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ELNÖKI 
KÖSZÖNTŐ

A 2017-es esztendő első negyedévének eltelté-
vel megfogalmazható, hogy a várakozásoknak 
megfelelően alakult az ipargazdaság teljesítmé-
nye. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 
5% körüli az elért növekedés. Jó esély van arra, 
hogy az előző években megszerzett pozíciót 
a megyék közötti rangsorban, a 7. helyet meg 
tudjuk tartani.
A régiónkban az ipar által elért teljesítményt 
összevetve a megyénk 47%-os részarányával az 
élen vagyunk. Az is igaz azonban, hogy az utób-
bi két évben 2%-kal csökkent az előnyünk. 

Napjainktól a megyénkben is a gazdaság  
egészének új kihívásokkal kell szembesülni. Az  
elmúlt évtizedekben állandósult munkaerő  
kínálat helyett a munkaerő kereslet került 
előtérbe. A létszámhiány csaknem minden  
nemzetgazdasági kiemelt ágazatban jelent-
kezik. A feszültség a megye húzóágazatát  
képező gépiparban a legnagyobb. A munkaadók  
részéről fokozott a kereslet a forgácsoló, a  
hegesztő és a szerelő szakemberek iránt.  
A munkaerő piacon élénkült az érdeklődés a  
gépészmérnök és a technikus szakemberekre. 

Az építőiparban az elmúlt két évi visszaesés 
után jelentős fellendülés várható ez évtől.  
Ma az a kérdéseses, hogy lesz-e elég munkaerő 
az építőiparban. Állandósult a munkaerő hiány 
a szolgáltatás minden területén. Kiemelten a 
vendéglátó ipari szakmákban és a kereskede-
lemben. A csökkenő képzett munkaerőből, fő-

ként üdülési szezonban egyre többen vállalnak 
munkát külföldön, főként Olaszországban és 
Ausztriában. 
Kamaránkban kiemelt feladat a szakképzés.  
A munka felértékelődött annak okán, hogy  
folyamatosan csökken a beiskolázható szak-
munkás tanulók száma. A Megyei Fejlesztési 
és Képzési Bizottság országos szintű kezdemé-
nyezést terjesztett elő a kialakult feszültségek  
kezelésére. 
A tapasztalat az, hogy a bemeneti oldalon a 
tudásszint egyre alacsonyabb. A gimnáziumok 
elszívják a tehetségesebb tanulókat. A kamara 
jól képzett tanácsadói a képzőintézményekkel 
és a gyakorlati képzőhelyekkel napi kapcsolatot 
tartva nagy erőfeszítéseket tesznek a szakem-
ber utánpótlás biztosításáért. 

Az utóbbi két évben sokat tett a kamara az  
államilag támogatott mesterképzés terüle-
tén. A megyében a mesterek száma a korábbi  
évtizedekben képzett 403 főről 622 fő  
mesterrel gyarapodott. Ez évben további 30 
mestert képezünk reményeim szerint sikere-
sen. Nagy szükség van rá, hiszen a képzőhelyek  
számát 354-ról 600 fölé szükséges emelni,  
annak érdekében, hogy a munkaerő a gazdaság  
számára rendelkezésre álljon. 
A hátrányosabb helyzetű kistérségekben indo-
kolt, hogy fokozódjon a vállalkozási aktivitás. 
A megye az 1.000 lakosra jutó vállalkozások  
területén a rangsorban a 16. a 139 vállalko-
zással. A kistérségek között a Szolnoki az élen 
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141 vállalkozással, míg az utolsó két helyen  
Kunhegyes 108, Törökszentmiklós 107 vállal-
kozással. A mikro-, kis- és középvállalkozások  
fejlesztésére 60 milliárd forint pályázati forrás 
áll rendelkezésre. Azt kezdeményezem, hogy 
a kisvállalkozások bátrabban éljenek a pályá-
zat adta lehetőségekkel. A szükséges saját erő  
kiegészíthető Széchenyi kártya hitelből kedvező 
kamat kondíciók biztosításával. 
A gazdasági felzárkózás irányába történő  
elmozduláshoz főként a Középtisza-Vidéken, a 
Nagykunságban, a Tiszazugban és a Mezőtúri 
kistérségben bátrabban fejleszteni, különösen 
a mezőgazdasági feldolgozóipar területén. A 
vidék népesség megtartó képessége fejleszté-

sekkel erősödő gazdasággal biztosítható. A fia-
talokat biztatom új vállalkozások alapítására. A 
térség polgármesterei, önkormányzatai támo-
gatják a vállalkozói törekvéseket. 
A kamara gazdaságfejlesztési szakértőire szá-
míthatnak ez irányú célkitűzéseik megvalósítá-
sában. A kezdő és gyakorló vállalkozók bátran 
kérjék a szakértőink aktív közreműködését. 

Abban reménykedem, hogy ez évben tovább 
gyarapodik megyénk értékteremtő gazdasága, 
és ennek eredményeként javul az itt élők közér-
zete, életminősége.

Dr. Sziráki András elnök

KÖSZÖNTJÜK 2017. ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN 
CSATLAKOZOTT ÖNKÉNTES KAMARAI TAGJAINKAT!

NÉV     HELYSÉG    TAGOZAT

ALOX KER. ÉS SZOLG. KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS  IPARI
ARANYTOLL-ZOLNAI KFT. SZOLNOK    KERESKEDELMI
BEREK-VÍZ KFT.   BEREKFÜRDŐ   SZOLGÁLTATÁSI
CSÜCSÖK CSÁRDA BT.  TÓSZEG    SZOLGÁLTATÁSI
DR. KAPITÁNY ÉS TÁRSAI KFT. SZOLNOK    SZOLGÁLTATÁSI
ERIGOLDBUS TRANS KFT. VECSÉS    SZOLGÁLTATÁSI
FÉMTECH "2007" KFT.  TISZAIGAR    IPARI
FÜREDI HABLEÁNY BT.  TISZAFÜRED   SZOLGÁLTATÁSI
GŐZMALOM SÖRFŐZŐ KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS  IPARI
GYÁNI ANDRÁS   FEGYVERNEK   SZOLGÁLTATÁSI
ÍZES ÉLET KFT.   SZOLNOK    SZOLGÁLTATÁSI
KÉSZPÉNZ 2006 BT.  SZOLNOK    KERESKEDELMI 
KONTRASZT-4 KFT .  SZOLNOK    SZOLGÁLTATÁSI
LÁNGI KFT.    SZOLNOK    IPARI
MARKETING JAM TREND KFT. TÓSZEG    SZOLGÁLTATÁSI
POMÁZI JÓZSEF   TÚRKEVE    KÉZMŰIPARI
ROSENBERGER 
MAGYARORSZÁG KFT.  JÁSZÁROKSZÁLLÁS  IPARI
TAMASI ISTVÁN   KUNHEGYES   SZOLGÁLTATÁSI
TÓTH ÉS TÁRSA KFT.  SZOLNOK    SZOLGÁLTATÁSI
TRIDÓ 2005 KFT.   MEZŐTÚR    IPARI
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XII. PELIKÁN KUPA – 
„EGYSZERRE ÉRTÉKMENTÉS, ÉS JÖVŐÉPÍTÉS”  
Idén 12. alkalommal rendezték meg Szolnokon a Pelikán Kupa Gasztronómiai Kiállítást 
és Versenyt, melynek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
immár 3. éve főszervezője.  Szakáli István Lóránd Agrárfejlesztésért és Hungarikumo-
kért felelős helyettes államtitkár címben olvasható méltatása jól tükrözi a rendezvény 
törekvéseit: a cél nem csak színvonalas gasztronómiai bemutató, hanem annál sokkal 
több, amivel az érdeklődők is találkozhattak április elsején az Aba-Novák Kulturális 
Központban.

Az ország egyik legrangosabb vendég-
látóipari versenyén idén is közel száz  
pincér, cukrász és szakács tanuló és szak-
ember mérettette meg magát, a látványos  
versenymunkák mellett pedig kísérőprogra-
mok, bemutatók is színesítették a napot. 

A versenyzőknek reggel 6 órától volt  
lehetőségük a számukra kijelölt területeket, 
asztalokat elfoglalni, a lázas készülődés,  

és sürgés-forgás sem tudta megzavarni  
a sokszor hihetetlen precizitást igénylő  
folyamatokat, és az aprólékos munkát.

A verseny szakmai megnyitójára 9 órakor  
került sor, ezután a nemzetközileg is  
elismert, szakértőkből álló zsűri kezdte meg 
munkáját az egyes kategóriák értékelésével. 
A bírálás során a versenyzők, különösen a 
tanulók építő kritikákat, javaslatokat, taná-
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csokat is kaptak a zsűritől a jövőre nézve. 

Az érdeklődők a versenymunkák meg-
tekintése mellett részesei is lehettek a  
zsűrizés folyamatának: látványos, és  
tanulságos volt betekintést nyerni például a 
pezsgő bontásának, és felszolgálásának tu-
dományába; vagy látni a pincérek megmé-

rettetését, ahogy saját asztalukat, annak té-
máját, és étlapját bemutatják a zsűrinek. 

10 órától egy különleges ember különleges  
életútját ismerhették meg az érdeklődők: 
Lukács István Séf című könyvének bemuta-
tóján. Bár a program a könyv bemutatása 
volt, Lukács Úr a jelenlévőket kérdésfel-
tevésre, interaktív beszélgetésre buzdí-
totta: ebből nem is volt hiány, a Séf pedig  
készségesen válaszolt, betekintést nyújtva  
ezzel egy kivételes életpályába.

11 órától került sor a rendezvény ün-
nepélyes megnyitójára, ahol Dr. Sziráki 
András, Kamaránk Elnöke, Szakáli István  

Lóránd Földművelésügyi Minisztérium  
Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért  
felelős helyettes államtitkára, Szalay  
Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város  
polgármestere, valamint Kovács Sándor 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a megjelente-
ket. 

A felszólalók beszédeikben hangsúlyozták, 
hogy a Pelikán Kupa nem csak Szolnok, vagy 
a régió, hanem az ország egyik legkiemel-
tebb gasztronómiai versenye, ahol a látvá-
nyos kiállításon túl komoly szakmai munka, 
megmérettetés, és az ebből adódó fejlődési 
lehetőség is része a rendezvénynek.

Szalay Ferenc polgármester kiemelte, az év-
tizedes hagyományokkal rendelkező Pelikán 
Kupa szerves része Szolnok gasztronómiájá-
nak, a város számos jó szakácsot, pincért, 
cukrászt tud felmutatni, akik mind hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy jó ma Szolnokon beülni 
egy étterembe, cukrászdába, vagy egy ká-
vézóba; a minőségi helyekkel, kínálattal, és 
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persze szakemberekkel pedig ki is alakult az 
igény, hogy ne csak jeles alkalmakkor, vagy 
hétvégén menjenek az emberek étterembe, 
hanem  hétköznap esténként is beüljenek 
egy jót enni vagy inni. 

Megköszönte a Kamara szervező munkáját, 
és emlékeztetett Pálszabó Mihályra, a ren-
dezvény egyik ötletgazdájára, aki idén nem 

tudott jelen lenni. Szalay hangsúlyozta: 
nem baj, ha mindig emlékezünk arra, ami a  
múltunk, és a hagyományunk, amit őrizni  

kell – utalva Pálszabó áldozatos munkájára, 
amit a Pelikán Kupa 12 éves történetében 
végzett.

Szakáli István Lóránd Földművelésügyi  
Minisztérium Agrárfejlesztésért és Hunga-
rikumokért felelős helyettes államtitkára  
elmondta, Szolnok hozza azt a tőle  
elvárható magas színvonalat, amely a 

gasztronómiai rendezvények között kiemelt  
helyet ad a Pelikán Kupának.
Ez a magas színvonal egyrészt a szervezők-
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nek köszönhető, példásnak tartja azt a fajta 
együttműködést, amely az Iparkamara, és a 
rendezvény kiemelt támogatója, az Agrár-
kamara között működik, és hátteréül szol-
gál az eseménynek.

