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Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Expert vegyes fogyasztása 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 137 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Partner vegyes fogyasztása 4,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 112 g/km.

*A feltüntetett ajánlatok 2018. február 1-től visszavonásig, illetve az akciós készlet erejéig megkötött szerződésekre érvényesek. A jelenlegi fi nanszírozási konstrukció belföldi 
székhelyű vállalkozások számára elérhető forintalapú, fi x kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingfi nanszírozással, kizárólag új Peugeot Partner, új Peugeot Expert és új Peugeot 
Boxer haszongépjárműre. A fi nanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 36 hónap, maximum 61 hónapos futamidővel, minimum 1 000 000 Ft fi nanszírozási összeggel 
érhető el, akár induló 2,5% THM-mel. A 2,5% THM-es fi nanszírozás pontos paramétereiről és feltételeiről érdeklődjön a programban részt vevő Peugeot-márkakereskedésekben! 
A lízingszerződés rendelkezése alapján a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a 
Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak, és a felsorolt feltételek nem minősülnek a 2013. évi V. 
törvény 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A részletekért forduljon bizalommal a programban részt vevő Peugeot-márkakereskedésekhez!
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2018. JÚNIUS 28. – JÚLIUS 1. - JÁSZFÉNYSZARU

A hagyományt őrző rendezvényt a Jászok Világtalálkozóját XXIV. alkalommal rendezte meg 
Jászfényszaru város. A szívet-lelket gyönyörködtető eseményt évről-évre méltóképpen ünnep-
lik a Jász települések. Az elmúlt évtizedekben az alsó- és a felsőjászságban szerzett személyes 
tapasztalataim, élményeim alapján tanúsíthatom, hogy Jászfényszaru a város lelkes lakóinak 
példaértékű összefogásával igényesen, rendkívül magas színvonalon szervezte a találkozót. 

A sikerhez minden bizonnyal hoz-
zájárult a város tartósan kiemelke-
dő gazdasági teljesítménye. A te-
lepülés ipargazdasága a megyénk 
egészének több mint egyharmadát 
reprezentálja. Itt helyezkedik el az 
ország egyik legjobb, hanem a leg-
jobb Ipari Parkja. Példaértékű a tő-
kevonzó képesség, a betelepült vál-
lalkozások száma közel áll a 40-hez. 

A jól működő nagyvállalkozások 
mellett kiépült a beszállítói inf-
rastruktúra, illetve teljes körben a 
szolgáltatás. A sikeresen működő 
ipargazdaság jó alapokat teremtett 
a kisváros építéséhez, szépítéséhez. 
A nagyon tehetséges és ambiciózus 

polgármester a tartósan kiemel-
kedő eredmények mozgatórugója. 
E környezetben a Jászok Világta-
lálkozójának nívós megszervezése 
eredményezte az eseményt átélt 
résztvevők jó közérzetét, életre szó-
ló élményét.  

A felvonuló Jász települések kígyó-
zó sorát végigszemlélve a mosoly-
gó, derűt sugárzó arcokat látva azt 
éreztem, hogy erre csak a jászok 
képesek. A 30 °C körüli nagy hőség 
ellenére csodálatos volt a fegyelem, 
a nagy tömeg viselkedéskultúrája. 
A ritkaságszámba menő esemény 
alkalmas volt arra is, hogy több év-
tizede nem látott iskolatársakkal, 

barátokkal, korábbi munkatársakkal 
szót váltsunk, kezet szorítsunk és 
örüljünk egymásnak. 

Őszintén örülök annak, hogy Jász-
ként részese voltam a Világtalálko-
zónak és a Kereskedelmi és Ipar-
kamara nevében elismeréseket 
adhattam át Dr. Kállai Mária or-
szággyűlési képviselőnek, korábbi 
kormánymegbízottnak, és Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszonynak. A két kiemelkedő sze-
mélyiség kamaránk első számú tá-
mogatója közé tartozik. 

Dr. Sziráki András
JNSZM KIK elnök

AKTUÁLIS

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
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DR. KÁLLAI MÁRIA

2006-tól Szolnok Város al-
polgármestereként, majd 
2012-től kiemelkedő szak-
tudása elismeréseként 
Kormánymegbízott tiszt-
séget töltött be Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében. 

A 2018. április 8-ai válasz-
tások során Szolnok 1.  
számú választókerületé-
ben országgyűlési képvi-
selővé választották. 

Dr. Kállai Mária vezetői 
munkája során partner-
ként elfogadva kamarán-
kat példaértékűen együtt-
működött.

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ

GYŐRINÉ  
DR. CZEGLÉDI MÁRTA

1990 óta Jászfényszaru 
város sikeres polgármes-
tere. A megye ipargaz-
dasági teljesítményé-
nek mintegy 30%-a e 
városhoz kötődik és itt 
van az ország egyik leg-
jobb Ipari Parkja 39 vál-
lalkozóval.

A gazdasági sikerben ki-
emelkedő az érdeme a 
polgármester asszony-
nak. 

A XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ KITÜNTETETTJEI
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KUTYAJÓ

2018. ÁPRILIS 3. - TISZAFÜRED

Április 3-án, kedden adták át a Julius-K9 füredi üzemét, mely 120 új munkahelyet jelent a 
városban. Az 1997 óta működő magyar vállalat kutyasport, munkakutya- és hobbikutya- 
felszerelések gyártásával foglalkozik.

A vállalat vezetője, Sebő Gyula is-
mertette a beruházást és a jövőbeni 
terveket. Elhangzott, hogy a cég a 
Magyar Termék Nagydíjas Julius-K9 
kutyahám gyártója. A tiszafüredi var-
roda közel háromezer négyzetmé-
teren működik és 60 millió forintos 
bértámogatásra tett szert. Ennek kö-
szönhetően Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében, több telephelyen már 
összesen 160 főt foglalkoztatnak.

Személyesen gratulált a munkahely-
teremtő beruházáshoz Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
és Kovács Sándor megyei elnök. 

Ugyancsak üdvözölte a fejlesztést Dr. 
Sziráki András a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, aki elmondta ezzel a 
céggel tovább színesedett megyénk 
ipargazdasága. A hátrányosabb hely-
zetű Közép-Tiszavidéken a házi ked-

vencek részére terveznek és gyárta-
nak kutyahámokat és díszesebbnél 
díszesebb ruhákat. A vállalkozó fel-
ismerte a piaci igényeket Európában 
és nagy sorozatban, széles választék-
ban készíti a házi kedvencek díszeit 
évi egy-, másfélmilliós darabszám-
ban. A befektető mellett kiemelt az 
érdeme Ujvári Imre polgármester 
úrnak az új munkahelyek létesítésé-
ért, aki a rendezvényen felidézte a 
munkahelyteremtéshez vezető hosz-
szú és rögös utat.

A beruházás célja, a térség gyártói 
és egyben logisztikai központjának 
megvalósítása. A komplexumban a 
gyártáson túl minőség-ellenőrzés és 
csomagolás zajlik majd.

Ennek eredményeként közvetlenül 
innen indulhatnak útra a termékek 
a német, kínai, amerikai kereskedel-
mi partnerekhez. A füredi üzemben 
először hetven, később ötven újabb 
munkavállaló kezdi meg a kutyafel-
szerelések gyártását.

AKTUÁLIS
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Megjelent az online számlázás végre-
hajtási szabályait tartalmazó rende-
letmódosítás - jelentette be a Nem-
zetgazdasági Minisztérium. A tárca 
emlékeztet arra, hogy július 1-jétől kö-
telező a számlázóprogramok online 
bekötése az adóhivatalhoz, a lega-
lább 100 ezer forintot elérő áfa össze-
get tartalmazó számlákról adatot kell 
szolgáltatni a hivatal számára. 

A számlát kiállító vállalkozónál az adat-
szolgáltatást a program automatiku-
san végzi el, ez a vállalkozónak sem-
milyen többletmunkát nem jelent. 
Az online számlázás a csalárd cégek 
kiszűrésével nemcsak a tisztességes 
vállalkozókat és az államkassza bevé-
telét védi, hanem jelentősen csökkenti 
a vállalkozások adminisztrációs terheit 
is. A rendeletmódosítás - az Európai 
Bizottság jóváhagyását követően - 
megjelent a Magyar Közlönyben.

A kézi számlák adatait is továbbíta-
ni kell, de azt ajánlják, hogy az érin-
tettek álljanak át a kézzel kiállított 
számla helyett a számlázóprogram 
használatára. Arra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy ha a kézi számlában 
szereplő áfa összege legalább félmil-
lió forint, akkor legkésőbb a kiállítás 
utáni napon, ha ennél kevesebb az 
áfa összege, akkor pedig a számla 
kiállításától számított öt napon be-
lül kell az adatokat rögzíteni az adó-
zónak egy erre a célra létrehozott 
weboldalon. Az online számlázás a 
számla kiállítójánál ugyanis kivált-
ja a belföldi összesítő jelentést, sőt 
a vállalkozások adatszolgáltatással 
érintett számlái is lekérdezhetőek 
lesznek.

A kézi számlák adatait is továbbítani 
kell, de mivel ezt a műveletet érte-
lemszerűen nem egy program végzi 

el, érdemes az érintetteknek átállni 
a kézzel kiállított számla helyett a 
számlázóprogram használatára. 

Ha a kézi számlában szereplő áfa ösz-
szege legalább félmillió forint, akkor 
legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha 
ennél kevesebb az áfa összege, akkor 
pedig a számla kiállításától számí-
tott öt napon belül kell az adatokat 
rögzíteni az adózónak egy erre a cél-
ra létrehozott weboldalon. 

A számlázóprogramok adóhivatali 
bekötésével évi 50 ezermilliárd fo-
rint összegű számlaforgalom válik 
láthatóvá és követhetővé a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal számára - mond-
ta 2017-ben Tállai András, a NAV ak-
kori vezetője.

Forrás: www.nepszava.hu
www.kisalfold.hu

INGYENES SZÁMLÁZÁSI PROGRAM KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK

Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, hogy a NAV saját fejlesztésű online számlázó-
programja egy olyan speciális és egyedülálló szolgáltatás, amelyet jellemzően a kis- és 
középvállalkozások tudnak majd használni. Az ingyenes program biztosítása példaértékű 
lehet a bürokráciacsökkentésben is - hangsúlyozta.

JÚLIUSTÓL JÖN AZ  
ONLINE SZÁMLÁZÁS

AKTUÁLIS
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MÉLTÁNYOS ADÓZTATÁS: A BIZOTTSÁG 
VÉGSŐ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEKET 
JAVASOL EGY CSALÁSBIZTOS RENDSZER 
KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
2018. MÁJUS 25. - BRÜSSZEL

A Bizottság ma a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó uniós szabályok részletes technikai 
módosítására tett javaslatot, kiegészítve ezáltal a rendszer átalakítására vonatkozó, közelmúlt-
béli javaslatát, melynek célja a rendszer csalásokkal szembeni ellenálló képességének javítása.

A mai intézkedéscsomag lényegesen 
módosítja a héával kapcsolatos sza-
bályokat, és célja, hogy megkönnyítse 
az uniós vállalkozások életét, véget 
vetve az egységes piacon 25 éven át 
alkalmazott „átmeneti” héaszabályo-
zásnak. 

Tavaly októberben a Bizottság ja-
vaslatot tett egy egységes, uniós 
héaövezet létrehozásának alapvető 
elveire vonatkozóan, mely segítene 
szembeszállni az uniós tagállamok 
államháztartásainak jelenleg mint-
egy évi 50 milliárd eurónyi kárt okozó 
csalásokkal. A Bizottság azt reméli, 
hogy ezek a technikai intézkedések 
ösztönözni fogják a tagállamokban 
az áruk EU-n belüli kereskedelmé-
re vonatkozó egyszerűbb és ellen-
állóbb, végleges uniós héarendszer 
általánosabb elveiről vagy alapvető 
elemeiről zajló vitákat.

Pierre Moscovici, a gazdasági és 
pénzügyekért, valamint az adó- és 
vámügyért felelős biztos kijelentette: 
„A ma ismertetett javaslatok az uni-
ós héarendszer átalakításának utol-
só elemeit képezik. Megteremtik az 
előfeltételeit egy egyszerűbb szabá-
lyokra épülő, kevésbé bürokratikus 
és – az egyablakos online ügyintézés-
nek köszönhetően – ügyfélbarátabb 
rendszernek valamennyi kereskedő 
számára. Itt az ideje, hogy tagálla-
maink megbízzanak egymásban 
az EU-n belül lebonyolított ügyletek 
utáni héabeszedést illetően. Becslé-
seink szerint a javasolt reform 80%-
kal csökkentené a határokon át-
nyúló héacsalások miatt évente 50 
milliárd eurót is kitevő veszteséget. 
Remélem, hogy a tagállamok most 
megragadják az alkalmat arra, hogy 
minőségi héarendszert alakíthas-
sunk ki az EU számára.”

A javaslat fő elemei

A végleges héarendszer alapvető ele-
meinek az alkalmazása a héairány-
elv jelentős módosítását vonja maga 
után. A héairányelvben foglalt 408 
cikkből közel 200 cikket kell majd ki-
igazítani ahhoz, hogy a vállalkozások 
és az államháztartások a következő 
előnyöket élvezhessék:

Az áruk megadóztatásának egy-
szerűsítése

A jelenlegi héarendszerben az áruk 
vállalkozások közötti kereskedelme 
két ügyletre oszlik: az egyik a héa-
mentes értékesítés a származási 
tagállamban, a másik pedig a mega-
dóztatott vásárlás a rendeltetési hely 
szerinti tagállamban. A mai javaslattal 
megszűnik ennek a tulajdonképpen 
egyetlen kereskedelmi ügyletnek a 
mesterséges szétválasztása. Ameny-
nyiben egyetértés születik, az áruk 
határon átnyúló kereskedelmét a 
héaszabályokban foglalt módosítá-
sok „egyetlen adóköteles szolgáltatás-
nyújtásként” fogják meghatározni. Ez 
biztosítani fogja, hogy az árukat ab-
ban a tagállamban adóztassák meg, 
amelyikben az áruk szállítása véget ér 
– mint ahogyan ennek lennie is kelle-
ne. A héacsalások így drámai mérték-
ben csökkenni fognak.

