhez egy egyéves víruskereső szoftver
próbaverziót ajánlott fel Pankucsi Szilárd egyéni vállalkozó. A szerencsés nyertes nevét (Vincze Anikó - Karcagi Ipari Park Kft.) Bordács Gergő (FixConnect Kft.) húzta ki.

MEZŐTÚR INFORMÁCIÓS NAP
Az információs napot Dr. Enyedi Mihály, Mezőtúr város jegyzője nyitotta meg. Nyitóbeszédében
kiemelte az információ-technológia fejlődésének
jelentőségét az alkalmazkodás és a szükséges
fejlődés/fejlesztés fontosságát.
A rendezvényen 6 előadó tartott tájékoztató előadást saját szakterületéről. Elsőként Pankucsi
Szilárd, IKT tanácsadó beszélt a Modern
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Vállalkozások Programjáról, a tanácsadói hálózat működéséről, a GINOP 3.2.1 és a GINOP
3.2.2 pályázat nyújtotta lehetőségekről. Őt követte Papadimitropulosz Alexander a Via IT Számítástechnikai Bt. ügyvezető igazgatója, aki „Ipar
4.0” című előadásában a napjainkban oly aktuális témát, a 4. ipari forradalom jeleit és hatásait
mutatta be a hazai gazdaság szereplőinek vonatkozásában. Tájékoztató előadásában nemcsak

Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

bemutatta ezeket a hatásokat, hanem meg is
jelölte, hogy a gazdaság mely szereplői lehetnek
a legújabb ipari forradalom nyertesei.

kérdések tisztázására és a személyes konzultációra is lehetőség nyílt. A résztvevők az alábbi kiállítókkal, az alábbi témákban értekezhettek.

Az előző előadás gondolatmenetét követve, Márkus Dávid, az ML Global Systems Informatikai Kft.
értékesítési menedzsere konkrét példával mutatta be miként is működik egy több szereplős, több
informatikai eszköz összekötéséből álló modern,
járműkövetési rendszer. Miként kommunikálnak
az egyes eszközök, miként tárolódik és továbbítódik a begyűjtött adatok halmaza és ez melyen
előnyökkel vagy hátrányokkal járhat a felhasználó vállalkozásokra nézve.
A kávészünetet követően a kis-, és középvállalatokra szabott vállalatirányítási rendszerek
témakörét járták körbe az előadók. Első körben
Dánfy László, a ProCons Kft. vezető konzulense beszélt a vállalatirányítási rendszerek előnyeiről, hátrányairól és a bevezetésükhöz szükséges
IT stratégia fontosságáról. Frappáns képsorral
szemléltette, hogy melyek lehetnek egy projekt
megvalósítása során a legfőbb buktatók és ezeket, miként lehet megelőzni, a vállalat működésének szabályozásával.

Bartolák és Társai Kft. - irodatechnika
Szitár-Net Kft. – vállalatirányítási rendszerek
ProCons Kft. – informatikai biztonság
ML Global Systems Informatikai Kft. – vezetéstámogató és járműkövető rendszerek
Armamenta Kft. – számítástechnikai eszközök
Polgár Kft. - szervezetfejlesztés
IKT tanácsadó – Modern Vállalkozások Programja

Őt követte Márton Gergely a Commit Kft. ügyvezető igazgatója, aki részletesen bemutatta, hogy
miként tudja segíteni a vállalkozás működését
egy nyílt vállalatirányítási rendszer. Az ő előadásában főként a vállalatirányítási rendszerek felépítéséről, kialakításának és üzemeltetésének menetéről hallhattak hasznos információt a jelenlevők.
Végül, az előző két előadás méltó zárásaként Polgár József, a Polgár Kft. ügyvezető igazgatója,
a vállalatirányítási rendszerekről szerzett saját
tapasztalatait, konkrét példákon keresztül osztotta meg a hallgatósággal.
Az ebédszünetben a felfrissülés mellett minden
résztvevő tüzetesebben is szemügyre vehette a
szakmai kiállítást Az előadók közül többen kiállítóként is részt vettek a programon, így a felmerülő

A nap zárásaként, fórumbeszélgetés keretében
főként a kis-, és középvállalkozók részére javasolt vállalatirányítási rendszermegoldásokról, felhő technológiáról és az adatvédelem fontosságáról és megoldási lehetőségeiről esett szó.

A látogatók érdeklődéssel figyelték az előadásokat és a fórum
beszélgetés során értékelték a nap eseményeit. Az elégedettségi
kérdőívet kitöltő résztvevők között kisorsolásra került egy darab tablet is. A szerencsés nyertes nevét (Hernyákné Meczner Erzsébet Anikó
– Túrgép-2000 Kft.) Dánfy László (ProCons Kft.)
húzta ki.
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GINOP PÁLYÁZATOK

KKV-K TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE
GINOP-1.2.1-16
Pályázók köre
•	Mikro-, kis- és középvállalkozások:
•	Gazdasági társaságok,
•	SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
•	Szövetkezetek, amelyek
ü	
Rendelkeznek egy, lezárt, teljes üzleti évvel,
ü	
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1
fő.
A pályázó vállalkozásban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozása is teljesítheti a feltételeket.
Támogatható tevékenységek
•	Új eszközök, gépek beszerzése (min. 50%)
•	Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, a termelési folyamatok és az
építmények energiaigényének fedezése céljából. (napelem, napkollektor)
•	Infrastrukturális és ingatlan beruházás: építés,
átalakítás, bővítés az új termelő eszköz működésével kapcsolatban és megújuló energia
alkalmazása (max. 25% és 200.000,- Ft/nm)
•	Információs technológia fejlesztése (hardver,
szoftver; 10%)
•	Gyártási licenc, know-how beszerzése (max.
10%)

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

PÁLYÁZAT

Támogatás mértéke
Rendelkezésre álló forrás: 24Mrd Ft
Támogatott projektek várható száma: 150–250 db
Támogatás összege: 25 M Ft – 250 M Ft
Támogatás mértéke: max. 50% (Észak-Alföld)
Előleg: max. 50%, de max. 125 M Ft
Pályázatok benyújtása: 2016. november 15-től.
Első értékelési határnap: 2016. december 15.
Projekt megvalósítás időszaka: max. 18 hónap
Feltételek / Kizáró okok
1. Kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők (TEÁOR)
2. Eszközbeszerzés csak VTSZ és TESZOR lista
alapján
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3. A beszerzésenként 3 db ajánlat és e-beszerzés
használata
4. Infrastrukturális fejlesztés esetén jogerős építési
engedély benyújtása nem feltétel
5. Saját tőke nem lehet negatív
6. Nem teljesít legalább 1 tartalmi kritériumot
7. A projekt összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó, lezárt üzleti év árbevételét
8. Aki a GINOP-122/126 felhívásokban az adott
évben támogatásban részesült
9. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, forgalmazására irányuló fejlesztés
(Annex I.)
Kötelező vállalások/Kötelezettségek
Árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:
A projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben az
árbevétel növekménye:
•	Összesen eléri a támogatási összeget
•	A második üzleti év végére eléri az 5%-t
•	Két év átlagában eléri az 5%-t
Közbeszerzési kötelezettség:
•	25 millió Ft támogatási összeg felett építés és
eszközbeszerzés esetén
•	Becsült érték - Részekre bontás (egybeszámítás) – eljárás rend meghatározása <-> közbeszerzés utóellenőrzése
Értékelési szempontok
1. Kritériumok (Legalább egy kötelező) - 35p.
a) Nagy növekedési potenciál (5% árbevétel
növekedés)
b) Export orientált KKV (15% elérése az utolsó 3
évben)
c) Együttműködő KKV (Akkreditált klaszter
tagság)
d) Innovatív KKV (K+F+I tevékenység, Iparjogvédelmi oltalom megléte)
e) Megújuló energia előállítására szolgáló végtermék gyártása
f) Alulreprezentált vállalkozó: Fiatal/Női vállalkozó
g) Szabad Vállalkozási Zóna
2. Fejlesztendő tevékenység/Működés időtartama
– 15p.
3. Gazdálkodási és beruházási adatok – 35p.
4. Környezet/minőség/vállalat irányítási rendszer
megléte – 15p.

Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTÉSE GINOP-1.2.2-16
Pályázók köre
ü	
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
ü	
Gazdasági társaságok,
ü	
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ü	
Szövetkezetek, amelyek
•	Rendelkeznek egy, lezárt, teljes üzleti
évvel,
•	Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő.
A pályázó vállalkozásban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozása is teljesítheti a feltételeket.
Támogatható tevékenységek:
ü Új eszközök, gépek beszerzése (min. ??%)
ü	
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, a termelési folyamatok és
az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése céljából. - napelem, napkollektor (min. nettó 200 e Ft értékű eszköz)
ü	
Információs technológia fejlesztés - hardver,
szoftver (min. 30 e Ft)
ü	
On-line megjelenés - domain név, webtárhely,
honlap (max. 200 e Ft)
Támogatás mértéke
Rendelkezésre álló forrás: 21 Mrd Ft
Támogatott projektek várható száma: 1000 - 2000 db
Támogatás összege: 5 M Ft – 25 M Ft
Támogatás mértéke: max. 50% (Észak-Alföld)
Előleg: 50%, de max. 12,5 M Ft
Pályázatok benyújtása: 2016. november 15-től.
Projekt megvalósítás időszaka: max. 12 hónap

Feltételek/Kizáró okok
1. Nem SZVZ településen kizárólag feldolgozóipari (TEÁOR lista) – SZVZ településen nem feldolgozó

ipari tevékenységek is fejleszthetőek
2. Eszközbeszerzés csak VTSZ és TESZOR lista
alapján
3. A beszerzésenként 3 db ajánlat és e-beszerzés
használata
4. Saját tőke nem lehet negatív
5. Nem teljesít legalább 1 tartalmi kritériumot
6. A projekt összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó, lezárt üzleti év árbevételét
7. Aki a GINOP-121/126 felhívásokban az adott
évben támogatásban részesült
8. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, forgalmazására irányuló fejlesztés
(Annex I.)
Kötelező vállalások:
Árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:
A projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben az
árbevétel növekménye:
Összesen eléri a támogatási összeget
A második üzleti év végére eléri az 5%-t
Két év átlagában eléri az 5%-t
Honlapkészítés:
	A projekt fizikai befejezéséig, amennyiben nem áll
rendelkezésre.
Közbeszerzés: 0
Értékelési szempontok
1. Kritériumok (legalább egy kötelező) - 36p. Nagy
növekedési potenciál (5% árbevétel növekedés)
a) Együttműködő KKV (Akkreditált klaszter
tagság)
b) Innovatív KKV (K+F+I tevékenység, Iparjogvédelmi oltalom megléte)
c) Megújuló energia előállítására szolgáló végtermék gyártása
d) Alulreprezentált vállalkozó: Fiatal (35 év alatti)/Női vállalkozó
e) Szabad Vállalkozási Zóna
2. Fejlesztendő tevékenység – 15p.
3. Működés időtartama/Vállalati méret – 13p.
4. Gazdálkodási és beruházási adatok – 36p.

KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTÉSE HITELLEL
KOMBINÁLVA GINOP-1.2.3-16

1 fő,
•	Árbevétele a legutolsó lezárt üzleti évben
min. 15 millió Ft volt.

Pályázók köre
ü	
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
ü	
Gazdasági társaságok,
ü	
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ü	
Szövetkezetek, amelyek
•	Rendelkeznek egy, lezárt, teljes üzleti évvel,
•	Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum

Támogatható tevékenységek
ü	
Új eszközök, gépek beszerzése (min. 50%)
ü	
Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, meglévő épületek
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása,
megújuló energia alkalmazása (max. 80% és nettó 200.000,- Ft/nm)
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ü	
Információs technológia fejlesztés (hardver, szoftver; 10%)
ü	
Gyártási licenc, know-how beszerzése (max.
10%)
ü	
Kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz
kapcsolódó tevékenységek (max. 0,5%)
Támogatás mértéke
Rendelkezésre álló forrás: 112 (37,5 VNT+75) Mrd Ft
Támogatott projektek várható száma: 2500–5000 db
Támogatás összege: 5–50 millió Ft
Támogatás mértéke: max. 30%
Kölcsön összege: 10–145 millió Ft
Projekt összköltség: 300 millió Ft, de max. az árbevétel 2x
Pályázatok benyújtása: 2016. november 2-től.
Projekt megvalósítás időszaka: max. 18 hónap
Feltételek / Kizáró okok
1. Nem SZVZ településen kizárólag feldolgozóipari
(TEÁOR lista) – SZVZ településen nem feldolgozó ipari
tevékenységek is fejleszthetőek
2. Eszközbeszerzés csak VTSZ és TESZOR lista
alapján
3. A beszerzésenként 3 db ajánlat és e-beszerzés
használata
4. Infrastrukturális fejlesztés esetén jogerős építési
engedély benyújtása NEM feltétel
5. Saját tőke nem lehet negatív
6. A GINOP-126 felhívásban az adott évben már támogatásban részesült

INNOVÁCIÓS VOUCHER GINOP-2.1.4-15
Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek Rendelkeznek két, lezárt, teljes üzleti évvel, 3 fő
létszámmal
Támogatott tevékenységek:

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS
FEJLESZTÉSEK GINOP-3.2.2-16
Pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
ü	
Gazdasági társaságok,
ü	
ü	
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
Szövetkezetek, amelyek
ü	
•	Rendelkeznek egy, lezárt, teljes üzleti évvel,
•	Éves átlagos statisztikai állományi létszáma
a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő,
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7. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, forgalmazására irányuló fejlesztés
(Annex I.)
Kötelező vállalások/Kötelezettségek
Fenntartás:
•	A projekt eredményeinek a 3 éves fenntartási időszakban történő fenntartása, működtetése
•	A folyósított kölcsön teljes törlesztése
Közbeszerzési kötelezettség: 0
•	Pénzügyi eszközzel kombinált támogatás esetén
nem áll fenn kötelezettség (Kbt. 5.§ (3) bekezdés)
Értékelési szempontok
1. Kritériumok (Legalább egy kötelező) – max. 20p.
a) Nagy növekedési/export potenciál (5%/15%
árbevétel növekedés)
b) Termelési értékláncban előrelépő vállalkozás
c) Innovatív KKV (K+F+I tevékenység, Iparjogvédelmi oltalom megléte)
d) Együttműködő KKV (Igazolt beszállító/Akkreditált klaszter tagság)
e) Megújuló energia előállítására szolgáló végtermék gyártása
f) Alulreprezentált vállalkozó: Fiatal/Női vállalkozó
g) Szabad Vállalkozási Zóna
2. Fejlesztendő tevékenység/Működés időtartama
– 25p.
3. Gazdálkodási adatok – 50p.
4. Vállalat irányítási rendszer megléte/bevezetése – 5p.

ü	
Innovációs tanácsadás innovációs szolgáltatások igénybevétele: Műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele
ü	
Minőségtanúsítási szolgáltatás igénybevétele
Támogatás összege: 1–5 M Ft; 75% - 200.000 EUR-ig
Benyújtási határidő: 2016. november 30-tól

Pályázatok benyújtása: 2016. november 2-től.
Projekt megvalósítás időszaka: max. 24 hónap
Támogatható tevékenységek
1. Vállalati (helyben telepített) komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása és/vagy
2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online
vállalati szolgáltatások bevezetése
Mindkét célterület esetén az alábbi funkcionális területekre vonatkozó üzleti IKT megoldások támogathatóak, legalább 2 terület választásával:
Jászkun Gazdaság
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1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
4. Kontrolling és döntéstámogatás
5. Beszerzési, logisztikai terület
6. Táv- és csoportmunka támogatás
7. Pénzügyi, számviteli terület
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál)
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás
11. Elektronikus iratkezelési megoldás
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás
13. Mobil technikát használó rendszer/megoldás
14. Térinformatikai/földrajzi információs rendszer
15. RFID technológiát alkalmazó rendszer
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás
17. Szolgáltatásmenedzsment
Támogatható tevékenységek II.
1. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus
kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges:
a) informatikai eszközök beszerzése (max. 20%)
b) immateriális javak beszerzése (min. 40%)
c) szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (10 - 50%)
2. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó 1) informatikai eszközök beszerzése
(max. 20%)
a) szolgáltatási, tanácsadási és betanítási
tevékenységek
3. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság
biztosítása
Támogatás mértéke
Rendelkezésre álló forrás: 39,4 (17,5 VNT + 21,9) Mrd
Ft
Támogatott projektek várható száma: 4000 db
Támogatás összege: 1 – 24 millió Ft (Kalkulátor
alapján)
•	Helyben telepített saját szoftver: 1-16 M Ft
•	Felhő alapú szolgáltatások bevezetése: 1-8 M Ft
Támogatás mértéke: 35% (Digit. Felk. Váll. max.
40%)

