
A VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA 2019. III. NEGYEDÉV

ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019.

NEMZETKÖZI ÜZLETI  
AJÁNLATOK

TERMÉKDÍJÁTALÁNY A  
CSEKÉLY MENNYISÉGŰ 
  KIBOCSÁTÓKNÁL 

MEGJELENT AZ IRINYI-TERV 
IPARSTRATÉGIAI  TÁMOGATÁSI 

PROGRAMJÁNAK ÚJ KIÍRÁSA



GÁL-BEREY TÜNDE
VILLÁMFORDÍTÁS FORDÍTÓIRODA -  
TULAJDONOS

Partnerek vagyunk vállalkozása fejlődésében.

„Együtt fejlődünk  
  egy közös cél érdekében.”

www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu • 06 1 366 6030

SALGÓ MÓNIKA
OTP BUSINESS - TANÁCSADÓ

OTP_Business_Garantiqa_210x297.indd   1 2019. 09. 12.   16:05:13



IMPRESSZUM

Kiadja: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5000 Szolnok, Verseghy park 8., www.iparkamaraszolnok.hu 
Megjelenéssel kapcsolatos információk: Szép Tibor, tel: +36 20 256 5823, email: tibor.szep@iparkamaraszolnok.hu 
Nyomda: Hatás Reklámstúdió Kft., 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. , www.hatasreklam.hu |  Megjelenik: 750 példányban   
Fotók: freepik.com   Terjesztés: Jász-Nagykun-Szolnok megye, önkéntes kamarai tagok részére ingyenes.

TARTALOM

4 BESZÁLLÍTÓI-, FOGLALKOZTATÓI- ÉS  
 TURISZTIKAI FÓRUM ÉS WORKSHOP

5 ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ  
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019.

6 MEGJELENT AZ IRINYI-TERV IPARSTRATÉGIAI  
 TÁMOGATÁSI PROGRAMJÁNAK ÚJ KIÍRÁSA

7 HÁROM ÁGAZAT TAROLJA LE AZ NHP FIXET

8 TERMÉKDÍJÁTALÁNY A CSEKÉLY MENNYISÉGŰ 
  KIBOCSÁTÓKNÁL 
 DEBRECZENI LÁSZLÓ - KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ

12 NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK 
 ENTERPRISE EUROPE NETWORK

14 AKI FÁT ÜLTET, AZ A JÖVŐNEK DOLGOZIK  
 DERULA KFT.

16 MEGBÍZHATÓ PARTNER A ROSENBERGER 
 ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT.

18 "A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA, MELYBEN ÉLÜNK,  
 MINDANNYIUNK FELELŐSSÉGE ÉS FELADATA  
 IS EGYBEN"  
 KLK-ÖKO HUNGARY KFT.

20 AJTÓ, ABLAK FÁBÓL!  
 SZO-FA ABLAKGYÁRTÓ KFT.

22 ELEKTRONIKAI GYÁRTÁS, JAVÍTÁS,  
 ÖSSZESZERELÉS 
 V&L ELECTRONICS KFT.

24 „SEMMELWEIS NYOMÁBAN” CÍMMEL VERSENY  
 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI  
 GÉZA KÓRHÁZBAN 
 KÖVESDINÉ KŐSZEGI ERIKA - EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ

27 A MEGYE NYÁRI TÁBORAIBA VITTÜK A  
 SZAKMÁKAT

5

14

24

8

16

GÁL-BEREY TÜNDE
VILLÁMFORDÍTÁS FORDÍTÓIRODA -  
TULAJDONOS

Partnerek vagyunk vállalkozása fejlődésében.

„Együtt fejlődünk  
  egy közös cél érdekében.”

www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu • 06 1 366 6030

SALGÓ MÓNIKA
OTP BUSINESS - TANÁCSADÓ

OTP_Business_Garantiqa_210x297.indd   1 2019. 09. 12.   16:05:13



4

BESZÁLLÍTÓI-, FOGLALKOZTATÓI- ÉS  
TURISZTIKAI FÓRUM ÉS WORKSHOP
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Foglalkoztatási Paktum Iroda 2019. szeptember 
és december között 12 helyszínen megvalósuló rendezvénysorozatot szervez a 
helyi és térségi nagy vállalatok, KKV-k, munkaerő közvetítők és szakképzési  
intézmények bevonásával.

4

A beszállítói fórum célkitűzése a beszállítói 
hálózatok kialakítása a megyei gazdaság teljesí-
tőképességének növelése érdekében. Prioritás, 
hogy a nagyvállalkozások új beszállítóikat a 
megye határain belülről találják meg. A fórumon 
lehetőség lesz a nagy vállalatok bemutatkozásá-
ra, a beszállítókkal szembeni elvárásaik ismerte-
tésére, majd személyre szabott B2B találkozók 
lebonyolítására is.

A foglalkoztatói fórum célja az aktívabb kapcsolat 
kialakítása a munkáltatók és szakképző/toborzó 
intézmények között. A rendezvényeken lehető-
ség lesz a felmerülő javaslatok megvitatására és 
az igények felmérésére. A rendezvény szakmai 
tartalma magába foglalja a különböző pályázati 
lehetőségek és támogatások megismerését, a 
hiányszakmák feltérképezését és a tanműhelyek 
jó gyakorlatának bemutatását.

A Jászkun Termékbörze rendezvénysorozat 
keretében ingyenes megjelenési lehetőséget 
kívánunk biztosítani a Jász-Nagykun Szolnok 
megyében tevékenykedő, helyi termékeket 
előállítói kézművesek, vállalkozók és őstermelők 
számára termékeik népszerűsítése és piacuk 
bővítése érdekében.

A turisztikai workshop és helyi termék kiállítás 
célja, hogy szakmai segítséget nyújtson a ter-
mékfejlesztéshez, ösztönözze a helyi fogyasztást, 
támogassa az új piaci lehetőségek feltérképezé-
sét. A workshop előadásainak keretében bemu-
tatásra kerülnek a meghatározó trendek, és már 
működő jó gyakorlatok, marketing és értékesíté-
si eszközök.

AKTUÁLIS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM IRODA



AKTUÁLIS

ÉSZAK-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019.

PÁLYÁZAT AZ INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁBAN ÉS/VAGY TERMÉKFEJLESZTÉSBEN 
KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB), a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az  
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség közösen 
Észak-Alföldi Innovációs Díj pályázatot hirdet az innovatív technológiában és/
vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára.

Az Észak-Alföldi Innovációs Díj 
célja a nemzeti vagy az Észak-Al-
földön kiemelkedő eredmény-
nyel járó olyan fejlesztő munka, 
valamint kimagasló gazdasági 
teljesítmény elismerése, amely:

 ■ termékfejlesztést,
 ■ technológiai fejlesztést,
 ■ informatikai rendszerfejlesztést,
 ■ szolgáltatásfejlesztést

valósított meg saját vagy állami 
finanszírozásban. Pályázni lehet 
az utóbbi három évben végre-
hajtott sikeres innováció leírásá-
val, képekkel, rajzokkal történő 
bemutatásával. A részletes for-
mai követelményeket a pályázati 
útmutató tartalmazza.

A pályázatok elbírálását a DAB 
elnöke, a kamarák és az innová-
ciós ügynökség véleményezé-
se, illetve rangsorolása alapján 
végzi el, szakértők bevonásával 
(megyénként egy-egy díj kerül 
átadásra).
 
A pályázatok benyújtásának 
helye, módja, határideje:

Beadási határidő: 2019. október 
11. (péntek) 12:00

A pályázatoknak az illetékes 
megyei kamara címére kell beér-
kezniük.

A pályázat eredményét az Inno-
vációs Díj (kisplasztika és oklevél) 

átadásával a DAB elnöke és a 
kamarák elnökei közösen hirde-
tik ki, a Magyar Tudomány Napja 
alkalmából, 2018. november 12-
én szervezett ünnepi ülésen.

A díjjal kapcsolatos egyéb infor-
mációk beszerezhetők:
Rabi Zsuzsa 
Tel: (56) 510-629,  
E-mail:  
zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu.

