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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE

Az év vége közeledtével a múló esztendő sikereit, hellyel-közzel feszültségpontjait mérle-
gelve egészében megfogalmazható, hogy a megyénk értékteremtő gazdasága sikeres évet 
zár. Az alapokat már 2017-ben megteremtettük. Az élmények egészen frissek, hiszen a kö-
zeli napokban történt a TOP 50 immáron 23. alkalommal történő átadása. Ma kevesen emlé-
keznek, vagy talán még kevesebb embert érdekel, hogy kamaránk a kezdeményezője volt a 
vállalkozások éves teljesítménye számbavételének. Az alig hihető, hogy az országban egye-
dül megyénk volt az, amely képes volt minden évben az elemző értékelések elkészítésére. 
A külső ízléses megjelenítés mellett sokkal inkább a tartalmi összefüggések a mértékadók. 

A múlt évben az elmúlt évtized legsikeresebb 
évét zártuk 2.387,4 milliárd forint nagyság-
rendű árbevétellel, amely 8,4 %-kal több az 
előző évinél. A nemzetgazdasági ágazatok 
közül különösen kiemelkedő a feldolgozóipar, 
1.645 milliárd forint termelési mérettel, míg 
ugyancsak megbecsülendő a kereskedelem 
363,5 milliárd forintos árbevétele. A dobogó 
3. helyén az agrárgazdaság 115 milliárd forint 
árbevétellel, mely 11 %-os növekedést repre-
zentál a bázishoz képest. Említésre méltó az 
építőipar 88,7 milliárd forint teljesítménnyel 
és kiemelkedő 30 %-os növekedésével. A szol-
gáltatóipar 85,7 milliárd forint értéket, míg a 
szállítmányozás-raktározás 57 milliárd forin-
tos teljesítményt produkált. Az említett, és az 
élen lévő nemzetgazdasági ágazatok a me-
gyénk összteljesítményének 98,5 %-át hozták. 

A gyarapodó teljesítmény hatása tükröződik 
a jövedelmezőségben, ugyanis az elért 200,2 

milliárd forint nyereségtartalom a megelőző 
év több mint 2,2-szerese. Az elért teljesítmény 
értékét növeli, hogy mindezt 2,5 %-kal kisebb 
létszámmal: 64.532 fővel oldottuk meg. A me-
gyénk vállalkozásainál a dolgozók átlagkere-
sete: 2.851.000 forint, mely az előző évihez ké-
pest 16,8 %-os növekedést tartalmaz. 

Az ipargazdaságunk a megyei rangsorban a 7. 
helyet foglalja el, e sikerben kiemelt szerepe 
van a felsőjászság vállalkozásainak. A gazda-
ság pozíciói ez évben is tovább erősödnek, a 
növekedés üteme ugyanakkor elmarad a múlt 
esztendő kiemelkedő eredményei mögött. 

A kamarai munka fókuszában kiemeltek az 
értékteremtő gazdaság pozícióit erősítő fel-
adatok. Az elmúlt évek gyakorlata különösen 
ez évtől alapvetően megváltozott, ugyanis a 
munkaerő kínálat helyett általánossá vált a 
munkaerő kereslet. Alig hihető, de csaknem 

DR. SZIRÁKI ANDRÁS

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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minden szakma hiányszakmává változott. A 
kamarai feladatok között első helyen a szak-
képzés, a tanulók száma jelenleg 1800 fő körül 
van, sajnálatos az, hogy a tendencia csökkenő 
irányú. A szakképzéssel foglalkozó vállalkozók 
száma sajnálatos módon ugyancsak csökken, 
jelenleg nem több mint 350. Az állam, a keres-
kedelmi és iparkamara kezdeményezésére az 
elmúlt években növelte viszonylag jelentősen 
a támogatás mértékét, azonban ezzel együtt-
véve sem értük el a kívánt hatást. A tanulókép-
zés gyakorlata mesteri címekhez kötött. 

Kamaránk ez évben 47 mestert avatott, míg 
az utóbbi 4 évben összesen 317-et. A mesterek 
száma ezzel 898-ra bővült. A tanulók országos 
szakmai versenyét kamaránk évről évre meg-
szervezi, a versenyen induló tanulók száma 
mintegy 350 fő, melyből az országos döntőbe 
15 jutott be. Örömünkre szolgált, hogy közü-
lük 8-an dobogós helyezést értek el, és a ha-
gyományosan jól szereplő szolnoki és jászsági 
szakképző intézmények mellett első ízben a 
karcagi szakképzési centrum versenyzője első 
helyezést ért el, amelyet nagyra értékelünk. 

A gasztronómia területén működő vállalkozá-
sok aktivitásának és a kamaránk szakértőinek 
köszönhető, hogy ez évben sikeresen nagy ér-
deklődés mellett rendeztük meg Szolnokon 
a XIII. Pelikán Kupát. Megfogalmazható, hogy 
országos lefedettségű rendezvénnyé nőtte ki 
magát, és a szakmakultúra legkiválóbb orszá-
gos szakemberei vállalják a zsűrizés szerepét. 
Példaértékűnek minősíthető, hogy az agrár-
kamarával közösen kóstolókkal, ínycsiklandó 
ételkínálattal tesszük vonzóvá e kiemelt ren-
dezvényt a megyeszékhelyen. 

A kamaránk nemzetközi kapcsolatai Német-
országban, Olaszországban, Franciaország-
ban, Romániában sikeresen fejlődnek. A lip-
csei kamara delegációja Claus Gröhn elnök 
úrral az ősz folyamán látogatást tett kama-
ránkban, a találkozót érdeklődésüknek meg-
felelően egybekötöttük a Bachl tószegi gyárá-
nak a meglátogatásával. 

Szomorú eseményt is átéltünk, ugyanis elha-
lálozott Gheroghe Marcas úr, a nagybányai 
kamara elnöke. A két kamara közötti együtt-
működés gyakorlatilag a kamarák 1994-es 
megalakulása óta sikeresnek mondható. 

Az esztendő mindennapos eseménye a mig-
ráció. Ettől eltérő tanulságos példát szándé-
kom közzétenni, mely szerint Macskássi István 
agrármérnök ZAMBIÁBA kitelepült, vásárolt 
2.000 hektár területet, a birtokot mezőgazda-
sági művelésre alkalmassá tette, és telepített 
mintegy 50 hektáron: mangó, narancs, cit-
rom, banán ültetvényt. A helyi lakosokból 38 
fő alkalmazásával a telepítésen túl megvaló-
sította az ültetvények öntözését, gondozását 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy fokoza-
tosan, folyamatosan újabb területeket vonjon 
be a művelésbe. Bevezeti a helyi lakosokat a 
munka világába. Vállalkozók számára akár kö-
vetendő példaként is értelmezhető. 

Az a meggyőződésem, hogy a kamaránk a vál-
lalkozások érdekében tett erőfeszítéseivel va-
lamelyest növelte a kamara elfogadottságát. 
Azt feltételezem, e tekintetben jelzésértékű 
lehet, hogy 2017-ben 91 vállalkozás, míg ez 
évben 41 lépett be önkéntes tagként a kama-
ránkba. A bizalomra igyekszünk rászolgálni, és 
még inkább vonzóvá tenni a megye vállalko-
zásai számára a kereskedelmi és iparkamarát. 

A gazdaság fejlődése területén elért sikerek-
ben kiemelkedő az érdeme a megyénk társas 
és egyéni vállalkozóinak. Az őszinte köszöne-
temet kifejezve kamaránk minden alkalma-
zottja nevében további gazdasági sikereket 
kívánok mindehhez erőt, egészséget, áldott 
karácsonyt és békés, boldog újesztendőt!

												Őszinte	tisztelettel:

Dr.	Sziráki	András	elnök

DR. SZIRÁKI ANDRÁS - ELNÖK
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SZOLNOK, 2017. NOVEMBER 30.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NAV Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Igazgatósága idén 23. alkalommal jelentette meg Jász-Nagykun-Szol-
nok megye 50 legjelentősebb gazdálkodó szervezetének és az ágazati TOP 10-eknek gazda-
sági teljesítményét elemző „TOP 50” kiadványt. 

A kiadvány ünnepélyes átadásá-
ra november 20-án a Megyeháza 
dísztermében került sor, melyen 
a TOP cégek, bankok képviselői, 
polgármesterek, intézményveze-
tők mellett jelen volt Marczinkó	
Zoltán	 István, a Pénzügyminisz-
térium munkaerőpiacért és válla-
lati kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára, Dr.	Berkó	Attila, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja, 
Dr.	Kállai	Mária országgyűlési kép-
viselő, Piroska	Miklós, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat elnöke, Dr.	 Panyik	 Éva, a NAV 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igaz-
gatója, valamint Dr.	Sziráki	András, 
a kamara elnöke. 

Az ünnepségen kamarai elismeré-
sek átadására is sor került, úgy mint 
az "Év	Vállalkozása	Díj", valamint a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke által adományozott "Elnö-
ki	Aranyérem".

AKTUÁLIS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 7

A Samsung ma a világ egyik leg- 
gyakrabban emlegetett márká-
ja. Mobiltelefonok, okos tévék, hű-
tőszekrények, mosógépek, blu-ray 
lejátszók, Hi-Fi tornyok, monitorok, 
notebookok, táblagépek, nyomta-
tók, robotok, haditechnikai beren-
dezések és hajók százmilliói, sőt mi 
több, milliárdjai viselik ezt a nevet. 

Az 1989. október 26-án alapított 
vállalkozás a Felső Jászságban év-
ről évre dinamikusan növekszik, az 
elmúlt évtizedekben a cég nagy 
léptekkel haladt a gyártásban és a 
kereskedelemben egyaránt. A Sam-
sung kiemelkedő tevékenységének 
köszönhetően Magyarországon a 

legnagyobb piaci ismertséggel ren-
delkező cégek közé tartozik. A Cég 
múlt évi nettó árbevétele 694 milli-
árd 761 millió forint volt, mely a 2016. 
évet 13,9 %-al haladta meg.

A vállalkozás kiemelt exportpotenci-
ál, az éves árbevételének 78,29 %-át 
külföldön értékesíti. Adózás előtti 
eredménye 113 milliárd 962 millió 
Ft volt, mely a 2016. évinek mintegy 
5-szöröse. A 2017. évi foglalkoztatott 
létszám 1566 fő volt, jelenleg 1734 fő. 

A magas műszaki kultúrát képviselő 
gyártástechnológiát évről-évre folya-
matosan korszerűsíti, a befektetett 
saját tőke 383 milliárd 752 millió forint. 

TOP 50 DÍJÁTADÓ 2018.

A vállalkozás jelentős forrásokat 
mobilizál az oktatás, a szakképzés 
területére. Jászfényszaru, illetve 
Jászberény kapcsolódó szakképző 
intézményeit korszerű tárgyi eszkö-
zökkel (laptop, számítógép, televí-
zió) rendszeresen támogatja. 

2019-ben a SAMSUNG vállalatcso-
port alapításának 50., míg a SAM-
SUNG Electronics Magyar Zrt. a 30. 
évfordulóját ünnepli.

A SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. 
a megye gazdasági teljesítményét 
meghatározó 2017. évi kiemelkedő 
gazdasági összteljesítménye alapján 
érdemessé vált az elismerésre.

ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ KITÜNTETETTJEI

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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A COOP Szolnok Zrt. kiskereske-
delmi vállalkozás 1991-ben kezdett 
működése óta évről évre folyama-
tosan bővíti üzlethálózatát, növeli 
árbevételét. Jelenleg az ország 10 
megyéjének 87 településén 154 
egységben várja vásárlóit. 

2017. évi nettó árbevétele 27 milli-
árd 90 millió Ft, mely a bázisévet 
7,5%-kal haladta meg. Jövedel-
mező működését mutatja, hogy a 
múlt évi adózás előtti eredménye 
508 millió Ft volt, mely 62,3%-kal 
több, mint az előző évben. 

Megyénk egyik legjelentősebb fog-
lalkoztatója, az átlagos statisztikai 
létszáma 2017-ben 1429 fő volt. A 
folyamatosan gyarapodó létszám-
fejlesztés mellett kiemelt gondot 
fordít a szakképzésre, a gyakorlati 
képzésben résztvevő tanulók lét-
száma jelenleg 21 fő. 

2017. évi saját tőkéje 2 milliárd 427 
millió Ft, mely 23,2%-kal nagyobb 
az előző évinél. Decentralizált üz-
lethálózatát folyamatosan fejleszti, 
korszerűsíti. A komplex boltmeg-
újítási program 2017-ben egy haj-
dúszoboszlói üzlet felújításával 
vette kezdetét, melyet egy nagy-
körűi ABC, majd egy székesfehér-
vári és egy debreceni bolt követett, 
amely elnyerte az Élelmiszer szak-
lap „Az Év Boltja” díját szupermar-
ket kategóriában.

A napjainkban 1750 főt foglalkoz-
tató cégcsoport legfőbb értéke 
továbbra is az ember, a közösség. 
A COOP Szolnok Zrt., valamint 
a Szakszervezeti Alapszervezet 
2017-ben megalapította a 30 év-
nél fiatalabb, kiváló szakmai tel-
jesítményt elérő munkatársak 
díjazására a „Sárosi Béla Emlék-
plakett”-et, továbbá a „Csepeli 

Lajos Emlékplakett” elismerést a 
kimagasló szakmai eredményt el-
ért munkaközösségek részére. A 
COOP Szolnok kiemelt figyelmet 
fordít a cég közösségi szerepvál-
lalására. Fő támogatója a szolnoki 
Májusfa Futásnak, aktív résztvevője 
a helyi egészségügyi, ifjúsági, okta-
tási, gasztronómiai és sportesemé-
nyeknek, az évvégéhez közeledve 
pedig hagyományosan Coop Mi-
kulás vonatot indít a legkisebbek 
nagy örömére. 