Emellett kiemelte, hogy az alföldi térség 
gazdagsága is hozzájárul az esemény magas 
színvonalához: itt nagyon nagyon sok meg-
mutatni, és megóvni való érték van, és azok 
az értékek, amik itt bemutatásra kerülnek, 
azok jól szolgálják ennek a városnak, ennek 
a térségnek a turisztikai kínálat fejlesztését. 

Meggyőződése, hogy az értékek számunkra 
erőforrások a jövő építéséhez, és igazából  
ott lehet egy fenntartható, eredményes 
helyi gazdaságfejlesztést megvalósítani, 
ahol ismerjük az értékeinket, és ahol hasz-
náljuk, építünk ezekre az értékekre. És ezek 
között egy megkülönböztető helyet foglal-
nak el a gasztronómiai értékek.
A nap folyamán a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara kiállítóinak kézműves termékeit le-
hetett megkóstolni és megvásárolni a Hild 
téren, a számos termék, vagy készétel közül 
választva bárki csillapíthatta éhségét-szom-
júságát. 
13 órától Horváth Ferenc cukrász, a Magyar 



Jászkun Gazdaság10

Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének 
szakmai elnöke, valamint Magyar Nemzeti  
Gasztronómiai Szövetség cukrász alelnökének  
bemutató előadását és kóstoltatóját élvez-
hette a közönség. A látványos cukrászati 
show-műsorban Horváth Ferenc kollégái, 

Vaslóczki Orsolya, (a 2015-ös év cukormentes  
tortájának győztese, a 2017-es év tortája 
döntőse) és Domonkos Dávid (World Choco-
late Masters 2017. (Csokoládé készítők világ-
bajnoksága) Varsóban 3. helyezett) is besegí-
tettek, a résztvevők pedig a bemutató végén 
meg is kóstolhatták az elkészült műveket. 
Az értékeléssel kapcsolatosan Török Istvánt,

a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért 
Egyesület elnökét, Schnitta díjas éttermi 
mestert kérdeztük a Pelikán Kupával kap-
csolatos eddigi tapasztalatairól, hiszen nem 
első alkalommal volt lehetősége értékelni a  
rendezvény pincér versenyzőit.

Idén már harmadik alkalommal vagyok, és 
nagy örömmel tölt el, hogy itt lehetek, mert 
nagyon szép, színvonalas verseny, emellett 
pedig, - hiszen az egész országból, igen szép 
számban vannak jelen évek óta - , megmutat-
ja azt is, hol tart a vendéglátóipari szakmai 
oktatás jelen pillanatban Magyarországon.  
Török István kiemelte, az értékelésnek  
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Lukács István a hazai könyvpiacon egyedülálló: Séf című életrajzi könyve a  
vendéglátás korrajza is egyben: az 1950-es évektől napjainkig mutatja be 
nem csak a szerző életútját, hanem a vendéglátást, annak változó filozófiáját  
Magyarországon. Lukács István irányításával nyitott meg a hazai Budapest szálló, 
a Hilton Budapest, vagy a kecskeméti Aranyhomok szálló is. Ezeken az állomáso-
kon kívül aktív pályafutása során számtalan nagynevű hotel és étterem konyhá-
ját felügyelte. Kollégák százai tanulhatták el a szakma csínját-bínját az irányítása 
alatt működő éttermekben, akik közül sokan a konyhafőnöki pozícióig jutottak. 

„Hosszú volt az út az ötvenes évek szürkeségétől a rendszerváltás utáni évtizedek 
kissé eklektikus, de tagadhatatlanul érzékelhető, színes fejlődéséig. 
A töredékes emlékekből azonban meghúzható az ív a történelmi 
korszakok között. A Nagy Játszma, ahol a pártvonalon innen-t egy 
hajszál választotta el a partvonalon túl-tól.”- foglalta össze a Séf.
Lukács István kimagasló eredményeit felsorolni is nehéz lenne.  
Számtalan állami-, valamint nemzetközi versenyeken elért 
díjjal büszkélkedhet, ezen felül pedig a hazai gasztro-
nómia egy megkerülhetetlen alakja. Nacionáléját 
gazdagítja, hogy a Német szakácsszövetség élet-
műdíjjal tüntette ki, ezen kívül a chicagói Escoffier  
Társaság tagja, a francia Chaine des Rotisseurs  
Társaság első, magyarként beválasztott tagja, a 
magyar Chaine des Rotisseurs Társaság alapítója.

minden esetben tanításnak, tanácsadásnak 
is kell lennie a versenyzők felé, a további 
eredmények és szakmai fejlődés érdekében. 

Az értékelést, és a zsűrizést mindig úgy 
kezdjük, hogy jobbító szándékkal vagyunk, 
nem azt mondjuk a tanulóknak, hogy ezek 
is, azok is hibák, hanem megszívlelendő  

tanácsokat, javaslatokat teszünk a további  
munkákra vonatkozóan. 

Ez a tanácsadás, jobbító szándék vezérli azt 
a munkánkat is, ami idén márciusban jelent 
meg: a Schnitta Szakkönyv második kiadá-
sa, ami tulajdonképpen egységesíti a pincér 
szakma alapkövetelményeit is. 



12 Jászkun Gazdaság

Most folyamatban van egy pincér okta-
tófilm is, ami egy hónapon belül szintén 
meg fog jelenni, mindezzel az a célunk, 
hogy országos szinten a pincér szakmai  
oktatás egységes legyen. 

Az értékelés után, a várt eredményhirdetésig 
résztvevőket kérdeztünk tapasztalataikról, 
élményeikről a versennyel kapcsolatosan.

Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma  - Szarvas
Munkácsi Richárd, tanuló
“Először vagyunk itt a Pelikán Kupán, és az 
egész nagyon pozitív volt, és meg is lepőd-
tünk, hogy milyen kedvesek és segítőkészek 
az emberek, a verseny pedig nagyon jó volt, 
építő kritikákat, és hasznos tanácsokat kap-
tunk az asztalunkkal kapcsolatosan, amit  
tudunk majd a jövőben hasznosítani, összes-
ségében tehát azt mondhatom, hogy tanul-
tunk is az egészből. 

Asztalunk témája Gábor Zsazsa 100. szüle-
tésnapjára készülő díszvacsora lett volna, 
novemberben kezdtünk el készülni rá, aztán 
sajnos közben a művésznő decemberben 
meghalt, így emlékest lett a téma. 

A témaválasztás közösen dőlt el a felkészí-
tő tanárunkkal, semmiképpen sem hétköz-
napi témát, vagy ünnepet akartunk, hanem  

valami különlegeset. És mivel Gábor Zsazsa is 
különleges volt, olyan ételeket is kerestünk, 
az életútját tanulmányozva, ami hozzá illően 
egyedi, ehhez igazodva készült a teríték, és a 
dekoráció is. 

Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – 
Hódmezővásárhely 
Mocsári Ernő felkészítő tanár
"A mi iskolánkban hagyománya van annak, 
hogy fokozatosan készítjük fel a tanulókat 
a különböző szakmai megmérettetésekre, a 
cél a Szakma Kiváló Tanulója verseny, illetve 
az Euro-, és Worldskills versenyek. A Pelikán 
Kupa esetükben most a legelső lépcsőfok, 
ez a tanulók első versenye, amit tudatos, és 
hosszú folyamat, beszélgetések előznek meg, 
majd hosszú munka, utánajárás, és gyakorlás. 
Hiszen mi kitalálunk valamit, ami a gyakorlat-
ban esetleg nem működik olyan jól, akkor 
másik megoldást, megvalósítást kell keresni. 

Nagyon változó, hogy ki hány versenyen  
indul, mennyit vállal be a mindennapi tevé-
kenységek mellett, de átlagosan 2-3 megmé-
rettetés az, ami a tapasztalatszerzés mellett a 
rutint is kialakítja a tanulókban. 
Jelenleg is versenyez  olyan cukrász tanulónk, 
aki tavaly itt a Pelikán Kupán szép eredményt 
ért el, és most döntős a Euroskills versenyen." 
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www.jnszmkik.hu

13

Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán SzKI 
– Szolnok 
Miheller Brigitta tanuló
Először vagyok itt a Pelikán Kupán, nagyon 
tetszett a verseny, a többi versenymunkát 
megnézve szivesen kipróbálnék majd más 
dolgokat is a jövőben. Idén minőségi teasü-
teményekkel készültem, hagyományőrző 
süteménynek pozsonyi kiflit készítettem, és 
rubint szívet, és van a dísztorta, ami cukorból  

készült. Ebből a cukortorta az, amiben a 
legnagyobb szabadságom volt, ami a legna-
gyobb kreativitást kívánta. Ez az első igazi 
megmérettetésem, jövőre is szívesen jönnék,  
mert sokat tanultam a kritikákból, vélemé-
nyekből, amit már be tudnék építeni a követ-
kező munkáimba.

16 órakor került sor a nap egyik legjobban 
várt programjára: az eredményhirdetésre, és 
a díjak átadására. Az Aba-Novák Kulturális 
Központ Színháztermében nem csak a ver-
senyzők, hanem a családtagok, és érdeklő-
dők és végignézhették a díjak átadását.

Az érdeklődés, és az a látható tendencia, 
hogy az iskolák évről évre hozzák tanulóikat 
egy valóban minőségi megmérettetésre mu-
tatja, hogy a Pelikán Kupa a tanulók számára 
egy tanulási, fejlődési lehetőség is, és azok az 
élmények, amikkel innen távoznak sokszor 
meghatározó lehet a további szakmai hozzá-
állásukban. 
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www.aloxkft.hu

FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS 
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Cégünk, az Alox Kft. 1997-ben alakult Törökszentmiklóson, az Észak-Alföldi régióban. Vállala-
tunk megalakulásakor a tevékenységi kör a fémmegmunkálás volt, amely alacsony szériaszá-
mú kooperációs mezőgazdasági gépalkatrészek gyártására, valamint egyedi megrendelések 
kielégítésére terjedt ki.  A közel 20 éves gyártási tapasztalatunk révén napjainkra kiterjedt, 
stabil kapcsolatot alakítottunk ki számos nagy múltú belföldi, és külföldi vállalattal. 

Jelenleg 6000 m2-en, fejlett gépparkunk-
kal, kvalifikált szakembereinkkel és közel 
két  évtizedes gyártási tapasztalatunkkal ál-
lunk megrendelőink igényeinek kielégítésére.  
A fejlesztések eredményeként négy üzem- 
egységünkben jelenleg közel 40 főt foglalkoz-
tatunk, 2, illetve 3 műszakos munkarendben. 
Termékeink főként a mezőgazdasági gépalkatré-
szek sorából kerülnek ki. Gyártási üzemeinkben 
lézervágással, fémmegmunkálással, csőhajlítás-
sal, és felületvédelemmel foglalkozunk. Fémmeg-
munkáló üzemcsarnokunkban darabolás, élhajlí-
tás, lyukasztás, préselés, forgácsolás, valamint 
összes hegesztési technológia rendelkezésre áll. 
A fő megrendelőinknél a megemelkedett 

gyártási darabszámból adódó megrendelés 
növekedés szükségessé tette a nagy darabszámú, 
azonos minőségű alkatrészek gyártását. Ezen 
cél megvalósítása érdekében 3 lézervágó-
gép beszerzése vált szükségessé, mely bizto-
sította a kívánt minőséget, és a mennyiséget. 

Ezen beszerzések eredményeként mind a 
gyártási kapacitás mind a minőség biztosítása 
állandósult. A 2014. évben beszerzésre került 
egy DMG MORI megmunkáló központ, amely-
lyel a forgácsolási munkákat tudjuk maximá-
lisan, egy mai kornak megfelelő géppel ellátni.
Csőhajlító üzemünkben a csőhajlítást 
3db igen nagy pontosságú CNC vezérlésű  
csőhajlítóval végezzük. A csöveket kérésre a szük-
séges „fegyverzettel” (hollandanya, vágógyűrű, 
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földvárhAlom d. 054/59
tElEfon: 0656/590-643
tElEfAx: 0656/399-062

zárókupak) is ellátjuk. Ezen gépek is a nagy 
 szériaszámú, azonos minőségű hidraulikacsövek 
gyártását szolgálják. 

