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„INNOVATÍV TÁRSASÁG  
VAGYUNK, DE KÉT LÁBBAL  
ÁLLUNK A FÖLDÖN”

CLAAS HUNGÁRIA KFT. 20 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

Így jellemezte Andreas Szakácsi, ügyvezető igazgató a fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő a CLAAS Hungária Kft-t, és a jubileumi ünnepségnek helyet adó Törökszent-
miklós-Szenttamási Almásy Kastélyt. Az impozáns környezetben a Cég dolgozói, part-
nerei, támogatói mind részesei lehettek az elmúlt két évtizedre visszatekintő, és a 
következő évekre már előre gondolkodó vállalat eredményeinek felidézésében, és új 
célkitűzéseinek megismerésében.

A kastély természetvédelmi területnek számító 
kertjében közel 150 meghívott vendégével ün-
nepelte a CLAAS Hungária Kft. fennállásának 20. 
évfordulóját. A Cég alapítása óriás mérföldkő a 
térség életében: a ma már 700 embert foglalkoz-
tató, 35 milliárd forintos éves forgalmat bonyolító 
vállalat hazánk vezető mezőgazdasági gépgyár-
tójává lépett elő.

Köszöntőjében Marczinkó Zoltán István a Nem-
zetgazdasági Minisztérium vállalati kapcsolato-
kért felelős helyettes államtitkára elmondta, a 
CLAAS Hungária Kft. az egyik legjobb példa arra, 
hogy a magyar befektetési viszonyok megfelelő-
ek, hogy egy ilyen nagy, és erős nemzetközi cég 
Magyarországon is így tudjon fejlődni. Hangsú-
lyozta, hogy bár a mezőgazdaságra sokan, mint 

kétkezi munká-
ra gondolnak, 
ma már nem az 
apák, az ősök ta-
pasztalása, ha-
nem a technikai 
innovációk, a 
GPS koordiná-
ták, és a szakmai 
mérések adatai 
a mérvadók a 
mezőgazdasági 
termelésben.  A 
CLAAS Hungá-
ria Kft. Marczin-
kó szerint 
ezeket az inno-
vációkat, a folya-
matos fejlődést, 
és az utánpótlás 

nevelést tartja 
szem előtt, és 
tekint a jövőbe: 
a megye egyik 
l e g n a g y o b b 
tanműhelyében 
szakiskolás diá-
kokat képeznek, 
évente megren-
dezett UniTech 
Mérnökverse-
nyükön pedig 
a felsőoktatás 
mérnökhallga-
tóinak biztosí-
tanak tervezési 
lehetőséget.

„Nem megkerülhető szerepet vállalt a CLAAS 
Hungária Kft. a magyar mezőgazdasági gépgyár-
tásban, és egyáltalán, a magyar gazdaságban” 
jellemezte a céget, és annak a gazdaságban 
betöltött szerepét Dr. Feldman Zsolt a Földmű-
velésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkára. Feldman hangsúlyozta, a 
magyar mezőgazdaság csak akkor lehet sikeres, 
ha erős gépgyártás, és technika áll mögötte. Ezen 
technológiák fontosságát felismerve a kormány-
zat célja az innováció alapú mezőgazdaság meg-
teremtése, valamint az ehhez hasonló cégek szá-
mára optimális további fejlődési lehetőségeket 
biztosítson.  

Emlékeztetett: a tárca 2012-ben közreműködött 
a cég fejlesztési központjának és raktárának át-
adásán, 2014-ben pedig tanüzemük felújításával 
megalapozták a következő 20 évet.

AKTUÁLIS
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Hildegard Bruns, 
a cég pénzügyi 
ügyvezető igaz-
gatója a CLAAS 
üzleti eredménye-
inek ismertetésén 
túl beszédében 
megköszönte a 
partnerek és tá-
mogatók munká-
ját, hangsúlyozva, 
hogy mekkora 
szerepük van az 
eddig elért ered-
ményekben. 

Köszönetét fejez-
te ki a CLAAS Cso-
portnak is, amiért 

a cégnél töltött közel negyven év alatt mindig le-
hetővé tették számára a fejlődést, és új területe-
ken próbálhatta ki magát.
 
A köszöntőket Andreas Szakácsi, a cég ügyvezető 
igazgatójának szavai zárták, aki három fő gondo-
latra asszociált a 20 éves jubileum kapcsán: 

Egyrészt születésnap, melynek száma azt mutatja, 
a cég felnőtt, és nem is akár hogyan: nem csak a 
gazdasági és technikai innovációkat adott a válla-
latcsoport a magyar cégnek, hanem megtanította 
egy családi társaság értékeit, szemléletmódját is.

Ünnepeljük emellett az évfordulót is, melyben 
olyan rendkívüli eseményről emlékezünk meg, 
ami először történt meg – mondta.  Ez az ese-
mény az igazgató szerint az a pont, amikor kialakí-

tották a viszonyt 
a partnereikkel. 
Ezek a partneri 
viszonyok na-
gyon fontosak a 
cég működésé-
ben, beszállítói-
nak fele magyar 
vállalat, és ami 
talán ennél is 
fontosabb: a régi-
óból jön. 

Harmadik gon-
dolatként az evo-
lúciót említette, 
ami alatt nem 
csupán a cég 
magyarországi, 
és az anyavállalatban elért eredményeit, és jelen-
leg betöltött helyét érti, hanem azt az utat, mely 
során az eddigi munka és sikerek mellett az elő-
remutató folyamatos fejlesztések eredményekép-
pen a CLAAS Hungária Kft. büszke CLAAS társaság, 
és büszke magyar cég lehet.

Az ünnepi köszöntők közben a megjelenteket 
Rázga Áron zongorajátéka mellett Végh Lajos ho-
mok-animációi szórakoztatták. 

A CLAASIcon Díj

Az ünnepség végén került sor a CLAASIcon kitünte-
tések átadására. A díjat a CLAAS Hungária Kft. azon 
személyek kitüntetésére hívta életre, akik a vállalat 
két évtizedes történetéhez támogatásukkal, mun-
kájukkal kiemelkedő módon járultak hozzá. 

CLAAS HUNGÁRIA KFT. 20 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
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Elsőként Kamaránk Elnökét, Dr. Sziráki Andrást 
tüntették ki, megköszönve nem csak az elmúlt 
húsz évben nyújtott támogatását a CLAAS Hungá-
ria Kft. felé, hanem a több évtizedes munkáját a 
magyar mezőgépgyártásban. 

Másodikként dr. Jóri J. István, a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Professor emeritusa részesült elisme-
résben. Munkájának köszönhető a CLAAS Hungá-
ria Kft. és a BME Gép- és Terméktervezés Tanszéke 
közötti, immáron 15 éves együttműködés, amely-
nek eredményeként ma már számos volt hallga-
tója a cég kutatás-fejlesztési részlegén dolgozik. 

dr. Jóri J. István kiemelkedő munkát végzett ipa-
ri konstrukciós és fejlesztési területeken, műszaki 
fejlesztésének tevékenységét hazai szabadalmak 
jelzik. Kiváló oktató és oktatásszervező. Megújítot-
ta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen a mezőgazdasági géptervezés speci-
alizációt. Egyetemi oktatói és kutatási tapaszta-
latait jól kamatoztatta a kar, a tanszék és az ipari 
partnerek együttműködésének területén. Ennek 
elismeréseként 2016-ban a MEGOSZ „A hazai me-
zőgépgyártásért” emlékérmet adományozta neki. 

A CLAASIcon harmadik díjazottja a cég egyik mun-
katársa, Csomán Sándor, aki szinte napra ponto-
san, immár 44 évvel ezelőtt csatlakozott a CLAAS 
Hungária Kft-hez, illetve akkori jogelődjéhez, a Me-
zőgéphez. 

A CLAAS Hungária Kft. megalapítását követő első 
időkben aktív szerepet töltött be a terméktransz-
ferek, új technológiák, szemléletmódok bevezeté-
se és elterjesztése kapcsán. Később, az akkor meg-
alakult Logisztikai osztályon folytatta pályafutását, 
először mint Anyag- és raktárgazdálkodási osztály-
vezető, később pedig az operatív beszerzést, vala-
mint egészen 2014-ig a gyártásirányítást vezette. 
Jelenleg szakmai tudásával a fiatal gernerációk 
beilleszkedését és az Ellátási Lánc Menedzsment 
osztály vezetőjének munkáját támogatja. 

Csomán Sándor érdekérvényesítő képességét, hu-
morát, mint az Üzemi tanács elnöke is kamatoz-
tatja a munkavállalói-munkáltatói tárgyalások al-
kalmával. Józan meglátásával sokszor segítette és 
támogatta a vállalat fejlődését, a munkaügyi kap-
csolatok alakulását. Mindezen tisztsége mellett 
évek óta a vállalat Felügyelőbizottságának is tagja.

AKTUÁLIS
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Kevesen mondhatják már el, én - természetesen a 
koromnál fogva - azonban még igen: a CLAAS cé-
get 1913-ban alapító August CLAAS Úrral szemé-
lyesen megismerkedhettem, 1970. november 22-
én találkoztam vele, meg kell vallani, hogy nagyon 
mély benyomást tett rám személye. Azt mond-
hatom, találkoztam az életemben, a szakmában 
azzal az emberrel, aki a mezőgazdasági gépgyár-
tásnak egy elkötelezett, nagy formátumú tudósa 
volt, a szó szoros értelmében, hiszen olyan talál-
mány fűződik a nevéhez, amit azóta sem tudott 
senki felül múlni, és az egész világon alkalmazzák. 

A Cég gyarapodásáért folytatott tudatos munka, 
amelyet a család tett a szakma felemelkedéséért, 
minden tekintetben példaértékűnek minősíthető. 
Először Németországban, majd Európában, jelen-
leg pedig az egész világon jelen levő multinacio-
nális világcég, Európa legnagyobb családi vállal-
kozása a mezőgazdasági gépgyártásban.

August CLAAS Úr halálát követően az ugyancsak 
kiemelkedő tudással rendelkező fiával, Helmuth 
CLAAS-al folytatódott a munka, akivel emberileg is 
rendkívül jó kapcsolatom alakult ki. Azt is meg kell 
vallani, hogy rendkívül sokat köszönhetek ennek a 
kapcsolatnak személy szerint én is, és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye is. Az iparág fejlesztését illető-
en már a korábbi évtizedekben is kiemelkedő volt 
az együttműködésünk, és ennek komoly része volt 
abban, hogy a megyében a mezőgazdasági gép-
gyártás folyamatosan és dinamikusan fejlődött. 
Eredményeként olyan exportpotenciál alakult ki, 
amellyel elértük, hogy a rendszerváltás időszaká-
ban a szolnoki Mezőgép már képes volt a terme-
lésének a 88%-át a fejlett országokba értékesí-
teni. Itt több tízezer takarmánybetakarító gépről, 
83 féle termékről van szó, ez önmagában véve is 
komoly jelentőséggel bír, lényegében ez alapozta 
meg, hogy tartósan 5000 fő fölött volt a szolnoki 
Mezőgépnél foglalkoztatottak száma.

Ezen előzmények után folytattam a munkát rend-
szerváltást követően, és 1997-ben, húsz évvel ez-
előtt megállapodtunk Helmuth CLAAS Úrral, hogy 
megvásárolják a cég törökszentmiklósi gyárát. Itt 
alternatív elképzelések is voltak, hiszen eredetileg 
CLAAS Úr a szolnoki gyárat szándékozott megvá-
sárolni, de végezetül, azt figyelmbe véve, hogy Tö-
rökszentmiklóson gyártottuk a rotációs kaszákat 
nagy menyisségben a CLAAS részére, ezért kezde-
ményeztem, hogy inkább a törökszentmiklósi gyá-
rat vásárolja meg.

Meg kell vallani, hogy akkor nem jellemző módon, 
a piaci áron vásárolta meg a céget, azt követően a 
tőke erőre alapozottan, és folyamatos fejlődéssel 
elérték, hogy ma hazánkban Törökszentmiklóson 
van a legjelentősebb mezőgazdasági gépgyártás, 
illetve Szolnok megye a magyar mezőgazdasági 
gépgyártás központja, hiszen éppen annyi gépet 
állítunk elő a megyében, Szolnok-Törökszentmik-
lós-Kisújszállás tengelyen, mint az ország összes 
többi megyéje együtt véve. Ez nagyon komoly szel-
lemi potenciált is jelent, a CLAAS Törökszentmikló-
son az innovatív készségének fenntartására kuta-
tó-fejlesztő gyárat létesített.

Mint mezőgazdasági gépész szakember számára 
nagy élmény, hogy közel fél évszázada tanúja le-
hettem a mezőgazdaság műszaki hátterének kor-
szerű megalapozását megteremtő CLAAS UHG 
nagyívű fejlődésének. Csak az elismerés hangján 
tudok szólni a CLAAS-ról, mert a velük való együtt-
működés lényegében megalapozta, a hosszútávú 
stratégiát a cég számára, és azt gondolom, nyil-

ván mi magunk is sokat tettünk, de ha a CLAAS-al 
a stratégiai együttműködés a hetvenes évek ele-
jén nem alapozódik meg, akkor vélhetően ezt a 
sikert nem tudjuk elérni. 

Felejthetetlen emlék maradt számomra, hogy 
lelki szemeim előtt zajlott a CLAAS-nál Harsewin-
kel-ben a MERKATOR, DOMINÁTOR és a LEXION 
kombájn család fejlesztése, világpiaci térnyerése, 
emellett a profil kiszélesítése.

Dr. Sziráki András

"Szerencsés embernek tartom magam, 
hogy a CLAAS alapítása óta eltelt 104. év-
ből 47 év óta szerény mértékben én is ré-
szese vagyok a nagy ívű fejlődésnek."