Egyablakos online ügyintézési 
pont kereskedők számára

Annak érdekében, hogy a héaszabá-
lyok módosítása a lehető leggördüléke-
nyebb legyen a vállalkozások számára, 
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a mai javaslatokkal bevezetésre ke-
rülnének az ahhoz szükséges ren-
delkezések, hogy valamennyi uniós, 
vállalatközi (B2B) kereskedő számára 
létre lehessen hozni egy online portált 
vagy egy egyablakos ügyintézési pon-
tot héafizetésük rendezésére, mint 
ahogyan azt a Bizottság 2017 októberi 
reformjavaslatában már bejelentet-
te. Ez a rendszer az olyan, nem uniós 
vállalkozások számára is elérhető lesz, 
amelyek Unión belüli vállalkozások 
számára kívánnak értékesíteni, és 
amelyeknek máskülönben minden 
egyes uniós tagállamban a héával 
kapcsolatos nyilvántartásba kellene 
vetetniük magukat. Amint a rendszer 
életbe lép, ezeknek a vállalkozások-
nak csupán ki kell nevezniük egy köz-
tes szereplőt az EU-ban, aki helyettük 
intézi majd a héa-ügyleteket.

Kisebb bürokrácia

A változtatások újra előtérbe helye-
zik a héával kapcsolatos önszabályo-
zást, és csökkenteni fogják azokat az 
adminisztratív lépéseket, amelyeket 
a vállalkozásoknak meg kell tenniük, 
amennyiben más tagállam vállalko-
zásai számára értékesítenek. Az átme-
neti héaszabályozással kapcsolatos 
egyedi beszámolási kötelezettségek-
re az áruk kereskedelmét illetően a 

továbbiakban nem lesz szükség. Az 
uniós kereskedelem tekintetében a 
számlakiállításra az eladó tagállama 
szerinti szabályok vonatkoznak majd, 
ami megkönnyítené az eladók dolgát.

Rendszerint az értékesítő felel a 
héabeszedésért

A mai javaslat pontosítja, hogy az ér-
tékesítőnek kell felszámolnia az áruk 
értékesítése után fizetendő héát egy 
másik uniós országban található ügy-
fele számára, mégpedig a rendelteté-
si hely szerinti tagállam adókulcsának 
megfelelően. Az áruk megvásárlója 
kizárólag akkor lesz héafizetésre köte-
les, ha minősített adóalany (pl. az adó-
hatóság által akként elismert megbíz-
ható adózó).

Háttér-információk

A közös hozzáadottértékadó rend-
szer az európai egységes piac egyik 
fontos tényezője. A forgalmi adókat 
váltotta fel, amelyek torzították a ver-
senyt és akadályozták az áruk szabad 
mozgását, majd módosításra került 
a tagállamok közötti árukereskede-
lemre vonatkozó ellenőrzések és alaki 
követelmények megszüntetésének 
lehetővé tétele érdekében. Az uniós 
tagállamok számára óriási és egyre 

növekvő bevételi forrást jelent. 2015-
ben több mint 1 billió eurót tett ki, ami 
az uniós GDP 7%-ának felel meg. Az 
EU egyik saját forrása szintén a héán 
alapul. Fogyasztási adóként az adóz-
tatás egyik leginkább növekedésbarát 
formájának számít.

A Bizottság időről időre sürgeti a héa-
rendszer reformját. A héára vonatko-
zó, 2016-os cselekvési tervben már 
szerepelt, hogy a Bizottság javaslatot 
kíván tenni az EU-ra alkalmazandó 
végleges héarendszer létrehozására. 
Azóta előrelépések történtek: új sza-
bályok kerültek jóváhagyásra az online 
értékesítések után fizetendő héára vo-
natkozóan, emellett pedig a Bizottság 
már előterjesztette javaslatát a jövőbe-
li, végleges uniós héaövezet főbb elve-
ire, valamint arra a jelentős reformra 
vonatkozóan, hogy miként állapítsák 
meg a héamértéket az uniós tagálla-
mokban. A mai javaslat e lépések nyo-
mán született meg. Meghallgattuk az 
Európai Parlament és a Tanács véle-
ményét. Mindketten azt javasolták, 
hogy bármely jövőbeli héarendszer 
a rendeltetési hely szerinti adózásra 
épüljön, azaz azon országéra, amely-
ben az árukat megvásárolják vagy a 
szolgáltatásokat igénybe veszik.

Forrás: www.europa.eu (IP/18/3834)

MÉLTÁNYOS ADÓZTATÁS
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A BIZOTTSÁG ÜDVÖZLI AZ  
AUSZTRÁLIÁVAL ÉS ÚJ-ZÉLANDDAL  
FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSOK  
MEGKEZDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁT
2018. MÁJUS 22. - BRÜSSZEL

A Bizottság üdvözli, hogy a Tanács a mai napon elfogadta az Ausztráliával és Új-Zéland-
dal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalási irányelveket. 
Mostanra befejeződtek az előkészületek, amelyek a két megállapodás hatásvizsgálatára 
is kiterjedtek, és megkezdődhetnek a hivatalos tárgyalások.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bi-
zottság elnöke így nyilatkozott: „Ezek 
a megállapodások a többek között 
Kanadával, Japánnal, Szingapúrral, 
Vietnammal, valamint Mexikóval 
nemrégiben sikeresen megkötött 
megállapodásokra épülnek majd, 
kiterjesztve a nyitott és szabályalapú 
világkereskedelem iránt elkötelezett 
partnerek szövetségének körét. A 
nyitott kereskedelemmel együtt kell 
járnia a nyitott és inkluzív politikai 
döntéshozatalnak. Ezért a Bizott-
ság közzétette az Ausztráliával és 
Új-Zélanddal kapcsolatos tárgya-
lási meghatalmazások tervezetét, 
amikor e tárgyalások megkezdését 
javasolta a Tanácsnak. E megálla-
podásokat a legteljesebb átlátható-
ság mellett fogjuk megtárgyalni, és a 
tagállamoktól is elvárjuk, hogy ilyen 
magas szintű átláthatóságot valósít-
sanak meg.”

Cecilia Malmström kereskedelem-
politikáért felelős biztos így nyilatko-
zott: „Ez nagyszerű hír. Alig várjuk, 
hogy Ausztráliát és Új-Zélandot is az 
EU szoros kereskedelmi partnerei-
nek folyamatosan bővülő körében 
üdvözölhessük. Közös értékeink, és 
nyitott, globális látásmódunk révén 
már jelenleg is közel állunk egymás-
hoz. Most közösen fogunk tárgyalni 
olyan, mindenki számára előnyös 
kereskedelmi megállapodásokról, 
amelyek új lehetőséget teremtenek 
vállalkozásainknak, valamint ma-
gas szintű biztosítékokat nyújtanak 

a kulcsterületeken, például a fenn-
tartható fejlődés terén. Várakozás-
sal tekintek a következő hetekben 
sorra kerülő canberrai és wellingtoni 
látogatásom elé, amelynek célja a 
tárgyalások hivatalos megkezdése. 
A hasonlóan gondolkodó partne-
rek közötti tárgyalások megkezdése 
fontos jelzést jelent egy olyan idő-
szakban, amikor sokan a könnyeb-
bik utat, vagyis a protekcionizmust 
választják.”

Ausztrália és Új-Zéland fontos szövet-
ségesek, és ezek a megállapodások 
jelentős gazdasági előnyt biztosíta-
nak, elhárítva az akadályokat és még 
inkább fellendítve a kereskedelmet. A 
távolság ellenére az EU már jelenleg 
is nagyjából hasonló volumenű keres-
kedelmet folytat ezzel a két országgal, 
mint Mexikóval és Kanadával.

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal létrejövő 
kereskedelmi megállapodások értékes 
belépési pontot nyújtanának az uniós 
vállalkozásoknak a tágabb ázsiai-csen-
des óceáni régióba. E megállapodások 
révén az európai vállalkozások azonos 
helyzetbe kerülnek egyéb olyan térség-
beli országok vállalkozásaival, amelyek 
csatlakoztak a csendes-óceáni partner-
ségről szóló átfogó és progresszív megál-
lapodáshoz (CPTPP), vagy preferenciális 
kereskedelmi megállapodások révén 
már jelenleg is jobban hozzáférnek az 
ausztrál és új-zélandi piacokhoz. Malm-
ström biztos júniusban Ausztráliába és 
Új-Zélandra utazik, hogy politikai szin-
ten megkezdje a tárgyalásokat. Ezután 
a tárgyalócsoportok közötti első tárgya-
lási fordulóra a tervek szerint júliusban, 
Brüsszelben kerül sor.

Forrás: www.europa.eu (IP/18/3881)
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ÉVENTE 60 MILLIÁRD EURÓ VESZTESÉ-
GET OKOZ AZ EURÓPAI UNIÓBAN A  
HAMISÍTÁS 13 KULCSFONTOSSÁGÚ  
GAZDASÁGI ÁGAZATBAN
2018. JÚNIUS 6. - BRÜSSZEL

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) új kutatásának eredményei azt mutatják, hogy 
évente 60 milliárd euró vész el a hamisítás miatt 13 gazdasági ágazatban. Az elmúlt 5 évben az EUIPO 
nyomon követte a hamisítás gazdasági költségeit a szellemi tulajdont érintő jogsértésekre érzékeny 
ágazatokban. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a hamis termékek piaci jelenlétének köszönhetően 
ezeknek az ágazatoknak a közvetlen éves vesztesége eléri a 60 milliárd eurót, mely az eladások 7,5%-
ának felel meg. A felhalmozódott veszteségek évente uniós polgáronként 116 eurónak felelnek meg.

Mivel a jogszerűen működő gyártók 
kevesebbet termelnek, mint azt ha-
misítás hiányában tennék, ezáltal 
kevesebb munkavállalót foglalkoztat-
nak, így ezen ágazatokban ez 434000 
munkahely közvetlen megszűnésé-
hez vezet. A jelentés becslése szerint 
a hamisítás miatt a 13 ágazat veszte-
sége a közvetlen értékesítés tekinte-
tében Magyarországon évi 12,2%. Ez 
körülbelül évi 936 millió eurónak (290 
milliárd magyar forintnak), vagy egy 
magyar lakosra jutó 95 eurónak (29 
433 magyar forintnak) felel meg.

A vizsgálatba bevont 13 ágazat: koz-
metikai és testápolási cikkek; ruházati 
cikkek, lábbelik és kiegészítők; sport-
cikkek; játékok és játékszerek; éksze-
rek és órák; kézitáskák és bőröndök; 
zenei felvételek; szeszes italok és bo-
rok; gyógyszerek; növényvédő szerek; 
okostelefonok; akkumulátorok és gu-
miabroncsok.

Ezek az adatok az elmúlt 5 év során 
az EUIPO által végzett kutatási mun-
kafolyamat részét képezik, és első 
alkalommal jelennek meg egységes 
jelentésben. A közzétett összefoglaló 
jelentés magában foglalja a szelle-
mi tulajdon uniós gazdasághoz való 
hozzájárulásával, valamint a hamisí-
tás és a kalózkodás nemzetközi ke-
reskedelemben okozott költségeivel 
kapcsolatos kutatásokat is. Emellett 
összefoglalja a szellemi tulajdont 

érintő jogsértések megakadályozásá-
ra a nemzeti, regionális és nemzetközi 
szervek által vállalt intézkedéseket is.
Az EUIPO elnöke, António Campinos 
a következőket mondta: „Az elmúlt 
5 év során született jelentéseink és 
kutatásaink első alkalommal adnak 
átfogó képet a hamisításnak és a ka-
lózkodásnak az Unió gazdaságára 
és munkahely teremtési intézkedé-
seire gyakorolt hatásairól, valamint 
információkat nyújtanak a szellemi 

tulajdont érintő jogsértésekre vonat-
kozóan. Kutatásaink során kimu-
tattuk továbbá a szellemi tulajdon 
pozitív hozzájárulását a foglalkozta-
táshoz és növekedéshez. Munkánkat 
oly módon végeztük, hogy a politikai 
döntéshozók és az állampolgárok 
számára egyértelmű legyen a szelle-
mi tulajdon értéke és az ennek meg-
sértéséből eredő károk.”

Forrás: www.sztnh.hu

AKTUÁLIS
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EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK: 
ÚJ UNIÓS SZABÁLYOK A TENGERI  
HULLADÉK CSÖKKENTÉSÉÉRT

2018. MÁJUS 28. - BRÜSSZEL

Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság 
ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tenger-
partjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a 
tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.

Ezek a termékek együtt az összes ten-
geri hulladék 70%-át teszik ki. Az új 
szabályok arányosak és termékre sza-
bottak, hogy a legjobb eredményt ér-
jék el. Minden termékre más és más 
intézkedések vonatkoznak majd. Azo-
kat az egyszer használatos műanyag 
termékeket, melyeket ki lehet váltani 
más, könnyen beszerezhető és meg-
fizethető termékekkel, tilos lesz piaci 
forgalomba hozni. Azoknak a termé-
keknek az esetében, amelyeknél nem 
állnak rendelkezésre alternatívák, a 
hangsúly a használatuk korlátozásán 
lesz tagállami csökkentési célú intéz-
kedések, valamint a gyártókra vonat-
kozó tervezési és címkézési követel-
mények, illetve hulladékgazdálkodási 
és -eltávolítási követelmények előírása 
révén. Az új szabályoknak köszönhető-
en Európa vezető helyzetbe fog kerülni 
ezen a globális jelentőségű területen.

Frans Timmermans, a fenntartható 
fejlődésért felelős első alelnök így nyi-
latkozott: „A Bizottság ígéretet tett 
arra, hogy csak azokkal a kiemelt 
kérdésekkel foglalkozik, amelyek 
uniós szinten összehangolt intézke-
déseket követelnek meg, a többit a 
tagállamokra hagyja. A műanyag 
hulladék kétségkívül ilyen uniós ve-
tületű probléma, melyet az EU-nak 
közösen kell megoldania, hiszen a 
műanyag hulladék bejut a levegő-
be, a talajba, a tengerekbe és az 
élelmiszerekbe. A ma javasolt intéz-
kedések eredményeképpen keve-
sebb egyszer használatos műanyag 
termék lesz az élelmiszer-áruházak 
polcain. Ezeknek a termékeknek egy 
részét be fogjuk tiltani, és környezet-
kímélőbb alternatívákkal fogjuk he-
lyettesíteni őket, így a fogyasztóknak 
nem kell lemondaniuk kedvenc ter-
mékeikről.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremté-
sért, a növekedésért, a beruházásokért 
és a versenyképességért felelős alel-
nök hozzátette: „A műanyag nagyon 
fontos szerepet játszik a minden-
napjainkban, ám felelősségteljesen 
kell használnunk. Az egyszer haszná-
latos műanyagok felett eljárt az idő 
mind gazdasági, mind környezetvé-
delmi szempontból. A ma benyújtott 
javaslatok az üzleti élet szereplőinek 
és a fogyasztóknak egyaránt segíteni 
fognak abban, hogy fenntarthatóbb 
alternatívákra álljanak át. A felvá-
zolt új szabályok egyben lehetősé-
get nyújtanak az EU országainak, 
hogy vezető szerepet játszanak a 
globális színtéren olyan termékek 
előállítása révén, melyekre a világon 
mindenütt szükség lesz az elkövet-
kező évtizedekben, és azáltal, hogy 
nagyobb gazdasági értéket nyernek 
ki becses és szűkös erőforrásaikból. 
A műanyag palackok gyűjtésére vo-
natkozóan javasolt célérték segíteni 
fog abban is, hogy a műanyag-újra-
hasznosítási ágazat prosperáljon.”