A COOP Szolnok cégcsoport a jö-
vőben is minőségi, magyar termé-
kekkel, megújuló boltokkal, a meg-
szokott „jó szomszédként” várja 
régi és új vevőit.

A COOP Szolnok Zrt. 2017. évi gaz-
dasági teljesítménye alapján érde-
messé vált az elismerésre.

COOP SZOLNOK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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A jászalsószentgyörgyi Bajor-Fa 
Kft. igényes, kültéri és belsőépí-
tészeti termékek, ajtók, szoba és 
konyhabútorok, lépcsők, falburko-
latok és külső nyílászárók gyártását 
és forgalmazását végzi teljeskörű 
ügyintézéssel. Tevékenységével és 
termékeivel nemcsak a Jászság-
ban, hanem az egész országban 
nevet szerzett magának. 

Vígh Miklós a rendszerváltás előtt 
faipari ágazatvezető, elnökhelyettes, 
majd a cégalapítást megelőzően a 
Vegyesipari Szövetkezet elnöke volt. 

1991-ben Zagyvamenti Vegyesipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság-
ként alakult meg a vállalkozás, 
mely 2000-től működik Bajor-Fa 
Nyílászárókészítő és Belsőépíté-
szeti Korlátolt Felelősségű Társa-
ság elnevezéssel.

Tevékenységük és termékpalettá-
juk folyamatos bővülésével pár-
huzamosan a cég nagy hangsúlyt 
fektetett a gyártóberendezések 
technológiai korszerűsítésére, új 
gépek beszerzésére. Mindezt a 
vállalkozás fejlődésével az önerő 
mellett pályázatok útján sikerült 
megvalósítani. 

Referenciáik között szerepel szá-

mos közéleti személyiség, mint 
megrendelő, vendéglátó ipari 
egységek, oktatási és művelődé-
si intézmények, pénzintézetek és  
üzlethelyiségek.

A cég nagy hangsúlyt helyez a ta-
nulóképzésre, jelenleg is 13 tanuló 
van náluk gyakorlati képzésen. 

A múlt évi nettó árbevétele 60.869 
ezer forint volt, mely a 2016. évet 
9%-kal haladta meg.

A Bajor-Fa Kft. gazdasági össztelje-
sítménye, a tanulóképzés melletti 
elkötelezettsége alapján érdemes-
sé vált az elismerésre.

BAJOR-FA NYÍLÁSZÁRÓKÉSZÍTŐ ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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A Jelmez-Art Kft. nem csak Szolnokon, 
de Magyarországon is egyedülálló 
vállalkozás. Debreczeni Ildikó ügyve-
zető – tulajdonos a szolnoki Szigligeti 
Színház varrodájában kezdett dolgoz-
ni. Schwajda György akkori igazgató 
1995-ben felkérte, hogy alapítson cé-
get és vezesse ő a színház női jelmez-
gyártó részlegét vállalkozásban. Így 
alakult meg a Jelmez-Art Kft. elődje a 
Triolló Bt., amely a következő évtől már 
nem csak a női-, hanem a férfi jelme-
zek gyártását is átvette. 

Az ezredforduló ismét hatalmas vál-
tozásokat hozott a cég életébe, fel-
kérték a 2002-ben átadott Nemzeti 
Színház varrodájának vezetésére. A 
varroda által termelt profitot mindig 
a vállalkozás fejlesztésére fordították, 
melynek eredményeként egy újabb 
befektetés meghozta a nagy áttörést: 
a külföldi piacra jutást. 

Az elmúlt 10 év során 12 ország, több 
mint 300 külföldi produkciójához 

valósított meg jelmezeket a cég. Hű 
partnereik között tudhatják az oszt-
rák Bregenzer Festspiele-t, a norvég 
Bergen Nasjonale Opera-t, a német 
Bayreuther Festspiele-t, a New York 
City Opera-t és a berlini központú 
TUI Cruises Entertainment-et, illetve 
számos más operaházat Németor-
szágban, Ausztriában, Norvégiában, 
Svájcban, az Egyesült Államokban, 
Csehországban, Dániában, Írország-
ban, Belgiumban. A külföldi megren-
deléseknek köszönhetően a cég éves 
bevételének 75%-a exportra készített 
jelmezekből származik. A számos 
külföldi megbízás mellett azonban a 
Jelmez-Art sosem feledi „szülőváro-
sát”, Szolnokot és a Szigligeti Színhá-
zat, ezért a kezdetektől a mai napig 
készíti a teátrum jelmezeit is.

A vállalkozás 2016. évi nettó 280 mil-
lió Ft árbevétele 2017. évben mintegy 
20 %-kal nőtt, nettó 335 millió Ft-ban 
teljesült, a foglalkoztatottak száma 
45 főre növekedett.

2011-ben Debreczeni Ildikó család-
jával beleszeretett Magyarország 
második legnagyobb tavába, a Ti-
sza-tóba és meglátta a benne rejlő 
értékeket, kincseket. 2014-ben egy 
csapatépítő tréning keretein belül 
a Jelmez-Artos csapattal és néhány 
baráttal körbetekerték a Tisza-tavat. 
A túra 3 megállójában 3 mini kon-
certtel kedveskedett az ügyvezető a 
résztvevőknek. 

Ez a baráti és családi kerékpározás 
alapozta meg a Tour D’Opera kerék-
páros túrát, amely az évek során há-
rom, majd a Természet Operaháza 
Tisza-tavi Fesztivál egy 4 napos, ma-
gas minőségű, komolyzenei rendez-
vénysorozattá nőtte ki magát, amely 
minden év július utolsó hétvégéjén 
kerül megrendezésre a Tisza-tónál 
Debreczeni Ildikó főszervezésében. 

A Jelmez-Art Kft. 2017. évi gazdasági 
teljesítménye alapján érdemessé vált 
az elismerésre. 

JELMEZ-ART KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra Elnöksége a gazdaság, valamint a 
kamarai mozgalom területén kiváló 
és maradandó teljesítményt elért 
hazai és külföldi személyek számára 
Mercur Díjat, Emlékplakettet és El-
nöki Aranyérmet adományozhat.

Elnöki	 Aranyérem adományozha-
tó az ipar, a kereskedelem, a szol-
gáltatás, a szakképzés vagy a ka-
marai mozgalom területén több 
éves kimagasló, példamutató te-
vékenység vagy életmű elismeré-
seként hazai, vagy külföldi vállal-

kozóknak, közéleti személyeknek, 
kamarai tisztségviselőknek, kama-
rai alkalmazottaknak.

Az Aranyérem adományozásáról az 
MKIK elnöke dönt.

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE  
ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ELNÖKI ARANYÉREM KITÜNTETETTJEI

A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	 Orvos-Tóth	 Endré-
nek,	a	karcagi	SZIMmetria	Gépipari	
és	Kereskedelmi	Korlátolt	Felelős-
ségű	Társaság	ügyvezetőjének.

Orvos-Tóth Endre a vállalkozást 
1992-ben alapította. A kiváló mű-
szaki szakember irányításával egy 
hidegen sajtoló présgép családot 
fejlesztettek ki. Az innováció sikerét 
jelzi, hogy az évről évre gyarapodó 
termelésük 87%-át a fejlett orszá-
gokban (USA, Kanada, Németor-
szág, Franciaország, Benelux álla-
mok) értékesítik. Nettó árbevételük 
a múlt esztendőben 1985 millió Ft, a 
jövedelmezőség a gépipari átlagot 
meghaladóan 268 millió Ft volt. A 
létszámát a kisvállalkozás folyama-
tosan gyarapítja, jelenleg 143 fővel 
működik. Az elért sikerben kiemelt 
érdeme van Orvos-Tóth Endrének.

A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	 Varga	 Andrásnak,	
a	 BACHL	 Hőszigetelőanyag-gyár-
tó	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaság	
ügyvezetőjének.	
   
A vállalkozás a korszerű építőanyag-
ból évi több mint 4 millió m2-t állít 
elő. Árbevétele a múlt esztendőben 
7726 millió Ft volt, a bázishoz képest 
közel másfélszeresére bővült. A cég 
tartósan jövedelmezően működik, 
a múlt esztendőben 410 millió Ft 
nyereséget ért el. A foglalkoztatott 
létszám 142 fő. A vegyészmérnök 
több nyelvet beszélő ügyvezetőnek 
kiemelkedő érdeme van a sikerben.
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A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	John	Stainesnek,	az	
Eagle	 Ottawa	 Hungary	 Bőrgyártó	
és	Kereskedő	Korlátolt	Felelősségű	
Társaság	operatív	igazgatójának.

A nagyvállalat igazgatója kiemelke-
dő sikerrel irányítja a vállalkozást. A 
cég Argentínából, illetve más pi-
acokról beszerzett szarvasmarha 
nyersbőrt dolgoz fel csúcstechno-
lógiával, és készít belőle a Mercé-
desz, Audi, BMW gépkocsikhoz 
üléshuzatokat.

A vállalkozás a múlt évben 60476 
millió Ft árbevételt ért el, 13,75%-kal 
bővítette a termelését. Potenciális 
exportőr, tartósan jövedelmezően 
működik, nagy adófizető, a múlt évi 
nyeresége: 4767 millió Ft. Szolnok 
Megyei Jogú Város legjelentősebb 
foglalkoztatója: 2212 főnek ad mun-
kát. A nemzetközileg is nagy tapasz-
talattal rendelkező menedzsernek 
kiemelt érdeme van a sikerben.

A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	Kalmár	Andreának,	
a	 Szolnoki	 Szolgáltatási	 Szakkép-
zési	Centrum	főigazgatójának.	
   
Az angol szakmai nyelvet oktató, 
kiemelkedő szakmai tudással ren-
delkező szakember a szakképzés 
területén végzett példaértékű mun-
kájával elérte, hogy 2015-től a több-
ször átszervezett intézmény főigaz-
gatójává nevezték ki. A szolgáltató 
szakmákban folyó szakképzés terü-
letén példaértékű együttműködés 
alakult ki az intézmény és a kama-
ránk között. 

A Szolnoki Szolgáltatási Szakkép-
zési Centrum vezetőjének megha-
tározó a szerepe abban, hogy az 
intézmény sikeresen működik. A 
szakképzésben történő napi együtt-
működés mellett érdemi munkát 
végeznek kamaránkkal közösen a 
mesterképzés területén.
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A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	 Polovicsné	 Hajcser	
Katalinnak,	 a	 megyei	 Kereskedel-
mi	és	Iparkamara	jászberényi	terü-
leti	irodája	vezetőjének.	
   
A kamaránkban több mint más-
fél évtizede dolgozó közgazdász 
szakember a megyénk gazdasági 
súlyát meghatározó Jászságban jól 
együttműködve a vállalkozókkal, el-
ismerést érdemlően végzi szakmai 
munkáját. A kamara elismertségét 
elhivatottságával, kiemelkedő felké-
szültségével erősíti. 

A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	 Vas	 Ildikónak,	 a	
Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	Ke-
reskedelmi	 és	 Iparkamara	 pénz-
ügyi	főmunkatársának.	

Vas Ildikó 12 éve dolgozik a kama-
rában. Megbízhatóságával, pél-
daértékű szorgalmával erősíti a 
csapatszellemet, a konstruktív 
együttműködést. Az ügyfelek, a 
kamarához érkező vállalkozók bi-
zalmát szerénységével, a hivatása 
iránti elkötelezettségével nap, mint 
nap erősíti.

A	 Magyar	 Kereskedelmi	 és	 Ipar-
kamara	 elnöke	 elnöki	 aranyérmet	
adományozott	 Patakvölgyiné	 Bán	
Irénnek,	 a	 Jász-Nagykun-Szolnok	
Megyei	Kereskedelmi	és	Iparkama-
ra	titkárságvezetőjének.	

Patakvölgyiné Bán Irén 17 éve dol-
gozik a kamarában, példaértékűen 
szervezi a titkárság munkáját, vezeti 
a testületek, úgy mint a küldöttgyű-
lések, elnökségi és ellenőrző bizott-
sági ülések jegyzőkönyveit. Kamara 
iránti elkötelezettségével és felké-
szültségével értékes tagja a kamara 
munkaügyi szervezetének.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
50 LEGJELENTŐSEBB CÉGE
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TOP 50 2018. A 2017. ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN

RANGSOR 
A VÁLLALKOZÁS NEVE 

2017. 2016. 

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 

3. 3. Jász-Plasztik Kft. 

4. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 

5. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 

6. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

7. 7. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 

8. 8. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

9. 10. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 

10. 11. Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

11. 12. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

12. 9. Cargill Takarmány Zrt. 

13. 13. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket 
Forgalmazó és Gyártó Kft. 

14. 19. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 

15. 15. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 

16. 29. F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 

17. 14. Faurecia Emissions Control Technologies,  
Hungary Kft. 

18. 17. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 

19. 20. Samyang EP Magyarország Kft. 

20. 21. Lorenz Shoe Group Kft. 