A vevői igények teljesebb körű kiszolgálása 
érdekében galvanizáló üzemünkben az alábbi 
szolgáltatások érhetők el. Merülőkádas 
rendszerű elektrolitikus horganyzás, ahol 
acél/vas alapanyagból készült terméke-
ken végzünk korrózióvédő bevonatolást. 
Horganyzó sorunk a környező üzemekhez  
képest  nagyobb befoglaló mérettel rendelke-
zik, a hasznos hossza 3000 mm. Eloxáló sorun-
kon alumínium alapanyagú termékek felület-
kezelése történik. 

A gyártáson túl vevői kérésre magunkra vál-
laljuk a szállítás, és a logisztika feladatait is. 
Gyártási feladataink gyorsabbá átláthatóbbá 
tétele érdekében, valamint a költséghatékony-
ság növelése szempontjából a 2013-as évben  
bevezetésre került egy hatékonyan működő 
ERP rendszer is. 

A technológiai fejlesztések megvalósításával  
párhuzamosan alakítottuk ki, és fejlesz-
tettük minőségügyi rendszerünket, amely 
az ISO 9001:2008 követelményein felül  
számos vevőspecifikus elemmel bővült. A 
termékek előállításának minden fázisában  
gyártásközi ellenőrzés történik. Késztermékek  
esetén pedig dokumentált azok végelle-

nőrzése a kiszállítás előtt, igény szerint  
minőségi tanúsítvánnyal. A 2013. évben  
munkavállalóinknak lehetősége nyílt a cégen  
belüli belső kommunikáció megismerésére 
és elsajátítására egyfajta lean alapképzés  
keretében, amely pályázati támogatásból 
valósult meg. Továbbá sikeresen pályáztunk 
szakembergárdánk egészségre nevelő és szem- 
léletformáló életmódprogramokat célzó kép-
zésére is. Mindezen programokra az újonnan 
épült a mai kor elvárásainak megfelelő  
irodaépületünk oktatóhelyiségében került sor.

Cégünk több éve rendszeresen támogatja a  
helyi kulturális-, zenei- és sport rendezvényeket,  
valamint a helyi oktatási-, nevelési intézmé-
nyeket, sportszakosztályokat. Hosszú távú  
célkitűzésünk a társadalmi felelősségvállalás 
hangsúlyosabb előtérbe helyezése.
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Kevés olyan lakója akad Szolnok városának, vagy akár a megyének, aki ne kötődött 
volna, vagy ne kötődne ma is valamilyen formában a Tiszamenti Vegyiművekhez.  
A nagy múltú, ám a privatizációt elkerülni nem tudó üzem jelenlegi tulajdonosa a Bige 
Holding, ügyvezető igazgatója pedig az a Kubola Imre, aki 38 éve végzi munkáját a 
cégnél ugyan olyan energiával, és pozitív szemlélettel, mint pályája kezdetén.

Már gyermekkoromban érdeklődéssel for-
dultam a kémia iránt. Ennek valószínűleg az 
volt az oka, hogy kedvenc olvasmányaim közé  
tartozott az ”Egri csillagok” , ahol a szerző rész-
letesen leírja a puskapor készítésének módját. 
A középiskolai tanulmányaimat így azután a 
Debreceni Vegyipari Technikumban folytattam, 
ahonnan egyenes út vezetett a Veszpré-
mi Vegyipari Egyetemre. Pályakezdő ve-
gyészmérnökként kerültem a Tiszamenti 
Vegyiművekhez Szolnokra, 1978-ban. 

Az első években lehetőséget kaptam arra, hogy 
a folyamatban lévő foszforsav és tripoli-foszfát 
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üzem beruházási és próba üzemi munkáiban 
vehessek részt. Nagyon tanulságos és hasznos 
évek voltak ezek egy fiatal, tapasztalatlan mér-
nök számára. 
Ezt követően ennek a szakterületnek a kutatás- 
fejlesztési feladatai hárultak rám. Dr. Szavas Pál 
irányította akkor a jól felszerelt, műszerezett  
laboratóriumokban és technológiai csarnokban 
folyó fejlesztési munkát. Az új termékek kifej-
lesztése és az üzemi technológiai problémák 
megoldása egyaránt feladata volt az osztálynak.  

Nekem többek között az élelmiszeripari fosz-
forsav és foszfor sók gyártásának kidolgozása 

ÚJ ALAPOKON, TÖBB 
ÉVTIZEDES SZAKÉRTELEMMEL 
A SZOLNOKI VEGYIPAR 
EREDMÉNYES MŰKÖDÉSÉÉRT

www.bigeholding.hu
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és bevezetése volt a legizgalmasabb  
kihívás, aminek eredményes megoldásáért 
 vállalati nívó díjat kaptam. 

A rendszerváltás után nehéz éveket élt meg 
a vállalat. Kevés pénz és energia jutott a ku-
tatásra és a kidolgozott eljárások megvaló-
sítására. Talán ezért bíztak meg 1993-ban a 
kriolit üzem vezetésével. 

Alapjaiban más volt ez a feladat, mert itt 
nem a kémiával, hanem főleg gépész-villa-
mos–műszerész problémák megoldásával 
és 30 dolgozó napi irányításával, gondjaival 
kellett foglalkoznom. Mondom ezt annak  
ellenére, hogy kémiai szempontból a kriolit 
gyártása a legösszetettebb vállalati techno- 
lógia. Három részfolyamat eredményes  

elvégzése után állítható elő a végtermék. 
Nem véletlen, hogy ma már csak néhány 
európai cég vállalkozik kriolit gyártására. 

22 év üzemvezetői tevékenység után, 
2016 januárjában bízott meg a cég tulaj-
donosa az ügyvezető igazgatói munkával, 
miután elődöm Pásztor József nyugdíjba  
vonult. Több mint 38 éve dolgozom a vál-
lalatnál, sok szép és ugyanakkor küzdelmes 
 időszak van már mögöttem. 

Azt gondolom, hogy a kritikus éveken  
már túljutottunk. Ismerve a tulajdonos  
fejlesztési elképzeléseit biztos vagyok  
abban, hogy hosszú távú jövő vár még a vál-
lalatra.   

Az 1951-ben alapított Tiszamenti Vegy-
iművek ( TVM ) elsődleges feladata az 
ország kénsav igényének kielégítése és a 
mezőgazdaság foszfor műtrágyával való 
ellátása volt. A termelő kapacitások folya-
matos bővítése révén az itt gyártott közel 
fél millió tonna kénsav származék és műt-
rágya meghatározó jelentőségű volt a ha-
zai ipar, valamint mezőgazdaság számára.

Új üzemek épülésével ez a termékpalet-
ta mosószerrel, porfestékkel, kriolittal,  
foszforsavval és annak sóival bővült az idők 
folyamán. A 80-as évekre a Vegyiművek 
Szolnok város elismert és megbecsült 
vállalata lett. 

A rendszerváltás és privatizáció okoz-
ta megváltozott gazdasági környezet 
válsághelyzetbe sodorta a vállalatot, 
elsősorban a műtrágya igények drasztikus 
visszaesése miatt. Miközben meghatározó 

vegyipari cégek szűntek meg vagy kerültek 
külföldi tulajdonba, a TVM a vállalat ve-
zetőinek és munkatársainak áldozatos  
munkája eredményeként túlélte ezt az 
időszakot. 

A privatizációt azonban ez a cég sem kerül-
hette el. 1997. évi privatizációt követően a 
Bige Holding Kft. lett a vállalat tulajdonosa 
és a 2004-ben végrehajtott cégegyesítés 
után a névadója is. 

Az ebben az évben üzembe helyezett kor-
szerű, új műtrágya gyár további lendüle-
tet adott a vállalat fejlődésének. A Bige  
Holding tulajdonosa, a vezetők és dolgo-
zók ma is elkötelezettek további fejleszté-
sekre, új üzemek létesítésére. Ez alapoz-
hatja meg a szolnoki vegyipar hosszú távú 
és eredményes működését.
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„NEM PUSZTÁN SÖR”

2016 végén kezdte meg a működését a törökszentmiklósi UGAR sörfőzde, amelyet a 
fővárosból hazatelepült fiatal házaspár, Magyar Zoltán és Magyar-Ladányi Katalin 
alapított és üzemeltet.

JG: Miért pont Törökszentmiklós, miért pont sör, 
és miért pont kézműves?
MZ: Adott volt a főzdének otthont adó ingatlan, 
ami önmagában is hatalmas előny, és nem volt 
különösebb ellenvetésünk a várossal kapcsolat-
ban, sőt: úgy gondoltuk, hogy idehaza könnyebb 
lesz beindítani a főzdét, mint mondjuk Budapes-
ten. Azt sem tagadom, hogy jó érzés volt kicsit el-
szakadni a fővárostól, a szüntelen nyüzsgéstől. A 
sörfőzést még Debrecenben, egy második emeleti 
lakás konyhájában kezdtük el Katával. Akkoriban, 
2012 körül kezdett el terjedni a házi főzés, ez volt 
a hőskorszak, sokan próbálkoztunk, nyilvánvalóan 
amatőr körülmények között, nullához közeli tech-
nológiával (30 literes lábasok, gáztűzhely, stb.). 
Ekkor jöttek az első sikerélmények, és felismertük, 
hogy minőségi sört főzni nem holmi ördöngösség, 
tanulással, odafigyeléssel, megfelelő alapanyagok 
beszerzésével kivitelezhető. Nagyon jó érzés volt, 
amikor a házi főzésű söreink elkezdtek elismerése-
ket kapni, voltaképpen akkor dőlt el, hogy mivel is 
akarunk foglalkozni. 

Jászkun Gazdaság: Az UGAR sörfőzde megjelenése  
két okból is örömteli, merthogy fiatal vállalkozók-
ról van szó, akik Budapestről költöztek haza, hogy 
a megyében, pontosabban Törökszentmiklóson 
építsenek fel egy komoly céget. Kezdjük az elején: 
miért döntöttek a saját vállalkozás mellett?
Magyar Zoltán: Eredetileg Debrecenből költöztünk 
a fővárosba, a sörfőzést még Debrecenben kezdtük 
el. Az egyetem elvégzése után pár évet Debrecen-
ben dolgoztunk, majd következett Budapest, ezt 
a döntést professzionális okokból hoztuk, ahogy 
a Törökszentmiklósra való hazatérést is szakmai 
megfontolások indokolták. Pesten a közigazgatás-
ban, illetve multi cégnél dolgoztunk, amivel ön-
magában nem volt semmi gond, de saját terveket 
megvalósítani, saját céget vinni mégiscsak boldo-
gítóbb életperspektíva, mert az ember ilyenkor 
úgy érzi, hogy valódi építő munkát végez, teremt 
valamit, ami másoknak is tetszik. Nagy volt a kísér-
tés, mi pedig visszacsábultunk Törökszentmiklósra, 
hogy megvalósítsuk azt az álmot, amit már oly ré-
gen dédelgettünk.
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www.ugarbrewery.hu

Névjegy

1987. április 11-én születtem Kazincbarcikán. A 
középiskolát Kazincbarcikán, egyetemi tanul-
mányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem 
2005-2010 között. 2010-től pályázatírással fog-
lalkoztam, először a nonprofit szektorban, majd 
az állami szférában. Eközben kezdett el érde-
kelni az erjesztés világa. 2012-ben végeztem el 
az OKJ-s pálinkagyártó képzést, majd ezen fel-
buzdulva kezdtem el otthon sört készíteni. Au-
todidakta módon fejlesztettem és fejlesztem 
magam jelenleg is, illetve 2016-ban végeztem el 
a sörgyártó OKJ-s képzést. Mivel a hobbi egyre 
komolyabbá vált, 2015-ben megalapítottuk a sa-
ját cégünket, amelyben 2016 őszétől dolgozom.
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JG: Az UGAR főzde családi cégként működik.
MZ: A cég másik vezetője a feleségem, Ma-
gyar-Ladányi Katalin, és a kezdetektől fog-
va nagy segítséget kapunk az apósom-
tól, Ladányi Sándortól, aki nem csupán a  
cégalapításban és a pályázásban segített, de  
tapasztalt üzletemberként támogatja a munkánkat. 
A szakmai döntéseket Katával hozzuk meg, de mára 
már az apósom is alaposan kiismerte a kisüzemi 
sörök világát, rengeteget segített a technológiai és 
pénzügyi kérdésekben, és a mindennapi üzletvitel-
ben is komoly részt vállal. Így is temérdek munkánk 
van, nem könnyű feladat egy új főzde bevezetése 
és felfuttatása.
 