CLAAS HUNGÁRIA KFT. 20 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
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A X. SZAKMA SZTÁR  
FESZTIVÁL  
EREDMÉNYEI
ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK 2017.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2017 januárjával a területi  
kamaráknál ismét elkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntői. Megyénkben összesen 23 
megyei szakképző intézményből 26 szakma írásbeli feladatsorait 252 versenyző dol-
gozta ki. Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően a kijavított dolgozatokat 2017. feb-
ruár 8-án lehetett megtekinteni.

A területi elődöntőt központi előválogató követte, 
melyből a szakmák legügyesebb versenyzői jutot-
tak tovább az országos döntőre, a jubileumi „X. 
Szakma Sztár Fesztivál”-ra. A nagyszabású rendez-
vényre 2017. április 24-26. között került sor Buda-
pesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjá-
ban, melyen 41 szakmában a hazai legjobb végzős 
tanulók mérték össze tudásukat. Idén 5 megyei 
iskolából 8 diákunk került be a szakmai versenyek 
országos döntőjébe.

Aranyérmes, országos 1. helyezést ért el:
Gedei Dániel, az Automatikai technikus szakma 
versenyzője, a Jászberényi Nagyboldogasszony Ka-
tolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Kö-
zépiskola és Kollégium tanulója.

Ezüstérmes, országos 2. helyezést ért el: 
Taskó Ádám, az Erősáramú elektrotechnikus 
szakma versenyében a Jászberényi Nagyboldo-
gasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Középiskola és Kollégium tanulója.

SZAKKÉPZÉS
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Bronzérmes, országos 3. helyezést értek el: 
Aranyi Bálint, a Hegesztő szakma versenyében 
a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross 
Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának tanulója.

Monoki Tamás, az Automatikai technikus szak-
ma versenyében, a Szolnoki Műszaki Szakképzési 
Centrum Pálfy- Vízügyi Szakgimnáziumának tanu-
lója.

Országos 4. helyezést ért el:
Mészáros Dávid, a Szakács szakma versenyében, 
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájá-
nak tanulója.

Pál György, az Épület- és Szerkezetlakatos szak-
ma versenyében a Szolnoki Műszaki Szakképzé-
si Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanu-
lója.

Országos 6. helyezést ért el: 
Szabados Ildikó, a Cukrász szakma versenyében 
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájá-
nak tanulója.

Országos 8. helyezést ért el:
Falusi Szabolcs, a Festő, mázoló, tapétázó szakma 
versenyében a Szolnoki Műszaki Szakképzési Cent-
rum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájának tanulója.

A fesztivál keretein belül a IV. SkillsHungary Nem-
zeti Döntőn több szakma válogatóját is megrendez-
ték. A mechatronika, cukrász, szakács, pincér, szá-
razépítő, a víz-, gáz és fűtésszerelő, webfejlesztő és 
a villanyszerelő szakmákban Abu-Dhabiban az idén 
megrendezésre kerülő WordSkills versenyre, míg az 
informatikai rendszerüzemeltető és az ápolás szak-
mában már a 2018-as hazai rendezésű EuroSkills 
Budapest 2018 versenyre válogattak. 

ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK 2017.
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Ezeken a megmérettetéseken Szabados Mónika 
pincér szakmában 2. helyezést, Molnár Alexandra 
Ápolás és gondozás szakmában 5. helyezést ért el.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara ez évben is megszervezte a rendez-
vényre való látogatást a szakképző évfolyamos és a 

pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak: 42 
megyei iskola, 645 tanulójának utazását, úti-cso-
maggal való ellátását finanszírozta és koordinál-
ta. A fesztivál első két napján már mintegy 15.000 
vendég vett részt, ahol az egyes szakmák standján 
saját maguk is kipróbálhatják tehetségüket, egyút-
tal interaktív feladatokkal, színpadi produkciókkal, 
vállalatok bemutatkozásával is várták az érdeklődő 
fiatalokat. 

Hagyományőrző rendezvénynek számít a minden 
évben megrendezésre kerülő ünnepi alkalom, me-
lyen a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe 
jutott Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanulóknak, 
felkészítő tanáraiknak, gyakorlati képzőhelyeiknek 
fejezi ki elismerését a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara díszes oklevéllel, 
jutalommal.

SZAKKÉPZÉS
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KÖZIGAZGATÁSI -ÉS  
KÖZSZOLGÁLTATÁS  FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA 2004-2020

2017. JÚNIUS 22. - SZOLNOK

Együttműködési megállapodást írt alá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhiva-
tal a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
marával. A Közigazgatási -és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2004-2020 alapvető 
célként tűzte ki a „Szolgáltató Állam” létrehozását, melynek megvalósításához három 
általános célt fogalmazott meg, úgymint a megbízhatóság, a versenyképesség és az 
ügyfélközpontúság.

Ennek a célnak az elérése szempontjából két leg-
fontosabb feladat, hogy az állam működésében 
egyre inkább a szolgáltatói jelleg domináljon, va-
lamint csökkenjenek a vállalkozások adminisztra-
tív terhei. A stratégia a közigazgatásnak feladat-
ként fogalmazta meg, hogy a maga eszközeivel 
lehetőség szerint nyújtson segítséget az ország 
versenyképességének javulásához.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások tevé-
kenységének segítését. Az évek során kialakított 
jó együttműködésnek köszönhetően a társha-
tóságok is partnerek ebben a munkában. Ennek 
további erősítése érdekében határozták meg a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával, valamint a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamarával való partneri együttműködés straté-

giai pontjait, amelyeket a felek 2017. június 22-én 
együttműködési megállapodás keretében rögzí-
tettek.

Az együttműködési megállapodás aláírása folyta-
tása és egyben kezdete is a két szervezettel való 
eddigi jól működő munkakapcsolatnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara esetén a gyor-
sabb és hatékonyabb hatósági eljárások végzését 
vállalta a Kormányhivatal.

A megyei Kereskedelmi és Iparkamarával történő 
együttműködés keretében pedig célul tűzték ki, a 
megye gazdaságának munkaerő piaci igénye fi-
gyelembevételével a beiskolázási javaslatok közös 
kidolgozását, a pályaorientációs tevékenységek 
összehangolását.

AKTUÁLIS
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CSAPATÉPÍTŐ KERÉKPÁRTÚRÁBÓL  
OPERAFESZTIVÁL  
A TISZA-TÓNÁL

TERMÉSZET OPERAHÁZA TISZA-TAVI FESZTIVÁL

Elsőre érdekes kezdeményezésnek tűnt a komolyzene és a kerékpározás ötvözése a  
Tisza-tónál. Négy év alatt azonban bebizonyosodott, hogy olyan egyedülálló idegenfor-
galmi kezdeményezésről van szó, amely nem csak a megye, de az egész térség gazda-
ságára komoly hatással lehet.

A Tisza-tavi Operafesztivál története egy nagy 
szerelemmel kezdődött. A szolnoki Jelmez-Art 
Kft. munkatársai furcsa csapatépítő hétvége so-
rán körbe biciklizték a Tisza-tavat. Magyarország 
második legnagyobb tavát, amely mestersége-
sen kialakított vízfelület ugyan, mégis páratlan 
természeti szépségeket rejt. Hogy a hatvanhét 
kilométeres túra mégse legyen túlságosan meg-
terhelő, több pihenőhelyet is beiktattak. Ezeket 
az állomásokon komolyzenei minikoncertek zaj-
lottak. A résztvevők és az előadó művészek száma 
évről- évre nőtt, a rendezvény pedig háromnapos 
operaünneppé vált.

Tavaly az időjárás mindent megtett annak érde-

kében, hogy ne legyen sikeres a fesztivál: a nyár 
legzordabb hétvégéje érte el a Tisza-tavat, bicik-
lizésről és csónakázásról szó sem lehetett. A ret-
tenetes idő ellenére több százan mentek végig 
a templomtúrára módosított útvonalon, nyolc-
vanhét autóból állt a karaván. Egy kicsit fázva, de 
mindenki végigcsinálta a túrát zokszó nélkül. Ti-
szafüreden, Poroszlón, Tiszanánán, Tiszaderzsen, 
Tiszaszőlősön és Kiskörén nagyon nagy szeretet-
tel fogadták a fesztiválozókat, a templomokban 
pedig fantasztikus hangulatú koncertek voltak.

Július utolsó hétvégéjén három napra „megszáll-
ják” a Tisza-tó környékét a komolyzene, a kerék-
pározás, a természet kedvelői olyan művészek 

AKTUÁLIS
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közreműködésével, mint például Miklósa Erika 
operaénekes, Horgas Eszter fuvolaművész, Lajkó 
Félix hegedűművész, a Magyar Állami Operaház 
művészei és a Budapest Klezmer Band. 

Július huszonnyolcadikán, a fesztivál nyitónapján 
egy Magyarországon még soha, sehol nem látott 
produkció kezdődik a tiszafüredi Morotvánál: az 
Operajóga. Sándor Szabolcs zeneszerző erre az al-
kalomra komponált művét egy páratlan tehetségű 
énekesnő, Vizin Viktória adja elő a Miskolci Nem-
zeti Színház vonósnégyesének közreműködésével. 
Ugyanitt lesz 20 órától a Gálakoncert, ugyancsak 
neves előadóművészek közreműködésével.

Július huszonkilencedike a Tour d’ Opera nap-
ja. Várhatóan több százan kerékpározzák körbe 
a tavat. A szervezők tíz megállót iktattak be, va-
lamennyi helyszínen gondoskodnak frissítőről. 
Nem csak folyadékról és harapnivalóról, hanem 
minikoncertekről is. A túra zárásaként a Kormo-
rán Kikötőben Lajkó Félix hangversenyével ér vé-
get a szombat.

Július utolsó vasárnapján lesz a Boat d’ Opera, 
amely során kishajókkal keresik fel a Tisza-tó el-
dugott öbleit a fesztiválozók. Természetesen min-
den egyes kikötés egy- egy koncert helyszíne is 
lesz egyben. A kiskörei Hallépcsőnél klezmerkon-
cert lesz, a Szirtes vonósnégyes pedig Magyaror-
szág egyetlen magánszigetén ad hangversenyt.

Az idei fesztiválra minden eddiginél több vendé-
get várnak. Ez kulturális-, idegenforgalmi-, vidék-
fejlesztési szempontból is nagyon fontos, de lega-
lább ennyire fontos a tómenti kistelepüléseknek, 
amelyek ezzel is növelni tudják ismertségüket.

„Maga a fesztivál tulajdonképpen eszköz a cél 
érdekében: hogy felépüljön a vízililiomot formá-
zó Természet Operaháza Abádszalókon. Komo-
lyan hiszek abban, hogy ez a négyezer nézőt 
befogadó víziszínpad, vagy inkább víziszínház a 
maga nemében egyedülálló lesz nem csak Ma-
gyarországon, de Európában is. Azt nem tudom 
megmondani, hogy ez mikor épül meg. De hogy 
megvalósul, abban biztos vagyok. A Tisza-tó-
nál szebb, látványosabb környezetet elképzelni 
sem lehet egy nyári operafesztiválhoz. A termé-
szetnél jobb, látványosabb díszlet pedig aligha 
létezik.”- mondja Debreczeni Ildikó, a Természet 
Operaháza Tisza-tavi Fesztivál ötletgazdája.

Az idei operafesztivál pontos programja a           
www.operaofthenature.com oldalon és a  
facebookon is elérhető.

TERMÉSZET OPERAHÁZA TISZA-TAVI FESZTIVÁL
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BAKTÉRIUMVADÁSZAT 
MAGYAR  
TALÁLMÁNYOKKAL
CÉGBEMUTATÓ: RÓTH GÁBOR - ROTH FACTORY KFT.

Cégem 2016-ban alapítottam, amikor már több mint tíz éve érlelődött a gondolataim-
ban néhány olyan ötlet, mely a higiénia területén szerzett tapasztalataimat felhasz-
nálva, olyan termékek piacra juttatását célozza, melyek az élet szinte valamennyi terü-
letén felhasználhatóak, életminőségünket javíthatják és hosszú távon a fenntartható 
fejlődés céljait is egyúttal megvalósíthatják.

Stratégiám maga a mindennapi termékfejlesztés 
és a cégem fejlesztése az újabb és újabb termé-
kek által. A kreatív munka és a design ilyen módon 
épül be a cégem működésébe, tehát az maga a 
mindennapi és hosszú távú munka is egyben. 

Négy fő terméket szeretnék röviden bemutatni, 
hogy jobban megvilágítsam a ROTH FACTORY Kft. 
céljait és jelentőségét. 

CLEAN STICKERS: olyan antibakteriális matrica 
család, mely a kívánt méretben forgalmazható és 
sokat érintett felületekre ragasztva a keresztfer-
tőzés kockázatát zárja ki azáltal, hogy egy ezüst 
ionokat tartalmazó anyaggal van kezelve. Villany-
kapcsolók, egyéb gombok felületére ragasztható, 
hatékonyságát addig tartja meg, amíg maga ter-
mék létezik. Kórházak, egészségügyi intézmények, 
oktatási intézmények, éttermek, szállodaipar stb. 
által könnyen és hatékonyan használható termék.

CLEAN TOUCH: olyan antibakteriális matrica-fo-
gantyú, mely a mellékhelységekben a WC fede-
lének használatát teszi könnyebbé, kényelmeseb-
bé. A matrica szintén ezüst ionokat tartalmazó 
anyaggal van kezelve, így nem kell a WC fedelét 
megfogni, csak a „matricát”. A matrica-fogantyú-
val felemelt WC fedélén a matrica másik fele válik 
láthatóvá, melyen hirdetési felület is kihasználha-
tó. Éttermek, hotelek, egészségügyi vagy oktatási 
intézmények mellékhelyiségeiben hasznosnak bi-
zonyuló termék.