Kölcsön összege: 1,25 – 37,5 millió Ft
•	Helyben telepített saját szoftver: max. 25 M Ft
•	Felhő alapú szolgáltatások bevezetése: max. 12,5
M Ft
Kölcsön mértéke: 55% (Digit. Felk. Váll. max. 50%)
Feltételek/Kizáró okok
1. Szoftver beszerzés csak TESZOR lista alapján
2. A beszerzésenként 3 db ajánlat és e-beszerzés
használata
3. Saját tőke nem lehet negatív
4. A projekt összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó, lezárt üzleti év árbevételét
5. A GOP/KMOP-121/122/123/133 felhívásban infokommunikációs célterületre támogatásban részesült
és még tart a fenntartási időszak
6. Mezőgazdasági vállalkozás nem pályázhat
7. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, forgalmazására irányuló fejlesztés
(Annex I.)
Kötelező vállalások/Kötelezettségek
1. Üzemi eredmény növekedése:
A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti
évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekménye el kell érje a VNT értékének legalább 25%-t.
VAGY
2. Elektronikus értékesítésből származó árbevétel
növekedése:
A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti
évben az elektronikus értékesítésből származó árbevétel növekménye el kell érje a VNT értékének legalább 120%-t.
Fenntartás:
•	A projekt eredményeinek a 3 éves fenntartási
időszakban történő fenntartása, működtetése
•	A folyósított kölcsön teljes törlesztése
Értékelési szempontok
ü	
Működés időtartama/Vállalati besorolás – 15p.
ü	
Fejlesztés megalapozottsága/Funkcionális
területek száma – 42p.
ü	
Gazdálkodási adatok – 43p.

GYAKORNOKI PROGRAM GINOP-5.2.4-16

minimum 1 fő.
•	legutolsó éves árbevétele és mérlegfőös�szege meghaladja a projekt összköltségét

Pályázók köre
ü	
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
ü	
Gazdasági társaságok,
ü	
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
ü	
Szövetkezetek, amelyek rendelkeznek
•	egy, lezárt, teljes üzleti évvel,
•	éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben

Támogatás összege: 1,9 M Ft – 30 M Ft;
Mértéke: 100%
Rendelkezésre álló forrás: 15 Mrd Ft
Támogatott projektek száma: 500 - 4500 db
Benyújtási határidő: 2016. augusztus 1-től
Projektidőszak: 9 - 15 hónap
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Támogatható tevékenységek

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AKTUÁLIS

ü	
Gyakornokok foglalkoztatása: (9 havi bér, bruttó 129-200e Ft)
ü	
Vállalati kapcsolattartói/Mentori tevékenység
(75 e Ft/fő)
ü	
Adminisztrációs feladatok ellátása (pl. könyvelés, bérszámfejtés)
ü	
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a
munkavégzéshez szükséges
•	anyagköltség (max. 300 e Ft/fő)
• eszközök, immateriális javak (max. 25%)
beszerzése
ü	
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a
munkavégzéshez szükséges és indokolt mértékű infrastruktúra fejlesztés
ü	
Megváltozott munkaképességű gyakornok és
az őt segítő foglalkoztatása (max. bruttó 258e
Ft/hó)
Feltételek
Gyakornok:
ü	
2 5 évesnél fiatalabb a munkaviszony
megkezdésekor,
ü	
iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás
keretében szerzett, az OKJ szabályozott szakképesítést, (kivéve 62),
ü	
A pályázó vállalkozásnál nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően,
ü	
J árási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Pályázók köre
ü	
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
ü	
Gazdasági társaságok,
ü	
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
amelyek
•	Rendelkeznek egy, lezárt, teljes (365 nap)
üzleti évvel,
•	Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1
fő.
•	A legutolsó lezárt teljes üzleti évben az árbevétel/adóalapba beszámított bevétel minimum 15
millió Ft volt.
Támogatható tevékenységek
ü	
Projekt előkészítési tevékenységek:
•	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek
•	Épületenergetikai melléklet, és tanúsítványok
készítése
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rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.
ü	
A pályázat benyújtása előtt kapcsolatfelvétel a
Szakképzési Centrummal
ü	
A munkáltatónak a teljes projektidőszakra
(9+4,5 hó) szóló heti 40 órás munkaszerződést
kell kötni a gyakornokkal
Mentor:
ü	
Min. középfokú szakmai végzettséggel, 3 éves
munkatapasztalattal, 1 éves, a pályázónál munkaviszonnyal rendelkező szakember
Továbbfoglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap!
– Indikátor!
Pontozási szempontok
ü	
A működés időtartama: 2 lezárt üzleti év: 5 pont
ü	
Foglalkoztatás növekedése a legutóbbi 2
évben: 10 pont (5 p.)
ü	
Tanulószerződés megléte a legutóbbi 3 évben:
10 pont
ü	
Szakképzési centrummal való együttműködés:
25 pont
ü	
Gyakornokok száma: legalább 2 fő – 10 pont
ü	
Árbevétel növekedés a legutóbbi 2 évben: 10
pont
ü	
Mentor munkaviszonya: 2 évnél több: 10 pont
ü	
Költségvetés alátámasztottsága: 10 pont
Minimálisan 45 pont elérése szükséges a
támogatáshoz!

•	Statikai szakvélemény készítése
ü	
Energiahatékonyság javítását célzó tevékenységek (min. 50%)
•	Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése (Hőszigetelés, nyílászáró szerkezetek, árnyékoló
szerkezetek)
•	Fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
•	Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékos átalakítása
ü M
 egújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. 10%) I. Napkollektoros rendszer telepítése (HMV/Fűtés)
•	Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
•	Napelemes rendszer telepítése (autonóm,
vagy hálózatra termelő)
•	Hőszivattyú rendszerek telepítése (földhővaz, víz-víz, levegő-víz)
Elszámolható költségek
ü	
Projekt előkészítési költségek (max. 5%)
(tervezés(ek), energetika, statika, környezeti
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hatástanulmány)
ü	
Beruházási költségek (felújítás, új építés)
ü	
Eszközbeszerzési költségek
ü	
Szakmai megvalósítás költségei I. Műszaki
ellenőr költsége (max. 1%)
ü	
Egyéb mérnöki szakértői díjak (statikus, energetikai záró audit)
ü	
Hatósági költségek
Fajlagos beruházási költségkorlátok:
•	Energiahatékonyság: max. 100 000 Ft/GJ
•	Napelemes rendszer: max. 450 000 Ft/kW
•	Napkollektoros rendszer: max. 270 000 Ft/nm
•	Szilárd biomassza kazán: max. 150 000 Ft/kW
•	Hőszivattyús rendszer: földhő-víz max. 325
000 Ft/kW, víz-víz max. 225 000 Ft/kW; levegő-víz max. 185 000 Ft/kW
Támogatás mértéke
Rendelkezésre álló forrás:
121,53 Mrd Ft
59,45 VNT + 62,8 Mrd Ft
Támogatott projektek várható száma: 1700- 2800 db
Támogatás összege: 3– 50 millió Ft
Támogatás mértéke: max. 45%
Kölcsön összege: 3 – 50 millió Ft
Pályázatok benyújtása: 2016. november 15-től.
Projekt megvalósítás időszaka: max. 12 hónap
Általános Feltételek/Kizáró okok
1. Általános adminisztratív kizáró feltételek (végrehajtás, köztart.)
2. Kizárt tevékenységek, ágazatok: mezőgazdasági vállalkozás; pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési,
üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás; dohányfeldolgozás, kereskedelem; kaszinók és online
szerencsejáték.
3. Rendezett tulajdonviszonyok (osztatlan közös)
4. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, forgalmazására irányuló fejlesztés
(Annex I.)
5. Saját tőke nem lehet negatív, nem csökkenhet a
törzstőke jogszabályban előírt legalacsonyabb mértéke alá
6. A projekt összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó, lezárt üzleti év árbevételét/adóalapba beszámított bevételt