21. 18. Nem nyilvános 

22. 23. McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és 
Szolgáltató Kft. 

23. 16. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 

24. 27. Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. 

25. 22. Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 

 

RANGSOR 
A VÁLLALKOZÁS NEVE 

2017. 2016. 

26. 24. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

27. 28. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari 
Termékforgalmazó Zrt. 

28. 25. Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. 

29. 26. BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft. 

30. 30. Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. 

31. 39. Metálplaszt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. 

32. 31. Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. 

33. 33. NP Hungária Kft. 

34. 32. Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 

35. 46. BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. 

36. 35. Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. 

37. 43. Fortaco Zrt. 

38. - KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és 
Telekommunikációs Kft. 

39. 34. Antalis Hungary Kft. 

40. 37. REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

41. 38. Bi-Ka Logisztika Kft. 

42. 41. DRENIK Hungary Kft. 

43. 47. Präzi Hungaria Kft. 

44. - ROAD SERVICE- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

45. 48. Kaiser Food Kft. 

46. - SIGNAL-PRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 

47. 49. Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket 
Előállító Kft. 

48. 40. Palmi-Top Kereskedelmi Kft. 

49. - KÓD Műszaki és Kereskedelmi Kft. 

50. - ILONA MALOM Kft. 
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A megyében található 9 járás között jelentős eltéré-
sek vannak. A legnagyobb gazdasági ereje a Szolnoki 
és a Jászberényi járásnak van. A bevallást benyújtó 7 
625 gazdálkodóból 3 194 társaság a Szolnoki járásban, 
1 182 társas vállalkozás a Jászberényi járásban műkö-
dött, ami 41,9 százalékos, illetve 15,5 százalékos része-
sedésnek felelt meg. A Karcagi járásban 708, a Török-
szentmiklósiban 539 társaság működött. A Mezőtúri 
és a Kunszentmártoni járásban a bevallást benyújtók 
száma 533, illetve 470 darab volt. A Jászapáti járásban 
393, a Tiszafürediben 378, a Kunhegyesiben pedig 228 
társas vállalkozás nyújtott be társaságiadó-bevallást.

A megye gazdaságát nagymértékben meghatározó 
cégek döntő többsége a megye nyugati részén talál-
ható Szolnoki és Jászberényi járásban koncentrálódik.
A megye 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozá-
sából 21 a Szolnoki járásban végzi tevékenységét. 19 
vállalkozás a Jászberényi, 4 a Karcagi, 2-2 a Jászapáti, 
illetve a Kunszentmártoni járásban működik. A Kun-
hegyesi és a Törökszentmiklósi járásból 1-1 kiemelt 
gazdálkodó került be az ötven legnagyobb vállal-
kozás közé. A Mezőtúri és a Tiszafüredi járásban az 
előző évhez hasonlóan nem található kiemelt társas 
vállalkozás.

Járásonkénti megoszlás

 

A társas vállalkozások 0,7 százalékát kitevő, TOP 50 
körbe tartozó cégek 2017-ben összesen 1 731,3 milli-
árd forint nettó árbevételt realizáltak, mely a megye 

nettó árbevételének közel háromnegyede. Az általuk 
foglalkoztatott 27 964 fő a megye társas vállalkozásai 
által alkalmazottak 43,3 százalékát tette ki.

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Jászapáti 31 671 66 627 47,5% 1 593 3 538 45,0%

Jászberényi 1 235 815 1 379 635 89,6% 13 329 20 152 66,1%

Karcagi 46 613 103 390 45,1% 783 4 653 16,8%

Kunhegyesi 7 762 23 154 33,5% 174 1 062 16,4%

Kunszentmártoni 13 137 61 611 21,3% 384 3 167 12,1%

Mezőtúri - 55 070 - - 3 531 -

Szolnoki 360 596 591 962 60,9% 11 124 23 996 46,4%

Tiszafüredi - 28 648 - - 1 537 -

Törökszentmiklósi 35 752 77 336 46,2% 577 2 896 19,9%

 Összesen 1 731 346 2 387 433 72,5% 27 964 64 532 43,3%

Részarány             
(TOP 50 /megye)

Részarány         
(TOP 50 /megye)

 A nettó árbevétel és a foglalkoztatottak számának járásonkénti alakulása 2017-ben

Járás megnevezése

Nettó árbevétel Foglalkoztatottak létszáma 

millió Ft fő
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Az 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozás érté-
kesítése adta a megyei árbevétel 72,5 százalékát. A 
kiemelt társaságok értékesítése 9,1 százalékkal, a me-
gye összes társas vállalkozásáé pedig 8,4 százalékkal 
nőtt. A toplistás cégek 144,5 milliárd forintos növeke-
déséből 84,8 milliárd forint a megye legmagasabb 
nettó árbevételt elérő gazdálkodójához köthető.

Értékesítés nettó árbevétele

2016. év 2017. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

millió Ft

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 202 405 2 387 433 185 028 108,4%

TOP 50 vállalkozás 1 586 880 1 731 346 144 466 109,1%

Részarány (TOP 50/megye) 72,1% 72,5% - -

Nettó árbevétel
millió Ft

Index

 

A toplistás vállalkozások közül 39 együttesen 165,6 
milliárd forinttal növelte értékesítését 2016-hoz ké-
pest, 11 gazdálkodó pedig összesen 21,1 milliárd fo-
rinttal kevesebb nettó árbevételt realizált. 
A megye gazdálkodói közül 3 093-an a szolgáltató 
szektorban működtek, ami a vizsgált társas vállal-

TOP 50 Megye

Mezőgazdaság 2 552 0,4%

Bányászat - 10 -

Feldolgozóipar 33 836 3,9%

Energiaipar 1 28 3,6%

Építőipar 3 794 0,4%

Kereskedelem 9 1 678 0,5%

Vendéglátás - 325 -

Szállítás, raktározás 2 309 0,6%

Szolgáltatás - 3 093 -

Összesen 50 7 625 0,7%

Részarány
Nemzetgazdasági ág

2017. év

darab

Vállalkozások számának szektoronkénti alakulása

 

kozások több mint kétötöde volt. A második legna-
gyobb számban a kereskedelmi cégek vannak jelen a 
megyében. A nemzetgazdasági ág 1 678 gazdálkodó-
jából 9 került be az 50 legnagyobb árbevételű társa-
sága közé. A kiemelt cégek közül legtöbben, 33-an a 
feldolgozóiparhoz tartoztak.

Az 50 legjelentősebb vállalkozás nettó árbevétele min-
den nemzetgazdasági ágban meghaladta az előző évit.
A mezőgazdaságban érdekelt toplistás cégek árbe-
vétele 1,7 százalékkal nőtt, szemben a nemzetgazda-
sági ág 11,5 százalékos bővülésével. Ezzel részesedé-
sük 11,4 százalékra csökkent a szektoron belül.
A feldolgozóipar gazdálkodói a teljes kiemelt kör 
együttes árbevételének 85,2 százalékát adták 2017-
ben. A szektor toplistás vállalkozásainak árbevétele 
8,8 százalékkal nőtt, amivel részesedésük továbbra is 
89,7 százalékos a nemzetgazdasági ágon belül. 
Az energiaipar kiemelt gazdálkodójának az előző évi 
75,1 százalékot követően 76,5 százalékra nőtt a része-
sedése a szektor árbevételéből.
Az építőiparban érdekelt három toplistás cég árbevé-

tele 28,4 százalékkal nőtt, ők realizálták a nemzetgaz-
dasági ág éves értékesítésének 41,6 százalékát.
A kereskedelem kiemelt vállalkozásai a teljes szektor 
bővülését meghaladó, 10,5 százalékos nettó árbevé-
tel növekedést realizáltak, amivel a nemzetgazdasági 
ág árbevételéhez 47,4 százalékkal járultak hozzá.
Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben sem került be 
vendéglátásban érdekelt vállalkozás a kiemelt körbe.
A szállítási szektor kiemelt társaságainak nettó árbe-
vétele 2,1 százalékkal nőtt a teljes nemzetgazdasági 
ág 7,7 százalékos csökkenése mellett, amivel a része-
sedésük 39,1 százalékra nőtt a szektor megyei árbe-
vételén belül. 
Az előző évtől eltérően egy gazdálkodó sem került be 
a kiemelt cégek közé a szolgáltatási szektorból.
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TOP 50 DÍJÁTADÓ 2018.

2016. év 2017. év 2016. év 2017. év

Mezőgazdaság 12 948 13 164 101,7% 103 163 115 074 111,5% 12,6% 11,4%

Bányászat - - - 4 342 4 950 114,0% - -

Feldolgozóipar 1 356 288 1 475 414 108,8% 1 512 037 1 645 621 108,8% 89,7% 89,7%

Energiaipar 11 011 11 132 101,1% 14 653 14 549 99,3% 75,1% 76,5%

Építőipar 28 637 36 773 128,4% 67 702 88 367 130,5% 42,3% 41,6%

Kereskedelem 155 880 172 279 110,5% 341 984 363 530 106,3% 45,6% 47,4%

Vendéglátás - - - 11 661 11 904 102,1% - -

Szállítás, raktározás 22 116 22 584 102,1% 62 532 57 698 92,3% 35,4% 39,1%

Szolgáltatás - - - 84 331 85 740 101,7% - -

Összesen 1 586 880 1 731 346 109,1% 2 202 405 2 387 433 108,4% 72,1% 72,5%

Index 2016. év 2017. évIndex
millió Ft millió Ft

Értékesítés nettó árbevételének szektoronkénti alakulása

Nemzetgazdasági ág

TOP 50 vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megye Részarány            
(TOP 50/megye)

 

Az 50 kiemelt gazdálkodóból 42 értékesített exportra 
2017-ben. A teljes megyei kivitel 92,7 százalékát ők bo-
nyolították, együttesen 1 124,3 milliárd forint értékben, 
mely 8,4 százalékkal haladta meg a 2016-os szintet. A 
megye értékesítésének több mint fele irányult külföld-
re, a kiemelt vállalkozások tekintetében ez az arány 
magasabb, az árbevételük közel kétharmada szárma-
zott exportból. A belföldre történő értékesítés 51,7 szá-
zaléka köthető a TOP 50 vállalkozásokhoz. A kiemelt 
gazdálkodók belföldi értékesítése 607,0 milliárd forint 
volt, ami 10,4 százalékkal haladta meg az előző évit.

Export árbevétel

 

Foglalkoztatottak száma

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 
43,3 százalékát a kiemelt cégek foglalkoztatták. Az 
előző évhez képest 562 fővel állt náluk több mun-
kavállaló alkalmazásban, ami 2,1 százalékos növeke-
désnek felelt meg.

Az 50 kiemelt vállalkozás közül 30 társaság együtte-
sen 988 fővel növelte dolgozói számát, 3 vállalkozás 
éves átlaglétszáma nem változott, míg 17 cég összes-
ségében 426 fős létszámcsökkentést hajtott végre. A 
legjelentősebb, 363 fős növekedés, egy elektronikai 
alkatrész gyártásával foglalkozó vállalkozásnál történt. 
Egy híradás-technikai berendezés gyártásával foglal-
kozó társaságnál 175 fős csökkenés következett be.

A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dolgozói 
létszáma a nemzetgazdasági ágak közül a mezőgaz-
daságban, az energiaiparban és az építőiparban csök-
kent, a feldolgozóiparban, a kereskedelemben és a 
szállítás, raktározás ágakban meghaladta az előző évit.

2016. év 2017. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

millió Ft

Jász-Nagykun-Szolnok megye 66 210 64 532 -1 678 97,5%

TOP 50 vállalkozás 27 402 27 964 562 102,1%

Részarány (TOP 50/megye) 41,4% 43,3% - -

IndexFoglalkoztatottak létszáma
fő
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MESTERAVATÁS ÉS  
GAZDASÁGI ELŐNYEI

2018. NOVEMBER 13. - SZOLNOK

A kamara kiemelt feladatként látja el a végzett szakemberek mesterképzését és –vizsgáztatá-
sát. A szakmák mestere cím nemcsak egy kiemelt szakmai minősítés, hanem bizonyos szak-
mák esetében a tevékenység önálló gyakorlásához, vállalkozás indításához kötelező, ugyan-
csak kötelező a gyakorlati oktatói tevékenységhez a szakképzési törvény előírása szerint.

A támogatott mesterképzés országos 
programja 2015-ben indult TÁMOP 
a gyakorlati oktatók továbbképzése 
kiemelt projekt keretében, alapja a 
szakképzési törvény megváltozott 
rendelkezése, mely szerint 2015. szep-
tember 1-jétől gyakorlati képzést foly-
tató szervezetnél a tanulók gyakorlati 
oktatója csak olyan személy lehet, aki 
mestervizsgával rendelkezik. 

A mesterek szakmai tudásuk, mun-
katapasztalatuk, munkakultúrájuk 
birtokában, hozzájárulnak a vállal-
kozások eredményes vezetéséhez, a 
vállalati munkafolyamatok irányítá-
sához, szakmájuk, hivatásuk tovább- 
örökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a 
munkahelyteremtéshez.

Hat szakma számára indult mester-
képzés 2018 évében - autószerelők, 
fodrászok, gázfogyasztó-berendezés 
és csőhálózat szerelők, kereskedők, 
szakácsok és villanyszerelők növel-
hették tudásukat, ismereteiket mes-
terképzés keretében. 

