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A Szalay Könyvek (Pannon-Literatúra Kft.) 
immáron több mint két évtizede a hazai 
könyvpiac egyik meghatározó szereplője. 
Kínálatunk sokszínű és gazdag, melybe  
első sorban gyermekkönyvek, kreatív- és 
hobbikönyvek, szakácskönyvek, ismeretterjesztő 
munkák és színes albumok tartoznak. Kiemelten 
fontos számunkra kiadványaink színvonala, és 
az, hogy könyveinket kedvező áron kínálhassuk 
olvasóinknak.

Kiadványaink elérhetőek a www.szalaykonyvek.hu 
weboldalon, illetve könyvesboltjainkban, a megye 
több városában.

Szalay Könyvesbolt, Karcag
Horváth Ferenc út 5.

Szalay Könyvesbolt, Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 129.

Szalay Könyvesbolt, Kisújszállás
Szabadság utca 2/a.



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 3

IMPRESSZUM

Kiadja: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5000 Szolnok, Verseghy park 8., www.iparkamaraszolnok.hu 
Megjelenéssel kapcsolatos információk: Szép Tibor, tel: +3620 256 5823, email: tibor.szep@iparkamaraszolnok.hu 
Nyomda: Hatás Reklámstúdió Kft., 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. , www.hatasreklam.hu |  Megjelenik: 800 példányban   
Terjesztés: Jász-Nagykun-Szolnok megye, önkéntes kamarai tagok részére ingyenes

TARTALOM

4 ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

6 TOP 50 DÍJÁTADÓ 2017

14 ÚJ GYÁRTÓRÉSZLEGET AVATOTT SZOLNOKON 
 A BÉRES

16 ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ

17 FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 A MEGYÉBEN

18 BEFIZETŐS ATM-EKKEL KÖNNYÍTI MEG A  
 VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉT AZ OTP

19 2018. ÁPRILIS 15-ÉRE HALASZTOTTÁK AZ  
 ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉT

20 MESTERKÉPZÉSSEL NÖVELNI A SZAKMÁK  
 PRESZTÍZSÉT

22 TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI

27 KAMARAI SZAKTANÁCSADÓK

28 NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK

30 ESZKÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT NEM CSAK TERMELŐ 
 ÉS GYÁRTÓ CÉGEKNEK

34 EGY CSALÁDIAS ÉTTEREM SZOLNOK SZÍVÉBEN 
 HALÁSZCSÁRDA ÉTTEREM - TÓTH ÉS TÁRSA KFT.

36 "A PEUGEOT QUALITE ALAPTŐKÉJE A MINŐSÉG 
 ÉS VÁSÁRLÓINAK BIZALMA" 
 QUALITE '96 KFT.

40 A SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETI, AZ ORROT CSÁBÍTJA, 
 A BŐRT ÁPOLJA A SILK-FOR-ME TERMÉSZETES  
 KÉZMŰVES SZAPPAN 
 KOVÁCS MELINDA - LATIFUNDIUM 2003 BT.

42 A SZIMMETRIA GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT  
 BEMUTATÁSA 
 SZIMMETRIA GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

44 A MAGYARORSZÁGI CIPŐGYÁRTÁS MEGHATÁROZÓ 
 SZEREPLŐJE 
 LORENZ SHOE GROUP KFT.

45 PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK A MEGYÉBEN

46 GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS CSALÁDIAS  
 KÖRNYEZETBEN

6

20

45

16

34

PANNON-LITERATÚRA Kft. 
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 87. 
tel.: 06 59/322-555 · fax: 06 59/321-444 · www.szalaykonyvek.hu

A Szalay Könyvek (Pannon-Literatúra Kft.) 
immáron több mint két évtizede a hazai 
könyvpiac egyik meghatározó szereplője. 
Kínálatunk sokszínű és gazdag, melybe  
első sorban gyermekkönyvek, kreatív- és 
hobbikönyvek, szakácskönyvek, ismeretterjesztő 
munkák és színes albumok tartoznak. Kiemelten 
fontos számunkra kiadványaink színvonala, és 
az, hogy könyveinket kedvező áron kínálhassuk 
olvasóinknak.

Kiadványaink elérhetőek a www.szalaykonyvek.hu 
weboldalon, illetve könyvesboltjainkban, a megye 
több városában.

Szalay Könyvesbolt, Karcag
Horváth Ferenc út 5.

Szalay Könyvesbolt, Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 129.

Szalay Könyvesbolt, Kisújszállás
Szabadság utca 2/a.



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA4

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE

A múló esztendő végéhez közeledve a rendelkezésemre álló információk alapján 
helyzetértékelést adok arról, hogyan áll a megyénk gazdasága, milyenek a jövőt  
illetően a kilátásaink. Az első három negyedévben elért ipargazdasági teljesítmény 
reményt keltő, hiszen a bázishoz képest 11,9 %-os növekedést értünk el. Az elemzé-
sekből kitűnik, hogy változatlanul élen a feldolgozóipar áll, melyet követ a kereske-
delem, az agrárágazat és a szolgáltatóipar. E területek adják a megyénk összgazda-
sági teljesítményének több mint 90 %-át. 

Az előző évhez képest jelentősen, több mint  
7%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom. A 
vásárlóerő növekedése összhangban van a bé-
rek ez évben történt átlagot meghaladó növe-
lésével. Az agrárgazdaság a múlt évi kiemel-
kedő termeléshez viszonyítva a mostohább 
időjárás miatt várhatóan egy bázisszintű ered-
ményt fog elérni.  

Az összteljesítményt egybevetve egészében 
két számjegyű vagy ahhoz közel álló növeke-
déssel számolhatunk. Ez az elmúlt évtized leg-
sikeresebb évét jelenti. A megye gazdaságszer-
kezete kialakultnak mondható, lényegében az 
elmúlt években alig változott. Az ipar export- 
orientált, a termelésének több mint felét évről 
évre rendszeresen a külpiacon értékesíti. 

A foglalkoztatáspolitikában az elmúlt évti-
zedekben kialakult gyakorlattól eltérően mi-
szerint a munkahelyteremtés volt az állandó 
prioritás, napjainkra a munkaerő kereslet ke-
rült előtérbe. A szakképzett munkaerő iránti 

kereslet állandósult az egész megyében, és a 
betanított munkaerő is hiányzik az iparosodott 
nagyobb településeken. 

A kis fáziskéséssel létrehozott foglalkoztatási 
paktumoknak nagy a felelőssége a képzetlen 
munkaerő felkészítésében, alkalmassá téve őket 
a munkaerőpiac fogadókészségére. A dinami-
kusan növekvő gazdaságban egyre inkább az is 
nyugtalanító, hogy az elmúlt másfél évtizedben 
több mint 30.000 fővel csökkent a megyénk 
lakosainak száma. Az év elejétől megvalósított 
minimálbér és szakmai bérminimum emelé-
se mintegy kezdete a bérfelzárkóztatásnak, jó 
hatással lehet a munkaerő stabilitásra. 

Az elemzésekből az is kitűnik, hogy a nem-
zetgazdasági ágazatok közül az alacsonyabb 
árréssel dolgozó kereskedelemben, vendég-
látásban és a bérmunkát végző exportra ter-
melő textiliparban, feszültséget okoz az átla-
got meghaladó bérfejlesztés. Az első három  
negyedév tapasztalata alapján megállapítható,  

DR. SZIRÁKI ANDRÁS

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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hogy csődhelyzetben, illetve felszámolásra  
kevesebb vállalkozás került, mint a múlt esz-
tendő azonos időszakában. 

A gazdasági szférában az éves várható bruttó 
kereset 2750 e Ft körül alakul. Az utóbbi két 
évben megvalósuló bérfejlesztés mértéke így 
közelít a 20%-hoz. Az is tény azonban, hogy a 
nemzetgazdasági ágazatok között is szembe-
tűnő a különbség. Megyénk, az országos átlag-
tól sajnos még mindig közel 30%-al elmarad. 

A megye vállalkozásainak jövedelemtermelő ké-
pessége is nagyon eltérő. Az árbevétel arányos 
nyereség 3,75%-ról 4,15%-ra növekedett és egé-
szében véve alacsonynak minősíthető. A társas 
vállalkozások valamivel kevesebb, mint kéthar-
mada működik a megyénkben nyereségesen. 

A munkabért terhelő járulékok csökkentése 
mellett a vállalkozásoknak is komoly erőfe-
szítéseket kell tenni a versenyszférában, hogy 
a jövedelempozícióikat javítani tudják. A vál-
lalkozások döntő többsége felismerte, hogy a 
piaci versenyképesség érdekében a saját forrá-
saikat, illetve a pályázat útján elnyert pénzesz-
közöket a gyártástechnológia korszerűsítésére 
szükséges felhasználni. A számok ezt igazolják, 
ugyanis az elmúlt két évben a saját források 
mellett 207 milliárd forint értékben történt 
külső forrásokból fejlesztés. 

A magasabb minőséget biztosító és kapaci-
tást növelő beruházások mellett megyénkben 
kiemelt jelentőségű a tiszapüspöki nagyberu-
házás, mely évi 500 ezer tonna kukorica fel-
dolgozásával, élelmiszer alapanyagot állít elő 
exportra, és a Jászfényszaruban befejezéshez 
közel álló Thyssenkrupp autóipari beruházás. 

Megyénk tartós gazdasági fejlődése érdeké-
ben kamaránk kiemelt feladata a képző in-
tézményekkel együttműködve a szakképzett 
munkaerő biztosítása. A több mint 350 kép-
zőhelyen mintegy 5300 tanuló képzése zajlik. 
Azt tapasztalni, hogy a közös erőfeszítéseink 
ellenére a tanulókban nem tudatosul eléggé 
a szakmák iránti elkötelezettség. A környezeti 
hatások sem erősítik a munkerőpiacon kere-
sett szakmák presztízsét. 

Jó döntés volt, hogy a megalapozottabb gya-
korlati tudás érdekében az oktatók mesteri  
címekkel kell, hogy rendelkezzenek. A kamara 
az elmúlt három évben összesen 270 mestert 
képzett, így összességében 675 mester oktat-
hatja a jövő fiatal nemzedékét. Kezdeményezé-
sünkre ez évben a legtekintélyesebb mesterek 
részére az MKIK elnöke Arany-, Ezüst- és Bronz 
fokozatú mesteri címeket adományozott. 

Tanulóink ez évben is sikeresen szerepeltek a 
Szakma Sztár versenyen. A kamara ez évben XII. 
alkalommal szervezte meg a Pelikán Kupát. Az 
országos lefedettségű, nívós rendezvény von-
zereje évről-évre növekszik és több mint 4000 
látogató volt kíváncsi az ifjú szakemberek hely-
lyel-közzel művészinek mondható alkotásaira. 

Kamaránk a megye gazdasági teljesítményét 
meghatározó vállalkozások vezetőinek ez év-
ben XXII. alkalommal adta át a TOP 50 kiad-
ványt. Az országban egyedülálló 3 nyelven (ma-
gyar, angol, német) készülő tartalmas és külső 
megjelenítésre is esztétikus kiadványt minden 
évben nagy örömmel fogadják az érintettek. 
Az ünnepi alkalmat felhasználva elismeréseket 
adományoztunk az arra érdemes vállalkozá-
soknak és személyeknek. 

Sikerként értük meg, hogy ebben az évben  
76-al gyarapodott az önkéntes kamarai tagok 
száma. Ezúton is köszönöm a vállalkozóknak 
és a szervezésben kitűnt kamarai munkatár-
saknak. 

Jászberényben és Szolnokon egyaránt sikeres 
a Széchenyi kártya konstrukció, különösen az 
agrár vállalkozások körében. 

A kamara a szakirányú feladatait sikeresen  
végzi, csapatként is jól működik a vállalkozások 
érdekében. Köszönetemet fejezem ki a megye 
vállalkozó társadalmának az irányunkba meg-
lévő bizalmáért, a jó partneri kapcsolatokért. 

Kívánok áldott karácsonyt, békés boldog új 
esztendőt!

Dr. Sziráki András elnök

DR. SZIRÁKI ANDRÁS

DR. SZIRÁKI ANDRÁS - ELNÖK
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TOP 50 DÍJÁTADÓ
2017

SZOLNOK, 2017. NOVEMBER 30.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NAV Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Igazgatósága idén 22. alkalommal jelentette meg a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 50 legjelentősebb gazdálkodó szervezetének és az ágazati TOP 10-eknek gazdasági teljesít-
ményét elemző „TOP 50” kiadványt. 

A kiadvány ünnepélyes átadásá-
ra november 30-án a Megyeháza 
dísztermében került sor, melyen a 
TOP cégek, bankok képviselői, va-
lamint polgármesterek mellett je-
len volt Marczinkó Zoltán István, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vál-
lalati kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára, Dr. Kállai Mária, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja, 
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Önkormányzat elnöke, 
Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú 
Város polgármestere, Dr. Panyik Éva, 
a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
igazgatója, valamint Dr. Sziráki And-
rás, a kamara elnöke. 

Az ünnepségen kamarai elismeré-
sek átadására is sor került, úgy mint 
az „Év Vállalkozása Díj”, „Kiváló Gya-
korlati Képzőhely Díj”, „Életmű Díj”, 
valamint a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke által adományo-
zott „Elnöki Aranyérem”.

AKTUÁLIS

2 O 1 7

TOP
2 O 1 7

TOP
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A jászberényi központú CO-OP Star 
Zrt. 1999. január 29-én alakult a 
Dél-Pest megyei, az Észak-Pesti és 
a Jászsági ÁFÉSZ integrációjából. 
Az integráció azóta is folyamatos, 
mára 14 Áfész a Zrt. tagja. 

A társaság jelenleg 7 megyé-
ben, Veszprém, Fejér, Pest, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bi-
har és Békés megyékben, valamint 
a fővárosban 106 boltot üzemel-
tet, melyek közül 95 élelmiszer, 11 
pedig iparcikk jelleggel működik 
78 településen. A CO-OP Star Zrt. 
olyan üzletfilozófiát követ, amely 
alapján felelősséget érez és vállal a 
boltjaikban vásárlókért, elsősorban 
minőségi termékek forgalmazásá-

val, másrészt a helyi közösségek tá-
mogatásával.

A vásárlók megtartásához a ver-
senyképes ár és kínálat mellett a 
vásárlási élményre és környezet ki-
alakítására is kiemelt figyelmet for-
dítanak. Ennek jegyében került fel-
újításra 2016-ban a balatonkenesei, 
a jászárokszállási, és a jászberényi, 
2017-ben a köröstarcsai boltjuk.

A cégcsoport kiskereskedelmi ár-
bevétele 2016-ban 22.564.008 ezer 
forint volt. A cég több mint 950 
embernek ad munkát, és ezzel csa-
ládjaiknak megélhetést az ország 
különböző régióiban.

TOP 50 DÍJÁTADÓ 2017

ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ KITÜNTETETTJEI

CO-OP STAR  
KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A Kft 2005-ben alakult Jászjákó-
halmán, és a kezdetben 5 fővel in-
dult vállalkozás Balogh Krisztián 
és Jakab Zsolt tulajdonosok irányí-
tásával mára 160 főre duzzadt. A 
cég mintegy 6 hektáron végzi tevé-
kenységét, 3000 m2-es kompaun-
dáló üzemében az éves gyártói ka-
pacitás 30 ezer tonna. Minőség és 
rugalmasság – ezek a legfontosabb 
fogalmak a vállalkozás életében. 

Tevékenységük:

 ■ Műanyag alapanyaggyártás, 
melynek keretében modern 
kompaundáló berendezésekkel 
termoplaszt bázisú fröccsöntés-
hez és extrudáláshoz használt 
műszaki műanyag alapanyagokat 
gyártanak. A piac elsősorban a 

szórakoztató, háztartási és elekt-
romos cikkek gyártásának terüle-
tei.