7. A beszerzésenként 3 db ajánlat és e-beszerzés
használata
Műszaki Feltételek
1. Fejlesztendő épületre vonatkozó előírások:
2006.12.31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek
2. Nem rendelkeznek állékonysági problémával (2
évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan)
3. A támogatási kérelem benyújtását megelőző 1
évben rendeltetésszerűen használatban voltak (számlákkal igazolva).
4. TÉ vagy SzÉS6 jogosultsággal rendelkező energetikai szakmérnöknek szükséges az energetikai számításokat elvégezni.
5. Műszaki ellenőr alkalmazása a kivitelezés során
kötelező
6. BMR (Belső megtérülési ráta) 2,00 -15,00% között
7. Egy támogatási kérelemben maximum 10 db különálló épület, vagy épületcsoport fejlesztése lehetséges
Kötelező vállalások/Kötelezettségek
Fenntartás:
•	A projekt eredményeinek a 3 éves fenntartási
időszakban történő fenntartása, működtetése
•	A vállalt (számított) indikátorok fenntartása
•	A folyósított kölcsön teljes törlesztése
Kölcsönnel kapcsolatos információk
•	Kedvezményes kamatozású forint kölcsön
•	Kamat: 2%/év
•	Futamidő (szerződéskötéstől): maximum 10 év
•	Rendelkezésre tartási idő: max. 24 hónap (de
fizikai befejezést követő 12 hónap)
•	Türelmi idő: rendelkezésre tartást követően
max. 12 hónap (de szerződéskötéstől max.
24 hónap)
•	Biztosítékadási kötelezettség (jelzálog, óvadék,
készfizető kezesség)
• Nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási
jutalék, előtörlesztési díj
•	Szerződésmódosítás díja: a kölcsön 1,5%-a,
de min. 50 e Ft
Forrás:
ECONOSERVE Pályázati Kft.
(„Pályázati lehetőségek – Energetika”
című előadása 2016. október 4.)

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési Osztálya nyújt.

Rabi Zsuzsa, gazdaságfejlesztési vezető:
+36-20/521-8322
gazdasagfejlesztes.kamara@jnszmkik.hu
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NEMZETKÖZI ÜZLETI
AJÁNLATOK
Keressen Ön is több mint 63 ország üzleti ajánlatai között! – Hogyan használjuk az Enterprise
Europe Network (EEN) üzleti partnerkereső felületét?
Az Európai Bizottság hivatalos üzletközvetítő, technológiai és K+F+I pályázati partnerkereső adatbázisa (Partnership Opportunities Database) 63 ország mintegy 600 Enterprise Europe Network
partnerirodáján keresztül érhető el, így segítségükkel a benne gyűjtött és rendszerezett információk rengeteg helyre eljutnak. Az adatbázisban részletes keresésre is lehetőség van, így konkrét
elképzeléseihez megfelelő partnert találhat. Válogathat nemzetközi kiállítások, üzletember-találkozók között is.

BRPL20160824001
Műanyag termékek gyártására specializálódott lengyel vállalkozás keres gyártási megállapodás keretében, műanyag (polipropilén,
polisztirén, ABS plastic, LDPE, HDPE, PVC
plastic) beszállítót.
BRFR20160920001
Elektromos energiával és világítási megoldásokkal foglalkozó francia vállalat keres Középés Kelet Európából alvállalkozót galvanizált
acélból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült fémlemezek gyártására és
kézbesítésére.
BRCZ20160607001
Cseh székhelyű, ruhapelenkák tervezésére és
gyártására specializálódott vállalat keres textilgyártót az EU-ból. Olyan partnert keresnek, aki
speciális anyagokat felhasználva tudja legyártani a pelenkák külső rétegét. A keresett együttműködés fajtája: gyártói megállapodás.
BRME20160818001
Fogyasztói termékeket forgalmazó montenegrói
cég keres az élelmiszeriparban (különös tekintettel: élelmiszerek, fűszerek, alkoholos és alkoholmentes italok – bor, gyümölcslé, szénsavas
üdítők-) aktívan résztvevő vállalkozást, forgalmazói megállapodást kínálva a montenegrói
piacon.
BRFR20160711001
Vasúti rendszerekre specializálódott francia cég
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keres fémlemez és műszaki hegesztés beszállítót alvállalkozói együttműködéssel. A potenciális beszállítónak a vasúti ipari bizonyítvánnyal kell
rendelkeznie.
BRDE20151211002
Az autóipar számára fém alkatrészeket és rendszereket gyártó német vállalkozás keres acélcsöveket, hidegsajtolt alkatrészeket, hegesztő csavarokat, alumínium profilokat, nyersanyagként
acél tekercseket, esztergált/recés alkatrészeket
és sorjázott/csiszolt elemeket és vágószerszámokat a préselési folyamathoz gyártókat. Gyártói és
alvállalkozói együttműködést kínálnak.
BOHR20160601001
Élelmiszerek, gyógyszerek és kozmetikai szerek
csomagolásának tervezésével, fejlesztésével és
gyártásával foglalkozó horvát kis- és középvállalkozás keres forgalmazót forgalmazói együttműködés keretében.
BRUK20161004001
Egyesült Királyságbeli cég keres potenciális gyártót, aki legyártaná a klasszikus stílusú bőröndjeit.
BRRU20160816001
Kurszk régióbeli, tejtermékeket (tej, joghurt, kefir,
vaj, sajt, stb.) előállító orosz vállalkozás keres a
termékek csomagolásához üveg gyártókat Európából, gyártói megállapodás keretében.
BRCY20160616001
Ciprusi tanácsadói cég szeretne ügynökként
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

fellépni, hogy más vállalkozások élelmiszeripari,
valamint ital termékeit és egyéb fogyasztási cikkeit képviselje Cipruson.
BRPL20151209003
Textil termékek fuvarozásában és előállításában
tapasztalt, frottír törölközőkre specializálódott,
lengyel cég forgalmazói szolgáltatást kínál. A vállalat magas minőségű textil termékek tervezője,
gyártója és forgalmazója, és háztartási textil termékek gyártására keres partnert, hogy változatossá tegye termékskáláját. A vállalkozás kiváló
ismeretekkel rendelkezik a lengyel piacon és marketing/forgalmazói szolgáltatásokat biztosítanak.
BRTR20151123001
Izmiri székhelyű divattervező cég ruhákat tervez
a világ egyik vezető divatipari kiskereskedőjének. A vállalat fluoreszkáló, fényvisszaverő cérna
beszállítókat keres gyártó megállapodás keretében, hogy azokat alapanyagként felhasználhassa az új ruháihoz.
BRFR20160302001
Élelmiszercsomagolások importjával foglalkozó
francia vállalkozás műanyag joghurtos poharakat
forgalmaz francia farmerek tejtermékei számára.
A cég továbbá műanyag poharakat kínál tejszín
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network (EEN) szolnoki irodája szervezésében minden csütörtökön 14 órától
betekintést nyerhet a hálózat ingyenes nemzetközi partnerkereső adatbázisának működésébe és használatába.
• Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső
adatbázis (POD – partnership opportunies
database)?

és krémsajtok tárolására. Olyan európai beszállítót keresnek gyártási megállapodás keretében,
aki évi 30-70 millió poharat tudna legyártani alumínium záró fóliával.
BRPL20160706002
A legnagyobb lengyelországi vegán piacot és
webshopot működtető lengyel vállalat 100%ig vegán termékeket (élelmiszerek, tisztítószereket, állateledeleket, stb.) beszállító partnert keres
a termékportfóliójának bővítéséhez. Egyedi és
különleges termékek iránt különösen nagy figyelmet fordítanak. A cég forgalmazó együttműködést ajánl vagy saját márkával gyártói megállapodást keres.
BRFR20151129001
Egy francia kis- és középvállalkozás fa, fém,
üveg, karton és műanyag alapú kiállító állványként használható készbútorok tervezésével foglalkozik. Jól ismertek a szörf ruházat terén és
tapasztaltak sportboltok felújítási munkálataiban. Jó ár/érték aránnyal rendelkező versenyképes európai beszállítót keresnek az alábbi országokból: Magyarország, Lengyelország, Románia,
Bulgária, Csehország, Lettország, Portugália és
Olaszország. Alvállalkozói együttműködést terveznek a keresett partnerrel.
• Mire jó az adatbázis?
• Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas ajánlati/keresési profil?
• Hogyan működik a rendszer?
• Miben segíthet a hálózat?
A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt
vegye figyelembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy igényt kíván megjelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben.
Részletekért kérjük, keresse kollégáinkat!