17 gyakorlati képzőhely összesen 29 
dolgozóját „iskolázta be” támogatott 
mesterképzésre, amely 20% költség-
hozzájárulással, 80% kamarai támoga-
tással valósult meg. Sajnos nem min-
denkinek sikerült a mestervizsga első 
nekifutásra, 4 mesterjelölt a következő 
időszakban javítóvizsgára kényszerül.

A mesterképzés és mestervizsga költ-
ségeit vállalva 19 fő önköltséges vizs-
gázó szerzett mesterlevelet. Az előző 

év sikertelen vizsgája után 2 festő és 1 
fő szakács javítóvizsgát tett és csatla-
kozott a mesterek táborához. 

A számok önmagukban is mutatják, 
hogy nem mindenki tudja elsőre, 
munka mellett a mesterkövetel-
ményeket teljesíteni, ami a képzés 
és vizsga magas szintű elvárásait, a 
nem könnyen megszerezhető mes-
tercím értékét és rangját is igazolja. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara szervezé-
sében és szakmai irányításával lebo-
nyolított mesterképzés zárásaként az 
ünnepélyes ceremóniára ezúttal is az 
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ-
ban került sor. A 2015-ben 190, 2016-
ban 29, 2017-ben 49 mester avatása 
után 2018-ban ismételten mestereket 

avathattunk, 7 szakmában összesen 
47 mester tett fogadalomtételt.

Az ünnep rangját növelő táncos 
programot, a Szoldance Táncsport 
Egyesület latin-amerikai táncbemu-
tatóját követően Dr. Sziráki András, 
a kamara elnöke köszöntötte ün-
nepi szavaival az "ifjú"mestereket. A 
mesterek részéről a fogadalomtétel 
szövegét Szatmári Annamária ke-
reskedő mester mondta el, majd a 
kamara elnöke és az egyes szakmák 
vizsgabizottságának elnökei átadták 
a mesterleveleket. 

Az ünnepi hangulatot tovább emel-
te, hogy több évtizedes érdemes és 
eredményes munkájuk elismerése-
ként arany és ezüstkoszorús mesteri 
címet adományozott a JNSZMKIK. 

SZAKKÉPZÉS
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MESTERAVATÁS ÉS GAZDSÁGI ELŐNYEI

2018-BAN EZÜSTKOSZORÚS MESTERCÍMET KAPOTT:

Jakobicz Józsefné cukrászmester
A cukrász szakma kiváló tanulójaként mutatkozott be, majd mester-
szakmunkás oklevelet, továbbá vendéglátóipari érettségit szerzett. A 
gyakorlati szintvizsgabizottság elnöke, a Pelikán Kupa aranyérmese. 
Az „Első Magyar Fehérasztal Lovagrend” kitüntetettje. A kamarai cuk-
rász mesterképzés szakoktatója. Kiemelkedő szakmai munkássága 
alapján a JNSZMKIK „Ezüstkoszorús Mester” címet adományozott.

Ökrös Sándor autószerelő mester
1988-tól autószerelő, járművezető szakoktató, közlekedési, műszaki 
tanár, autógépész üzemmérnök. A kamaránk autószerelő mester-
képzésének szakoktatója. A három és fél évtizedes sikeres szakmai 
munkássága elismeréseként a JNSZMKIK „Ezüstkoszorús Mester” 
címet adományozott. 

Gaál Zoltánné fodrászmester
33 éve dolgozik a szakmájában, 1992 óta vállalkozóként. Szakmai 
vizsgákon vizsgabizottsági tagként, szakmai versenyeken zsűritag-
ként közreműködik. Elkötelezett, magas színvonalú szakmai mun-
kája, 25 éves Mestervizsgája elismeréseként a JNSZMKIK Ezüstko-
szorús Mester" címet adományozott.

2018-BAN ARANYKOSZORÚS MESTERCÍMET KAPOTT:

Szabó István szakácsmester
40 éve a szakács szakma elismert szakembere, az utóbbi 8 évben 
Jászberényben képezi a szakács tanulókat. 1990-ben a Magyar Sza-
kács és Cukrász Szövetség Szabó István úrnak mester címet ado-
mányozott. Érdemei elismeréseként a JNSZMKIK „Aranykoszorús 
Mester” címet adományozott. 

Pálszabó Mihály szakácsmester
43 éve dolgozik különböző minőségben a szakmájában: szakács, ét-
teremvezető, középfokú intézményben gyakorlati oktató. 1995-ben 
a Francia gasztronómia lovagja, 1996-tól a Szakács Mestervizsga Bi-
zottság elnöke. Gazdag életútja elismeréseként a JNSZMKIK Pálszabó  
Mihály úr részére „Aranykoszorús Mester” címet adományozott.

Gyenes Balázs asztalosmester
1977-től mestere a szakmájának. Egyéni vállalkozó, majd 1986-ban 
Jászapátin megalapította családi vállalkozását, mely mára ismert 
és elismert FORT-KOM KFT-ként működik, melynek tulajdonos 
ügyvezetője. A Jászság kiemelkedő tudású, nagy formátumú asz-
talos iparosa. Ezen indokok alapján Gyenes Balázs úr részére a JNSZ-
MKIK „Aranykoszorús Mester” címet adományozott. 
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ÉSZAK-ALFÖLDI  
INNOVÁCIÓS DÍJ

2018. NOVEMBER 13. - DEBRECEN

A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2018. évben is 
pályázatot hirdetett az innovatív technológiában és/vagy termékfejlesztésben kiemel-
kedő vállalkozások számára. Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termék-
fejlesztésben végrehajtott sikeres innováció leírásával és rövid bemutatásával. Az idei év-
ben sajnálatos módon megyénkből nem érkezett pályázó, így díjat nem hirdethettünk ki. 

Az innovációs tevékenység, a folya-
matos szolgáltatás-, illetve termék-
fejlesztés, valamint az önfejlődés 
azonban több megyei vállalatnál 
is tetten érhető. Éppen ezért me-
gyénk egyik kiemelkedő, fenti 
szemléletet híven tükröző vállalatát, 
a Weld-Impex	Kft-t Oklevélben ré-
szesítettük, mellyel elismerésünket 
és megbecsülésünket kívánjuk kife-
jezni a vállalat által képviselt példa-
mutató vállalkozói szemléletért és 

vezetői szellemiségért. A Weld-Im-
pex Termelő és Kereskedelmi Kft. 
több mint 40 éves múltra visszate-
kintő szellemi és technikai bázisá-
nak tapasztalatait felhasználva, fo-
lyamatos fejlődés/fejlesztés mellett 
végzi tevékenységét. 

A társaság célja, hogy olyan magas 
minőségű és műszaki színvonalú 
hegesztés- és vágástechnológiai 
eszközöket gyártson és értékesít-

sen, melyek versenyképes áron ér-
hetőek el, ugyanakkor megfelelnek 
a mindenkori minőségi, munkabiz-
tonsági és környezetvédelmi előírá-
soknak, ezzel együtt a folyamato-
san változó világpiaci igényeknek. 
Ennek érdekében a vállalatnál fo-
lyamatos a műszaki, a technológiai 
és a szellemi tőke fejlesztése.

A díjat Csontos	 Lajos ügyvezető 
igazgató vette át. 

AKTUÁLIS
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ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ - WELD-IMPEX KFT.

A WELD-IMPEXRŐL  

A cég története
1951-ben néhány karcagi iparos elha-
tározta, hogy akkori szóhasználattal 
Ktsz-t (Kisipari termelőszövetkeze-
tet) alapítanak, és az egyszerűbb ter-
mékek gyártása mellett, eszközeiket 
beadva próbálják kiszolgálni a város 
kisebb-nagyobb igényét. Az ezt kö-
vető években lassú, de töretlen fej-
lődési szakasz következett a szövet-
kezetünk életében. Lépésről lépésre 
újabb eszközökkel bővült gyártóesz-
köz parkunk, kiléptünk a helyi kister-
melő pozícióból, megyei és országos 
kapcsolatokat sikerült kialakítanunk, 
melynek következtében egyre bo-
nyolultabb, összetettebb feladatok, 
illetve újabb termékek jelentek meg 
életünkben.

Az 1970-es évek elején már az 
Óbudai Hajógyárnak, a tiszafüredi 
Darugyárnak, a balatonfüredi Ha-
jógyárnak készítettünk vezérlőszek-
rényeket nemcsak a magyar, hanem 
az orosz piacokra is. Külön kihívást 
jelentett a szibériai tolóhajók vezér-
lésének gyártása, melyeknek meg 
kellett felelniük az extrém körülmé-
nyek között történő használatnak.

A néhány fős kis ktsz 1970 és 1980 
között már közel 400 főt foglalkoz-
tató nagy ipari szövetkezetté nőtte 
ki magát trafós, lakatos, forgácsoló, 
festő, galván, villamos szerelő és asz-
talos műhelyekkel, autójavító-, mű-
szaki vizsgáztató, valamint lakossági 
elektromos háztartási berendezé-
sek javításával foglakozó részleggel 
(GELKA néven volt ismert).

1992-ben a szövetkezet, az akkori tör-
vények adta lehetőségek miatt, több 
kisebb szervezetté vált szét (az is volt 
a megnevezés, hogy kiválás), melynek 
során kiváltak az asztalosok, az autós 
részleg, a lakosság elektromos javító 
csoport. 1993. január 1-től újra kellett 
szervezni a céget a megmaradt lét-
számmal, eszközökkel és piacokkal.
A kiválások után a szövetkezet tagjai 
1993-ban úgy döntöttek, hogy egy, a 
kornak jobban megfelelő és ismer-
tebb, elfogadottabb gazdálkodási for-
mát választanak, így 1993. április 3-án 
megalapították a Weld-Impex Kft-ét.

Néhány évig még párhuzamosan 
működik a KÁTISZ és a Weld-Impex 
Kft, majd 1998-tól kerül a termelés 

teljes egészében a Kft-hez. Az átme-
neti időre azért volt szükség, hogy a 
partnerek elfogadják (megszokják) 
az idegen hangzású cégnevet.

A névválasztás alapvető oka az volt, 
hogy a cég termelésének felét export-
ra gyártotta és a partner cégek nem 
nagyon tudnak mit kezdeni a KÁTISZ 
elnevezéssel, így fontos volt, hogy talál-
junk egy jól hangzó nemzetközi nevet.  

A Weld-Impex Kft teljesen magyar 
tulajdonban lévő, egy telephelyen 
működő vállalkozás. Működésünk 
eddigi 25 éve alatt csupán egyszer 
volt veszteséges a vállalkozás, 2009-
ben. Ez az év volt az, amikor egész 
Európában, sajnos Magyarországon 
is hatalmas termelési válság vonult 
végig, mely minket sem kímélt. 

A jelenünk
Most 51 munkatárssal állítunk elő 
magyar és export piacokra hegesz-
tőgépeket, plazmavágókat, külön-
böző kiegészítőket, mint például 
forgatóasztalokat, mobil és fali lég-
elszívókat. Kérésre a vevő saját szín 
kombinációját és logóját használjuk.

Saját fejlesztésű berendezéseink 
gyorsan követik a vevői igényeket. Kö-
szönhető ez részben a vásárokra járó 
munkatársaink figyelmességének, 
akik nemcsak meglátják a lényeget, 
de nagyon jól tudják adaptálni az ott 
látott, tapasztalt újdonságokat, más-
részt a folyamatos piackövetésnek. 
Rendszeresen követjük a hazai és 
nemzetközi piac fejlődési irányát, így 
a konkurenciánál, az interneten fel-
lelhető információk alapján folyama-
tosan próbálunk megfelelni a változó 
igényeknek. Előbbiek mellett termé-
szetesen sok vevői jelzést, kérést is fel-
használunk a fejlesztő munka során.

Számunkra első a vevő
Vevői megkeresésre egyedi tervezésű 
eszközöket is kifejlesztünk, legyen az 
speciális hegesztőgép vagy speciális 
célszerszám valamilyen tevékenységre. 

A festő-, galván műhelyünk külső meg-
bízásokra is vállalkozik, mindemellett 
igyekszünk a lakossági megkeresések-
nek is eleget tenni olyan témákban, mint 
például a gázkonvektorok burkolatának 
újrafestése, felnik festése stb., mivel az 
általunk használt porfestés nagy szilárd-
ságú, tartós felületvédelmet nyújt mind 
kültéri, mind beltéri használatra.

A lakatos területünk is vállal külső 
feladatokat, CNC lemez megmunká-
lónkkal bonyolult feladatok elvégzé-
sére tudunk vállalkozni, a hagyomá-
nyos lemezolló és hajlító berendezés 
3000 mm-ig tudja a lemezmegmun-
kálást végezni.

A trafós műhelyben nemcsak saját 
gépeink részegységeit állítjuk elő, 
hanem külső megkeresésre speciá-
lis trafókat is gyártunk kapott doku-
mentáció vagy saját tervezés alapján.

Szervizüzemünkben sem csak a saját 
termékeink garanciális és garancián 
túli javítását látjuk el, hanem más 
gyártók gépeit is javítjuk, illetve az 
időszakos kötelező biztonságtechni-
kai felülvizsgálatokra is vállalkozunk.

Minden általunk gyártott hegesz-
tőgép és plazmavágó teljes körű mű-
ködésellenőrzésen esik át a hegesztés 
minden fokozatában. Így próbáljuk a 
vevőknek a berendezéseket a lehető 
legnagyobb gondossággal átadni.