A tengeri hulladék 85%-át világszer-
te műanyagok teszik ki. A műanya-
gok okozta probléma kezelése tehát 
égetően fontos feladat, ugyanakkor új 
lehetőségeket is teremthet az innová-
ció, a versenyképesség és a munkahe-
lyteremtés terén.

A vállalkozások versenyelőnyre 
fognak szert tenni: Az EU-szerte 
egységes szabályok lehetővé fogják 
tenni az európai vállalkozásoknak, 
hogy növeljék tevékenységük mé-
retgazdaságosságát és versenyké-
pességüket a fenntartható termékek 
globális piacán. A műanyag újrafel-
használását elősegítő rendszerek (pl. 
betétdíjrendszerek) létesítése révén 
a vállalkozások gondoskodni tudnak 
a magas minőségű anyagok stabil 
utánpótlásáról. Az európai cégek ösz-
tönözve lesznek továbbá arra, hogy 
nagyobb értéket nyújtó, fenntartha-
tóbb megoldásokat keressenek, ami 
technológiai versenyelőnyt fog bizto-
sítani számukra globális versenytár-
saikkal szemben.

AKTUÁLIS
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ÚJ UNIÓS SZABÁLYOK A TENGERI HULLADÉK CSÖKKENTÉSÉÉRT

Különböző termékekre különböző 
intézkedések fognak vonatkozni

A műanyag zacskók használatának 
visszaszorítását célzó 2015. évi intéz-
kedéseket követően Eurobarométer 
felmérést készítettünk arról, hogy az 
új szabályok hogyan befolyásolták a 
fogyasztók magatartását. Az európai-
ak 72%-a arról számolt be, hogy csök-
kentette a műanyag zacskók haszná-
latát. Az EU most a 10 legelterjedtebb 
egyszer használatos műanyag ter-
mékre és a halászeszközökre össz-
pontosít, hiszen ezek együtt a tengeri 
hulladék 70%-áért felelősek Európá-
ban. Az új szabályok a következők be-
vezetéséről rendelkeznek:

 ■ A műanyag betiltása bizonyos 
termékek esetében: Azokat az 
egyszer használatos műanyag ter-
mékeket, melyeket ki lehet válta-
ni más, könnyen beszerezhető és 
megfizethető termékekkel, tilos 
lesz piaci forgalomba hozni. A ti-
lalom a műanyag fültisztító pál-
cikákra, evőeszközökre, tányérok-
ra, szívószálakra, italkeverőkre és 
léggömbpálcikákra vonatkozik, 
melyeket a jövőben kizárólag fenn-
tarthatóbb anyagokból szabad 
készíteni. A műanyagból készült 
egyszer használatos italdobozokat 
csak a csomagoláshoz rögzített 
kupakkal vagy fedővel lesz szabad 
forgalmazni.

 ■ Fogyasztáscsökkentési célértékek: 
A tagállamoknak csökkenteniük 
kell majd a műanyagból készült 
élelmiszertároló edények és poha-
rak használatát. Ennek érdekében 
nemzeti csökkentési célértékeket 
rögzíthetnek, biztosítva, hogy az 
értékesítési helyeken alternatív ter-
mékeket lehessen igénybe venni.

 ■ A termelőkre vonatkozó kötele-
zettségek: A gyártók hozzá fog-
nak járulni a hulladékgazdálkodás 
és -eltávolítás, valamint az egyszer 
használatos műanyag termékek-
kel – élelmiszertartó edényekkel, 
gyűjtő és egyedi csomagolásokkal 
(pl. chipsek és édességek csoma-
golása), italdobozokkal, poharak-
kal, filteres dohánytermékekkel (pl. 
cigarettacsikkek), nedves törlőken-
dőkkel, léggömbökkel és könnyű 
műanyag zacskókkal – kapcsolatos 
ismeretterjesztő és figyelemfelkel-
tő intézkedések költségeihez.Be-
gyűjtési célértékek: A tagállamok-
nak 2025-re gondoskodniuk kell 
az egyszer használatos műanyag 
flakonok 90%-ának begyűjtéséről, 
például betétdíjrendszerek révén.

 ■ Címkézési követelmények: Bizo-
nyos termékeket világos és szab-
ványos címkével kell ellátni, mely 
ismerteti, hogyan kell ártalmat-
lanítani a terméket, milyen káros 
hatása van a környezetre, és hogy 
mennyi műanyagot tartalmaz. Ez 
a címkézési követelmény a követ-
kező termékekre vonatkozik majd: 
egészségügyi betétek, nedves tör-
lők és léggömbök.

 ■ A tudatosság növelésére irányuló 
intézkedések: A tagállamoknak 
kötelező lesz felhívni a fogyasztók 
figyelmét az egyszer használatos 
műanyag termékek és halászesz-
közök káros hatásaira, valamint az 
ezekre a termékekre vonatkozóan 
rendelkezésre álló újrafelhasználá-
si rendszerekre és a hulladékgaz-
dálkodásban rejlő megoldásokra.

A tengerben hagyott, műanyag tar-
talmú halászeszközök vonatkozásá-
ban, amelyek a tengerparti hulladék 
27%-át teszik ki, a Bizottság arra tö-
rekszik, hogy a jelenlegi intézkedé-
seket a gyártói felelősségen alapuló 
hulladékcsökkentési rendszerekkel 
egészítse ki. A műanyag halászesz-
közök gyártóinak a jövőben viselniük 
kell a hulladék kikötői fogadólétesít-
ményekről történő begyűjtésének, va-
lamint elszállításának és kezelésének 
költségeit. Továbbá az ismeretterjesz-
tő és figyelemfelkeltő intézkedések 
költségeit is a gyártóknak kell állniuk.

A következő lépések

A Bizottság javaslatait az Európai Par-
lament és a Tanács meg fogja vitatni, 
és dönteni fog róluk. A Bizottság arra 
buzdítja a két társjogalkotót, hogy 
kezeljék prioritásként ennek a javas-
latcsomagnak az elfogadását, hogy 
még a 2019. májusi európai parla-
menti választások előtt konkrét ered-
ményekkel tudjunk szolgálni az EU 
polgárainak.

Június 5-én lesz a Környezetvédelmi 
Világnap. Ebből az alkalomból a Bi-
zottság az egész Unióra kiterjedő fi-
gyelemfelkeltő kampányt fog indítani 
a lakosság körében, hiszen minden 
egyes fogyasztón múlik, hogy gátat 
tudunk-e szabni a műanyagok általi 
környezetszennyezésnek és meg tud-
juk-e fordítani a trendet a tengeri hul-
ladék terén.

Az EU-ban keletkezett tengeri hul-
ladék mennyiségének csökkentése 
önmagában nem elég, hiszen a prob-
léma bolygónk egészét érinti. Útmu-
tatása révén az Európai Unió kiváló 
helyzetben lesz ahhoz, hogy globális 
szinten is változásokat eszközöljön. 
Egyrészt a G7-ek és a G20-ak fórumán 
tudja cselekvésre bírni nemzetközi 
partnereit, másrészt az ENSZ fenn-
tartható fejlesztési céljainak a teljesí-
tése révén tud jó példával szolgálni.

Forrás: www.europa.eu (IP/18/3927)
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OTP BANK NYRT.

Az elmúlt években óriási vállalkozásfejlesztési hullám indult el a kkv-k körében, ami főként 
az elérhető uniós- és állami támogatásoknak köszönhető. A 2014-2020 közti uniós költség-
vetési ciklusban csaknem 9000 milliárd forint támogatáshoz juthatnak a magyar vállalko-
zások. Mivel 2020 után várhatóan csökkenni fognak az elérhető, vissza nem térítendő támo-
gatások fontos, hogy a teljes keretösszeg, hatékonyan hasznosuljon a hazai gazdaságban.

2017-ben kihirdetésre került minden 
pályázati felhívás az EU 2014-2020-
as költségvetéséhez kapcsolódóan. 
A támogatás elnyeréséhez, illetve 
hatékony felhasználásához a vállal-
kozásoknak megfelelő saját forrással 
is rendelkezniük kell. Az európai uni-
ós támogatások ugyanis jellemzően 
csak utófinanszírozást biztosítanak a 
megvalósítandó projektekhez, vagy 
a részben megvalósult szakaszaihoz. 

Az előleg megteremtése azonban 
sok esetben problémát okozhat a 
pályázóknak. Éppen ezért a sikeres 
forrásfelhasználás, valamint a ver-
senyképesség erősítésének érdeké-
ben a vállalati hitelezés hatékonyab-
bá tétele kiemelten fontos feladata a 
pénzintézeteknek. 

A 2014-2020-as uniós költségvetési cik-
lusban rekordnagyságú, mintegy 9000 
milliárd forintos támogatási összeg-
hez juthatnak a magyar vállalkozások. 
Az OTP Bank 2020 EU Fejlesztési Hitel 
keretében a pályázóknak lehetőségük 
nyílik a pályázathoz kapcsolódóan fi-
nanszírozást is igénybe venni. Ez nagy 
terhet vesz le azoknak a vállalkozá-
soknak a válláról, amelyeknek amúgy 
nem lenne kellő tőkéjük a beruházás 
megkezdéséhez. „A szolgáltatás emel-
lett 150 millió forintig minden pályázati 
költséghez fedezetet nyújt az igénylők 
számára. Az előlegek igénylése, vala-
mint felhasználása terén pedig a bank 
szakértői folyamatos pályázatmenedzs-
ment-tanácsadással segítik a források 
eredményes felhasználását” - hangsú-
lyozták az OTP Business szakértői.

Az OTP 2020 EU Fejlesztési Hitel 
előnyei:

 ■ egyszerű, rugalmas konstrukció,

 ■ nincs önerő elvárás

 ■ az Európai Unió 2014-2020-as 
támogatási ciklusában kiírt, ma-
gyarországi nyertes pályázatok-
hoz igényelhető,

 ■ ingatlan vásárlás finanszírozásá-
ra is használható, amennyiben a 
megvásárolni kívánt ingatlan a 
kölcsönt kérő vállalkozás tulaj-
donába kerül és a kölcsöncélnak 
megfelelően, tevékenységéhez 
kapcsolódóan használja a köl-
csön futamideje alatt,

 ■ a hitel költségeit elszámolhatja 
vállalkozásában.

OTP 2020 
EU FEJLESZTÉSI HITEL

AKTUÁLIS
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VÁLLALKOZÓI MFB PONT HITELEK KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL

Az OTP Bank MFB Pontjai azért jöttek létre, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatásából 
származó hitelprogramok segítségével a lakosság, valamint a mikro-, kis- és középvállalko-
zások országszerte kedvező feltételek mellett juthassanak hosszú távú pénzügyi forráshoz.

Többek között jelentős forrás áll 
rendelkezésre az alábbi fejlesztési 
célokra:

 ■ Mikro-,	kis-	és	középvállalkozások	
(KKV)	 részére	 megújuló	 energia	
használatával	 megvalósuló	 épü-
letenergetikai	 fejlesztések	 támo-
gatására (VEKOP-511-512-16), mely 
felhasználható többek között nap-
elem, napkollektor, kazánrendszer, 
hőszivattyú rendszer telepítésére.

 ■ Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása kombinált hitelter-
mék (GINOP-2.1.2-8.1.4-16). amely 
igénybevételével jelentős szellemi 
hozzáadott értéket tartalmazó, új,	
piacképes	 termékek,	 szolgáltatá-
sok,	 technológiák,	 továbbá	 ezek	
prototípusainak	 kifejlesztését	
eredményezik.

 ■ Az	 infokommunikációs	 ágazat-
ban	 működő	 mikro-,	 kis-	 és	 kö-
zépvállalkozások	 által	 előállított	
termékek	 és	 szolgáltatások	 pia-
cosításának,	 nemzetközi	 piacok-
ra	 való	 belépésének	 támogatása 
(GINOP-3.1.2-8.2.4-16). Ennek kere-
tében az IKT-szektorban tevékeny-
kedő vállalkozások nemzetközi 
kiállításokon, konferenciákon és 
termékbemutatókon történő meg-
jelenése, termékeik továbbfejlesz-
tése támogatható.

 ■ Vállalati	 komplex	 infokommu-
nikációs	 és	 mobilfejlesztések,	
felhőalapú	 online	 üzleti	 szolgál-
tatások	 terjesztésének	 támoga-

tása (GINOP-3.2.2-8.2.4-16), amely 
a teljes körű üzleti IKT rendszerek, 
alkalmazások on-premise (vagy in 
house, azaz helyszíni) típusú be-
vezetésének, illetve egyéb online 
üzleti megoldások, szolgáltatások 
igénybevételének támogatására 
fordítható. Ide értendőek azok a 
beruházások, amelyeket a vállalko-
zások saját erőből nem, vagy csak 
nagy anyagi áldozatok árán lenné-
nek képesek megvalósítani.

 ■ Élelmiszeripari	 középvállalatok	
komplex	 beruházásainak	 támo-
gatása	 kombinált	 hiteltermékkel	
(GINOP-1.2.6-8.3.4-16). A támogatás 
gépbeszerzésre, valamint építési 
beruházásokra fordítható. 

 ■ Az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program pénzügyi eszköz 
hitelprogram (EFOP-5.1.1-17) célja 
az	 egészségügyi,	 köznevelési,	 fel-
sőoktatási,	 szociális,	 gyermekvé-
delmi,	 és	 társadalmi	 felzárkózási,	
ifjúság-	és	családügyi,	gyermekek	
napközbeni	 ellátását	 célzó,	 to-
vábbá	 kulturális	 szolgáltatások-
kal	 kapcsolatos	 beruházásokat,	
fejlesztéseket megvalósító mikro-, 
kis- és középvállalkozások verseny-
képességének növelése a külső fi-
nanszírozáshoz való hozzáférésük 
javítása révén. 

 ■ Várhatóan	 idén	 elindul	 a	 Digitá-
lis	 Jólét	 Pénzügyi	 Program	 (GI-
NOP-8.2.6-17) célja a digitális jólét 
(például digitális infrastruktúra 
fejlesztés, digitális kompetenciák 

fejlesztése, digitális gazdaság fej-
lesztése) eszköztárának bővítése. 
Hitelkérelmet kizárólag a Digitá-
lis Jólét Nonprofit Kft. jóváhagyó 
előszűrésével együttesen lehetsé-
ges majd benyújtani Magyarorszá-
gon, a közép-magyarországi régió 
kivételével.