Rabi Zsuzsa
gazdaságfejlesztési vezető

Szabó András
gazdaságfejlesztési munkatárs

mobil: +36/20-521-8322
e-mail: zsuzsa.rabi@jnszmkik.hu

mobil: 06-20-246-8103
e-mail: andras.szabo@jnszmkik.hu

Szolnoki irodánk elérhetősége:
5000 Szolnok Verseghy park 8. III. emelet 310-es szoba

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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KAVOSZ

ÚJABB BŐVÍTÉSEK
A SZÉCHENYI KÁRTYA
PROGRAMBAN
– A KAVOSZ AZONNAL REAGÁL A PIACI IGÉNYEKRE
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Fórumokon szó esik arról is, hogy 2016 őszétől a vállalkozások már 50 millió forint maximális összegben igényelhetnek Széchenyi Forgóeszközhitelt,
a fagykárral érintett agrárvállalkozások pedig még több településen juthatnak költségmentes
hitelhez az Agrár Széchenyi Kártya keretében. A Földművelésügyi Minisztérium 2016. október
közepétől a kedvezőtlen piaci helyzetben lévő tej-és sertés ágazatokban is biztosítja az Agrár
Széchenyi Kártyához kapcsolódó teljes hiteldíj-támogatás igénybevételének a lehetőségét.

A Széchenyi Kártya Programon belül azok a vállalkozások, amelyek a hosszabb (maximum 3 éves) futamidejű Széchenyi Forgóeszközhitel keretében
finanszíroznák forgóeszközeik, vagyis a működésükhöz szükséges alapanyagok, árukészletek beszerzését, mostantól a korábbi maximum 25 millió forint
helyett már 50 millió forint hitelösszegben is igényelhetik ezt a hiteltípust. A hitelhez nyújtott kamattámogatás mértéke az év elején 2%-ról 3%-ra
emelkedett, melynek köszönhetően a hitel rekordalacsony kamat (jelenleg évi nettó 2,9%) mellett,
akár tárgyi biztosíték nélkül is elérhető.
Jelenleg még igényelhető az ún. „fagykáros” Agrár
Széchenyi Konstrukció, amelynek keretében az agrárvállalkozások - többek között a szőlészetek és borászatok - részére az állam a jelenlegi 4%-os kamatés kezesi díjtámogatáson felül további, akár teljes
hiteldíj-támogatást nyújt a rendelkezésre álló szabad támogatási keret függvényében legfeljebb a
Vállalkozás által kezelt ültetvény minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után 500 000
Ft igénybevett hitelösszegig. (Az e fölötti hitelkeretre a normál Agrár Széchenyi Kártyához biztosított támogatások járnak.). Jelenleg több mint 900
településen székhellyel/fiókteleppel/telephellyel
rendelkező agrárvállalkozás élhet az akár teljesen
kamat-és költségmentes hitel lehetőségével. A kedvezőtlen piaci helyzetben lévő tej-és sertés ágazatok vállalkozóinak is itt a segítség: a Földművelésügyi Minisztérium számukra is elérhetővé tette az
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez biztosított kiemelt (teljes hiteldíj) támogatás lehetőségét.
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Az állam az érintett tejhasznú tehén-, illetve sertéstartással foglalkozó és ezt igazoló agrárvállalkozások számára a 2016. december 31-ig benyújtott hiteligénylések alapján megkötött, maximum 1 éves
futamidejű szerződésekhez 100%-os kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatást, valamint az
egyéb költségek (pl.: regisztrációs díj, bírálati díj, értékbecslés költsége, stb.) együttes összegével megegyező mértékű támogatást biztosít a rendeletben
foglalt feltételek teljesülése esetén, ezzel segítve a
gazdák nulla költségű finanszírozását az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében. A fentiek szerinti támogatás (tejhasznú tehén és sertés) állategységenként legfeljebb 500 000 forint, összesen
legfeljebb 50 millió forint összegű hitelszerződéshez vehető igénybe. A Széchenyi Kártya Program
hiteleiről részletes tájékoztatást a www.kavosz.hu
oldalon, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Irodáiban kaphatnak.
Az esetleges bankváltás sem okozhat problémát –
ezt az MKB Bank is megkönnyíti leendő ügyfeleinek.
Az új Széchenyi Kártya igénylés ügyintézéséhez hasonlóan a KAVOSZ Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, és a területi kereskedelmi
és iparkamarák irodáiban kezdeményezhető a hitelnyújtó bank módosítása. Az ügyfélnek nem kell vis�szafizetnie a másik banknál felvett Széchenyi Kártya
folyószámlahitelét és végigvárni az új igénylés folyamatát: a kettő összevonható, a korábbi tartozás
azonnal kiegyenlíthető az MKB által rendelkezésére bocsátott hitelkeretből. A Programhoz való csatlakozása óta az MKB továbbra is őrzi domináns piaci
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

Széchenyi Kártya Program az MKB Banknál
Az MKB Bank újabb komoly lépést tett a mezőgazdaság finanszírozásának irányába, mikor – az agráriumból érkező ügyféligényekre reflektálva – 2016
tavaszán bevezette az Agrár Széchenyi Kártyát. A
kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és
kezességi díj-támogatású konstrukcióval a bank
szabad felhasználású hitelkeretet biztosít a mezőgazdasági vállalkozásoknak, így az MKB Bank egyike azon kevés pénzintézeteknek, amelyeknél a Széchenyi Kártya Program összes terméke elérhető. Az
agrárvállalkozások számára nyújtott kedvezményes
hitelen túl, a ma már klasszikusnak számító finanszírozási megoldások igényelhetőek az MKB-nál a
Program keretén belül:
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel átmeneti
likviditási problémák áthidalására;
• Széchenyi Forgóeszközhitel készlet és
szolgáltatások finanszírozására
• Széchenyi Beruházási hitel
• Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel;
• Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

pozícióját, különösen a magasabb hitelösszegek tekintetében. Miközben a kártyákra jóváhagyott hitelkeret a szektorban 12%-kal emelkedett az elmúlt
egy évben, addig az MKB Banknál 20%-kal nőtt. A
pénzintézet által kibocsátott Széchenyi kártyák darabszáma 4%-kal bővült, míg szektorszinten stagnálás mutatkozott. A 2016-ban kihelyezett volumen
tekintetében az MKB Bank 20% körüli piacrésszel a
második legnagyobb szereplő.

Építőipari vállalkozó vagy tervező?
Munkájáért nem fizetnek? Forduljon a TSZSZ-hez!
Nem kapott teljesítésigazolást, pedig a munkát elvégezte?
Van teljesítésigazolása, de a megrendelő nem fizet?
Le akarják hívni a bankgaranciát?
Szeretné mindezt a bírósági eljárást elkerülve rendezni,
vagy peres eljárás esetén az ügymenetet gyorsítani?
Segít a jogszabály alapján működő

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv!