 ■ Bérgranulálás,
 ■ Bérdarálás,
 ■ Alapanyag kereskedelem,
 ■ Raktározás, logisztika. 

Logisztikai központjuk Dorogon he-
lyezkedik el, mely biztosítja a vevők 
kiszolgálásához szükséges raktár-
készletet. Fő anyagtípusaikból 500-
1000 tonna folyamatos készletet 
biztosítanak, melyek azonnal elér-
hetők.

Míg 2013-ban az értékesítés nettó 
árbevétele 1.410.906 ezer forint volt, 
2016-ban már 6.826.980 ezer forint.

REGO-PLAST  
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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A szolnoki Bognár és Társa Kft. – tel-
jes mértékben magyar tulajdonú 
családi vállalkozásként – 1997 óta 
van jelen a fémmegmunkálás ipar-
ágában. A cég – melyet ma 96 fő 
szakképzett munkatárs erősít – kö-
zel 30.000 m2-nyi területen végzi 
tevékenységét, melyből összesen 
10.000 m2-nyi területet foglalnak el 
üzemcsarnokaik.

A világszínvonalú gyártás muta-
tószáma, hogy termékeik 80%-át 
Nyugat-Európába (Ausztria, Svájc, 
Franciaország, Hollandia, Anglia, 
Németország) és a skandináv orszá-
gokba exportálja. 

Termékpalettája rendkívül széles és 

változatos. A teljesség igénye nélkül 
néhány termékük: személygépkocsi- 
szállító trélerek, vasúti berendezé-
sek, erdőgazdálkodásban használt 
berendezések, műhely- és raktár- 
berendezések, gyógyszertári szekré-
nyek, konténerek, kül- és beltéri lép-
csők, ipari és mezőgazdasági gépal-
katrészek, hidraulikacső rendszerek.

Cégpolitikájuk meghatározó része a 
folyamatosan és tudatosan végzett  
fejlesztés.

Az értékesítés nettó árbevétele 
2016. évben 2.543.667 ezer forint, az 
üzemi eredmény 509.893 ezer fo-
rint, míg az adózás előtti eredmény 
492.422 ezer forint volt.

BOGNÁR ÉS TÁRSA  
TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A tiszafüredi Albatrosz-Füred Bt. 
2000. május 24-én alakult. Az Al-
batrosz kikötő közel 30 éves múltra 
tekint vissza. Éveken át Flotta kikötő 
néven üzemelt, majd a névváltozta-
tás 2000-ben történt meg, amikor a 
jelenlegi vezetője - Nagy Krisztián -  
családi vállalkozásként átvette. 

A kikötő és a cég egyaránt nagy 
utat tett meg az eltelt időszakban. 
Míg eleinte 30 db motoros kiscsó-
nak, 10 darab kishajó és 20 darab 
kajak-kenu tárolására volt alkalmas, 
úgy 13 év folyamatos bővítéseinek 
eredményeként, ma már több mint 
150 darab motoros horgászcsó-
nak, 50 darab kishajó és 50 darab  
kajak-kenu tárolására van lehetőség. 
Az általános csónak- és hajótárolás 

mellett motorcsónak, kajak és kenu 
bérbeadásával is foglalkoznak, egy-
szerre 450 főt tudnak egy időben 
vízre indítani eszközeikkel. 

Legkedveltebb szolgáltatásaik 
mégis az öko- és vízitúrák, ame-
lyekre szerte az országból érkeznek 
turisták. 

Az Albatrosz Füred Bt. hisz a folya-
matos fejlesztésben és megújulás-
ban, így a közeljövőben lakókocsi 
park fejlesztése és szálláshely bőví-
tése a cél.

A vállalkozás 2016. évi nettó árbevé-
tele 38.182 ezer forint volt.

ALBATROSZ-FÜRED  
SZOLGÁLTATÓ, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG

AKTUÁLIS
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A szolnoki Stílusterv Kft. Boros Béla 
1993-ban megkezdett egyéni vállal-
kozói tevékenysége fejlesztésének 
eredményeként 2001-ben alakult át 
a jelenlegi korlátolt felelősségű gaz-
dasági társasággá. A kft-nek jelen-
leg három tulajdonosa van. 

Főbb tevékenységük családi házak, 
középületek építése, felújítása, hőszi-
getelése, épületgépészeti és szakipa-
ri munkák teljes körű kivitelezése.

Az alkalmazottak száma a meg-
rendelések növekedésének köszön-
hetően fokozatosan emelkedik, je-
lenleg 24 fő. A vállalkozás kiemelt 
figyelmet fordít a tanulóképzésre, 
22 szakmunkástanuló gyakorlati 
képzése folyik a Kft-nél, 8 kőmű-
ves, 7 szobafestő és 7 ács. A képzést 
szakképzett szakoktatók végzik.

A tanulók a társaságnál megismer-
kedhetnek mind a hagyományos, 
mind a modern építészettel, a kö-
zelmúltban befejeződött Otthon 
Melege program keretében az épü-
letek homlokzatszigetelésének tel-
jes technológiájával, hagyományos 
homlokzati állványról és függőhíd-
ról történő munkavégzéssel.

Tanulóik a kötelező juttatásokon túl-
menően szakmai kirándulásokon, gyár-
látogatásokon, Construma kiállításon, a 
Henkel Magyarország Kft, a Mapei Kft, 
a Revco Kft és a Jub Kft hősziegetelő 
rendszereket gyártó cégeknél szakmai 
napokon vesznek részt.

Elveik közé tartozik a pontos, meg-
bízható munkavégzés, a minőségi 
kivitelezés, a megbízókkal történő 
korrekt kapcsolattartás.

KIVÁLÓ GYAKORLATI KÉPZŐHELY KITÜNTETETTJEI

STÍLUSTERV  
ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A kisújszállási Kunferr Kft. 1992-ben 
alakult, azonban hagyományait, ta-
pasztalatait illetően 50 éves múltra 
tekinthet vissza. Az elődök sorába 
tartozott Kisújszállás város kisipa-
rossága, akik 1948-ban Ipari Szövet-
kezetet alapítottak, ennek alapjain 
fejlődött ki a Cég mai formája. 

A cég tevékenységéhez tartozik kis-
méretű acélszerkezetek gyártása, 
gépvázak, gépalkatrészek gyártása 
megmunkálása, mezőgazdasági 
gépalkatrészek gyártása, önrako-
dó darualkatrészek előállítása. Pár 
éve technológiai fejlesztésként 
megkezdték rozsdamentes és kor-
rózióálló anyagoknak a feldolgo-
zását, melyekből víztisztító beren-
dezéseket készítenek.

Tanulóképzéssel 2011-től foglalkoz-
nak. Fontosnak tartják a megfelelő 
szakemberképzést, amely által le-
hetőségük van a szakember után-
pótlást megoldani. Gépi forgácso-
ló, szerkezetlakatos, hegesztő és 
CNC gépkezelő szakmákban bizto-
sítanak gyakorlati képzést. 

Tanulókat fogadnak a kisújszállá-
si Illésy Sándor, a túrkevei Ványai 
Ambrus és a karcagi Varró István 
szakiskolákból. 

A legtehetségesebb végzős tanu-
lóiknak lehetőséget biztosítanak 
a cégnél történő elhelyezkedésre, 
akik közül többen éltek a lehető-
séggel.

KUNFERR  
ACÉLSZERKEZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TOP 50 DÍJÁTADÓ 2017
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HUBAI ÉS TÁRSAI  
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉLETMŰ DÍJ

A karcagi Hubai és Társai Kft. 2000-
ben alakult. A Kft tulajdonában álló 
és üzemeltetett 4 csillagos Nimród 
Bioétterem a Nimród Bioszálloda 
2008-ban nyílt meg Karcag köz-
pontjában. 

Az étterem sajátossága, hogy éte-
leik alapanyagaiként nagyrészt bio 
élelmiszereket használnak fel, me-
lyek főként az étterem tulajdonosai 
által működtetett biogazdaságból 
származnak. Éttermük 70 fő befo-
gadására alkalmas, melyben Ba-
ranyai Sándor mesterpincér felel a 
tanulók szakmai fejlődéséért. 

Mindennapi munkájában olyan 
szakmai gyakorlati tudást ad át a 
tanulóknak, amelyet az elméleti 
tudásukra alapozva, a későbbiek-
ben kamatoztathatnak, és bármely 
színvonalas helyen megállhatják 
helyüket. 

A Nimród Étterem azzal a sajátos-
sággal rendelkezik, hogy a tanulók 
széleskörű ismeretekre tehetnek 
szert: a hétköznapi menüztetéstől 
kezdve, az üzleti vacsorákon át, az 
esküvőkig, szállóvendégek vacso-
ráztatásáig sokféle jellegű rendez-
vényen dolgozhatnak. Ezen felül 
betekintést nyernek a háttérmun-
kába is, mint például a leltározás-
ba, raktározásba. A szálloda ven-
dégkörét tekintve nagyobb arányú 
a külföldiek itt tartózkodása, így a 
tanulók a szakmai idegen nyelvű 
kommunikációt is gyakorolhatják. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a pálya-
választás előtt álló diákok orien-
tálására is: általános iskolás osztá-
lyoknak mutatják be a szállodában 
működő egységeket. 

Jövőbeni terveik között szerepel, 
hogy pincér tanulók mellett sza-
kács tanulókat is foglalkoztassanak.

A kamara Elnöksége életútja, tudá-
sa, szakmaszeretete és eredménye 
elismeréseként Életmű-díjban ré-
szesítette Rácz Miklós kisújszállási 
asztalosmestert.

Rácz Miklós Kisújszálláson, 1941. áp-
rilis 22-én született.

Iskolai végzettségei:

 ■ 1960-ban asztalos szakmunkás-
vizsgát tett Kisújszálláson,

 ■ 1966-ban asztalos mesterlevelet 
szerzett Nyíregyházán,

 ■ 1974-ben elvégezte az építőipari 
szakközépiskolát Debrecenben,

 ■ 1982-ben műszaki szakoktató 
végzettséget szerzett a dunaúj-
városi Műszaki Főiskolán.

Munkahelyei, szakmai tapasztalatai:

 ■ 1957-1973 között az Építőipari 
Szövetkezetben asztalos, műve-
zető, műszaki előkészítő,

 ■ 1973-1977 között a Közép-tiszai Ál-
lami Gazdaságban építésvezető,

 ■ 1977-1985 között a kisújszállási 
625. számú Ipari Szakmunkás-
képző Intézetben faipari szakmai 
tanár,

 ■ 1985-2000 között a békési Ipari 
Szakképző és Szakiskolában gya-
korlati oktatásvezető,

 ■ 2000-2009 között a 626. számú 
Szakképző Iskola és Kollégium-
ban szakmai tanár

 ■ 2013-2014 között a kisújszállási 
Illéssy Sándor Baptista Szakkö-
zépiskola és Szakiskola óraadó 
faipari szakmai tanára.

RÁCZ MIKLÓS

AKTUÁLIS
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32 évi oktatási tevékenysége során 
felkészítette a tanulóit a versenye-
ken való részvételre, ahol szakmai 
tudásának átadásával szép ered-
ményeket értek el. Az általa oktatott 
tanulók országos versenyeken elért 
eredményeik alapján több esetben 
felmentést kaptak az év végi vizsgák 
alól. 2003-tól minden évben sikere-
sek voltak a Szakma Kiváló Tanulója 

Versenyen, melyen 16 éven keresztül 
versenyeztette tanoncait.

2005-től minden évben a vizsgabi-
zottság által legjobbnak minősített 
vizsgaremek készítőjét „Az év ifjú 
asztalosa” kitüntetésben részesítik 
a mezőtúri iskolában, mely díjat a 
javaslatára hozták létre.
Az Illéssy Iskolában és jogelődjében 

összesen 9 tanévet töltött el, tudá-
sának átadását az ifjabb generáció 
számára élethivatásnak tekintette. 

A kamara Elnöksége a 2017. novem-
ber 15-i mesteravató ünnepségen 
Rácz Miklós asztalosmestert arany-
koszorús mester elismerésben ré-
szesítette.

DR. PARRAGH LÁSZLÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
ELNÖKE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ELNÖKI ARANYÉREM KITÜNTETETTJEI

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke Szoták-Nóvé Máriát kiemel-
kedő teljesítménye elismeréseként 
Elnöki Aranyéremben részesítette. 
A CLAAS Hungária Kft HR vezetője-
ként a szakképzés területén kiemel-
kedő érdemei vannak. A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Megyei Fejlesztési és 
Képzési Bizottsága elnökeként, vala-
mint a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Szakképzési Kollégiumának 
tagjaként aktivitásával, szakértelmé-
vel érdemi részese a szakképzés terü-
letén elért sikereknek. 

SZOTÁK-NÓVÉ MÁRIA

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke Balla Imre elnökségi 
tagot több évtizedes munkája elis-
meréseként Elnöki Aranyéremben 
részesítette. A SZIGMA-B Acélszer-
kezetgyártó, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft-t 2000. április 27-én 
alapította. Az elmúlt majd két évti-
zedben a vállalkozás a CLAAS Hun-
gária Kft. stratégiai beszállító part-
nerévé vált.  A tulajdonos ügyvezető 
több cikluson át, illetve jelenleg is a 
Kereskedelmi és Iparkamara elnök-
ségének aktív tagja.

BALLA IMRE

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke Bencsik Ferenc elnök-
ségi tagot több évtizedes munkája 
elismeréseként Elnöki Aranyérem-
ben részesítette. A volt Tiszagép Kft. 
többségi tulajdonosaként, ügyveze-
tőjeként, mint építőipari vállalkozó 
jelentős szerepe volt a megye ipar-
gazdaságának fejlesztésében. Mun-
kája mellett a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségi tagjaként 
több cikluson át, illetve jelenleg is 
aktív munkát végez. 

BENCSIK FERENC
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke Dobiné Karászi Magdolna 
kamarai munkatársat több évtizedes 
kamarai munkája elismeréseként 
Elnöki Aranyéremben részesítette.  
Dobiné Karászi Magdolna a szak-
képzés területén a kamara elhivatott 
munkatársa, közel két évtizedes al-
kalmazása óta kiemelkedő munkát 
végez. Munkáját a kiváló csapatszelle-
me mellett a partnerekkel történő ki-
emelkedő együttműködése jellemzi.

DOBINÉ KARÁSZI MAGDOLNA

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke Dezsériné Molnár Erzsébet 
kamarai munkatársat majd két évtize-
des kamarai munkája elismeréseként 
Elnöki Aranyéremben részesítette.  
Dezsériné Molnár Erzsébet 1998. ok-
tóber 15. óta dolgozik a kamarában. A 
kamarai törzsgárda tagjaként kiemel-
kedő a szerepe a Széchenyi Kártya 
szervezésében,.E felelősségteljes mun-
ka mellett a vám és okmányhitelesítési 
ügyek intézésével ugyancsak hasznos 
munkát végez a kamara számára.

DEZSÉRINÉ MOLNÁR ERZSÉBET

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke Szabó Zoltán kamarai munka-
társat több évtizedes kamarai munkája 
elismeréseként Elnöki Aranyéremben 
részesítette. A kamarai mozgalomban 
a gazdasági kamarák alakulásától dol-
gozik, a Kézműves Kamarával 2000-
ben történt egyesülést követően került 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarához. A szak-
képzés, a mesterképzés területén és 
az építőipari regisztráció irányítójaként 
elismerést érdemlő munkát végez.