Lakossági ügyfelek részére elérhe-
tő hitellehetőség: 

 ■ A	 lakóépületek	 energiahatékony-
ságának	és	megújuló	 energia	 fel-
használásának	növelését	célzó	hi-
tel	(GINOP-8.4.1/A-17), amely célja a 
lakossági szektor épületenergetikai 
beruházásaihoz szükséges forrás 
rendelkezésre bocsátása a lakó-
épületek energiahatékonyságának, 
valamint a lakóépületekhez kap-
csolódó megújuló energiaforrás al-
kalmazásának növelése érdekében.

További részletes információkat az OTP 
Bank MFB Pontjain, országszerte 163 
bankfiókban kaphat, vagy az OTP Bank 
honlapján. A pályázók tájékoztatását, 
pályázatok összeállítását, projektme-
nedzsment feladatok ellátását, üzleti 
terv készítését, közbeszerzési eljárások 
lefolytatását az OTP Bank pályázati ta-
nácsadó cége, az OTP Hungaro-Projekt 
Kft. látja el. A pályázatokról részletes 
információkat a https://www.palyazat.
gov.hu/ oldalon találhat.

KEDVEZMÉNYES HITELEK  
VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI ÉS  
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI  
CÉLOKRA

AKTUÁLIS
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TAROLTAK A MEGYEI DIÁKOK  
A XI. SZAKMA SZTÁR  
FESZTIVÁLON
2018. ÁPRILIS 23-25. - HUNGEXPO, BUDAPEST

Minden eddiginél sikeresebben szerepeltek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákok az idei 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen. 2018. 
január 8 – 23. között megyénkben 30 szakmában 324 diák írta meg az elődöntőt, akik közül 17 
tanuló jutott az országos döntőbe.

A versenyek célkitűzése továbbra is 
a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák 
– beleértve a ráépülő, magasabban 
kvalifikált szakmákat is – társadalmi 
presztízsének és vonzerejének nö-
velése, azok népszerűsítése.

Az országos szakmai versenyeket a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából 43 szakképesítésben 
– köztük 2 új: a távközlési technikus 
és vegyész technikus szakmában 
– hirdette meg a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, a nappali ta-
gozaton végzős szakiskolai és szak-
középiskolai tanulók számára.

A legjobb eredményt elérő verseny-
zők kerültek be a szakmák váloga-
tóiba, amelyeket a szakképző intéz-
mények – a verseny lebonyolítására 
alkalmas – tanműhelyeiben szerve-
zett meg az MKIK.  A válogatókon a 
474 versenyző diák elsősorban gya-
korlati, illetve gyakorlati jellegű fel-
adatokat oldott meg.

AKTUÁLIS
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TAROLTAK A MEGYEI DIÁKOK A XI. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON

Helyezés Versenyző neve Szakma Iskola neve

1. Kovács István Épület- és szerkezetlakatos Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

2. Csuri Viktória Eladó Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 
János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

2. Harangozó Márton Erősáramú elektrotechnikus
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és Kollé-
gium Tagintézménye

2. Hochbaum Lívia Környezetvédelmi technikus Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

3. Boros Petra Környezetvédelmi technikus Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

3. Szabó Csaba Ács
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor 
Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

3. Dürgő Anna Veronika Bőrdíszműves Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 
János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

3. Zolnai Áron Erősáramú elektrotechnikus
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és Kollé-
gium Tagintézménye

3. Magyari Attila Gépi forgácsoló Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szak-
gimnázium és Szakközépiskola

3. Palik Bence Dávid Informatikai  
rendszerüzemeltető

Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

4. Makai Tímea Kamilla Vegyész technikus Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

5. Kelemen Mihály Krisztián CAD-CAM informatikus Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György 
Gépipari Szakgimnáziuma

5. Gyevi-Szabó András Központifűtés- és  
gázhálózat rendszerszerelő

Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor 
Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

6. Andó Tamás Festő, mázoló, tapétázó
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor 
Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

6. Koczkás János Magasépítő technikus Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

6. Semsei László Szakács Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

7. Mészáros Dániel Béla Informatikai  
rendszerüzemeltető

Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 
Szakgimnáziuma

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéből az alábbi tanulók kerültek be a legjobbak közé:
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A végső megmérettetésre, a döntő-
re a háromnapos Szakma Sztár 
Fesztiválon került sor, ide 108 ok-
tatási intézményből 236 diák jutott 
be. A szakmai versenyen a jó ered-
ményt elérők, idén a tanulók több 
mint 80%-a kapott felmentést a 
tanév végén esedékes teljes szak-
mai záróvizsga letétele alól.

A fesztivál keretében zajlott az V. 
SkillsHungary Nemzeti Döntő és 
Bemutató, amelyen a EuroSkills 
Budapest 2018 versenyen induló 
magyar csapat minden tagjával ta-
lálkozhattak a látogatók.

Az érdeklődő iskolák diákjai, az 
osztályok, csoportok ‒ a korábbi-
akhoz hasonlóan ‒ egynapos szak-
mai kirándulás keretében - ingye-
nesen vettek részt a rendezvényen. 
A fesztiválra idén hozzávetőleg 15 
ezer látogató jutott el, ebből mint-
egy 9 ezer diák 200 autóbusszal a 
területi kamarák szervezésében. 
Több mint 70 százalékuk az álta-
lános iskolákból érkező 6-7-8. osz-
tályos, közvetlenül pályaválasztás 
előtt álló fiatal volt.  A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara megyei szinten vala-
mivel több, mint 550 tanuló utaz-
tatását szervezte meg az Országos 
Versenyre. 

A 43 szakmát a látogatók tárlat-
vezetés keretében ismerhették 
meg, és a diákok az egyes szakmák 
standján a nekik szóló feladatok-
ban saját maguk is kipróbálhatták 
tehetségüket.

AKTUÁLIS
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KOVÁCS ISTVÁN – ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKMÁBAN ORSZÁGOS I. HELYEZETT
(Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
Fotók: MKIK

TAROLTAK A MEGYEI DIÁKOK A XI. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON

2018. május 14-én a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Igazgatóságával 
közösen a Galéria Étteremben ün-
nepélyes keretek között elismeré-
sét fejezte ki  a döntőbe jutott di-
ákok, felkészítő tanáraik és iskoláik 
részére.
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara 2018. május 25-én a Parla-
ment felsőházi termében díjátadó 
ünnepséget szervezett a XI. Szak-
ma Sztár Fesztivál országos szak-
mai versenyein legjobban szereplő 
tanulók és gyakorlati felkészítő ta-
náraik részére.
 
Az ünnepségen Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke és Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke a szakmánkénti 
első három helyezést elért tanu-
lóknak emléklapot adott át, és kö-
szöntötte a gyakorlati felkészítő ta-
nárokat, igazgatókat és a szülőket.  
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara a Kormányzat támogatásával 
2019-ben is megrendezi a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt, az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Versenyt, 
valamint a Szakma Sztár Fesztivált.



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA20

2018. MÁJUS 29. - SZOLNOK

A képzett munkaerő fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, azonban látnunk kell, ha a 
piaci igények megváltoznak, azokra a cégeknek is gyorsan, és hatékonyan kell reagálnia. Erre 
az egyre gyakoribb és fontosabb problémára  - is – igyekeztek reflektálni Szolnokon, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Információs napján.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Prog-
ram munkahelyi képzéseket támoga-
tó pályázatairól részletes tájékoztatást 
kaptak az érdeklődők az információs 
napon. 

Az információs nap a  GINOP-6.1.7- 
2018-00001 azonosítószámú, „Mun-
kahelyi képzések támogatása” című 
projekt része. A vállalás célja a gazda-
ság versenyképességének megőrzése, 
a vállalkozások versenyképességének 
támogatása, a gazdaság igényeinek 
megfelelő képzettséggel és kompe-
tenciákkal rendelkező munkaerő biz-
tosítása. E célhoz szervesen illeszked-
nek a tájékoztató napok, így a 2018. 
május 29-én megrendezett szolnoki 
is. A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara országjáró rendezvénysorozatá-
nak állomásán az  érdeklődő vállalko-
zások megismerhették  a programok 
részleteit, technikai hátterüket, vala-
mint a megye képzési kínálataiba, és 
pályázati lehetőségeibe is betekintést 
nyerhettek. Emellett egy olyan cég 
vállalati szemléletmódját is megis-
merhették, ami nagy hangsúlyt fektet 
a képzésekre, és ami maga is számos 
sikeres pályázattal büszkélkedhet.

A rendezvény helyszínéül szolgáló  
Galéria étteremben Dr. Sziráki András, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 
köszöntötte az érdeklődőket. Meg-
nyitójában nem csak a programot 
üdvözölte, hanem kiemelte, hogy 
megyénknek még mindig van mit 
behozni a pályázati hajlandóság te-

kintetében: számos prioritás esetében 
megyénk sereghajtó az országos sta-
tisztikákat nézve. „A pályázati kedv és 
hajlandóság  kiemelten fontos lenne 
a kis- és középvállalkozások eseté-
ben: a megye foglalkoztatottjainak 
jelentős része ebben a szektorban 
dolgozik, másrészt ettől a szektortól 
várjuk, mint hazai tulajdonú vállal-
kozói csoporttól, hogy a gazdasági 
felzárkózás területén  jelentősen 
lépjünk előre. A nagyobb aktivitás-
hoz a források rendelkezésre állnak, 
és a kritikus hangokra adott vála-
szul, miszerint a külföldi cégek viszik 
el a pénzt, a szemléletmód változta-
tása és a cselekvés szükséges.” 

Fontos, hogy megértsék a vállalko-
zások, hogy igenis csak abban az 
esetben van esély, ha egyrészt a hu-
mán erőforrást fejlesztik, másrészt 
pedig a technikai eszközeiket, hiszen 
a versenyképesség érdekében ezek a 

legfontosabb kritériumok. Ennek je-
gyében hangzottak el az előadások, 
melyek első része a pályázatok tartal-
mi elemeit foglalta össze: Gedei Gá-
bor, a Pénzügyminisztérium GINOP 
pályázatának projektmenedzsere 
előadásában ismertette a pályázati 
lehetőségeket, kiemelve azok specifi-
kusságait az eddigi gazdaságfejlesz-
tési operatív programban meghirde-
tésre került pályázatokkal szemben.  

Összefoglalóját a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal szakmai ve-
zetője, Sulyok Tamás előadása követte, 
aki a pályázatok felnőttképzési köve-
telményeiről, magáról a felnőttképzés 
fogalmi és tartalmi sajátosságairól 
beszélt a jelenlévőknek. Előadásában 
nem csak a vállalati külső és belső kép-
zések különbségeire hívta fel a figyel-
met, hanem a pályázatok elengedhe-
tetlen részét képező képzési tervekről, 
és az utókövetésről is beszélt.

AKTUÁLIS

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK  
TÁMOGATÁSA INFORMÁCIÓS 
NAP SZOLNOKON
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Az Ipar 4.0 és a vállalati képzések 
kapcsolatát emelte ki előadásában 
Madarász Erik, a Soter-Line Oktatási 
Központ képviselője, aki részlete-
sen kifejtette, hogyan kapcsolódik 
a munkahelyi képzések támogatása 
a nemzeti iparpolitikához. Hang-
súlyozta, milyen elengedhetetle-
nül fontos a „digitálisan felkészült” 
munkavállaló a munkaerőpiacon. 
Előadása kitért a pályázatírás, vala-
mint a gyakorlati lebonyolítás rész-
leteire is.

Vereczkei-Szabó Nikoletta, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Főosz-
tályának munkatársa ismertette a 
Főosztály felnőttképzési lehetősé-
geit, valamint tájékoztatta a jelen 
lévőket a Kormányhivatal GINOP 
5.3.10-17 programjáról,  mely a lét-
számleépítések megelőzésével és 
kezelésével próbálja a gazdálkodó-
kat segíteni.

Az érdeklődők ezután a képzési kí-
nálattal ismerkedhettek meg, mely 
mind szakmailag, mind területileg 
az egész megyét lefedte: mindhá-

rom szakképzési centrum képvisel-
tette ugyanis magát, és bemutatta 
képzési lehetőségeit. A Szolnoki 
Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
képviseletében Kalmár Andrea fő-
igazgató, a Szolnoki Műszaki Szak-
képzési Centrum delegáltjaként  
Mézes Kornélia felnőttképzési veze-
tő, a Karcagi Szakképzési Centrum 
részéről pedig Pardi Sándor főigaz-
gató mutatta be, milyen képzési kí-
nálattal rendelkeznek intézményeik. 

Végül egy igazi gyakorlati példán 
keresztül láthatták a gazdálkodók, 
milyen lehetőségei  vannak a pá-
lyázatoknak, illetve hogy mennyire 
fontos is a munkavállalók folyama-
tos fejlesztése: Bontovicsné Balog 
Judit, az ALOX Kft. ügyvezetője saját 
cégük fejlődési útján keresztül mu-
tatta be a megpályázott támogató 
programok segítségével elért ered-
ményeket, kiemelve annak fontossá-
gát, miszerint elengedhetetlen egy 
olyan vállalkozói személet kialakítá-
sa, mely a folyamatos fejlesztésekre, 
a munkavállalók folyamatos fejlő-
désére és képzésére alapozva kíván 
sikeres lenni.

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA INFORMÁCIÓS NAP SZOLNOKON

Bukta Gizella
Képzési tanácsadó

Tel: +3620 211 9535
Email:	bukta.gizella@mkik.hu

Lakatos Éva
Ügyfélszolgálati referens

Tel: +3620 246 8940
Email:	bukta.gizella@mkik.hu

A GINOP-6.1.7-17 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és kö-
zépvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támo-
gató programja” c. pályázati felhívással Magyarország Kormányának célja a gazdaság 
versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, a 
gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munka-
erő biztosítása.

Jelen program a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánja 
támogatni, a szektor sajátosságainak figyelembevételével, biztosítva a vállalkozások ál-
tal megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését. A 
szakmai támogató program fő kedvezményezettje a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként vesz részt. A Kamara 
egyik legfontosabb feladatköre a területi ügyfélszolgálatok működtetése. Ezek a konvergencia 
régió 18 megyéjében kerültek kialakításra a projektet támogató információs rendszer részeként.