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TSZSZ asszisztensei:
SZOLNOK
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Patakvölgyiné Bán Irén
Tel.: 56/510-610; 0620/256-7941
E-mail: kamara@jnszmkik.hu;
iren.patakvolgyi@jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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JÁSZBERÉNY
5100 Jászberény, Thököly út 22.
Szabóné Varga Judit
Tel.: 57/500-498; 0620/256-2376
E-mail: szabonejudit@pr.hu
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A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÚJ KIHÍVÁSAI

HOGYAN KERÜLJÜNK
KÖZEL A
Z GENERÁCIÓHOZ?
Mottó: „Óriásira nőtt az információs óceán, és meg kell tanulni ezen navigálni."
(Vámos Tibor akadémikus)
Az utóbbi néhány év
tapasztalatai új kihívásokkal szembesítették a pályaorientációs
tevékenységben érintett
szakmai szervezeteket
– pedagógiai szakszolgálatok, iparkamarák-,
tanácsadó szakembereket, pedagógusokat.
A középfokú beiskolázás célcsoportja ma az
ún. Z generáció, az 1995
és 2009 között született
„Facebook nemzedék”.
Fontos kérdés, hogy a
tanácsadók, a pedagógusok és a középiskolák hogyan tudják megszólítani ezt a korosztályt,
tudnak-e adekvát válaszokat adni kérdéseikre,
felvetéseikre, reagálni igényeikre?
A jelen cikkben a Z generáció („digitális bennszülött” nemzedék) néhány jellemzőjét mutatjuk be,
s ötletekkel igyekszünk segíteni a pályaorientációjukban érintett személyeket, tanácsadókat,
pedagógusokat, szülőket.
A Z generáció legfőbb ismérve, hogy tagjai szinte születésük pillanatától kezdve kapcsolatban
álltak a legkorszerűbb
digitális technológiákkal. Világszemléletük
globális, tájékozódásukat az interneten fellelhető információk sokasága határozza meg.
A nagy arányú „online”
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jelenlét mentén figyelmi működésük, ingerfeldolgozásuk (kognitív
stílus), tanulási képességeik, a kortársakhoz
és a felnőtt világhoz való
érzelmi viszonyulásuk az
idősebb generációhoz
képest jellegzetes eltéréseket mutat.
Figyelmük sokcsatornás,
„ingerfalók”, az információk feldolgozása e diákoknál gyakran felszínes, az új tartalmakat
nem a forrás hitelessége, hanem az érdekesség, újszerűség mentén értékelik. Jellemzően
egyszerre több dologgal,
feladattal foglalkoznak - miközben véletlenszerűen elkalandoznak - kérdéseikre azonnali választ
várnak.
Prensky (2001) kutatásai igazolták, hogy a Z generáció tagjainál hatékonyabbá vált a képi információk feldolgozása, háttérbe szorul a hallott, vagy
olvasott információk megtartása, növekszik az
igény a gyors váltásokra és a közvetlen megerősítésre, visszajelzésre. Gyakori, hogy az utolsó pillanatra hagyják a tanulást, gyorsan szeretnének
információt szerezni, aminek szinte kizárólagos forrása az internet. Tanulási
„módszerük” sajátossága,
hogy az információ elérési
útját jegyzik meg, kevésbé
törekszenek annak megtartására, rögzítésére.
Jászkun Gazdaság
2016. 12. 16. 10:14

● Beszélgessünk velük olyan pályatervezési kérdésekről, mint a személyes érdeklődés és képességek szerepe a pályaválasztásban, középfokú
képzési kínálat, az egyes szakmák, foglalkozások
követelményei, előnyei és hátrányai

Nem változott azonban társas alkalmazkodási készségeik fejlődési üteme, szociális problémamegoldásuk rugalmassága (pl. konfliktuskezelés), valamint a morális fejlődés üteme sem.
A digitális bennszülöttek szociális kapcsolatai szintén jellegzetes mintázatot mutatnak. Az
intenzív online jelenlét mentén előtérbe kerülnek a kortárskapcsolati hálózatok, míg az élő
kapcsolatok (szülőkkel, pedagógusokkal való
interakciók) háttérbe szorulnak. Az ún. offline
térben, a hétköznapi társas szituációkban a serdülők gyakran járatlanoknak, bizonytalanoknak
tűnnek.
A pályaorientáció kiemelkedő szakmai kérdésévé vált, hogy hogyan, milyen módszerekkel
lehet a Z generációt támogatni a pályaválasztási érettség – pályaismeret, önismeret, döntéshozatal - elérésében?
A korszerű kutatások és empirikus tapasztalatok
egyaránt alátámasztják, hogy a pályaorientációt
már a 7. évfolyamon érdemes megkezdeni, figyelembe véve az életkori sajátosságokat és az új
digitális nemzedék szokásrendszerét, életstílusát.
Néhány ötlet a digitális bennszülöttek
megszólításához:
● Dolgozzunk velük csoportmunkában, interaktív foglalkozások keretében, melyek célja
az információk közvetítése, tudatosítása és a
figyelemfelhívás

● Ismerjük el digitális kompetenciáikat, építsünk
aktivitásukra, ösztönözzük az önálló ismeretszerzést (pl. internetes pályaorientációs portálok
használata, célirányos, tudatos információkeresés és megosztás)
● Tudatosítsuk a valóság és a virtuális valóság
közötti különbségeket, erősítsük a hatékony
● Fordítsunk figyelmet önismeretük növelésére, nyújtsunk visszajelzést, formálva énképüket.
● A pályaismeret kialakítását célzó pályaválasztási rendezvényekre, üzemlátogatásokra, nyílt
tanítási napokra készüljünk fel közösen (hogyan
hasznosíthatók ezek az alkalmak a szakmák, foglalkozások megismerésében)
● A pályaorientáció folyamatába vonjunk be
minél több szereplőt: szülőket, a középiskolák
képviselőit, szakmai szervezeteket és a munkaerőpiac szakembereit.
Nánásiné dr Horváth Edit
pszichológus, pályaorientációs konzulens
kutatótanár
Elérhetőség:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Székhelyintézmény Pályaválasztási
Tanácsadás 5000 Szolnok, Aradi utca 20.
tel: 56-510-720, fax: 56-515-261,
e-mail: pvt@jnszmpsz.hu
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tanulságai. MPT XXII. Tudományos Nagygyűlés. Budapest.
Fotók forrása:
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fokuszban_jovore_veletek_ugyanitt
https://www.entrepreneur.com/article/238998
http://workplaceinsight.net/generation-z-is-the-smart-generation-that-will-redefine-work-claims-report/
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TOP 50
AKTUÁLIS
GAZDASÁGFEJLESZTÉS
SZAKKÉPZÉS

