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ROMÁNIA ÁTVETTE AZ  
EURÓPAI UNIÓ SOROS  
ELNÖKSÉGÉT
2019. JANUÁR 4. | BRÜSSZEL

Keddtől hat hónapon át Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Ausztriától 
veszi át a tisztséget, majd júliusban Finnországnak adja tovább. Az EU-hoz több mint tíz 
évvel ezelőtt, 2007-ben csatlakozott Románia most először látja el a félévente tagállam-
ról tagállamra szálló tisztet. Májusban rendezik az európai parlamenti választásokat, 
ezért szakértők szerint a most kezdődő félév különösen jelentősnek számít.

Románia már véglegesítette a 
"Kohézió mint közös európai ér-
ték" mottójú programját, amely-
ben a tagállamok közötti össze-
tartást, valamint a megosztottság 
csökkentését és a megkülönböz-
tetés felszámolását tűzte ki célul. 
A konvergencia mellett a verseny-
képesség megerősítésére, a mun-
kahelyteremtésre, az innovációra, 
a digitalizációra és a fenntartható-
ságra kívánnak fókuszálni, emel-
lett a biztonság, a terrorizmus és 
a szervezett bűnözés elleni harc, a 
kibervédelem fokozására, illetve a 
határok védelmére.

A román kormány fontosnak tart-
ja Európa globális szerepének és 
védelmi képességeinek megerősí-
tését, a nyugat-balkáni EU-bővítés 
elősegítését, a multilateralizmus 
támogatását. Fókuszba kívánják 
helyezni a közös értékek, példá-
ul a demokrácia, a szabadság, az 
emberi jogok védelmét, a szolida-
ritás, az esélyegyenlőség megerő-
sítését, a fellépést a rasszizmus, az 
idegengyűlölet, az antiszemitiz-
mus és a populizmus ellen.

Az elnökség nyitóeseményére a 
Jean-Claude Juncker vezette Eu-
rópai Bizottság tagjai január 10-
én Bukarestbe látogatnak, ahol a 
román prioritásokról egyeztetnek.
A rotációs elnökség az EU új alap-
szerződése, a 2009-ben hatályba 

lépett Lisszaboni Szerződés óta 
valamelyest vesztett korábbi je-
lentőségéből, főként amiatt, hogy 
az Európai Tanácsnak már saját el-
nöke van, a külügyi tanács üléseit 
pedig már nem az elnöklő állam 
külügyminisztere, hanem az uniós 
kül- és biztonságpolitikai főképvi-
selő vezeti.

A többi szakminiszteri ülésen 
azonban továbbra is az érintett 

ország feladata a napirend kiala-
kítása, az álláspontok közelítése 
és a kompromisszumok elérése.

Magyarország 2011 első felében 
töltötte be először az Európai 
Unió elnökségét, és 2024-ben ke-
rül ismét sorra.

Forrás: MTI

AKTUÁLIS
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SZOLNOKON JÁRT AZ  
ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS  
FÓRUM
2019. FEBRUÁR 14. | SZOLNOK

Országos innovációs konzultáció-sorozatot indított az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.A minden megyére 
kiterjedő innovációs fórum célja Magyarország újjászerveződő innovációs környezetének 
megalapozása, javaslatok, igények felmérése a megújuló kutatás-fejlesztési-innovációs 
rendszerrel, pályázatokkal kapcsolatosan.

AKTUÁLIS

A szolnoki rendezvényre február 
14-én került sor a Neumann János 
Egyetem Gazdálkodási Karának 
kampuszán a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara főszervezésében. A dé-
lelőtt folyamán nagy érdeklődés 
mellett zajlott plenáris ülésen hét 
különböző előadást hallgathattak 
meg a főleg a vállalkozói szférából 
érkezett vendégek. Az előadók 
érintették a duális képzés és Ipar 
4.0 témaköreit, valamint szót ej-
tettek a HORIZON 2020 és a kétol-
dalú nemzetközi kutatás-fejleszté-
si pályázatok adta lehetőségekről. 
Ezek után bemutatta szolgálta-
tásait a Szolnoki	 Műszaki	 Szak-
képzési Centrum és a Bay	Zoltán	
Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit	Kft. A megszokottól el-

térően az előadások interaktívak 
voltak, a résztvevők okos eszközei-
ken egy online alkalmazás segítsé-
gével kérdésekre válaszolhattak és 
reagálhattak az előadók elhang-
zott szavaira.

A délután során egy workshop 
keretei között folytatódott a ren-
dezvény. A résztvevő mikro-, kis- 
és középvállalkozások együttesen 
válaszoltak az NKFI által megfo-
galmazott kérdésekre, melyek az 
innovációs pályázatokkal kapcso-
latos igényfelmérésre fókuszáltak. 
Itt lehetőség volt egyéni, konkrét 
javaslatok megtételére is. Magyar-
ország az összetett innovációs in-
dex alapján az Európai Unióban je-
lenleg a 21. helyen áll, főleg a kkv-k 
innovációs aktivitásának hiánya 

miatt. Emiatt is fontos a vállalko-
zók véleményének figyelembe vé-
tele, hogy a jövőben kiírásra kerülő 
pályázatok segítségével ez a trend 
megfordítható legyen. A hivatal 
munkatársai hangsúlyozták, az új 
magyar	 nemzeti	 kutatás-fejlesz-
tési és innovációs stratégia a meg-
felelő helyzetelemzésből indul ki 
és a KKV-k erősítésére koncentrál 
az ország egész területén, a teljes 
innovációs folyamat követésével a 
kutatástól a késztermékig.

A rendezvény sikerét – a vállalko-
zók pozitív visszajelzései mellett 
– mi sem bizonyítja jobban, mint, 
hogy a kamara és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium továb-
bi rendezvények közös szervezé-
sét tervezi.
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Komoly lendületet adtak a kkv-piacnak az elmúlt években a Növekedési Hitelprogram 
(NHP) korábbi szakaszai. A legújabb konstrukció már az OTP Businessnél is elérhető max. 
2,5 százalékos hiteldíjjal.

Kulcskérdés a vállalkozások számá-
ra, hogy miből finanszírozhatják 
jövőbeni elképzeléseiket és beruhá-
zásaikat. A külső források bevonása 
sok esetben az egyetlen jó megol-
dás, a vállalati hitelek egyértelműen 
hozzájárulhatnak a cégek jövedel-
mezőségének és termelékenységé-
nek javításához. A válságot követő 
évekre azonban nagyon beszűkült 
a hitelezési piac, amin részben a 
Növekedési Hitelprogram tudott 
érdemben változtatni. A csaknem 
ötéves programban kiemelt helyen 
szerepelt a fejlesztési-, építési-, va-
lamint bővítési beruházások finan-
szírozása. Emellett a forgóeszköz- 
hitelek és az uniós támogatásokat 
előfinanszírozó konstrukciók voltak 
a legnépszerűbbek. 