A 18 megyei kamara helyszínén létrehozott ügyfélszolgálatokon egy pályázati tanácsadó, illetve egy ügyfél-
szolgálati munkatárs dolgozik. A munkatársak a kedvezményezetteknek online és telefonos ügyfélszolgálatot 
biztosítanak, illetve a két munkatárs egyike személyes, helyszíni tanácsadással is segíti a pályázati lehetőségek 
megismertetését.
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A „FRANCIA” GASZTRONÓMIA 
EREDMÉNYEINEK ÁTVÉTELE  
A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSBE
ERASMUS+ PÁLYÁZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ERASMUS+ pályázata kereté-
ben 2018.01.08 és 2018.04.27 között 8 fő, vendéglátós szakmában tanuló szolnok megyei diák 
kapott lehetőséget, hogy szakmai készségeiket és kompetenciáikat Franciaországban gyara-
píthassák. A 110 napos, összefüggő, valós munkakörnyezetben megvalósult gyakorlat kedvez-
ményezettjei a Karcagi Szakképzési Centrum szakmai alapképzésében tanuló diákjai voltak.

A programban 2 fő pincér és 6 fő 
szakács vett részt. A kiválasztási 
szempontrendszernek megfelelő, 
önként jelentkezett diákok kultu-
rális, nyelvi és lélektani felkészítés 
során kovácsolódtak össze egy csa-
pattá. A diákok Tiszafüredről, Kun-
hegyesről és Mezőtúrról kerültek 
a csoportba, 4 kiváló képző iskolát 
képviselve. A 2017 decemberében 
megvalósult felkészítéseket köve-
tően, 2018. január 3-án került sor a 
szerződéskötésekre, majd 2018. ja-
nuár 7-én a kiutazásra. 

A diákokat a francia Louis Davier 
Szakközépiskola fogadta. A Bur-
gundiában, Joigny városban talál-
ható majd 2000 fő diáknak képzést 
biztosító regionális iskola vállalta 
a diákok szakmai programjához 
szükséges feltételek biztosítását. 
Az iskola továbbá biztosította 2 
fő szakács diák számára 4 hóna-
pon keresztül a szakmai gyakor-
latot saját konyhájában, illetve 
további gyakorlati helyeket vont 
be a többi kedvezményezett szak-
mai gyakorlatához. Így került sor, 
hogy Veres Margaréta és Somodi 
Kinga Bettina szakács tanulók a fo-
gadó iskola saját konyhájában vol-
tak gyakorlaton, ahol 100 főre biz-
tosították a reggelit és majd 1000 
fő számára az ebédet. 

Az iskolai menza számára is fontos 
a regionális ízek biztosítása a helyi 
termelők alapanyagaiból, így nagy 
figyelmet kellett fordítani a tömeg- 
étkeztetések során is az egyedi ki-
szolgálásra, és egyéni igényeknek 
megfelelő menü összeállítására. A 

2 diáklány a 10 fős konyhában re-
mekül megállták a helyüket, mun-
kájukat a konyhafőnök irányította, 
saját szakács mentor segítette. A 
tanulók munkarendje megegyezett 
a konyha munkarendjével. 5.45-től 
14.00-ig voltak hétfőtől péntekig 
gyakorlaton.

Ferencz Zsófia és Juhász Tímea 
a Rive Gauche nevű étterem és 
szállodában kapott lehetőséget a 
szakmai gyakorlat teljesítésére. A 
frekventált 3 csillagos étteremben 
2 műszakban voltak gyakorlaton a 
diákok, a déli és esti étkeztetéskor 
dolgoztak legalább 4-4 órát. Alkal-
manként csak 100-150 főre kellett 
főzni, de 3-7 fogásos menük vol-
tak. Így gyakran monoton módon, 

repetitíven kellett hideg és meleg 
előételeket, főételeket, desszerte-
ket készíteni. A déli és esti menü is 
különbözött, így lehetőség nyílt a 
diákoknak a francia gasztronómia 
majd teljes palettáját megfőzni a 4 
hónap alatt.

A 3, 4 csillagos éttermek mellett mű-
ködő kiváló dinamikus Joigny csalá-
di étterem és szálloda a Paris-Nice  
fogadott 2 szakács és 2 pincér ta-
nulónkat. Abai Andrea és Kota Vi-
vien az étteremtulajdonos szakács, 
David Lecorre szakmai irányítása 
mellett voltak gyakorlaton. Szíráki 
Zoltán és Tóth József pincér tanu-
lók pedig a szállodatulajdonos és 
étteremvezető szakmai irányítása 
mellett dolgoztak. A diákok beil-

AKTUÁLIS
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A "FRANCIA" GASZTRONÓMIA EREDMÉNYEINEK ÁTVÉTELE A DUÁLIS KÉSPZÉSBE

leszkedését nagyban segítette saját 
szakmai elhivatottságuk, pontos, 
precíz munkavégezésük mellett az 
étteremben gyakorlaton lévő többi 
francia gyakornok. A magyar tanu-
lók egy-egy francia tanuló mellett 
töltötték szakmai gyakorlatukat, 
több műszakos munkarendben. 

A Louis Davier iskola 2002 óta fogad 
tanulókat különböző szakmacso-
portokból, így a vendéglátós diákok 

gyakorlata alatt is több hegesztő, 
kereskedő, diák és tanár csoportot is 
fogadott az intézmény. 

A diákok valós munkakörnyezetben, 
folyamatosan nyomonkövetve, fej-
lődtek mind nyelvileg, mind szakma-
ilag. A szakács és a pincér tanulók is 
megismerték a francia szakmai kom-
munikáció nyelvi fordulatait, és képes 
lettek irányítás mellett, majd önálló-
an a mindennapi feladatellátásra. 

Szakácsok: megismerték a francia 
konyha specialitásait, irányítással, 
majd önállóan el tudták készíteni 
azokat. 

Pincérek: megismerték a francia 
speciális értékesítési folyamatot, 
ételek és italok ajánlását, felszol-
gálás munkafolyamatait, szakmai 
számításokat, képes lettek ellátni 
irányítással, majd önállóan.

Lehetőség volt szakmaspecifikus 
kompetenciák fejlesztésére, ren-
dezvényszervezésre, étrend ösz-
szeállítására italajánlattal, számí-
tástechnikai háttértámogatással, 
munkahelyi HACCP, munkavédele-
mi és tűzvédelemi előírások megis-
merésére és alkalmazására. 

A diákok megismerték a fogadó 
várost, és környékét, eljutottak Pá-
rizsba is. A résztvevők megszerzett 
készségeit és kompetenciáit Euro-
pass mobilitási igazolványban rög-
zítettük, továbbá 2 nyelvű oklevéllel 
ismertük el. Kiutazás előtt és után 
idegen nyelvi tudásukat az OLS 
rendszeren keresztül mértük fel. 

A diákok megszerzett szakmai ta-
pasztalatait küldő intézményeik is 
elismerik, beszámítják szakmai elő-
menetelükbe.
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„SEMMELWEIS NYOMÁBAN” 
CÍMMEL VERSENY A HETÉNYI 
GÉZA KÓRHÁZBAN
2018. JÚNIUS 22. - SZOLNOK

1992 óta a Semmelweis – napi ünnepség minden év július 1-jén, az „anyák mentőjének” 
születésnapján kerül megrendezésre. 2011. július 1-jétől a magyar egészségügy napja, az 
egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, amellyel az ország vezetése elis-
merte az egészségügyben dolgozók munkáját.

Semmelweis Ignác születésének 
200. évfordulójának tiszteletére 
2018.06.22-én a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Hetényi Géza Kórház 
– Rendelőintézet szakmai versenyt 
rendezett a Szolnoki Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál 
Tagintézmény ápoló tanulóinak. Az 
évforduló remek alkalmat kínált egy 
játékos szakmai megmérettetésre, 
illetve egy versenysorozat elindítá-
sához, amelyet hagyományteremtő 
szándékkal szeretnének a következő 
években is megszervezni. A verse-
nyen 53-an vettek részt, a Kórházban 
nyári összefüggő gyakorlatukat töltő 
10. E., 11.E., és 13. E. osztályos tanulók, 
5-6 fős mozaik csoportokban.

A versenyötlet gazdája az Intézet 
egészségügyi gyakorlatvezetője, célja 
volt az egészségügyi ágazat vonzóvá 
tétele és az ápoló tanulók motiválása, 
legfontosabb szándéka, hogy a tanu-
lók empátiával és szakmai szeretettel 
végezzék majd a munkájukat.

A versenyt közösen szervezte és bo-
nyolította le a Hetényi Géza Kórház és 
a Vásárhelyi Pál tagintézmény egész-
ségügyi munkaközössége. Az Intézet-
ben az első ilyen típusú megmérette-
tés volt a diákok számára, ahol vizsga 
szituációval is megismerkedhettek a 
verseny során. A csapattagok hamar 
megtalálták az összhangot egymás 
között, a feladatok megoldása vidám, 
jó hangulatban zajlott. A tanulóknak 
6 feladatot kellett megoldaniuk, és 
100 pontot gyűjthettek össze.

Kreatív feladatok:
1. 13 + 1 Totó Semmelweis Ignác életé-
ről és munkásságáról,
2. „Szólánc” fogalom meghatározás,
3. Facebook profil készítése (Sem-
melweis Ignác, Hetényi Géza, Kos-
suth Zsuzsanna, Vásárhelyi Pál)
Facebook profil készítése a leglátvá-

nyosabb feladat volt a Z generációs 
csapatoknak, szakmailag igényes, 
ötletes, humoros alkotások születtek, 
számos új ismeretre tettek szert, és 
szárnyat adhattak kreativitásuknak is.

Szituációs feladatok:
1. Elsősegélynyújtás – sebkötözés,
2. Elsősegélynyújtás – újraélesztés,
3. Betegoktatás

Három szempont alapján történt az 
értékelés a gyakorlati feladatoknál: 
legfontosabb, hogy mindenki a szak-
ma szabályainak megfelelően telje-
sítsen, az aszepszis antiszepszis sza-
bályait betartsa, valamint a beteggel 
folytatott kommunikáció is hangsú-
lyos volt az értékelésnél. 

A feladatok értékelése szakmai 
zsűri feladata volt. A zsűri elnöke a 
Szolnoki Szolgáltatási SZC tagin-
tézmény-vezetője volt, a zsűri tag-
jai: a Hetényi Géza Kórház ápolási 
igazgató nője, Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara területi elnö-
ke, Magyar Ápolási Egyesület me-
gyei elnöke, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra szakképzési tanácsadója volt. A 
nap végén minden tanulót megle-

petés várt. A MESZK területi szerve-
zete apró ajándékkal kedveskedett 
a versenyzőknek.  Az első, második, 
harmadik helyezést elért csapatok 
kerültek díjazásra. 

Verseny fő díját a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ajánlotta fel. Az 50.000 Ft ér-
tékű ajándékcsomagnak a verseny 
első helyezett csapata örülhetett, 
plusz jutalom a tanulók számára egy 
„Bonus gyakorlati nap” a következő 
tanévre. Külön szeretnék a szervezők 
Dr. Sziráki András Elnök Úrnak meg-
köszönni a segítségét és támogatá-
sát a verseny lebonyolításához.

Gyorsan változik a megszerzendő 
tudásanyag, folyamatos tanulás –  
tudásanyag bővítése szükséges. A 
jövő tanév új szakmai kihívásokról 
szól a gyakorlati képzésben, a min-
dennapokban az egészségügyben 
megfelelő szaktudással rendelkező jó 
szakdolgozók képzése az utánpótlás 
kinevelése a legfontosabb feladat. 
   

Kövesdiné	Kőszegi	Erika
Egészségügyi gyakorlatvezető

     JNSZM Hetényi Géza  
Kórház - Rendelőintézet

AKTUÁLIS
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„A JÖVŐ VELED KEZDŐDIK!” 
DIÁKVÁLLALKOZÓ  
VERSENY
2018. MÁRCIUS .24. - BUDAPEST

2018.03.24-én „A jövő veled kezdődik!” mottóval került megrendezésre az Országos Közép-
iskolás Diákvállalkozó Vetélkedő Kárpát-medencei döntője, melybe egyedüliként az Észak–  
Alföldi régióból a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium, Művészeti Szakgimnáziuma 
és Alapfokú Művészeti Iskolájának csapata jutott be. A már hagyományosnak tekinthető  
verseny fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, védnöke Bartal Tamás, a  
Miniszterelnökség helyettes államtitkára.

Összesen 126 csapat nevezett be or-
szágosan, melyből 27 a határon túl-
ról. Ez volt a verseny történetében a 
legnagyobb létszámú nevezés. Szám-
szerűsítve az közel 600 gyereket és 
felkészítő tanáraikat jelenti. A Magisz-
ter Alapítványi Gimnázium csapatát 
Bene Angelika, Szrnka Judit, Föld-
vári Patrik, Mészáros Vivien és felké-
szítő tanáruk Gál Krisztián alkotta.

A verseny maga két fordulóból állt: 
Az első fordulóban a 4 fős csapatok-
nak egy komplex feladatot kellett 
megoldani, melyben egy általuk ki-
talált vállalkozás üzleti tervét, logóját, 
image és reklámfilmjét, valamint az 
iskolájukat bemutató filmet kellett 
elkészíteni és feltölteni a verseny hi-
vatalos honlapjára 2017.12.20-ig.

A Magiszteres diákok az „Emerging 
Artist”- Feltörekvő művészek – nevet 
adták a csapatuknak, és az általuk ki-
talált vállalkozás egy szociális szövet-
kezeti formában működő gazdasági 
társaság lett, amit abból a célból hoz-
tak létre, hogy testileg és/vagy szel-
lemileg sérült emberek - elsősorban 
gyerekek – művészeti pályára állását 
támogassa, megélhetésüket biztosítsa.

Elmondható, hogy a csapat sikeresen 
vette az első akadályt, mivel kiemel-
kedő teljesítménnyel a legjobb 11 csa-
pat között végzett és a döntőbe jutott 
(a 12. csapat közönségszavazás útján 
került be).

A második forduló már maga a döntő 
volt, ami az AQUINCUM HOTEL BU-
DAPEST-ben került megrendezésre. 
A verseny előtt a diákoknak el kellett 

készíteni a vállalkozás plakátját A3 mé-
retben (itt a figyelemfelkelést és a vá-
sárlásösztönző hatást értékelte a zsűri.) 

A döntőben a vállalkozásokkal kap-
csolatos kérdéssort kellett a diákok-
nak kitölteni egy zárt belső hálózati 
rendszeren, majd fogalmakat kellett 
kitalálni egy activity játék keretén 
belül, és végül egy másik csapattal 
megadott témában kellett egy üzleti 
tárgyalást lebonyolítani. 

A kimerítő küzdelmet egy ebéd kö-
vette, majd az eredményhirdetés. 
Sajnos dobogós helyezést nem si-
került elérni a csapatnak, de összes-
ségében elmondható, hogy kiváló 
teljesítményükkel példát mutattak 
diáktársaiknak és öregbítették isko-
lájuk, valamint Szolnok város és az 
Észak – Alföldi régió hírnevét. 

Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk 
diákjai nyitottak a világra, és nem 
csak a fő profilunkhoz, a művésze-
ti szakgimnáziumhoz kapcsolódó 
megmérettetések érdeklik őket. Mi 
természetesen mindenben mögöt-
tük állunk és támogatjuk őket.

Külön köszönet illeti meg Csiderné 
László Csilla igazgató asszonyt, Gál-
né Gulyás Enikő igazgató helyettes 
asszonyt a diákoknak nyújtott tá-
mogatásért, valamint Dr. Kovácsné 
Okler Edit igazgató asszonyt a Liget 
Úti Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Óvoda, Általá-
nos Iskola és Készségfejlesztő Iskola 
vezetőjét a lehetőségért, hogy a csa-
pat az intézményében forgathatott. 
Köszönet még Kárpáti Mártának, Dr. 
Papp Imrének és Földváriné Sugár Il-
dikónak a szakmai támogatásért.

"EMERGING ARTIST" - A MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM CSAPATA 
A képen (balról jobbra): Bene Angelika, Balázs-Kovács Vanessza, Szrnka Judit, 
Gál Krisztián (felkészítő tanár), Földvári Patrik
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BRPL20180410001
A Közép-Lengyelországi régióban 
működő, magas színvonalú termé-
keket gyártó, például belső világí-
tással és a bútorokkal foglalkozó 
vállalat szeretne olyan gyártókat és 
tervezőket találni az Európai Uni-
óban, akik magas színvonalú bel-
sőépítészeti termékeket, például 
bútorokat, világítást és lakberende-
zéseket kínálnak, hogy azokat a len-
gyel piacon forgalmazzák.

BRDE20170406001
Egészségügyben és idősgondozás-
ban egyszer-használatos eszközök 
forgalmazásával foglalkozó német-
országi cég keres új beszállítókat 
kelet-európai piacra.

BRAT20160804001
Az osztrák vállalat szellőztető rend-
szeri alkatrészeket gyárt és fémfel-
dolgozó illetve fémmegmunkáló 
céget keres mely megfelelő tapasz-
talatokkal és erőforrásokkal rendel-
kezik. A vállalat elsősorban cseh, 
lengyel, szlovák, román és magyar 
partnereket keres.

BRRO20170719001
Romániai családi vállalkozás, mely 
pasztőrözött folyékony tojást, friss 
tojást és tojásfehérjét forgalmaz, 
keresi magyarországi partnerét, ter-
mékeinek csomagolásához. Céljuk 
egy hosszú távú üzleti partnerség 
megkötése.

BRRS20160912001
Több mint 20 éves tapasztalattal 
és kiterjedt ügyfélkörrel rendel-
kező elektromos berendezések 
nagykereskedelmére szakosodott 
vállalat kínál kereskedelmi közve-
títői szolgáltatásokat a szerb piac 
után érdeklődő vállalatok számára. 
A potenciális partnerek lehetnek 
elektronikai és háztartási kisgépek 
gyártói vagy forgalmazói.

BRRO20170521001
Gyorsfagyasztott zöldségekkel és 
gyümölcsökkel foglalkozó román 
vállalat keres friss zöldségeket, első-
sorban borsót, zöldbabot, paprikát, 
brokkolit és karfiolt termelő hazai 
vállalkozást. Cél a hosszú távú be-
szállítói együttműködés kialakítása.

BRIL20161116002
A partner az izraeli takarmány és 
élelmiszerpiacon jól ismert és kiter-
jedt kapcsolatokkal rendelkező cég. 
A vállalat elsősorban növényi alapú 
hagyományos és szerves nyersanya-
gokkal illetve állati eredetű (nem 
emlős) nyersanyagokkal foglalkozik.
A vállalat az izraeli piacon kereske-
delmi ügynökként kíván fellépni.

BRRS20161206001
Friss gyümölcsök és zöldségek ki-
vitelével, behozatalával, nagyke-
reskedelmével és forgalmazásával 
foglalkozó szerb vállalat kínálja a 
termékek forgalmazását a szerb 
piacon. Ez a jól ismert nyugat-szer-
biai vállalat kiváló hazai és külföldi 
partnerhálózattal rendelkezik, és a 
HACCP szabvány szerint működik.

BRRU20171222012
Egy orosz mezőgazdasági vállal-
kozás hulladék újrahasznosítással 
illetve szarvasmarhatartással kap-
csolatos technológiai berendezése-
ket vásárolna, és arra törekszik, hogy 
gyártási megállapodáson kössön.

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
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb 
és egyben az Európai Bizottság egyetlen hivatalos 
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Magas szín-
vonalú 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



NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN

BRDK20180319001
Egy dán formatervező kisvállalkozás 
beszállítókat keres, elsősorban fém 
tárgyak, bögrék, gyertyatartók gyár-
tóit. A beszállítóknak képesnek kell 
lenniük a Dániába irányuló szállítás/
logisztika kezelésére. Fontos az an-
gol nyelvtudás és a gyors reakcióidő 
a kapcsolattartásban.

BRIE20170323001
Kézműves szappanokat gyártó ír 
manufaktúra új beszállítókat keres, 
elsősorban a gyártáshoz szükséges 
eszközöket, olajokat.

BRME20160920001
A bar-i székhelyű cég sikeres utazási 
és idegenforgalmi ügynökség, mely 
új nemzetközi ügyfeleket keres. A 
vállalat együttműködési és keres-
kedelmi ügynökségi megállapodást 
kíván létrehozni a turizmus és a kul-
turális örökség szektorának szerve-
zeteivel.

BRSE20180426001
Egy svéd belsőépítész cég szeret-
ne gyártói megállapodást kötni 
egyéni kapcsokat gyártó partner-
rel, aki finom megjelenésű fém-
csavarokat ajánl, amelyet mind 
elemek összetartására mind pe-
dig dekorációs elemként lehet 
használni. A végtermék egy kollek-
cióba tartozó kosár, amit szeptem-
berben a londoni divat vásáron 
fognak bemutatni és a tervezőnek 
már bejáratott neve és viszontel-
adói illetve üzlethálózata van.

BRRU20171219003
A fémvágó körfűrészekre és fém-
megmunkáló eszközök forgalmazá-
sára specializálódott Sverdlovsk ré-
gióból származó orosz vállalat keres 
partnert értékesítői megállapodás 
keretében.

BRUK20180110002
Ez az észak-ír (Egyesült Királyság) 
vállalkozás varró gyártókat keres, aki 
olyan, magas minőségű, rendelés-
re készített konyhai textileket, terí-
tékeket tud gyártani mint például: 
szalvéták, asztalterítők, stb. alvállal-
kozói megállapodásban.

BRPL20161229002
Egy Észak-kelet Lengyelország-
ból származó cég mezőgazdasági 
termékek kereskedelmére speci-
alizálódott. A vállalat dinamikus 
növekedése miatt külpiaci üzleti 
partnereket keresnek. Takarmány-
növények, gabonák és napraforgó, 
repce és szója termesztésével fog-
lalkozó cégekkel szeretne forgalma-
zói együttműködésre lépni.

BRNL20171201001
Egy holland cég, amely otthoni tex-
til termékek tervezésére specializá-
lódott, a megnövekedett kereslet 
miatt, Hammam törülközők gyártá-
sára specializálódott gyárat keres. A 
Hammam törülközőknek bojttal kell 
rendelkezniük, teljesen színeseknek 
és 100%ig pamutnak kell lenniük. 
A holland KKV gyártó partnert keres 
gyártó megállapodás keretében.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network (EEN) szol-
noki irodája szervezésében minden csütörtökön 14 órától betekintést nyerhet a hálózat ingyenes nemzetközi 
partnerkereső adatbázisának működésébe és használatába.

 ■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső adatbázis (POD – partnership opportunies database)? 

 ■ Mire jó az adatbázis? 

 ■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas ajánlati/keresési profil? 

 ■ Hogyan működik a rendszer? 

 ■ Miben segíthet a hálózat?
Rabi Zsuzsa
Gazdaságfejlesztési vezető

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

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

BRRO20171129001
Egy Délkelet-Romániában működő, 
különböző mézfajták előállítására, 
csomagolására és kereskedelmére 
szakosodott vállalat ömlesztett méz 
termelőket/beszállítókat keres. A 
méznek teljes mértékben meg kell 
felelnie az uniós követelményeknek. 
A cég hosszú távú partneri kapcso-
latok iránt érdeklődik beszállítói 
szerződések keretében.

BRBE20160708001
Az 1845-ben alapított belga gyár 
az egyik legnagyobb festékgyártó 
vállalat a világpiacon. Jelenleg Ma-
gyarországon, Bulgáriában és Ro-
mániában keres partnert akvizíciós 
szerződés keretében. Tág vevőkörrel 
rendelkező kisebb családi vállalko-
zások előnyben.

BRES20180410002
A spanyol vállalat egyszer haszná-
latos HORECA (hotel, étterem, ká-
vézó) termékek iránt érdeklődik 
(műanyag és papír poharak, asztal-
terítők, étkészletek), hogy az áltata 
lefedett területen értékesítse őket.

BRFR20151129001
A franciaországi cég bolti tároló bú-
torokat, illetve kirakati tárolóként 
funkcionáló bútorokat keres. A kis-
vállalkozás jól ismert a szörfös ruha 
és sportviselet kereskedők piacán. Új 
beszállítókat keres Kelet- és Dél-Eu-
rópából. Fontos az ár/érték verseny-
képesség. A cég alvállalkozói együtt-
működést ajánl leendő partnerének.

A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figye-
lembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy igényt kíván 
megjelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak 
ebben. 

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!
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CÉGBEMUTATÓ: HD JOBS KFT.

Megyénk ipargazdaságának fontos szereplője a HD Jobs Kft., mely a kialakult munkaerő-hiány-
ra kínál gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott, fenntartható megoldást. Szolgáltatásaikról, 
működésükről, eredményességükről kérdeztük ügyvezető, tulajdonosukat: Szilágyi Évát.

-	 Több	 évtizede	 állandó	 szereplője	 a	
hazai	munkaerőpiacnak.	Milyen	szak-
mai	út	vezette	a	HD	Jobs	Kft.	ügyveze-
tő,	tulajdonos	pozíciójáig?

1992-ben, főiskolásként kerültem a hu-
mánerőforrás szektorba. Diákok foglal-
koztatásával kezdtem el tevékenykedni, 
majd a magyarországi munkaerőpiac 
szűkössége, és a piaci igények vittek el 
a munkaerő-kölcsönzés világába, így 
2012 óta munkaerő-közvetítéssel, - köl-
csönzéssel és bérmunka szolgáltatá-
sokkal foglalkozik cégünk.

-	 Közérthetően,	 hogyan	 fogalmazná	
meg	a	munkaerő-kölcsönzés	lényegét?

A munkaerő-kölcsönzés az egyik legel-
terjedtebb foglalkoztatási forma, mely 
egy olyan háromoldalú, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt jelent, amelyben a 
munkavállaló egy kölcsönbeadó céggel 
munkaszerződést köt azzal a céllal, hogy 
a kölcsönvevő partnercégnél végezzen 
munkát. Esetünkben ez a magyar, és 
2016-tól az ukrán munkavállalók foglal-
koztatását is magában foglalja. 

A kölcsönbeadó tehát a foglalkozta-
tással járó toborzási költségektől, és 
számos munkaügyi, adókötelezettség 
elvégzése alól mentesíti a partnercé-
gét, miközben a munkavállaló termelő 
tevékenységét a kölcsönvevőnek végzi.

-	 Kiknek	 ajánlják	 szolgáltatásaikat?	
Van-e	meghatározott	célszegmensük?

Üzleti modellünk alapján elsősorban 
azoknak a fluktuációval küzdő partne-
reknek kínáljuk szolgáltatásainkat, akik-
nek működésükből, volumenükből, vagy 
egyéb specialitásukból adódóan kizáró-
lag nagy hozzáadott szakmai értékkel 
bekerülő szolgáltatás felel meg vállalatirá-
nyítási, auditálási, minőségirányítási, ter-
melési vagy egyéb okból. Áraink minden 
piaci szegmensnek kedvezőek, hiszen 
nem az egyszeri nyereségre, hanem a tar-
tós partneri kapcsolatokra törekszünk.

-	 Önök	 voltak	 az	 elsők	Magyarorszá-
gon,	 akik	 elkezdték	 az	 ukrán	 mun-
kavállalók	 úgynevezett	 könnyített	
eljárással	történő	tömeges	foglalkoz-
tatását.	Hogyan	jutott	el	a	cég	az	első	
csoport	beutaztatásáig?	

2016-ban meglévő partnereinktől so-
rozatos igények érkeztek magyar mun-
kavállalók kölcsönzésére, azonban Ma-
gyarországról tömeges létszámot nem 
tudtunk biztosítani, ezért nyitottunk a 
külföldi munkavállalók foglalkoztatása 
felé. 

A 2016. július 16-i jogszabályváltozásra 
cégünk elsőként reagált, mely lehetővé 
tette, hogy 2016. augusztus 22-én beu-
taztassuk az első magyarországi ukrán 
munkavállalói csoportot. Ez nagy vá-
rakozásokkal töltött el minket is, és az 
ukrán munkavállalókat elsőként alkal-
mazni kívánó partnercégünket (Sam-
sung Zrt.) is. Míg augusztusban 11 fő 
ukrán munkavállalót foglalkoztattunk, 
addig decemberben már 600 fős lét-
számról beszélhettünk. 

-	 2016-ban	 kiemelkedő	 partnerkap-
csolattal,	 magas	 növekedési	 rátával	
robbantak	 be	 erre	 az	 új	 piacra.	 Hol	
tart	jelenleg	a	cég?	

2016. év sikerei után folyamatosan nö-
vekvő vevőkör, és partneri igény volt ta-
pasztalható. Jelentős létszámú ukrán 
munkavállalót foglalkoztatunk elektro-
nikai, szórakoztató-elektronikai, autó-
ipari és építőipari területen. Referenci-
alistánkon olyan multinacionális, hazai 
és világcégeket tudhatunk magunké-
nak, mint péládul: Electrolux Lehel Kft., 
STRABAG Építő Kft., SEWS Kft., ACELL 
Hunland Kft., Carrier CR Kft., CTDI Kft. és 
még sorolhatnám. 

A külföldi munkavállalók a magyar 
munkaerőpiac megkerülhetetlen sze-
replőivé váltak, így átlagos foglalkozta-
totti létszámunk 1200 – 1500 fő körül 
mozog jelenleg. 