FRANCIAORSZÁG

PROGRAM, AHOL A SZAKKÉPZÉS
ÉS A GAZDASÁG ÖSSZEFONÓDIK
Az ERASMUS+ mobilitási program keretén belül, 2016. október 3. és október 7. között szakmai
delegáció járt Franciaországban, tanulmányozni a francia szakképzési rendszert.
A projekt pályázója és a szakmai
A projekt átölelte a francia áltaprogram összeállítása a Jászlános iskolai oktatás, ezen belül
Nagykun-Szolnok megyei szakkiemelten a technikai órák ismeképzési centrumok, vagyis a
ret-, tananyag (szakma) összeKarcagi Szakképzési Centrum,
tételét, a pályaorientációt és a
a Szolnoki Szolgáltatási Szakszakmunkás- és szakközépiskoképzési Centrum és a Szolnoki
lai képzést, a felsőfokú tanulmáMűszaki Szakképzési Centrum
nyokat megalapozó képzést.
konzorciuma keretén belül valóAsztalos tanulólány
sult meg.
A szakképzésbe kerülve -az áltaEgyüttműködő partnerek az aláblunk látott iskolákban mindenüttbi francia iskolák voltak: Debeyre Iskola, Beuvry; modern, esztétikus, tágas intézményekben tanulYourcenar Szakközépiskola, Beuvry; Malraux nak a diákok. A tanműhelyek igen jól felszereltek,
Szakközépiskola, Béthune; Salvador Allende a legújabb technikákat, technológiákat tanulják.
Szakközépiskola, Béthune és a Degrugillier Szak- Szinte természetes, hogy minden szakma eseközépiskola, Auchel.
tén lehet a tanműhelyben tanulni, pl. a szállodás
szakmák oktatásához tanszálloda is van, élethűA projekt témája: „Szolnok megyei Centrumok en kialakítva, felszerelve. A szakmai munkához
együttműködése a piacképes szakképzésért.”
tartozó adminisztráció, számlázás is a tananyag
A program egyik célja annak megismerése volt, részét képezi.
hogy a szakoktatás és a gazdaság igényeinek A csoportok alacsony létszámúak, egy oktató 6-10
összehangolása hogyan valósul meg a francia tanulóval foglalkozik. Így a tanár pontosan tudja
viszonyok között. Ezen szempont
követni, ki hol tart, így sokkal szealapján felmerült az az elgondolás,
mélyre szabottabban tarthatja az
hogy a gazdaság képviseletében
oktatást, esetleges segítséget.
indokolt bekapcsolódni a JászA tanműhelyi oktatás mellett a 3
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskeéves képzés során összesen 22
delmi és Iparkamarának is. Kamahetet kell külső gyakorlaton tölteni,
ránk más viszonylatú nemzetközi
ez alatt a valós munkahelyi körülkapcsolatai révén már hosszú ideményekkel is megismerkednek.
Női szabó tanulók
je küld és fogad szakembereket
A tanulók órarendjébe „eleve” be
Európai Uniós országokból a jelen
vannak építve az egyéni és kiscsoprojekt céljaival hasonló elvek alapján.
portos felzárkóztató/korrepetáló órák a lemorzsoA távlati elképzelés pedig az, hogy a jövőbeni lódások elkerülése végett. Erre a szakma megfelehasonló témájú projektekhez a Kamaránk is csat- lő szintű elsajátításán túl azért is szükség van, mert
lakozik konzorciumi tagként, kiszélesítendő kap- alapvetően nincs évismétlés. Ha valaki mégsem
csolatrendszerünket Franciaország irányába is.
teljesíti az alapelvárásokat, akkor csak abban az
Fentiek szellemében volt lehetősége két, szak- esetben ismételhet évet, amennyiben a következő
képzéssel foglalkozó kamarai munkatársnak részt évfolyamban van szabad hely. Ha nincs, akkor el
venni a tanulmányúton a konzorcium meghívása kell hagynia a képzést. További lehetséges megalapján.
oldás sikertelen tanulmányi munka esetén, hogy
a 3 éves képzés 2. évében szakmunkás vizsgát
„Program, ahol a szakképzés és a gazdaság
tehet a tanuló.
összefonódik”
Minden diák „normál” osztályban tanulhat, kivéve,
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A szakmai tanulmányút
ha ezt az egészségügyi állapota
értékelése
nem teszi lehetővé. A felvételhez
orvosi szakmai alkalmassági vizsA tanulmányút során szergálaton meg kell felelni.
zett tapasztalatok, ismeretek jól
Az iskolaigazgató munkáját humán
beépíthetők a Jász-Nagykunés szakmai helyettesek segítik. A
Szolnok Megyei Kereskedelmi és
műhelyfőnök szervezi a belső-,
Iparkamara szakképzés területén
külső- és külföldi szakmai gyakor- A csoport egy iskolai tájékoztatón végzett munkájába. Megismerve
latokat, valamint a szakmai vizsmás kultúrájú, más anyagi lehetőgát. Saját hatáskörében állítja össze a közeli vállal- ségekkel rendelkező ország szakképzését, a gazkozások szakembereiből álló vizsgabizottságot. A daság és a szakoktatás összekapcsolódását, az
2009-tól bevezetett szakmai érettségi képzés írás- idehaza végzett munka során összehasonlítási
beli, szóbeli és szakmai gyakorlati vizsgarészek- lehetőség van egyes oktatáspolitikai szakmai kérből tevődik össze. A vizsga eredménye a szorgal- dések megítélése során. Értendő ez az eltérések
mi időszak alatt nyújtott teljesítmény, a kidolgozott, és a hasonlóságok megítélése, értékelése esetén
megvédendő szakdolgozat és a vizsgán elért ered- is. Figyelembe véve a saját nemzeti hagyományamények alapján kerül megállapíinkat és a jó külföldi példákat, a
tásra (1-től 20-ig).
felmerülő esetekben (jogszabály
Az iskolákban a tanárok vezetik
tervezet véleményezés, változtatási javaslatok benyújtása, vizsaz elektronikus naplót, a hiányzásokat. A hiányzásokat azongáztatással kapcsolatos kérdéban az oktatási tanácsadónál kell
sek megválaszolása) szélesebb
elvi alapokon nyugvó, magabizigazolniuk, akik felelősek továbbá
az összes oktatáson kívüli elfogtosabb megoldást, választ lehet
CNC műhely
laltságért: lyukasóra, egyéni tanadni.
rend, ebédeltetés, szabadidő,
kirándulás.
Kiemelt tapasztalatok, eredmények
A szakközépiskolák regionális fenntartásúak, de a ● A pályaorientáció már a felső tagozatban megtanárok bérét az állam fizeti. Ugyanabban az intéz- kezdődik, gyakorlati oktatás keretén belül, mely
ményben tanárból nem lehet igazgató. A kineve- egyben praktikus házkörüli, háztartással kapcsozés csak egy másik intézmény vezetésére szólhat. latos ismereteket is nyújt.
Ezzel kívánják elkerülni az esetlegesen részrehaj- ● A szakképzésben hangsúlyos a szakmai képló vezetői munkát,
zés, a közismereti tárgyak mellett.
● Az elméleti és gyakorlati képzés a környezetvéFinanszírozás
delemre, újrahasznosításra is jelentősen kiterjed.
A szakképző iskolák fenntartása alapvetően állami ● A tanműhelyek igen korszerűen felszereltek,
feladat, de a felszerelések beszerzéséhez a szak- tágasak, rendezettek.
mai szervezetek és a kamarák is nyújtanak segít- ● Az órarend igazodik a szülői munkarendhez.
séget. A tanműhelyek tárgyi felszereltsége csúcs- ● A vizsgáztatás az iskola feladata, bevonva a váltechnológiát képvisel. Pl. a közlekedésgépészetet lalkozások képviselőit a vizsgáztatásba. Az állami
oktató iskolákat a Francia Motorizációs Szövetség kontroll azonban jelen van. Az oktatás, vizsgáztasegíti eszközökkel. A GNFA szervezet pedig végzi tás szerkezetének következtében minimalizálják
a tanárok szakmai továbbképzését.
a sikertelen vizsgák számát.
● A francia mentalitás, oktatási filozófia
Francia mobilitás
megismerése.
Az intézmények szakmai szervezetekkel közösen ● Lehetőség a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
pályáznak diákjaik külföldi gyakorlatokon törté- Kereskedelmi és Iparkamara számára a francia
nő részvételének megvalósítására. Különösen az szakképzés területén kapcsolatok kiépítésére, válautós szakmák területén jelentős az érdeklődés. lalkozók, kamarai szakértők, szakmai gyakorlaÍgy Magyarországon is rendszeresen volt már fran- ti oktatók, vizsgáztatók, szakképzésben résztvecia diákok gyakorlati oktatása. Tartalommal töltik vő tanulók részére tanulmányút megszervezése.
meg a testvérvárosi kapcsolatokat, a más országokkal történő szakmai együttműködést a szakoktatás területén is. A diákok mobilitását is mérSzokolainé Sztrunga Erika
hető, eredmény alapú módon szervezik.
Szabó Zoltán
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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MESTERKÉPZÉS
Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is meghirdettük mesterképzéseinket. A szakképzési
törvényben előírt gyakorlati képzést folytató szervek, gyakorlati oktatóira vonatkozó előírásoknak megfelelve, az idén is tudtunk az NFA-KA-NGM-1/2015./TK/16. támogatási kerettel, 30
főnek támogatott képzést biztosítani, akikhez önköltséggel finanszírozva 5 fő (4 fő festő és 1
fő pincér) kapcsolódott be.

SZAKKÉPZÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AKTUÁLIS

TOP 50

MESTERKÉPZÉS ÉS MESTERVIZSGÁZTATÁS 2016. ÉVBEN
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

Regisztrált és a bemeneti követelményeknek megfelelő létszámból, erősen szórt,
kis létszámú csoportok alakultak ki.
Elsődleges szempont volt
az, hogy olyan szakmákban
is indítsunk mesterképzést,
amelyekben képzőhelyen nem
megoldott a mester végzettségű szakoktató biztosítása illetve, olyan szakmákat is sikerült – kompromisszumok árán,
alacsony létszámmal is indítani – amelyekben az elmúlt
évek során, akár a támogatási
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Mesterszakma megnevezése

Létszám
(fő)

Bútorasztalos

3

Épület-és szerkezetlakatos

3

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

6

Járműfényező

2

Kereskedő

9

Pincér

3

Szakács

3

Összesen:
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keretek biztosítása mellett sem indult mesterképzés a jelentkezők hiánya miatt. Ilyen szakma a járműfényező 2 fővel és a festő-díszítőmázoló és tapétázó szakma 4 fővel.
2016. évben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál sikeres mestervizsgát tett szakmák és létszámok kimutatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében folyamatosan növekszik azon tanulók száma, akik
tanulószerződéssel töltik szakmai gyakorlatukat. A megyében - 2016. november 24-i adat
szerint - 2038 darab tanulószerződés került
megkötésre 304 gazdálkodó szervezetnél és
380 képzőhelynél.
2015. évben 190 mestert avattunk, melyből
177 fő támogatással vett részt a mesterképzésen. A duális képzésben való részvétel tovább
segíti a tanulók szakmai tudását, fejleszti a gyakorlati kompetenciáit, ehhez azonban nélkülözhetetlen az elkötelezett, feltételeiben megfelelő,
elegendő számú mester oktatóval rendelkező
képzőhelyek biztosítása.
2016. éven 29 fő szerzett mesterlevelet és ezzel
növelte a mesteroktatók létszámát.