Vállalkozásunkat mindig is az örökös 
változás, fejlődés iránti igény hajtot-
ta és hajtja. A WELD-IMPEX Kft. nyi-
tott minden olyan együttműködésre, 
kooperációra, amely a cég tevékeny-
ségi körébe tartozhat, és amely kölcsö-
nös előnyöket nyújt a partnereknek, 
ezzel is bővítve a már meglévő ter-
mék-, és szolgáltatási körünket. Célunk, 
hogy termékeink és szolgáltatásaink a 
lehető legjobb minőségben és a le-
hető legnagyobb biztonsággal ellátva 
kerüljenek ügyfeleinkhez, vevőinkhez. 
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KÖNYVELŐKKEL A  
DUÁLIS KÉPZÉSÉRT

2018. NOVEMBER 16-17. - SZOLNOK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara központilag kidolgozott képzési programmal 2018-ban 
először biztosítja a gyakorlati képző szervezetek gazdasági, és humánerő-politikai területen dol-
gozó munkatársai részére a „Könyvelőkkel a duális képzésért”  elnevezésű szakmai programját.

A JNSZ Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara kiemelt feladata a duális kép-
zés elősegítése. Ennek megvalósítá-
sának érdekében 16 órában, ingyenes 
jogi és pénzügyi ismereteket tartal-
mazó előadásokkal segítette a tanuló-
képzéssel foglalkozó szakembereket.

A nagy érdeklődésre számot tartó 
kétnapos képzés 4 témakörben dol-
gozta fel az ismeretanyagot:
1. A képzőhellyé válás folyamata
2. Jogok és kötelezettségek a tanuló-

képzésben
3. Képzés költségeinek elszámolási 

lehetőségei 
4. Teljes körű adminisztrációs ismeretek

Az első napon – 2018. november 16-án 
– Lászlóné Szép Györgyi adótanács-
adó nagyon részletesen bemutatta, 

elmagyarázta a képzés költségeinek 
elszámolását. Példákkal és gyakorla-
ti tapasztalataival segítette egy-egy 
előforduló könyvelői, dokumentálási 
nehézség megoldási lehetőségeit. 

A képzés folytatásaként tanulószer-
ződéses tanácsadók ismertették az 
egyes témakörökhöz tartozó tudni-
valókat. A pénteki nap folytatásaként 
a teljeskörű adminisztráció részleteit 
dolgozták fel. A tanulói juttatások 
átadása, a képzés költségei, normatí-
va elszámolás és a gyakorlati képzés 
egyéb dokumentumai kerültek be-
mutatásra, megbeszélésre.

A szombati – második – napon a kép-
zőhellyé válás folyamata volt az első 
témakör. Ezen belül a személyi és tár-
gyi feltételek, a tanulószerződéses és 

az együttműködési megállapodásos 
képzés különbözőségei (vállalkozó, 
iskola és tanuló szemszögéből), a ta-
nuló-előszerződés, mint új lehetőség 
került bemutatásra.

A képzés negyedik részében egy 
nehéz témakör, a jogok és kötele-
zettségek kerültek feldolgozásra. A 
tanulók képzésével kapcsolatban 
vannak olyan jogszabályok, amiket 
feltétlenül ismerniük kell a képzőhe-
lyeknek, könyvelőknek. A vonatkozó 
fontosabb törvények mellett egyéb 
jogszabályok (pl. rendeletek) is átbe-
szélésre kerültek.

A kétnapos oktatás a résztvevők 
megelégedésére, az ő aktív közre-
működésük miatt is – a visszajelzések 
alapján – nagyon jól sikerül.

SZAKKÉPZÉS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 23

EXPORTLEHETŐSÉGEK:  
CÉLPONTBAN NÉMETORSZÁG 
ÉS AUSZTRIA
2018. NOVEMBER 27. - SZOLNOK

Sikeres külgazdasági rendezvény zajlott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara rendezésében 2018. november 27-én a Garden Hotel különtermében. A vállalkozók 
két előadást hallgathattak meg, Balogh Ilona a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
(DUIHK), illetve Dr. Tefner Nóra Borbála bécsi külgazdasági attasé tolmácsolásában. Végeze-
tül a résztvevők megtudhatták, hogyan készíthetnek rövid, de hatásos bemutatkozó anya-
got külföldi partnerek részére, Göcző Ágnes a Marketing Jam Kft. vezetőjének előadásából.

Balogh	Ilona ügyvezető igazgató he-
lyettes prezentációjában kifejtette, 
hogy a Német-Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara már 1920 óta törek-
szik a kétoldalú üzleti kapcsolatok fej-
lesztésére. Hálózatépítéssel, szakmai 
utak szervezésével, jogi-, adózási- és 
piaci információk szolgáltatásával se-
gítik a vállalkozások exportpiaci tevé-
kenységét. Mindemellett két jelentős 
német tartomány, Bajorország és Szá-
szország vásári és kiállítói képviseletét 
is feladatként vállalták. Minden évben 
számos magyar cég németországi 
megjelenését segítik, például a Messe 
Berlin, a nürnbergi Spielwarenmesse, 
vagy a Düsseldorf Medica vásárain. Az 
üzletfejlesztést elősegítik a hagyomá-
nyosan jó német-magyar kapcsola-
tok: Hazánkban jelenleg 3500 körüli 
a működő német vállalkozások szá-
ma, Németország részesedése a ma-
gyar külkereskedelmen meghaladja a 
26%-ot. Balogh Ilona szerint a német 
piacra bejutni nem egyszerű feladat, 
de nem is lehetetlen kihívás: a megfe-
lelő piaci információk birtoklásával, a 
szükséges belső kompetenciák meg-
létével (mint például a nyelvtudás) és 
egy jól kidolgozott exportstratégiával 
komoly sikereket lehet elérni.

Hasonlóan vélekedett az ausztriai üz-
leti lehetőségekkel kapcsolatban Dr. 
Tefner	Nóra	Borbála bécsi külgazda-
sági attasé is. Ausztria munkavállalási, 
illetve cégalapítási és exportszabályo-
zási törvényei igen szigorúak, nagy-
fokú rugalmatlanság jellemzi nyu-
gati szomszédunkat. Ennek ellenére 
2004-óta mintegy 1000 magyar tu-

lajdonú vállalatot jegyeztek be az or-
szágban, jellemzően az építő- és ven-
déglátóiparban. A szigorúság mellett 
a rendszer előnyének mondható a ki-
váló tájékoztatási csatornák és a kiszá-
mítható, átlátható szabályozás. A rész-
letesebb technikai jellegű kérdések 
kitárgyalása után, az attasé asszony 
ismertette a bécsi nagykövetség kül-
gazdasági irodájának szolgáltatásait, 
melyek közé tartozik a partnerkeresés, 
tenderfigyelés, piaci információk szol-
gáltatása, üzleti találkozók szervezése.

Az ebéd után Göcző	 Ágnes a Mar-
keting Jam Kft. vezetője mutatta be, 
milyennek kell lennie egy 21. száza-
di céges bemutatkozó anyagnak. A 
résztvevők megtudhatták, hogy a „ke-
vesebb néha több” elve a marketing 
világában is érvényes, nem érdemes 
hosszú szövegekkel untatni a leendő 
partnereket. A jó bemutatkozó anyag 

rövid, áttekinthető, hangsúlyt helyez a 
cég referenciáira és mellőzi a gyakran 
ismételt mindennapi közhelyeket. A 
tartalomnak és a vizuális megjelenés-
nek egyensúlyban kell állnia, és mint 
kiderült, a nyomtatott anyagokat még 
napjaink digitalizált világában is ér-
demes használni, hiszen ezek kurió-
zumként megragadhatják a vállalat-
vezetők figyelmét a bejövő e-mailek 
tengerében.

A rendezvényt követően több vissza-
jelzés is érkezett, miszerint a vállalko-
zók a jövőben is örömmel vennének 
részt hasonló tematikájú, a külpiacra 
jutást segítő előadásokon. Kamaránk 
számára kiemelt siker, hogy előadóink 
tudatták velünk, az eseményt követő-
en több cég is felvette velük a kapcso-
latot, és napokon belül már üzletem-
ber találkozókra is sor került német 
partnerek bevonásával.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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2018. NOVEMBER 8. - SZOLNOK 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

2018. október 13-án indult útnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztást 
támogató „Szakmavilág” roadshow kamionja. A kamionban virtuális élmény keretében is-
merkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló gyerekek négy szakmacsoporttal (építőipar, 
autóipar, vendéglátás és kreatív szakmák), emellett kísérő program keretében tájékozód-
hattak a pályaválasztással kapcsolatosan.

Szolnok városába 2018. november 
8-án látogatott el a kamion és a 
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola előtt várta az érdeklő-
dő iskolák diákjait. A rendezvényre 
nem csak a helyet biztosító általá-
nos iskolából, hanem a Szolnoki Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolából, a 
Szegő Gábor Általános Iskolából és 
a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolából érkeztek diákok. 

A rendezvényt különböző prog-
ramok is színesítették. A Magyar 
Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád 
Különleges Rendeltetésű Dandárja 
harci jármű- és fegyverbemutatóval, 
az ATI Kft. kamion- és motorkerék-
pár szimulátorral, a KMKK Közép-
kelet- magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. autófényező szimulá-
torral ismertette meg az érdeklődő 
pályaválasztás előtt álló tanulókat. 
Az iskolák diákjai hatalmas élmé-
nyekkel gazdagodtak, szeretnék, ha 
lenne folytatása a rendezvénynek.

SZAKKÉPZÉS

„SZAKMAVILÁG”  
ROADSHOW
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2018. OKTÓBER 16-17. - SZOLNOK  
SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

2018. október 16-17-én Szolnokon a Széchenyi István Gimnázium sportcsarnokában került 
megrendezésre a „Szakmák Világa” Pályaválasztási Kiállítás a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szervezésében. 

Ezen a két napon a megye egész te-
rületéről várták a pályaválasztás előtt 
álló diákokat, szüleiket és tanáraikat, 
akik megismerkedhettek a szakképző 
iskolákkal, illetve ízelítőt kaphattak a 
vállalatok tevékenységéből. A kiállító 
iskolák nem csak tájékoztató anyagok 
segítségével, hanem interaktív, látvá-
nyos bemutatókon keresztül ismer-
tették meg az érdeklődőket az általuk 
oktatott szakmákról. 

A rendezvényen a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara is képviseltette magát, ki-
állítóként szakmai anyagokkal és sze-
mélyes tanácsokkal segítve a pedagó-
gusok munkáját, a diákok és szüleik 
pályaválasztását.

SZAKKÉPZÉS

„SZAKMÁK VILÁGA”  
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS
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A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül került sor az Akadémi-
ai-Szabadalmi Nívódíj átadására, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díja-
kat Dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át, Lovász László, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelenlétében.

Az 1997-ben alapított Akadémi-
ai-Szabadalmi Nívódíj adományo-
zásának célja az iparjogvédelmi 
tudatossággal gondozott és a nem-
zetközi megmérettetés próbáját is 
kiálló kutatási eredményeket létre-
hozó alkotók megbecsülése, tevé-
kenységük társadalmi elismerése.

Az Akadémia tudományos osztá-
lyainak képviselőiből és a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizott-
ságának tagjaiból álló kuratórium 
döntése alapján Akadémiai-Szaba-
dalmi Nívódíj elismerésben részesült:

Dr. Bősze Zsuzsanna, az MTA 
doktora, NAIK MBK Állatbio-
technológia Főosztály

A díjat a kiemelkedő hatékonysággal 
antitesteket termelő, genetikailag 
módosított nyulak létrehozásáért és 
orvosdiagnosztikai jelentőségű el-
járás kidolgozásának elismeréséül 
kapta. Dr. Bősze Zsuzsanna az MBK 
kutatójaként Prof. Kacskovics Imré-
vel (ELTE) közösen, olyan genetikai-
lag módosított nyulakat hoztak létre, 
amelyek kiemelkedő hatékonysággal 
termelnek antitesteket. Ezek a nyulak 
képesek olyan betegségek kiváltói el-
len is ellenanyagot termelni, amelyek 
esetében az eddigi eljárások kudar-
cot vallottak. Ezeket az ellenanyago-
kat, megfelelő módosítást követően, 
a gyógyításban és a diagnosztikában 
is fel lehet használni. Az ötletet a világ 
számos pontján szabadalmak védik.

Dr. Hancsók Jenő, az MTA dok-
tora, professor emeritus, Pan-
non Egyetem

A díjat az iparjogvédelmi tudatos-
sággal gondozott, találmányokban 
testet öltött, a hagyományos és al-
ternatív forrásból előállított korszerű, 
nagy energia tartalmú és környezet-
barát motorhajtóanyagok gazdasá-
gos előállítása terén végzett kuta-
tó-fejlesztő munkája elismeréseként 
kapta. Hancsók Jenő professzor 
rendszerszemléletben és célirányo-
san végzett alap- és alkalmazott ku-
tatási tevékenységének eredményeit 
folyamatosan törekedett átültetni 
az ipari gyakorlatba új értékek te-
remtésére (új termékek, új eljárások 
kidolgozása). Publikációin felül 20 
magyar és külföldi találmányi beje-
lentés (EP, PCT WO), illetőleg mega-
dott szabadalom (16) feltalálója.