A pályázati útmutató letölthető 
az alábbi honlapról:  
www.innoregio.hu
és a kamarai honlapokról:  
www.hbkik.hu,  
www.iparkamaraszolnok.hu, 
www.szabkam.hu.
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AKTUÁLIS

MEGJELENT AZ IRINYI-TERV  
IPARSTRATÉGIAI TÁMOGATÁSI 
PROGRAMJÁNAK ÚJ KIÍRÁSA

2,5 MILLIÁRD FORINTOS KERETRE PÁLYÁZHATNAK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

A 2,5 milliárd forintos keretre szeptember 2. és 23. között pályázhatnak a kis- és kö-
zépvállalkozások. A programban a feldolgozóipar vállalatainak technológiai meg-
újulását támogatják. A legnagyobb elnyerhető összeg 400 millió forint, a legkisebb 
projekt 100 millió forintos lehet, amihez minimum 50 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatás kapható - ismertette György László, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára.

A támogatást azok a vállalatok 
kaphatják, amelyek élen járnak 
Magyarországon a technológiai 
megújulásban, és példát mutat-
nak a gazdaságosabb, költségha-
tékonyabb, környezeti értelemben 
fenntarthatóbb gazdálkodásban 
- hangsúlyozta az államtitkár.

György László elmondta, hogy 
az elbírálás szigorú szabályok 
szerint történik. Megvizsgálják, 
hogy a projekt milyen új tech-
nológiát, eljárást alkalmaz, és 
valós piaci igényre irányulnak-e 

a fejlesztések. Fontos szempont, 
hogy a technológiai megújulás 
eredményeképpen mennyivel nő 
az árbevétel az érintett vállalko-
zásoknál, mekkora bérnövekedés 
valószínűsíthető, mennyivel csök-
kenthetők a fajlagos költségek, 
az energiaköltségek, illetve az 
energiafelhasználás - jelezte.
Az elbírálás szempontjai közül 
kiemelte az exportból származó 
árbevételek lehetséges növeke-
dését, valamint azt is, hogy a vál-
lalat együttműködik-e szakképző 
intézményekkel, egyetemekkel.

Az államtitkár hangsúlyozta: az 
ITM folyamatosan vizsgálja, hogy 
a világgazdaságban történő 
változásokra milyen jó válaszok 
adhatók gazdaságstratégiai 
szinten. Különösen fontosnak 
nevezte, hogy a kutatásokat kö-
zelebb viszik az egyetemekhez, 
az egyetemeket pedig a gazda-
ság szereplőihez, ugyanakkor a 
vállalatokkal szemben is elvárás, 
hogy közelebb vigyék tudásukat 
az egyetemekhez és a szakképző 
intézményekhez.

Forrás: MTI
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AKTUÁLIS

HÁROM ÁGAZAT TAROLJA LE  
AZ NHP FIXET

NHP FIX | OTP BUSINESS TREND

A Magyar Nemzeti Bank felmérései alapján a korábbi támogatott hiteleknél a cé-
gek döntő többsége a kevésbé kiszámítható, változó kamatozású konstrukciókat 
választotta, ezért is hirdette meg januárban a jegybank – a kamatkockázatot csök-
kentve – az NHP Fix-et. Az első fél éves statisztikák jól mutatják, hogy a mezőgaz-
daság, a feldolgozóipar és a kereskedelem cégei élnek leginkább a lehetőséggel. 

A Növekedési Hitelprogram 
legújabb elemeként, januárban 
indult kedvezményes kamato-
zású vállalkozói hitel- és lízing-
konstrukció, az NHP Fix célja az 
volt, hogy a vállalati hitelállo-
mány nagyobb arányban álljon 
fix kamatozású hitelekből, így 
csökkentve a kamatkockázatot. 

A Magyar Nemzeti Bank felmé-
rései alapján ugyanis korábban a 
vállalkozások sokkal szívesebben 
választották a rövidtávon kedve-
ző, alacsony költségű, de változó 
kamatozású megoldásokat: a 
teljes állomány 80 százalékát az 
ilyen hitelek tették ki. Sajnálatos 
módon éppen azoknál a vállal-
kozásoknál volt népszerűbb a 
jegybanki alapkamatot követő, 
változó kamatozású hiteltípus, 
amelyek likviditása gyengébb. 

2016-ban és 2017-ben csaknem 
14 ezer szerződést kötöttek a 
Növekedési Hitelprogram ke-
retében a vállalkozások, az egy 
ügyletre jutó átlagos szerződéses 
összeg meghaladta a 31 millió 
forintot. Az NHP Fix is népszerű, 
a konstrukció bevezetésének első 
hat hónapjában több mint 6 ezer 
vállalkozás összesen 7635 ügylet 
révén 175 milliárd forint értékben 
jutott forráshoz. A vállalkozások 
azonban egyelőre kisebb ösz-
szegű hitel és lízingügyleteket 
kötnek, mint a korábban elérhe-
tő konstrukciókban, az átlagos 
szerződéses összeg ugyanis még 
kevesebb, mint 23 millió forint. 

Meglepő, hogy az NHP Fix ese- 
tében jóval nagyobb arányt 
képviselnek a lízingkonstrukciók. 
A program korábbi ütemeiben a 
lízingügyletek nagyjából a kihe-
lyezések 20-25 százalékát érték 
el, idén viszont a konstrukciók 
összértékének már csaknem felét. 
Ez annál inkább jelentős arány, 
ha figyelembe vesszük, hogy a 
lízingügyletek átlagosan kisebb 
összegűek. A mikro-vállalkozások 
esetében a lízingügyletek aránya 
50 százalék feletti: 87,3 milliárd 
forintból 44,1 milliárd lízing. A kis-
vállalkozásoknál 44 százalék (51,1 
milliárdból 22,3 milliárd forint), a 
közepeseknél pedig 28,4 százalék 
ez az arány (36,3 milliárdból 10,3 
milliárd forint).

Ha az ágazatok szerint vizsgáljuk 
a cégeket, akkor elmondható, 
hogy 2015-ben a kereskedelem, a 
mezőgazdaság és a feldolgozóipar 
cégei vették leginkább igénybe 
a támogatási 
formákat fej- 
lesztéseihez. 
Négy éve 
ezek a vállal- 
kozások igé- 
nyelték a Növe-
kedési Hitelprogram kihelyezései-
nek több mint 56 százalékát, majd 
ez az arány 2017-re 30 százalékra 
csökkent. Leginkább azért, mert 
az említett ágazatokban az igé-
nyelt hitelek összege két év alatt 
nagymértékben csökkent, míg 
az ingatlanügyletekre igénybe 
vett összeg inkább csak enyhén 

csökkent ebben az időszakban, 
így fordulhatott elő, hogy tavalye-
lőtt ingatlanügyletekre költötték a 
kedvezményes-konstrukciók több 
mint negyedét.

Az NHP Fix első hat hónapjában 
azonban ismét a mezőgazdasági 
ágazat képviselői éltek leginkább 
az NHP Fix lehetőségével – az 
összes kihelyezés 22,8 százalé-
ka került az agráriumba –, amit 
a feldolgozóipar több mint 14-, 
illetve a kereskedelem követett 
nagyjából 13 százalékkal. A felvett 
források összegét tekintve, míg in-
gatlanügyletekre 2017-hez képest 
idén jóval kevésbé vették igénybe 
a kedvezményes konstrukciókat, 
az említett három ágazat szerep-
lői egyre aktívabbak: a mezőgaz-
daság cégeihez nagyjából 40-, a 
feldolgozóipar vállalkozásaihoz 
25-, míg a kereskedelem képvi-
selőihez hozzávetőleg 23 milliárd 
forint került az első fél évben. 

Az OTP Bank elkötelezett a ma-
gyar vállalkozások kiszámítható 
működésének támogatásában, 
így az NHP Fix konstrukciói is 
elérhetőek a pénzintézetnél. A 
társaság részesedése már 12,5%-
os a Növekedési Hitelprogram 
legújabb ütemében folyósított 
kihelyezések tekintetében.
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TERMÉKDÍJÁTALÁNY A CSEKÉLY 
MENNYISÉGŰ KIBOCSÁTÓKNÁL

A környezetvédelmi termékdíj szabályrendszere a gépjármű gyártók, kereskedők 
és a mezőgazdasági termelők termékdíjátalányán kívül lehetőséget ad egy har-
madik gazdálkodói körnek is az általános szabályokhoz viszonyított jelentősen 
kevesebb adminisztrációval járó termékdíjátalány alkalmazására. Ez a gazdálko-
dói kör nem más, mint meghatározott mennyiségi kereteken belül termékdíjkö-
teles terméket kibocsátó kötelezettek, akiket a termékdíj szabálya csekély meny-
nyiségű kibocsátóknak nevesít.