A program első szakaszában, részint 
a kedvező feltételek miatt a kkv-
knak kihelyezett valamennyi hitel 40 
százaléka a kedvezményes jegyban-
ki forrásból származott. Később ez 
az arány jelentősen csökkent, mivel 

a feltételeket némileg módosították, 
ám egyes szektorokban, mint az ag-
rárium, a szállítmányozás, a raktáro-
zás és a feldolgozóipar, továbbra is 
népszerű maradt a konstrukció.

A legtöbb szerződést a kereskede-
lem, az agrárium és a feldolgozóipar 
területén működő cégek kötötték, 
összesen 932 milliárd forint érték-
ben. Mindez a teljes szerződésál-
lomány kétharmada volt. A tipikus 
NHP-s vállalkozás 50 főnél kevesebb 
alkalmazottal működött, árbevétele 
pedig 10 és 500 millió forint között 
volt. Ez az átlagosnál valamivel na-
gyobb cégeket jelent, de azért jól lát-
szik, hogy a kisebbek is megtalálták 
a számításukat. A hitelprogram telje-
sítette a célját, hiszen sikerült felpör-
getnie a vállalati hitelezést, ráadásul 
a hitelt igénylő cégek jelentős arány-
ban mutattak ki növekedést. A ked-
vezményes kölcsön lehetőségével 
élő vállalkozások 75-80 százaléka, a 
jegybank adatai alapján, legalább 
ötszázalékos bővülést produkált 

három év alatt, tehát a GDP bővü-
léséhez hasonló növekedést ért el a 
cégek háromnegyede. A társaságok 
kétharmada még ennél is jelentő-
sebb mértékű növekedésre volt ké-
pes. Emellett az NHP-t igénybe vevő 
vállalkozások körében valamelyest 
nőtt a foglalkoztatottak száma is.

Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy 
míg a piaci hitelek több mint felét 
budapesti vállalkozások vették fel, 
addig az NHP-ben a fővárosi cégek 
aránya csak 36 százalék volt. Vagyis 
a vidéki székhelyű cégek számára is 
igazán hasznos volt a program.

A Magyar Nemzeti Bank tavaly is-
mét meghirdette a kedvezményes 
hitelprogramot, így idén január ele-
jétől elindult az NHP Fix, amelynek 
hosszú lejáratú és a futamidő alatt 
rögzített kamatozású hitele is jó ug-
ródeszkát jelenthet a kkv-k számá-
ra. Az OTP Businesstől kedvező és 
fix kamatozás mellett, maximum 1 
milliárd forintig igényelhető konst-
rukciók kiszámítható kondíciókkal 
és kamatokkal, komoly lehetőséget 
nyújthatnak a fejlesztést vagy beru-
házást tervező társaságok számára. 
A termék kamata mindössze évi 
másfél százalék, emellett a hitelhez 
évi egy százalék kezelési költség 
kapcsolódik.A várakozások szerint 
a hosszú lejáratú hitel lehetőséget 
teremt jelentősebb beruházások és 
fejlesztések végrehajtására. A hitel 
csak beruházásra vehető igénybe 
és kevés kivételtől eltekintve csak 
saját tevékenységhez kapcsolód-
hat, bérbeadási szándékú építésre 
vagy fejlesztésre nem.

VÁLLALKOZÁS

MÁR IGÉNYELHETŐ A  
KEDVEZMÉNYES ÉS  
KISZÁMÍTHATÓ NHP FIX HITEL
OTP BUSINESS
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VERSENYELŐNY AZ EXIMBANK 
TÁMOGATÁSÁVAL

2019. FEBRUÁR 21. | BUDAPEST

„Versenyképesség – magasabb fordulatszámon” című konferencián tartott előadást Jákli 
Gergely, az EXIM vezérigazgatója, aki az exportról, mint lehetőségről beszélt. Előadásában el-
mondta, hogy a vállalkozások versenyképessége többek között abban mérhető, hogy miként 
tudnak reagálni az üzleti környezetükben bekövetkezett változások által generált hatásokra.

Azzal, ha egy cég jelen van a nem-
zetközi piacokon, megteremtő-
dik a lehetősége arra, hogy ha az 
egyik piacon bármilyen recessziós 
hullám elindul, akkor súlypontot 
tud váltani, és képes lesz a többi 
ország piacaira koncentrálni. Az 
export tehát a versenyképesség 
egyik kulcstényezője.

Az EXIM a világ 83 exporthitel-ügy-
nökségének az egyike, akik 67 or-
szág exportőreit segítik finanszí-
rozási és biztosítási megoldásokat 
nyújtva. A vezérigazgató hangsú-
lyozta, hogy „Az EXIM által kínált 
eszközrendszert tekintve nemzet-
közi viszonylatban egyáltalán nem 
vagyunk lemaradva, azaz magyar 

cégek számára is rendelkezésre áll-
nak azok a termékek, melyek szük-
ségesek a sikeres exportügyletek 
lebonyolításához. Ennek ellenére 
elmondható, hogy a többi ország-
hoz képest kevesebb cég veszi 
igénybe szolgáltatásainkat, így ha 
egy magyar vállalkozás egy nem-
zetközi tender vagy egy külföldi 
vevővel megkötendő kereskedelmi 
szerződés elnyeréséért versenyzik, 
akkor a többi európai versenytárs 
mögött sokkal nagyobb valószínű-
séggel áll a saját exporthitel-ügy-
nöksége, mint a magyar cég 
mögött az EXIM. Így a magyarok 
versenyhátrányba kerülhetnek az-
zal, ha nem használják a rendelke-
zésre álló állami eszközrendszert.”

A magyar EXIM tekintetében a 
gazdaságösztönző szerep felérté-
kelődik, hiszen a magyar GDP 90 
százaléka a hazai exportból reali-
zálódik. Jákli Gergely zárásként az 
EXIM eredményeit ismertette. 

- „Az elmúlt öt évben dinamikus 
változáson ment keresztül társa-
ságunk, ügyfeleink száma 2012-
ben alig 300 volt, ma már közel 
1600 ez a szám. Hitelállományunk 
közel 900 milliárd forint, és a tava-
lyi volt az egymást követő ötödik 
év, mikor az EXIM új hitelkihelye-
zése meghaladta a 300 milliárd 
forintot.”