Dr. Kónya Zoltán, az MTA dok-
tora, egyetemi tanár, Szegedi 
Tudományegyetem

A díjat az iparjogvédelmi tudatos-
sággal gondozott, számos szaba-
dalomban testet öltött, nanotech-
nológiai és a környezettechnikai 
témájú találmányainak elismeré-
seként, példaadó multidiszcipliná-
ris munkásságáért kapta. Nemzet-
közileg elismert innovatív kutató a 
nanoszerkezetek, és azon belül is a 
szén és titanát nanocsövek előállí-
tása, jellemzése, módosítása és al-
kalmazása területén. Eredményeit 
eddig 350 nemzetközi (SCI) folyó-
iratban megjelent tudományos köz-
leményben publikálta társszerzői-
vel, számos magyar és nemzetközi 
szabadalom jogtulajdonosa.

Szellemi	Tulajdon	Nemzeti	Hivatala

AKTUÁLIS

IDÉN IS ÁTADTÁK AZ  
AKADÉMIAI-SZABADALMI  
NÍVÓDÍJAKAT
WWW.VALLALKOZZDIGITALISAN.HU
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FELVETTÉK A TEMPÓ-T

NÉPSZERŰ A VÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN  
AZ OTP GYORS ELBÍRÁLÁSÚ HITELE

Az MNB adatai szerint 2018 II. negyedévében tovább folytatódott a vállalati hitelezés dinamikus 
bővülése. Az év közepéig éves összevetésben 750 milliárd forinttal emelkedett a vállalati hitel-
állomány, ez 12 százalékot meghaladó éves bővülésnek felel meg. Jól teljesít az OTP Business új 
Tempo Vállalkozói Hitele is, pár hónap alatt több mint 4 milliárd forintos hitelkihelyezés történt 
csak ezen a terméken keresztül. 

Az MNB nyár végi adatai szerint a 
vállalati hitelállomány a 2018. au-
gusztusig terjedő 12 hónapban ösz-
szesen 750 milliárd forinttal emel-
kedett. A kkv-szegmens hitelezése 
önállóan az előzetes adatok alap-
ján, éves szinten közel 16 százalék-
kal, míg az egyéni vállalkozókkal 
együtt 14 százalékkal bővült. A leg-
nagyobb növekedés a mikrovállal-
kozások esetében történt, elérte a 
22 százalékos értéket. A bővüléshez 

az OTP Business a vállalkozásoknak 
kínált, gyors elbírálású, forgóesz-
köz típusú hitelével is hozzájárult: a 
Tempo elnevezésű, szabad felhasz-
nálású hitelterméket pár hónap 
alatt több mint 200 cég vett igény-
be, a kihelyezett állomány pedig 
meghaladja a négy milliárd forin-
tot. A gyors felfutásban a szintén 
gyors elbírálás is szerepet kapha-
tott, hiszen a bank ígérete szerint 
akár három banki munkanap alatt 

döntenek az igényekről és tárgyi 
fedezet, sőt kezes bevonása nélkül, 
akár 45 millió forintot kaphatnak a 
vállalkozások. További könnyebb-
séget jelent, hogy a futamidő akár 
8 év is lehet, a kkv-kon kívül egyéni 
vállalkozók és őstermelők is igény-
be vehetik, és az egyszerűen igé-
nyelhető konstrukcióhoz üzleti terv 
benyújtására sincs szükség. Az OTP 
Tempo Vállalkozói Hitel kamata 1 
havi BUBOR + 4,00%.

VÁLLALKOZÁS



GAZDASÁGFEJLESZTÉS

BRDE20180906001
Német cég pigment anyagokat, 
UV-szűrőket és általánosan használt 
aktív anyagokat keres. Elsősorban 
hosszútávú partnerség kialakítása a 
cél disztribúciós vagy kereskedelmi 
ügynökségi szerződés keretében.

BRFR20181022001
Fajátékokat tervező és fejlesztő fran-
cia cég (autók, repülők) famegmun-
kálással foglalkozó alvállalkozókat ke-
res. A termékek apró alkatrészekből 
állnak és tömör fehér bükkfából ké-
szülnek. A francia vállalat hosszú távú 
együttműködést kíván kialakítani.

BRPL20171016001
A lengyel cég számos különbö-
ző terméket tervet és állít elő, 
elsősorban az autóipar számára. 
Új termékeik fejlesztéséhez ke-
resnek új beszállítókat. Jelenleg 
kompozitokat használnak parafa 
maggal és karbon, aramid vagy 
üvegszál erősítőkkel, de nyitottak 
más anyagok használatára is. Az 
együttműködés gyártási megálla-
podás keretében történne. 

BRRO20170927001
A 10 éve működő román cég csiszo-
láshoz használatos termékeihez ke-
res nyersanyag beszállítókat. A ke-
resett termékek: csiszolószemcsék 
(elektrokorundum és szilícium-kar-
bid), kötőanyagok a csiszoló testek-
hez (epoxi gyanták és poliuretán 
gyanták). A vállalat gyártói vagy diszt-
ribúciós megállapodást preferál.

BRSE20180907001
Több éves mérnöki és gépészeti is-
meretekkel rendelkező svédországi 
cég hajózásban használatos elekt-
romotort fejleszt. Ehhez keres elekt-
romos alkatrészeket gyártó part-
nert, disztribúciós megállapodás 
keretein belül. A keresett termékek: 
Akkumulátorok, szolár panelek, töl-
tők, vezérlő egységek, egyéb moto-
rikus alkatrészek.

BRDE20180927001
A német KKV mely épületek és inf-
rastrukturális építmények betone-
lemeinek javításával foglalkozik, ke-
let-európai alvállalkozókat keres a 
német piacon történő munkákhoz.

BRSI20180830001
Szlovén cég faipari termékek széles 
skáláját kínálja az építőipar számára. 
Minden típusú és fajtájú faanyagot il-
letve kapcsolódó termékeket keres. A 
lehetséges beszállítóval disztribúciós 
együttműködést kíván kialakítani.

BRBE20180821001
Széleskörű disztribúciós tevékeny-
ségben érdekelt belga kkv európai 
beszállítókat keres termékportfóliójá-
nak bővítése céljából. A kívánt termé-
kek: alumínium hulladék, réz és kar-
tondobozok, mindez nagy tételben. 
A cég kiépült vevői hálózattal rendel-
kezik az Európai Unió országain belül 
és kívül. Megállapodás disztribúciós 
szerződés keretein belül.

BRGR20180802001
A kábelkötegelőkre specializálódott 
görögországi kkv poliamid 66 gyár-
tókat keres Európában. Az ideális 
partner tapasztalatokkal rendelke-
zik a műanyaggyártási iparban. A 
jövőbeli együttműködés gyártási 
megállapodási szerződés kereté-
ben történne.

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

BRDE20180829001
Német cég egy új eszköz üzembe 
állításával gyorsan készülő személy-
re szabott ortopéd cipőket készít. A 
kapacitásbővülés miatt új beszállító-
kat keresnek. A keresett termék: nyo-
másmemóriás habanyag. A vállalat 
hosszú távú együttműködést keres, 
gyártói együttműködés keretében. 

BRDE20180925001

Aktív külkapcsolatokat ápoló né-
metországi gépészeti vállalat új kül-
földi partnereket keres alvállalkozói 
szerződés keretében.

BRDE20180301001
Német értékesítési ügynökség cso-
magolási termékekre specializáló-
dott. Mély ismeretekkel rendelkeznek 
a német, osztrák, belga, holland és 
luxemburgi piacok terén, és számos 
szektorral kapcsolatban állnak. Euró-
pai partnereket keresnek, potenciáli-
san csomagolási termékek gyártóit. A 
megállapodás kereskedelmi ügynöki 
szerződés keretében lehetséges.

BRFR20180823001
Francia vállalat a francia gazdálko-
dók és tejüzemek számára importál 
műanyag joghurtos poharakat, illetve 
műanyag tárolókat krémsajtokhoz. 
Jelenleg ezen termékek beszállítóit 
keresik Európából, akik képesek évi 
30-70 millió közötti darabszám le-
gyártására, alumínium fedővel ellát-
va. Az együttműködés gyártói megál-
lapodás keretében történne.

BRFR20180927001
Franciaországi vállalat tengerjáró és 
versenyhajókat gyárt. Egy többszörös 
díjnyertes vitorlás modelljükhöz ke-
resnek alvállalkozói partnert. A kívánt 
partner képes a hajó alkatrészeinek 
legyártására kompozit anyagokból.  
A kívánt kapacitás: havi 1 hajó.

BRUA20180929001
Egy ukrán vállalat a legnagyobb szu-
permarketekkel és online piacterek-
kel működik együtt. Jelenleg olyan 
európai uniós cégeket keres, akik sze-
retnék termékeiket az ukrán piacon 
értékesíteni. Elsősorban élelmiszerek 
és gyorsan forgó fogyasztási cikkek 
gyártóit keresik. A cég ügynöki vagy 
elosztói tevékenységet kínál, de ké-
sőbb magasabb fokú együttműkö-
dés is lehetséges.

BRRO20180926001
A 3D nyomtatásra specializálódott 
román vállalat tevékenységéhez ke-
res nemzetközi nyersanyag beszál-
lítókat. A partnerség disztribúciós 
megállapodás keretében lehetséges.

BRGR20180903001
Görög cég mezőgazdasági gépek, 
traktorok, kertészeti eszközök, ötö-
ző rendszerek, légkondicionálók és 
szaniter áruk forgalmazására speci-
alizálódott. Jelenleg „okos” öntözé-
si rendszerek és innovatív öntözési 
technológiák iránt érdeklődnek 
nyílt földi termelés és üvegházak 
számára. 

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.

BRIE20180711001
Írországban működő, gyorsan fejlő-
dő online kiskereskedelmi cég gyártói 
megállapodás keretében keres partne-
reket, új, költséghatékony és környezet-
barát csomagolási technológiájához.

BRMK20180815001
Minőségi gépalkatrészeket és szer-
számokat gyártó macedóniai válla-
lat külföldi nyersanyag beszállítókat 
keres. A kívánt termékek: különböző 
fém rudak és profilok. A cég elsősor-
ban autóipari és gépipari megren-
delőknek szállít, de jelen van a szál-
lítmányozás, az egészséggazdaság 
és a mezőgazdaság területein is. 

BRPL20170822001
1992-ben alapított lengyel vállalat fő 
profilja a szennyvíz újrahasznosítása 
hatékony és egyedi technológiával. 
A cég elsősorban bio szennyvíztisztí-
táshoz kapcsolódó termékeket, szep-
tikus tartályokat keres. Céljuk hosszú  
távú üzleti kapcsolat kialakítása.

BRUA20180904001
Minőségi belső világítótesteket, bú-
torokat forgalmazó ukrán vállalat 
keres beszállítói partnereket. A ke-
resett termékek: karosszékek, szé-
kek, bárszékek, asztalok, dohányzó-
asztalok, puffok, kanapék, függő-, 
álló-, és falilámpák, díszpárnák és 
tapéták. A termékek forgalmazása 
az ukrán piacon történik. Az együtt-
működés disztribúciós megállapo-
dás keretében lehetséges. 

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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ZÁRD LE HATÁSOSAN AZ ÉVET, 
HOGY 2019-BEN MÉG SIKERESEBB 
LEGYEN VÁLLALKOZÁSOD! 
VAN NÉHÁNY ÖTLETÜNK...

...mit ajándékozz ügyfeleidnek, vevőidnek, dolgozóidnak, hogyan kommunikálj a közös- 
ségi felületeken... A reklámszakma szerelmeseiként célunk, hogy levegyük a válladról a 
reklámtevékenységekkel járó terheket. A vállalkozás, akár teljes megjelenésének megvaló-
sítását a kezünkbe vesszük, hiszen több évtizedes tapasztalattal, profi csapattal, valamint 
egy XXI. századi innovatív gépparkkal a hátunk mögött rengeteg energiát, pénzt és időt spó-
rolunk meg a számodra. 
December lévén, most a karácsonyi ajándékoknak és a céges rendezvényeknek van aktualitása.  
— Beszélgetés Mátrahegyi Péterrel, a Hatás Reklámstúdió Kft. tulajdonosával.

Mit	javasolsz,	hogyan	készüljenek	
fel	a	cégek	az	év	végi	zárásra?
- A legfontosabb üzenete az év 
végi ajándékozásnak a köszönet.
Megköszönjük ügyfeleinknek, partne- 
reinknek az egész éves együtt-
működést, dolgozóinknak a kitartó 
munkát, mert egy jó ajándék erősíti az 
üzleti és a személyes kapcsolatokat.  
Hogy milyen is a jó ajándék?
Legyen egyedi, különleges, kreatív! 
Sokszor hallott elvárás! 
A reklámajándék piac egy folyton 
vibráló, újdonságok, eredeti ötletek 
után kutató terület. Senki nem sze-
ret a konkurenciájával megegyező, 
illetve a korábban már adott, vagy 
ahhoz hasonló terméket ajándé-
kozni a partnereinek.
Az utóbbi évek munkaerő kihívásai 
kapcsán, egyre fontosabb célkitűzés 
a munkavállalók megajándékozása, 
munkájuk elismerése. 
Év végén érdemes összegezni, 
hogy hova tart a cég, mik a célok, 
kiemelni a pozitív tapasztalatokat, 
projekteket. Fontos beszélni a cég 
gyengeségeiről, feldolgozni a meg-
élt nehézségeket és problémákat, 
de még fontosabb megbeszélni a 
további lehetőségeket, melyekkel 
motiválhatjuk a csapatot. Egy sze-
mélyes ajándék, vagy az év végi ka-
rácsonyi vacsora erősíti az egységet 
és az összetartozást, hiszen a roha-
nó hétköznapokban kevés lehető-
ségünk van megállni, kicsit felléle-
gezni és időt szánni egymásra.