AKTUÁLIS DEBRECZENI LÁSZLÓ - KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ

A környezetvédelmi termékdíj 
szabályrendszere a gépjármű 
gyártók, kereskedők és a mező-
gazdasági termelők termékdíjá-
talányán kívül lehetőséget ad egy 
harmadik gazdálkodói körnek is 
az általános szabályokhoz vi-
szonyított jelentősen kevesebb 
adminisztrációval járó termékdíjá-
talány alkalmazására. Ez a gazdál-
kodói kör nem más, mint meg-
határozott mennyiségi kereteken 
belül termékdíjköteles terméket 
kibocsátó kötelezettek, akiket a 
termékdíj szabálya csekély meny-
nyiségű kibocsátóknak nevesít.

A környezetvédelmi termékdíj 
rendelkezései a termékdíjátalány, 
vagyis az átalányadózás szabá-
lyainak általános elveiből faka-
dóan, ennél a jogcímnél is ún. 
törvényileg „rögzített összegű” 
termékdíj megfizetését írja elő 
az arra jogosult gazdálkodónak, 
és részükre az adminisztrációs 
részkötelezettsége(ke)t minimális 
szinten határozza meg. 

A Ktdt. egy korábbi magyarázata 
a termékdíj átalány jogintézmé-
nyének indoklásaként azt mond-
ja ki, hogy: „Az átalány célja, 
hogy az ezen kategóriákba tar-
tozó kötelezettek adminisztráci-
ós terheit a szabályozás ezáltal 
minimálisra csökkentse. A cse-
kély kibocsátók köre úgy került 
meghatározásra, hogy igazod-
jon a legkisebb vállalkozások 
jellemző kibocsátásához...”

MILYEN FELTÉTELEI VANNAK A 
CSEKÉLY MENNYISÉGŰ KIBOCSÁ-
TÓ TERMÉKDÍJÁTALÁNYÁNAK?

Két jól elkülöníthető feltételnek 
kell megfelelni. Az első feltétel, 
hogy az átalányt igénybe vevő a 
tárgyévben a következőben rész-
letezett termék- és anyagáramo-
kat meg nem haladó mennyi-
ségű termékdíjköteles terméket 
bocsáthat ki:

 ■ 30 kg akkumulátort,
 ■ csomagolószer termékkör esetén

 ▶ 3000 kg üveget,
 ▶ 300 kg – a műanyag bevá-

sárló-reklám táska nélkül 
számított – műanyagot,

 ▶ 75 kg műanyag bevásár-
ló-reklám táskát,

 ▶ 300 kg társított vagy réteg-
zett csomagolószert,

 ▶ 500 kg papír, fa, természe-
tes alapú textil csomagoló-
szert,

 ▶ 300 kg fém csomagoló-
szert,

 ▶ 300 kg egyéb csomagoló-
szert,

 ▶ azonban az üveg anyagára-
mon kívül csomagolószer-
ből mindösszesen legfel-
jebb,

 ▶ 1000 kg csomagolószert,

 ■ 40 kg egyéb kőolajterméket,
 ■ elektromos, elektronikai be-

rendezés termékkör esetében 
(legfeljebb 100 kg)

 ▶ 40 kg háztartási nagygépet,

 ▶ 40 kg háztartási kisgépet,
 ▶ 40 kg információs (IT) és 

távközlési berendezést, 
kivéve a rádiótelefon készü-
léket,

 ▶ 40 kg szórakoztató elektro-
nikai cikket,

 ▶ 40 kg barkácsgépet, szer-
számot,

 ▶ 10 kg játékot, szabadidős és 
sportfelszerelést,

 ▶ 10 kg ellenőrző, vezérlő és 
megfigyelő eszközt,

 ▶ 10 kg adagoló automatát,
 ▶ 5 kg rádiótelefon készüléket

 ■ 60 kg gumiabroncsot,
 ■ 100 kg reklámhordozó papírt,
 ■ 2 kg egyéb műanyag termé-

ket,
 ■ 200 kg egyéb vegyipari ter-

méket,
 ■ 200 kg irodai papírt.

Második feltétel, hogy a mennyi-
ség kibocsátása kizárólag végfel-
használó vevő részére történhet. 
A végfelhasználót a környezetvé-
delmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény (Ktdt.) pontosan 
lehatárolja, mégpedig „a termé-
ket tovább már nem értékesí-
tő, a szükséglete kielégítésére 
felhasználó természetes, vagy 
jogi személy.” értelmező rendel-
kezéssel.

Sok esetben a termékdíj szabá-
lyaiban eligazodni kívánó szemé-
lyek a végfelhasználónak történő 
értékesítést a kiskereskedelmi 
tevékenységhez kapcsolják, és 
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ebben nincs is semmi kivetni-
való, mivel a  kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 
13. pontja azt mondja ki, hogy 
„kiskereskedelmi tevékenység: 
üzletszerű gazdasági tevékeny-
ség keretében termékek forgal-
mazása, …a végső felhasználó 
részére”.

Az eddig ismertettek birtoká-
ban kijelenthető, hogy a csekély 
mennyiségű átalányt igénybe 
vevő kötelezettnek saját jól 
felfogott érdekében a tárgyévre 
célszerű olyan üzleti tervet készí-
teni, amelyben jól behatárolható 
a kibocsátott termékdíjköteles 
termék mennyisége, a keres-
kedelmi tevékenység és a vevői 
partnerek köre. 

KIK ALKALMAZHATJÁK EZT AZ 
ÁTALÁNYT?

Rövid megfogalmazásban azok 
a gazdálkodók, akik termékdíj-
köteles termék kapcsán köte-
lezettnek minősülnek. A feltett 
kérdést a gazdaságosság és 
megtérülés oldaláról vizsgálva 
a belföldi gyártó kötelezettnél 
nehezen elképzelhető az áta-
lány alkalmazása, azonban a 
külföldről történő behozónál és 
a szerződéses átvállalónál már 
reálisan elképzelhető és a fenti 
feltételek együttes fennállásával 
kivitelezhető. 

A külföldről történő behozóknak 
persze ilyen kis mennyiségeknél 
(is) meg kell vizsgálniuk a beszer-
zési árat is, hiszen jó esély van 
arra, hogy a belföldi beszállító 
kedvezőbb feltételekkel szállítja 
le a termékdíjköteles terméket. 
Reális megoldás lehet az emlí-
tett szerződéses átvállalás – az 
már egy másik kérdés, hogy ilyen 
mennyiségnél megéri-e a plusz 
adminisztráció.
A szóba jöhető szerződéses 
átvállalási jogcím például az az 
eset, ha az átvállaló gazdálkodó 
a beszerzett csomagolószerből 
csomagolást hoz létre. 

Az átvállalási szerződésben a 
szerződő feleknek meg kell ad-
niuk többek között a csomago-
lószer megnevezését, vámtarifa-

számát, CsK kódját, az átvállalás 
időszakának a meghatározását 
és az átvállalás jogcímének pon-
tos jogszabályi helyét is.

A szerződés létrejöttét a megkö-
téstől számított 15 napon belül 
kell az átvállalónak bejelente-
ni az állami adóhatósághoz a 
19TKORNY nyomtatvány ASZ lap-
jának kitöltésével és beküldésével.

HOGYAN KELL TELJESÍTENI A 
BEJELENTÉST ÉS A BEVALLÁST?

Amennyiben a kötelezett a 
tárgyévben a csekély mennyi-
ségű kibocsátás feltételeinek az 
üzleti tervek szerint megfelel és 
a termékdíjátalány szabályait 
alkalmazni is kívánja, abban az 
esetben első lépésként beje-
lentést kell tennie legkésőbb 
a tárgyév január 31-ig az állami 
adóhatósághoz.