CLEAN PLAST termékek: olyan étkezéshez hasz-
nálatos termékek (lapos- és mélytányér, desszertes 
tál, bögre, pohár, tálca), melyek magas minőségű 
műanyag alapanyagához kevernek ezüst ionokat 
tartalmazó anyagot, ezáltal antibakteriálissá válik 
a termék teljes anyagában, esetleges sérülés vagy 
karcolás sem csökkenti a hatékonyságát. Kiválóan 
használhatják a termékeket oktatási intézmények-
ben (iskolák, óvodák stb.) vagy egészségügyi intéz-
ményekben is, de bárhol, ahol tömeges vagy cso-
portos étkeztetés folyik. Ugyanilyen termékeket a 
kisállat tartóknak is már terveztem.

VÁLLALKOZÁS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 15

ARGENTUM-SHAKER: egy olyan shaker, mely ma-
gas minőségű műanyag alapanyagához kevernek 
ezüst ionokat tartalmazó anyagot, ezáltal antibak-
teriálissá válik a termék teljes anyagában, esetleges 
sérülés vagy karcolás sem csökkenti a hatékonysá-
gát, illetve ennek köszönhetően élelmiszerbizton-
sági szempontból hosszabb ideig tárolható benne 
folyadék vagy egyéb anyag. Nagy érdeklődéssel és 
intenzitással alakulnak a fitnesz piaccal való kap-
csolataink ezzel a termékkel kapcsolatosan.

A cégem a fentiekben leírtak alapján is jól látha-
tóan egy folyamatos fejlesztési munka eredménye, 
mely a higiéniát állítja az ember mindennapi tevé-
kenységeinek a szolgálatába, s ebben egyedülálló.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy üzleti szem-
pontból szintén különleges utat járok be terméke-
immel. Két termékem saját szabadalom (CLEAN 
STICKERS, CLEAN TOUCH), a SHAKER kitalálásá-
ban már volt alkotótársam is (ARGENTUM SHA-
KER). Mindhárom a Magyar Szellemi Tulajdon 
Hivatala oltalmát is élvezi. A negyedik féle termék-

csoport megtalálható a nemzetközi piacon (CLE-
AN PLAST), de minden termékre olyan árat szabok 
meg, mely lehetővé teszi azt, hogy a már piacon 
levő, közel sem ilyen minőségű termékekkel szinte 
azonos áron juthassanak a fogyasztók/vásárlók/in-
tézmények hozzá a termékekhez, ezáltal is élvezve 
annak előnyeit, anélkül, hogy azok megfizethetet-
len áron lennének kaphatóak.

Szeretném megvalósítani az álmom, hogy a higi-
énikus és biztonságos termékeimhez az élet min-
den területén hozzájuthassanak akár alacsonyabb 
költségvetéssel kalkuláló szervezetek, intézmé-
nyek, vagy végfogyasztók is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Gazdaságfejlesztési Osztálya hóna-
pok óta a cégemet segíti különféle nemzetközi 
vagy hazai lehetőségek, kapcsolatok kiépítésével. 
Így jutottak el a termékeim például Libanonba, 
két nemzetközi szakkiállításra, vagy a Kereskedő-
háznál történt bemutatást követően éppen folya-
matban van egy amerikai cég higiéniai termékek 
portfóliójába való csatlakozásának tárgyalása is. A 
Kamara segítségével szeretnék a jövő évben szak-
kiállításokra is eljutni, amihez szintén folynak az 
előkészületek.

Remélhetőleg a több szálon is futó terjesztést kö-
vetően hamarosan sokan megismerkedhetnek a 
ROTH FACTORY Kft. termékpalettájával!

Elérhetőségek:

ROTH FACTORY Kft.
Szolnok 5008.

Karinthy Frigyes utca 23/A
E-mail: info@rothfactory.hu

Weboldal: www.bacteriahunter.com
Telefon : +36-20-297-9947

CÉGBEMUTATÓ: RÓTH GÁBOR - ROTH FACTORY KFT.
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEI 

TISZTÁZÁSÁHOZ 

KÉRDEZZE KAMARAI 

SZAKTANÁCSADÓINKAT!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szaktanács-
adói készséggel állnak az Ön és vállalkozása rendelkezésére. Amennyiben 
vállalkozása működtetése közben bizonytalan egy ügy kapcsán, írja le 
kérdését az érintett szaktanácsadónak, aki legkésőbb 5 munkanapon belül 
levélben küldi meg válaszát. 

Megújult kamarai honlapunkon, a szaktanácsadó nevére 
kattintva megtekintheti szakmai önéletrajzát és referenciáit!

Szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit kérje munkatársainktól!

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz 
információra van szüksége?

Most indítja vállalkozását és szeretné megismerni 
kötelezettségeit a hatóságok felé?

Bizonytalan a vállalkozását érintő jogi kérdésekben?

Megjelent egy új törvény-, jogszabályváltozás 
és nem tudja, hogy az Ön vállalkozására érvényes-e?

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

?

?

?

?

A SZOLGÁLTATÁS 
DÍJMENTES!

www.iparkamaraszolnok.hu gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.56 / 510-615
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KAMARAI
SZAKTANÁCSADÓK

SZAKTANÁCSADÁS A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁNÁL

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz információra van szüksége? Most indítja 
vállalkozását és szeretné megismerni kötelezettségeit a hatóságok felé? Bizonytalan 
a vállalkozását érintő jogi kérdésekben? Megjelent egy új törvény-, jogszabályváltozás 
és nem tudja, hogy az Ön vállalkozására érvényes-e? Felmerülő kérdései tisztázásához 
kérdezze kamarai szaktanácsadóinkat! A szolgáltatás díjmentes!

Hogyan tehetem fel a kérdésem?

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szaktanácsadói készséggel állnak az 
Ön és vállalkozása rendelkezésére. Amennyiben 
vállalkozása működtetése közben bizonytalan egy 
ügy kapcsán, keresse megújult honlapunkon a 
www.iparkamaraszolnok.hu oldalon, a Gazdaság-
fejlesztés főmenü / Tanácsadók menüpont alatt 
szakértőinket. 

1. A kérdés természetétől függően válassza ki a 
megfelelő szakembert, a megjelölt szakterület 
alapján.

2. A tanácsadó nevére kattintva megtekintheti 
szakmai önéletrajzát és referenciáit.

3. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kat-
tintva az oldal egy elektronikus formanyom-
tatványon kéri az Ön adatait és elérhetőségeit. 
(Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében 
pontosan adja meg adatait!)

4. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt 
területre. majd kattintson a „KÜLDÉS” gombra!

5. Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik 
kamaránk automatikus válaszüzenete: „Kö-
szönjük megkeresését! Kérdését megkaptuk, 
melyre szaktanácsadónk öt napon belül meg-
küldi válaszát!” 

Mi a teendő a válasz megérkezése után?

Amennyiben a tanácsadás eredményeként célzott 
szaktanácsadói tevékenység szükségeltetik (személyes 
kiszállás, a vállalatra szabott jelentés, kiértékelés, elem-
zés elkészítése) a tanácsadói díj megállapítása egyedi 
megállapodás alapján történik. 

Ebben az esetben munkatársaink a válaszlevélhez csa-
tolják szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit is. 

Az alábbi sorozatban ismerje meg szaktanácsadó-
inkat és tevékenységüket! Kövesse Ön is a Jászkun 
Gazdaság soron következő számait, melyekben 
részletesebben is megismerheti tanácsadóink 
szakmai életútját, szakértői tevékenységüket és re-
ferenciáikat. 

Jelen számban bemutatkozik: 

• BERÉNYINÉ ÁDÁM NIKOLETTA 
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás)

• DÖGEI CSABA 
Munkavédelem, Tűzvédelem

• DR. SZABÓ ATTILA PÉTER 
Környezetvédelem (zaj-, levegőtisztaság-, és 
vízvédelem)

GAZDASÁGFEJLESZTÉS



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA18

Dögei Csaba vagyok, 
2002-2007 között 
az OMMF Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei 
Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Felügyelő-
ségén, munkavédelmi 
és munkaügyi felügye-
lőként dolgoztam. 
2007 tavaszán a ha-
tósági munka túlzott 
pénzbüntetés irányba 
történő eltolódása mi-

att kérelmeztem felmentésemet és egyéni vállal-
kozóként munkavédelmi szaktevékenységek vég-
zésébe kezdtem, vállalkozási szerződés keretében 
szerződött partnereknél. 2008-ban tűzvédelmi 
előadói végzettség megszerzését követően vállal-
kozási tevékenységemet bővítettem tűzvédelmi 
feladatok végzésével is. 

2010-ben megalapítottam a GLOBÁLIS PREVEN-
CIÓ Kft-t, melynek ügyvezetője és tulajdonosa 
vagyok. Ugyanebben az évben a munkavédelem 
területén emelőgép, illetve feldolgozóipari gépek 
területén szakértői engedélyt kaptam. 

Munkavédelmi szakértőként különböző fajtájú és 
típusú emelőgépek szerkezeti és fővizsgálatát vég-
zem, továbbá különböző feldolgozóipari gépekhez 
kísérő dokumentációkat (kezelési-használati uta-
sítást), technológiákhoz munkavédelmi műveleti 
utasításokat készítek. 

Személyes és szakmai célkitűzésem, hogy folya-
matosan magas színvonalú szolgáltatást nyújtsak 
ügyfeleimnek, illetve a hozzám tanácsadásért for-
duló vállalkozásoknak, akik ezáltal megfelelnek a 
jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Örömteli és megtisztelő számomra, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara felkért a munka-tűzvédelmi szakta-
nácsadói feladatra. Nagyszerű kezdeményezésnek 
tartom a szaktanácsadói szolgáltatás elindítását, 
mellyel a kamara egy új és hasznos elemmel bővíti 
a vállalkozóknak nyújtott támogatási rendszerét.

Bízom benne, hogy szakmai tapasztalataimmal 
segítséget tudok nyújtani a vállalkozóknak a törvé-
nyek, és jogszabályok által előírt kötelezettségeik 
értelmezésében.

DÖGEI CSABA
MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

Dr. Szabó Attila Péter va-
gyok, 1999-ben a József 
Attila Tudományegye-
temen végeztem okle-
veles ökológiai ágazatú 
biológusként. 1999-2007 
között vízvédelmi fel-
ügyelőként dolgoztam a 
környezetvédelmi ható-
ságnál, ahol komoly szak-
mai gyakorlatra tettem 
szert. 2007-2010 között 
a Víz- és Csatornaművek 
Koncessziós Zrt. Szolnok-

nál voltam koordinációs manager. Fő feladatom a 
Zrt. környezetvédelmi és vízgazdálkodási felada-
tok engedélyezési folyamatainak koordinálása volt. 
2008 őszén, a Debreceni Egyetemen szereztem 
meg a doktori (PhD) fokozatomat környezettudo-
mányok területén. 2010 óta hazai felsőoktatásban 

dolgozom főiskolai docensként. 2010-ben felkértek, 
hogy legyek a Károly Róbert Főiskola újonnan ala-
kult Környezettudományi Intézetének igazgatója 
Gyöngyösön. 2011 augusztusa óta pedig a Szolnoki 
Főiskolán, majd a jogutódként létrejött Pallasz Athé-
né Egyetemen dolgozom. Az oktatási, kutatási tevé-
kenység mellett számos pályázat megvalósításban, 
szakmai vezetésében vettem részt.

2001 óta végzek környezetvédelmi szakértői tevé-
kenységet. 2007 óta vagyok az ENVI-ART Környe-
zetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tulajdo-
nosa és ügyvezetője. A Magyar Mérnöki Kamarától 
2007-ben kaptam meg a környezetvédelmi szak-
értői jogosultságot hulladékgazdálkodás, levegő-
tisztaság-védelem, valamint víz- és földtani közeg 
védelem szakterületeken. Szakértőként több mint 
180 engedélyezési folyamatban vettem részt. Külön 
kiemelném a szolnoki citromsavgyár teljes környe-
zetvédelmi engedélyezési eljárásának végig vitelét.

DR. SZABÓ ATTILA PÉTER
KÖRNYEZETVÉDELEM (ZAJ-, LEVEGŐTISZTASÁG-, ÉS VÍZVÉDELEM)

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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Nevem Berényiné 
Ádám Nikoletta, 1977. 
04. 08-án születtem 
Szolnokon. Középisko-
lai tanulmányaimat a 
Kocsis Pál Kertészeti 
Szakközépiskola (Kecs-
kemét) végeztem. 1995-
ben felvételt nyertem 
a Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem, Ker-
tészeti Főiskolai Karára, 
ahol 1998-ban kertész-
mérnöki diplomát sze-
reztem.

Felsőfokú tanulmányaim során érdeklődésem a kör-
nyezetvédelem felé fordult, ezért a főiskola elvégzése 
után 1999-ben felvételt nyertem a Pécsi Tudomány 
Egyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karára, 
ahol 2001-ben környezetvédelmi szakmérnöki diplo-
mát szereztem. 

Szakmai pályafutásom első öt évében először a Kö-
zép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségnél 
(Szolnok) dolgoztam, mint környezetvédelmi felügye-
lő, majd pályafutásom a Közép Duna–völgyi Környe-
zetvédelmi Felügyelőségnél (Budapest) folytattam, 
szintén környezetvédelmi felügyelői beosztásban.

2006-tól egyéni vállalkozóként nyújtok környezetvé-
delmi tanácsadást különböző gazdasági társaságok-
nak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek.

2007-től a Jász-Plasztik Kft. (Jászberény) környezet-
védelmi és környezetirányítási vezetőjeként dolgo-
zom jelenleg is.

2009-től tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Mérnöki Kamarának, ahol megszereztem a kör-
nyezetvédelmi szakértői jogosultságot (hulladékgaz-
dálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz-.és földtani 
közeg védelem, zaj-és rezgés védelem).