-	 Referencialistájuk	 sokak	 számára	
irigylésre	méltó.	Mit	gondol,	mik	azok	
az	 értékek,	 melyek	 a	 professzionális	
szolgáltatáshoz	vezetnek?	

Napjainkban a munkaerő-kölcsönzési 
szektorban a kölcsönbeadó cégek so-
kasága kínálja szolgáltatásait a poten-
ciális vevőknek, azonban csak kevés 
munkaerő-kölcsönző vállalkozás felel 
meg a törvény által előírt kötelezettsé-
geknek, és szolgálja ki a munkaerő-pi-
aci környezethez képest a legprofesz-
szionálisabb módon a partnereit. Azért 
dolgozunk, hogy szolgáltatásainkat a 
meglévő partnereink nagy megelége-
dettséggel közvetlenül ajánlják tovább 
a leendő partnereinknek, ami sokkal 
nagyobb transzparenciát biztosít szá-
munka, mint a munkaerő-kölcsönző 
cégek általános kiajánlásai. 

Csapatunk több évtizedes szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberek-
ből, és olyan fiatal – a legújabb szakmai 
ismeretek birtokában lévő – munka-
társakból áll, akik igazi szinergiákat ké-
pesek létrehozni a partnereink részé-
re történő szolgáltatásnyújtás során. 
Büszkeséggel tölt el minket, hogy azzal 
is elősegítjük partnereink jogbiztonsá-
gát, hogy a HD Jobs Kft. hatósági elle-
nőrzései során egyetlen hatóság sem 
tett mulasztási-, adó-, vagy munkaügyi 
bírságot megalapozó megállapítást. 
Partneri oldalról további előnyünként 
szolgál a folyamatos termelés biztosí-
tása, a fluktuáció minimalizálása (1-2%), 
rugalmas létszámkezelés, tervezhető 
költségek, és az adminisztratív felada-
tok csökkentése. 

-	 Említette,	 hogy	 folyamatos	 terme-
lést,	fluktuáció	minimlizálást	biztosíta-
nak	partnereiknek	a	külföldi	munkavál-
lalók	 foglalkoztatásával.	Milyen	 egyéb	
előnyökről	 beszélhetünk	 esetükben?	
Mik	a	gyakorlati	tapasztalatok?	

Külföldi munkavállalóink jól integrál-
hatóak, hamar beilleszthetőek a mun-

VÁLLALKOZÁS

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓK  
A MAGYAR MUNKAERŐPIACON
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kahelyi közösségekbe, hiszen kulturális 
gyökereink csekély mértékben térnek 
el. Asszimilálódásukért felelősséget ér-
zünk, így igény szerint igyekszünk min-
den ukrán munkavállalónk családtagjá-
nak is munkát biztosítani.

A kialakult ukrajnai helyzetek mi-
att (alacsony bér, munkanélkü-
liség, háborús helyzet) külföldi 
munkavállalóink lojálisak a hazai 
partnercégekhez, hosszú távú mun-
kavégzés céljából érkeznek Magyaror-
szágra, esetükben önmotivált dolgo-
zókról beszélhetünk, akik rendszerint 
már az első időszakban bizonyítják, 
hogy erősebb munkamorállal dol-
goznak a hazai munkaerőhöz képest. 
 
Jó példa erre partnercégünknél vég-
zett fluktuáció vizsgálatával kapcso-
latos esettanulmány, mely kapcsán 
munkába állítottunk 600 fő magyar, 
és 600 fő ukrán munkavállalót, majd 
2 hónap múlva megnéztük a kezdeti 
létszámból maradt aktív dolgozók szá-
mát. Az alkalmasnak talált magyar 600 
főből csak 450 fő érkezett a partner-
céghez felvételi eljárásra, ebből 400 fő 
megfelelt, 350 fő vette fel a munkát, és 
2 hónap elteltével 80 fő maradt a cég-
nél. Ezzel ellentétben a tervezett 600 
fő ukrán munkavállaló teljes tervezett 
létszámát munkába tudtuk állítani 
(magas megfelelési arány), akik közül a 
2 hónap alatt összesen 5 fő hagyta ott 
a munkahelyét. 

Nemcsak alacsony fluktuációról, de 
minimális hiányzásról is beszélhetünk 
esetükben. 2017. évre visszamenő-
leg megvizsgáltuk 1 millió munkaóra 
tekintetében, 600 munkavállaló vi-
szonylatában a hiányzási rátát, és an-
nak költségvonzatát. Hiányzás alatt az 
igazolatlan hiányzást, betegszabadsá-
got, táppénzt, egyéb távollétet vettünk  
számításba. 

Az eredmények megdöbbentőek: míg 
a magyar munkavállalók 106.234 órát 
hiányoztak 1 millió munkaóra tekinteté-
ben (10,6 %, 137.365.562.-Ft veszteség a 
le nem dolgozott, de kifizetett munka-
díj tekintetében), addig az ukrán mun-
kavállalók esetében csak 8.345 óráról 
beszélhetünk (0,1%, 10.790.085.-Ft). 
A különbözet a legjobb érv a külföldi 
munkavállalók foglalkoztatása mellett: 
126.575.477.-Ft. 

-	Meggyőzőek	a	számadatok.	Tegyük	
fel,	 hogy	 munkaerő-hiányban	 szen-
vedek,	ingadozik	a	termelésem,	nem	
tudok	teljesíteni	a	nemzetközi	meg-
rendelőimnek,	csökken	az	árbevéte-
lem,	 a	 hitelességem,	 bizonytalanná	
válik	a	vállalatom	működése,	kötbé-
rekkel	súlytanak,	így	Önökhöz	fordu-
lok.	 Milyen	 folyamatokon	 keresztül	 

jutok	 el	 az	 ukrán	 munkavállalók	
munkába	állításáig? 

A partner által megadott paraméterek 
és igények alapján elindítjuk az ukrajnai 
toborzási és előzetes kiválasztási folya-
matainkat. 

A potenciális jelöltek interjúztatására, 
kiválasztására személyesen is van lehe-
tősége a partnercégnek a beregszászi 
irodánkban, vagy igénybe veheti cé-
günk teljeskörű kiválasztási folyamata-
it is, melynek során a partner által meg-
adott munkakörök és egyéb speciális 
igényeknek megfelelően a választjuk 
ki az alkalmas munkavállalókat  

Természetesen átfogó információt is 
nyújtunk a leendő alkalmazottaknak 
azzal kapcsolatosan, hogy mire szá-
míthatnak a magyarországi tatózko-
dásuk során. 

A kiválasztás után megkezdődik az ösz-
szetett adminisztrációs folyamat és ha-
tósági ügyintézés, melynek keretében a 
HD Jobs Kft. első körben: munkavállalás 
célú tartózkodási engedélyt, TAJ szá-
mot, adóazonosító jelet igényel a mun-
kavállaló részére. 

Amennyiben a munkavállaló rendel-
kezik munkavállalási engedély kiadá-
sáról szóló tájékoztatóval, adóazono-
sító jellel és TAJ számmal, abban az 
esetben a munkavállalók munkába 
tudnak lépni Magyarországon, melyről 
cégünk értesíti partnerét. 

A munkavállalók beutaztatását ma-
gyarországi szálláshelyükre a HD Jobs 
Kft. szervezi meg. Szolgáltatásunk 
magában foglalja a megfelelő szállás 
felkutatását, a szerződéskötéseket, 

szállások rendszeres látogatását, a 
munkavállalók csoportos utaztatá-
sának szervezését, lebonyolítását, az 
ezekkel kapcsolatos elszámolásokat 
és szállásadókkal történő kapcsolat-
tartást is.A kiválasztástól a munkavál-
laló munkába állásáig megközelítőleg 
30 nap telik el a tapasztalatok alapján. 

Cégünk közel 1500-2000 fő ukrán ál-
lampolgárságú munkavállaló magyar-
országi munkavégzésének engedélye-
zését bonyolította már le. 

Amit még fontos megemlíteni, hogy 
az ukrán állampolgárságú foglal-
koztatottak többnyire nem beszélik 
a magyar nyelvet, így nagy figyel-
met fordítunk arra, hogy  10 fő köl-
csönzött  dolgozónként 1 tolmá-
csot, vagy magyarul is tudó külföldi 
kékgalléros dolgozót biztosítsunk. 

Elsődleges célunk volt, hogy felelőssé-
get tudjunk vállalni az általunk beho-
zott ukrán munkavállalók integráló-
dásáért, így egészségügyi ellátásban, 
adóügyekben, banki ügyintézésben, 
helyismeret kialakításában, kulturális 
kapcsolatok fejlesztésében is segítjük 
munkavállalóinkat. 

-	 Engedje	 meg,	 hogy	 gratuláljak	 a	
szakszerűen	 kiépített	 működési	
rendszerhez,	 és	 az	 évek	 alatt	 elért	
eredményekhez!	 Lehet-e	 még	 egy	
ilyen	 szakmai	 kvalitással	 rendelkező	
cégnek	további	kitűzött	célja?	

Jelenleg több ezer olyan betöltetlen 
pozíció van Magyarországon, mely hi-
ányszakmának számít. Ide sorolnám a 
hegesztőt, a géplakatost, a cnc forgá-
csolót, stb. 

Az ukrajnai szakképesítést Magyaror-
szágon bonyolult folyamatokon ke-
resztül lehet honosítani, így szakem-
bereim ezen nehézségek feloldásán 
dolgoznak, melynek eredményeképp 
ismét elsőként találtunk megoldást 
arra, hogy az EU minden államában 
akkreditált, világszínvonalú TÜV-
Bayern minősítéshez juttassuk az 
ukrajnai hegesztőket, ezzel is segítve 
partnercégink szakember szükségle-
tének biztosítását. 

Célunk, hogy további szakképzési lehe-
tőségeket kidolgozva, minden hiány-
szakmát betöltve folytassuk a nemzet-
gazdaság erősítését, és nyelvtanulás 
biztosításával egy teljes munkavállalói 
integrációt érhessünk el.  

HD	Jobs	Kft.
Telefon:	06	30	583	05	79
Email:	hdjobs@hdjobs.hu

www.hdjobs.hu

CÉGBEMUTATÓ: HD JOBS KFT.

SZILÁGYI ÉVA
ügyvezető, tulajdonos - HD Jobs Kft.
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CÉGBEMUTATÓ: NAPELEM ZOUNOK KFT.

Cégünk évek óta az egyik piacvezető vállalkozás a napelemrendszerek telepítésében. Legyen 
szó családi házról, csarnokról, vagy egészen nagy rendszerről a kapcsolódó munka minden fázi-
sát (tervezés, dokumentáció készítés, kivitelezés, beüzemelés) vállaljuk.

Cégünk évek óta az egyik piacvezető 
vállalkozás a napelemrendszerek te-
lepítésében. Legyen szó családi ház-
ról, csarnokról, vagy egészen nagy 
rendszerről a kapcsolódó munka 
minden fázisát (tervezés, dokumen-
táció készítés, kivitelezés, beüzeme-
lés) vállaljuk.

Teljes körű szolgáltatás az, amit aján-
lunk Önnek! Hiszen az általunk kínált 
szolgáltatások magukban foglalják a 
tervezés fázisát, a kivitelezéssel kap-
csolatos munkálatokat, az elkészült 
rendszer beüzemelését, valamint 
annak karbantártását is.

Legyen cégünk partnere és használja 
ki ezt az ingyenes és kifogyhatatlan 
energiaforrást! Fedezze már most 
energiaszükségletét napelem segít-
ségével!

Napelem a Földünkért
 
A napelem évente több tonna szén-
dioxid kibocsájtástól menti meg a 
Földet. A napelemeknél csak a nap-
elem előállításnál képződik szén-
dioxid, de a felszerelt napelemes 
rendszer élettartamának 20-30 éve 
alatt már nem bocsát ki semennyit. 
Eközben a fosszilis energiával törté-

nő áramtermelés gyakorlatilag a bá-
nyászattól az áramtermelésig (elége-
tésig) mindvégig jelentős széndioxid 
kibocsátással jár. A napelemek ener-
gia egyenleg és karbon lábnyom 
szempontból az egyik legzöldebb, 
környezetet legkevésbé terhelő ener-
getikai megoldást jelentenek.

A napenergia egy megújuló ener-
giaforrás. Míg a hagyományos ener-
giahordozók szennyeznek, vagy 
veszélyesek. A napelem tiszta és 
veszélytelen energiát biztosít. És tu-
domásunk szerint az elmúlt néhány 
millió évben nem emelkedett az ára.

VÁLLALKOZÁS

MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS,
KÖRNYEZETUDATOSSÁG
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Napelem a háztartásban

A megújuló energiák között a nape-
nergia hasznosítása a legdinamiku-
sabban fejlődő üzletág manapság. 
A napenergia hasznosításon belül a 
napelemes rendszerekkel való áram-
termelés a leginkább elterjedt meg-
oldás. 

Az elektromos áram egy igen univer-
zális energiaforrás, hiszen minden 
háztartási gép és egyéb elektromos 
berendezést lehet vele működtetni. 
Szinte nincs is olyan civilizált terület, 
ahol ne használnának elektromos 
áramot. 

Az emberiség folyamatosan növekvő  
energiaigényeit ki kell elégíteni, de 
mivel egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a környezetvédelemre, ezt csak 
megújuló energia-
termelő rendszerek 
létesítésével lehet 
megvalósítani.

 ■ A fűtés,
 ■ világítás,
 ■ főzés,
 ■ mosás,
 ■ takarítás,
 ■ tanulás,
 ■ szórakozás,
 ■ stb.

mind-mind elektro-
mos áramot igénylő 
tevékenység. A nap-
elemes rendszer se-
gítségével az áruk a 
minimálisára csök-
kenhet.

A szükséges napelem teljesítmény 
meghatározása

Ha megvan az éves áramfogyasztás, 
abból már meg lehet tervezni, hogy 
mekkora névleges teljesítményű 
napelemes rendszer szükséges. Egy 
egyszerű példán keresztül: ha a havi 
áramfogyasztás 300 kWh, akkor az 
éves fogyasztás: 300 x 12 =3600 kWh. 
1 kWp névleges teljesítményű nape-
lemes rendszer optimális tájolás és 
elhelyezés esetén kb 1200-1250 kWh 
villamos energiát termel. Ez alapján, 
az éves fogyasztást el kell osztani 1,2-
vel, így megkapjuk a rendszer teljesít-
ményét. Folytatva az előbbi példát, 
ez 3600 / 1,2 =  3000. Tehát ehhez a 
fogyasztáshoz egy 3 kWp névleges 
teljesítményű napelemes rendszert 
kell tervezni. A rendszer mérete vál-
tozhat, ha a tájolás nem optimális. 