A bejelentési kötelezettséget a 
19TKORNY nyomtatvány kitölté-
sével és elektronikus úton történő 
beküldésével teljesítendő. A beje-
lentés során a 19TKORNY nyom-
tatvány főlapján a termékkörre 
vonatkozóan bejelentést nem kell 
tenni, azonban a termékdíj-kö-
telezettség keletkeztetésének 
időpontját, vagyis első belföldi for-
galomba hozatal, első saját célra 
felhasználás vagy készletre vétel 
időpontját meg kell adni.

Fontos, hogy a termékdíjátalány 
választása tárgyéven belül nem 
változtatható meg, kivétel ha a 
csekély mennyiségű kibocsátó 
a fenti termék-, anyagáramok 
valamelyikének mennyiségi ha-
tárárát túllépi. 

Az átalány mennyiségi kereté-
nek túllépését a nyomtatvány D 
blokkjában a túllépést követő 15 
napon belül kell bejelenteni, és 
ettől az időponttól az termék-
díj-kötelezettség keletkezésében 
érintett valamennyi termékdíj-
köteles termékről mennyiségi 
korlátozás nélkül Ft/kg termék-
díjtétel szerint tárgy negyed-
évente bevallást és megfizetést 
kell teljesíteni.

Ezen túl az is lényeges, hogy a 
termékdíjátalány szabályai sze-
rint a tárgyévet követő január 20-
ig a termékdíjátalány szabályai 
szerint is kell bevallást teljesíteni 
– 2019. évre vonatkozóan 2020. 
január 20-ig a 19KTA nyomtat-
vány kitöltésével és elektronikus 
úton történő beküldésével.

MENNYI TERMÉKDÍJAT KELL 
FIZETNI?

A termékdíjátalányt választó 
csekély mennyiségű kibocsátó-
nak a bevallási határidőig kell 
megfizetni a termékdíjátalány 
összegét, mégpedig a NAV 
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környezetvédelmi termékdíj 
adóbevételi számla megne-
vezésű 10032000-01037454-
00000000 számlaszámú, 920-
as számlajelű államháztartási 
számlára kell befizetnie. 

A megfizetendő termékdíjáta-
lány mértéke termékáramon-
ként a következő: 

 ■ akkumulátor termékáram 
esetén 2 000 Ft/év; 

 ■ csomagolószer termékáram 
esetén 12 000 Ft/év; 

 ■ egyéb kőolajtermék terméká-
ram esetén 4 000 Ft/év; 

 ■ elektromos, elektronikai be-
rendezés termékáram esetén 
10 000 Ft/év; 

 ■ gumiabroncs termékáram 
esetén 3 000 Ft/év; 

 ■ reklámhordozó papír termé-
káram esetén 8 000 Ft/év 

 ■ egyéb műanyag termék ter-
mékáram esetén 4 000 Ft/év; 

 ■ egyéb vegyipari termék ter-
mékáram esetén 4 000 Ft/év; 

 ■ irodai papír termékáram ese-
tén 4 000 Ft/év.

KELL-E NYILVÁNTARTÁST  
VEZETNI?

A válasz egyértelmű igen, még-
pedig az általános szabályok 
szerinti a termékdíj-kötelezett-
ség teljesítésének ellenőrizhető-
sége céljából a valós gazdasági 
események szerinti minimális 
tartalmú nyilvántartás az aláb-
bi:termékdíj-köteles termék 
vámtarifaszáma: a vámtarifa-
szám meghatározásához a vám- 
és statisztikai nómenklatúráról, 
valamint a Közös Vámtarifáról 
szóló, a Tanács 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet 
tárgyév január 1-jén hatályos 
áruosztályozási szabályai alapján 
megállapított, a tanácsi rendelet 
I. melléklete szerinti áruazonosí-
tó számot kell alkalmazni,
a) termékdíj-köteles termék 

megnevezése: a pontos keres-
kedelmi és tarifális elnevezés,

b) termékdíj-köteles termék 
eredete (belföldi gyártású, kül-
földről behozott): a termék-
díj-köteles termék származása 

(előállítása, külföldről történő 
beszerzése) szerint. 

c) termékdíj-köteles termék 
mennyisége (kg) és műanyag 
zacskó, zsák esetében darab-
száma: A kötelezett által meg-
állapított adatok alapján kell 
kezelni. A tömegadatoknak a 
tényhelyzetet kell mutatniuk.

d) termékdíj-köteles termék CsK 
vagy KT kódja: CsK kód esetén: 
Vhr. 1. számú melléklet A) cím 
2. pont, míg a KT kód esetén: 
Vhr. 1. számú melléklet B) cím 
1.-3. pont alapján. Nem csak 
az 1. és 2 pontban említet-
tek, hanem a CsK és KT kód 
pontos meghatározásához is 
szükség van a termék szinte 
minden paraméterének isme-
retéhez. 

e) termékdíj-köteles termék 
termékdíjtétele és összege: a 
Ktdt. 2. melléklete alapján (kol-
lektív teljesítés számításával), 

f) termékdíj-kötelezettség kelet-
kezésének napja: a Ktdt. 5.§, 
6.§-a alapján,

g) termékdíj megfizetésének 
napja.: a Ktdt. 12. § és 12/A. § 
figyelembevételével. 

PÉLDA A CSEKÉLY MENNYISÉGŰ 
KIBOCSÁTÓ BEJELENTÉSÉRE ÉS 
BEVALLÁSÁRA

„A” nevű vállalkozás saját maga 
által készített áruk kiskereske-
delmi tevékenységét végzi, és 
az áruk csomagolására belföldi 
gyártótól (kötelezettől) beszer-
zett papír tasakot és műanyag 
bevásárló-reklám táskát használ 
fel. A korábbi évek értékesítési 
adataira támaszkodva 2019. 
évre vonatkozóan azzal kalku-
lál, hogy az árui csomagolására 
papír tasakot 425 kg, műanyag 
bevásárló-reklám táskát 68 kg 
mennyiségben használ fel az 
árui kiskereskedelmi értékesíté-
séhez. Az  „A” nevű vállalkozás a 
csomagolószereket szerződéses 
átvállalás jogintézmény keretein 
belül „csomagolószerből csoma-
golás létrehozása” jogcímmel 
szerzi be a kötelezettől.
2019. január 31-ig a 19TKORNY 
nyomtatvány állami adóható-
sághoz történő beküldésével 
bejelenti a csekély mennyiségű 

kibocsátó termékdíjátalány fel-
tételeinek tárgyévre vonatkozó 
jogszerű alkalmazását. Nézzük 
meg mit kell tennie a vállalko-
zásnak, ha a mennyiségi kere-
teken belül marad vagy ha azt 
túllépi.

Első eset, amikor az adott évben 
megfelel a csekély mennyiségű 
kibocsátó termékdíj átalány 
feltételeinek (és a tervezettek 
szerint kg-ra megegyező ter-
mékdíjköteles termék mennyi-
séget bocsát ki), akkor a 19KTA 
nyomtatvány – 19KTA nyomtat-
vány BEV részletezőlapján a 4. 
sorába 68, míg a 6. sorába 425 
adatot rögzít – 2020. január 
20-ig az állami adóhatósághoz 
elektronikus úton történő bekül-
désével eleget tesz a bevallási 
és a 12.000,-Ft csomagolószerre 
vonatkozó termékdíj befizetésé-
vel a termékdíj-fizetési kötele-
zettségének.

Második eset, amikor az adott 
évben nem megfelel a csekély 
mennyiségű kibocsátó ter-
mékdíjátalány feltételeinek, 
mivel a mennyiségi határt 2019. 
november 5-én túllépi (az éves 
papírcsomagolószer göngyölí-
tett mennyisége ezen a napon 
meghaladja az 500,-kg-ot). 