Forrás:	EximBank

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

JÁKLI GERGELY 
Az EximBank vezérigazgatója

A	 Jász-Nagykun-Szolnok	 megyei	
vállalkozók	az	Exim	Közép-Alföldi	
régiót	képviselő	irodájához	fordul-
hatnak:

Bács-Kiskun megye,  
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Dobos	Zoltán
Képviseletvezető
Tel.: +36 30 721 5987
Email: dobos.zoltan@exim.hu

Wertheim-Huszár	Zoltán
Értékesítési munkatárs
Tel.: +36 30 370 5842
Email: 
wertheim-huszar.zoltan@exim.hu



GAZDASÁGFEJLESZTÉS

BRDE20180712001
1910-ben alapított német textilipari 
vállalat hő védelmi ruházatot gyárt, 
elsősorban a német piacra. Jelen-
leg varrodát keres termékei elké-
szítéséhez. A leendő közép-európai 
partnernek rendelkeznie kell erős, 
bőr varrására alkalmas gépekkel és 
kesztyűvarrási tapasztalattal.

BRDE20181107001
Német autóipari beszállító szerszám-
gyártókat keres. Az 1992-ben alapított 
észak-németországi vállalat modern 
gépparkkal rendelkezik és évi 13 millió 
alkatrészt gyárt az autóipar számára. A 
leendő partnernek rendelkeznie kell 
összetett, nehézipari gépek gyártásá-
hoz szükséges tudással. Az együttmű-
ködés hosszú távon, gyártói megálla-
podás keretein belül történne.

BRAT20181217001
A felső-ausztriai székhelyű bútor-
gyártó cég, olyan üzleti partnereket 
keres Közép-Európa országaiból, 
akik képesek a megadott tervek 
alapján összecsukható kerti állvány-
zatokat készíteni lapos acélból. 

BRFR20181022001
Belga fémmegmunkálással foglal-
kozó cég magas minőségű fémszer-
kezeteket tervez és épít (lépcsők, 
sínek, kapuk, kerítések). Mind céges 
megrendeléseket mind magánsze-
mélyeket kiszolgálnak. Olyan part-
nereket keresnek akik a megadott 
tervek alapján gyártják termékeiket, 
gyártói megállapodás keretében.

BRFI20190207001
25 éve a nemzetközi piacon tevékeny-
kedő finnországi cég Közép-Európa 
országaiban termelő partnereket ke-
res, azok vágó, fúró és csiszoló termé-
keinek viszonteladására. Az együtt-
működés disztribúciós, kereskedelmi 
ügynöki vagy gyártói megállapodás 
keretében is lehetséges.

BRGR20190123001
Görög középvállalkozás az építőipar 
szereplői számára biztosít konstrukciós 
és karbantartói szolgáltatásokat. Olyan 
vállalatot vagy beszállítót keresnek, aki 
fémfelület lézeres megtisztítására al-
kalmas gépeket tud biztosítani. A válla-
lat gyártói megállapodást kínáll.

BRIE20180711001
Közelmúltban alapított írországi 
online kiskereskedelmi cég gyártói 
megállapodás keretében keres in-
novatív és költséghatékony környe-
zetbarát csomagolási megoldásokat 
ügyfelei megrendelései számára.

BRNO20181114001
Norvégiai vállalat magas minőségű 
kávéfőzőket tervez és gyárt, első-
sorban a hazai piac számára. Olyan 
beszállítókat keresnek, akik képesek 
az elvárt minőséget tartani gyártói 
megállapodás keretein belül.

BRRO20190129001
Romániai vállalat, amely építőanya-
gok kereskedelmével foglalkozik, 
most bővíteni kívánja portfólióját. A 
keresett termékek: csavarok, alátétek, 
anyák. Az együttműködés beszállítói 
szerződés keretében lehetséges.

BRRO20180227001
Romániai cég az építőipar számára 
gyárt fémhuzalokat és kapcsolódó ter-
mékeket. Elsősorban galvanizált lágy 
és kemény huzalokat vásárolnának.

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

BRUK20181008001
Londoni székhelyű brit vállalat gáz-
palackok szállítására alkalmas tar-
goncákat tervez és gyárt. E termé-
kükhöz keresnek alumínium, illetve 
acél alkatrészeket.

BRCN20190108001
Fagyasztott élelmiszerek és borok 
forgalmazására specializálódott kí-
nai vállalat csirkehús termékeket, 
elsősorban csirke szárnyat, illetve 
lábat keres az európai termelőktől, 
hogy azt a kínai piacon terjessze. A 
megállapodás disztribúciós szerző-
dés keretében lehetséges.

BRIT20180518001
Olaszországi székhelyű vállalat ipa-
ri fa csomagolóanyagokat gyárt. 
Félkész termékeihez szükséges 
nyersanyagokat keres, elsősorban 
kelet-európai beszállítóktól. A cég 
közepes-hosszútávú gyártói megál-
lapodást kínáll.

BRCZ20190131001
Kereskedelemmel és raktározással 
foglalkozó csehországi cég olyan 
vállalatokat keres, akik szeretnék ter-
mékeiket a cseh piacon bevezetni. 
Elsősorban élelmiszeripai szereplők 
jelentkezését várják, de bútor- és já-
tékgyártók felé is nyitottak. A vállalat 
megfelelő tárolókapacitással és több 
mint 15 éves tapasztalattal rendelke-
zik. Az együttműködés kereskedelmi 
ügynöki- vagy disztribúciós megálla-
podás keretében lehetséges.

BRAT20181220001
Osztrák téli viseletet gyártó start-up 
vállalkozás gyártói megállapodás 
keretében keres partnereket. A le-
endő gyártónak képesnek kell len-
nie kisebb és nagyobb mennyiségű 
termék előállítására is a megadott 
minták alapján.

BRIE20180802001
Ír mezőgazdasági gépeket gyártó 
vállalat partnereket keres üzem-
anyagtartályok és szivattyúk beszál-
lítására. Csak minőségi termékek 
gyártóit keresik, és nagyobb tétel-
ben vásárolnának. Az együttmű-
ködés gyártói megállapodás vagy 
munka kiszervezés keretében le-
hetséges. 

BRIT20180924001
Alumínium és PVC profilok forgal-
mazásával foglalkozó szicíliai szék-
helyű olasz vállalat licenc szerződés 
keretében partnereket keres. Első-
sorban kis- és középvállalkozások je-
lentkezését várják, mint beszállítók.

BRLT20180806001
Litvániai ruházat tervező vállalat 
gyártói partnereket keres. A cég el-
sősorban munkaruházati terméke-
ket tervez számos ágazat számára. 
A leendőbeli partnernek a mega-
dott tervek alapján kell elkészítenie 
a kívánt darabokat, gyártói megálla-
podás keretében.

A fenti üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network POD (Partnership Opportunities Database) adatbázi-
sából származnak. A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figyelembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy 
igényt kíván megjelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben. 

 ■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső  
adatbázis (POD)? 

 ■ 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.