SZABÓ ZOLTÁN

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke elismerő ok-
levélben részesítette Csukonyiné 
Tóth Évát, a Nemzeti Adó- és Vám- 
igazgatóság Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága Tervezési Osztályának 
osztályvezetőjét a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei TOP 50 kiadvány 
szakmai tartalma kidolgozásában 
és előkészítésében több éve vég-
zett elhivatott munkája elismeré-
seként. 

Elismerő oklevelet vehetett át  
Torda József is, a túrkevei Ványai 
Ambrus Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola tanára a ha-
zai szakképzés nemzetközi kapcso-
latainak fejlesztése területén végzett 
munkája elismeréseként. 2016-ban 
az országban hét magyar iskola nyert 
Erasmus+ Szakképzési mobilitási  
tanúsítványt a Tempus Közalapítvány-
tól, köztük a Ványai Ambrus Gimnázi-
um  is. Ezek az intézmények élen járnak 
a nemzetköziesítés terén, és sikeres  

korábbi pályázataiknak, valamint pro-
jektjeik tudatos és hosszú távú terve-
zésének köszönhetően részesültek 
az elismerésben. A tanúsítvánnyal 
rendelkező iskolákban a nemzetközi 
tevékenységek már átfogó stratégia 
keretében jelennek meg. A kiválósági 
elismerésben részesült Ványai Amb-
rus Gimnázium az Erasmus+ prog-
ram 2020-ig tartó szakaszában egy-
szerűsített módon pályázhat, mely 
eredmény elérésében Torda József-
nek kiemelkedő szerepe volt. 

TOVÁBBI ELISMERÉSEK

AKTUÁLIS
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A kitüntető díjak mindig az állami vagy civil közösségek által adományo-
zott, kiemelkedő teljesítményeket elismerő, nagy nyilvánosság előtt áta-
dott sokszorosított érmek, plakettek vagy kisplasztikák lehetnek, vagy kis 
példányszámban elkészített egyedi műalkotások.  Az utóbbi kategóriá-
ba tartozik az átadásra került, 4 példányban készült kisplasztika is, ami 
a sikeres vállalkozást szimbolizáló 24 karátos aranyozott szárnyas Niké, 
mint a "győzelem istennőjeként" jelenik meg a globális kapcsolatokat 
sem nélkülözhető földgömb töredéken, amiből kiemelkedik a szintén 
aranyozott Jász-Nagykun-Szolnok megye sziluettje. Anyaga ónbronz 
öntvény, talapzata esztergált Paradiso indiai gránitkő.

Év Vállalkozása Díj készítője, Györfi Sándor a Nagykunság neves szob-
rászművésze. Kimagasló művészi munkáját, hagyományápoló tevékeny-
ségét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el, többek között Munkácsy 
Mihály Díj, Jász−Nagykun Megyéért Díj, Jász−Nagykun−Szolnok megyei 
Príma Primissima Díj, Magyar Művészetért Díj,  Érdemes művész, Magyar 
Örökség Díj, Magyar Köztársaság arany érdemkeresztje, Karcag és Mező-
túr város díszpolgára.

Művei számos köz− és magángyűjteményben szerepelnek bel- és külföl-
dön egyaránt. Köztéri alkotásainak száma több mint 300, Magyarország 
számos településén túl Erdélyben, Szlovákiában, Lengyelországban, a 
Vajdaságban, Londonban, Vatikánban és az Egyesült Államokban is.

TOP 50 DÍJÁTADÓ 2017
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ÚJ GYÁRTÓRÉSZLEGET  
AVATOTT SZOLNOKON  
A BÉRES
SZOLNOK, 2017. SZEPTEMBER 21.

3,2 milliárd forint értékű beruházásban közel a duplájára növeli termelési kapacitását a Béres 
Gyógyszergyár. Az egyedi kormánydöntés keretében kapott 50%-os állami támogatással meg-
valósuló beruházás a Béres termékek iránt egyre növekvő hazai és exportkereslet kielégítése ér-
dekében, valamint a termelési kapacitások bővítése miatt vált szükségessé. A szeptember 21-ei  
avatáson ünnepi beszédet mondott Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.

A szolnoki gyár fejlesztése jelzésér-
tékű: a Béres Gyógyszergyár készít-
ményei értékesítésének növelését, 
valamint új egészségvédő termékek 
fejlesztését és piaci bevezetését te-
kinti központi stratégiai feladatának. 
Az elmúlt több mint két évtizedben 
a Béres Gyógyszergyár szolnoki üze-
mében, a jelenlegi beruházást is figye-
lembe véve, 7 milliárd forint értékben 
történt ingatlan-, gép- és eszközfej-
lesztés, energia-megtakarítási és kör-
nyezetvédelmi beruházás, valamint 
egy integrált vállalatirányítási rend-
szert is bevezettek. A korábbi fejlesz-
tések önerőből valósultak meg, 296 
millió forint hazai és uniós pályázati 
forrásokkal kiegészülve. 

A jelenlegi, 3,2 milliárd forint értékű 
beruházással a teljes egészében GMP 
minősítésű gyártóterület nagysága el-
éri a 3.700 m2-t, a gyártási kapacitás 
közel duplájára növekszik, a raktározási 
kapacitás 40%-kal bővült. 

A szolnoki gyárban előállított termé-
kek több mint kétharmada gyógyszer-
készítmény, negyede étrend-kiegészí-
tő, a többi pedig speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszer. A legszigorúbb 
szabályok természetesen a gyógysze-

rekre vonatkoznak, ám a Béres ugyan-
azzal a precizitással, gyártási és minő-
ség-ellenőrzési körülmények között 
készíti a gyógyszernek nem minősülő 
termékeit is. 

A hazai és a nemzetközi jogszabályok-
nak való teljes megfelelés, a gyártási 
körülmények, az alkalmazott gyártás-
technológiák, a tárolási és analitikai 
feltételek, módszerek, valamint ezek 
folyamatos fejlesztése a biztosíték 
arra, hogy a Béres Gyógyszergyár ké-
szítményei tökéletes minőségben ké-
szüljenek a szolnoki gyárban.

„Készítményeink fejlesztése saját, 
modern fejlesztőlaboratóriumunk-
ban történik Budapesten, a terme-
lés világszínvonalú, saját gyógy-
szergyárunkban folyik Szolnokon. 
Hazánk legnagyobb magyar tu-
lajdonú gyógyszergyártó válla-
lataként olyan értékteremtő és  

AKTUÁLIS
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A Béres Rt. 1989 augusztusá-
ban, a rendszerváltás előesté-
jén, nyolcadikként jött létre az 
új vállalati törvény szerint meg-
alakuló magyar magán-rész-
vénytársaságok sorában. Szin-
te a semmiből indult a Béres 
Csepp saját gyártására és for-
galmazására.  A Béres Gyógy-
szergyár Zrt. mára Magyar-
ország legnagyobb magyar 
tulajdonban lévő, nemzetközi 
ranggal bíró gyógyszergyárává 
fejlődött. 

Az elmúlt több mint két évti-
zedben a Béres Gyógyszergyár 
szolnoki üzemében, a jelenlegi 
beruházást is figyelembe véve, 
7 milliárd forint értékben tör-

tént ingatlan-, gép- és eszköz-
fejlesztés, energia-megtakarítási 
és környezetvédelmi beruházás, 
valamint  integrált vállalatirá-
nyítási rendszer bevezetés. A ko-
rábbi fejlesztések jelentős része 
önerőből valósult meg, 296 mil-
lió forint hazai és uniós pályázati 
forrásokkal kiegészülve. 

A mostani beruházás összérté-
ke 3,2 milliárd forint, amelyhez 
50%-os állami támogatást kap-
tunk egyedi kormánydöntés ke-
retében. A beruházás során 1.027 
m2 új, GMP minősítésű gyógy-
szergyártó terület jött létre, így a 
tisztatéri terület a korábbi 2.712 
m2-ről 3.739 m2-re, 38 %-kal nö-
vekedett. 

A beruházás során 1.316 m2-en 
kerültek kialakításra gépészeti 
és szociális területek, ebből 1.231 
m2 az új üzemhez, 85 m2 pedig a 
raktárakhoz kapcsolódik.
A helyben foglalkoztatottak 
száma a kezdeti 64-ről 279 főre 
emelkedett, melyből 60 fő 2017-
ben, a most elkészült beruházás-
hoz kapcsolódóan került felvé-
telre.

A Béres Gyógyszergyár elköte-
lezett, hogy gyártóbázisa to-
vábbra is Szolnokon működjön, 
itt fejlesszen és növekedjen. A 
foglalkoztatott munkaerő a vá-
rosban működő közép- és fel-
sőfokú képzési struktúrába jól 
illeszkedik.

értékálló beruházásokba forgatjuk 
vissza nyereségünket, mint amilyen 
a most átadott, új gyártórészleg is. 
A Béres Gyógyszergyár ezzel a fej-
lesztésével hosszútávon kötelezi 
el magát magyarországi, ezen be-
lül szolnoki gyártókapacitásainak 
fenntartása mellett.” – hangsúlyozta 
ünnepi beszédében dr. Béres József, a 
Béres Gyógyszergyár elnöke.

A betegségmegelőző és az egész-
ségmegőrző készítmények gyártása, 
forgalmazása terén piacvezető Béres 
Gyógyszergyár a rendszerváltozás óta 
töretlenül fejlődik, elsősorban pre-

ventív célt szolgáló magas minőségű 
gyógyszereivel, étrend-kiegészítő ké-
szítményeivel szolgálja az emberek 
egészségvédelmét, a „Béres-minősé-
gen” keresztül életminőséget, minő-
ségi életet ajánl. 
A Béres Gyógyszergyár kínálatában je-
lenleg több mint 100-féle termék sze-
repel 230 különböző kiszerelésben. A 
vállalat részesedése az egészségvédő 
piacon 33%. A Béres termékek piac-
vezetők az immunrendszert erősítő 
szerek, a komplex multivitamin-ás-
ványianyag-nyomelem készítmények, 
a C-vitaminok, valamint az ízületi ké-
szítmények piacán.

"Külföldi tőke nélkül már 
nem működhet egyet-
len modern ország sem, 
de alapvető érdek, hogy 
minél nagyobb számban 
létezzenek Magyarorszá-
gon magyar tulajdonban 
levő nagyvállalatok."

hangsúlyozta Orbán Viktor  
Magyarország miniszterelnöke.

ÚJ GYÁRTÓRÉSZLEGET AVATOTT SZOLNOKON A BÉRES
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ÉSZAK-ALFÖLDI  
INNOVÁCIÓS DÍJ
2017
SZOLNOK, 2017. NOVEMBER 6.

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága, valamint az Észak-alföldi 
régió kereskedelmi és iparkamarái a tudomány ünnepének napján Észak-alföldi Innovációs Díj-
ban részesítették a szolnoki OCULAR SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. A Szolnokon működő kisvállalkozó látszerész az általa kifejlesztett és rendszerbe 
foglalt csúcstechnológiák hatékony alkalmazását állítja a személyfüggő látásigények kielégí-
tésének szolgálatába. 

A Taupert komplex szemvizsgá-
lati rendszer a XXI. század vizuális 
kihívásaira ad választ kutatásaival. 
A kisvállalkozó, közgazdász és op-
tometrista végzettségével, szakmai 
elkötelezettségével, a két alacsony 
hatékonyságú veszteséges vállal-
kozás integrálásával 3 év alatt egy 
sikeresen működő szolgáltatót lé-
tesített Szolnokon, hátrányos kör-
nyezetben. Taupert Szilvia szakmai 
ismertsége, elfogadottsága Szolnok 
város határán messze túlmutat. 

A rendszerszemléletű márkavédett 
vizsgálati módszere 2016-ban a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
védjegy oltalom alá került. A vállal-

kozó által alkalmazott és a pályázat-
ban bemutatott tudományos igé-
nyességgel kidolgozott módszerek 
sikeresek, a gyakorlatban elismertek. 
A prevenció kerül a vizsgálatai 
középpontjába. A hatásvizsgála-
tai alapján levont következteté-
sei értékesek. Az általa létesített 
csúcstechnológia alkalmazása a 
szakmai igényességét jelzi, mellyel 
munkájában a legnagyobb pon-
tosságra törekszik. 

A vállalkozó a nagyon érzékeny 
területen végzett igényes szolgál-
tatásaival elérte, hogy évről-évre 
dinamikusan fejlődik. A csúcstech-
nológia rendszerszemléletű meg-

valósításába eszközölt jelentős be-
fektetései megtérülnek. A kereslet 
a magas színvonalú szolgáltatásai 
iránt folyamatosan bővül, ez biz-
tosítja hosszú távra a kisvállalkozás 
sikerét. Az innováció célkitűzései 
megvalósultak.

AKTUÁLIS
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FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYÉBEN

5,729 MILLIÁRD FORINT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTI A FOGLALKOZ-
TATÁSI-GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJLESZTÉSÉT MEGYÉNKBEN

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai három szinten (a megye, a megyei 
jogú város és a járások szintjén) segítik a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztéseket, fog-
lalkoztatás ösztönzést és társadalmi együttműködéseket. A támogatás célja a megyei és helyi 
szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek tevékenységének segítése, 
mely hozzájárul munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez 
és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A megyei szintű „Foglalkoztatási-gaz-
dasági együttműködések megvalósí-
tása Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben” című projekt, mely 1,339 milliárd 
Ft támogatásban részesült, konzorci-
umi formában valósul meg, melynek 
vezetője a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat, tagjai a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati Hivatal. A konzorciu-
mi partnerek szakmai tevékenységét 
segíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara.

A térségi foglalkoztatáspolitika meg-
erősítése érdekében 2017. február 7-én 
33 gazdaság- és foglalkoztatás fejlesz-
tési profillal és hatáskörrel rendelkező 
szervezet (köztük önkormányzatok, 
szakmai- és civil szervezetek, kamarák 
és oktatási intézmények) alakította 
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Paktumszervezetet, mely együttmű-
ködési megállapodás aláírásával köte-

lezte el magát a megye foglalkoztatási 
helyzetének javítása és gazdaságának 
fejlesztése mellett. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fog-
lalkoztatási Paktum a gazdaság élén-
kítését, a megye térségei fejlettségbeli 
széttagoltságának csökkentését, a 
szakképzés hatékonyságának növelé-
sét és a lakosság képzettségi szintjé-
nek emelését tűzte ki célul. A hosszú 
távú jövőkép a teljes foglalkoztatottság 
felé való elmozdulást prognosztizálja, 
miközben a megye valamennyi mun-
kaképes korú polgára értékteremtő 
munkát, vagy társadalmilag hasznos 
tevékenységet végez. A stratégiai célok 
között a foglalkoztathatóság növelése, 
a foglalkoztatás bővítés – vállalkozás 
fejlesztés és a foglalkoztatási partner-
ség építése szerepel. A prioritások fel-
ölelik egyebek közt a szakképzés és a 
munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesz-
tését, a befektetés ösztönzést, az ön-
foglalkoztatóvá válás segítését. 

A Foglalkoztatási Paktum céljait a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gaz-
dasági és Foglalkoztatás Fejlesztési 
Stratégiája című dokumentum rögzíti, 
mely iránymutatást ad a munkaerő- 
piaci szereplők számára a megye fog-
lalkoztatási színvonalának növeléséhez, 
a munkanélküliség mérsékléséhez, és a 
munkavállalási aktivitás fokozásához. A 
stratégia összefoglalja a megyei foglal-
koztatási partnerség fejlesztési elkép-
zeléseit és bemutatja az azok megvaló-
sítására tervezett beavatkozásokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fog-
lalkoztatási Paktum képzések szerve-
zésével, a célcsoportnak és a munkálta-
tóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi 
termékek készítésének és fogyasztásá-
nak ösztönzésével, a gyakorlatorientált 
szakképzések propagálásával hozzájárul 
a gazdaság valós igényeinek megfelelő 
szakképzett munkaerő biztosításához, a 
munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve 
a foglalkoztatási szint növeléséhez.