A mesteravatásnak és mesterlevél átadó
ünnepségnek az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ adott otthont. Dr. Sziráki András a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamra Elnöke köszöntőjében kiemelte a
korszerű szakmai ismeret fontosságát, annak
folyamatos fejlesztésének szükségességét,
mint a gazdasági környezet fejlődésének és a
jövő generáció képzésének feltételét.
Az ifjú mesterek fogadalom tételükben vállalták, hogy mesterségüket mindig a legjobb
tudásuk szerint művelik, ismereteiket folyamatosan gyarapítják, munkáikra minőségi
és etikai garanciát nyújtanak, tisztességes
üzleti magatartásra vonatkozó szabályokat
betartják, tapasztalataikat tanítványaiknak
átadják, mester cím tekintélyét megtartják
és erősítik.
Az eskütételt követően a kamara elnökétől és
a szakma mestervizsga bizottság elnökétől,
átvették a mestercímet tanúsító díszes mesterlevelet. A rendezvényt a Szimfonik Harsona Együttes műsora zárta, amit követően az
ifjú mesterek a meghívott vendégek körében
ünnepeltek.
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Mészáros Zoltán

bútorasztalos

AKTUÁLIS
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kereskedő

Kisné Németh Éva

kereskedő

Mihályi László

bútorasztalos

Mihályi Józsefné

kereskedő

Nyercse László

bútorasztalos

Nagy Judit

kereskedő

Nagy Ferenc

épület és
szerkezetlakatos

Nemes Ibolya

kereskedő

Oláh István

épület és
szerkezetlakatos

Sebestyén Mónika

kereskedő

Törőcsik József

épület és
szerkezetlakatos

Szakál Andrea

kereskedő

Csécseiné Kis
Brigitta

szakács

Zakar Magdolna

kereskedő

Dobos Attila

szakács

Veresné Pozsonyi
Gabriella

kereskedő

Kalocsai Mihály

szakács

Bagi János

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

Baranyai Sándor

pincér

Dalkó Péter

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

Kálmánné
Kerepesi Judit

pincér

Farkas József
Attila

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

Vargáné Nagy
Fruzsina

pincér

Gombos Ákos

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

Nagy Zoltán Viktor

járműfényező

Retkes László

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

Knap Csaba

járműfényező

Szabó László

festő, díszítő,
mázoló és tapétázó

SZAKKÉPZÉS

Harangozó
Andrásné

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

2016. NOVEMBER 17-ÉN AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKET
AVATTÁK SZAKMÁJUK MESTERÉVÉ
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MAGYAR GAZDASÁGÉRT
DÍJBAN RÉSZESÜLT SZABÓ NOÉMI
A DERULA KFT ÜGYVEZETŐJE
Immár 18. alkalommal, a hagyományoknak megfelelően december első péntekén adtak át az
ország legkiválóbbnak talált vállalkozói részére kitüntetéseket. A szolnoki székhelyű Derula
Kft. ügyvezető igazgatója, Kamaránk Ipari tagozatának elnökségi tagja, Szabó Noémi a gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató szakmai tevékenységének elismeréseként
Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől.
A Művészetek Palotájában megtartott, a magyar
üzleti élet egyik legrangosabb találkozójává vált
eseményen az ország megyéiből közel 600 vállalkozó és üzletember érkezett. Demján Sándor,
a Vállalkozók Országos
Szövetségének Elnöke
beszédében hangsúlyozta, „Ahhoz, hogy Magyarország megmaradjon,
két dolog kell: erős gazdaság és az országban
élők hazaszeretete”
A hagyományoknak
megfelelően az ünnepségen kitüntetések átadására is sor került, így az
arra érdemesek Magyar
Gazdaságért Díjat, Miniszteri Elismerő Oklevelet
és Év Vállalkozója Díjat vehettek át Varga Mihálytól és Demján Sándortól. Magyar Gazdaságért
Díj elismerésben kilencen részesültek, Miniszteri
Elismerő Oklevelet egy fő vállalkozó érdemelt ki.
Demján a vállalkozók feladatairól is beszélt felszólalásában. Hangsúlyozta: a béremelések sem
érnek semmit, ha nincs bővített újratermelés.

Ennek megvannak a feltételei, például olcsó hitelek vagy uniós támogatások formájában, a vállalkozóknak azonban tudomásul kell venniük:
struktúraváltásra van szükség. Fel kell mérniük az
igényeket, és esetenként
erős profilváltást kell végrehajtaniuk vagy társulniuk kell – emelte ki.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint
a jövő csak akkor lehet
sikeres, ha a kormányzati célok találkoznak a
vállalkozásokéval. A kormány ennek érdekében
kész arra, hogy segítse a
fejlődést, a termelékenység javulását, a képzett munkaerő növekedését
és a kkv-k erősítését.
Szabó Noémi 2013 óta ügyvezető igazgatója a
Derula Kft-nek, a Magyar Gazdaságért Díjat az
ünnepi köszöntőn elhangzottak szerint „a fenntartható fejlődés, a tudatos erdőgazdálkodás
élenjáró faipari vállalatának dinamikus vezetőjeként” érdemelte ki.
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KASSZABESZERZÉSI
TÁMOGATÁS A CÉGEKNEK
Megjelent a Magyar Közlönyben a gazdasági tárca rendelete, amely kasszánként 50 ezer
forint támogatást biztosít a 2017. január 1-jétől újonnan kötelezett vállalakozásoknak.

Az érintett – számításaink szerint – összességében mintegy 20 ezer vállalkozásnak - akik
2017. január 1-től kötelezettek online pénztárgép használatára - majd’ két hónapja van arra,
hogy a NAV-tól üzembehelyezési kódot kérjen,
illetve beszerezze az átszemélyesítésre alkalmas,
modernizált pénztárgépet. Azoknak a vállalkozásoknak, akik nem állandó üzemeltetési helyen
nyújtják szolgáltatásukat, - mint például a taxisok – GPS-sel ellátott, hordozható pénztárgépet
kell beszerezniük.
A beszerzéshez anyagi segítséget nyújt az állam.
Az új, műszaki paraméterekkel bíró pénztárgép
beszerzése után 50 ezer forintos támogatás jár,
amelyet a vállalkozások legfeljebb öt pénztárgépre vehetnek igénybe.
A támogatás igénybevételét egy NAVnyomtatványon kell igényelni, amelynek nyomán a
vállalkozónak gyakorlatilag 50 ezer forinttal kevesebbet kell fizetni a pénztárgép megvásárlásakor.
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Az a vállalkozó, aki már megvásárolta a pénztárgépét, 2017. március 31-ig egy egyszerű igénybejelentéssel „kérheti” a NAV-tól a neki járó
gépenkénti 50 ezer forintos támogatást.
A támogatás iránti kérelmet – a rendelet hatálybalépését követő 8. naptól – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz lehet majd benyújtani.
A támogatás a 2017. január elsejétől kötelezetteknek jár, azaz a gépjármű-javítási, karbantartási
tevékenységet; a gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet; a motorkerékpár, alkatrész kereskedelmét, javítását; a plasztikai sebészeti tevékenységet; a diszkó, táncterem működtetését; a textil,
szőrme mosását, tisztítását, vegytisztítását, vasalását végzőknek, illetve a masszázsszalonoknak,
fogyasztó- és karcsúsítószalonoknak, fitnesz-,
testépítő kluboknak, valamint a taxisoknak és a
pénzváltóknak.
Forrás: Adó Online
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