BRPL20190104002
Lengyel közvetítő cég, mely széles-
körű ügynöki tapasztalatokkal ren-
delkezik több piaci szegmensen be-
lül is, most olyan vállalatokat keres, 
akik szeretnék termékeiket a lengyel 
fogyasztókkal is megismertetni. A 
preferált iparágak: autóipar (alkatré-
szek, vegyszerek, autós kiegészítők), 
ipari elektronika (építőipari, erdésze-
ti elektronikai eszközök), egyéb ipari 
gépek és felszerelések. Innovatív új, 
és jól bejáratott termékek egyaránt 
megfelelhetnek.

BRRO20170727001
Egy román vállalat elsősorban a 
sütőipar számára készít csomago-
lóanyagokat. Jelenleg nátronpapír 
beszállítókat keres megrendelései 
teljesítéséhez. A cég hosszú távú 
partnerséget kínál, rövid távú fizeté-
si határidőkkel. 

BRSI20180830001
Szlovén vállalat faipari termékek szél-
eskörű skáláját kínálja építőipari és 
asztalosipari szereplőknek (faanyag, 
burkolatok, tűzifa) illetve asztalosipari 
szolgáltatásokat is. Jelenleg faanya-
gokat és a szektorhoz kapcsolódó 
egyéb termékeket keresnek disztri-
búciós szerződés keretében. 

BRHR20170609001

A fémiparban tevékenykedő horvát 
vállalat disztribúciós szolgáltatáso-
kat kínál a horvát piac iránt érdeklő-
dő fémipari vállalatok számára.

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!
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NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEI 

TISZTÁZÁSÁHOZ 

KÉRDEZZE KAMARAI 

SZAKTANÁCSADÓINKAT!

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

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

Szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit kérje munkatársainktól!

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz 
információra van szüksége?

Most indítja vállalkozását és szeretné megismerni 
kötelezettségeit a hatóságok felé?

Bizonytalan a vállalkozását érintő jogi kérdésekben?

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

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

?

?

?

?

A SZOLGÁLTATÁS 
DÍJMENTES!

www.iparkamaraszolnok.hu gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu

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

SZAKTANÁCSADÁS A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁNÁL

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

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

Az alábbi sorozatban ismerje meg szaktanácsadó-
inkat és tevékenységüket! Kövesse Ön is a Jászkun 
Gazdaság soron következő számait, melyekben 
részletesebben is megismerheti tanácsadóink szak-
mai életútját, szakértői tevékenységüket és referen-
ciáikat. Jelen számban bemutatkozik: 
Molnár Attila - Irányítási rendszerek.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Az új piaci lehetőségek megszerzése, a piacon mara-
dás, az új és állandóan változó piaci igényeknek való 
megfelelés komoly feladatot jelent minden gazda-
sági szervezet számára. Ehhez nyújt segítséget cé-
günk. 

Ahol nem sikerül a leendő partnert lebeszélni bár-
mely rendszer kiépítéséről, vállaljuk a feladatot!

 ■ irányítási rendszerek ISO 9001 és ISO 14001 szab-
vány, EMAS, stb. követelményei szerinti kiépíté-
sével, a független, harmadik fél általi tanúsításra 
(hitelesítésre) felkészítéssel,  

 ■ külön igény alapján a kiépült rendszer fejlesztésé-
vel, folyamatos karbantartásával,

 ■ belső auditálással,
 ■ külső (vevői) auditokra való felkészítéssel,
 ■ belső auditorok felkészítésével, képzésével (hely-

színen is),
 ■ egyedi igények szerinti oktatások, képzések elvég-

zésével.

Munkánk során törekszünk arra, hogy a rendszer ne 
csak egy dokumentáció (papírhalom) legyen, ha-
nem valóban segítse a cégnél zajló folyamatokat, 
azok fejlesztését.

Jelenlegi élő szerződéseink alapján, az alábbi terüle-

teken tevékenykedünk:

A különféle ágazatok-
ban működő társasá-
gok irányítási rendsze-
reinek karbantartása, 
fejlesztése, belső au-
ditok elvégzése, köz-
reműködés a vevő/
beszállító kapcsolatok 
javításában: autóalkat-
rész gyártás, merev és 
rugalmas fékcsövek, 
hidraulika csövek gyár-
tása; Mezőgazdasági 
gépalkatrészgyártás 
– galvanizálás; Lemez-
termékek gyártása; Épí-
tőipari betontermékek 
gyártása (CE); Építőipari szigetelőanyag-gyártás; fé-
möntés, stb.

Csak nemzetközi akkreditációval rendelkező Tanúsí-
tóval dolgozunk együtt!

Közülük is kiemelkedik az ÉMI TÜV SÜD (korábban 
TÜV Bayern) Kft. (a MADEA Bt. Tanúsítója), valamint 
a DNV GL (Det Norske Veritas)  Magyarország kft. ta-
núsító szervezetekkel kialakult közel két évtizedes 
együttműködés.

MOLNÁR ATTILA
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (ISO 9001; ISO 14 001; EMAS) - MADEA BT.



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA12

XIV. PELIKÁN KUPA

2019. ÁPRILIS 6. | SZOLNOK

2019. április 6-án ötödik alkalommal rendezte meg a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara a Pelikán Kupát. A megmérettetés összhangban van a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési politikájával, hozzájárul a szakmák népsze-
rűsítéséhez és fejlődéséhez, és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjére, a 
Szakma Sztár Fesztiválra való felkészülést is szolgálja.

Az ünnepélyes megnyitón megje-
lent és köszöntőt mondott Dr.	Berkó	
Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja, Szalay	Ferenc, Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának 
polgármestere, Dr.	 Csoór	 György, a 
Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Ön-
kormányzat alelnöke, Hubai	 Imre	
Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Jász–Nagykun–Szolnok Me-
gyei elnöke és Dr.	Sziráki	András, a 
Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke.

A verseny mellett gasztronómiai kiál-
lítás, szakmai előadások, bemutatók 
és kóstolók kerültek megrendezésre 
több mint 4000 látogató részvéte-
lével az Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központban és a Hild téren, mintegy 
1500 m2-en.

A cukrász, pincér, szakács szakmák-
ban meghirdetett országos verseny-
re több mint száz (111 fő) jelentkező 
regisztrált. A megmérettetés népsze-
rűségét jelzi, hogy az ország legtávo-
labbi pontjairól, sőt határon túlról is 
érkeztek versenyzők. 

A következő kategóriákban  
indultak a versenyzők:

 ■ tanuló: cukrász, pincér, szakács

 ■ felnőtt: cukrász, cukrász artiszti-
ka, pincér, szakács: hidegkonyha, 
melegkonyha, menza menü, hi-
degkonyhai artisztika.