Először is 2019. november 20-ig a 
19TKORNY nyomtatvány kitöl-
tésével (a főlap D blokkjában 
jelölni kell a túllépést és annak 
időpontját, illetve az E blokk-
ban a termékkört) bejelenteni 
a mennyiségi határ túllépését. 
A túllépés időpontját követően 
termékdíj-kötelezettségének az 
általános szabályok szerint tesz 
eleget, vagyis a negyedik negyed-
évre nézve 2020. január 20-ig a 
19KTBEV nyomtatványon rögzíti 
a kibocsátott csomagolószer 
mennyiségeket és eddig a napig 
eleget tesz a termékdíj-fizetési 
kötelezettségnek is. Ezen túl a 
19KTA nyomtatvány 2020. január 
20-ig az állami adóhatósághoz 
elektronikus úton történő bekül-
désével eleget tesz a termékdí-
játalány bevallási és a 12.000,-Ft 
csomagolószerre vonatkozó 
termékdíjátalány szerinti termék-
díj-fizetési kötelezettségének is.

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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BRAT20181220001
A vállalat kreatív és funkcionális 
szabadidőruhákat tervez. Olyan 
magyarországi partnert keresnek, 
akik képesek kollekciójuk legyár-
tására, gyártói megállapodás 
keretében.

BRCZ20190416001
A ruhaiparban tevékenykedő cég 
környezetbarát, fenntartható textila-
nyagok vagy késztermékek beszállí-
tóit, gyártóit keresi.

BRGR20190405001
A görög cég prémium minőségű 
bútorokat tervez és gyárt a szál-
lodaipar illetve yachtok részére. A 
megállapodás disztribúciós szerző-
dés keretében lehetséges.

BRFR20181231001
A franciaországi cég lakossági és 
ipari szennyvíz kezelésével fog-
lalkozik. Jelenleg csiszológépek 
beszállítóit keresi szennyvízkezelő 
üzemek számára. Az együttműkö-
dés disztribúciós szerződés kereté-
ben lehetséges. 

BRDE20190606001
Az ismert német vállalat a növekvő 
igények miatt új beszállítói part-
nereket keres, akik a következő 
termékeket képesek biztosítani: 
felügyeleti eszközök, erőátviteli 
egységek, relék, analóg kapcsolók, 
erősítők és jelátalakítók.

BRIE20180802001
A 2014-ben alapított északnyu-
gat-írországi gépgyártó vállalat 
műanyag tartályok, permetező szi-
vattyúk és vezetékkötegek gyártóit 
keresi kiszervezett gyártási megál-
lapodás keretében.

BRIL20190430001
Az ipar különböző szektoraiba for-
galmazó izraeli vállalat kereskedel-
mi vagy disztribúciós megállapodás 
keretében keres új beszállítókat.

BRIT20190301001
Az olasz start-up vállalkozás inno-
vatív, környezetbarát, személyre 
szabható esernyőihez keres befek-
tető és gyártó partnert, elsősorban 
Közép- és Kelet-Európából.

BRLU20190221001
A luxemburgi cég csomagolófóliák, 
kartondobozok és nyomtatott pro-
móciós anyagok beszállítóit keresi. 
A megállapodás lehetséges gyártói, 
kiszervezési és szolgáltatási szerző-
dés formájában is.

BRNL20190718001
Az 1963 óta működő holland KKV, 
mely földi, vízi és légi szállítmányo-
zási tapasztalatokkal is rendelke-
zik, a logisztika területén működő 
kelet-európai vállalkozásokat ke-
res. A vállalat a teljes körű szolgál-
tatási csomagját kínálja (például: 
vámkezelés, ideiglenes raktározás 
és szállítmányozás) akvizíciós szer-
ződés keretében.

BRNL20190328001
1968-ban alapított, jó hírnevű Hol-
land cég portfolió bővítés okából 
kelet-európai borászatokat keres. 
A leendő partner felé elvárás, hogy 
minősített borászat legyen, illetve 
ömlesztett és palackozott borok-
kal egyaránt rendelkezzen. A cég 
disztribúciós szerződést kínál.

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.

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.

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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BOFR20190412001
A francia KKV 2012 óta működik 
és látja el a helyi gazdákat kör-
nyezetbarát termékeivel. Most az 
Európai Unió területén kívánnak 
terjeszkedni. A forgalmazásra kí-
nált termékek organikus savakból 
készült öko-gyomírtók. A megálla-
podás disztribúciós megállapodás 
keretében lehetséges.

BRPL20190711001
Az Alsó-Sziléziában működő vál-
lalat bel- és kültéri világításokkal, 
nyílászárókkal kereskedik. A cég 
gyártói vagy beszállítói partnere-
ket keres, akik beltéri redőnyeihez 
műanyag alkatrészeket tudnak 
biztosítani. Beszállítói megállapo-
dás lehetséges.

BRDE20190806002
A német divatipari start-up Frank-
furtban működik és egyedi terve-
zésű alkalmi férfiingeket készít. Az 
alapító olyan beszállítót keres, aki 
rendelkezik a megfelelő varrási ka-
pacitással. A megállapodás gyártói 
szerződés keretében lehetséges.

BRPT20190709001
Egy portugál kkv, amely elsősorban 
új projekt lehetőségek fejleszté-
sén és a szennyvíztisztító telepek 
energiahatékonyságának megvaló-
sításán dolgozik, új komponenseket 
és technológiákat keres a projektbe 
beépítésre. A társaság arra törekszik, 
hogy a magánvállalatokkal beszállí-
tói megállapodásokat kössenek.

BRPL20181204002
Az ajándéktárgy kereskedelemmel 
foglalkozó lengyel kisvállalkozás 
olyan gyártói partnert keres, aki 
környezetbarát anyagból készü-
lő színes nyomtatásra alkalmas 
pamut táskákat tud beszállítani, az 
Európai Unió területéről.

BRLT20190809001
A litván vállalat a következő termé-
kek iránt érdeklődik: nyúl, vadon élő 
halak és szárnyasok szárított húsa, 
továbbá aszalt zöldségek és gyü-
mölcsök. A megállapodás gyártói 
szerződés keretében lehetséges. 

BRUK20190815001
A biztonsági vállalat piacvezető 
pozícióval rendelkezik az Egyesült 
Királyságban. Olyan cégeket keres-
nek, akik innovatív megoldásokat 
tudnak kínálni ügynöki vagy disztri-
búciós megoldások keretében.

BRDE20180712002
Egy német vállalat olajos magvakat 
dolgoz fel, hogy abból magas zsír-
tartalmú olajokat préseljen élelmi-
szerek, kozmetikumok vagy egyéb 
célokra. A vállalat az ellenőrzött, 
biogazdálkodással előállított alap-
anyagokra összpontosít. Most főként 
Európából természetes nyersanya-
gok beszállítóit keresi, disztribúciós 
megállapodás 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.

BRNL20190315001
Hollandiai székhelyű mezőgazda-
sági termékek forgalmazásával fog-
lalkozó nagykereskedő műtrágya 
beszállítót keres. A keresett termék 
46%-os nitrogén alapú műtrágya. 
Kereskedelmi ügynöki megállapo-
dás lehetséges.

BRPL20190610001
A lengyel vállalat kiterjedt kapcso-
latrendszerrel rendelkezik az ipar 
több területén. Az általuk keresett 
termékek: szellőztető berendezé-
sek, ventilátorok, fűtők, ventilátor 
tekercsek és hűtők. A lengyel cég 
kereskedelmi ügynöki vagy disztri-
búciós megállapodást kínál. 

BRRO20190507001
A növekvő igények kielégítésére a 
forgalmazó cég a következő termé-
keket keresi: vetőgépek, különböző 
kapacitású hidraulikus vontatók, 80 
és 160 lóerős traktorok és tartozé-
kaik, gyomláló gépek és öntöző 
rendszerek. A vállalat hosszú távú 
partnerséget kínál kereskedelmi 
ügynöki vagy disztribúciós megálla-
podás keretein belül. 

BRFR20190322001
A francia cég mely elektromos 
motorok és generátorok gyártásá-
val foglalkozik alvállalkozói partne-
reket keres Európából. Az egyedi 
megrendeléseket is teljesítő válla-
lat bővíteni kívánja termék port-
fólióját, így alvállalkozói szerződés 
keretében keres új partnereket.