JG: Mi kell ahhoz, hogy valóban színvonalas kéz-
műves sör születhessen?
MZ: Elengedhetetlen egynéhány dolog. Termé-
szetesen szükséges a megfelelő színvonalú tech-
nológia. Ahogy egy autóversenyzőnek is szük-
sége van megfelelő autóra, a főzdemester sem 
boldogulhat korszerű főzdetechnológia nélkül. 
Kellenek minőségi alapanyagok, mert jó komló,  
maláta és élesztő nélkül nem lehetséges sört főzni.  
És ami a legfontosabb: saját receptúrák, jó  
ízlés, ötletek, elhivatottság és odafigyelés. Igazából 
ezek azok a faktorok, amelyek döntőnek nevez-
hetők. Ahhoz, hogy kereskedelmi vonalon is helyt 
tudjon állni a főzde, minőségi termékek kellenek, 
másként nem megy.

JG: Milyen rövid- és középtávú terveket tűztek ki 
a vállalkozás elé?
MZ: A legfontosabb a konzekvens minőség: mindig 
jó sört kell készíteni. A minőség nem ingadozhat, 
mert a megfelelő kereskedelmi partnereket nem 

csak megszerezni, de megtartani sem könnyű feladat. 
Decemberben kezdtünk el főzni az új üzemben,  
ekkor körvonalaztuk a marketing- és a kereske-
delmi stratégiánkat, és március elején indult be 
igazán a főzde. Először a megyében, illetve Bu-
dapesten akarunk stabil kereskedelmi hálózatot  
kiépíteni, bemutatni és népszerűsíteni a főzdét, 
illetve a környező nagyvárosokban is igyekszünk 
megjelenni. A középtávú cél az, hogy a régióban  
ismertté és kedveltté váljon az UGAR, és a jelen-
legi kihozatal stabilan, tervezhetően értékesítésre  
kerüljön. Ennek érdekében söresteket és be-
mutatókat tartunk, fesztiválokon jelenünk meg,  
rendezvényekre települünk ki – gyakorlatilag folya-
matosan turnéztatjuk a főzdét. Természetesen a 
termékskála is változik, most éppen a nyári szezon-
ális sörökkel dolgozunk, de már készülünk a kará-
csonyi szezonra is, szeretnénk kihozni pár valóban 
különleges tételt.

JG: Az önerő mellett az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap is támogatást nyújtott a főzde megnyi-
tásához.
MZ: A főzdetechnológia beszerzését részben eu-
rópai uniós forrásokból fedeztük. Fontos a vidéki 
vállalkozások támogatása, mert a kisvállalkozások 
jellemzően tőkehiányosak, holott gazdasági szem-
pontból életképes ötletek sokasága bukkan fel nap 
mint nap. Fontos, hogy a vidéki gazdaság is fejlőd-
jön, ne csak a megyeszékhely gyarapodjon, legye-
nek új vállalkozások, teremtődjenek munkahelyek. 
Mi szerencsések is voltunk a pályázattal, sikerült 
külső forrásokat bevonni az üzleti terv megva-
lósításába, és nagyon szeretnénk azt látni, hogy 
más fiatalok is hasonló vállalkozásokat indítanak  
Törökszentmiklóson.
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„Ragadós marketing ötletek” születnek egy szolnoki kisvállalkozás irodájában
 – Göcző Ágnes cégvezetővel beszélgettünk.
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"MINDENBEN 
IGYEKSZÜNK EREDETIT, 
EGYEDÜLÁLLÓT ALKOTNI"

Hogyan született a Marketing Jam ötlete?
A diploma megszerzése után Budapesten, a Phi-
lip Morrisnál, a CEU-ban és egy svéd multinál (HL 
Display) szereztem első tapasztalataimat.  Min-
dig szerettem volna kipróbálni magam egy saját 
vállalkozásban, vonzott a kötetlen munkaidő, a 
kreativitás és a kihívás, hogy helyi kis- és közép-
vállalkozásokat segítsek a vevőszerzésben. 

Azt nem mindenki érti, hogy egy háromgyerekes 
anya, miért vágyik saját karrierre, de ha egyszer 
bejön hozzánk az irodába, szerintem megérzi a 
lényeget. Egy édesanya, akinek van lehetősége 
kiszabadulni az otthon kereteiből és egy kicsit 
önmegvalósítani, az olyan kreatív energiákat tud 
felszabadítani, hogy leesik az állunk. 

Mi adja szerinted a Marketing Jam-ek ízét? Mit 
nyújtotok az ügyfeleknek, amit más nem?
Könnyen megtaláljuk, hogy az aktuális célcso-
porthoz milyen nyelven szóljunk. Sokszor halljuk 
az értékesítésben, hogy a vevőhöz úgy kell  
beszélni, mint a gyerekekhez. Röviden, tömören, 
de lényegre törően és figyelemfelkeltően. Sőt, 
sokszor a szájába kell rágni az üzenetünket. 
Mi ezt nemcsak elméletben ismerjük. Komoly  
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk ezen a 
téren.

Természetesen szakmailag is folyamatosan  
fejlődünk, hiszen az online marketing egy-
re gyorsabb ütemben fejlődik, mi pedig fo-
lyamatosan képezzük magunkat. A munkánk 
rendkívül sokrétű, a teljes marketingtervtől az 
időszakos kampányokon és weboldal szöveg-
íráson, weboldalkészítésen át egészen a Face-
book oldal menedzselésig vannak projektjeink. 
Mindenben igyekszünk eredetit, egyedülállót  
alkotni. Előre átgondolt poszttervezeteink van-
nak, ráadásul adunk a küllemre, a mutatós 
tartalmakra is. Bár ezek több időbe kerülnek,  
fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ki tudjanak 
tűnni az információs zajból.
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www.marketingjam.eu

Mi a legnagyobb kihívás a munkában?
Azokat a munkákat szeretjük legjobban, ahol 
már a tervezésben részt vehetünk. A marke-
tingben, főleg a KKV szektorban nagyon igaz, 
hogy kell egy jó alapterv a sikerhez. Hiszen a 
kisvállalkozásoknak nincsen pénze egy televíziós  
reklámkampányra, így több, kisebb eszközzel kell  
dolgozni, melyek kiegészítik egymást. Ha nincs 
meg az alaprecept, a lekvár sem sikerül, nem 
igaz?

A legnagyobb kihívás az, amikor az ügyfél a 
pénznek is híján van, ezáltal nehéz összeállíta-
ni azt a stratégiát, ami valószínűleg működhet 
kisebb költségvetéssel is. Azonban ilyenkor ki is 
rajzolódik az első célunk: Elérni, hogy az ügyfél-
nek legyen több pénze egy nagyobb, összetet-
tebb kampányra.

Vannak fontosabb célok, amiket el szeretnél érni?
Szeretném, ha legalább annyian dolgoznánk a 
cégben, hogy mindenki elmélyülhessen a saját 
választott területében. Ebben a szakmában az 
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az állandó, hogy minden folyamatosan változik,  
főleg online marketingben, ezért hát az önfej-
lesztésre is sokkal nagyobb szükség van a napra-
kész tudás megtartásához.

Milyen Kamarai kapcsolódási pontjai vannak a 
Marketing Jamnek?
Évek óta ápoljuk a jó kapcsolatot a Kamarával, 
számos rendezvényen oktathattuk már a vállal-

kozókat a vevőszerzés különféle módszereire. A  
Kamara segített nekünk az induláskor ismertséget  
szerezni, az első ügyfélkapcsolatok kialakításá-
ban, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

A legfrissebb közös projektünk pedig a kamarai 
honlap megújítása, aminek során törekedtünk 
egy közvetlenebb, egyszerűbb, vállalkozóbarát 
és kevésbé bürokratikus oldal kialakításra. 

MEGSZŰNIK TÖBB 
KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉK ÉS DÍJ
A 180 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadott döntés értelmében március 
1-jétől nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az 
általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a ma-
gánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.

A családi otthonteremtési támogatás igénylé-
séhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése 
miatt nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló 
egészségbiztosítási pénztári hatósági bizo-
nyítvány kiállításáért.

Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, 
akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági  
bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, köz-
kereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a 
cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzé-
tételi költségtérítést sem kell fizetni.

Megszüntetik a szállásadói nyilatkozattal kap-
csolatos, valamint a Magyarország területén 
kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartás-
ba vételére vonatkozó illetéket.

Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüg-
gésben is több illeték csökken vagy megszű-
nik. A hatósági bizonyítvány kiadása például 
3000 forint lesz, a nem hiteles, elektronikus 
tulajdonilap-másolatot pedig évente kétszer 
díjmentesen lehet lekérni.

A módosítás 
é r te l m é b e n 
illetékmentes 
lesz az öntö-
zési berende-
zések enge-
délyezésnek 
eljárása és a 
közműpótló talajvízkút létesítésének, átlakí-
tásának, megszüntetésének engedélyezése.

A szétaprózott termőföldek egyszerűbb  
egyesítése miatt megszűnik a telekalakítási 
eljárásért fizetendő díj.

A döntés érinti az igazságszolgáltatást is: a to-
vábbiakban nem kell díjat fizetni az igazság-
ügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegy-
zés és a szakterület kiterjesztése esetén.

A kormány korábbi közlése szerint az újabb 
bürokráciacsökkentő intézkedés a lakosság-
nak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak to-
vábbi 1,2-1,3 milliárd forintos megtakarítást 
jelent.                                                            (MTI)



Jászkun Gazdaság

MESTERKÉPZÉSSEL A 
MINŐSÉGI SZAKKÉPZÉSÉRT

A nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és 
az erre épülő mesterképzés. Kiemelt fontosságú, hogy a képzőhelyeken, a szakma 
gyakorlati fogásait fiataljaink szakemberektől, mesterektől tanulják meg, akik 
mind szakmailag, mind pedagógiailag felkészültek arra, hogy a jövő generáció  
kezébe olyan tudást adjanak, amivel bátran megállják helyüket a munkaerő piacon. 
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A törvényi előírások figyelembevételével a szolnoki 
székhelyű General Service Kft. példaértékűen csat-
lakozott a kamara által szervezett mesterképzésbe. 
2015., 2016. és a 2017. évben a kamara 80 %-ban 
támogatja a mesterképzést, ami ösztönzi a jelent-
kezéseket. 
A General Service Kft. önálló gyakorlati műhellyel 
rendelkező vállalkozás 1992 óta folyamatosan  fo-
gadják a szakiskolai tanulókat és magas színvonalú 
képzést nyújt számukra.  Gyakorlati oktatóik 2015. 
évben autószerelő, karosszérialakatos, bútoraszta-
los, 2016-ban járműfényező szakmában tettek sike-
res mestervizsgát. 2017-ben autószerelő mesterje-
lölt vesz részt a mestervizsga felkészítő képzésen. 
A képzésen való részvétel, a képzésben részt vevők 
támogatása nagyban függ a munkáltató hozzáállá-
sától, támogatásától. 
A General Service Kft ügyvezető igazgatóját, Nagy 
Ferenc  Urat  kérdezzük a szakképzés és mesterkép-
zés tapasztalatairól.