A szakmai zsűri tagjai világ- és olim-
piai bajnok, nemzetközileg elismert, 

illetve mester szakemberekből állt, 
akik folyamatosan figyelemmel kí-
sérték a részt vevők munkáját (ki-
vitelezés, megjelenítés, összhang), 
majd az értékelést követően taná-
csokkal látták el a versenyzőket.

A versenyművek értékelése után 
egyedi készítésű érmek, kupák és 
különdíjak kerültek kiosztásra.

A verseny mellett szakmai előadá-
sokat, bemutatókat tartottak.

AKTUÁLIS
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XIV. PELIKÁN KUPA

Kísérő programok:
 ■ Ízelítő a „Megyei Ízek Tavaszi Ka-

valkádja”-ból: Karcagi birkapör-
költ és disznótoros finomságok 
kóstolója, vására, kézműves cso-
koládé, sajtok, húskészítmények, 
méz, szörp, lekvár, paprikakrém 
különlegességek, mini fánk és 
köleses édességek sokasága.

 ■ Osztrovszki Ildikó – olimpiai ezüs-
térmes zöldség-gyümölcsfaragó 
bemutatója

 ■ Patkó Károly – világbajnoki ezüs-
térmes, olimpiai bronzérmes sza-
kács bemutatója

 ■ Tóth László – világbajnoki arany- 
és bronzérmes, kétszeres olimpiai 
bronzérmes cukrász bemutatója

 ■ Csontos György – Hungarikum 
karcagi birkafőző kóstolója

 ■ Schnitta Sámuel Magyar Étter-
mi Kultúráért Egyesület könyv és 
DVD vására

 ■ Baromfiudvar 2002 Kft. - borkóstoló
 ■ Inotai Csabáné: Grillázs készítése 

mesterfokon című könyv értéke-
sítése

 ■ SzSzSzC Sipos Orbán Szakképző 
Iskola és Kollégium diákjai által 
készített sütemények kóstolója

Előadások:
 ■ A	vendéglátóiparról	őszintén 

Előadó: Asztalos István 
Étrend Magyar Konyhafőnökök 
Egyesülete elnöke, Oldalas Ma-
gazin főszerkesztője

 ■ Vissza	a	természetbe!	A	kunsági	
csirkéről 
Előadó: Dr. Pintér Gábor 
PSG Kft. ügyvezetője

 ■ A	kézműves	pékségek	szerepe	
a	mai	gasztronómiában,	a	 
kovász	újra	köztünk	él! 
Előadó: Szabadfi Szabolcs, pék

Az eseményt meglátogatták Kama-
ránk külföldi vendégei is, romániai 

Máramaros Megye Kereskedelmi és 
Iparkamarától:

 ■ Florentin Tus – a kamara elnöke
 ■ Diana Cheta – a kamara gazdasá-

gi igazgatója
 ■ Adrian Nicolaescu – a kamara vá-

sárok és kiállítások igazgatója
 ■ Sandra Hotea Tivadar – a kamara 

jogi főmunkatársa 

A rendezvényt kiemelten támo-
gatta a Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, illetve a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara, amely 
mintegy 30 kiállító kézműves ter-
mékeit mutatta be és kínálta a 
nagyközönség számára.
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50 ÉVE A MEGYEI  
SZAKKÉPZÉS ÉLVONALÁBAN

LISKA JÓZSEF ERŐSÁRAMÚ SZAKKÖZÉPISKOLA

A Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium 
Tagintézménye 2012 szeptembere óta a Katolikus Egyház fenntartásában működik, 
amely biztosítja az intézmény önállóságát. A hatvan éve gimnáziumként alapított intéz-
mény mára a korszerű szakképzés egyik meghatározó jászsági és megyei bázisává vált. 
Ebben az évben ünnepli a műszaki szakképzés beindításának 50 éves évfordulóját. A hu-
szonöt év erősáramú képzés után folyamatosan tértek át az elekrotechnika-elektronika, 
majd az informatika szakmacsoportos képzési rendszerre.

A szakképzés az elmúlt két év-
tizedben folyamatos átalakulá-
son ment keresztül, igazodott a 
térség, a megye ipari és munka-
erőpiaci igényeihez. A gyakorlati 
oktatás ma is a legkorszerűbb, 
csúcstechnológiát képviselő esz-
közökkel folyik. 
A tanműhelyek, laborok technikai 
felszereltségét, a szakmai képzés 
minőségét bizonyítja, hogy az au-
tomatizálásban vezető FESTO cég, 
valamint az informatikában a CISCO 

Akadémia az iskolának adta át eze-
ken a területeken a képzés program-
ját, és kiadhatják bizonyítványaikat. 
A gazdaság változása hívta életre 
az idén szeptemberben induló, 
az automatikai és erősáramú is-
meretekre építő háztartási gép-
szerviz szaktechnikus képzést. 
A képzés szakmai programját 
a Liska oktatói dolgozták ki. Az 
egyéves képzés meglehetősen 
eszközigényes, ezért az APPLiA 
Magyarország Egyesülés, a hazai 

elektroniakaikészülék-gyártókat 
tömörítő szakmai szövetség tá-
mogatja az oktatást, amelynek 
helyszíne Jászfényszarun a Rimó-
czi-kastélyban van. 

Az intézmény jó kapcsolatot tart 
fent magyar cégekkel. E tanévben 
70 helyen várhatóan 95 tanuló 
teljesít majd összefüggő szakmai 
gyakorlatot. A diákok keresettek 
olyan külföldi székhelyű vállala-
toknál, akik világszerte nagy el-

SZAKKÉPZÉS
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LISKA JÓZSEF ERŐSÁRAMÚ SZAKKÖZÉPISKOLA

ismerésnek örvendenek: Apollo 
Tyres, Bosch, Samsung, Thyssen- 
krupp. Ez utóbbinál jelenleg 117 
diák végez szakmai gyakorlatot 
együttműködési megállapodás 
alapján.

A Határtalanul program kereté-
ben két alkalommal vettek részt 
testvérintézményükkel, a kassai 
magyar tannyelvű Szakkay József 
Ipariskolával közösen egy projekt-
ben, ahol a másik országba elláto-
gatva az automatika területén a 
két diákcsoport közös produktu-
mot hozott létre.

Az intézmény országos hívnevét a 
szakmai tanulmányi versenyeken 

hosszú időn át elért kiemelkedő 
eredményei alapozták meg. 1972 
óta szerepel eredményesen az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyen, ahol 18 első, 15 második 
és 23 harmadik helyezést értek el. 
Volt tanítványai nemcsak az ipar-
ban tevékenykednek vezető be-
osztásban, hanem aktív részesei 
a műszaki tudományos életnek is.