AKTUÁLIS
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BEFIZETŐS ATM-EKKEL  
KÖNNYÍTI MEG A VÁLLALKOZÁSOK 
ÉLETÉT AZ OTP 
FORINT BEFIZETÉSI LEHETŐSÉG, FIÓKI SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL.

Országszerte már mintegy 130 helyen érhetőek el azok a speciális ATM-ek, amelyekkel az ügy-
felek a nap 24 órájában nemcsak készpénzt vehetnek fel, hanem számlájukra - boríték igénybe-
vétele nélkül - be is fizethetnek. Az OTP Bank fejlesztése a lakossági ügyfelek mellett nagyban 
megkönnyíti a vállalkozások napi pénzügyeit is, hiszen a befizetett összeg azonnal elérhetővé 
válik a számlán. A tervek szerint év végére mintegy 200 ilyen ATM áll majd az ügyfelek rendel-
kezésére országszerte - emelik ki a pénzintézet szakértői.

Az OTP Bank átfogó szolgáltatásfej-
lesztési programjának egyik zász-
lóshajója az azonnali befizetésre 
alkalmas ATM-ek telepítése. A fej-
lesztésnek köszönhetően a vállalko-
zások a befizetés időpontjának tet-
szőleges megválasztásával jelentős 
időmegtakarítást érhetnek el.

Használatukkal a nap 24 órájában, 
akár hétvégén és ünnepnapokon is 
elérhető a forint befizetési lehetőség, 
ráadásul fióki sorban állás nélkül. Egy 
tranzakció alkalmával a boríték nél-
küli befizetésre alkalmas ATM akár 
200 bankjegyet is képes befogadni 
és ellenőrizni. A befizetett összeg pe-
dig azonnal rendelkezésre áll a vállal-
kozói számlán pénzforgalmi tranzak-
ciók lebonyolítására.

„A minél könnyebb kezelés érdeké-
ben az új típusú ATM használata 
ugyanazon az elven történik, mint 
a hagyományos pénzkivétel ese-
tében is, csupán a „pénzbefizetés” 
funkciót kell kiválasztani a „pénz-
felvétel helyett”. A szolgáltatás 
népszerűségét jól mutatja, hogy év 
eleje óta már több mint 33 milliárd 
forintot tett ki - a lakosság és vállal-
kozók által összesen - az azonnali, 
boríték nélküli befizetésre alkal-
mas ATM-ek igénybevételével befi-
zetett összeg” – hangsúlyozta Cson-
ka Tibor, az OTP Business ügyvezető 
igazgatója.

Amire érdemes odafigyelni a hasz-
nálat során, hogy az ATM-eken jelen-
leg még csak saját forint számlára 

lehet befizetni. A befi-
zetéskor a számlához 
tartozó üzleti – lakossági 
ügyfél esetén a lakos-
sági - forintalapú betéti 
kártyákat kell használ-
ni. A tranzakciók során 
a rendszer vizsgálja a 
bankjegyek eredetisé-
gét is. Ennek a vizsgá-
latnak az eredményét, 
valamint a behelyezett 
készpénz összegét a 
képernyőn kijelzi a ké-
szülék a felhasználónak. 
Így, ha a felhasználó 
bármi eltérést tapasz-
talna, helyben korrigál-
ni tudja a tranzakciót. A 
részletes információk és 
hirdetmények az OTP 
Bank honlapján érhető-
ek el.

Jelenleg 130 ilyen ké-
szülék működik ország-
szerte, de a szolgáltatás 
által biztosított kényel-
mi funkciók minél széle-
sebb körű elérhetősége 
érdekében az OTP Bank 
2017 végéig összesen 200 ATM cseré-
jét tervezi. Az új típusú ATM-ek aktuá-
lis listája a bank honlapján érhető el.

„A boríték nélküli befizetős ATM 
egy átfogó fejlesztési program ré-
sze, amelynek célja, hogy minél 
könnyebbé, gyorsabbá és kényel-
mesebbé tegyük a banki szolgál-
tatások igénybevételét ügyfeleink 

számára. Mivel a digitalizáció je-
lenleg a legfőbb irányvonal a ban-
kolás fejlesztésében, az OTP Busi-
ness több kiváló új szolgáltatást 
kínál ügyfeleinek. Ilyen például az 
online számlanyitás, vagy az eBIZ 
by OTP Business. Jelenleg is több 
mint 50 új fejlesztésünk van folya-
matban a bankon belül” – mondta 
Csonka Tibor.

AKTUÁLIS
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát elfogadva a Parlament a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.). módosításáról döntött, mely szerint az 
elektronikus közbeszerzés bevezetését jövő év áprilisára halasztják. Az elektronikus közbeszer-
zés bevezetésének dátuma 2017. december 31.-e volt.

A közbeszerzési és koncessziós 
beszerzési eljárást a Miniszterel-
nökség által üzemeltetett egysé-
ges, elektronikus közbeszerzési 
rendszer igénybevételével kell le-
bonyolítani [Kbt. 40. § (1) bekezdé-
se]. A Kbt. módosítása értelmében 
a Miniszterelnökség által biztosí-
tott Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszer (EKR) használata a köz-
beszerzési eljárás szereplői szá-
mára (ideértve az ajánlatkérőket 
és az ajánlattevőket is) 2018. ápri-
lis 15. napjától kötelező.

A hatályos szabályok alapján a 
közbeszerzési eljárások döntő há-

nyada jelenleg papír alapon bo-
nyolódik. 

A legjelentősebb változás az lesz, 
hogy a közbeszerzési eljárás so-
rán a kiírók és a gazdasági sze-
replők/ajánlattevők közötti teljes 
kommunikáció elektronikusan, 
az EKR-en keresztül fog történni. 
Ez azt jelenti, hogy nem csak az 
eljárás megindítása, a hirdetmé-
nyek feladása és a közbeszerzési 
dokumentumok biztosítása so-
rán kötelező az elektronikus út, 
hanem az eljárás során a felek kö-
zötti minden kommunikációs fo-
lyamatban. 

Így például a kiegészítő tájékozta-
tás, a hiánypótlás kérése és meg-
adása során, de az ajánlat összeál-
lítása és benyújtása tekintetében 
is. Így nem csak az ajánlatkérők 
számára elengedhetetlen az EKR 
ismerete és használata, hanem 
abban az ajánlattevőknek is re-
gisztrálniuk kell, hiszen csak így 
vehetnek részt közbeszerzési eljá-
rásokban.

Amennyiben akár a fenti témá-
ban, akár a közbeszerzési törvény 
alkalmazását érintő gyakorlati 
témában kérdései merülnek fel, 
forduljon bátran szakértőnkhöz.

AKTUÁLIS

2018. ÁPRILIS 15-ÉRE HALASZTOTTÁK 
AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS 
BEVEZETÉSÉT 
DR. KOTHENCZ ÉVA - KAMARAI SZAKÉRTŐ, KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ

DR. KOTHENCZ ÉVA 
kamarai szakértő,
közbeszerzési szakjogász
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MESTERKÉPZÉSSEL  
NÖVELNI A SZAKMÁK  
PRESZTÍZSÉT
SZOLNOK, 2017. NOVEMBER 15.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális élet-
pálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez 
szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, 
gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. 
Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

2017. évet az autószerelő mesterkép-
zéssel kezdte a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamra. Kamaránk fontosnak tartotta 
az előző évek magas létszáma elle-
nére, szakács és cukrász szakmában 
is kis létszámú képzés indítását, a 
képzésre a képzőhelyeink kifejezett 
kérésére volt szükség.

Örömmel kerestük meg azokat az 
adományozott mester címmel ren-
delkező szakembereket, akik vál-
lalták, hogy a pedagógiai- és vál-
lalkozási ismeretek különbözeti 
vizsgával a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mestercímét is meg-
szerezzék. A megkeresésnek 2 fő 
szakács és 1 fő cukrász mester tett 
eleget. Kimagasló szakmai tudá-
sukra, nemzetközi tapasztalatukra a 
jövő mesterképzésében és a kama-

ránk által minden év tavaszán meg-
szervezésre kerülő országos méretű 
Pelikán Kupa elnevezésű vendég-
látóipari versenyen és bemutatón  
számíthatunk! 

Kereskedő szakmában a jelentős 
számú tanulószerződéssel rendel-
kező képzőhelyek gyakorlati oktatói 
vettek részt. A képzés színvonalát 
emelte, hogy minden képzésben 
résztvevő mesterjelöltnek lehetősé-
ge volt, a partner Szolnok COOP ál-
tal biztosított szakmai napon tartott 
előadásokon részt venni, emellett jól 
szervezett gyakorlati képzés kereté-
ben PR és promóciós tapasztalato-
kat szerezni. 

A vizsga alkalmával a vizsgabizottság 
különértékelte az egységes, magas 
színvonalú felkészültséget.

A hegesztő mesterképzés továbbra is 
a legjobban hasznosítható, és a mai 
gazdasági környezetben jól konver-
tálható képzések közé tartozik. Gya-
korlati képzőhelyeink felhívásunkra 
örömmel küldték a jelentkezőket. 
2017 szeptemberében 5 fő önköltsé-
ges jelentkezővel villanyszerelő mes-
terképzést indítottunk, melynek vár-
ható befejezése 2018. február.

A mesterképzésünk megkoronázását 
2017. november 15-én megtartott mes-
teravató ünnepségünk adta. A rendez-
vényen 49 mestert avattunk, emellett 
3 aranykoszorús, 2 ezüstkoszorús és 1 
bronzkoszorús mestercímet adományo-
zott a kamara elnöksége. Az ünnepség 
arra alkalmas helyszínen, az esemény 
rangját emelő műsorral és prominens 
megyei vendégekkel vált igazán emlé-
kezetessé a mesterek számára.

SZAKKÉPZÉS
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MESTERKÉPZÉSSEL NÖVELNI A SZAKMÁK PRESZTÍZSÉT

2017. évben szervezett mesterképzés és a mestervizsgázók létszáma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesterszakma 
megnevezése 

NFA-KA-NGM 
Támogatott 

mestervizsgázók 
száma (fő) 

Önköltséges 
mestervizsgázók 

száma (fő) 

Adományozott 
mestercímmel 

rendelkező 
mestervizsgázók 

száma (fő) 

Javító 
mestervizsgázók  

száma (fő) 

Összesen 
mestervizsgázók 

száma (fő) 

Autószerelő 2 8 0 0 10 

Cukrász 6 0 1 0 7 

Szakács 3 1 2 2 8 

Kereskedő 12 2 0 0 14 

Hegesztő 7 2 0 0 9 

Pincér 0 0 0 3 3 

Villanyszerelő 0 5 0 0 képzés 
folyamatban 

Összesen vizsgázok száma 30 13 3 5 51 

Sikertelen vizsgát tett 0 1 0 1 2 (Szakács) 

Sikeres vizsgát tett 30 12 3 4 49 

LÁBÁPOLÓ NEMZETKÖZI MESTERVIZSGA
Az országos szakmai összefogás 
a lábápoló és kézápoló szakmá-
ban példaértékű volt a 2017-es 
évben. Ebben igen nagy szere-
pe volt a megyei kereskedelmi 
és iparkamarák támogatásának, 
elsőként a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és 
a MOSZI (Magyar Országos Szak-
mai Ipartestület) összefogásának. 

Ennek eredményeként a szép-
ségápolásban (kéz-lábápoló, mű-
körömépítő) dolgozó szakem-
berek már több megyében – így 

megyénkben is -  szakmai klubokat 
alakítottak, és rendszeres megbe-
széléseket tartanak szamai, etikai 
kérdéskörökben. 

Az év kimagasló eseménye, hogy 
a szépségszakma képviselői a MO-
SZI budapesti székházában sikeres 
INFA (International Federation of 
Aestheticians) nemzetközi mes-
tervizsgát tettek, Magyarországon 
először.  A vizsgát megelőző kép-
zésre és a vizsgára jelentkezés elő-
feltétele volt a már meglévő ma-
gyar mestervizsga. 

A magas színvonalú vizsgán nem-
zetközileg összeállított szakmai 
anyagból,  nemzetközi mestervizs-
ga-bizottság előtt kellett vizsgázni. 
Mind a hét kézműves-szolgáltató 
szakember kihangsúlyozott vizs-
gaelnöki dicsérettel teljesített, köz-
tük a szolnoki Csóti Gyöngyi Ildikó 
sport podológiából jeleskedett. 

A 2017. november 11-i mesterlevél  
átadó ünnepségen a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarát Szabó Zoltán kézmű-
ves tagozati titkár képviselte. 
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A környezetvédelmi termékdíj, mint gazdasági szabályzó eszköz 2017-ben is változásokon 
ment keresztül. Először is a 2017. október 27-én megjelent Magyar Közlöny 174. számát szük-
séges megemlíteni, ugyanis ebben található a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) módosítása a 2017. évi CXXXI. törvénnyel. Másodszor 
pedig azt kell kiemelni, hogy a 2017. évet érintő termékdíj szabályozás több olyan helyen vál-
tozott, ami rendszerszinten érinti a gazdálkodók termékdíj-kötelezettségét. 

A jelenlegi Ktdt. módosításának 
jogalkotói célja az volt, hogy a ter-
mékdíj-kötelezettség teljesítése 
egyszerűbbé váljon, ezzel a kötele-
zettet érintő adminisztrációs teher 
csökkenjen, a módosítás segítse az 
egységes jogértelmezést, továb-
bá a Ktdt. megfeleljen az elektro-
mos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló európai uniós 
irányelv változásainak. Nézzük sor-
ba milyen Ktdt. változásokat kell 
megemlíteni, ami a mindennapi 
termékdíj ügyintézést érinti/érint-
heti.

Értelmező rendelkezések

A Ktdt. módosítás megteremti an-
nak a feltételét, hogy a termékdíj-
köteles terméknek a termék- és 
anyagáramából keletkezett hulla-
dékát a kötelezett, illetve a köte-
lezett társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló törvény szerinti 
kapcsolt vállalkozásának telephe-
lyén való gyűjtése a hulladékhasz-
nosítási kötelezettségét egyéni hul-
ladékkezelőként történő teljesítése 
szerint is jogszerű legyen.

Az elektromos, elektronikai be-
rendezés definiciója kiegészítés-
re került a kivételekkel, ami nem 
más, mint a nagyméretű rögzített 
ipari szerszám és a világűrben való 

felhasználásra tervezett elektro-
mos, elektronikai berendezés, így a 
komplett meghatározás hozzáiga-
zításra került az elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU Irányelvhez, már 
ami az elektromos és elektronikai 
berendezések kategóriáit illeti.

Jogalkalmazást segítő fogalom-
ként meghatározásra került az 
elkülönített hulladék gyűjtésére 
szolgáló műanyag zsák, ami a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kor-
mányrendeletben meghatározott, 
elkülönített hulladék gyűjtésére 
szolgáló műanyag zsákként szere-
pel a Ktdt. módosításában.

A kereskedelmi csomagolószer és 
a kereskedelmi csomagolás telje-
sen megszűnik, azonban az italok 
fém csomagolása külön definíci-
óként szerepel, mégpedig: a kizá-
rólag fémből készült, fogyasztásra 
kész italok fogyasztói (elsődleges) 
közvetlen csomagolására alkalmas 
csomagolószer, a záróelem kivéte-
lével, ide nem értve a doboz, hordó 
palást lezárására szolgáló, vagy az-
zal egybeépített záróeleme meg-
nevezéssel.