Mik	a	mostani	trendek,	ti	mit	tartotok	
fontosnak	az	ajándékokat	illetően?
-  Azt vettük észre, hogy a kézzel készí-
tett termékek igazi fénykorukat élik. 
Természetesen mindenkinek jobb 
érzés olyan ajándékot kapni, amin 
érezhető a termék egyedisége, mi-
nősége és házi jellege. Számunkra 
fontos, hogy helyi, vagy környék-
beli termelőktől szerezzük be a 
kézműves termékeket, ezzel is se-
gítve őket, és a helyi gazdaságot. 
Igyekszünk belevinni szemé-
lyes vonást az ajándékokba, ami 
sokszor nem egyszerű feladat, 
hiszen minden ügyfél, minden 
partner és minden cég teljesen 
más. De a mi szakmánk ettől 
szép és izgalmas! 
Szeretünk a legnehezebbnek tűnő 
kéréseknek is megfelelni, mert 
manapság, a legnagyobb elvárás 
felénk, hogy különleges és egyedi 
ajándék ötletekkel álljunk elő. 
Kiváló csapatunknak és fejlesz-
téseknek köszönhetően a lehe-
tőségeink határtalanok. Bármely 
kézműves terméket el tudunk 
látni egyedileg logózott címké-
vel, különleges csomagolással, 
különféle anyagokra nyomtatott 
ajándékkártyával. Természetesen 
az ajánlatunkban megtalálható-
ak a hagyományos, funkcionális 
termékek is – mint például a toll, 
mappa, bögre, póló stb. – ezeket is 
feliratozzuk és igény szerinti kará-
csonyi csomagolással látjuk el.

Hogyan	készültök	fel	a	következő	
évre?
- Hiszek abban, hogy az előre meg-
tervezett év a cég pozitív működését 
és fejlődését szolgálja. Hogy ezt a le-
hetőséget átadjuk partnereinknek, 
készítettünk egy minden vállalkozás 
részére nélkülözhetetlen Marketing 
Naptárt, melyben megtalálhatóak a 
marketing és üzleti szempontjából 
fontos események, rendezvények, 
melyekre érdemes odafigyelni és 
amiket érdemes kommunikálni. 
Ilyen lehet egy kiállításhoz kapcsolódó 
termékkedvezmény, péntek 13 alkal-
mából rendezett nyereményjáték, egy 
országos vagy regionális rendezvény, 
karácsonyi akció, egyszóval minden 
olyan esemény, mely a cég működé-
séhez, kommunikációjához, terméke-
ihez és marketing tevékenységéhez 
köthető. 
A Marketing Naptárunk, időben 
figyelmeztet minden időpontra, 
ötleteket ad az offline és online 
kommunikációra és lehetőséget 

VÁLLALKOZÁS



 WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK 31

CÉGBEMUTATÓ: HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ KFT.

biztosít arra, hogy a használó külső 
és belső kommunikációja felkészült-
séget és tudatosságot tükrözzön. 
Meggyőződésünk, hogy az a vál-
lalkozó, aki ötletszerűen irányítja 
cégét, annak a marketing tevé-
kenysége sem elég célirányos, 
így nem is hatékony. Megtérülés 
híján ez pedig igen költséges is lehet.

Mondanál	erre	egy	példát?
- Nagyon fontos visszajelzés lehet 
kommunikációinkról, egy ügyfél-
találkozó megszervezése. Alapkér-
dés: „Vajon mennyi ügyfél jön el?” 
Egy sikeres partnertalálkozó vagy ren-
dezvény megszervezéséhez szükséges 
a tervezett és tudatos kommunikáció. 
Nagyon fontos, hogy a cég élő part-
nerlistával rendelkezzen, illetve, 
hogy a rendezvény előtti időszak-
ban az ügyfeleket motiválttá tegye, 
akár egy kérdőív kitöltésével, akár 
visszajelzés kérésével. Elengedhe-
tetlen, hogy a rendezvény illesz-
kedjen a cég arculatához, melyet 
a nyomtatott reklámeszközökkel 
könnyedén megjeleníthet.
Az elégedett ügyfél, aki pozitív élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal tér haza 
az eseményről, megfizethetetlen! 
Ehhez elengedhetetlenül szüksé-
ges az érdeklődés felkeltése, meg-
tartása, valamint annak kielégítése.  
Ennek a célnak az eléréséhez tökéletes 
marketing megoldás egy jól megszer-
vezett rendezvény, a termékről vagy 
szolgáltatásról készített kiadványok, 
prospektusok, egyedi reklámajándé-
kok, amik a cég logóját vagy éppen 
szlogenjét viselik. 

Mely	területekre	érdemes	fókuszálni	
marketing	szempontból	2019-ben?
- Legyen egy egységes arculat, profesz-
szionális megjelenés, legyen átgondolt 
kommunikáció, ezekre alapozva, fel le-

het építeni a cég online megjelenését.
Az online világ, az elmúlt évek leg-
nagyobb kihívása, sok csalódással 
és ígérettel. 
Segítségével azonban fantasztikus nö-
vekedés érhető el, de csak pontosan 
megtervezett marketing mellett aknáz-
ható ki teljesen a közösségi és az online 
felületekben rejlő potenciál.
A honlapok, közösségi oldalak árulkod-
nak a cégről. Összesen 7 másodperce 
van a vállalkozásnak, hogy megragadja 
a látogató figyelmét, és az lehetőséget 
lásson benne! 
Mert bizony ennyi idő alatt dönt a poten-
ciális vevő, hogy marad-e az oldaladon, 
vagy elnavigál egy versenytárshoz!

KÉSZÜLTÜNK EGY ONLINE KÉRDŐÍVVEL, SEGÍT MEG-
VIZSGÁLNI, HOGY MELY MARKETINGESZKÖZÖKET 
HASZNÁLJA A VÁLLALKOZÁS, EGYÚTTAL ÖTLETEKET AD 
ÚJ, TALÁN HATÉKONYABB FELÜLETEK KIAKNÁZÁSÁRA.

http://hatasreklam.hu/marketing-eszkozok-kerdoiv/

ELÉRHETŐSÉGEINK

HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ KFT. 
CÍM: 5000 SZOLNOK, KOSZORÚ U. 11.
TELEFONSZÁM: +3656/513-015
MOBIL: +3670/609-6769
E-MAIL: HATAS@HATASREKLAM.HU
WEB: WWW.HATASREKLAM.HU 
FACEBOOK: HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ SZOLNOK 

TELJES KÖRŰ MEGOLDÁSAINK
Amiben a legjobbak vagyunk, az a TELJES KÖRŰ REKLÁMKIVITELEZÉS!
... HOGY NE LEGYEN SOK DOLGOD A MARKETINGGEL! Mint a referenciáink-
ban is láthatod, a reklámeszközök számtalan területével foglalkozunk pro-
fesszionális szinten, már több mint 24 éve. Összeszokott csapatunk akkor 
működik a leghatékonyabban, ha a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át, 
a dekorálás, illetve az összeszerelés utolsó részletéig végigkísérhetik 
a folyamatot. Ennek köszönhetően rengeteg plusz körtől és ezáltal felesle-
ges idő-, energia – és pénzkidobástól szabadíthatunk meg Téged. 
Teljeskörű megoldásainkat választva sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és haté-
konyabbá válik a marketingkommunikációd!
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CSOMAGOLÓSZER ÉS  
ÚJRAHASZNÁLHATÓ  
CSOMAGOLÓSZER - I. RÉSZ
2018. SZEPTEMBER 13. - SZOLNOK

Ez a szakcikk az ellátási lánc leggyakrabban előforduló termékére, egészen pontosan 
a csomagolószer és újrahasználható csomagolószerre vonatkozó környezetvédelmi 
termékdíj szabályokat foglalja össze azzal a céllal, hogy a hatályos környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) és a végrehajtásáról 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaiban segítsen eligazodni. 

A csomagolószer és a csomagolás 
kapcsolatára a termékdíj szabályo-
zás egyes esetekben további jogin-
tézményeket (pl.: nyilatkozat, átvál-
lalás, visszaigénylés) csatol, ezért 
fontos a csomagolás helyes és pon-
tos értelmezése.

Csomagolás

a) bármilyen tulajdonságú anyag-
ból készült termék, amelyet áru 
tartására, megóvására, átadásá-
ra, átvételére, szállítására, vala-
mint bemutatására használnak, 
beleértve minden terméket a 
nyersanyagoktól kezdve a feldol-
gozott árucikkekig, továbbá az 
ugyanilyen célra használt egyu-
tas árucikkek;

b) árucikk, ha a csomagolás foga-
lom-meghatározásnak a csoma-
golás által még biztosított egyéb 
funkciók sérelme nélkül megfe-
lel, kivéve, ha az adott árucikk a 
termék szerves részét képezi, és 
erre az árucikkre a termék tar-
tásához vagy megőrzéséhez a 
termék teljes élettartama alatt 
szükség van, valamint az egyes 
alkotóelemeket együttes felhasz-
nálásra, fogyasztásra vagy érté-
kesítésre szánták,

c) az értékesítés helyén történő 
megtöltésre tervezett és szánt 
árucikk, továbbá az értékesítés 
helyén eladott, megtöltött vagy 
az értékesítés helyén történő 
megtöltésre tervezett és szánt 
egyszer használatos (eldobha-

tó) árucikk, ha azok csomagolási 
funkciót látnak el,

d) a csomagolásba beépülő egyes 
alkotóelem és kiegészítő elem, 
amelyet azon csomagolás részé-
nek kell tekinteni, amelybe azok 
beépültek; továbbá a termékre 
közvetlenül ráakasztott vagy ah-
hoz rögzített, csomagolási funk-
ciót ellátó kiegészítő elem kivéve, 
ha azok a termék szerves részét 
képezik, és minden alkotóelem, 
amelyet együttes fogyasztásra 
vagy értékesítésre szántak.

A	csomagolás	megjelenési	formái:

 ■ a fogyasztói vagy elsődleges cso-
magolás, amely értékesítési egy-
séget képez a fogyasztó számára 
az értékesítés helyszínén;

 ■ a gyűjtő- vagy másodlagos cso-
magolás, amely az értékesí-
tés helyszínén meghatározott 
számú értékesítési egységet 
foglal magában, ha ezeket az 
egységeket a fogyasztó részére 
értékesítik, vagy ezek az egysé-
gek csupán a polcok feltöltésére 
szolgálnak, és a csomagolást a 
termékről a termék tulajdonsá-
gainak megváltoztatása nélkül el 
lehet távolítani, valamint

 ■ a szállítási vagy harmadlagos 
csomagolás, amely megkönnyíti 
a fogyasztói vagy gyűjtőcsoma-
golás átadását, átvételét és szál-
lítását annak érdekében, hogy 
a fizikai átadásnál, átvételnél és 

szállításnál megóvja az árut a ká-
rosodástól, ide nem értve a köz-
úti, vasúti, vízi és légi közlekedés-
ben használatos tartályokat.

A csomagolást érintő alapvető is-
meretek után térjünk rá a csoma-
golószer termékáram szabályaira, 
ezen belül is néhány alapvető fogal-
mat kell megismerni, azaz a csoma-
golóeszközt, a csomagolóanyagot 
és a csomagolási segédanyagot, 
melyek további részleteit az alábbi-
ak tartalmazzák:

Csomagolószer

csomagolóanyag:	a csomagolóesz-
közök előállítására, illetve az ide-
iglenes védőburkolat kialakítására 
közvetlenül alkalmazható szerkeze-
ti anyagok gyűjtőfogalma;

csomagolási	 segédanyag: a cso-
magolás kiegészítő vagy járulékos 
részeként felhasználható – így külö-
nösen záró, rögzítő, párnázó, díszí-
tő – elemek, valamint kellékek, így 
különösen címke, páralekötő anyag, 
hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfo-
galma;

csomagolóeszköz: a termék vagy 
a kisebb csomagolás befogadásá-
ra, egységbe fogására kialakított, 
meghatározott anyagú, szerkezetű 
– általában ipari, vagy szolgáltató 
jellegű tevékenység keretében elő-
állított – ideiglenes védőburkolat, 
továbbá a raklap.