A kilencvenes évek társadalmi 
változásai igényelték újra a kö-
zépfokú általános képzést, így 
1992-ben ismét elindult a gimná-
ziumi oktatás, majd egy év múlva 
a diákok közbiztonsági gimnázi-
umi osztályba is beiratkozhattak, 
ahol olyan képességeket, kész-

ségeket sajátítanak el, amelyek-
kel megnyílik az út számukra a 
rendőr-szakközépiskolai tanul-
mányokhoz. 2012-től katonai fa-
kultáció keretében a Katonasuli 
program szerinti, a katonai pályá-
hoz szükséges ismeretek oktatása 
és fizikai felkészítés is zajlik.

2018-ban megújult az iskola. Az 
Egri Főegyházmegye segítségével 
250 millió forint értékben történt 
meg az épületek energetikai fel-
újítása. A kollégium és az iskola 
épületében teljes hőszigetelést 
végeztek, külső nyílászárókat cse-
réltek, korszerűsítették a teljes 
fűtési rendszert, valamint napele-
mes rendszert telepítettek. 
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A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
PÁLYAVÁLASZTÁST TÁMOGATÓ ROADSHOW KAMIONJA

2019. márciusában ismét útnak indul a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályavá-
lasztást támogató „Szakmavilág” roadshow kamionja. Az országban 53 helyszínen 
találkozhatnak vele az érdeklődő diákok és szüleik. A kamionban virtuális élmény 
keretében ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló gyerekek négy szakmacso-
porttal (építőipar, autóipar, vendéglátás és könnyűipar).

Jász-Nagykun-Szolnok Megyé-
ben 3 helyszínen próbálhatták ki a 
VR-szemüveg nyújtotta élményt az 
általános iskolát végző diákok. 2019. 
április 2-án Karcagon a Győrffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola ud-
varán volt látható a kamion, 2019. 
április 15-én Törökszentmiklóson 
az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum 
és Kulturális Központ parkolójában, 
2019. április 16-án Jászberényben 
a Szolnoki Műszaki Szakképzési 
Centrum Klapka György Szakgim-
náziuma és Szakközépiskola udva-
rán találkozhattak a rendezvénnyel 
az érdeklődők. 

Minden helyszínen színvonalas kí-
sérő programok is várták a diáko-
kat, ahol a továbbtanulás segítése 
érdekében különböző iskolák mu-
tatták meg szakmakínálatukat.

SZAKKÉPZÉS

„SZAKMAVILÁG”  
ROADSHOW 2019.
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MEGYÉNKBEN 284 KÖZÉPISKOLÁS TANULÓ MÉRETTETTE MEG 
MAGÁT A 2019. JANUÁR 7-24. KÖZÖTTI ELŐDÖNTŐKÖN

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen immáron XII. alkalommal hirdette meg az iskolarendszerű nappali oktatás-
ban részt vevő végzős tanulók számára az országos szakmai versenyt.

A 2019. évi Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyre (SZKTV) és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyre 
(OSZTV) az országban 65 szakké-
pesítésben több mint 7.500 fő je-
lentkezett. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében 284 középiskolás tanu-
ló mérettette meg magát a 2019. 
január 7-24. között lebonyolításra 
került elődöntőkön. A megyei ta-
nulók 21 szakképző intézményből 
érkeztek, Szolnokon 31 szakmát 
érintett az országos verseny első 
fordulója. 

A szakmai verseny főbb célkitűzései: 

 ■ A magyar szakképzés színvonalá-
nak emelése.  

 ■ A végzős tanulók és iskoláik szak-
mai megfeleltetése a gazdaság 
igényeinek és elvárásainak. 

 ■ A szakképzésben részt vevő te-
hetséges tanulók számára a 
megmérettetés és a kiemelkedő 
eredmények elérési lehetőségé-
nek biztosítása. 

 ■ A „fizikai, közlekedési, informati-
kai és távközlési szakképesítések” 
társadalmi presztízsének és von-
zerejének növelése. 

A versenyzők több mint fele a Szol-
noki kistérségből érkezett, viszony-
lag nagy létszámban indultak még 
a Jászságból, illetve legkeveseb-
ben a karcagi, kunszentmártoni, 
mezőtúri és tiszafüredi kistérsé-
gekből jelentkeztek. 

A tanulók elmondása alapján ne-
hezebbek voltak az idei feladat-
sorok, ezt az előválogatóba jutot-
tak létszáma is tükrözi, a tavalyi 
létszámhoz képest kevesebben 

jutottak be a második forduló vá-
logatójába. 
Az országos döntőbe – eredmé-
nyeik alapján - a következő tanulók 
kerültek be:

SZAKKÉPZÉS

XII. ORSZÁGOS  
SZAKMAI VERSENY

Név Szakma Elméleti	oktatást	végző	iskola

DEMKÓ	DÁNIEL Vasútforgalmi 
szolgálattevő

Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre  
Középiskolája és Kollégiuma

JUHÁSZ JÓZSEF Eladó
Szolnoki Szolgáltatási SZC  

Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Szakképző Iskolája

SÁFRÁN PÉTER Épület- és  
szerkezetlakatos

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma

TÁNCZOS  
BERNADETT	PÁLMA Cukrász

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolája
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SZAKKÉPZÉS

SZAKMA SZTÁR  
FESZTIVÁL 2019.

2019. MÁRCIUS 12-14. | HUNGEXPO, BUDAPEST

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  2019-ben is megrendezte a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny-
nyel (OSZTV), melyek országos döntőjére „XII. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 
2019. március 12-14-e között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban került sor.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve  a ráépülő, ma-
gasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a 
szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyre jelentkező − a szakképző 
intézményekben végzős − tanulók 
létszáma 2008 óta erőteljes növe-
kedést mutat. Az induló évben 15 
szakmában 2006 fő vett részt az 
írásbeli elődöntőben. 2019. évben 
az országos szakmai versenyekre 
a 65 szakképesítésben több mint 
7.500 fő jelentkezett. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 2019-
ben is megszervezte a rendezvény-
re való látogatást a szakképző évfo-

lyamos és a pályaválasztás előtt álló 
általános iskolásoknak: több mint 
30 megyei iskola, körülbelül 600 
tanulójának utazását, úti-csomag-
gal való ellátását finanszíroztuk és 
koordináltuk. Az érdeklődő iskolák 
diákjai, az osztályok, csoportok − a 
korábbiakhoz hasonlóan −  egy na-
pos szakmai kirándulás keretében 
idén is ingyenesen vehettek részt 
a rendezvényen. A látogató általá-
nos iskolás diákok szakmai tárlat-
vezetésen vettek részt, valamint az 
egyes szakmák standján saját ma-
guk is kipróbálhatták tehetségüket.
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Aranyérmes,	országos	1.	helyezést	ért	el:

Demkó	 Dániel, a Vasútforgalmi szolgálattevő szak-
ma versenyében, a Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre 
Középiskolája és Kollégiuma tanulója.