2010-től ISO 14001 KIR (Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer) vezető auditori képesítéssel rendelkezem, 
ezt követően 2012-ben ADR biztonsági tanácsadó 
végzettséget, majd veszélyes iparvédelmi ügyintézői 
képesítést szereztem.

2012-évben megalakítottam az Ökopajzs Környezet-
védelmi Tanácsadó Kft-t, amelynek tulajdonosa és 
egyben ügyvezetőjeként tevékenykedem. 
Ügyfeleink között megtalálható többek között a 
Jász-Plasztik Kft., Fortaco Zrt., Drenik Hungary Kft., 
BSM Magyarország Kft., Bachl Kft., Syngenta Magyar-
ország Kft., T-Plasztik Kft., Jász-Plasztik Autócentrum 
Kft., Szolnok- Aszfalt Kft., Kalo-Méh Kft., Partner-Szi-
geti Kft., Bundy Kft., Törökszentmiklósi Mg Zrt., Bé-
ke-Metál Kft., Környezet-2001 Kft., Texaid Kft., Rame-
xa Zrt, Szatev Zrt., Haldex Hungary Kft. és még sokan 
mások.

Tervezői és szaktanácsadói, szakértői tevékenységi 
köröm tekintetében az UNIQA Biztosító Zrt-nél ter-
vezői, szaktanácsadói felelősségbiztosítással rendel-
kezem.

Szakmai tevékenységem során környezetvédelmi 
szakértőként jelentős számú környezetvédelemi terv-
dokumentációt készítettem el - {mint pl. környezet-
védelmi előzetes vizsgálati dokumentáció, egységes 
környezethasználati engedélyezési dokumentáció 
(IPPC engedélyezés), légszennyező pontforrás enge-
délyezési tervdokumentáció, hulladékgazdálkodási 
engedélyes tervdokumentációk, üzemi vízminőség-
védelmi kárelhárítási szabályzat, üzemi hulladék-
gyűjtőhely működési szabályzat, környezetvédelmi 
felülvizsgálati dokumentáció} - vagy elkészítésben 
szakértői közreműködőként vettem részt. 

Örömmel értesültem arról, hogy a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az 
eddigiekhez képest új és hasznos szolgáltatással bő-
víti gazdasági szereplőknek nyújtott támogatását egy 
szaktanácsadói program keretén belül. Külön öröm 
számomra, és köszönöm a Kamarának, hogy a kör-
nyezetvédelem, ezen belül a hulladékgazdálkodás is 
felkerülhetett a szaktanácsadói programban képvi-
selt szakterületek közé, amely által szakmai ismere-
teimmel és tapasztalatommal tudom majd segíteni 
a kérdéseikkel hozzám forduló vállalkozásokat. 

Azt gondolom, hogy a gazdasági fejlődés mércéje 
nem feltétlenül a növekedés, ezért ennek szellemé-
ben munkánk során mindig lebegjen szemünk előtt 
Robert Green Ingersoll idézete, amely szerint „a ter-
mészetben nincsenek sem jutalmak sem bünteté-
sek: következmények vannak".

BERÉNYINÉ ÁDÁM NIKOLETTA
KÖRNYEZETVÉDELEM (HULLADÉKGAZDÁLKODÁS)

Környezetvédelmi megbízottként segítem a DIET-
ELLA Kft., illetve a VCSM Zrt. Szolnok tevékenységét.
Szakértői munkám során igyekszek teljes körű szol-
gáltatást nyújtani a megbízóim részére, ami az en-
gedélyezési tervdokumentációk készítésén kívül ki-
terjed a hatósági kapcsolattartásra, tanácsadásra is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával több évre visszanyúló szakmai kap-
csolatban állok. Fontosnak tartom, hogy a Kamarán 
keresztül is eljusson a környezetvédelem ügye a vál-
lalkozókhoz, vállalkozásokhoz, ezért is csatlakoztam 
örömmel a szaktanácsadói hálózatukhoz.

KAMARAI SZAKTANÁCSADÓK
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GARÁZSCÉGTŐL A VILÁGHÍRIG: 
EGY SZOLNOKI KISVÁLLALKOZÁS 
NEMZETKÖZI SIKERTÖRTÉNETE

CÉGBEMUTATÓ: DEBRECZENI ILDIKÓ - JELMEZ-ART KFT.

Bár a startup kifejezést elsősorban infotechnológiai cégekre alkalmazzuk, innovatív 
kisvállalkozások már akkor is működtek, amikor az angolszász elnevezés egyáltalán 
nem volt elterjedt. Ilyen „garázscégként” kezdte működését a szolnoki Jelmez-Art Kft. 
is. Debreczeni Ildikó ügyvezető igazgató merész döntésre szánta el magát akkor, ami-
kor a magyarországi színházak döntő többsége pénzügyi okokból visszafogta jelmez- 
és díszletkiadásait. 

A Jelmez-Art Kft. a Magyarországon jelmezkészí-
téssel foglalkozó cégek között az elsők között is-
merte fel, hogy csak a minőségi munkával lehet 
megmaradni ezen a szűk piacon. Sőt, a fejlődés-
nek is ez lehet a záloga. Ezért is hívják egyre gyak-
rabban, egyre több helyre a szolnoki vállalkozást.

Az 1995-ös kezdetekkor kis létszámú varroda és 
korszerűtlen gépek álltak a cég rendelkezésére. 
Az eszközpark a folyamatos fejlődés részeként 
teljesen megújult. Napjainkban modern ruhaipari 
berendezések segítik a szabászok, varrónők, jel-
mezkészítők munkáját.

A saját tulajdonú, ezer négyzetméteres telephe-
lyen több mint negyven munkatárs az ország, de 
tágabb értelemben a nagyvilág számos színházá-
nak és különböző táncos-, illetve filmes produk-
ciójának jelmezeinek elkészítésében vesz részt, 
hogy a rendezők / koreográfusok által megálmo-
dott látvány - a jelmezek segítségével - még ha-
tásosabban valósuljon meg a színpadon, vagy a 
filmvásznon.

A Jelmez-Art Kft. fejlődésében mérföldkőnek szá-
mított a 2007-es év, amikor csatlakozott az Armel 
Operaverseny és Fesztivál partnerei közé. Az ope-
raversenynek köszönhetően megnyíltak a határok 
a cég előtt, és már külföldi színpadokon is meg-
jelentek a szolnoki szakemberek által készített 
jelmezek. A cég munkatársainak pontos és precíz 
munkáját el-és felismerve, számos külföldi opera-
házat tudhat mára visszatérő partnerei között. A 
Jelmez-Art Kft. jelenleg a világ tizenkét országá-
ban van jelen. Minőség iránti elkötelezettségének 
köszönhetően színházak, operaházak viszonylag 
zárt világában egyre több partnerre talált.

VÁLLALKOZÁS
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A negyven embert foglalkoztató cég közepes mé-
retűnek számít a szolnoki gazdasági viszonyok 
között. A Táncsics utcai varroda egyik ékessége 
a sokáig használaton kívüli százéves pince. A kö-
zelmúltban ez is teljesen megújult: a falakat azon, 
nemzetközileg is elismert ren-
dezők, koreográfusok, jelmez-
tervezők képei díszítik, akikkel 
a Jelmez-Art már dolgozott 
együtt Bécstől Londonon át 
New Yorkig.

Néhány éve a szó szoros ér-
telmében is új vizekre evezett 
a vállalkozás. A kőszínházak 
stabil színpada mellé egy im-
bolygó padozatra is fellépett, 
ugyancsak komoly elismerést 
kiváltva. A  TUI-val kötött meg-
állapodás értelmében Szol-
nokon készített jelmezekben 
szórakoztatják a német turisz-
tikai cég óceánjáró hajóinak 
vendégeit a fellépők.

A hasonló léptékű vállalko-
zások többségével ellentét-
ben az itt dolgozók nem csak 
munkahelyüknek érzik a céget, annál jóval több-
nek. A barátságos, családias légkör a mindennapi 

munkában ugyanúgy jelen van, mint a munka-
időn kívül.

A speciális szaktudást igénylő, a színpadi jelmeze-
ket készítő vállalkozás tudatosan építi saját jövőjét. 

Munkavállalói között olyano-
kat is találunk, akik másfél-két 
évtizede dolgoznak itt, de a 
cég a saját utánpótlását is 
igyekszik megtalálni, kinevel-
ni. Akkor is, illetve kiváltképp 
akkor, ha a magyar vállalko-
zásoknak jelentős problémát 
okoz a szakképzett munka-
erő hiánya.  Ugyanakkor a 
Jelmez-Art Kft. arra is kiváló 
példa, hogy ennek ellenére is 
megtalálja a nemzetközileg is 
elismert, magas szakmai mi-
nőségű munka elvégzésére 
fogékony fiatalokat. 

Akik kellő elhivatottságot 
éreznek e szakma iránt, a 
külföldi munkavégzés miat-
ti rugalmasság sem hiányzik 
belőlük. A mérleg másik ser-
penyőjében viszont ott az ál-

landó szakmai kihívás és az átlagosnál magasabb 
- a minőségi munkával arányos - fizetés.

CÉGBEMUTATÓ: DEBRECZENI ILDIKÓ - JELMEZ-ART KFT.
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NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb és egyben az Európai Bizottság 
egyetlen hivatalos vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Magas színvonalú és 
sokrétű szolgáltatásaival segíti a még nem, vagy csak alkalmilag exportáló cégeket, de 
segítséget nyújt a már exportáló kis- és középvállalkozásoknak is. Üzleti és innovációs 
partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a vállalkozásokat, hogy még versenyké-
pesebben tudjanak működni a külpiacokon.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Hogyan használjuk az Enterprise Europe Network (EEN) üzleti partnerkereső felü-
letét? 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 segítségük-
kel a benne gyűjtött és rendszerezett információk rengeteg helyre eljutnak. Az adat-
bázisban részletes keresésre is lehetőség van, így konkrét elképzeléseihez megfelelő 
partnert találhat.  Válogathat nemzetközi kiállítások, üzletember-találkozók között is.

           BRPL20160309001

Zárakkal, hegesztő és sűrített le-
vegős eszközökkel és kéziszerszá-
mokkal foglalkozó lengyel cég keres 
külföldi partnereket. A vállalat a po-
tenciális partner beszállítója kíván 
lenni.

           BRBE20170519001

A legkülönfélébb ágazatokban ter-
mékek tervezésének és gyártásának 
teljes körű szolgáltatásait biztosító 
belga vállalat keres európai alvál-
lalkozókat. A lehetséges partnerrel 
szembeni elvárás a fém és műanyag 
termékek tervezésében és gyártásá-
ban a magas fokú szakképzettség. A 
belga cég akár helyi kapcsolati pont-
ként vagy ügynökként is tud működ-
ni.

           BRBE20170515001

Kertészeti termékek eladására spe-
cializálódott belga vállalkozás keres 
fémtermékeket gyártó partnert cor-
ten acél termékek gyártására.

           BRRU20160530001

Az építőiparban aktívan működő 
Lipetsk régióbeli orosz cég keres 
alvállalkozó partnert a következő 
tevékenységek kivitelezésére: több-

szintes parkoló rendszer, emelő 
szerkezet üzembe helyezésének 
felügyelete, autós fizetési rendszer 
indítása három Lipetskben épülő 
parkolóházba.

           BRRS20170504001

Egy szerb cég keres műanyag la-
boratóriumi eszközöket gyártó 
beszállítót. A vállalat nemzetközi 
együttműködést keres forgalmazói 
megállapodás keretében.

           BRCZ20170411001

Egy cseh vállalkozás motorkerék-
párok és kiegészítő termékek el-
adásával foglalkozik. A cég bőrből, 
textilből és műanyagból készült kie-
gészítő termékeket gyártó és beszál-
lító partnert keres új üzleti lehetősé-
gek alapítása céljából forgalmazói 
megállapodás keretében.

           BRKR20170428001

Az elektromos berendezések biz-
tonságos kezelése terén működő 
technológia-orientált koreai vállalat 
szeretne olyan beszállítót találni, 
aki biztosítaná számukra szenzor és 
félvezető-alkatrészek beszállítását. 
Értéknövelő viszonteladóként, a cég 
azt reméli, hogy az európai cégek 
által kifejlesztett terméket be tudja 

majd mutatni a koreai piacon bele-
értve olyan nagyvállalatokat is mint 
a Samsung, Lg vagy a Hyundai Mo-
tors. A szenzort vagy alkatrészeket 
tárgyak vagy életjelek érzékelésére 
használnák. Kereskedelmi ügynö-
ki vagy forgalmazói megállapodást 
preferálnak.

           BRIT20160330001

2008-ban alapított olasz cég ipa-
ri termékek, szerszámok, kisgépek, 
és eszközök fogyasztóknak történő 
forgalmazásával foglalkozik Olasz-
országban képzett és jól működő 
rendszerrel. Szolgáltatásait kínálja 
akár ügynökként akár forgalmazó-
ként.

           BRUK20170505001

Idős és mozgássérült emberek min-
dennapi életéhez segítséget nyújtó 
egészségügyi termékek tervezésé-
vel, gyártásával és értékesítésével 
foglalkozó brit cég keres innovatív 
termékeket kínáló partnert forgal-
mazói együttműködés keretében a 
portfóliójuk bővítése céljából.

           BRES20151203001

Gyógyászati és egészségügyi esz-
közök és azzal kapcsolatos anya-
gok forgalmazásában elkötelezett 
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NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN

észak-spanyolországi kisvállalat ke-
res üzletének bővítése céljából első 
osztályú orvosi eszközöket vagy he-
lyettesítőket gyártó európai partnert. 
A cég nagyon rugalmas és tapaszta-
lattal rendelkezik ezen a területen. 
A spanyol cég egyedüli forgalmazó-
ként vagy ügynök/képviselőként is 
működne Spanyolországban.