Miért fontos az Önök cégének a tanulóképzés? 
Egyrészt tradicionális a tanulóképzés vállalatunk-
nál, mivel az 1960-as évektől kezdődően a Volán 
7. számú vállalatnál, majd a jogutód Jászkun Volán 
Zrt.-nél is mi feleltünk, mint üzletág a tanulókép-
zésért. Kiszervezésünket követően alakult meg a 
General Service Kft. és ezt a hagyományt, illetve  
az iskolákkal való jó kapcsolatot tovább kívántuk 
vinni. Szakmai szempontból fontosnak tartjuk, 
hogy a tanulók olyan képzőhelyeken szerezzék 
meg a gyakorlati tapasztalatukat, ahol együtt élnek 
a munka világával. A dolgozó kollégákból kiemelt 
oktatást végzők segítségével tanulja meg, gyako-
rolja és alkalmazza a szakmai-elméleti ismereteit. 
A vállalkozás élő közegében tapasztalhatja meg a 
tanuló a nagybetűs életet és a valós üzemi feltéte-
leket. Jelenleg a vállalkozásnak 23 fő tanulója van, 
ebből 15 fő nappali tagozatos tanulószerződéssel, 
8 fő felnőtt együttműködési megállapodással.

A támogatott mesterképzés lehetőségével Önök 
eddig minden évben éltek. Miért tarja fontosnak, 
hogy a dolgozói részt vegyenek a mesterképzés-
ben?
A legfőbb szempont a szakképzési törvény változá-
sa, amely követelményként írja elő a szakoktatók 
mestervizsgával való rendelkezését. Miután nem 
kívántuk feladni a tanulóképzést, ezért minden 
esetben éltünk azzal a lehetőséggel, hogy ezeken 
a támogatott tanfolyamokon részt vegyünk, hiszen 
így a vállalkozásnak is, illetve a résztvevő kollégá-
inknak is jóval kevesebb költségbe került a mester-

A cég mesterképzésben részt vevő dolgozói 

Név Szakma Képzés/ 
vizsga ideje 

Czikó Tibor Autószerelő mester 2015 

Kovács Zoltán Karosszérialakatos 
mester 

2015 

Tóth Zoltán Bútorasztalos mester 2015 

Nagy Zoltán Viktor Járműfényező mester 2016 

Knap Csaba Járműfényező mester 2016 

Sólyom Zoltán Autószerelő 
mesterjelölt 

2017 
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képzési tanfolyam. A oktatók többsége munka mel-
lett képzi a tanulókat, sokszor többet is egyszerre. 
A oktatók felelősséggel tartoznak a rájuk bízott 
tanulók szakmai előre meneteléért és egyéni fejlő-
désükért is. Tudásukon, hozzáállásukon, tapasztala-
taikon múlik a képzés sikere, ezért fontos a mester-
képzéseken való részvétel.

A gyakorlati oktatók, szakmai fejlődését, megúju-
lását mennyiben segítette elő a mesterképzés? 
Látja-e gyakorlati hasznát annak, hogy oktatóik 
mesterképzésen vettek részt?
A gyakorlati oktatók, akik nagyon hosszú ideje fog-
lalkoznak már tanulókkal, önmaguk elmondták, 
hogy a mesterképzésen történő részvétel kapcsán 
fontos pedagógiai ismeretekre tettek szert, továb-
bá miután nemcsak önképzésről volt szó a szakmai 
tananyag is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy fej-
lődjenek, és így sikeres mestervizsgát tegyenek. 

Kedvezően befolyásolta-e a tanulóképzés minő-
ségét a mesterképzés és milyen egyéb pozitívu-
mokat hozott?
A tanulóképzés minőségét természetesen befolyá-

solta pozitív irányban a mesterképzésen szerzett, 
illetve felfrissített szakmai és pedagógiai ismere-
tek. Pozitívum még továbbá, hogy a vállalkozásnál 
lévő tanulók rendkívüli módon elismerik a mes-
tervizsgával rendelkező oktatókat. A tanulóképzés 
minősége befolyásolja a tanulók szakképesítését, 
amely fontos szerepet játszhat a vállalkozás gazda-
sági sikereiben, a képzés színvonalának erősítése és 
fejlesztése lehetőséget ad a jól képzett, itt végzett 
tanulókból a leendő munkavállalók kiválasztására.

Mit tanácsolna azoknak, akik a mesterképzésen, 
szakmai továbbképzésen nem akarnak részt  
venni?
A „Jó pap is holtig tanul.” – régi bölcsesség ami 
mára még különösebben érvényes: az iskola befe-
jezése napjainkban nem jelentheti azt, hogy vége 
– egy életen át tartó továbbképzés kezdetét kell, 
hogy jelentse. Ebből adódik az, hogy a szakmai 
ismeretek és a képességek elsajátításával párhu-
zamosan ki kell alakítani az emberekben azt az al-
kalmazkodó képességet, tudás iránti vágyat, amely 
alapot biztosít az egy életen át tartó továbbképzés-
nek és tanulási vágynak.

23
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MINŐSÉGI SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS JÓ 
KÉPZŐHELYI KAPCSOLATOKRÓL...
...kérdeztük Molnár Arankát a Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző 
Iskolája és  Kollégiumának tagintézmény-vezetőjét az iskolájukban folyó kiemelkedő 
szakmai munkáról.

Iskolánkban szakközépiskolai és szakgimnáziumi 
képzés folyik. Az érettségit adó tagozaton ügyvitel, 
informatika és kereskedelem ágazatban oktatjuk a 
tanulókat. Az érettségi megszerzése után irodai tit-
károk, informatikai rendszerüzemeltetők és keres-
kedők lesznek a szakmai vizsga megszerzése után.

Mindhárom ágazatunk piacképes, a tanulók a vég-
zettségük megszerzése után a középvállalatoknál 
és kisebb gazdasági szervezeteknél helyezkednek 
el, de egy-két tanulónk nagyvállalatnál dolgozik.  
Ezeket a tanulókat a 9. és 10. évfolyam után az  
iskolában készítjük fel nyári gyakorlaton is, a gazda-
sági környezetben való munkavégzésre, 11. és 13. 
évfolyam után saját maguk keresnek képzőhelyet a 
nyári összefüggő gyakorlatra. 

A tanulók együttműködési megállapodással végzik 
nyári gyakorlatukat, és természetesen értékelést 
kapnak a munkák végeztével. A képző szervezetek 
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nagyon elégedettek voltak az előző években a ta-
nulók munkájával.

Szeretném bemutatni a szakközépiskolai képzésün-
ket is, ahol a három éves oktatás végén szakmai 
vizsgát tesznek a tanulók. Az alábbi szakmákat ok-
tatjuk iskolánkban: eladó, bőrdíszműves, cipőkészí-
tő, számítógép-szerelő, karbantartó. 

Ezeket a szakmákat 9. évfolyamon mind elmélet, 
mind gyakorlat területén az iskolai termekben, ka-
binetekben oktatjuk. Tanulóink minden tanév ta-
vaszán szintvizsgát tesznek, azért hogy már a nyári 
gyakorlatukat és 10. évfolyamtól az évközi gyakor-
latukat külső gazdasági partnernél tölthessék. Ez a 
vizsga jogosítja fel a tanulókat a tanulószerződések 
megkötésére. A szintvizsga bevezetése óta minden 
tanulónk sikeresen szintvizsgázott és meg is tudta 
kezdeni a külső gyakorlatát. 

www.dami.martfu.hu



25Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szakmáink különböző lefedettséggel rendelkeznek 
a gazdasági szférában, illetve különböző a gazdasá-
gi szervezetek tanulószerződés iránti nyitottsága. A 
cipőkészítő szakmát tanulók csoportosan kerülnek 
külső gyakorlatra a Lorenz Shoe Groupe Kft-hez. 
Itt erős a motiváltság a tanulószerződés kötésre, 
akár több tanulót is várnának. Az eladó szakmában 
sok partnerünk van, a környék kis boltjai, vállalko-
zásai, illetve a nagyobb gazdasági egységek, SPAR, 
Auchan, COOP. Pont ebben a szakmában nem okoz 

problémát a tanulók elhelyezkedése, és a partnere-
ink is nagyon járatosak a tanulószerződések köté-
sében és megvalósulásában is. Kiváló kapcsolatot 
ápolunk ezekkel a gazdálkodókkal.  
A bőrdíszműves szakmánk nagyon egyedi, hiszen 
a kézi bőrtárgykészítés és kesztyűkészítés is jelen 
van a követelmények között. Így tanulóinkat csak 
egy-egy nyári gyakorlatra tudjuk külső képzőhelyre 
együttműködési megállapodással küldeni, hiszen a 

teljes körű képzést egyetlen cég sem végzi a kör-
nyezetünkben. De alakulóban van Eagle Ottawa 
Kft-vel és az Aunde Kft-vel szakmai kapcsolatunk. 

Szakmáink közül ez az egyik legsikeresebb, hiszen a 
Szakma Sztár versenyen rendszeresen az országos 
első három helyezett között foglalnak helyet tanu-
lóink. 2014-ben tanulóink „házi versenyt” rendez-
tek az országos döntőben, első-, második-, harma-
dik helyezést is iskolánk tanulói szerezték meg.

A számítógép-szerelő szakmánk igen népszerű a 
tanulók körében, illetve az elhelyezkedésük is biz-
tosított, a képzési időben azonban igen nehezen 

találnak külső gyakorlati képzőhelyet. Az állandó 
partnereink motiváltak, de a fogadható tanuló 
létszámot csak csekély mértékben tudják növelni. 
Legfontosabb partnereink: Compnet Kft. Win In-
vesztor Kft. Fifó Kft. Kölcsöneszköz Kft. Szükséges 
lenne további partnerek bekapcsolódására, mely-
hez hatványozottan kérjük, az iparkamara segítsé-
gét, hiszen az ő lehetőségeik meghatározóbbak, 
mint az iskoláé. 

Szeretnénk megköszönni a kamara segítő együtt-
működését a tanulószerződések kötése és a part-
neri kapcsolat körében. 
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KÖZÖS ÚTKERESÉS AZ INTÉZMÉNYEKKEL
ÉS KÉPZŐHELYEKKEL  A SZAKKÉPZÉS 
PROBLÉMÁIRA - KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

A szakképzés helyzetéről tartott - hagyományteremtő céllal - kerekasztal beszélgetést 
a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a szakképzésben részt vevő intézmények, 
és a Kamara képzőhelyi partnereinek részvételével. A beszélgetésen elhangzottak, 
valamint a visszajelzések alapján az ilyen, és ehhez hasonló fórumokra egyre inkább 
szükség lenne, nem csak megyei szinten.

Interaktív beszélgetésre, vélemény és tapasz-
talat cserére buzdította Szoták-Nóvé Mária, a 
Bizottság Elnöke a megjelenteket - köszöntőjé-
ben ismét hangsúlyozta, a Megyei Fejlesztési és 
Képzési Bizottság egyik kiemelt feladata, hogy 
a szakképző intézmények valamint a gazdálko-
dó szervezetek érdekeit képviselni tudja, javas-
latait, döntéseit olyan megalapozottságokra he-
lyezhesse, mely mindkét fél érdekein alapszik.

A beszélgetés főbb irányvonalait a Bizott-
ság munkacsoportja által átdolgozásra került 
Szakképzési Fejlesztési Koncepció bemutatá-
sa adta meg: az átdolgozást végző munkacso-
port vezetője, Gúth Ferenc előadásában kitért 
a szakképzés intézményrendszerére, a demo-
gráfiai mutatókra, a megye főbb gazdasági 
aspektusaira, illetve azokra a változásokra, és 
nehézségekre, melyekre választ kellene adni.

Az előadást követően kezdődő beszélgetésen 
először az intézményi oldal, majd a vállalko-
zók mondták el tapasztalataikat. A résztvevők, 
mindkét oldal esetében széles körből érkeztek, 
az iskolák vonatkozásában nem csak az állami 
fenntartású, hanem az alapítványi, és egyházi 
intézmények képviselői is elmondták vélemé-
nyüket, a képzőhelyi partnerek esetében pedig 
több ágazat, az egyedi képzőhelytől a nagyobb 
tanműhellyel rendelkező cégekig megosztották 
tapasztalataikat, kételyeiket a szakmák támoga-
tottságából, a csökkenő gyerekszámból, vagy a 

képzőhely fenntartásának nehézségeiből adódóan.