CÉGBEMUTATÓ: NAPELEM ZOUNOK KFT.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 ■ Tervezés
 ■ Méretezés
 ■ Kivitelezés
 ■ Beüzemelés
 ■ Dokumentáció	 
elkészítése

 ■ Ügyintézés	 
áramszolgáltatóval
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CÉGBEMUTATÓ: SZŐLŐFÜRT VENDÉGLŐ - DOBOS IMRE E.V.

A „túri fazekasság”, amely Mezőtúr városának tradicionális mestersége, s amely kis családunk 
megélhetését jelentette hosszú éveken át, már egyre inkább kezdett hanyatlani akkoriban, egyre  
nagyobb kihívást jelentett számunkra a talpon maradás, családunk létbiztonságának megterem-
tése. A férjem, aki mindig is jól forgatta a háztartás pénzügyeit (a családi költségvetés többnyire az 
ő kezében volt), és igen jól kiismerte magát a vendéglátó világában, egy szép napon elém állott egy 
spirálfüzettel a kezében, hogy Ő kiszámolta, mennyibe kerülne egy borozó kialakítása. Azzal érvelt, 
hogy a magyar ember örömében, és bánatában is iszik. Általában hallgatok Rá, mert tudom, mindig 
 is jó üzleti érzékkel rendelkezett. Nem sok időnk maradt a gondolkodásra, mert a tervek után  
hamarosan egy hatalmas átalakítás, illetve építkezés közepén találtuk magunkat.

Megkezdődtek az előírásoknak meg-
felelő helyiségek kialakításai. Egy 
dologra azonban nagyon ügyeltünk; 
hogy saját erőnkből, mindenféle 
hitel nélkül tudjuk megvalósítani 
e megálmodott vendéglátó egysé-
günket. 1991-et írtunk, amikor az ál-
talunk elképzelt üzlet munkálatai 
befejeződtek.

Már mindenféle engedéllyel rendel-
keztünk (építési, KÖJÁL, stb.) és min-
den elvárásnak meg is feleltünk, ám 
az összes reményünk, álmunk egy 
szempillantás alatt romba dőlni lát-
szott, amikor a férjemmel a „nyitási 
engedélyért” sorban állva, a Polgár-
mesteri Hivatalban közölték velünk, 
hogy az Egészségház mellett, ahol 
az üzletünk áll, és attól 200 méter-
re, italkimérő helyiséget kialakítani 
tilos! Egy világ omlott össze ben-
nünk! Nem tudtuk, hogy ki vétett, ki 
volt a felelős a történtekért, miért is 
adták így ki a szükséges engedélye-
ket, csak az lebegett szemeink előtt, 
hogy már túl sok pénzt, és energiát 
fektettünk ebbe a vállalkozásba ah-
hoz, hogy épp a finishben, az utolsó 
lépcsőfokok előtt megtorpanjunk. 

Május elsejei nyitást tervezgettünk, 
már volt itt kenyér, virsli, bor, így ki-
találtuk, hogy „legyünk bisztró”! Mert 
így már melegkonyhának minősíte-
nek bennünket, és engedélyezik a 

nyitást. Újabb feltételeket teremtet-
tünk, pl. a hurka-kolbász sütéséhez, 
az üzletkör kibővítéséhez.

Természetesen, mint ilyenkor álta-
lában lenni szokás, sokan (a nagy 
tapasztalt vendéglátósok közül is) 
igyekeztek bennünket lebeszélni ar-
ról, hogy terveinket végig vigyük. Fér-
jem szelíden csak ennyit mondott: 
- „én megpróbálom”. Ettől fogva 
felgyorsultak az események, Ő sok-
sok munkája mellett megszerezte a 

Vendéglátó üzletvezető képesítést, 
és 1991. május 15-én végre kinyit-
hattunk. Kis árukészlettel kezdtünk, 
mindig vigyáztunk rá, hogy ne nyúj-
tózkodjunk tovább, mint ameddig a 
takarónk ér.

De nagy örömünkre, mégiscsak meg 
lett a munkánk eredménye, hiszen 
egyre több kedves vendég látogatta 
üzletünket. Számomra szokatlan volt 
ez a világ. Sok konfliktus, vívódás, oly-
kor sírás előzte meg azt a lépésemet, 

VÁLLALKOZÁS

"MERT AZ ÉLET TÚL RÖVID  
AHHOZ, HOGY NE SZERESD 
AZT, AMIT CSINÁLSZ"
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hogy a fazekasság csöndes, alkotó 
világából, átlépjek a vendéglátó pör-
gős, eseményekben gazdag, olykor 
túl változatos napjaiba. Sok idő kel-
let ahhoz, hogy tolerálni, és kezelni 
tudjam az ital hatására megváltozott 
emberi agressziót, vagy a nagyban 
módosult viselkedési formákat. Mint 
mindent, ezt is meg lehet tanulni.
De hitet adott számunkra, amikor 
láttuk, hogy a reggel még üres kasz-
sza, estére feltöltődik, és hogy egyre 
több ember szemmel láthatóan jól 
érzi magát nálunk. Jó volt látni azt is, 
hogy egyre gazdagabb árukészlettel 
rendelkezünk.

Mint említettem, a férjem ösztönö-
sen jól mozgott az üzleti világban, 
értett a pénzforgatáshoz. Igyekez-
tünk szolid árakkal megtartani a 
vevőkört, a férjem kicsit humoros, 
de bölcs szavai érvényesültek az áru 
értékének meghatározásánál, mi-
szerint: - „A páva tollát nem szabad 
egyszerre kitépni”. Szépen halad-
tunk előre. Próbáltuk még vonzób-
bá tenni vendéglőnket, igyekeztünk 
még több szórakozási lehetőséget 
biztosítani az folyamatosan bővülő 
„törzs-vendégkörünknek”.

Kialakítottunk egy kerthelyiséget, 
hogy az ínyencek, - a baráti körök vi-
dáman bográcsolhassanak a szabad-
ban, - játékgépeket üzemeltettük 
(melyeket minden negatív érzésün-
ket alárendelve, legyőzve, - megpró-
báltunk mi is elfogadni). Élőzenés 
rendezvényeket szerveztünk, - és bár 
eleinte a nagyon „szűk árrések” miatt 
nem tettünk szert túl nagy haszonra, 
sőt, majdhogy ráfizettünk tevékeny-
ségünkre, de a vendégek a város 
minden pontjára, területére, és más 
településekre is elvitték jóhírünket. 

Majd ismét újabb bővítésekbe kezd-
tünk: egy 50 fő ellátására alkalmas 
konyhát alakítottunk ki, így már „me-
legkonyhás egységként” tevékeny-
kedhettünk tovább. Közben elvégez-
tem az OKJ-s szakácstanfolyamot, és 
a szakma igazi nagy elődeivel felvet-
tem a kapcsolatot, hallgattam bölcs 
tanácsaikra, szakértelmükre. Soha 
nem felejtem el kedves tanáromnak: 
Herbályné Rózsikának szavait: „Jól 

tanuld meg! A vendéget csak egy-
szer lehet becsapni, mert soha többé 
nem tér vissza oda, ahol valaha már 
egyszer megtévesztették”.

Ebben a szellemiségben igyekszünk 
tovább működni itt a városunkban, 
és egy egészséges „fair play” versenyt 
fenntartani a hatalmas kínálattal, és 
a mindenkori konkurenciával. Em-
lékszem, nem volt könnyű a két–há-
rom személyes, literes fazekakról 
áttérni az „óriás” edényekre, de sze-
rencsére mindig volt segítségem (pl. 
Kovácsné Mari), aki átadva nekem 
sok éves „konyhalányi” tapasztalatát, 
folyamatosan tanítgatott.

Hosszú volt az az út, amíg az egy-
szerű ételek főzésétől, a kiadagolá-
son, az apró konyhai fortélyokon át, 
a legbonyolultabb, szépen díszített 
ételkülönlegességek elkészítéséig, 
a rendezvények lebonyolításáig el-
vezetett. De megérte a sok-sok fá-
radtságot. Hiszen egyszerűen csak 
elkezdtem élvezni, amit csinálok, 
egyre több örömet, lelki gazdagsá-
got nyújtott számunkra ez a tevé-
kenység. Bizony, jól estek vendége-
inktől a dicsérő szavak. Nekem nem 
volt rangon aluli, hogy többnyire (a 
szakmai zsargon szerint) „csumi”, 

azaz menüs étkeztetésre  voltunk 
berendezkedve, mint ahogy az a 
magukat „nagy mesternek” tartó 
szakács kollégáknak derogált.

Természetesen nyílottak körülöttünk 
konkurens éttermek, akiknek üze-
meltetői nem nézték jó szemmel 
fölemelkedésünket, és igyekeztek 
mindent elkövetni azért, hogy el-
lehetetlenítsenek bennünket. Sok 
emberben csalódtunk, akik meg-
próbáltak nekünk keresztbe tenni, 
mindenféle trükköket bevetni, el-
lenségeskedni, hogy megnyirbál-
hassák mindennapi vendégkörünk 
létszámát. És nem vitás: fogytak a 
vendégek. Tudjuk jól, hogy sajnos, 
elég egy negatív hangadó, és már-
is lesznek követői... És néhány ilyen 
rosszindulatú hangadó, hosszú évek 
kemény munkáját, nagyon rövid idő 
alatt képes lerombolni. Gyűltek a 
bajok, sokasodtak a problémák, és 
olyan kulisszák mögötti, belső okok 
is adódtak, amely végül a konyha 
megszüntetéséhez vezettek. 

A férjem számvetése is azt támasz-
totta alá, hogy jól döntöttünk, amikor 
véget vetettünk e tevékenységünk-
nek. Ezután az italárusítás működött 
tovább, finom tájbor különlegessé-
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gekkel és széles körű italválasztékkal 
vártuk vendégeinket. Természetesen 
zártkörű rendezvényeket ezután is 
vállaltunk, amelyek vidám hangula-
tukkal, a szépen feldíszített, ízletes 
ételekkel, igényes terítékekkel nagy 
sikert arattak, és számunkra is örö-
met nyújtottak. De nekem hatalmas 
megkönnyebbülést jelentett, hogy a 
napi konyhai tevékenység már nem 
ült rendszeres kötelességeivel a vál-
laimon, - hiszen időközben egészsé-
gem is megrendült egy súlyos szív-
műtéten estem át. 

Az ital-eladás továbbra is fenntartotta 
a vállalkozást, de aztán jöttek az újabb 
változások, megvonások, évről-évre 
kurtítottak a vendéglátó üzletek le-
hetőségein. A játékgépeket kivonták 
az egységekből, és a dohánycikk áru-
sítását is kivették a kezünkből. Egyre 
inkább beszűkült a kör. 

Egy véletlen folytán találtunk rá egy 
nagyon rátermett, szakmailag felké-
szült, nagy munkabírású, és lelkes, 
ötletgazdag szakácsra: Szabó Tibire, 
aki lehetőséget látott abban, hogy a 
konyhai tevékenységünket újra élesz-

szük, s aki vállalta, hogy a régi, és új 
vendégkör igényeit figyelembe véve, 
- házias jellegű, ízes ételeivel, - még 
egy esélyt ad a megújulásra. Férjem 
hamar ráérzett a dolgokra, tetszett 
Neki Tibi temperamentuma, tettre 
kész, fiatal lendülete, így aztán bele-
egyezett, hogy 2009. január elsejével 
újra elkezdődhessen a konyhai élet. 
A vendégforgalom szépen gyarapo-
dott, városszerte sok-sok emberhez; 
idős, és beteg emberek otthonába 
is eljutnak az ételhordókban kiszál-
lított választékos „menüink”, és min-
dent megteszünk azért, hogy a hoz-
zánk évek óta hűséges vendégeinket 
maximálisan kiszolgáljuk, igényeik 
szerint ellássuk őket.

Ma már tanulók szakmai felkészíté-
sét is vállaljuk, akik szeretettel végzik 
feladataikat e családias légkörű kol-
lektívában, s akiknek Tibi, a főszaká-
csunk nagyon ért a nyelvükön, olykor 
ironikus, egyedi, ízes humorával min-
dig megmosolyogtatja őket, feloldja 
az adódó feszültségeket, kordában 
tartja a konfliktusokat.
A felnőttképzés kapcsán került hoz-
zánk, illetve maradt itt közöttünk 

egy nagyon kedves munkatársunk; 
Porubcsánszki Attila, aki azóta már 
az egyik legerősebb húzóerőjeként, 
meghatározó személyiségeként, 
mondhatjuk úgy is, hogy Tibi „jobb-
kezeként” végzi feladatait a kony-
hánkon.

Főszakácsunk időközben megsze-
rezte a tanuló oktatáshoz szükséges 
mestervizsgát is, amely szakmai té-
ren is újabb előrelépést jelentett a 
vállalkozásnak. Egy nagy családként, 
egymásra odafigyelve, egymást se-
gítve, megbecsülve, és kölcsönös sze-
retetben működünk együtt dolgozó-
inkkal. A férjem és szakácsunk, Tibi 
között nagyon szoros, együttműködő 
kapcsolat alakult, mindketten saját 
fiunkként tekintünk rá, szinte benne 
élünk egymás hétköznapjaiban.

A munkamegosztás úgy alakult, 
hogy férjem az „italrészleget” fel-
ügyeli, Tibi pedig a konyha gondjait, 
feladatait hordja vállain. Kölcsönö-
sen elismerik, és tisztelik egymást. Jó 
érzés biztonságban tudni a vállalko-
zásunk, üzletünk sorsát! Én aktívan 
már nem dolgozom a vendéglőben, 
de ha szükség van segítségemre, 
vagy a rendezvények alkalmával, 
szívesen kiveszem részem a közös 
munkából. Természetesen továbbra 
is nagyon lelkemen viselem az üz-
letünk életét, erős háttérként igyek-
szem jó irányba terelni, támogatni, 
erősíteni férjem üzleti döntéseit. 

És nagy öröm számomra, amikor egy 
gondosan elsimított abroszon, egy vi-
dám, a hangulathoz, alkalomhoz illő 
asztali díszen, egy szépen hajtogatott 
szalvétán, egy ízlésesen elrendezett 
függönyön keresztül az és munkám 
is rámosolyoghat a kedves vevőkre!

És megköszönöm a sorsnak, hogy 
bár sok álmatlan éjszaka, és fárad-
ság, küzdelem árán, de olyan mun-
kahelyet teremtett számunkra, aho-
vá minden egyes nap derűs szívvel, 
és jó érzéssel tudunk belépni. Mert a 
miénk! A mi közös álmainkat váltot-
tuk valóra általa! 

„Mert az élet túl rövid ahhoz, hogy 
ne szeresd azt, amit csinálsz!” 

VÁLLALKOZÁS
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