           BRRO20150904002

Hegesztő és vágógépek valamint 
eszközök forgalmazásában jártas 
erdélyi cég érdeklődik hegesztő 
eszközök, plazma vágógépek, CNC 
vágógépek, plazma vágóeszközök 
és minden hegesztéssel és vágással 
kapcsolatos eszközt gyártó külföldi 
vállalkozás iránt, azzal a céllal, hogy 
az erdélyi cég Románián belüli for-
galmazójuk lehessen.

           BRRO20170521001

Friss gyümölcsöket és zöldségeket 
gyorsfagyasztással feldolgozó ro-
mán cég keres friss zöldség (borsó, 
zöldbab, paprika, brokkoli, karfiol) 
termesztőket, hogy hosszú-távú 
együttműködésre lépjenek forgal-
mazói együttműködés keretében.

           BRCN20170216001

Egy kínai vállalat jó minőségű élel-
miszerbeszállítókat keres az európai 
piacra és utána a kínai piacra is. El-
sősorban bor, olívaolaj, méz, cukor-
ka, szarvasmarha-, juh- és sertéshús, 
földimogyoró és szezámmag iránt 
érdeklődnek. Forgalmazói együtt-
működést szeretnének a leendő 
partnerrel forgalmazói megállapo-
dás keretében.

           BRRS20160518001

Fűszerek és étkezési eszközök im-
portja, gyártása, csomagolása és 
beszállítása terén elkötelezett szerb 
cég keres vegyes vállalati partnert 
a HORECA (Hotel-Restaurant-Café) 
csoport újszerű fűszerekkel, főzé-
si megoldásokkal és új csomago-
lásokkal történő kiszolgálására. A 
vállalkozás úttörő a szerb piacon 
és innovatív konyhai és étkeztetési 
megoldásokkal rendelkező megbíz-
ható külföldi partnert keresnek.

           BRSE20170421001

Egy észak-svéd lappföldi kis sörfőz-
de, amely prémium minőségű, év-
szakok által inspirált söröket fejleszt 
és gyárt, amelyek magukban hor-
dozzák a helyi ízeket és az északi 
hangulatot. A termékskálájuk a sör-
félék széles választékát tartalmaz-
zák, így megtalálható minden az 
IPA-tól a vad élesztő alkalmazású 
stílusokig mint a spontán erjesztésű 
Lambic sörökig. Minden terméküket 
helyben készítik. A vállalkozás gyár-
tói megállapodás keretében keres 
olyan professzionális kkv sörfőzdét, 
aki gyártani tudná a svéd cég prémi-
um sörtermékeit.

           BRBG20170316002

Szárított gyümölcsök és zöldségek 
előállítására és nagykereskedelmé-
re specializálódott bolgár cég keres 
friss gyümölcs (alma, sárgabarack, 
őszibarack) és zöldség (paradicsom, 
paprika) beszállítókat. A cég ügynö-
ki megállapodást ajánl a lehetséges 
partnereinek.

           BRFR20160519002

Egy fiatal francia vállalkozás fából ké-
szült, lábbal hajtható gyerekjátékok 
(autó, repülő, motor) tervezésével, 
fejlesztésével és értékesítésével foglal-
kozik. A cég olyan partnert keres, aki 
nagysűrűségű habból tud készíteni 
henger alakú fekete vagy színes kor-
mány markolatokat kismotorokhoz. 
A hosszú-távú gyártói partnert gyártói 
megállapodás keretében keresik.

            BRRO20170523001

A piacon fűtőanyagokat és eszközöket 
forgalmazó aktív román cég keres ha-
gyományos és innovatív fűtő megol-
dásokat gyártó partnert, forgalmazói 
megállapodás keretében.

            BRSK20170410001

Egy szlovák cég áplálék-kiegészítők és 
különböző fitness eszközök értékesí-
tésével foglalkozik az online boltjain 
keresztül Szlovákiában és Csehország-
ban. A cég a termékportfóliójának 
bővítését tervezi sziklamászáshoz, 
súlyemeléshez, gimnasztikához hasz-
nálható, folyékony kréta (magnézi-
um-karbonát+alkohol) bevezetésével. 
A vállalkozás megbízható gyártót vagy 
forgalmazó partnert keres az együtt-
működésre gyártói vagy forgalmazói 
megállapodás keretében.

            BRDE20160510001

Csomagoló termékek értékesítésével 
foglalkozó és a német, osztrák, bene- 
lux piacokon tapasztalattal rendelke-
ző német kereskedelmi ügynökség 
keres európai ipari partnereket, akik 
érdeklődnek ügynöki megállapodás 
iránt. A reklámozás mellett az ügy-
nökség marketing tevékenységeket is 
biztosít.

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)? 
 ■ 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

+36 20 521 8322
zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Szabó András 
Gazdaságfejlesztési munkatárs

+36 20 246 8103
andras.szabo@iparkamaraszolnok.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.
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MEGYÉNK EGYIK  
LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ 
KISVÁLLALKOZÁSA,  
A FOREX KFT.
CÉGBEMUTATÓ: KOVÁCSNÉ KENNYEY ÁGNES - FOREX KFT.

A FOREX Kft-t 1993 júniusában alapítottuk 2 fővel.  A kezdeti években párhuzamosan 
több tevékenységet folytattunk, ezek közül a legerősebb vonalként az ipari gépi hím-
zést fejlesztettük tovább. A partneri kapcsolatok folyamatos bővítése mellett vásárol-
tunk - pályázati támogatások igénybe vételével - újabb hímzőgépeket s az igényeknek 
megfelelően bővítettük a dolgozói létszámot is. Miután sikerült külföldi piacra is kijut-
nunk - stabil szakmai német nyelvtudásunknak köszönhetően – az elvárásoknak meg-
felelően kellett kiépítenünk és bevezetnünk a minőség biztosítási rendszert.

A hímzési igények igen széles körűek: dolgozunk 
a textilipar részére, hímzünk szabványokra, de 
kész-termékekre is, készítünk hímzéseket munka-
ruhákra, pólókra, pulóverekre, sapkákra, de hím-
zünk speciális szabványokra az autóipar részére, 
cipőipar részére, - ezek készülnek bőrre, vagy vas-
tagabb szivacsos textíliákra.  A hímzéshez szüksé-
ges szoftver-programot magunk készítjük el, eh-
hez szintén komoly beruházásra volt szükség.

 A gépi hímzések mellett folyamatosan igyekez-
tünk követni a piaci igényeket, s tovább bővítettük 
tevékenységünket: lézergravírozást indítottunk 
be, gravírozunk fémre, fára, üvegre, s igyekszünk 
ehhez a tevékenységhez is ipari méretekben vég-
zendő munkára piacot keresni.

Mivel jelenlegi partnereink egy része a munkaru-
hákat is nálunk rendeli, így nagy választékot ala-
kítottunk ki a nálunk elérhető különböző márkájú 
pólókból. Vásárlói igényként jelentkezett a pólók 
nyomtatása, ezért tájékozódtunk ezen a piacon 
is, s évek alatt beszereztük a digitális pólónyom-

tatáshoz szükséges 
információkat, pró-
bálgattuk a külön-
böző célgépeket, 
majd megvásároltuk 
a munkáinkhoz leg-
megfelelőbb gépeket.  
Így ma már tudunk 
nyomtatni fehér és 
színes pólóra egya-
ránt színátmenetes 
mintákat, ezáltal biz-
tosított a megrendelő 
részére minden darab 
egyedisége. A létszám 
folyamatos emelke-
dése által tudtuk biz-
tosítani az egyre több 
feladat ésszerű szétosztását, kialakítottunk egy 
nagyobb készlet-raktárt, mely által biztosítani 
tudjuk legtöbb esetben az 1-2 napos gyártási időt, 
- feltéve, hogy a vállalt munkák pillanatnyi helyze-
te azt lehetővé teszi. 

Néhány éve kezdtünk el egy újabb területen dol-
gozni, textilanyagot szublimáltunk, mely techni-
kával igen élénk és nagyon tartós színeket tudunk 
elérni.  Ezek az anyagok elsősorban sportmezek, 
táncruhák, lakberendezési tárgyak (párnák, füg-
gönyök,stb.), fürdőruhák gyártásához  kiválóan al-
kalmasak. 

A fentebb részletezett munkákhoz sokszor nélkü-
lözhetetlen volt egy varrodai részleg működteté-
se. Ezt kezdeteben alvállalkozók igénybe vételével 
oldottuk meg, később saját varrógépeket vásá-

VÁLLALKOZÁS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 25

roltunk, egyszerűbbeket és bonyolultabbakat, az 
utóbbi időben pedig kimondottan egy-egy konk-
rét speciális munkához szereztünk be varrógépe-
ket. 

Mindez a sokféleség, a különböző, speciális gépe-
ket igénylő műhelyrészek már a korábbi telephe-
lyünkön nem voltak tovább bővíthetőek, így újabb 
telephelyet kellett választanunk, ahol rendezet-
tebb, tágasabb helyen folytathattuk a munkát, 
biztosítva dolgozóink részére is a megfelelő mun-
kakörülményeket.

Ez újabb feladatokat rótt ránk, felújítási munkák 
váltak szükségessé, újabb pályázatok segítségével 
igyekszünk ezt mielőbb megvalósítani.
 A Kereskedelmi és Iparkamarával sok éve kap-
csolatban vagyunk, segítségüket adott szituációk-
ban már eddig is sokszor igénybe vettük.  Így volt 
lehetőségünk arra is, hogy a Szolnoki Ruhaipari 
Szakközépiskolából tanulók részére biztosítsunk 
gyakorlati helyet, akik nálunk nem csak a szakmai 
segítséget vehetik igénybe, de lehetőségük van 
arra is, hogy az iskola befejezését követően nálunk 
munkahelyet is találjanak.

De segítséget kaptunk tőlük a szakképzési támo-
gatások megpályázásánál is, illetve - miután a nyil-
vántartási rendszerükbe bekerültünk, - rendszeres 
tájékoztatást kapunk tőlük különböző esemé-
nyekről, előadásokról, szakmai továbbképzések-
ről. A kapcsolatok kiépítésében is számíthatunk a 
közvetítésükre, úgy a hazai, mint a nemzetközi pi-

acokon, különböző kiállításokon hasonló módon 
vesszük fel a kapcsolatot az osztrák, vagy a német 
Kereskedelmi és Iparkamarával, akik szintén lehe-
tőséget biztosítanak adott esetben részünkre kü-
lönböző rendezvényeken való részvételre.
Fontosnak tartjuk, hogy a cégünknél elkészült 
munkák a vállalt határidőre, az elvárt minőség-

ben elkészüljenek, igyekszünk olyan dolgozókkal 
együtt dolgozni, akik munkájukra maguk is igé-
nyesek, szakmai tudásuk legjavát nyújtják mun-
kájuk során, fogékonyak az újra, szívesen képzik 
magukat tovább, sőt erre igényük is van. 

Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy hosz-
szú évek óta ugyanazokkal a partnerek-
kel dolgozunk, s aki megrendelésével 
megtisztel bennünket, az esetek többsé-
gében visszajár hozzánk. Számunkra ez 
a legfontosabb dolog, s igyekszünk min-
dent elkövetni annak érdekében, hogy 
üzleti kapcsolataink biztos alapokon tar-
tósan működőképesek legyenek.

Kovácsné Kennyey Ágnes 
ügyvezető

CÉGBEMUTATÓ: KOVÁCSNÉ KENNYEY ÁGNES - FOREX KFT.
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MI VÁRHATÓ, HA ELMARADT 
A TÖRZSTŐKE EMELÉSE  
AZ ÚJ PTK. SZERINT
A JEGYZETT TŐKE EMELÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEI

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő át-
meneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké) 13. § (2) 
bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió Ft-ra azon Korlá-
tolt Felelősségű Társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket.

A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthe-
tett a társaság átalakulásáról is, vagy megszünte-
téséről is.  A döntést (taggyűlési határozatot) 2017. 
március 15. napjáig kellett meghozni, a változásbe-
jegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átala-
kulás esetén a második közzétételt követő 30 nap 
eltelte után – kellett a cégbíróságra benyújtani. 

Mi történik azzal a korlátolt felelősségű társa-
sággal, amelynek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 
nem éri el a minimális 3 millió Ft-ot?

A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi 
felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek 
nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás 
megindítását. 

Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás 
és a kényszertörlés?

Ha az érintett korlátolt felelősségű társaságok 
a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása 
előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges 
döntéseket (törzstőke emeléséről, megszűnésről 

vagy az átalakulásról) és benyújtják a változásbe-
jegyzési kérelmet, a bíróság nem indít törvényes-
ségi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást 
megszüntetni. 

Mi a következménye a társaság jogerős meg-
szüntetésének és a kényszertörlési eljárás meg-
indítása elrendelésének?

 ■ a társaság a kényszertörlés közzététele után 
nem folytathat gazdasági tevékenységet;

 ■ a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” tol-
dattal;

 ■ a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik kö-
veteléseiket;

 ■ ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a 
kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a 
többségi befolyással és korlátlan felelősséggel 
rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;

 ■ a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegy-
zékből;

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emel-
kedésétől számított 5 évig:

 ■ nem válhat betéti társaság beltagjává, közkere-
seti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá;

 ■ nem szerezhet gazdálkodó szervezetben több-
ségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;

 ■ nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető, el-
nök, vezérigazgató, stb.), azaz nem csak a kény-
szertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan 
cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő.

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvání-
tás?

A felügyeleti illeték 100.000 Ft.

AKTUÁLIS
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NORDIC GREEN LIGHT  
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI 
ÜZLETI KONFERENCIÁT  
RENDEZTEK BUDAPESTEN
2017. MÁJUS 8. - BUDAPEST

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére és közreműködésével 2017. 
május 8-án rendezték meg a Nordic Green Light elnevezésű környezeti fenntartható-
sági üzleti konferenciát Budapesten, melyen Kamaránk is részt vett. Az egynapos ren-
dezvény célja a „zöld” szempontokat előtérbe helyező magyar vállalatok és települési 
önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak erősítése és új együttműködési, valamint 
üzleti lehetőségek feltárása észak-európai partnereikkel.