A fórum számos olyan problémára világított rá, 
mellyel mindkét fél számára komoly nehézsé-
geket okoz, és amelyre megoldást kell találni. 
Mint központi kérdés elhangzott az egyre csök-
kenő gyerekszám: mindkét oldal egyet értett 
abban, hogy a demográfiai csökkenés követ-
kezményeire fel kell készülni, még ha ez meg-
szorításokkal is jár, azonban a gimnáziumok 
egyre nagyobb elszívó hatása ellen fel kell 
lépni, és központi szabályozás kellene a mi-
nőségi szakember képzés fenntartásához. 
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www.jnszmkik.hu
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Megoszlottak a vélemények a képzőhelyek és az in-
tézmények között abban, hogy a szakmai képzés és 
nevelés, a gyakorlati ismeret, melyet a gyerek csak 
a gyakorlati képzés során tud elsajátítani, milyen 
mértékben a képzőhely és az iskola feladata. 

A rendelkezésre álló eszközök, a gyakorlati ok-
tatók felkészültsége, vagy a sokszor egysíkú 
szakmai ismeretek alkalamzása mind prob- 

27

lémát jelent, és feszültséget szül a felek között.
A tapasztalatok megosztása, és az erre válszul 
kapott álláspontok rávilágítottak arra, hogy 
ilyen, és ehhez hasonló egyeztető fórumora 
nagy szükség van. A felek között el tudott idul-
ni egy párbeszéd, mely során világossá válhat  
számukra, hogy hasonló problémákkal külnek, 
 melyeket együttesen kell megoldaniuk. 

A rendezvény záró gondolataiban Dr. Sziráki András, 
Kamaránk Elnöke elmondta, sok a munka, a megye  
vállalkozó társadalma és az intézmények közös 
munkája is kell, hogy legyen a szakmák presztízsé-
nek visszaállítása, annak a fajta szemléletnek a ki-
alakítása, hogy rangot jelentsen ma szakembernek 
lenni. Az értékrendeket a helyére kell tenni, ebben 
a Kamara minden segítséget megad a feleknek.

Célom, hogy erősíteni tudjuk a 
szakképzés szerepét, elfogadott-

ságát a megyében. A szakképzésnek a 
gazdaság valós igényeit kell tükröznie, s 
az MFKB-nak a szakképzés és a gazdaság 
közötti hidat kell megteremtenie úgy, hogy 
mindemellett képes a megyei érdekeket 
országos szinten is hatékonyan képviselni.
Szoták-Nóvé Mária MFKB Elnök
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VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, 
TAGOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyei illetőségű  
szakmai vizsgabizottsági elnökök és tagok részére ingyenes továbbképzést tartott 
2017. február 28-án a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Aulájában. 

A témakör a komplex szakmai vizsgáztatás jog-
szabályi előírásai és gyakorlati kérdései volt. Az 
előadó Soós László, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály 
Szakképzési Osztályvezetője volt. Az előadó teljes 
körűen áttekintette a szakmai vizsgáztatás keret-, 
általános- és speciális jogszabályait, kiemelve az 
idei változásokat. Kamaránk részéről Szabó Zoltán 
szólt a delegálás gyakorlatának kérdéseiről. Hang-
súlyos volt a vizsgabizottságok feladatainak, köte-
lességeinek és jogainak ismerete, betartása, mivel 
a vizsgabizottság az államot képviseli. A téma fon-
tosságára tekintettel az elnökök számára vizsgával 
zárult a nap, melynek sikeressége alapfeltétele a 
további elnöki megbízásoknak.
A továbbképzés iránt igen nagy volt az érdeklődés, 
több mint 90 szakértőnk vett részt az eseményen 
és a második napra, április 5-re is (mely szintén 
ingyenes) már közel ennyi jelentkezés érkezett. 
A megyénkben a szakértői névsorban szereplők 
számát tekintve adott a feltétel a bejelentett is-

kolarendszerű és iskolarendszeren kívüli vizsgák 
(évente  átlagosan 450 vizsga, vizsgánként 3 fő 
vizsgáztató) vizsgabizottságainak a megbízására. 
Azonban az esetleges ütközések, akadályoztatá-
sok és a május-júniusi „vizsgacsúcs” okozta dele-
gálási gondok enyhítésére 2-3 fő elnök és tag je-
lentkezését még várjuk a megye minden részéből 
fodrász, kozmetikus, pincér, szakács, asztalos, ács, 
kőműves, szobafestő szakmákban.
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A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes,  
„fizikai” szakmák – beleértve  a ráépülő, ma-
gasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi 
presztízsének és vonzerejének növelése 
a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó  
szakma felér egy diplomával” szlogen  jegyében. 
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre jelentkező − a 
szakképző intézményekben végzős − tanulók lét-
száma 2008 óta erőteljes növekedést mutat.

Az induló évben 15 szakmában 2006 fő vett 
részt az írásbeli elődöntőben. 2017. évben az 
országos szakmai versenyekre a 41 szakké-
pesítésben több mint 5.700 fő jelentkezett. 
A fesztiválra 2016-ban közel 15 ezer látogató  
érkezett, a vidéki iskolákból a területi kamarák 
szervezésében kb. 200 autóbusszal több mint 9 
ezer diák jutott el látogatóként. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 2016-ban is megszervezte a rendez-

vényre való látogatást 
a szakképző évfolya-
mos és a pályaválasztás 
előtt álló általános isko-
lásoknak: több mint 30  
megyei iskola, körül-
belül 600 tanulójának 
utazását, úti-csomaggal 
való ellátását finanszíroztuk és koordináltuk. 

Ennek lehetősége a 2017-es évben is biztosított. 
Az érdeklődő iskolák diákjai, az osztályok, cso-
portok − a korábbiakhoz hasonlóan −  egynapos 
szakmai kirándulás keretében idén is ingyenesen 
vehetnek részt a rendezvényen. A látogató diákok 
szakmai tárlatvezetésen vesznek részt, valamint 
az egyes szakmák standján a nekik szóló felada-
tokban saját maguk is kipróbálhatták tehetségü-
ket. 

X. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  2017-ben is megrendezi a Szakma Kiváló  
Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel 
(OSZTV), melyek országos döntőjére „X. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2017. 
április 24-26-a között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban kerül sor.

Név Szakma Iskola

Gedei Dániel Automatikai technikus
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Monoki Tamás Automatikai technikus Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi Szakgimnáziuma

Szabados Ildikó Cukrász
Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolája

Pál György Épület- és szerkezetlakatos
Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Taskó Ádám Erősáramú elektrotechnikus
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Falusi Szabolcs Festő, mázoló, tapétázó
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Aranyi Bálint Hegesztő
Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mészáros Dávid Szakács
Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolája

Megyénk döntőbe továbbjutott tanulói
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MAGYARORSZÁG 
ELŐKELŐ HELYEN A 
NEMZETKÖZI SZELLEMI 
TULAJDON INDEX 
RANGSORÁBAN
Magyarország a 13. helyen szerepel a világ 45 ve-
zető országát tartalmazó 5. Nemzetközi Szellemi 
Tulajdon Index rangsorában, megelőzve ezzel töb-
bek között Lengyelországot, Izraelt és Kanadát is. 
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának 
Globális Szellemi Tulajdon Központja által közzé-
tett „Az innováció hajtóelemei” című jelentésben 
az index javítására aktívan és sikeresen törekvő 
országként emelték ki hazánkat. 
A 2012 óta évente megjelenő jelentés jelenleg 45, 
a világ GDP-jének mintegy 90%-át megtermelő 
ország értékelését tartalmazza. A dokumentumba 
- amelyben Magyarország idén először szerepel - 
stratégiai és piaci szempontból jelentős országok 
kerülnek be. 
Hazánk előkelő helyezésének jelentőségét emeli, 
hogy az elemzés módszertana új 

elemekkel bővült, a minőségi elemekre az eddigi-
eknél nagyobb hangsúlyt fektetnek. 
Szintén kiemelendő, hogy a világszerte követett 
indexet a szakmai közvélemény a szellemi tu-
lajdon és az ipari innovációs, üzleti hasznosítás 
szempontjából az egyik legalapvetőbb rendszer-
nek tekinti. 
A hazai innovációs környezet javulását jól mutatja, 
hogy a marketing szempontból igen fontos nem-
zeti védjegybejelentések száma 2016-ban 17%-
kal növekedett, míg a hazai nemzeti formaterve-
zési mintaoltalmak száma közel 30%-os bővülést 
mutatott. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
tavaly év végén a Nemzetgazdasági Minisztérium 
felügyelete alá került, ezzel a tárca várakozásai 
szerint tovább folytatódhat a magyar szellemi 
tőke mérhető javulása. 
Ezen belül is intenzíven fejlődő terület lehet az 
Irinyi Tervben is megjelölt, az ipar digitális átala-
kítását célzó Ipar 4.0 kezdeményezés, az itt mű-
ködő változások ugyanis fokozottabban alakítják 
a szellemi tulajdonvédelmi környezetet és ennek 
innovációpolitikai hatásait.

ÚJ TÁMOGATÁSI LEHETŐ-
SÉG K+F TEVÉKENYSÉG 
TÁMOGATÁSÁRA
2017. január 1-től lehetőség nyílik nagyvállalatok 
számára, hogy jövőbeli kutatás-fejlesztési pro-
jektjeik a Kormány egyedi döntése alapján visz-
sza nem térítendő támogatásban részesüljenek 
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasz-
nálásáról szóló rendelet módosítása alapján. 
Minimum 3 millió euró értékű, Magyarországon 
megvalósuló K+F projektek támogathatók, 

maximum 25% támogatási intenzitással. A tá-
mogatás feltétele, hogy a támogatást igénylő 
rendelkezzen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala által kiállított minősítéssel a támogatandó 
projektek K+F tartalmának, valamint a minősí-
tett projekt alkalmazott kutatási és kísérleti fej-
lesztési arányának az igazolására.
A támogatás igénylésével kapcsolatos informá-
ciókról a Nemzeti Befektetési Ügynökség mint a 
támogatás nyújtásában résztvevő közreműködő 
szervezet nyújt részletes tájékoztatást (https://
hipa.hu/main). (SZTNH)

Kamaránk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talával együttműködve tanácsadó Információs 
Pontot üzemeltet, melyen keresztül hatéko-
nyabban tudjuk támogatni a kutatás-fejlesz-
téssel foglalkozó vállalkozók, magánemberek, 
leendő start-up vállalkozások iparjogvédelmi 
és   szellemi tulajdon védelmi törekvéseit.

Ügyfélfogadás:  
minden pénteken 8.00-12.00-ig a kamara  
310-es irodájában. 
 
Tanácsadó: Szabó András Innovációs  
és kereskedelemfejlesztési munkatárs 
5000 Szolnok Verseghy park 8.  
Mobil: 0620/246-8103; Tel. 56/510-615,  
E-mail: andras.szabo@jnszmkik.hu

Forradalmi találmánya van? 
Segítünk megvédeni!
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ELLENŐRIZZE ÖN IS, HOGY ÉRINTI-E A 
REACH REGISZTRÁCIÓ!

Ha vegyi anyagokat gyárt vagy hoz be az Unióba, esetleg termékeket importál, 
ellenőrizze, hogy érintett-e a regisztrációban!

Kinek kell regisztrálnia?
Amennyiben évente legalább egy tonna mennyiség-
ben gyárt vagy EU-n kívülről hoz be vegyi anyago-
kat, regisztrálnia kell azokat.
Vizsgálja érintettségét, ha: 
• klasszikus vegyi anyagok (pl.: ipari alapanyagok)    
gyártásával, uniós behozatalával foglalkozik;
• valamint több anyagból álló termékek (pl.: fes-
tékek, tisztítószerek, kozmetikumok, de akár gyer-
mekjátékok, elektronikai és ruházati cikkek) uniós 
behozatalakor is. 
Ha elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor 
termékét nem hozhatja forgalomba az Unióban és 
jelentős bírságot is kaphat.