Reklámhordozó papír 2018-tól ha-
tályos definíciója a pontos termék-

lehatárolást és egyértelmű kivéte-
lek meghatározását tartalmazza. 
A Ktdt. módosítás rögzíti, hogy 
amennyiben a termék mind az iro-
dai papír, mind a reklámhordozó 
papír funkciót betölti, a termék-
díj-kötelezettséget a reklámhordo-
zó papír termékkörre vonatkozóan 
kell teljesíteni a kötelezettnek. A 
termékkör részletes szabályai külön 
szakcikkben kerülnek ismertetésre. 

Pontosítások

Ilyen például a termékdíj raktárból 
történő árukivétel, az új adózási 
szabályok végett történő szavak és 
kifejezések, a számlán történő ter-
mékdíj feltüntetésére vonatkozó 
előírás, illetve az állam szerepvál-
lalása a termékdíjköteles termé-
kek hulladékainak közszolgáltatás 
keretében történő finanszírozására 
vonatkozó szabályok.

Áruosztályozási szabályok

Az áruosztályozási szabályok időál-
lapotának megváltoztatásával a 
jogalkotó szándéka az volt, hogy a 
termékdíj a nyilvántartási kötele-
zettség egységesítése érdekében 
más adónemek szabályaihoz ha-
sonlóan térjen át az ún. rögzített 
– 2010. január 1-jén hatályos – ta-
rifáról a tárgyév január 1-jén hatá-

AKTUÁLIS

DEBRECZENI LÁSZLÓ - KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS
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lyos áruosztályozási szabályok al-
kalmazására. Ez a szabályváltozás 
azonban a kötelezettől minden év 
végén a tevékenységét érintő ter-
mékdíjköteles termék szondázá-
sát igényli, vagyis át kell tekinteni 
a termékdíj-kötelezettségét érintő 
teljes termékkör lehatárolást.

Nem kell megfizetni jogintézmény

Ez a jogintézmény új ponttal egé-
szül ki, melynek lényege, hogy a kö-
telezett vevője a termékdíj felszá-
mítása nélkül, ún. nyilatkozatadás 
mellett szerezheti be azt az irodai 
papírt, amit ISBN számmal ellá-
tott könyv, a tankönyvjegyzékbe 
felvett tankönyv, vagy ISSN azono-
sítószámmal rendelkező időszaki 
kiadvány előállításához közvetlen 
anyagként használ fel.

Szintén új ponttal bővült a „nem 
kell megfizetni jogintézmény köte-
lezetti oldala”, mégpedig ha a köte-
lezett olyan reklámhordozó papírt 
hoz belföldön fogalomba, használ 
fel saját célra vagy vesz készletre, 
amely teljes nyomtatott felületére 
vetítve legfeljebb 50%-ában gaz-
dasági reklám terjesztésére szolgál, 
vagy amelyet közhasznú szervezet, 
állami, önkormányzati szerv alap-
feladata körében ad ki, akkor a ter-
mékdíjköteles termék termékdíját 
nem kell megfizetni. 

További feltétel is meghatározásra 
került, egészen pontosan az, hogy 
a reklámhordozó papír forgalomba 
hozatala során a termékdíjat abban 
az esetben nem kell megfizetni, ha 
a kötelezett megrendelője a meg-
rendelésével egyidejűleg írásban 
nyilatkozik a feltétel fennállásáról. 
Ha három szereplős az ügylet, ak-
kor a megrendelőnek a nyilatkoza-
ta megtétele előtt be kell szerez-
nie a közhasznú szervezet, állami, 
önkormányzati szerv nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy a meg-
rendelt áru megfelel-e az említett 
pont feltételeinek. A megrendelő 
kötelezettnek minősül, ha nem a 
nyilatkozat tartalma szerint jár el, 
akkor a termékdíjköteles termék 
termékdíját, valamint a termék-
díj-kötelezettség keletkezésének 

időpontjától számított késedelmi 
pótlékot kell megfizetnie.

Gépjárműre vonatkozó kedvez-
mények

Az a gazdálkodó, aki a gépjármű 
kibocsátása vagy készletre vétele 
végett válik kötelezetté, annak a 
termékdíjköteles alkotórészek ter-
mékdíjának vagy a termékdíj-át-
alány összegének megfizetéséből 
kedvezményeket kap, vagyis a ter-
mékdíj 70 %-át kell megfizetni a 
hajtómotorként elektromos mo-
torral is működő vagy a termékdíj 
50 %-át kell megfizetni a kizárólag 
elektromos hajtómotorral működő 
gépjármű esetén.

Termékdíj mögöttes szabályainak 
változása

A kötelezett termékdíj-kötelezett-
ségeit jellemzően a Ktdt. tartalmaz-
za, azonban mögöttes szabályait 
már az adózási szabályok szerint 
kell figyelembe venni. Itt lényeges 
változás történik, mivel 2018. janu-
ár 1-től az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvényt felváltó új 
adózás rendjéről szóló szabályozás, 
illetve az adóigazgatási rendtartás-
ról szóló törvény kerül bevezetésre. 
Ezek az új törvények foglalják majd 

magukba mindazon adózási sza-
bályokat, melyeket a kötelezettnek 
és az adóhatóságnak is alkalmazni 
kell a jövőben esedékes eljárások-
ban.

Szerződéses átvállalás

A Ktdt. 2018. január 1-jétől pontosan 
rögzíti azt az esetet, ami a korábbi 
években sok alkalommal vita tár-
gyát képezte, vagyis ha a kötelezett 
átalakulása, egyesülése, szétválá-
sa során létrejövő, új adóazonosító 
számmal rendelkező kötelezetté 
válik vagy az átvállalás jogcímének 
módosítása következik be, akkor 
új átvállalási szerződés megkötése 
szükséges, majd annak a nyilván-
tartásba vételét kell kérelmezni.

Mulasztási bírság

A Ktdt. jogkövetkezményei közül a 
mulasztási bírság szabályai is vál-
toznak, melyeket részben az új adó-
igazgatási szabályozás végett ha-
tároztak meg. Ezek alapján a NAV 
a kötelezettet legfeljebb 500 ezer 
forintig terjedő mulasztási bírság-
gal sújtja az új adózási szabályok 
alapján, azok közül is az általános 
bírságszabályra, a hiánypótlásra 
felhívás kötelező alkalmazására, az 
iratmegőrzési kötelezettség szabá-

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI 2018
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lyainak megsértésére, a bírságki-
szabásnál alkalmazandó mérlege-
lési szempontokra és a mulasztási 
bírság kiszabásának időbeli korlát-
jára vonatkozó szabályoknak meg-
felelően.

Termékdíjköteles termékek leha-
tárolása

A Ktdt. 1. számú mellékletét ké-
pező “Termékdíjköteles termékek, 
anyagok köre” sok olyan változást 
tartalmaz, amely végett minden 
kötelezettnek át kell tekinteni a 
tevékenységi körébe, ellátási lán-
cába tartozó teljes termékpalet-
tát. Ennek legföbb oka a fent már 
említett tárgyév január 1-jén hatá-
lyos áruosztályozási szabályok al-
kalmazására történő átállás, mivel 
minden egyes terméknél meg kell 
győződni arról, hogy a 2018. évi ha-
tályos vámtarifaszámok és alszá-
mok eltérnek-e az eddig alkalma-

zott 2010. évi vámtarifaszámoktól 
és alszámoktól. Amennyiben elté-
rés van, akkor a hatályos vámtarifa-
szám szerint meg kell állapítani a 
termékdíj érintettséget vagy annak 
a hiányát. (Például csomagolószer-
nél több tucat helyen, elektromos 
és elektronikai termékek többsé-
génél, irodai papírnál hét helyen, 
sőt minden egyes egyéb kőolajipari 
terméknél történt változás.)

Termékdíjtételek

Kollektív teljesítésnél a kereske-
delmi csomagolószer díjtételé-
nek megszüntetése mellett a fém 
ital-csomagolószer 57 Ft/kg díjté-
tellel került bevezetésre, míg az 
elektromos és elektronikai termék-
kör egységes 57 Ft/kg díjtétellel ke-
rült módosításra. 

Az egyéni hulladékkezelést válasz-
tóknak a papír anyagáramra 16 Ft/kg 

díjtétel helyett 11,5 Ft/kg rendsze-
rirányítási alapköltséget kell fizetni. 
A fém ital-csomagolószer fajlagos 
díjtételei rögzítésre kerültek.  Az 
elektromos és elektronikai termé-
kek esetében a rendszerirányítási 
alapköltség, a kezelési költség, il-
letve az externális költség elemek 
egységes díjtétel szerint kerültek 
kialakításra.

A leírtakból is jól kitűnik, hogy an-
nak a gazdálkodónak, akit érint a 
termékdíj szabályozás, annak tel-
jesen át kell tekintenie az eddig 
kialakított termékdíjjal kapcsolatos 
rendszerét a beszállítóktól kezdve 
a belső vállalati rendszeren át a ve-
vői partnerekkel bezárólag annak 
érdekében, hogy jogszerű, haté-
kony pénzügyi konstrukciókat tud-
jon kiakítani.

Debreczeni László

AKTUÁLIS

A FENTI TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN  
KÉRDÉSE VAN?

EZ ESETBEN KÉRDEZZE BÁTRAN KAMARAI SZAKTANÁCSADÓINKAT!

Hogyan teheti fel a kérdéseit?

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

1. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kattintva az oldal egy elektronikus formanyomtatványon kéri az 
Ön adatait és elérhetőségeit. (Kérjük, a kapcsolatfelvétel érdekében pontosan adja meg adatait!)

2. A kérdés természetétől függően válassza ki a megfelelő szakembert, a megjelölt szakterület alapján.
3. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt területre. majd kattintson a „KÜLDÉS” gombra!

Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik kamaránk automatikus válaszüzenete: „Köszönjük megkeresé-
sét! Kérdését megkaptuk, melyre szaktanácsadónk öt napon belül megküldi válaszát!” 

Aki Önnek válaszol: Debreczeni László - Környezetvédelmi termékdíj tanácsadó
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9:30 - 10:00 Regisztráció

9:00 - 11:00 Előadás
   előadó: Debreczeni László szaktanácsadó

   Kérdések, válaszok

PROGRAM:

Időpont:  2018. január 16.

Helyszín:  JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara
  I. emeleti tanácsterem
  Szolnok, Verseghy park 8.

”LEGYEN ÖN IS NAPRAKÉSZ!
A KÖRNYEZETVÉDELMI 

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOZÁSA 
2018. ÉVI VÁLTOZÁSAI”

Előadásunkon megismerheti a környezetvédelmi 
termékdíj szabályozásának 2018. évi változásait és 
az ezzel kapcsolatos teendőket.

 
   Jöjjön el tájékoztató
   rendezvényünkre és kérdezze
   személyesen a szaktanácsadót!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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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. 

Kamarai szaktanácsadóink: 

• DR. KOTHENCZ ÉVA 
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás)

• BERÉNYINÉ ÁDÁM NIKOLETTA 
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás)

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

• DEBRECZENI LÁSZLÓ 
Környezetvédelmi termékdíj

• DÖGEI CSABA 
Munkavédelem, tűzvédelem

• GÖCZŐ ÁGNES 
Marketing

• DR. BÖLCSKEI ZSOLT 
Munkajog, cégalapítás, társasági jog

• BÜKI PÉTER - ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT. 
Pályázatok

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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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 versenyképesebben tudjanak működni a külpiacokon.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

           BRFR20160128002

Bútorgyártó nagyvállalatok megbízásá-
ból francia beszerzési ügynökség keres 
hosszútávra megbízható, magyar, len-
gyel, román, szlovák, szlovén cseh, ukrán 
alvállalkozókat fa pultok és munkalapok 
gyártására. Az ügynökség a francia nagy-
vállalatok képviseletében gyártási és al-
vállalkozói szerződést kínál.

           BRLT20160517001 

20 éve a bútoriparban működő litván 
cég kereskedelmi megállapodást kí-
nál a bútorgyártás során felhasznált 
anyagok beszállítóinak, gyártóinak az 
alábbi termékek esetében: (laminált 
farostlemez, fa furnérok, rétegelt le-
mezek, magasfényű akril közepes sű-
rűségű farostlemezek, kő és forgácslap 
munkalapok, bútorszerelvények stb.) A 
partner felelőssége a biztonságos cso-
magolás biztosítása. 

           BRPL20161128001

Északnyugat-lengyelországi vállalat 
saját üzemcsarnokkal, gyártósorok 
beüzemelésében jártas szakembe-
rekkel (mérnökökkel) olyan bútor és 
ablakgyártókat keres, akik Lengyelor-
szágban is szeretnék elindítani ter-
melésüket. Az együttműködés alapja 
vegyesvállalat vagy termelési megálla-
podás lehet. 

           BRPL20170331002

Több mint 23 éves tapasztalattal ren-
delkező lengyel gyártó és kereskedel-
mi faipari vállalat gyártói partnereket 
keres, akinek a termékeit kereskedelmi 
megállapodás keretén belül forgalmaz-
ná a lengyel és nemzetközi piacokon is. 
A keresett, faipari termékek: állványok, 
polcok, dobozok, ládák, összehajtható 
asztallábak görgős alátétek (növények-
hez) és egyéb bútoralkatrészek. A cég 
továbbá keres rétegelt lemez gyártókat 
és fenyő fűrészáru beszállítókat is. 

           BRUK20150925001

Nagy, brit kerti termékeket gyártó és 
forgalmazó vállalt kínálatának bővíté-
séhez keres partnereket, beszállítókat. 
A következő fa termékek európai be-
szállítóit keresi: fa kerti díszkerítés, lu-
gas, pergola, kerti szegély, kerti bútor. 

           BRUK20170227001

Ismert brit vállalat fémforgácsoló szer-
számok javítására, felújítására és új 
vágószerszámok gyártására speciali-
zálódott. A cég a legtöbb ágazati szek-
torban jelen van, mint a repülőgépipar, 
atomenergia, gépjárműipar, olajipar. A 
cég érdekelt olyan európai szerszám-
gyártó vállalatok képviseletében, me-
lyek speciális szerszámgépeket kínál-
nak ügyfeleiknek.                          

           BRUK20170512001

Brit vállalat széles termékskáláját kí-
nálja igényes vevőkörének. Gyártói 
partnert keresnek MDF bútorelemek, 
fóliázott bútorfrontok és laminált for-
gácslapokból (MFC) készült bútorele-
mekhez. 

           BRFI20170310001

Finn vállalkozás kertészeti termékek 
gyártásához keres partnert. A termék 
9m2 műanyag hálóból és rácsból, va-
lamint fém alkatrészekből áll. A mun-
kafolyamat egyszerű sátor-szerű szer-
kezet varrást, valamint rozsdamentes, 
akasztóval ellátott fémrudak legyár-
tását igényli. Ezeket a részeket külön 
vállalkozás is előállíthatja, de ideális az 
egy helyben történő gyártás és csoma-
golás. Alvállalkozók bevonására is van 
lehetőség. 

            BRNL20171121001

Holland tervező vállalat számos geo-
metrikus lakberendezési üveg tárgyat 
fejlesztett ki. A kézzel készült terméke-
ket több éve sikeresen értékesítik Hol-
landiában, Franciaországban és más 
európai országokban. A növekvő keres-
let miatt a tulajdonos egy olyan gyártót 
keres, aki a gyártás teljes vagy részleges 
átvétele iránt érdeklődik, gyártási meg-
állapodás keretein belül.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

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

           BRIT20160330002

Hőcserélő berendezések tervezése, 
gyártása és fejlesztése területén több 
mint 30 éves tapasztalattal rendel-
kező olasz vállalat alvállalkozót keres 
a berendezések összeszereléséhez 
szükséges csövek, tömlők és tekercsek 
gyártásához.