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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AKI FÁT ÜLTET,  
AZ A JÖVŐNEK DOLGOZIK
Huszonöt. Pontosan ennyi esztendeje működik hazánkban a 
Derula Kft. Az egyébként nemzetközileg is ismert és elismert cég 
az elmúlt években éppen úgy erősödött és fejlődött, akár egy 
impozáns fa. „Csemete” korában kizárólag Szolnokon végezte te-
vékenységét, ma már három telephelyen is működik. A társaság 
tevékenysége is a fáról szól: Szolnokon nyárrönkökből készít fur-
nérlapokat és rétegelt lemezeket, Dégen táblásított nyárlemezt 
gyárt, Magyarszecsődön nyárfurnérlapot, táblásított fenyőlemezt 
és fenyő brikettet állít elő. Majd pedig minden kivágott fa helyére 
újat ültet, hogy így biztosítsa a fenntarthatóságot.  

CÉGBEMUTATÓ DERULA KFT.

PADLÓTÓL A HAJÓBELSŐIG

Kiállító standok, bútorok, ajtók és 
burkolók. Egy egyszerű falemez 
számos formában születhet újjá. 
Gyakorlatilag csak a fantázia szab 
határt, mi minden készülhet e 
rugalmas, ugyanakkor rendkí-
vül erős és időtálló anyagból. A 
Derula Kft. partnerei falemez és 
építőanyag viszonteladók, lakó-
kocsi-, bútor-, ajtó gyártók, kiállí-
tási standok felállításával foglal-
kozó vállalatok, fa padlóburkoló 
elemek gyártói, hajóipari gyárak 
és csomagolóanyag előállítók. 
Vízen ringatózik vagy autópályán 
száguld? A cég termékei minden-
hol, minden körülmények között 
megállják helyüket! 

2000 HEKTÁR ERDŐSÉG

Az erdőgazdálkodás és a faipar 
elválaszthatatlanok egymástól. A 
Derula Kft. olasz befektetői köre 
az évszázados nyárfatermesztési 
hagyományok és kiváló termő-
helyi lehetőségek ismeretében 
választotta Magyarországot 
tevékenysége helyszínéül. Terveit 
a helyben beszerezhető és term-
eszthető nemes nyárra alapozta. 
Saját erdejei mára már 1/3 részt 
biztosítják alapanyag szükségle-
teit. A cég jövőbe mutató nyárfa-
telepítési programmal rendelke-
zik: eddig csaknem 2000 hektár 
területen ültetett fákat, melyeket 
gondosan ápol magának és az 
utókornak egyaránt.  
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A FÁK HERCEGNŐJE:  
A NEMESNYÁRFA

A Derula Kft. a nyárfák királynő-
jét, a nemes nyárfákat használja 
fel a falemezek gyártása során. 
Az európai és az amerikai fekete 
nyár keresztezésével létrejött 
nyárfákat nevezzük összefogla-
lóan nemes nyárnak. Egy cso-
dálatos, tudatosan termesztett 
kultúrnövényről van szó, mely 
puha és könnyen megmunkál-
ható. A fa világos színe egységes 
megjelenést biztosít mindenféle 
terméknek. Emiatt válhatott a 
Derula Kft. minden egyes ter-
méke egyszerre minőségivé és 
impozánssá. 

AZ ELÉGEDETT DOLGOZÓ  
A JÓ DOLGOZÓ

Nem minden a pontos fizetés – 
ezt ma már a legtöbb vállalkozás 
felismeri. A Derula Kft. a stabil, 
hosszútávú munkalehetőség 
biztosításán túl is gondol alkal-
mazottaira. Közös programokat, 
részmunkaidős és továbbképzési 
lehetőségeket, havi bónuszokat 
és számos juttatást kínál mun-
kavállalóinak. Mert tudja, hogy 
az elégedett dolgozó a legjobb 
munkatárs.

A FIATALOKÉ A JÖVŐ

És ez nem csak szlogen! A Derula 
Kft. kiemelten fontosnak tartja a 
felsőoktatásban tanuló hallgatók 
gyakorlati tudásának megszerzé-
sét a tárgyi ismeretek mellett. A 
társaság részese a duális képzés 
rendszerének: a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem hallgató-
inak adnak lehetőséget, hogy 
náluk dolgozzanak képzésük 
részeként. Hiszen csak a fiatalok 
bevonásával, leendő munkahe-
lyük megteremtésével ünnepel-
het majdan a most 25 éves ma-
gyarországi múlttal rendelkező 
Derula Kft. ötvenedik vagy akár 
századik „születésnapot” is. 
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MEGBÍZHATÓ PARTNER  
A ROSENBERGER

Jászárokszállás és térsége legnagyobb foglalkoztatói között szerepel az itteni 
megjelenése óta eltelt 17 év alatt a Rosenberger Magyarország Kft. 2002-ben még 
csak ötvenen dolgoztak a már akkor is túlnyomórészt autóipari alkatrészeket 
gyártó cégnél, mára a 3600 főt közelíti a dolgozók létszáma. A műszakváltások-
hoz érkező buszkonvojok mutatják, hogy a környező településeken is jól ismerik a 
vállalat nevét.

Az idén 61 éves német Rosenber-
ger cégcsoport gyártóüzemei és 
értékesítési irodái a németországi 
székhely mellett megtalálhatók 
Európában, Ázsiában, valamint 
Észak- és Dél-Amerikában. A 
cégcsoport világszerte több mint 
tízezer alkalmazottat foglalkoztat, 
egyik legnagyobb tagja a magyar-
országi vállalat. A Rosenberger 
Magyarország Kft. a legkorszerűbb 

adatkábeleket és csatlakozókat 
gyártja az autóiparnak, a telekom-
munikációs szektornak, az egész-
ségiparnak és más ipari megren-
delőknek. A Rosenberger követi az 
autógyárak típusváltásait, a más 
iparágakban bekövetkező fejlesz-
téseket, hibátlan termékei túlnyo-
mórészt külföldi, a tengerentúli 
megrendelőkhöz kerülnek, köztük 
hazai üzemek anyavállalataihoz is.

A német családi vállalkozás 
tulajdonosai a magyarországi 
leányvállalat teljesítményével és 
a termékek minőségével a kez-
detektől fogva elégedettek, ezért 
folyamatosan fejlesztik az itteni 
telephelyeket. A Rosenberger 
cégcsoporton belül a készülő al-
katrészeknek ma már a felét Ma-
gyarországon gyártják. A Jászá-
rokszálláson megépült és mára 

CÉGBEMUTATÓ ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT.
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20 ezer négyzetméteresre bővült 
üzemcsarnok mellett a Rosen-
berger megtartotta és jelenleg is 
fejleszti a korábbi telephelyét a 
város ipari parkjában. Az építés 
első üteme 2006-ban zárult, 
akkorra készült el az a csarnok, 
amiben autóipari és telekommu-
nikációs termékeket gyártanak. 
A következő lépésként 2010-ben 
külön raktár épült, miután Jászá-
rokszállás lett az európai logisz-
tikai központ is. 2014-ben alakult 
ki a véglegesnek tekinthető 
üzemkép. Közben 2011-ben a cég 
saját forgácsolóüzemet létesített, 
ahol 79 gépen, heti 7 nap, napi 
24 órán át alkatrészeket készít. 
A Rosenberger cégcsoporton 
belül a készülő alkatrészeknek 
ma már a felét itt gyártják.  A 
felületkezelés jelenleg Német-
országban zajlik. 2015-ben saját 
szerszámkészítő üzem jött létre, 
amely az összeszereléshez gyárt 
célszerszámokat. Külön telep-
helyen folyik a szerszámtervezés 
– és gyártás, ahol a tervezőkkel 
együtt már negyvenen végzik ezt 
a feladatot. 

Időközben a termékpaletta 
bővült, és az autógyárak igényei 
is nőttek, illetve a Rosenberger 
maga fejlesztette csatlakozóira 
is nagy számban érkeztek meg-
rendelések, ezért a magyarorszá-
gi gyártókapacitás bővítéséről 
született döntés az anyacég 
központjában, a németországi 
Fridolfingban. Az újabb üzemet 
Nyírbátorban 2017 őszén adták 
át, és az árokszállásihoz hasonló, 
építészeti nívódíjat nyert üzem-
csarnokban már majdnem ezer 
ember dolgozik. Itt készülnek 
például azok a mobilantennák 
is, amelyeket az egyre szaporodó 
átjátszóállomásokra szerelnek, és 
folyamatos fejlesztésük révén már 
egyre kisebb méretűek, ugyanak-
kor hatékonyabbak.