A plenáris ülést követő munkaebéd házi-
gazdája Íjgyártó István kulturális és tudomány-
diplomáciáért felelős államtitkár volt. Íjgyártó 
István államtitkár köszöntőjében az ’okos város’-
ok fontosságára hívta fel a figyelmet, mivel azok 
szinte minden környezeti fenntarthatósággal 
kapcsolatos témakörben kiemelt szerephez 
jutnak, így a technológiai innovációban, a gaz-
dasági versenyképesség növelésében és az em-
berközpontú várostervezésben és fejlesztésben. 
Hozzátette, a magyar nagykövetségek segítségével 
az elmúlt időszakban felmérték, hogy világszerte 
milyen trendek kerülnek előtérbe az okos városok 
kapcsán. Íjgyártó István kiemelte, hogy az északi és 
balti államok az élen járnak városaik fenntartható 
fejlesztésében, illetve kifejezetten nagy hangsúlyt 
fektetnek a felhasználóbarát kezdeményezésekre 
és a közszféra digitalizálására.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az okos város 
téma a 2017 júliusában kezdődő magyar V4 el-
nökség tudománydiplomáciai tevékenységének 
egyik fókuszpontja lesz. Az elnökség lehetőségét 

kihasználva Magyarország regionális szinten is 
erősíteni szándékozik az okos stratégiák kidol-
gozását és az ilyen megoldások, technológiák 
exportját. Hazánk és a V4 országok érdekeltek az 
e területen már jelentős sikereket elért országok-
kal, így az észak-európai államokkal való együtt-
működés lehetőségeinek feltárásában is.

Az üzleti fórumot, melynek fővédnöke Áder János 
köztársasági elnök volt, Szabó László miniszter-
helyettes és Elsbeth Tronstad norvég EU- és EGT-
ügyi államtitkár nyitotta meg. A rendezvényen 15 
települési önkormányzat, valamint 80 magyar és 
20 skandináv vállalat képviselői vettek részt. Az 
eseményt a KKM a budapesti dán, finn, norvég és 
svéd, valamint a bécsi izlandi nagykövetségekkel, a 
Magyar Nemzeti Kereskedőházzal, illetve a kétold-
alú kamarákkal és kereskedelemfejlesztő ügy-
nökségekkel együttműködésben szervezte meg, 
helyszíne az Európa Tanács Ifjúsági Központja volt.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium, JNSZM KIK)
fotók: Kovács Márton KKM

AKTUÁLIS
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LOGISZTIKA KÉTKERÉKEN...   
AVAGY MIÉRT ALKALMAZNAK EGYRE 
TÖBB HELYEN A MEGYÉNKBEN  
EGYEDI KERÉKPÁROKAT?
CÉGBEMUTATÓ: FACTORY BIKE - CSEPEL KERÉKPÁR KFT.

A jelenlegi üzleti világ kihívásainak leginkább úgy tudunk megfelelni, vállalkozást fej-
leszteni, ha új utakat, új megoldásokat keresünk, profilt bővítünk, megkeressük azt 
a piaci rést, melyet még mások nem, vagy csak kevesen találtak meg – vallja Molnár  
Péter, a Factory Bike projekt ötletgazdája és megalkotója.

Az ötlet meglévő vállalkozásának, 
gyakorlatilag egy új szegmensévé 
vált. A Csepel Kerékpár Kft. nagyke-
reskedelmi és kiskereskedelmi tevé-
kenységet folytat, mely új ötletének 
mozgatórugójaként szolgált. Ins-
pirálóan hatott rá a kerékpárok vi-
szonylagosan többcélú felhasználási 
lehetősége. Egy vállalkozás kereste 
meg őt néhány darab, egyedi cégar-
culatot képviselő kerékpár elkészíté-
sével, mely eleinte érdekes kihívás-
nak bizonyult. Innen jött a gondolat, 
hogy akár cégek, közintézmények, 
hotelek, ipari létesítmények is hasz-
nálhatnák belső, – és mint azóta 
bebizonyosodott – külső logisztikai 
folyamataik költséghatékony támo-
gatására. Az egyszeri megrendelést 
újabbak követték, új igényekkel, 
amelyek megoldásra vártak.

Az egész gyártási folyamatot újra kellett tervezni, 
bevonva ebbe a munkatársakat és külsős cégeket 
egyaránt. Mivel nemcsak cégarculat kialakítás, 
hanem egyéb igények is jelentkeztek, így innen-
től már nem átlagos, hanem ipari jellegű felhasz-
nálásra készült kerékpárokról lehetett beszélni. 
A legfőbb kihívást eleinte a grafikai megoldások, 
látványelemek megalkotása jelentette, hiszen ez 
nem tartozik a cég profiljába, de ezt az akadályt is 
sikerült leküzdeni egy megbízható partner bevo-
násával. A megrendelések növekedésével arányo-
san alakult ki a technológiai folyamatsor.

Célunk felismertetni a vállalkozásokkal a kerék-
párok használhatóságában rejlő lehetőségeket, 
logisztikában betölthető, betöltött költséghaté-
kony szerepét – nyilatkozta Molnár Péter.

Együttműködésünk a kamara hatékony online 
hírleveleiben történő  szerepléssel indult, amelyet 
nagy megelégedésünkre a kamara gazdaságfej-
lesztési szolgáltatásai között és egyre több me-
gyénkben levő vállalkozás által kiváló, külpiacra 
jutási szolgáltatásai egészítenek ki. Együttműkö-
désünk keretében pedig a kamara dolgozóknak 
kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk.

Az ipari kerékpárok felhasználásának lehetőségei

A kerékpárokat többféle céllal használják cégek 
– folytatta Molnár úr. Egyik hazai megrendelőnk 
bálázó gépeket gyárt bel-és külföldre egyaránt. 
Írországi központtal rendelkezik, az ottani és a 
hazai üzemeik nagy ipari területtel rendelkeznek. 
Éppen ezért felismerték, hogy az üzemrészek 
közötti közlekedés és kisebb alkatrészegységek 

VÁLLALKOZÁS
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mozgatása hatékonyabb lehet az ipari kerékpá-
rok segítségével. Ez a cég már korábban is hasz-
nált céges kerékpárokat, de több ok miatt is a 
váltás mellett döntöttek. 

Az okok egyike a kerékpárok gyenge minősége 
és az utógondozás elmaradása volt. A gyártó, 
mely ezeket a kerékpárokat szolgáltatta a cég ré-
szére csak a kerékpárok értékesítéséig volt érde-
kelt, a kerékpárok gondozásával, szervízelésével 
már nem foglalkozott. Az okok között említeném 
még, hogy ezek a kerékpárok szériaként készül-
tek, tehát utcai használatra és nem ipari környe-
zetre lettek tervezve, így az egyedi arculatot nem 
tükrözték és egyedi felszereltségük, terhelhető-
ségük is elmaradt az ipari felhasználás jellegét 
tekintve. 

A kerékpárok utógondozása folyamatos ré-
szünkről, a kötelező szervizelések megtörtén-
tek, a felmerülő alkatrész-, és egyéb igényeket 
a folyamatos kapcsolattartás révén elégítjük ki. 
Először szolnoki üzemükbe rendeltek néhány 
darab kerékpárt, és annyira elégedettek voltak 
használhatóságukkal, hogy most már flottában 
gondolkodnak itthoni és írországi üzemükben 
egyaránt. A kerékpárokat üzemegységek közötti 
közlekedésre, illetve egyes speciális változatukat 
kisebb alkatrészegységek szállítására használják. 
Korábban ezen logisztikai feladatokat targoncák 
és kézikocsik igénybevételével végezték, melyek 
időigényesebb és költségesebb megoldást je-
lentettek a cég számára. Újabb kihívást és egy-
ben megtiszteltetést jelent, hogy a közelmúlt-
ban a szolnoki JOPP Interior Hungary Kft. és a 
Jász-Plasztik Kft. részére készíthettünk felirato-
zott kerékpárokat a dolgozóik munkába járásá-
nak támogatásához.

Ajánljuk figyelmükbe a www.factorybike.hu 
weboldalunkat és info vonalunkon a +36 20 374 1404 
számon, örömmel állunk rendelkezésre minden 
kedves leendő partnerünknek.

CÉGBEMUTATÓ: FACTORY BIKE - CSEPEL KERÉKPÁR KFT.

Új fejlemény, hogy néhány hete már elektromos kerékpárokkal, robogókkal és kisautókkal is 
gyarapodott kínálatunk!
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TÁJOLÓ-NAP:  
KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS  
MEGYEI SZERVEZETEKKEL
PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM

A Tájoló-nap programját az EduNet Alapítvány munkatársai dolgozták ki, bajor minta 
szerint, a Common Goals – Common ways című Leonardo Innovációtranszfer projekt 
keretében, 2012-2014 folyamán. Az eszközrendszer forrása a müncheni székhelyű szak-
iskola, az Euro-Training Center (ETC) tíz év alatt kifejlesztett programja volt, amit az in-
tézmény a városi önkormányzat megbízásából évek óta sikerrel szervez meg általános 
képzést nyújtó iskolák számára, a pályaorientációt támogató folyamat részeként.

A program megvalósítása egy tanítási napot igé-
nyel. Segítségével a munka világában alapvetőnek 
tekinthető, gyakorlati készségeiről kaphat sokolda-
lú visszajelzést egy-egy osztálynyi tanuló, elsősor-
ban az erősségekre koncentrálva. A pályaorientá-
ciós nap tevékenységei hat nagy terület fognak át: 
a műszaki, a kereskedelmi, az üzleti ügyintézői, a 
kézműves, a turisztikai-vendéglátói és az egészség-
ügyi-szociális területek igényei szerint.

Mivel az esemény egyszerre – tanulói létszámtól 
függően – 10-15 felnőtt közreműködését igényelhe-
ti, a legjobb megoldásnak helyi partnerségek kiala-
kítása látszik. Ennek érdekében Kamaránk a prog-
ramban együttműködik a Szolnoki Szolgáltatási 
Centrum munkatársaival és tagintézményei gya-
korlati oktatóival, a Szolnoki Műszaki Szakképzési 
Centrum munkatársaival és tagintézményei gya-
korlati oktatóival, a Karcagi Szakképzési Centrum 
munkatársaival és tagintézményei gyakorlati okta-
tóival, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálattal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával. 

A rendezvényt a Szolnoki Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola egyik 8. osztályának szervezzük 
meg az ősz folyamán az ottani pályaválasztási fele-
lős segítségével. A program sikeres megvalósítása 
természetesen felkészülést igényel. Ugyanakkor 
minden gyakorlott pedagógus alkalmas rá, hogy 
szervezőként, a tanulók munkájának irányítója-
ként és/vagy megfigyelőként, illetve értékelőként 
részt vegyen benne. Az említett felkészítést 2017. 
május 18-án tartotta meg Katona Nóra asszony 
az EduNet Alapítván képviseletében a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Tanácstermében.

SZAKKÉPZÉS
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IDÉN IS NAGY  
SIKER VOLT A  
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
PÁLYAVÁLASZTÁSI PROGRAM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

A Szakmák Éjszakája egy olyan program, amely megkönnyíti a pályaválasztási döntés 
előtt álló fiatalok elhatározását. 2016-ban első alkalommal rendezték meg a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által fenntartott szakképző intézményekben, amikor orszá-
gosan 341 iskolában, 121 településen, 4 862 különböző programmal fogadtak 43 572 
látogatót. 2017-ben már egyéb fenntartású iskolák, vállalkozások is csatlakoztak hatá-
rainkon innen és túl.

2017. április 21. napja sürgés-forgással telt el a szak-
képző intézmények dolgozói és tanulói számára, 
hiszen buzgón fogtak hozzá a vendégek számára 
előkészíteni a „terepet”, hogy minél érdekesebben 
tudják bemutatni szakmáikat. Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében 1 éjszaka alatt 12 város, 23 iskolája 
várta számtalan érdekes, aktív programmal a fia-
talokat. Jelmondatuk: „Próbáld ki, csináld meg, is-
merd meg!”, így az érdeklődők a gyakorlati foglal-
kozások segítségével bele is kóstolhatnak egy-egy 
szakmába, amely egyben remek szórakozási lehe-
tőséget nyújtott az interaktív, játékos feladatokkal 
a gyerekeknek, szülőknek egyaránt.

Az országos rendezvényt a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten 
támogatta. Az előző évből levont következtetések 
alapján nagy kamarai összefogással szerveztük 
meg részvételünket. A Szolnoki Szolgáltatási Szak-
képzési Centrum illetve a Szolnoki Műszaki Szak-
képzési Centrum tagintézményeiben lehetőséget 
kaptunk tájékoztató előadások megtartására. A ta-
nácsadó kollégák és a pályaorientációs adminiszt-
rátor segítségével a tanulószerződés rendszeréről, 
a hiányszakmákról, a Szabóky Adolf Szakképzési 

Ösztöndíjról nyújtottunk információkat, melyet 
közel 650-en hallgattak meg. Ezen az éjszakán kü-
lönjárati buszok megrendelésével vidéki általános 
iskolák 13 tanműhely-látogatáson vettek részt köz-
reműködésünkkel.

A kezdeményezés sikerességét bizonyítja a részt-
vevők nagy száma, a programok sokszínűsége, 
mellyel bővíthetjük a fiatalok pályaismeretét az 
életút-tervezés kialakulásához. A szakképző intéz-
mények pedagógusaival együttműködve közvet-
lenül nyújtottunk segítséget a továbbtanulás előtt 
álló tanulók tudatos pályaválasztásához.