           BRDE20171120001

Egy fiatal német spin-off vállalat aktív 
szerepet játszik a redox folyadékára-
mos akkumulátorokhoz felhasznált 
termékek gyártásában az akkumulá-
toripar számára. Termelési tevékeny-
ségeik növelése érdekében alvállalko-
zókat keresnek a filmvékonyságú (kb 
80 µm) fóliák kis mennyiségben (kb 
50.000 db/év) történő vágásához.

          BRUK20170719001

Brit gyártó vállalat, mely széles kör-
ben szállít rozsdamentes termékeket 
különböző iparágak számára, rozsda-
mentes, préselt mosogatókagylót ke-
res számos méretben és mennyiség-
ben gyártói megállapodás keretein 
belül. 

            BRDE20171115001

Német vállalat gyermekeknek és fel-
nőtteknek szánt takarók és szőnyegek 
kereskedelmével foglalkozik. Olyan 
európai gyártót keres aki raschel-gé-
peken gyárt takarókat.

           BRUK20161026001

Egyesült királyságbeli, gyermekeknek 
szánt beltéri fa termékek (bébi ringa-
tó, bébikomp) és bútorok tervezésére, 
gyártására és kereskedelmére spe-
cializálódott vállalat európai gyártói 
partnert keres. Olyan partnert keres 
a brit vállalat, amely a tervei alapján 
képes legyártani a termékeket és van 
tapasztalata rétegelt lemez hajlítás-
ban is. A brit cég már 15 éves tapasz-
talattal rendelkezik a termékfejlesz-
tés, gyártás és értékesítés területein és 
most bővíteni szeretné gyermekbútor 
kínálatát. 

           BRAT20160804001

Fémfeldolgozó és szellőző alkatrésze-
ket gyártó osztrák vállalat gépészeti 
alkatrészek gyártásában megfelelő 
tapasztalattal és erőforrásokkal ren-
delkező fémfeldolgozó partnert keres 
Magyarországon. 

           RSE20171019001

Svéd tervező keres saját fejlesztésű ter-
mékei (fűthető textil ülőpárna) gyár-
tásához partnereket. A prototípusok 
2018 elején készülnek, így a tervező 
most egy vagy két gyártót keres, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a fűthető 
textiltermékekkel való munkavégzés 
terén. További előny, ha a gyártó ren-
delkezik erőforrásokkal a textilre törté-
nő nyomtatáshoz. Gyártási megállapo-
dást keresnek. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network (EEN) szolnoki iro-
dája 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.

           BRRO20160208001

Román vállalkozás felvonók és elekt-
romos berendezések javítására és kar-
bantartására specializálódott. A cég 
a felvonókhoz alkatrészgyártót keres 
gyártói megállapodás keretein belül. 

           BRUK20160129001

Egyesült királyságbeli székhelyű cég 
horgos nehézdaruk tervezését és 
gyártását végzi 2500 tonnáig. Olyan 
partnert keresnek, aki le tudja gyárta-
ni a szerkezeteket, gyártói megállapo-
dás keretein belül.            

           BRUK20170831001

Brit gyártó cég európai gyártó és ösz-
szeszerelő partnert keres magas 
minőségű, asztali fatüzelésű pizza 
kemencéihez. A kemence a követke-
ző anyagok felhasználásával készül: 
üvegszál, üvegrost, sütőkő, zúzott 
csempe, agyag, 316 minőségű rozsda-
mentes acél.

           BRFR20170215002

Francia kereskedelmi ügynök, mely a 
HVAC szektorra (fűtés, hűtés, légkon-
dicionálás) specializálódott, és bőví-
tené portfólióját. Új, európai gyártói 
partnereket keres olyan légkezelő 
berendezés alkatrészekhez, mint kon-
zolok, állvány profilok, íves és/vagy 
szögletes csatornák. Kereskedelmi 
megállapodást kínál. 
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2017. december 11. óta nyújthatják be támogatási kérelmeiket a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok (kkv) technológiai innovációs fejlesztésekhez a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív 
program (GINOP) keretében. A pályázatra rendelkezésre álló teljes összeg 17 milliárd forint.

A kkv-k 5-15 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást igényelhetnek 
eszköz- és szoftverbeszerzésre. A ko-
rábbi gyakorlattal ellentétben nem 
csak termelő és gyártó cégek nyújt-
hatnak be pályázatot "A kkv-k ver-
senyképességének növelése adaptív 
technológiai innováció révén" című 
felhívásra.

A pályázat olyan eszközök, imma-
teriális javak - szoftver, gyártási li-
cenc vagy know-how - beszerzését 
támogatja, amelyek a vállalkozás-
nál nem állnak rendelkezésre és 
beszerzésük révén új vagy lénye-
gesen módosított termék, szol-
gáltatás, eljárás jön létre, illetve új, 
vagy lényegesen módosított eljá-

rás, technológia alkalmazását, piaci 
bevezetését eredményezi. A támo-
gatás mértéke maximum a fejlesz-
tés értékének 50 százaléka lehet. A 
támogatási kérelmekről egyszerű-
sített eljárásrend keretében dön-
tenek, a projektek megvalósítására 
rendelkezésre álló idő maximum 
hat hónap.

DEBRECZENI LÁSZLÓ - KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ

ESZKÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT 
NEM CSAK TERMELŐ ÉS  
GYÁRTÓ CÉGEKNEK!

Alapvető cél 

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a 
támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak 
rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 
 új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 
 új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci 

bevezetésére kerül sor. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszege 17 Mrd Ft. 
A támogatott kérelmek várható száma: 850-3400 db. 

A támogatás mértéke A támogatás összege: 5-15 millió Ft  
A támogatás mértéke: 50%. 

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,  
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
c) amelyek Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt 

vezető gazdasági társaságok, 
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá, 
e) amelyek meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységet folytatnak. 
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az, aki a GINOP 2. prioritásában benyújtott 
támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban. 

 

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
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Területi korlátozás Konvergencia régiók területén megvalósított projekt (székhely, telephely). 

Kötelezettségvállalás 
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését 
követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg 
legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak 
végéig. 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Eszközbeszerzés 
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
 
Immateriális javak beszerzése 
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, 
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 
 
Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a 
Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy 
intelligens technológiák valamelyikéhez. 
 
A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 
- Egészséges társadalom és jólét - Egészséges és helyi élelmiszerek 
- Fejlett jármű- és egyéb gépipari 

technológiák 
- Agrár-innováció 

- Tiszta és megújuló energiák - Infokommunikációs technológiák és 
szolgáltatások 

- Fenntartható környezet - Befogadó és fenntartható társadalom, 
élhető környezet 

 
Intelligens technológiák: 
 fotonika, lézertechnológia 
 

 korszerű csomagolástechnikai 
technológiák 

 különleges anyagok, korszerű 
anyagok, modern anyagtechnológiák 

 vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, 
műtrágya és kozmetikumok gyártása) 

 bionika  építőipar (építőanyag-technológiák) 
 nem gépipari fémfeldolgozás  textilipar 
 elektronika és félvezető-technológia  fa- és bútoripar 
 korszerű szénhidrogén technológia  logisztika, kulturális és kreatív ipar 

 

Elszámolható 
költségek 

a) Eszközbeszerzés költségei 
 Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek VTSZ lista szerint) 

költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a szállítás és üzembe 
helyezés, a betanítás költségét is. 

 
b) Immateriális javak beszerzésének költsége 
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi 

fejlesztésű szoftverek kivételével (TESZOR lista szerint), 
- Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc 

beszerzése, 
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített 

újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított 
vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how. 

Projektidőszak Legfeljebb 6 hónap. 

Illetékes hatóság 
NGM – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684.  

Beadási határidő 2017. december 11-én 12 órától – 2018. február 15-én 12 óráig 

 A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2017.12.12.
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 ■ Alkotó-, művészeti, szórakoztató 
tevékenység (90)

 ■ Állat-egészségügyi ellátás (75)
 ■ Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása (15)
 ■ Bútorgyártás (31)
 ■ Egyéb építmény építése (42)
 ■ Egyéb feldolgozóipari tevékenység (32)
 ■ Egyéb jármű gyártása (30)
 ■ Egyéb szakmai, tudományos, mű-
szaki tevékenység (74)

 ■ Élelmiszergyártás (10)
 ■ Építészmérnöki tevékenység; mű-
szaki vizsgálat, elemzés (71)

 ■ Építményüzemeltetés, zöldterü-
let-kezelés  (81)

 ■ Épületek építése (41)
 ■ Erdőgazdálkodás (02)
 ■ Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonot-
táru gyártása (16)

 ■ Fémalapanyag gyártása (24)
 ■ Fémfeldolgozási termék gyártása (25)
 ■ Film, video, televízióműsor gyártása, 
hangfelvétel -kiadás (59)

 ■ Gép, gépi berendezés gyártása (28)
 ■ Gépjármű, motorkerékpár kereske-
delme, javítása (45)

 ■ Gumi-, műanyag termék gyártása (22)
 ■ Gyógyszergyártás (21)
 ■ Hulladékgazdálkodás (38)
 ■ Humán-egészségügyi ellátás (86)
 ■ Információs szolgáltatás (63)
 ■ Ipari gép, berendezés, eszköz javítá-
sa (33)

 ■ Italgyártás (11)
 ■ Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (19)
 ■ Kőolaj-, földgázkitermelés (06)
 ■ Közúti jármű gyártása (29)
 ■ Légi szállítás (51)
 ■ Nemfém ásványi termék gyártása (23)
 ■ Növénytermesztés, állattenyésztés, 
vadgazdálkodás és kapcsolódó szol-
gáltatások (01)

 ■ Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység (18)

 ■ Papír, papírtermék gyártása (17)
 ■ Postai, futárpostai tevékenység (53)

 ■ Raktározás, szállítást kiegészítő 
tevékenység (52)

 ■ Ruházati termék gyártása (14)
 ■ Speciális szaképítés (43)
 ■ Sport-, szórakoztató, szabadidős 
tevékenység (93)

 ■ Számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása (26)

 ■ Számítógép,  személyi, háztartási 
cikk javítása  (95)

 ■ Szárazföldi, csővezetékes szállítás (49)
 ■ Szennyeződésmentesítés, egyéb 
hulladékkezelés (39)

 ■ Szennyvíz gyűjtése, kezelése (37)
 ■ Távközlés (61)
 ■ Textília gyártása (13)
 ■ Tudományos kutatás, fejlesztés (72)
 ■ Vegyi anyag, termék gyártása (20)
 ■ Villamos berendezés gyártása (27)
 ■ Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás (35)

 ■ Víztermelés, -kezelés, -ellátás (36)

Fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolása

TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése

Alapvető cél 
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai 
vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és 
szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, 
kapacitáskihasználtságának javítása. 

Pályázók köre 

- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, vállalkozások  

- Egyéni vállalkozások 
- Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 

társaságok 
- Önkormányzatok, intézményeik, önkormányzati gazd-i társaságok 
- Nonprofit szervezetek, Szövetkezetek, Egyházi jogi személyek 
Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 
- Az ingatlan tulajdonosa, vagy a szálláshely üzemeltetője 

Területi korlátozás A Budapesten megvalósuló projektek nem támogathatóak. 

Feltételek 

A támogatási konstrukció keretében kizárólag az alábbi kategóriához kapcsolódóan 
nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás: 
- panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül 

Meglévő (üzemelő) panzió fejlesztése támogatható, amely a pályázat benyújtásakor 
panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik. 
E mellett a pályázónak vállalnia kell, hogy 
- a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig megszerzi, 
- évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja, 
- a nyitvatartott napokra vetített min. 50%-os kihasználtságot ér el. 

Nem támogatható: 
 falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó 

nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, 
turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztése. 

Rendelkezésre álló forrás A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: Mrd forint  
A támogatott pályázatok várható száma: db 
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A támogatás mértéke 

A vissza nem térítendő támogatás összege: 5 – 42 millió Ft. 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. 70% 
Fajlagos korlátok:  
 Max. 5 M Ft/meglévő szoba felújítása esetén 
 Max 7,5 M Ft kapacitásbővítés esetén 

Támogatható 
 tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek (min 50%): 
- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, és a szálláshelyek 

szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások; 
- meglévő kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó 

infrastrukturális beruházások támogatása (a szolgáltatási kínálat minőségi és mennyiségi 
fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, 
kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési 
pontjaihoz igazodva, az elszámolható költségének 40%-ig. (A 40%-os korlát nem 
vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális 
beruházásokra.) 

- meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának 
növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 

- a szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli 
infrastrukturális fejlesztések; 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 kereskedelmi egységen belül levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és 

színvonalának növelése; 
 a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások, 
 kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs 

technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy 
hardware beszerzése, 

 szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása; 
 az épület teljes körű azbesztmentesítése; akadálymentesítés; 

Elszámolható 
költségek 

Előkészítési költségek (max. 5%): 
 üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció 

elkészítésének költsége 
Szolgáltatások igénybe vételének költségei: 
 műszaki ellenőr költsége (max 1%); 
Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek: 
- szálláshely kapacitásbővítéséhez, vendéglátó egységek felújítási, átalakítási, építési, 

bontási munkálatainak költségei; 
- meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó 

átalakítási, felújítási, építési költségei; 
- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési 

költségei; 
- épület azbesztmentesítési költsége; akadálymentesítés költsége 
- szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális 

fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége; 
Eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől): 
- szálláshely kapacitásbővítéséhez, vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, 

konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök; 
- a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához 

szükséges eszközök költségei; 
- info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez 

kapcsolódó hardware eszközök költsége; 
- bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök költsége; 
- telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

költségei, 
- akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei; 
- immateriális javak költsége (max 10%): software, honlapfejlesztés 

Projektidőszak A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. 

Közreműködő szervezet Magyar Turisztikai Ügynökség 
1525 Budapest Pf.: 97. 

Beadási határidő 2017. október 19.  – 2019. december 4. 

 Forrás: pályázati felhívás (www.kisfaludyprogram.hu); 2017.10.05.
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EGY CSALÁDIAS ÉTTEREM 
SZOLNOK SZÍVÉBEN

CÉGBEMUTATÓ: TÓTH ZOLTÁN - TÓTH ÉS TÁRSA KFT.

Tóth Zoltán vagyok, a Tóth és Társa Kft. ügyvezető igazgatója, a szolnoki Halászcsárda Étterem 
üzemeltetője. Vállalkozói pályafutásomat 1983-ban kezdtem ipari szolgáltatóként. A Tóth és 
Társa Kft-t 2000-ben alapítottam, folytatva az ipari szolgáltató tevékenységet. Vendéglátás-
sal 1989-ben kezdtem foglalkozni. A Halászcsárda 2003. március 2-án nyitotta meg kapuit az 
Alföld szívében, a Tisza partján, Szolnok belvárosában, a Rózsakert szomszédságában.

Az 1990-es években, mikor az épület 
felújítása zajlott, egy baráti beszél-
getés alkalmával javasolta egy isme-
rősöm, hogy halászcsárda jellegű 
legyen a belső berendezés, díszítés. 
Ez akkor megragadt a fülemben, s 
mikor a végső kialakítást terveztük, 
megvalósítottuk.

A működés megkezdésekor 6 alkal-
mazottal indultunk, a folyamatos 
fejlődés eredményeképpen pedig 
jelenleg 17 főből áll a személyzet. 
Alkalmazottaink szeretnek a Csár-
dában dolgozni, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint hogy többen már a 
kezdetektől nálunk dolgoznak, má-
sok pedig közel tíz éves múltra tekin-
tenek vissza, és összeszokott csapat-
ként munkálkodnak nap, mint nap.

Tanulók képzésével nyitás óta fog-
lalkozunk. Az évek során nagyon jó 
kapcsolatot alakítottunk ki a kör-
nyékbeli szakképző iskolákkal és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarával.