Mi a teendője?
Egyes vegyi anyagok veszélyt jelenthetnek az embe-
ri egészségre és/vagy a környezetre, ezért a regiszt-
ráció során össze kell gyűjtenie az anyag tulajdonsá-
gaira és felhasználására vonatkozó információkat és 
be kell nyújtania azokat az Európai Vegyianyag-ügy-
nökségnek. Ha több vállalat is van, ami ugyanazt 
az anyagot regisztrálná, akkor meg kell keresnie az 
anyagot már regisztráló cégek csoportját és csatla-
kozni kell a közös regisztrációhoz. A csoportban a 

rendelkezésre álló adatokat és azokkal kapcsolatos 
költségeket a tagok egymással arányosan elosztják 
a felesleges állatkísérletek elkerülése továbbá az 
adminisztratív és anyagi terhek csökkentése érde-
kében.
Ha Ön élt korábban az előregisztráció lehetősé-
gével, akkor 2018. május 31-ig kell regisztrálnia az 
1-100 tonna/év mennyiségben gyártott vagy impor-
tált anyagát. Amennyiben nem előregisztrált, akkor 
azonnal regisztrálni kell.
Amennyiben Ön EU-n belüli beszállítótól szerzi be az 
anyagot, és ipari vagy foglalkozásszerű 
tevékenysége során felhasználja, illetve továbbfor-
galmazza azt, akkor nincsen regisztrációs kötelezett-
sége. Ugyanakkor lehetnek egyéb REACH szerinti 
kötelezettségei, ezért fontos, hogy tájékozódjon.

Hova fordulhat kérdéseivel?
A REACH regisztrációval, vagy a REACH rendelet-
tel kapcsolatos további kérdései esetén a REACH 
Tájékoztató Szolgálat szívesen áll rendelkezésre az  
alábbi elérhetőségeken:
Honlap: www.okbi.hu
e-mail: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel: +36 1 476-1134; 476-1346
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Amennyiben bizonytalan az érintettségében vagy további kérdése merül fel, 
forduljon bizalommal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt tanácsadókhoz

KÖRTVÉLYESSY, Gyula, PhD
E-mail: gyula@kortvelyessy.hu; k.gyula@chello.hu
Telefon: +36 1 316 5410
Mobi: +36 20 344 0187
Levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó u. 30.
Honlap: http://kortvelyessy.hu
http://kgyula3.wix.com/kortvelyessy-gyula

Tanácsadás várható költségei:
Telefonon, e-mailben nyújtott szakvélemény  
REACH, CLP és biocid ügyekben ingyenes. 
Helyszíni szemlét, kiszállást, hatóság előtt való 
képviselet igénylő tanácsadási tevékenység egyedi 
megállapodás alapján. 

BOTOS Ágnes, Ph.D. 
REACH, GHS, BIOCID, ADR, KEM tanácsadó
Környezetvédelmi jogi szakokleveles 
vegyészmérnök
E-mail: agnes.botos@gmail.com
Mobil: 06-20-2205737 Skype: agnes.botos
Levelezési cím:1194 Budapest, Háromszék u. 51.
Honlap: www.GHS-expert.com
 www.reachexpert.eu

Tanácsadás várható költségei:
Előzetes megkeresés során megállapított.
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MODERN VÁLLALKOZÁSOK 
PROGRAMJA - VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN
JÁSZBERÉNY INFORMÁCIÓS NAP
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Modern Vállalkozások Programjának harmadik 
járási tájékoztató napja 2017. január 24-én, Jászberényben, a város központjában 
található Déryné Kulturális Központ épületében került megrendezésre. 
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A rendezvényt Dr. Szabó Tamás, a város polgár-
mestere nyitotta meg. Beszédében kiemelte a  
rendezvénysorozat jelentőségét, a vállalkozások 
teljes körű tájékoztatásának előnyét. Hangsúlyozta 
az elégedett, sikeres vállalatok fontosságát a város 
életében. Kiemelte továbbá, hogy az információ-
technológia fejlesztése folyamatos kihívást jelent 
a vállalkozásoknak és nemcsak a fizikai források 
megteremtése, melyre nagyszerű lehetőséget  
biztosít a Modern Vállalkozások Programja, hanem 
a szükséges szaktudás biztosítása miatt is. Éppen 
ezért fontos, hogy az oktatás is kövesse a fejlődést 
és nem csak a felsőfokú intézményekben, hanem 
már a középiskolákban is biztosítani kell a szüksé-
ges szakképzést a megfelelő szellemi forrás érde-
kében.

A polgármester úr gondolatait követve, Pankucsi 
Szilárd IKT tanácsadó ismertette a rendelkezésre 
álló, informatikai fejlesztésekre vonatkozó európai 
uniós forrásokat és azok igénybevételi feltételeit. 
Bemutatta a jelenleg is működő tanácsadó hálóza-
tot, és biztatta a résztvevőket ennek használatára.

Ezt követően Sípos Lóránt, ERP tanácsadó előadá-
sából tájékozódhattak a résztvevők egy jól műkö-

dő webáruház ismérveiről, a kapcsolódó okos we-
báruház funkciókról. 

A délelőtti előadás sorozat első etapját Egerszegi 
Krisztián, MiniCRM Zrt. ügyvezetőjének előadása 
zárta, melyben a CRM rendszerek hasznáról és 
fontosságáról beszélt. Hiszen a CRM rendszerek  
lényege, hogy nemcsak segítenek rendszerben 
gondolkodni, hanem biztosítják azt is, hogy a kol-
légák ne térjenek le a „jól bevált” útról, még akkor 
sem, ha az ügyvezető vagy a top értékesítő épp 
házon kívül tartózkodik. 

A CRM (Customer Relationship Management)  
pedig nemcsak egy irányító rendszer, hanem egy 
szemlélet (Customer Relationship Mentality). A 
Modern Vállalkozások Programjának pedig, épp 
az a célja, hogy formálja a változásra, a fejlődésre  
nyitott vállalatvezetők szemléletét. 

Az első kávészünetet követően folytatódtak a 
szakmai előadások, melyet elsőként Mácsai Zsolt 
senior tanácsadó tartott a digitális iroda ismérvei-
ről, az elektronikus dokumentumkezelés lehetősé-
geiről és hasznáról. 

Őt követte Bordács Gergő, a FixConnect Kft. szer-
vizmérnöke, aki részletes tájékoztatás adott a XXI. 
század infokommunikációs eszközeiről, azok fejlő-
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dési trendjéről. Előadásában 
megoldást kínált a vállalati 
működés hatékonyságának 
növelésére, illetve a távközlési 
költségek csökkentésére.

Net nélkül „netzes” című előa-
dásában Dér István, az Invitel 
Távközlési Zrt. senior mene-
dzsere könnyed és szórakoz-
tató előadásában mutatta be 
az internet fejlődésével kap-
csolatosan elérhető újdonsá-
gokat. „Rohanó világ, szágul-
dó internet. Honnan jöttünk 
és merre tartunk?” Ezekre és 
ehhez hasonló kérdésekre kaptak választ a részt-
vevők. Diáiban felvázolta a fejlődés vonalát, rövid 
visszatekintés a múltra, majd a jelen és végül a 
jövő adta lehetőségekre kitérve. 

A szakmai előadás sorozatot Szabó Ágota, ter-
mékmenedzser zárta, a vállalatirányítási rend-
szerek témakörével. Prezentációjában kitért a  
vállalatirányítási rendszerek előnyeire, hátrányaira,  
szükségességükre és hasznosságukra. Előadásában 
tájékoztatta a résztevőket, hogy akár egy kis- és 
középvállalat is vezethet be vállalatirányítási rend-
szert, hiszen ez nem csak a nagyvállalatok kivált-
sága. Fontos azonban, hogy a kiválasztott rendszer 
igazodjon a vállalat méretéhez és igényeihez.

A második kávészünetet követően Egerszegi Krisz-
tián, a MiniCRM Zrt. ügyvezetője tartott fórumbe-
szélgetést, melynek témája az előadásához kötődő-
en, a CRM rendszer tüzetesebb áttanulmányozása 
volt. A résztvevők egy értékesítői gyakorlati pél-
dán keresztül nézhették meg, miként működik egy 
egyszerűbb CRM rendszer, milyen funkciói vannak, 
melyik mire használható és milyen előnyökkel  
járhat.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 kon-
zultációra is lehetőség nyílt. A résztvevők az alábbi 
kiállítókkal, az alábbi témákban értekezhettek. 
 
1. MiniCRM Zrt. 
2. InterJNet Kft. 
3. eRise Hungary Kft.
4. OnLiveIT Kft.
5. DanubiSoft Számítástechnikai Kft.
6. TTC-soft Kft.
7. Invitel Távközlési Zrt.
8. Marketing Jam Trend Kft.
9. FixConnect Kft.
10. IKT tanácsadó 

A látogatók érdeklődéssel figyelték az előadásokat, 
aktívan részt vettek a délutáni fórumbeszélgeté-
sen és hatékonyan tárgyaltak a kiállítói pultoknál. 
A nap eseményeit a kiosztott elégedettségi kérdőí-
veken értékelték. A kitöltő résztvevők között kisor-
solásra került egy tablet is a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felajánlásá-
ban. A szerencsés nyertes nevét Egerszegi Kriszti-
án a MiniCRM Zrt. ügyvezetője húzta ki. 
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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 partnerke-
reső 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.

BRUK20170213002
Brit Kft. keres olyan megfelelő, együttműködő part-
nert gyártói megállapodás keretében, aki elő tudna 
állítani műanyag palackokat és tárolókat a cég tech-
nológiája és licence alapján.

BRDK20161130001
Egy dán startup feltalált egy olyan vitrint, ami eltávo-
lítja a kellemetlen szagokat a sportcipőkből. Fitness 
központokban, sportcsarnokokban alaposan tesztel-
ték a terméket, amelynek igen pozitív visszhangja van. 
A cég jelenleg olyan, mechanikai/mechatronikai part-
nert keres, aki magas minőségben tudná legyártani 
ezeket a vitrineket.

BRHR20160907001
2011-ben alapított, külföldi, elsősorban németországi 
munkavállalásban nagy tapasztalattal bíró horvát épí-
tőipari vállalat magyar, szlovák, lengyel és román al-
vállalkozókat keres a következő szerelési munkálatok-
hoz: vízvezeték, csatorna, fűtés és légkondicionálás.

BRDE20160301001
Kiváló minőségű lovassport ruházatra szakosodott né-
met on-line bolt magyar, cseh, szlovák, lengyel és ro-
mán varrodákat keres. Gyártói megállapodás keretein 
belül kis szériás testreszabott, egyedi méretű lovag-
lónadrágok és egyéb lovas kiegészítők legyártásához 
keresnek partnert.

BRPL20141212002
A közúti szállítási piacon aktív lengyel logisztikai ope-
rátor az ellátási lánc minden szakaszában teljes körű 
szolgáltatást nyújt. A szállítmányozó olyan, a szállítási 
ágazatban működő partnereket keres, akik szeretné-
nek belépni a lengyel piacra.

BRDK20160726001
Kerámiaiparban működő dán vállalat saját márkanév 
alatt tervez exkluzív, kézzel készített karácsonyi figu-
rákat. A cég sürgősen keres hosszú távú együttműkö-
désre egy stabil háttérrel és megfelelő gyártói tapasz-
talattal rendelkező partnert.

BRRU20161114001
Fémipari termékek gyártására és szállítására speci-
alizálódott orosz vállalat keres vágóeszköz és fém-
megmunkálási eszközöket gyártó és beszállító céget 
együttműködés céljából értékesítői szerződés kereté-
ben.

BRES20161103001
Lakástextil termékekkel foglalkozó spanyol cég keres 
100% poliészter anyagot beszállító partnert gyártói 
megállapodás keretében.

BRES20161123001
Piackutatással és élelmiszeripari és italtermékek pro-
móciós tevékenységeivel foglalkozó katalán cég ajánlja 
kereskedelmi közvetítői szolgáltatásait olyan európai 
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www.enterpriseeurope.hu
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Szolnoki irodánk elérhetősége: 
5000 Szolnok Verseghy park 8. III. emelet 310-es iroda

RABI ZSUZSA
Gazdaságfejlesztési vezető

Mobil: +36/20-521-8322

E-mail: zsuzsa.rabi@jnszmkik.hu

cégeknek, akik organikus és bio termékeikkel kívánnak 
a spanyol piacra belépni. A vállalat értékesítői és ke-
reskedelmi megállapodást ajánl a termékportfóliójuk 
szélesítése érdekében.

BRUK20161004001
Egyesült Királyságbeli cég keres olyan megfelelő part-
nert, aki le tudja gyártani retro stílusú divatos bőrönd-
jeit.

BRSI20170113002
Különféle élelmiszeripari márkák forgalmazásával 
foglalkozó szlovén kkv nyers dió, aszalt gyümölcsök, 
bab, chips és más típusú snack beszállítót keres a saját 
márkájuk alá tartozó új termékeik fejlesztése céljából, 
gyártói megállapodás keretében.

BRPT20170105001
Portugál vállalat keres európai partnert gyártói meg-
állapodás keretében konzerves fagyasztott csigák  
ipari méretű előállítására szakmai tudás átadással.

BRBE20161125001
Egy belga vállalkozás innovatív gyerekszékek fejleszté-

sével és marketingjével foglalkozik. A cég rendelkezik 
egy prototípussal és olyan partnert keres, aki legyár-
taná a termékeiket.

BRTR20151217004
Acél ajtókat gyártó török cég keres partnert magas 
színvonalú nyersanyag beszállításához gyártói megál-
lapodással.

BRPL20161103001
Szén, tűzifa és brikettek eladására specializálódott len-
gyel cég keres szén, fa pellet és brikett beszállítót. A 
cég forgalmazói szolgáltatásait ajánlja.

BRPL20151021001
Ablakok és lakások dekorációjának és berendezésének 
széleskörű szolgáltatásaival foglalkozó lengyel cég ke-
res a meglévő terméklistájuk kiegészítésére terméke-
ket Lengyelországon belüli forgalmazására. Így a válla-
lat olyan partnert keres, aki ablakra való textileket és 
dekorációkat gyárt: rövidáruk, szegélyek, dekorációs 
anyagok, függönyrudak, stb. Forgalmazói szolgáltatási 
megállapodást ajánlanak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és az Enter-
prise Europe Network (EEN) szolnoki irodá-
ja szervezésében minden csütörtökön 
14 órától betekintést nyerhet a hálózat 
ingyenes nemzetközi partnerkereső adat-
bázisának működésébe és használatába.
• Mi pontosan a nemzetközi 
partnerkereső adatbázis (POD – partner-
ship opportunies database)? 
• 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 tá-
mogatást nyújtanak ebben. 
Részletekért kérjük, keresse kollégáinkat!

AZ ÜZLETI PROFILOKKAL KAPCSOLATOSAN KERESSE 
MUNKATÁRSAINKAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

SZABÓ ANDRÁS
Gazdaságfejlesztési munkatárs

Mobil: +36/20-246-8103

E-mail: andras.szabo@jnszmkik.hu
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NŐI VÁLLALKOZÓK ÉS
VEZETŐK KLUBJA
Klubunk a megye női vállalkozói és vezetői számára alapított, önkéntes és ingyenesen 
látogatható klub. Az aktív, értékteremtő klubtalálkozók lehetőséget nyújtanak a szak-
mai továbbképzésekre, az aktuális gazdasági és vezetői problémák megvitatására és 
az üzleti kapcsolatok építésére.

„Digitális Fakanál – Hétköznapi 
informatika cégvezető hölgyeknek”
 
Ebben az évben az infokommunikációs témákkal  
indítottunk. Első rendezvényünk a „Digitális  
Fakanál” címet kapta, ahol előadónk, Pankucsi  
Szilárd, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei IKT tanács-

adó látványosan és közérthetően mutatta be a 
jelenlévők számára, hogy mik azok a sütik, milyen 
fajtái vannak, mi a felhő alapú alkalmazás, milyen 
biztonsági szempontokra kell figyelni az Internet 
használata során, illetve milyen informatikai-, illet-
ve infokommunikációs fejlesztési pályázati lehető-
ségek érhetőek el a témában.
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REGISZTRÁLJ 
MOST!

Menü:

Sütik: böngészők, de fogyókúrásan.
Felhők: nem csak ábrándozáshoz.

Pénz, paripa, fegyver: a kiber bűnözésről, 
kicsit másképpen.
Jósda: Mi lesz a cégemmel pár év múlva?

Mézesbödön: pályázati hírek, újdonságok.

Partnerek:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamara,
Alföldi Vállalkozásfejlesztési Kft,
Marketing Jam Kft,
PC OfÞce Kft,
Irodagép-Szolnok Kft.

Aki mindezt megfőzi: 

Pankucsi Szilárd 
regionális IKT tanácsadó, Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara

Amit érdemes otthon hagyni:
A notebook. Nem lesz rá idő és alkalom, hogy 
használjuk – majd legközelebb, na de majd akkor … 

Amivel érdemes készülni:
1-2 barátnő, kollegina, akikkel majd át lehet beszélni 
a hallottakat,
informatikai problémák, kérdések, amikre jó lenne 
választ kapni. 

IN
FORMATIKA

NŐI KLUB RENDEZVÉNY

Időpont: 2017. január 25. 10:00 – 12:00.
Helyszín:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Iparkamara Székház Szolnok, Verseghy park 8. 
1. emeleti Tanácsterem

JELENTKEZÉS: 
Bővebb információ:
Dr. Bölcskei Krisztina 
krisztina.bolcskei@jnszmkik.hu

Tel.: 56/510-615
Online regisztrációért katt 
a linkre!

„Digitális fakanál – Hétköznapi 

informatika, cégvezető hölgyeknek”

Élő közvetítés Facebookon: https://www.facebook.com/marketing.jam/

A találkozókra nők, sőt férfiak is szívesen ellátogatnak, mivel olyan témákat érintünk,   amivel 
a vállalkozások mindennapjait megkönnyíthetik. A havonta rendezett események eddigi 
legnépszerűbb témái közt szerepeltek például a céges marketing, céges Facebook-oldal  
készítés, webdesign alapismeretek, informatikai eszközök hatékony használata, hasznos 
applikációk és szoftverek, vezetői tréning, alternatív vitakezelés pereskedés helyett.
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Feminális Fesztivál – 
„Okos eszközök használata – okosan”

Az Aba-Novák Agora Kulturális Központ 2017. feb-
ruár 25-26-án rendezte meg a Feminális Fesztivált, 
mely nőkről szólt, nemcsak nőknek. 
A hölgyekkel kapcsolatosan minden területet érin-
tett a kétnapos program, amelyből a nők sikereit 
a munka világában a Kamaránk szervezésében  
tartott kihelyezett Női Klub előadás erősített. 
A Kamaránk a szombati első napon egész nap  
információs standdal várta az érdeklődőket majd 
délután az Interaktív oktatóteremben az előadáson 

résztvevőket. A Fesz-
tivál hangulatához 
igazodva, egy játékos 
formában elkészített 
kérdőív hívta fel a fi-
gyelmet a Kamarával 
kapcsolatos alapvető 
tudnivalókra, a Női 
Klub legfontosabb 
részleteire. A játékban 
és az előadáson részt-
vevők közt egy sikeres 
helyi női vállalkozó, Döme Andrea által felajánlott, 
a Divat Világ Szolnok  ruhaüzletben beváltható ér-
tékes kupont sorsoltunk ki. 

A második klubrendezvény után készülünk a  
további rendezvényekre, melyre remélhetőleg 
mind nagyobb számban érkeznek majd a résztvevők 
az év további részében is. Klubunkba telefonon 
vagy e-mailben lehet jelentkezni, vagy a publikált 
meghívókon található regisztrációs linken. Ha  
érdekli, jöjjön el Ön is a következőre!

További részletekért vagy kérdés 
esetén keresse kolléganőnket!

Dr. Bölcskei Krisztina 
Gazdaságfejlesztési munkatárs
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
Szolnok, Verseghy park 8.
Tel.: +36-56-510-615
E-mail: krisztina.bolcskei@jnszmkik.hu 
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IPARI „TÁRSASHÁZ”?

Egyedülálló lehetőséget kínál Jász-Nagykun-Szolnok megye kis- és középvállalkozásai 
számára a GIMA Ipari Park Kft., melynek megvalósításában Kamaránk is részt vállal, 
oly módon, hogy a megyei vállalkozók számára minél szélesebb körben tájékoztatást 
nyújt több fórumon.  

Elképzelésük, a megvalósításban részt vevő  
cégek számára számos előnnyel jár: egy értékálló,  
jövedelmet termelő, kiváló megtérülést kínáló  
befektetés, mely során a cégek által megvásárolt 
ipari célú ingatlan forgalomképes marad. Tőlünk 
nyugatabbra fekvő országokban nagyon kedvelik 
ezt a fajta társas telephelyformát.

Az ötlet lényegét a GIMA Ipari Park ügyvezető igaz-
gatója, Koós László foglalta össze. 

Az Ipari Park egy olyan csarnok építését tervezi, 
melyben 10-20, egy szakmacsoportból származó 
kis- vagy középvállalkozás közösen, de elkülönített 
szekciókban kapna helyet. Egy olyan csarnokról 
beszélünk, mely megfelel a mai kor kihívásainak: 
hőszigetelt, fűthető, zárt csarnok, cégenként külön 
mérőórákkal felszerelve, szociális helységekkel és 
igény esetén irodahelységekkel ellátva. 

A csarnokban egy cég úgy vásárolhatna telep-
helyet, egy kitűnő minőségű ingatlan formájá-
ban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, pályázati,  
banki vagy esetleg a Kamaránál elérhető Széchenyi- 
kártyás finanszírozási konstrukciók segítségével,  
alacsony áron, kevés saját erő ráfordításával juthat 
hozzá. 

Az előzetes kalkulációk alapján, sok olyan vállal-
kozás tehetne szert saját tulajdonú telephelyre, 
akik ugyanilyen célra pillanatnyilag ingatlant  
bérelnek. Ezen kívül egy olyan ingatlant jelentene 
minden cégnek, mely adott esetben, ha valamilyen 
oknál fogva továbblépni kényszerül, még mindig  
forgalomképes és értékesíthető marad, különö-
sebb veszteség nélkül, így tehát befektetésnek is 
kiválóan alkalmas. 
Másrészről, ha egy adott szakmacsoport, például 
a fémipari megmunkálás szakmacsoportján belül 
részt vevő cégek egy telephelyen találhatóak, ez a 
tény nagyon vonzó lehet nagyobb cégek számára, 
ha beszállítókat keres. Egy helyen található  
beszállítók esetén ez a cég nagyon sok időt, energi-
át és pénzt spórolhatna. Az ipari park, amelynek a  

területén a csarnok építését tervezik, jól megköze-
líthető.

A lehetőség életre hívója szerint, azért érdemes 
megfontolni ezt a befektetési formát, mert a 
cég alacsony áron, kevés saját erővel hozzájut az  
ipari célú ingatlanhoz és cserébe még jó működési  
környezetet kap, ezen felül pedig az Ipari Park  
minden támogatást megad, a szervezés, jogi kere-
tek megteremtése, finanszírozási lehetőségekben 
történő segítségnyújtás, a versenyeztetés, a kivite-
lezés es az üzemeltetés terén egyaránt.

Ezt a kezdeményezést karolta fel a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mert 
egy ilyen létesítmény a részt vevő cégek sikeres-
ségét segíti elő, a fenti előnyöknek köszönhetően, 
így természetes módon hozzájárulhat a megye  
gazdasági sikereihez is, mely cél mindenekelőtt a 
Kamara küldetése.
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A befektetés iránt érdeklődő vállalkozók bi-
zalommal keressék kolleganőnket, aki rész-
letes információkat szolgáltat és emellett 
igény szerint bemutatja a tervezett beruhá-
zás helyszínét, a GIMA Ipari Parkot.

Dr. Bölcskei Krisztina 
Gazdaságfejlesztési munkatárs
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
Szolnok, Verseghy park 8.
Tel.: +36-56-510-615
E-mail: krisztina.bolcskei@jnszmkik.hu 
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5000 Szolnok,

Verseghy park 8.

Tel.: +36-56/510-610

Fax: 56/510-628

E-mail: kamara@jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara

www.jnszmkik.hu