Közben Jászárokszálláson is 
folyamatosan fejleszt a cég, egyre 
modernebb technológiákat 
telepít, felkészül az autóiparban 
várható technológiaváltásra. Már 
többszörösére nőtt az elektromos 
autókba szánt, magasfeszültségű 
kábelek és csatlakozók gyártá-
sával foglalkozók létszáma és a 
gyártóterület is.

A Rosenberger Magyarország Kft. 
nemcsak a precíz munkavégzésre, 
a pontos műszakkezdésekre és 
minőségre figyel, hanem dolgozói 
munkakörülményeire, ellátásá-
ra, kényelmére is tekintettel van. 
Ebbe éppúgy beletartozik az 
üzemen belüli szociális szolgálta-
tások, a kulturált étkezési helyek 
kialakítása, folyamatos modernizá-
lása, mint a szállítás korszerűsítése, 
a komfortos buszok útvonalainak 
minél kevesebb várakozási idővel 
járó megtervezése. Ennek köszön-
hetően alacsony a fluktuáció, a 
vállalat számos vezető beosztású 
munkatársa itt kapott lehetősé-
get a továbbtanulásra, vezetővé 
válásra. Közülük sokan szereztek 
tapasztalatot a németországi 
anyacégnél is. A piacon a Rosen-
berger bérstruktúrája versenyké-
pes és nagyon fontos szempont, 
hogy a juttatásokkal, az előmene-
teli lehetőségekkel hosszú távú, 
stabil és tervezhető jövőt kínál a 
dolgozóinak. Aki nyitott az újra, 
annak a cég minden támogatást 
megad, hogy képezze, kipróbálja 
magát, hogy még hasznosabb, 
értékesebb tagja legyen a Rosen-
berger-családnak. 

A Rosenberger családias légkö-
rére jellemző, hogy az éves – álta-
lában a nyárvégi és a karácsonyi 
– üzemszintű összejöveteleken 
kívül is szívesen vannak együtt a 
dolgozói csoportok, barátságok és 
párkapcsolatok születnek. Az egy 
műszakban dolgozók üzemré-
szenként szervezik a „csapatokat”, 
amelyek tagjai szabadidejükben 
együtt mennek színházba, rendez-
vényekre, kirándulásokra. Ezeket 
az eseményeket nem egyszer a 
Rosenberger is támogatja.

Rosenberger Magyarország Kft. 
meghatározó szereplője Jászárok-
szállás társadalmi és sportéletének 
is. A cég - más helyi vállalkozá-
sokkal összefogva - oroszlánrészt 
vállalt a városi sportpálya rendbe-
hozatalában, játszóterek felújításá-
ban. Papp Franciscot, a Rosenber-
ger Magyarország Kft. ügyvezetőjét 
2011-ben kérték fel a Jászárokszál-
lási Városi Sportegyesület vezeté-
sére, azóta megújultak a település 
sportlétesítményei, élénkült a 
sportélet. Tavaly ősszel a Magyar 
Labdarúgó Szövetség támogatásá-

val egy új műfüves pálya is épült. 
A Rosenberger rendszeres támo-
gatója városi rendezvényeknek, 
szponzorálja például a hagyo-
mányos birkafőző-versenyt, de 
gyakran segíti buszokkal a helyi 
iskolások kirándulásait, saját 
járműveivel szállítja versenyekre 
a helyi focicsapatot vagy más 
csapatsportok játékosait. Ezzel 
hozzájárul sikereikhez, amelyek 
így öregbíthetik a város és a 
szponzoráló cég hírnevét is.

AZ ANYACÉG
A Rosenberger egy 1948-ban Né-
metországban alapított családi 
vállalkozás, ami mára világcéggé 
nőtte ki magát. Ma is Német-
országban, Fridolfingban van a 
központja, jelenleg a második 
generációs Peter Rosenberger a 
termelési igazgatója. Kisebb sze-
relőbázisa van a cégnek Spanyol-
országban, Nagy-Britanniában és 
Olaszországban. Az Egyesült Álla-
mokban inkább telekommuniká-
ciós és más speciális csatlakozók 
gyártása folyik, Brazíliában, Sao 
Paulo közelében pedig telekom-
munikációs eszközök készülnek. 
Kínai cégük látja el Kelet-Ázsiát 
alkatrészekkel és kínai felügyelet 
alatt már Indiában is termel egy 
telekommunikációs vállalatuk. 
Legnagyobb Európai gyártóüze-
mük a jászárokszállási. A világon 
összesen 10 ezer alkalmazottja 
van a Rosenbergernek. 

PAPP FRANCISCO, A  
KARAKTERES VEZETŐ
Az Argentínából, de magyar 
szülőktől származó közgazdász 
igazi híve a csapatmunkának. Azt 
vallja, hogy a jó vezető jó szak-
emberekkel vegye körül magát. 
Fegyelmezett, meghallgatja a 
munkatársait, de fegyelmet is 
tart. Álláspontja szerint minden 
emberi eset különböző lehet, 
és mindegyik egyedi kezelést 
igényel, de a gyártási technológia 
az más, abban semmilyen eltérés 
nem megengedett. Célorientált, 
így minden megbeszélésen a 
konkrétumok érdeklik.
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"A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA, MELYBEN 
ÉLÜNK, MINDANNYIUNK FELELŐSSÉGE 
ÉS FELADATA IS EGYBEN"
A nevem dr. Kun Linda Klára, és cégünket 2009-ben jegyeztettem be. Karcagi családi 
vállalkozásból vált ki a Kft., mivel úgy gondoltam, a jövőben nagy szükség lesz olyan 
szakemberekre, akik segítenek a cégeknek eligazodni a környezetvédelem szövevé-
nyes világában. Kezdetben Jász-Nagykun-Szolnok, később a környező megyékben, 
majd Budapesten, de még a Dunántúlon is sikerült kiterjeszteni a szerződött cégek 
körét. Egyre több megoldandó feladat halmozódott fel, így új munkatársakkal bővült 
a KLK-ÖKO HUNGARY Kft., hogy a megfelelő ismereteket elsajátítva minőségi mun-
kát és jelenlétet tudjunk biztosítani a partnereink számára. Minden kolléga rendelke-
zik a megfelelő képzettséggel, rátermettséggel és elköteleződéssel a szakma iránt. 

ELHELYEZKEDÉS, TEVÉKENYSÉG

A Kft. székhelye a Nagykun-
ság Fővárosában, Karcagon, a 
Püspökladányi út 10. szám alatt 
található. Fő tevékenységünk 
elsősorban környezetvédelmi 
szaktanácsadás, ám a környezet-
védelmi szabályozási rendszer 
fejlődésével a mi feladataink is 
sokrétűbbé váltak. Tevékeny-
ségeinket a teljesség igénye 
nélkül tudjuk csak leírni, hiszen a 
változó jogi háttérrel bármikor új 
típusú dokumentumok, enge-
délyek kerülhetnek előírásra, 
melyeknek elkészítését szintén 
örömmel vállaljuk. Alább felso-
rolunk néhányat a legtöbbször 
elkészítendő dokumentumok-
ból, engedélyekből.

 ■ Levegővédelmi, vízgazdálko-
dási, hulladékgazdálkodási 
engedélyek elkészítése,

 ■ Környezetvédelmi alap-, és 
éves jelentések,

 ■ Környezetvédelmi audit, felül-
vizsgálat,

 ■ Környezeti hatásvizsgálat,
 ■ Előzetes vizsgálat,
 ■ Telephely engedély,
 ■ Egységes környezethasználati 

(IPPC) engedély elkészítése,
 ■ ADR éves jelentések,
 ■ Közbiztonsági terv készítése.