Alkalmazottaink közül ketten vé-
gezték el a mesterképzést, így ren-
delkezünk egy pincér- és egy sza-
kácsmester oktatóval is, a törvényi 
előírásoknak megfelelve.

Azokat a tanulókat, akikkel meg vol-
tunk elégedve, és ők is maradnának, 
szívesen alkalmazzuk saját munka-
vállalóként. A tanulók gyakorlati fog-
lalkoztatásának ugyanis ez lenne a 
célja – és mi ki is használjuk –, hogy 
a gyakorlati évek alatt megtanulják 

a helyi sajátosságokat, megismerjék 
a kollégákat, és ne a „valós” munka 
megkezdésekor kelljen betanulniuk.
Tanulóink közül többen vettek részt 
országos szakmai versenyen. Volt 
köztük, aki megnyerte a Szakma Ki-
váló Tanulója elnevezésű versenyt, 
méghozzá kiemelkedő eredményt 
ért el, és a verseny alkalmával fel is 
szabadult, így év végén mentesült a 
vizsgák alól.

Az oktatóink szakmai munkájának 
köszönhetően tanulóink megállják 
helyüket más vendéglátó egysé-
gekben is, szívesen fogadják őket, el 
tudnak helyezkedni.

A tanulók után igényelhető decent-
ralizált pályázaton két alkalommal is 

VÁLLALKOZÁS
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nyertünk, melyet eszközbeszerzésre 
és eszköz-korszerűsítésre fordítottunk.

Terveim között szerepel, hogy lá-
nyom bekapcsolódik az üzleti te-
vékenységbe, és idővel átveszi a 
Halászcsárda, az alkalmazottak irá-
nyítását.

Éttermünkben lehetőség van napi 
menü fogyasztására, továbbá a tra-
dicionális halételek mellett számos 
tartalmas és ízletes étel várja a hoz-
zánk betérőket. A népi hagyomá-
nyokhoz kapcsolódóan Márton-na-
pon libasülttel kedveskedünk a 
vendégeknek, karácsonykor pedig 
sokkal nagyobb mennyiségben ké-
szítünk halászlevet, hogy vendégeink  

el is tudják vinni, így minél több asz-
talra kerüljön belőle az ünnepekre. 
Ezen túlmenően hidegtálak készí-
tését is vállaljuk.

A helyiség adottságai alkalmasak 
családi, illetve baráti összejövetelek, 
osztálytalálkozók, üzleti vacsorák, de 
akár kisebb esküvők lebonyolítására 
is. 

A megfelelő szakmaiság figyelem-
bevétele mellett célunk egy baráti, 
családi hangulat kialakítása. Ennek 
köszönhető, hogy a szolnoki csa-
patok sportolói (például kosarasok, 
vízilabdások) körében is közkedvelt 
éttermünk, és vendégeink 80%-a 
visszajáró törzsvendég.

Helyhiány miatt sajnos nincs lehe-
tőségünk bővítésre, ezért célunk az, 
hogy a minőséget fenntartsuk, és az 
eddig megszokott alázattal és szak-
maisággal szolgáljuk ki a jelenlegi 
és jövőbeli vendégeinket.

A közeledő ünnepek alkalmából 
minden kedves olvasónak áldott 
karácsonyt és boldog, békés, új esz-
tendőt kívánnak a Halászcsárda Ét-
terem dolgozói!

Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató

Cím: 5000 Szolnok, Damjanich út 1.
Telefon: 06-56/429-519

web: www.halaszcsardaszolnok.hu

CÉGBEMUTATÓ: TÓTH ZOLTÁN - TÓTH ÉS TÁRSA KFT.
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„A PEUGEOT QUALITE  
ALAPTŐKÉJE A MINŐSÉG,  
ÉS VÁSÁRLÓINAK BIZALMA”
CÉGBEMUTATÓ: QUALITE '96 KFT.

Cégünk, a Qualite ’96 Kft. 22 éve működő családi vállalkozás. 1995. október 1-jén alakult 
meg Szolnokon azzal a céllal, hogy a méltán nagyhírű PEUGEOT márka hírnevét öregbítse 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Társaságunk első autószalonját 1997. márciusában nyi-
totta meg Szolnokon.

Kulcsfontosságú eredményeink kö-
zött fontos megemlítenünk, hogy 
2002-ben Jászberényben, majd 
2004-ben Karcagon másodkereske-
dést nyitottunk, továbbá 2004-ben 
elindult használtautó kereskedé-
sünk is Szolnokon.

Társaságunk meghatározó szerepet 
tölt be Peugeot gépjármű értéke-
sítés területén, hiszen a Qualite ’96 
Kft. a márka egyedüli forgalmazója 
három kereskedésével Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében. A műkö-
dés megkezdése óta szerződésben 
állunk a márka importőrével. Érté-
kesítési tevékenységünk eredmé-
nyeképpen több alkalommal is el-
nyertük az „Év kereskedője” címet, 
amely tükrözi társaságunk kiváló 
munkáját. Folyamatos fejlődésünk 
megmutatkozik eladási statiszti-
kánkban is, miszerint az elmúlt két 
évben az autóeladásaink száma 
44%-al nőtt. Eladásaink közel 70%-
át a kishaszongépjárművek for-
galmazása alkotja. Amellett, hogy  

közel 10%-os a piaci részesedésünk a 
Peugeot országos piaci teljesítmé-
nyében, folyamatosan dobogós 
helyen állunk a márkakereskedői 
hálózat: minőségi mutatóiban, érté-
kesítési eredményeiben, szervizszol-
gáltatás ügyfél elégedettségében.

A társaság tevékenységi körét az új 
gépjármű kereskedelem mellett, 
már a kezdetektől fogva használt 
gépkocsik vétele és eladása, gépjár-
műjavítás, alkatrész nagy és kiske-
reskedelem, hitelközvetítés és bizto-
sításkötés is színesíti.

VÁLLALKOZÁS

„A Peugeot Qualite alap-
tőkéje a minőség, és vá-
sárlóinak bizalma. Arra 
törekszünk, hogy ügyfe-
leink számára az autóvá-
sárlás örömteli esemény, a 
mindennapos biztonságos 
autózás pedig észrevétlen 
alapfeltétel legyen. A cég 
tevékenységét ezért is jel-
lemzi hosszú távú tervezés 
és ügyfél orientált gondol-
kodásmód.”
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CÉGBEMUTATÓ: QUALITE '96 KFT.

Mindhárom telephelyünkön szer-
vizszolgáltatásunkat korszerű és a 
mai technológiai követelmények-
nek megfelelően felszerelt eszkö-
zökkel végezzük. Szolnoki telep-
helyünkön jól felszerelt lakatos és 
festő üzem végzi a karosszériajaví-
tásra szoruló gépjárműveket. 

Szolgáltatásaink színvonalára, a 
cégünknél egyedileg kidolgozott 
minőségbiztosítási rendszer is ga-
ranciát nyújt, mely eleget tesz az 
ISO 9001 minősítés elvárásainak. 
Szervizszolgáltatásaink nem csak 
Peugeot gépjárművek javításá-
ra terjednek ki, hanem független 
márkák szervizelésére is. Az új fej-
lesztések és technikák elsajátításá-
ra az importőr folyamatos képzést 
biztosít munkatársaink számára.

Szolnoki és jászberényi márkaszer-
vizünkben több mint tíz éve foglalko-
zunk tanulók gyakorlati képzésével. 
Autószerelő és karosszérialakatos 
mestereink évente 15-20 tanuló ok-
tatásában vesznek részt. 

A műhelyben található számos 
eszközt és gépet pályázati forrás-
ból szereztünk be, így a nálunk 
gyakorlatot teljesítő diákok a leg-
korszerűbb eszközök használatá-
nak elsajátítása mellett innovatív 
újdonságokkal is megismerked-
hetnek. 

A Ványai Ambrus Szakközépiskola 
és a Baross Gábor Gépipari Szakkö-
zépiskola diákjai az elméleti oktatás 
mellett hetente 2-3 napot töltenek 
szervizeinkben.

A nálunk gyakorlati képzésben 
részesült tanulók elhelyezkedési 
lehetőségeit garantáltan könnyí-
ti az, hogy az autószerelés teljes 
körű megismerésében betekintést 
nyerhetnek. 

A kamarával való több, mint 10 
éves jó kapcsolatunknak köszön-
hetően idén harmadik alkalommal 
tudtunk fogadni francia cserediá-
kokat.

További bővítéseket és fejleszté-
seket tartogat számunkra a jövő, 
csapatunk pedig, ahogy az elmúlt 
években is folyamatosan tovább 
fog bővülni.

Önt is várják a Peugeot Qualite 
márkakereskedései és szervizei!

„A Peugeot Qualite 
alaptőkéje a minőség, és vásár-
lóinak bizalma. Arra törekszünk, 
hogy ügyfeleink számára az 
autóvásárlás örömteli esemény, 
a mindennapos biztonságos 
autózás pedig észrevétlen alap-
feltétel legyen. A cég tevékeny-
ségét ezért is jellemzi hosszú 
távú tervezés és ügyfél orientált 
gondolkodásmód.”  

Mindhárom telephe-
lyünkön szervizszolgáltatá-
sunkat korszerű és a mai 
technológiai követelmények-
nek megfelelően felszerelt 
eszközökkel végezzük. 
Szolnoki telephelyünkön jól 
felszerelt lakatos és festő 
üzem végzi a karosszériaja-
vításra szoruló gépjárműve-
ket. Szolgáltatásaink szín-
vonalára, a cégünknél egye-
dileg kidolgozott minőségbiz-
tosítási rendszer is garanciát 
nyújt, mely eleget tesz az 
ISO 9001 minősítés elvárá-
sainak. Szervizszolgáltatá-
saink nem csak Peugeot 

gépjárművek javítására ter-
jednek ki, hanem független 
márkák szervizelésére is. 
Az új fejlesztések és techni-
kák elsajátítására az impor-
tőr folyamatos képzést biz-
tosít munkatársaink számá-
ra.  

Szolnoki és jászbe-
rényi márkaszervizünkben 
több mint tíz éve foglalko-
zunk tanulók gyakorlati kép-
zésével. Autószerelő és ka-
rosszérialakatos mestereink 
évente 15-20 tanuló oktatá-
sában vesz részt. A műhely-
ben található számos esz-
közt és gépet pályázati for-
rásból szereztünk be, így a 
nálunk gyakorlatot teljesítő 
diákok a legkorszerűbb esz-
közök használatának elsajá-
títása mellett innovatív új-
donságokkal is megismer-
kedhetnek. A Ványai Amb-
rus Szakközépiskola és a 
Baross Gábor Gépipari 
Szakközépiskola elméleti 

oktatása mellett hetente 2-3 
napot töltenek szervizeink-
ben. 
A nálunk gyakorlati képzés-
ben részesült tanulók elhe-
lyezkedési lehetőségeit ga-
rantáltan könnyíti az, hogy 
az autószerelés teljes körű 
megismerésében betekintést 
nyerhetnek. A kamarával 
való több, mint 10 éves jó 
kapcsolatunknak köszönhe-
tően idén harmadik alka-
lommal tudtunk fogadni fran-
cia cserediákokat. 

További bővítéseket 
és fejlesztéseket tartogat 
számunkra a jövő, csapa-
tunk pedig, ahogy az elmúlt 
években is folyamatosan 
tovább fog bővülni.  

Önt is várják a     
Peugeot Qualite márkake-
reskedései és szervizei! 

 

 

QUALITE ’96 KFT. 

 5000 Szolnok, Verseghy út 3. 
 5100 Jászberény, Nagykátai út 20/a 
 5300 Karcag, Madarasi út 54/a 

 06-56/524-090 
E-mail: qualite96@qualite.hu 

Web: www.qualite.hu 
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A kishaszongépjárműveket használó ügyfélkör elvárásainak megfelelően, a Peugeot 
nagy hangsúlyt fektet a külső-belső méretek, a megfelelő teherbírás, a megbízhatóság,  
valamint a felszereltség és az utastér minőségi kialakítására. 

Kedvező finanszírozásainknak köszönhetően cégek számára már 2,5% THM fix  
kamatozással is kínálunk tehergépjárműveket. A hitelügyintézést kollégáink helyben  
bonyolítják. 

Alvázas modelljeinkre egyedi 
felépítményezéseket is vállalunk:

 ■ Különböző méretű platók
 ■ Ponyvás felépítmény
 ■ Hálófülke
 ■ Emelőhátfal
 ■ Hűtős felépítmény
 ■ Autószállító
 ■ 7 személyes zárt furgon

Ön megálmodja, mi teljesítjük!

VÁLLALKOZÁS
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CÉGBEMUTATÓ: QUALITE '96 KFT.
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A SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETI, 
AZ ORROT CSÁBÍTJA, A BŐRT ÁPOLJA  
A SILK-FOR-ME TERMÉSZETES  
KÉZMŰVES SZAPPAN

Kovács Melinda vagyok, a Latifundium 2003 Bt. ügyvezetője. Ingatlanvagyon értékelőként 
2003 óta tevékenykedem. Nagyon szeretem az ingatlanvagyon értékelést, szívem csücske a 
mezőgazdasági ingatlan, azonban szinte minden ingatlanfajtát értékeltem már. Kedves szá-
momra ez a szakma. 2014. év elején jutottam el oda, hogy szeretném magamat más területen 
is kipróbálni, tanulni, új ismereteket szerezni, fejlődni, más szakmát tanulni.

Hosszú évek óta küzdöttem én is 
azzal a problémával, hogy a bol-
ti szappanokat, tusfürdőket nem 
szerette a bőröm. Ekkor csöppen-
tem bele a kézműves szappanok 
világába. Elkezdtem kutatni az 
interneten, hol, hogyan tudnám 
ezt a gyönyörű szakmát megta-
nulni. 

Ekkor bukkantam rá Juhászné Ko-
vács Kornélia Szappaniskolájára, 
aholis megtanulhattam a kézmű-

ves szappankészítés csínját-bínját 
egy lelkes szakembertől. 

Az alapok elsajátítása után kezdő-
dött el kísérleti folyamat a család 
és közeli barátok legnagyobb örö-
mére. Tekintettel arra, hogy a szap-
panreceptek kitalálása, a szappan 
megalkotása után szükségem volt 
kísérleti alanyokra. Természete-
sen szívesen és örömmel vettek 
és vesznek részt a mai napig az új 
szappanok tesztelésében.

A tesztelések és kísérletezések 
után 2017. év elején indult el a 
gyártás. Jelenleg 8 féle szappan 
készül kellő alapossággal, oda-
figyeléssel: Natúr (illatmentes), 
Levendula álom, Citromliget, 
Gyöngyvirágos réten sétálva, Kó-
kuszcsók, Tengerparton, Vörösbo-
ros csók, Narancsos csokis ahogy 
én szeretem fantázianevekkel. 

Ebben a gyönyörű szakmában 
most nagy szükség van a kitartásra,  

VÁLLALKOZÁS

CÉGBEMUTATÓ: KOVÁCS MELINDA - LATIFUNDIUM 2003 BT. 
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mert sok cég foglalkozik szappan 
gyártással.

Értékesítéskor az online és hagyo-
mányos (bolti) értékesítést része-
sítem előnyben. Olyan jó vissza- 
hallani, amikor a vásárló úgy 
megy be a boltba, hogy a Kovács 
Melinda féle szappant keresi, 
mert azt akarja megvásárolni. 

Mind az online, mind a hagyomá-
nyos értékesítés folyamatos fejlő-
désen megy keresztül, mindig van 
tanulnivaló ebben a témában.