SZAKKÉPZÉS
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AZ ELSŐ "KOMOLYABB"
MEGMÉRETTETÉS

SZINTVIZSGA - KÖRKÉP A MEGYEI SZAKISKOLÁKBAN
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN

Megyei szinten 21 szakmában a közel 1000 tanulót 
érintő megmérettetés hátterét a kamara számára 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött meg-
állapodás biztosítja. A kamarai garanciavállalás fo-
galma már 3 éve ismert, amely azt jelenti, hogy a 
hároméves szakképzésben a tanulóknak a sikeres 
szintvizsgát követően a nyári gyakorlatukat már 
külső képzőhelyen kell megkezdeni. 

Az összesített létszámadatot figyelembe véve az 
előző év szeptemberében az iskolák által lejelen-
tett létszámhoz (1298 fő) viszonyítva 341 tanuló 
esett ki Jász-Nagykun-Szolnok megyében!

2017. február 1-e és 2017. május 31-e között 21 szakmában – 957 tanuló részvételével - 
89 sikeres szintvizsgát bonyolított le a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Megyénkben 19 szakképző intézmény (többek között a 3 megyei Szakkép-
zési Centrum szakiskolái), valamint 6 gazdálkodó vállalat közreműködésével zajlottak 
le jól szervezetten és különösebb problémák nélkül az idei szintvizsgák, amelyeken 
összesen 55 megyei elnök vett részt. 

A lemorzsolódás okai között szerepel a tanulók 
iskolából való nagymértékű hiányzása, illetve né-
hány esetben a tanuló betegség miatt nem tudott 
megjelenni a szintvizsgán. Iskolai visszajelzések 
alapján lehetséges okként szerepel a korosztá-
lyi sajátosság és felfogás, az érdektelenség, illetve 
„nemtörődömség”. 

Létszámcsökkenést eredményezett még az a tény, 
hogy nem egy esetben menet közben kellett „tö-
rölni” az érettségizett tanulókat, mert az iskola fi-
gyelmét elkerülte, hogy ezen tanulóknak nem kell 
szintvizsgát tenniük. További lemorzsolódást oko-

SZAKKÉPZÉS
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zott idén az az előírás, hogy a már egyéb más szak-
mában sikeres szintvizsgával rendelkezőknek sem 
kell újra szintvizsgázniuk attól függetlenül, hogy 
más szakmát tanulnak. 

Az érvényes szintvizsga dönti el, hogy az összefüg-
gő nyári gyakorlatot a tanuló tanulószerződéssel 
megkezdheti-e külső gyakorlati képzőhelyen.
A sikeres szintvizsgázók ezt követően már csak a 
cégeknél tanulják szakmájuk gyakorlati fogása-
it. A cég feladata a kerettanterv szerinti tananyag 
gyakorlati részének oktatása és a tanuló gyakor-
lati vizsgájára történő felkészítése. Ezért fontos, 
hogy a szintvizsga kiszűrje azokat a tanulókat, akik 
még nem kellően felkészültek az irányítás melletti 
munkavégzésre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara az iskolákkal együtt-
működve biztosítja a szintvizsgáztatás feltételeit, 
illetve a szakmai hátteret.
 
Szintvizsgát egy tanuló egy tanévben csak kétszer 
tehet (ha nem sikerül elsőre a szintvizsgája, akkor 
az adott tanéven belül még egy lehetősége van a 
pótszintvizsga letételére). 

Tapasztalatok, iskolai visszajelzések azt mutatják, 
hogy a szakképző intézmények igen nagy része 
változatlanul korainak tartja a 9. évfolyamosok 
szintvizsgájának időpontját. Fél év alatt a diákok 
nem jutnak el arra a szintre, hogy képesek legye-
nek megfelelően helyt állni egy komolyabb meg-
mérettetést jelentő szintvizsgán. Még akkor sem, 
ha a feladatok jelentős hányada – a törvénymódo-
sítást követően – átdolgozásra / egyszerűsítésre ke-
rült.

Mindent összevetve az iskolák döntő többsége to-
vábbra is szükségesnek tartja a gyakorlati szintvizs-
gákat annak ellenére, hogy a számtalan módosítás 
következtében már közel sem azt a célt szolgálja, 
amire eredetileg kitalálták. Mégis úgy látják, hogy 
a tanulók „helyzetbe hozása” segíti a vizsgára való 
felkészültség fontosságának megértését és a „vizs-
gadrukk” leküzdését. 

Annak érdekében, hogy minél több jól képzett el-
nök álljon megyénkben is a rendelkezésre és sike-
res elnöki vizsgát tehessen, folyamatosan – évente 

több alkalommal is - felkészítést tartunk, 
ahol elsősorban a szintvizsga elméleti, gya-
korlati, illetve törvényi háttere kerül napi-
rendre.

Sikerként könyvelhető el, hogy a megyei 
szakképző intézmények – a folyamatos mó-
dosítások, átszervezések, megszorítások el-
lenére - még mindig jelentős szerepet tulaj-
donítanak a szintvizsga rendszerének. Az a 
tény, hogy egyre kevesebb tanuló tesz szint-
vizsgát, egyrészt annak köszönhető, hogy a 
demográfiai változások következtében az 
iskolai rendszerbe is kevesebb diák lép be, 

másrészt vannak olyan tanulók, akik menet köz-
ben egyszerűen „eltűnnek” a rendszerből. 

A nehézségek ellenére a szintvizsgák eredményes-
nek mondhatók, hiszen a statisztikai adatokból 
látható, hogy első körben a tanulók 95-96 %-a tesz 
sikeres szintvizsgát. Ez - mondhatni - az első igazi 
megmérettetés, amellyel a szakközép- illetve szak-
iskolai tanulók már a legelső évben szembesülnek. 
Bízzunk benne, hogy egyáltalán nem felesleges az 
a rengeteg munka, amelyet kamaránk - az iskolák-
kal együttműködve - évről-évre megtesz a tanuló-
kért. 

Szerencsére az országos szakmai versenyeken 
minden évben vannak olyan kiváló megyei tanu-
lók, akik a dobogó legfelső fokára is képesek tudá-
suk/képességük/szorgalmuk által felállni és továb-
bi sikereket elérni az életben.

SZINTVIZSGA - KÖRKÉP A MEGYEI SZAKISKOLÁKBAN ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN
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ÚJ VITARENDEZÉSI 
LEHETŐSÉG  
AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN
TUDNIVALÓK A KAMARA MELLETT MŰKÖDŐ FÜGGETLEN  
SZERVEZETRŐL, A TELJESÍTÉSI SZAKÉRTŐI SZERVRŐL (TSZSZ)

Az építőipari szektorban kialakult lánctartozások a beruházások leállásán és a ver-
senyképesség romlásán keresztül a mikro-, kis és középvállalkozások létét, valamint 
makroszinten a foglalkoztatási mutatókat fenyegetik. A Kormány a Tszszt végrehajtá-
sára, annak felhatalmazása alapján, 2013. júniusban megalkotta a Teljesítésigazolási 
Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 3.) Korm. rend. (a 
továbbiakban: Korm. rendelet).

A TSZSZ felállításának célja a teljesítésigazolás 
visszatartásában, ki nem adásában gyökerező 
lánctartozások kialakulásának megakadályozása 
a bíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének 
biztosításával.

Milyen ügyekben járhat el a TSZSZ? Ki kezdemé-
nyezheti az eljárását?

A TSZSZ eljárása a Magyarországon történő építési 
beruházásokra terjed ki.

 ■ A TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, építési, 
kivitelezési szerződés (a továbbiakban: szerző-
dés) teljesítéséből eredő – a Tszszt-ben megha-
tározott - kérdésekben a megrendelő, a tervező, 
a kivitelező vagy az alvállalkozó (a továbbiakban 
együtt: fél/kérelmező) megbízására szakértői vé-
leményt ad a teljesítésigazolás kiadásával kap-
csolatos vitás ügyekben.

 ■ A TSZSZ véleménye a szerződést biztosító mel-
lékkötelezettségek (pl. bankgarancia,) érvénye-
síthetőségéhez is kérhető.

Semmis az a szerződési kikötés, amely a TSZSZ el-
járását kizárja, korlátozza, vagy a TSZSZ eljárásának 
kezdeményezéséhez negatív jogkövetkezményt 
fűz.

Mit tartalmaz a szakvélemény?

A TSZSZ-nek a szerződés teljesítését vizsgáló szak-
véleménye alapján megállapítható, hogy

 ■ a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy
 ■ nem a szerződésnek megfelelő módon történt 

meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizeté-
se (adott esetben a szerződést biztosító mellék-
kötelezettség érvényesítése) milyen összegben 
indokolt.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 35

A szakvélemény a következő kérdések tárgyában 
készül:

 ■ a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalko-
zót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezé-
si munkák leírása,

 ■ a szerződés szerinti munkák közül teljes bizo-
nyossággal megállapíthatóan teljesített terve-
zési és kivitelezési munkák mennyiségének és 
minőségének meghatározása,

 ■ a szerződés szerinti munkák közül a teljes bizo-
nyossággal megállapíthatóan el nem végzett 
tervezési és kivitelezési munkák meghatározá-
sa, és

 ■ az előbbi két esetkör szerinti munkáknak a szer-
ződés szerinti költségvetési tételek, vagy az át-
alánydíj arányos részének alapul vételével meg-
határozott értéke.

Hogyan és hol kezdeményezhető a TSZSZ eljárása?

A TSZSZ eljárása a szerződésben meghatározott 
helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és 
iparkamaránál (a továbbiakban: területi kamara), a 
Korm. rendelet 1. számú mellékletét képező kére-
lem-űrlap kitöltésével, a szerződés és valamennyi, 
a kérelmező fél által az álláspontja alátámasztásá-
hoz relevánsnak tekintett egyéb irat csatolásával.

A kérelem és mellékletei benyújthatóak lehetőség 
szerint elektronikusan, kamara@iparkamaraszol-
nok.hu illetve, ha ez nem lehetséges, személyesen 
vagy postán.

Az eljárás díja (mennyit kell fizetni a szakvéle-
ményért)?

A szakértői vélemény elkészítése díjazás ellenében 
történik, melynek összege a kérelmező által meg-
jelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 
60.000 Ft és nem haladhatja meg a 450.000 Ft-ot. 
A szakértői díj a TSZSZ-t illeti, mely a szakértői ta-
nács tagjai között a következők szerint oszlik meg: 
elnök 40%, tagok 30-30%.

A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadá-
sakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-
20373432-71003285 számú alszámlájára. Ha a 
szakértői tanács tagjai az eljárás végső határidejét 
túllépik, a szakértői díj mértéke a Korm. rende-
let szerinti mértékben csökken. A ki nem fizetett 
szakértői díj a kérelmezőnek visszajár.

Hogyan készül el a TSZSZ szakvéleménye?

A benyújtott kérelmet az MKIK-nak, illetve a területi 
kamarának a TSZSZ vezetője részére kell továbbítani.

A vezető a kérelmet elbírálja: ha az megfelel a jogsza-
bályi feltételeknek, a megbízást elfogadja, ha nem 
felel meg, akkor a megbízást visszautasítja. Ha a fél 
kérelme hiányos, törvényi határidőn belül tájékoztat-
ja a kérelmezőt a hiányokról, azok pótlásának lehető-
ségéről, határidejéről.

A TSZSZ vezetője gondoskodni köteles arról, hogy 
az ügyben kompetens, a szakértői vizsgálatot legy-
gyorsabban, legeredményesebben elvégző szakér-
tők járjanak el.

A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészíté-
séhez szükséges vizsgálatot – az építési, kivitelezési 
szerződés vizsgálata esetén – a kivitelezés helyszí-
nén végzi el (helyszíni szemle); a szakértői vizsgá-
latról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A szakértői vizsgálaton a szerződő felek és a kivite-
lezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa jelen 
lehetnek.

A szakértői tanács a szakértői véleményt írásban 
terjeszti elő a vezető részére. A szakértői véleményt 
a szakértői tanács tagjai aláírásukkal látják el, és 
azt a vezető ellenjegyzi.

Ha a fél a TSZSZ véleményét a szerződést biztosító 
mellékkötelezettség érvényesítésének vizsgálatá-
hoz kapcsolóan kéri, a TSZSZ a biztosítékot nyújtó 
személy részére megküldi a szakértői vélemény ki-
vonatát.

A TSZSZ a szakvéleményét a kérelemnek – hiány-
pótlás esetén azok pótlásának – a TSZSZ-hez való 
beérkezését követő naptól számított 30 napon be-
lül készíti el.

A szakértői tanács elnöke az ügy bonyolultságára 
való hivatkozással kérheti a vezetőtől a határidő 
egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal való 
meghosszabbítását.

A TSZSZ működésével kapcsolatos további eljárási 
szabályokat a TSZSZ ügyrendje tartalmaz, melyet 
az építésgazdaságért felelős miniszter hagy jóvá, 
és amelyet az MKIK hivatalos honlapján közzé kell 
tenni.

TUDNIVALÓK A TELJESÍTÉSI SZAKÉRTŐI SZERVRŐL (TSZSZ)
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Milyen hatása van a TSZSZ eljárásának, illetve 
szakvéleményének a szerződést biztosító mel-
lékkötelezettségre?

Ha a fél a TSZSZ véleményét a szerződést biztosító 
mellékkötelezettsége érvényesítésének vizsgálatá-
hoz kapcsolódóan kéri,

 ■ az eljárást kezdeményező fél a biztosítékot nyúj-
tó személyt erről értesíti, és egyben gondosko-
dik a szerződést biztosító mellékkötelezettsé-
get keletkeztető jogviszony időbeli hatályának 
meghosszabbításáról,

 ■ a mellékkötelezett a TSZSZ szakvélemény-kivo-
natának a részére történő közléséig a Ptk. sze-
rinti kötelezetti késedelembe nem esik.

A TSZSZ olyan véleménye alapján, amely szerint a 
szerződést biztosító mellékkötelezettség érvénye-
sítése nem indokolt,

 ■ a bankgaranciát vállaló pénzügyi intézmény a 
bankgarancia-szerződésben foglalt fizetési kö-
telezettségét nem teljesíti,

 ■ a zálogjog a Ptk-ban írt egyik módon sem érvé-
nyesíthető,

 ■ a kezes a kötelezett helyett való teljesítésre vál-
lalt kötelezettségét nem teljesíti.

Ha a TSZSZ szakvéleménye alapján a mellékköte-
lezettség érvényesítése csak részben indokolt, a 
szakvéleményben szereplő indokolt összegen felü-
li összeg tekintetében, a szerződést biztosító mel-
lékkötelezettséget nyújtó személy a biztosítékkal 
kapcsolatosan vállalt kötelezettségét - az előbbi-
ekben említetteknek megfelelően - nem teljesíti.

A mellékkötelezettnek az előzőekben említettek 
szerint eljárása esetén a Ptk. teljesítés megtagadá-
sára vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak.

Miért érdemes a TSZSZ-hez fordulni?

Ha a vita a TSZSZ szakvéleménye alapján nem 
oldódik meg, a bírósághoz keresetet benyújtó fél 
által a peres iratokhoz csatolt szakvélemény ren-
deltetése, hogy a felmerülő szakkérdésben már 
rendelkezésre álljon egy olyan szakvélemény, 
amelyre a bíróság az ítéletét alapíthatja.

Azok a perek pedig, amelyet a felperes az érvé-
nyesíteni kívánt jog alapjául a TSZSZ szakvélemé-
nyére hivatkozva a szerződés teljesítéséből eredő 
díjkövetelés érvényesítése iránt indít, a pertárgy 
értékétől függetlenül a polgári perrendtartásról 
szóló törvény (a továbbiakban: Pp.) alkalmazásá-
ban még a kiemelt jelentőségű perek típusán be-
lül is speciális csoportot alkotnak.

Ennek a szabályozásnak a célja, hogy mind a bíró-
ság, mind a felek részére olyan speciális rendelke-
zéseket, kötelezettségeket írjon elő, amely előse-
gíti ezeknek a pereknek a gyors befejezését.

A keresetlevelet a TSZSZ szakvéleményének kéz-
besítésétől számított hatvan napon belül kell 
benyújtani. Ahhoz csatolni kell a TSZSZ szakvéle-
ményét, valamint a kézbesítési időpontot igazoló 
okirati bizonyítékot (ezek pótlására hiánypótlási 
felhívás nem adható ki).

A perben felmerülő szakkérdésekben a TSZSZ 
szakvéleménye ugyanolyan bizonyítási eszköznek 
minősül, mintha a szakvéleményt a perben kiren-
delt szakértő terjesztette volna elő.

A 2014. január 1-jét követően indult perben a be-
adványokat és azok mellékletét elektronikus úton 
kell benyújtani.
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Ideiglenes intézkedés

Lényeges eleme a speciális szabályozásnak, hogy 
a bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel ren-
deli el a kereseti kérelemben (viszont keresetben), 
illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben 
foglalt azon 400 millió forintot meg nem hala-
dó összegű követelés teljesítését, amely a TSZSZ 
szakvéleménye szerint a teljes bizonyossággal 
megállapíthatóan teljesített tervezési, építési és 
kivitelezési munkák szerződés szerinti értéke.

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a fél ah-
hoz az összeghez mindenképpen hozzájusson az 
ideiglenes intézkedés keretében, amelynek meg-
felelő munkákat teljes bizonyossággal teljesítette 
(kizárólag arra szükséges figyelemmel lenni, hogy 
az ideiglenes intézkedést 400 millió forintnál na-
gyobb összegre nem lehet elrendelni).

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem azonban 
csak akkor teljesíthető, ha a kérelmező igazolja, 
hogy az ideiglenes intézkedés hatályvesztése vagy 
az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés hatá-
lyon kívül helyezése esetére

 ■ a követelés összegének visszatérítésére alkal-
mas biztosítással, vagy hitelintézet, vagy pénz-
ügyi vállalkozás által nyújtott garanciával ren-
delkezik, vagy

 ■ a követelés összegének megfelelő összeget bí-
rósági elnöki letétbe helyezte.

Előzetes végrehajthatóság

Az ítéletet fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
hatónak kell nyilvánítani a szerződés teljesítéséből 
eredő díjkövetelés megfizetésére kötelező – 400 
millió forintot meg nem haladó összegű – részé-
ben, ha az a TSZSZ szakvéleményében megha-
tározott összeget (részben vagy egészben) mint 
pénzbeli marasztalást tartalmazza.

Tehát a törvény előzetes végrehajthatóságot biztosít 
arra az esetre, ha a TSZSZ szakvéleményével alátá-
masztott pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kerese-
ti kérelemnek az elsőfokú bíróság ítéletében helyt ad.

Választási jog az igényérvényesítésnél

A Pp. 2013. szeptember 1-jei hatállyal lehetővé te-
szi azt is, hogy egymillió forintot meg nem hala-
dó követelés esetén is választási jog illesse meg a 
díjkövetelés jogosultját: fizetési meghagyásos eljá-
rást indít vagy a TSZSZ szakvéleményére alapított 
pert.

Mit tehet még a vállalkozó kivitelező, ha a telje-
sítésigazolás ellenére a neki járó ellenérték kifi-
zetése nem történt meg?

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Épkiv.) vonatkozó rendelkezése értelmében a vál-
lalkozó kivitelező – többek között – teljesítés iga-
zolással, vagy a TSZSZ szakvéleményével igazolva, 
írásban bejelentheti az MKIK-nak, hogy másik vál-
lalkozó kivitelezővel (fizetésre kötelezett) megkö-
tött építési szerződésből eredően díjazásra jogo-
sult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a 
bejelentés megtételéig nem történt meg (nemfi-
zetési jelzés).

A nemfizetési jelzés alapján az Épkiv-ben megha-
tározottak szerint lefolytatandó eljárás lényeges 
eleme, hogy az MKIK által a fizetésre kötelezett-
nek a fizetésre biztosított törvényi határidő (a fi-
zetési felhívás kézbesítésétől számított 60 nap) 
eredménytelen lejárta esetén az MKIK a fizetésre 
kötelezettet törli az építőipari vállalkozó kivitele-
zők általa vezetett nyilvántartásából.

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara TSZSZ asszisztensei:

Patakvölgyiné Bán Irén (Szolnok)
Tel.: 56/510-610; 0620/256-7941

E-mail: kamara@iparkamaraszolnok.hu;  
iren.patakvolgyi@iparkamaraszolnok.hu

Szabóné Varga Judit (Jászberény)
Tel.: 57/500-498; 0620/256-2376 

E-mail: judit.szabone@iparkamaraszolnok.hu
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SZAKMAI ZÁRÓVIZSGÁK,
PÁLYAKEZDÉS

A 2016/17-es tanév végéhez közeledve elérkeztünk az érettségi és szakmai vizsgák időszakához. 
Ez a vizsgaidőszak sok új feladatot hozott diáknak, tanárnak, szülőnek egyaránt. Először készül-
tek a szakgimnáziumok végzős diákjai a komplex szakmai érettségi emelt- és középszintű köve-
telményeinek sikeres teljesítésére.

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Ennek az érettséginek három új eleme is van:
 ■ a szakmai tananyag komplexitása
 ■ az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy kötelező jelle-

ge (középfok)
 ■ az érettségi mellett az ágazathoz kapcsolódó betölt-

hető munkakör/végezhető tevékenység megnevezése 
is része a megszerezhető bizonyítványnak

Minden új helyzet eredményes kezelése kellő körültekin-
tést igényel a megoldásban érintett összes szereplőtől. A 
felkészítés, felkészülés egyik nehézsége, hogy most nem 
álltak rendelkezésre „korábbi” feladatsorok, amelyekből 
kiolvashatók a hangsúlyok, a prioritások, tehát bizonyos 
„standardok”. A viszonylag hosszú ideig tartó előkészüle-
tek után megszülettek mind az emelt mind a középszintű 
írásbeli mintafeladatok valamint a szóbeli mintatételek. 

Egyértelműen kijelenthető, hogy a szokottnál nagyobb 
várakozás előzte meg az ágazati és ágazaton kívüli szak-
mai érettségi vizsgatárgyak 2016/17. tanévi versenyét is, 
hiszen a verseny ismeretanyaga az adott ágazat követel-
ményeiben megfogalmazott elvárásokon alapult. Már a 
jelentkezők száma is mutatta a nagy érdeklődést, hiszen 
a 34 ágazati és 2 ágazaton kívüli vizsgatárgyból 5417 ver-
senyző jelezte részvételi szándékát. Ők minden bizonnyal 
mindannyian győztesnek érezhetik magukat, hiszen a 
versennyel párhuzamosan egyúttal készültek az új típusú 
szakmai érettségi vizsgájukra is. Nem hagyhatom ki: nagy 
megtiszteltetés, hogy a verseny döntőjének a Szolnoki 
Műszaki Szakképzési Centrum öt tagintézménye adott 
otthont.

Szeretném kiemelni intézményeink vezetőinek, osztályfő-
nökeinek, tanárkollégáimnak azt a szűnni nem akaró „in-
formációéhségét” majd tenni akarását, amely kinek-kinek 
a saját területét érintő feladatokra koncentrálva a szülők 
részletes és folyamatos tájékoztatásától tanulóink alapos 
felkészítéséig terjedt. A felkészülési időszak végeztével 
a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum hat tagintéz-
ményében 343 tanulónk kezdte meg érettségi vizsgáját, 
melynek keretében május 17-én már számot adtak tu-
dásuk egy szeletéből, az ágazati szakmai érettségi tárgy 
írásbeli feladatrészéből. A folytatás júniusban következik 
a szóbeli feladatrésszel.     
 
A szakmai vizsgák is változatosak a jelen tanévben. Még 
vannak ún. „kifutó” modulrendszerű vizsgáink, melyek 
eredményes teljesítése után technikusi és szakmunkás 
végzettséget szerezhetnek tanulóink. Ez a képzési forma 
a jelenlegi tanévvel lezárult, utoljára az őszi vizsgaidőszak-

ban tehetnek még vizsgát diákjaink. Az ún. komplex vizs-
gák tehát lényeges túlsúlyba kerültek ebben a tanévben. 
Nem teljesen új ez a vizsgáztatási forma, szinte visszatér-
tünk a klasszikus írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarészek 
értékelési gyakorlatához.

Új színfolt ebben a vizsgaidőszakban, hogy először ad-
nak számot tudásukról a felnőttoktatás keretében beis-
kolázott hallgatóink. Iskoláinkban 11 szakképesítésben 81 
hallgató kezdte meg szakmai vizsgáit. Ők többségükben 
éltek azzal a lehetőséggel, amely a második szakma in-
gyenes megszerzését teszi lehetővé. Ez egyfajta mobili-
tást biztosíthat a munkaerőpiacon, vagy a munkahelyen 
belüli előrelépés lehetőségét kínálja.

Tagintézményeinkben körülbelül azonos arányban kezd-
ték meg vizsgáikat az érettségire épülő képzésben, va-
lamint a szakiskolai képzésben résztvevő diákjaink. Ez 
mintegy 250 főt jelent minkét képzési formában. Az 
érettségire épülő képzésben résztvevő tanulóink több 
mint 50%-a folytatja tanulmányait főiskolán, egyetemen. 
A munka világát választók most olyan lehetőségek 
előtt állnak, amelyekkel ha jól sáfárkodnak, egy biztató  
perspektíva állhat előttük. Egyre több vállalkozás mu-
tatkozik be iskoláinkban azzal a szándékkal, hogy leen-
dő munkatársakat találjon tanulóinkban. Elsősorban a 
gépipar, az építőipar és az automatizálás szakterületein 
működő vállalkozások szeretnék megnyerni diákjainkat. 
Ebből következően leginkább keresik a hegesztő, villany-
szerelő, asztalos, ács, burkoló, gépgyártástechnológiai 
technikus és automatikai technikus végzettségű tanuló-
inkat. A vállalkozások nyitottságát és érdeklődését az a 
tény is jelzi, hogy 11. évfolyamos szakgimnáziumi tanuló-
ink mindegyike vállalkozásnál fogja végezni nyári össze-
függő szakmai gyakorlatát. Az egyik jelentős szolnoki cég 
pedig ösztöndíjat ajánlott fel 5-5 vegyész és gépész 12. év-
folyamos tanulónk számára a szakképző évfolyam idejére 
azzal, hogy egy év múlva szeretné őket munkatársaiként 
fogadni.

Ezek olyan események és egyben lehetőségek, amelyek 
nem voltak jellemzőek a közelmúlt éveire. Reméljük las-
san kimondható, hogy a pályaválasztásnál jó döntés lehet 
a szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola) vá-
lasztása, hiszen az iskolából kellő motivációval, szakma-
szeretettel kilépő ifjú szakemberekre szüksége van térsé-
günk iparának. 

Kiss Ferenc
szakmai főigazgató-helyettes 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

SZAKKÉPZÉS
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*Az Agrár Széchenyi Kártya évi nettó ügyleti kamata a bruttó ügyleti kamat (1 havi BUBOR +4%/év) 4%/év állami
kamattámogatással csökkentve. A megjelenített évi nettó ügyleti kamat meghatározása a tájékoztató anyag készítésekor érvényes

- 2017. április 28-án az MNB által közzétett - 1 havi BUBOR (0,15%) alapulvételével történt. A kamat mértéke az 1 havi BUBOR
függvényében változhat. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlatnak. Részletes információ:    www.kavosz.hu 