AKTUÁLIS
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CSOMAGOLÓSZER ÉS ÚJRAHASZNÁLHATÓ CSOMAGOLÓSZER - I. RÉSZ

Néhány tipikus példa a csoma-
golószerekre:

csomagolóanyag	

 ■ tekercs vagy íves megjelenésben, 
illetve kiszerelésben lévő csoma-
golóanyagok

 ■ tekercs papírból: nyomatlan vagy 
nyomtatott formában,

 ■ tekercs műanyagból

csomagolási	segédanyag

 ■ címke: a termék jellemzőit vagy 
egyéb adatokat tartalmazó, ese-
tenként közvetlenül a termékre 
rögzített információhordozó cso-
magolási segédeszköz;

 ■ kötözőanyag: termék csomago-
lási egységbe fogására, rögzíté-
sére alkalmas huzal, zsineg, sza-
lag gyűjtőfogalma;

 ■ kupak: csomagolóeszközt a 
hengeres szájnyílásához illesz-
kedő, azt záró csomagolási se-
gédanyag;

 ■ ragasztó: különböző csomagoló-
anyagokat tartósan egyesítő cso-
magolási segédeszköz.

csomagolóeszköz

 ■ ballon: sajátos alakú, szűk szájnyí-
lású, merev falú szállítási csoma-
golóeszköz;

 ■ doboz: szögletes, saját anyagából 
kialakított, merev falú szállítási 
csomagolóeszköz;

 ■ hordó: hengeres alakú, merevített 
falú szállítási csomagolóeszköz;

 ■ láda: zárt, tartósan összekapcsolt 
vagy egy darabból készült, eset-
leg fogóelemekkel ellátott merev 
falú szállítási csomagolóeszköz;

 ■ palack: hengeres palástú, sa-
ját anyagából kialakított fenék-
résszel rendelkező, kupakkal zárt 
merevfalú vagy félmerev falú fo-
gyasztói csomagolóeszköz;

 ■ rekesz: hézagolt, tartósan egyesí-
tett vagy egy darabból készített, 
alkalmanként fogóelemekkel is 
ellátott merev falú szállítási cso-
magolóeszköz;

 ■ tasak: kisméretű, sima palástú, 
hajlékony falú fogyasztói csoma-
golóeszköz;

 ■ zacskó: egyik végén nyitott, sima 
vagy redőzött palástú hajlékony 
falú fogyasztói csomagolóesz-
köz;

 ■ zsák: egyik végén nyitott, sima 
vagy redőzött palástú hajlékony 
falú szállítási csomagolóeszköz.

A Ktdt. tárgyi hatálya alá tartozó 
csomagolószereket vámtarifaszá-
mos bontásokban a Ktdt.  1. számú 
mellékletének b) pontja tartalmaz-
za (továbbiakban: csomagolószer 
katalógus), összesen 43 tételben. A 
csomagolószerek között megtalál-
hatóak:

 ■ növényi anyagok, 
 ■ műanyagok,
 ■ gumiáruk, 
 ■ papír és kartonáruk,
 ■ fa és parafaáruk,
 ■ szövetek,
 ■ kerámia és üvegáruk,
 ■ fémből készült áruk.

Emeljünk ki egy csomagoló-
szert és elemezzük ki:

A választás a fenti jogszabályi hely 8. 
sorszámú termékére esett, melynek 
a vámtarifaszáma 3923, az árumeg-
nevezése: műanyag eszközök áruk 
szállítására vagy csomagolására; 
műanyag dugó, fedő, kupak és más 
lezáró. Az áruosztályozási szabá-
lyok szerint ide osztályozandó vala-
mennyi olyan műanyagból készült 
termék, amelyet rendszerint bár-
milyen termék csomagolására vagy 
szállítására használhatnak, vagyis a 
tartály, a doboz, a láda, a ládakeret, 
a zsák és zacskó, a hordó, a ballon, 
a kanna, a palack és a flakon, vagy 
akár a műanyag palack előforma 
is. Ide értendőek a műanyagból ké-
szült display, tojástartó és műanyag 
tálca is.

A vámtarifaszám előtt megtalálha-
tó az „ex” jelölés, mely annyit jelent, 
hogy az adott vámtarifaszám alá 
tartozó termékek közül a megne-
vezésnek megfelelőek a termékdíj-
köteles termékek. A megnevezés 
után kivétel is szerepel, azaz a 300 
liter feletti űrtartalommal rendel-
kező eszköz, továbbá a gyűjtőedé-
nyek közül a szabványos mérettel 
rendelkező hulladékgyűjtő edény-
zet nem minősül termékdíjköteles 
terméknek.

Alapszabályként	 értendő	 az,	 „ha	
egy	 termék	 vámtarifaszáma	 fel-
lelhető	 a	 csomagolószer	 kataló-
gusban,	akkor	az	az	adott	termék	
a	termékdíj	szabályai	szerinti	cso-
magolószernek	 minősül.” A cso-
magolószer katalógusban egyes 
esetekben kivételként kerülnek 
meghatározásra olyan termékek, 
amelyek felhasználási célja jel-
lemzően nem a csomagolás, ezért 
ezek „kikerültek” a termékdíjas 
szabályozás alól. 

A termékdíjköteles csomago-
lószereket a Ktdt. kétféle cso-
magolószerre bontja, egyrész-
ről csomagolószerre, másrészről 
fém ital-csomagolószerre. A fém 
ital-csomagolószer nem más, mint 
a kizárólag fémből készült, fo-
gyasztásra kész italok fogyasztói 
(elsődleges) közvetlen csomago-
lására alkalmas csomagolószer, a 
záróelem kivételével, ide nem ért-
ve a doboz, hordó palást lezárására 
szolgáló, vagy azzal egybeépített 
záróelemét.

Most térjünk rá az újrahasznál-
ható csomagolószerre, vagyis a 
hétköznapi értelemben vett töb-
butas csomagolószerre, ami olyan 
csomagolószer, amely az MSZ EN 
13429:2004 Csomagolás – Újra-
használat szerinti szabvány, vagy 
azzal egyenértékű megoldás alap-
ján alkalmas csomagolásként tör-
ténő többszöri felhasználásra.

De	miért	 is	érdemes	az	újrahasz-
nálható	 csomagolószerrel	 foglal-
kozni	 a	 gazdálkodóknak?	 Egész	
egyszerűen	azért,	mert	a	termék-
díj	 szabályozás	 kedvezőbb	 adó-
zási	szabályokat	biztosít	ezekre	a	
termékekre	tekintettel	arra,	hogy	
a	használatukkal	az	egyutas	cso-
magolószerekkel	 szemben	 any-
nyiszor	 óvják	 a	 környezetünket,	
ahány	alkalommal	azt	használat-
ba	 veszik (vagyis megtörténik a 
forgatás). 

Az újrahasználható csomagoló-
szerre vonatkozó szabályok a kö-
vetkező szakcikkben kerülnek is-
mertetésre.

Debreczeni	László
Kamarai	szaktanácsadó

Környezetvédelmi	termékdíj
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ERASMUS+ : 2019-BEN AZ EU 3 MILLIÁRD 
EURÓT KÍVÁN FORDÍTANI A FIATAL  
EURÓPAIAK TÁMOGATÁSÁRA ÉS AZ „EURÓPAI 
EGYETEMEK” MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2018. OKTÓBER 24. - BRÜSSZEL

A mai napon a Bizottság közzétette az Erasmus+ programhoz kapcsolódó 2019. évi pályá-
zati felhívását. A következő évre előirányzott 3 milliárd eurós költségvetési keretből 30 
millió euró jut az „európai egyetemek” támogatására. Ez az új kezdeményezés, amelyről a 
tavaly novemberi göteborgi szociális csúcstalálkozón állapodtak meg az európai uniós ve-
zetők, az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításának fontos mérföldköve.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a 
kultúráért, az ifjúságpolitikáért és 
a sportért felelős biztos kifejtette: 
„Egy év távlatából kijelenthetjük, 
hogy az Európai Bizottság teljesí-
ti a tagállamoknak tett azon kö-
telezettségvállalását, miszerint 
2025-re megvalósítja az európai 
oktatási térséget. Olyan Európát 
szeretnénk, ahol nem állják útját 
a határok a tanulásnak és a kuta-
tásnak. Ne legyenek akadályok a 
kiválóság, az innováció és az inklu-
zív oktatás előtt. Az „európai egye-
temek” kezdeményezés valódi po-
tenciállal rendelkezik ahhoz, hogy 
átalakítsa az európai felsőoktatási 
környezetet, és büszkeséggel tölt 
el, hogy az Erasmus+ program ré-
vén jelentős lendületet adunk fejlő-
désének.”

Az Erasmus+ programhoz kapcso-
lódó 2019. évi pályázati felhívás

Az Erasmus+ programhoz kapcso-
lódó 2019. évi pályázati felhívás ke-
retében bármely, az oktatás, a kép-
zés, az ifjúságpolitika, illetve a sport 
területén tevékenykedő köz- vagy 
magánjogi szervezet igényelhet tá-
mogatást. Emellett pályázhatnak 
az ifjúsági munka terén aktív, azon-
ban ifjúsági szervezetet nem alkotó 
fiatalok csoportjai is.

A pályázati felhívással együtt a Bi-

zottság a mai napon az Unió ösz-
szes hivatalos nyelvén közzétette az 
Erasmus+ programkalauzt, amely 
részletes tájékoztatást nyújt a pá-
lyázók számára mindazokról a lehe-
tőségekről, amelyeket az Erasmus+ 
kínál 2019-ben többek között a diá-
koknak, az oktatóknak, a gyakorno-
koknak és a tanároknak.

30 millió euró jut az „európai egye-
temekre”

Az európai oktatási térség 2025-ig 
történő megvalósításának része-
ként a Bizottság egy európai egye-
temi hálózat kialakítását szorgal-
mazza az Európai Unióban.

A 2019. évi pályázati felhívás része-
ként a Bizottság kísérleti programot 
indít az „európai egyetemek” kere-
tében kötendő hat szövetség támo-
gatására, amelyek mindegyike leg-
alább három, más-más országban 
működő felsőoktatási intézményt 
tömörít, hozzájárulva az európai 
identitás megerősítéséhez, a kivá-
lóság ösztönzéséhez és az európai 
felsőoktatási intézmények verseny-
képességének javulásához. 

A pályázatokat 2019. február 28-ig 
kell benyújtani az Oktatási, Audio-
vizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökséghez az ugyanazon év 
szeptember vagy december 1-jével 

létrehozandó szövetségek nevében.

A következő évre várható a második 
kísérleti felhívás, a kezdeményezés 
teljes körű megvalósítására pedig 
a tervek szerint az EU következő 
hosszú távú költségvetésének ke-
retében, 2021-től kerül sor. 2024-
re mintegy húsz európai egyetem 
megvalósítása a cél.

Háttér-információk

A tavaly novemberi göteborgi szo-
ciális csúcstalálkozón az uniós ve-
zetők felvázolták elképzeléseiket ar-
ról, hogyan használhatja ki Európa 
az oktatásban és a kultúrában rejlő 
teljes potenciálját, megteremtve az 
ellenállóképes munkaerő, a társa-
dalmi méltányosság, az aktív polgá-
ri szerepvállalás és a sokféleségben 
is megmutatkozó európai identitás 
megtapasztalásának feltételeit.

Az „európai egyetemek” létrehozá-
sának támogatása ezt a célt szol-
gálja azáltal, hogy egybegyűjti az 
európaiak olyan új generációját, 
amely nyelveken és határokon, ága-
zatokon és tudományterületeken 
átnyúlóan képes a különféle eu-
rópai és globális kultúrákon átíve-
lő együttműködésre, illetve közös 
munkára.

Európai	Bizottság

AKTUÁLIS
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A STÁDIUM Vállalkozási és Adótanácsadó Kft. 1993. januárjától működik 
jelenlegi formájában, és napjainkra a régió egyik legjelentősebb tanácsadó 
cégévé fejlődött. 2018-ban ünnepeltük alapításunk 35. évfordulóját.

STÁDIUM Kft.
Szakértelem a cégalapítástól a könyvvizsgálatig

Cégünk teljes körű könyvviteli szolgáltatást, üzleti- és adótanácsadást 
kínál ügyfeleinek. Várjuk Önt irodáinkban, Jászberényben a Lehel vezér 
tér 9., illetve Budapesten a VI. kerület, Szondi u. 93. fszt. 1. szám alatt. 
Szolgáltatásainkról bővebben felvilágosítást vagy személyes találkozót 
kérhet az 57/505-880 vagy 1/301-0912-es telefonszámokon.

Referenciánk

A STÁDIUM Kft. harmincöt éves működése alatt számos külföldi és magyar 
tulajdonú cég üzletviteli, adózási és számviteli problémáját oldotta meg sikerrel.
Szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal a megbízóink elégedettek, amelyet 
ügyfélkörünk évről érve történő bővülése is jelez.
Irodáink és munkatársaink felkészültek az elektronikus adóbevallások 
teljesítésére is.

STÁDIUM Kft.
Az ügyfélközpontú szolgáltatás és a megbízható pénzügyi tanács forrása

Szakemberink szerint ügyfeleinknek folyamatos és értékes pénzügyi 
tanácsadásra van szükségük - cégük megalapításától a mérlegkészítésig. Teljes 
körű szolgáltatásunk magas színvonalát a vállalkozási területre szakosodott 
ügyvédi háttér és külkereskedelmi szakjogász segíti.
Kontrolling feladatokat ellátó, új csoportunkat azért hoztuk létre, hogy 
gazdasági kérdésekben megkönnyítsük a cégvezetők döntéshozatalát.

Küldetésünk

A STÁDIUM Kft. tisztában van azzal, hogy minden kisvállalkozás 
magában hordozza a nagyság lehetőségét. Cégünknél éppen ezért 
nincsenek nagy és kicsi, vagy fontos és nem fontos ügyfelek. Egyetlen 
célunk, hogy kivétel nélkül, minden kliensünknek naprakész, értékes 
üzleti tanácsot adjunk, és rászolgáljunk azoknak a cégeknek a bizalmára, 
amelyek a pénzügyi életük alakulását a STÁDIUM Kft. szakértelmére 
bízták.

A STÁDIUM Kft. az elégedett ügyfelekért dolgozik. Reméljük Önt is 
hamarosan közöttük üdvözölhetjük.

Földházi Ferenc                                                                   Dr. Ifkovics József
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