Míg a szappanok tesztelése és 
kísérletezése folyt, volt még arra 
időm és energiám, hogy írjak egy 
könyvet a szappanokról: Szap-
pan? Természetesen! A magyar 
kézműves szappan kisokos cím-
mel. 

Ennek a könyvnek az a célja, hogy 
aki természetes, kézműves szap-
pant használ, az legyen felvilágo-
sítva, tudja már meg konkrétan, 
hogy az a szappan, amit használ, 
miért is jó neki, az az alapanyag 
miért is jó a bőrének. Az egész-
ségtudatos élet fontos része az 
is, hogy tudjuk, miért jó ezeket a 
szappanokat használni. 

Megtudatjuk még a könyvből (a 
teljesség igénye nélkül) pl.

 ■ régen hogyan készültek a szap-
panok,

 ■ mennyire volt veszélyes a szap-
panok készítése,

 ■ mitől természetes a szappan
 ■ mitől natúr a natúrszappan
 ■ milyen alapanyagok vannak a 

szappanban, illetve ezen alap-
anyagok milyen más területen 
alkalmazhatóak még

 ■ melyek azok az alapanyagok, 
amelyeket napozás során is 
használhatunk természetes 
fényvédő hatásuk miatt

 ■ a kézmosásnak mikor van a vi-
lágnapja, stb.

Azonban nekem még ez sem 
volt elég, és elkezdtem a szap-

pankészítésen belül egy másik 
területet is felfedezni, a dekorá-
cióként használható szappanvi-
rág csokrokat. Na ez egy csodás 
világ még. Itt aztán tényleg csak 
a fantázia szabhat határt, melyről 
ugyebár tudjuk, hogy határtalan. 
Meglephetjük vele kedves sze-
rettünket bármilyen alkalomra, 
sőt, még különleges alkalom sem 
kell hozzá, csak úgy, mert éppen 
rá gondoltunk. Garantálom, hogy 
őszinte mosoly lesz minimum a 
reakció.

Ezek a dekorációs szappanvirág 
csokrok bárhol elhelyezhető-
ek. Csodás éke lehet pl. a fürdő-
szobának, nappalinak, hálónak. 
Azonban a szállodai szobák, re-
cepciók, irodák, éttermek hangu-
latát is fokozni lehet. Különböző 
rendezvényeken is nagy sikert 
lehet aratni ezekkel a különleges 
szappanvirág csokrokkal. 

De miért is különlegesek, mit is 
tudnak? Egyediek, tartósak, de-
koratívak, és illatosak. 

CÉGBEMUTATÓ: KOVÁCS MELINDA - LATIFUNDIUM 2003 BT.
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Az 1993-ban alapított, 100%-ban magyar magántulajdonban lévő cég Karcag térségének egyik 
meghatározó gépipari vállalkozása. Az egykori SZIM Karcagi Gépgyár Rt. szakmai utódjaként 
a szervezet mintegy 50 éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik. A dolgozók egy  
része még a magas kvalifikációt igénylő szerszámgépgyártásban szerezte szakmai gyakorlatát  
és adta tovább az új generációnak.

A cég kezdetben mindössze 40-50 
fővel dolgozott, beszállítói export pi-
acra gyártott elsősorban finomlemez 
szerkezeteket és gépburkolatokat.

Az elavult géppark miatti verseny-
hátrányt a sokoldalúan képzett la-
katosok és precíz forgácsoló szak-
emberek munkája kompenzálta. 
Neves nemzetközi nagyvállalatok 
beszállítójaként stabil piacot és ki-
egyensúlyozott gazdálkodást alakí-
tottak ki.

A 90-es évek végétől jelentős tech-
nológiafejlesztésbe kezdtek. Elő-

ször saját erőből, majd különböző 
pályázatokon nyert támogatások-
kal több CNC gépet vásároltak, régi 
üzemépületek felújításával bőví-
tették a termelőterületet. 1998-tól 
bevezették az ISO9001 szerinti mi-
nőségbiztosítási rendszert, majd 
2005-től a gyártáskövető integrált 
vállalatirányítási rendszert is. 

A fejlesztési intézkedések kapcsán 
folyamatosan nőtt a műszaki al-
kalmazottak létszáma is. Mindezek 
együttesen fokozták a beszállítói 
versenyképességet, de egyúttal ko-
moly alapot biztosítottak saját ter-

mékek fejlesztésére és gyártására 
is. Saját termékfejlesztéssel 2005 
óta foglalkozik a cég 2-3 fő fejlesz-
tőmérnök vezetésével, közben a 
beszállítói termékek volumene is 
megduplázódott. Az árbevétel több 
mint 90%-a export.

Jelenleg közel 6000 m2 üzemi te-
rületen, összesen 140 fő dolgozói 
létszámmal folyik a termelés 2 mű-
szakos munkarendben. Közülük 
15 fő gépészmérnök, 10 fő gépész-
technikus és mintegy 100 fő szak-
munkás, a többiek ügyviteli- és kü-
lönböző kisegítő alkalmazottak.

VÁLLALKOZÁS

CÉGBEMUTATÓ: SZIMMETRIA GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

A SZIMMETRIA GÉPIPARI ÉS  
KERESKEDELMI KFT.  
BEMUTATÁSA
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Fő tevékenységi körök:

 ■ megújuló energiahordozók elő-
állításhoz és felhasználásához 
szükséges gépi berendezések 
fejlesztése és gyártása

 ■ finomlemez szerkezetek, gép-
burkolatok gyártása exportra

 ■ forgácsolt gépalkatrészek gyár-
tása exportra

 ■ CNC lemezmegmunkálási szol-
gáltatások (lézervágás, élhajlítás)

A megmunkálás minőségét meg-
határozó korszerű technológiát az 
alábbi berendezések biztosítják:

 ■ 2 db lézervágógép
 ■ 4 db CNC élhajlítógép
 ■ 500 m2 alapterületű, új porfestő 

üzem

 ■ 1 db CNC szalagfűrész
 ■ 8 db CNC forgácsológép,

valamint a jól képzett munkaerő.

Éppen ezért nagy hangsúlyt fek-
tetnek a szakember-utánpótlás 
biztosítására. Tanulók gyakorlati 
szakképzésével 10 éve foglakoznak ta-
nulószerződések keretében. Elsősor-
ban gépi forgácsoló, de igény szerint 
szerkezeti lakatos vagy CNC gépke-
zelő képzésben is tudnak lehetősé-
get biztosítani a tanulók számára.  

A helybeli szakképző iskolával és 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával is 
kiváló kapcsolatot ápolnak, hatéko-
nyan részt vesznek a duális képzés 
eredményes megvalósításában. 

A szakképzés technikai feltételei-
nek javításához, korszerűsítéséhez 
több alkalommal vettek igénybe 
pályázaton nyert támogatást. A 
legtehetségesebb tanulóknak év-
ről-évre emelt ösztöndíjat és állás-
lehetőséget biztosítanak. A végzős 
tanulók közül évente 3-5 fő részére 
tudnak állást ajánlani.

Nemcsak az utánpótlás növelésére, 
de a tapasztalt munkaerő megtar-
tására is nagy hangsúlyt fektetnek. 
A tisztességes és kiszámítható bé-
rezés mellett étkezési hozzájáru-
lást, iskolakezdési támogatást és év 
végi jutalmat is kapnak a dolgozók.

Minden évben május 1-jén egész 
napos családi rendezvényen látják 
vendégül a dolgozókat családtag-
jaikkal együtt.
 
A jövőt illetően a Kft. vezetői (egy-
ben tulajdonosai) bizakodóak, 
mert 2018-2019 években megva-
lósuló nagy ívű technológiafejlesz-
tésekről döntöttek, kihasználva a 
pályázati lehetőségeket is. Ennek 
keretében új korszerű üzemcsar-
nok épül és „high-tech” megmun-
kálógépek kerülnek beszerzésre. 
Ezzel a beruházással méretben, 
bonyolultságban és pontosságban 
is óriásit lépnek előre a növekvő 
vevői igények teljesebb körű kiszol-
gálásában.

CÉGBEMUTATÓ: SZIMMETRIA GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
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A MAGYARORSZÁGI 
CIPŐGYÁRTÁS MEGHATÁROZÓ 
SZEREPLŐJE

A Lorenz Shoe Group Kft. osztrák tulajdonú, prémium cipőgyártásra specializálódott vállalat. Az 
európai konszern központja Taufkirchenben található, a martfű gyárban a teljes kész cipőgyártá-
si folyamat megtalálható, míg Varazdinban a cipőfelsőrészek készítése történik.  A Lorenz Shoe 
Group 1200 dolgozójával a minőségi HÖGL, GANTER és HASSIA cipőmárkáival évi 90 millió euró 
forgalmat ér el, évente több mint 1,5 millió pár cipőt készít.

A sokéves üzleti tapasztalatoknak és 
a folyamatos termék innovációknak 
köszönhetően az osztrák központ 
olyan kollekciókat fejleszt, melyek 
megfelelnek a minőséggel, nőies-
séggel és kényelmes viselettel szem-
ben támasztott legmagasabb köve-
telményeknek. 

A HÖGL márka a Josef Högl cipész-
mester által 1935-ben alapított csa-
ládi osztrák vállalkozásból nőtte ki 
magát világszerte elismert márkává. 
A Högl „Look, Feel, Love” szlogennel 
divat és elegancia életérzését kép-
viseli. A nőies alkalmi női cipőkből 
szezononként 55 féle modell készül 
el, ami színben és anyagban még 
szélesebb választékot jelent. 

A GANTER Shoes leányvállalatot 
1922-ben Waldkirch-ben alapítot-
ták, specialista a kiváló minőségű 
sportos cipők piacán. A „természe-
tesen járni” szellemiségében, a lábra 
legjobban illeszkedő cipők gyártását 
végzi.  Specialitása a gördülő talp, 
ami megőrizve az eleganciát mégis 
megfelelő kényelmet biztosít a min-
dennapokban.

A HASSIA márkát 1884-ben alapí-
tották, követi a klasszikusan elegáns 
divatot, de nem tesz kompromisz-
szumot a kényelem és az illeszkedő 
forma tekintetében.  

3000 partnerünk értékesíti világ-
szerte a Lorenz Shoe Group által 
gyártott minőségi cipőket. 90% fe-
letti exportjával a világ 40 országá-
ban jelen van.

VÁLLALKOZÁS

CÉGBEMUTATÓ: LORENZ SHOE GROUP KFT.
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PÁLYAVÁLASZTÁSI
RENDEZVÉNYEK A MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK A MEGYÉBEN

2017. október 18-19-én Szolnokon a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnokában került 
megrendezésre a „Szakmák Világa” Pályaválasztási Kiállítás a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szervezésében. Ezen a két napon a me-
gye egész területéről várták a pályaválasztás előtt álló diákokat, akik megismerkedhettek a 
szakképző iskolákkal, illetve ízelítőt kaphattak a vállalatok tevékenységéből. 

A rendezvényen a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara is képviseltette magát, 
kiállítóként szakmai anyagokkal és 
személyes tanácsokkal segítve a pe-
dagógusok munkáját, a diákok és 
szüleik pályaválasztását. 

Október végén hagyományterem-
tő szándékkal, első alkalommal, 
kétnapos szakmaválasztó kiállítást 
szervezett Jászberény város önkor-
mányzata, együttműködve a térségi 
szakképző intézményekkel, vala-
mint a kistérség vállalkozásaival. 

A rendezvényre mintegy ezer 7-8. 
osztályos jászsági általános iskolás 
diák jelentkezett, akik csoportokban 
előre megszervezett módon látogat-
ták végig az egyes standokat, ahol 
kilenc szakképző intézmény és ti-
zenhat vállalkozás ajánlatai között 
böngészhettek. Kamaránk ismét  
kiállítóként volt jelen a rendezvé-
nyen, segítve a pályaválasztás haté-
konyságát.

November elején megyénkben to-
vábbi két pályaválasztást segítő ren-
dezvény is megrendezésre került, 
az egyik a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályának szervezésében 
2017. november 7-én Kunszentmár-
tonban, a másik 2017. november 10-
én Karcagon helyi összefogás révén. 

Mindkét rendezvényre kamaránk 
meghívást kapott a szervezőktől, 
ahol kérdés, érdeklődés esetén áll-
tunk a fiatalok rendelkezésére.

SZAKKÉPZÉS
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GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN
KÁDAS GYÖRGY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY,  
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
ÉS KOLLÉGIUM KARCAGI TAGINTÉZMÉNYE

Intézményünkben több mint négy évtizede folyik gyógypedagógiai nevelés - oktatás. Az ál-
talános iskolás különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekeket elfogadó, 
gyermekszerető, családias környezet fogadja, ahol minden tanuló jól érzi magát és biztosított 
számukra a folyamatos fejlődés. A gyógypedagógiai nevelés során az illetékes szakértői bizott-
ság szakvéleményét figyelembe véve az egyéni képességekre, sajátosságokra építünk. 

A tanulás sikerességéhez a külön-
böző gyógypedagógiai eljárások, 
speciális terápiák –logopédia, hallás-
fejlesztés, mozgásterápia-is hozzájá-
rulnak. A tanév során havonta szerve-
zünk olyan szabadidős programokat 
a gyerekek számára, amelyek hagyo-
mányokhoz, ünnepekhez kötődnek, 
melyek a család, a szeretet, az össze-
tartozás élményét nyújtják.

Iskolánk 1+2 éves szakmái (A kép-
zés 1 éves előkészítő évfolyammal 
indul, majd a szakma 2 év alatt sze-
rezhető meg.)

 ■ Kerékpárszerelő: modern kerék-
párok és a legújabb alkatrészek 
állnak rendelkezésre, hogy a ta-
nulók elsajátítsák ezt a szakmát. 

 ■ Kerti munkás, Parkgondozó: me-
zőgazdasági szakmák, ahol ki-
emelten fontos szerepet kap a 
gépesítés, ezért egyszerűbb me-
zőgazdasági gépek használatát is 
megtanulják a gyerekek. 

 ■ Mézeskalács-készítő: a hagyomá-
nyos mézeskalács és sütemény-
készítés világával ismerkednek 
meg a diákok.

Iskolánk 4 éves szakmái (A képzés 
előkészítő évfolyam nélkül indul.)

 ■ Népi kézműves Kosárfonó és fo-
nottbútor-készítő: a kosárfonáson 
kívül fonott bútorokat is készíte-
nek a tanulók.

 ■ Népi kézműves Szőnyegszövő: 
szövőkereten, szövőállványon és 
szövőszéken sajátítják el a szőtte-
sek készítését a diákok.

Általános információk: sajátos neve-
lési igényű, tanulásban akadályozott 
tanulóknak a beiratkozás alkalmá-
val rendelkeznie kell érvényes szak-
értői véleménnyel.  A képzés ideje 
alatt egyéni fejlesztés keretén belül 
biztosítjuk a szakértői véleményben 
megfogalmazott gyógypedagógiai 
fejlesztést. 

Az iskolaépület saját kollégiummal 
rendelkezik, ahol mind a lányok, 
mind a fiúk számára tudunk elhelye-
zést biztosítani. A sportolni vágyók a 
sportpályát, a tornatermet és a kon-
di szobát használhatják. Számítógép 
terem és könyvtár segíti a tanulást. 
Pályázati lehetőség függvényében, 
külföldi szakmai gyakorlatokon igyek-
szünk tanulóink ismereteit bővíteni.

Szakmai kiállításokon, nyílt napokon 
betekintést nyerhetnek az érdeklő-
dők iskolánk életébe.

SZAKKÉPZÉS
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,  
VALAMINT SIKEREKBEN GAZDAG EREDMÉNYES ÚJ ÉVET  
KÍVÁNUNK A MEGYE VALAMENNYI VÁLLALKOZÁSÁNAK!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA