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL 2019.

Bronzérmes,	országos	3.	helyezést	ért	el:

Juhász	József, az Eladó szakma versenyében a Szol-
noki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskolája tanulója.

Bronzérmes,	országos	3.	helyezést	ért	el:

Sáfrán	Péter, az Épület- és szerkezetlakatos szakma 
versenyében a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
illetve a Rextor Műhelyiskola tanulója.

Országos	7.	helyezést	ért	el:

Tánczos	Bernadett	Pálma, a Cukrász szakma verse-
nyében, a Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tanulója.

A fesztivál keretein belül zajlott az EuroSkills Graz 
2020 verseny válogatója is, ahol ápolás és gondozás 
versenyszámban 2 megyei diák mérettette meg ma-
gát. A Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Köz-
gazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási 
Nyelvű Iskolája tanulói Nagy	 Ildikó 2. helyezést, Ja-
kus Viktória 4. helyezést ért el.

A rendezvényen az is eldőlt, hogy a WorldSkills 
Kazan 2019 versenyen festő szakmában hazánkat 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye versenyzője Simon 
Olivér képviseli.

Gratulálunk	a	diákoknak	és	felkészítő	tanáraiknak	
a	szép	eredményekhez!
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ÚT A VILÁGBAJNOKSÁGRA

KOVÁCS SÁNDOR SZAKOKTATÓ | KARCAG

Én Simon Olivérrel 2015. őszén találkoztam, amikor egy beiskolázási börzére készültünk. 
Nagyon szívesen részt vett ezen a rendezvényen és akkor már látszott az érdeklődés a fes-
tő szakma iránt, és jó érzékei vannak a rajzos festős feladatokhoz. Ez a közös munka 3 éven 
keresztül tartott, eredményesen több beiskolázási helyszínen vettünk részt.

SZAKKÉPZÉS

2017. novemberében egy ösztön-
díj program került kiírásra a PPG 
Trilak szervezésében, ahol a je-
lentkezők közül 3 főt emeltek ki 
az Euroskills versenyre, akik közül 
kerülhet ki a 2019. évi Worldskills 
versenyre jelölt kiválasztása is. 

Minden évben, minden váloga-
tó versenyen újra meg kell véde-
ni a jelöltséget, mindaddig, míg 
a végső nemzeti döntőt vagy, az 
azt követő szétlövést megnyeri és 
képviselheti a Festő - Dekoratőr 
szakmát. Ezt ajánlottam Olivérnek 
és Ő az első perctől kezdve beleve-
tette magát a felkészülésbe.

Az országban 4 helyszínen tartot-
tak válogatót, összesen 60 tanuló 

jelentkezett. Olivér a szolnoki vá-
logatót megnyerte, az országos 
összesítésben második helyezett 
lett. Az első helyezett képviseli Ma-
gyarországot a Budapesten szep-
temberben megrendezésre kerülő 
EuroSkills-en. A rengeteg munka 
és gyakorlás meghozta az ered-
ményt, bekerült a programba.

A program négy modulból állt:  
1. modul: színkeverés 2018.04.30.-ig
2. modul: szerkesztés, nagyítás fes- 
tés 2018.05.31.
3. modul: mázolás 2018.08.31.
4. modul: tapétázás 2018.08.31.

2018. március 9-én kaptunk fel-
hívást egy Mini Skills 2018 nem-
zetközi festő versenyre, amelyet a 

PPG Trilak és a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara közösen szerve-
zett meg Budapesten a Szakma 
Sztár vetélkedőn.

Újabb felkészülés kezdődött az 
ismert feladatok mellé még a ta-
pétázást meg kellet neki tanul-
ni.2018.04.23-04.25 között került 
megrendezésre a Mini Skills nem-
zetközi verseny, ahol kettő szlovák, 
egy finn, egy orosz, egy angol, és 
három magyar versenyző vett 
részt. Olivér az ötödik helyezést 
érte el az angol és a két szlovák 
versenyző előtt.

A versenyen való részvétellel az 
első modult sikeresen teljesítette.
Tovább folytatódott a felkészülés, 
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mert május végén második modul 
vizsga lesz. Óriási dolog, hogy vég-
zős gépi forgácsolóként vállalta ezt 
a más szakmában való megméret-
tetést. Minden diák számára példa-
értékű lehet ez a hozzáállás, szor-
galom, precizitás, a szakma iránti 
tisztelet.

2018. szeptemberétől megkezdő-
dött a felkészülés 2019. évi Wor-
ldskills válogatójára és döntőjére. 
Olivér 2018-as eredményei alapján 
bekerült a döntőbe. Országosan 
több iskolába szerveztek váloga-
tó versenyeket Sopron, Kaposvár, 

Pécs, mert minden iskolát egy fő 
képviselhet.

A mi iskolánk kapott egy plusz lehe-
tőséget hogy Olivér mellet, ha van 
még versenyezni akaró tanuló, részt 
vehet a döntőn, volt is jelentkező így 
2018. december elején bonyolítot-
tuk le a házi válogatót, ahol, 4 tanuló 
közül Vincze Péter 9. osztályos fes-
tő tanuló nyert, így ő kezdte meg a 
döntőre való felkészülést Olivérrel. A 
feladat adott volt: tapétázási mun-
ka, mázolási munka, és egy Design 
feladat, ami egy ábra méret pontos 
felszerkesztése és csak szabadkézi 

kifestése. Nagyon sokat gyakorol-
tunk a fiúkkal téli szünetben, hét-
végéken is voltunk bent. Itt szeret-
ném megköszönni iskolámnak és a 
Karcagi Szakképzési Centrumnak, 
hogy mindenben támogatták és 
segítették a felkészülésünket.

Ezt a döntőt a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara és a PPG Trilak 
Kft. rendezte meg 2019.02.09-én, 
Budapesten a Trilak festék gyárá-
ban. Ezen dőlt el, hogy ki képviseli 
hazánkat 2019-ben Kazanban fes-
tő szakmában a szakmák világbaj-
nokságán.

Kedvezően alakultak az eredmé-
nyek, Simon Olivér a maximum 
100 pontból 77 ponttal első lett, 
így ő képviselheti iskolánkat, vá-
rosunkat, országunkat a Kazan-i 
Worldskills-en. Még külön öröm, 
hogy a második helyet szintén is-
kolánk tanulója Vincze Péter sze-
rezte meg 63 ponttal!

Mind a ketten meghívást kaptak 
2019. 03. 12-14. között Budapesten 
megrendezésre kerülő Miniskills 
2019 nevű nemzetközi versenyre.
Olivér a Trilak és a MKIK szervezé-
sében március elején a fent emlí-
tett verseny előtt részt vesz Belfa-
stban egy nemzetközi felkészülési 
versenyen! Utána és közben folya-
matos a felkészülése a világbaj-
nokságra.

 Kovács Sándor szakoktató

VINCZE PÉTER ÉS SIMON OLIVÉR 
A Karcagi SzC Varró István Szakgimáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói

ÚT A VILÁGBAJNOKSÁGRA
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GYAKORLATI OKTATÓK  
FIGYELMÉBE

GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS ÉS VIZSGA

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szak-
embereket/szakoktatókat érinti, akik gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai 
rendszerű szakképzésben. Cél, hogy biztosítsa számukra a tudatos és színvonalas pedagógiai te-
vékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagó-
giai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

SZAKKÉPZÉS

2019. 09. 01-től kamarai	gyakorlati	ok-
tatói	tanúsítvánnyal rendelkező szak-
emberek foglalkozhatnak tanulóval 
az iskolai rendszerű szakképzésben, 
kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § 
(3) bekezdésben leírt mentességében 
részesül:

 ■ mestercím az érintett szakmában
 ■ szakirányú felsőfokú végzettség + 2 

év gyakorlat
 ■ szakirányú szakképesítés és felsőfo-

kú végzettség + 5 év gyakorlat
 ■ 60. életév betöltése

Jelentkezés a kamarai gyakorlati ok-
tatói képzésre és vizsgára

 ■ A szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdé-
sének rendelkezései alapján a gya-
korlati oktatói feltételeknek megfe-
lel,

 ■ az előírt szakmai képesítéssel ren-
delkezik és azt közokirattal vagy 
annak hiteles másolatával, nem 
Magyarországon szerzett szakké-
pesítés esetén a Magyar Ekvivalen-
cia és Információs Központ vagy a 
Pest Megyei Kormányhivatal által 
kiállított határozattal igazolja

 ■ az adott szakképesítés területén 5 
év szakmai gyakorlattal rendelke-
zik, és azt 30 napnál nem régebbi 
munkáltatói igazolással vagy vállal-
kozói igazolvánnyal, vagy a nyilván-
tartásba vételt tanúsító igazolással, 
az ügyfélkapu rendszerből lehívott 
adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt 
érdemlően igazolja; külföldi jelent-
kező esetében magyar nyelvre le-
fordított, hitelesített igazolás fogad-
ható el

 ■ büntetlen előéletű, és nem áll a 
gyakorlati képzési tevékenység foly-
tatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.

A képzés formája

A kamarai gyakorlati oktatói képzés 
képzési időtartama 50 óra, amelyből

 ■ 25 óra elméleti oktatás (pedagógia 
és alkalmazása, szociálpszichológia, 
kommunikáció, szakmai gyakorlati 
képzés folyamata és adminisztráci-
ós feladatai)

 ■ 25 óra tréning (érzelmi intelligencia 
tréning – kommunikáció, együtt-
működés, konfliktuskezelés)

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két 
részből áll:

 ■ on-line vizsga az alapvető elmé-
leti ismeretek számonkéréseként, 
amelyet a vizsgázó tetszőleges he-
lyen, a kijelölt időpontban és időtar-
tam alatt teljesít,

 ■ a tréning jellegű képzés anyagát 
felölelő gyakorlati vizsgarész a pe-
dagógiai, a kommunikációs és a 
szociálpszichológiai ismeretek gya-
korlatban történő alkalmazásának 
számonkéréseként, amelyet a vizs-
gázó a teljes vizsgabizottság jelen-
létében a területi kamara által elfo-
gadott helyen és időben teljesít.

A vizsga akkor eredményes, ha a vizs-
gázó mindkét vizsgarészt teljesítette, 
és külön-külön a két vizsgarészen mi-
nimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

Jelentkezés a Jelentkezési lap eredeti, 
aláírt példányával lehet.

Minden esetben csatolni kell:

 ■ szakirányú szakmai képesítést iga-
zoló bizonyítvány(ok) hiteles máso-
lata

 ■ a szakmai gyakorlatot igazoló do-
kumentumot, mely lehet:

 ■ 30 napnál nem régebbi munkálta-
tói igazolás

 ▶ az ügyfélkapu rendszerből lehí-
vott adatokkal

 ▶ vállalkozói igazolvány
 ▶ nyilvántartásba vételt tanúsító 

igazolás
 ▶ cégkivonattal
 ▶ külföldi jelentkező esetében ma-

gyar nyelvre lefordított, hitelesí-
tett igazolás fogadható el

 ■ Nyilatkozat a kamarai gyakorlati ok-
tatói vizsgára jelentkezésről és rész-
vételről

Tájékoztatás a jelentkezésekkel, finan-
szírozással, képzések megvalósulásá-
val kapcsolatos kérdésekkel kapcso-
latosan 2019. február 13-án Szolnokon, 
február 27-én Jászberényben már 
megtörtént.

A képzéssel kapcsolatos tudnivalókról 
és szakképzés aktuális kérdéseiről hall-
hatnak továbbá 2019. március 29-én a 
Karcagi Szakképzési Centrum „A jövő 
szakképzése – a szakképzés jövője” III. 
szakmai konferenciáján. Helyszín: Kar-
cag, Dózsa György út 5-7. Dériné Kultu-
rális Központ.

Érdeklődni: 

erika.sztrunga@iparkamaraszolnok.
hu gyakorlati oktatói referensnél lehet.
Telefon: 06-20-414-2132.
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AKÁR

100%
támogatássaL*

*Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez (ASZK) kapcsolódóan kiemelt támogatásban a jogosultsági feltételeknek meg- 
felelő vállalkozások részesülhetnek 2019. január 1. – december 31. között hatályba lépett hitelszerződésük esetén.A vállalkozások 
fás szárú gyümölcstermelés esetén meghatározott földterületeik után hektáronként 1 millió Ft, sertéstartás esetén pedig figye-
lembe vehető állategységenként 500 ezer Ft hitelösszegig jogosultak ezen többlettámogatott hitel igénylésére. A tájékoztatás 
nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak, a részletes feltételeket – ideértve a jogosultsági feltételeket is – és kondíciókat a 
www.kavosz.hu oldalon található ASZK üzletszabályzat tartalmazza.

ÚJ HItELKoNstRUKCIÓ aZ
agRáR sZÉCHENYI KáRtYáBaN

Fás sZáRÚ NövÉNYKULtÚRáK tERmEsZtÉsÉvEL,
ILLEtvE a sERtÉstENYÉsZtÉssEL

FogLaLKoZÓ gaZdáLKodÓK RÉsZÉRE