I. Környezetvédelmi szakta-
nácsadás (audit, felülvizsgá-
lat, bejárások, hatóság előtti 
képviselet a cégek részére)

Feladatainkat állandó, és eseti 
megbízás útján végezzük. Az 
általunk képviselt cégek több-
sége állandó szerződésben áll 
velünk, így mi folyamatosan 
figyeljük a jogi követelményeket, 
és rendszeres telephelyi bejárá-
sok alkalmával írásban segítünk, 
hogy milyen változtatásokra, 
dokumentumokra, fejlesztésekre 
lehet szükség, hogy megfelel-
jenek a jelenlegi előírásoknak, 
így elkerülve az esetleges bírsá-
gokat.   Amennyiben hatósági 
engedélyekre van szükség, úgy 
elkészítjük azokat, a meglévőket 
figyeljük, ha szükséges, módo-
sítást kérünk, vagy újra megkér-
jük, ha lejár. Ha mintavételek-
re, mérésekre lenne szükség, 
segítünk megtalálni a megfelelő 
akkreditált céget, aki ezeket 
a méréseket el tudja végezni. 
Hulladékszállítás, és -kezelés 
tekintetében is kiemelt kapcso-
latkörrel rendelkezünk.   

A hatósági ellenőrzéseken részt 
veszünk és felkészítjük a céget, 
valamint képviseljük is őket. Fon-
tos, hogy a folyamatos rendelke-
zésre állás is jellemez minket, ha 
bármilyen sürgős kérdés felme-

rülne, vagy előre nem bejelentett 
ellenőrzést kapna a cég. Célunk, 
hogy egyedi, komplex rendszert 
építsünk ki a cégre szabva, és ne 
kampányszerű problémamegol-
dás, hanem folyamatos jogszabá-
lyi megfelelőség legyen. Mindig 
figyelembe vesszük a cég mére-
tét, kapacitását és tevékenysé-
géből adódó lehetőségeit, hogy 
racionális és tartható megoldáso-
kat kínáljunk számukra. Szüksé-
ges megemlíteni, hogy van olyan 
tevékenységi kör és volumen, me-
lyeknél jogszabályi kötelezettség, 
hogy környezetvédelmi megbí-
zottat foglalkoztasson a cég. 

Vannak cégek, melyek nem 
igényelnek állandó felügyeletet 
tevékenységükből vagy méretük-
ből kifolyólag, viszont szeretnék 
időszakosan felülvizsgáltatni 
a meglévő rendszerüket, hogy 
az megfelel-e az elvárásoknak. 
Ilyenkor eseti megbízásban já-
runk el. Ebben az esetben kiszál-
lunk, bejárjuk a cég területét, és 
felmérjük a jelenlegi állapotokat. 
Írásban rögzítjük, hogy milyen 
feladatok, dokumentumok kel-
lenek, hogy a partner teljesítse 
a kötelezettségeit. Ez egy adott 
időállapotot rögzít, és előirányoz-
za az elvégzendő feladatokat. Így 
a cég tisztán láthatja az őt érintő 
lehetőségeket és kockázatokat. 

CÉGBEMUTATÓ KLK-ÖKO HUNGARY KFT.
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Olykor csak egy dokumentum, 
engedély, talajtani terv, vagy éves 
jelentés elkészítésére támad az 
igény.  Ekkor szintén eseti jelleg-
gel elkészítjük a dokumentumot, 
és ha felmerül hiánypótlás, vagy 
konzultálni kell a hatósággal, 
ebben is segítségére vagyunk a 
cégnek.

II. ADR biztonsági tanácsadás

Sokak számára most kezd is-
mertté válni a jogszabály, mely 
a veszélyes készítmények köz-
úti szállítmányozásáról szól, és 
melyet a Katasztrófavédelmi 
Hatóságok felügyelnek. Bár a 
jogszabály nem új, mégis sokan 
nem tudják, hogy őket is érinti/
érintheti. Mindenkit érint, aki 
veszélyes készítményt csoma-
gol, kirakodik, berakodik, szállít, 
tölt, üzemben tart, és feladó-
ként vagy címzettként szere-
pel. Majdnem minden cégnél 
lehet szükség ADR 1.3 oktatásra, 
melyet a veszélyes áruval kap-
csolatos tevékenységet végző 
személy részére kell biztosítani. 
Legyen ez egy raktáros, aki a 
festékeket kezeli, vagy a veszé-
lyes hulladék csomagolásáért 
felelős személy, de akár a kar-
bantartáshoz szükséges anyagok 
beszerzésével megbízott sofőr 
is. Vannak bizonyos mentessé-
gek, de ezeket csak akkor tudják 
alkalmazni a cégek biztonsággal, 
ha tudják, milyen feltételekkel 
alkalmazható ez esetükben. Sok 
cég keresett meg minket, mivel 
veszélyes hulladékot adnak fel, 
ám ez is veszélyes árunak számít, 
és a biztonságos csomagolásért, 
feladásért ők a felelősek. 

Többen kértek így segítséget 
tőlünk, hogy szabályosan tudják 
becsomagolni a hulladékot, és a 
szükséges fuvarokmányokat (pl. 
„SZ” lapot) megfelelően töltsék ki. 
Ezek nem megfelelő kitöltése, ki-
vitelezése, komoly bírságot vonhat 
maga után, és természetesen egy 
nem szabályosan csomagolt áru 
esetleges kiszabadulása a köz-
úton, még nagyobb problémát 
okozhat környezetvédelmi szem-
pontból is. Tevékenységünkhöz 
tartozik tehát a cégek áttekintése, 
mennyiben érinti őket az ADR 
jogszabály. Telephelyi bejárás so-

rán megállapítjuk, van-e oktatási 
kötelezettsége, illetve szükséges-e 
ADR biztonsági tanácsadót foglal-
koztatnia a jövőben. 

Amennyiben szükséges, úgy 
köthetnek velünk szerződést. 
Ekkor regisztráljuk a nevünk 
alatt az illetékes hatóságoknál, 
és elkészítjük az éves jelenté-
seket, leoktatjuk az arra kijelölt 
személyeket, és folyamatosan 
figyeljük a kialakult rendszert, 
hogy hogyan lehet megfeleltet-
ni ennek a jogszabálynak, mint 
azt tesszük a környezetvédelmi 
tanácsadás eseténél is. 

Ha a feltételek szerint nincs 
szükség állandó tanácsadói 
szerződésre, akkor eseti jelleggel 
segítünk, milyen feladatokat kell 
elvégezniük, szabályokat kell be-
tartaniuk, hogy minden követel-
ménynek megfeleljenek.

III.  Üzemazonosítás

A 219/2011.(X.20.) jogszabály 
előírja, hogy aki nagyobb meny-
nyiségben tárol kockázatos anya-
got, annak üzemazonosítást kell 
végeznie, továbbá figyelnie kell, 
hogy az összes tárolt mennyi-
ség nem lép-e túl egy bizonyos 
határt (ez a limit anyagtól függ). 
Amennyiben túllépi, úgy Súlyos 
Káreset Elhárítási Tervre (SKET) 
lehet kötelezett. Ezen terv elké-
szítésének hiánya igen magas 
bírságot vonhat maga után, így 
érdemes felkészülni, és napraké-
szen tartani az üzemazonosítási 
dokumentációt. Ennek elkészíté-
sében is tudunk segíteni. 

CÉGFILOZÓFIA

A környezet megóvása, melyben 
élünk, mindannyiunk felelőssége 
és feladata is egyben. Fontos a 
cégek környezetbarát műkö-
dése. Elsősorban ebben kíván 
cégünk részt vállalni. A folyama-
tos képzésekkel, információk, 
kapcsolatok gyűjtésével igyek-
szünk összekapcsolni a cégeket, 
és a megfelelő szolgáltatókat. A 
bírságok elkerülése csak egy cél, 
a valódi nyereség a lehetőségek-
hez mért legjobb rendszer ki-
építése. Meggyőződésünk, hogy 
minden ügyfél számára tudunk 
személyre szabottan segíteni.

MUNKATÁRSAK

dr. Kun Linda Klára 
cégvezető  - Környezetgazdálkodási ag-
rármérnök; Környezetvédelmi szakmér-
nök; Jogász; ADR biztonsági tanácsadó; 
zaj-, levegő-, hulladék-, víz- és földtani 
közeg védelmi szakértő 

Pásztor Ferenc
ügyvezető - Környezetgazdálkodási ag-
rármérnök; Természetvédelmi mérnök, 
ADR biztonsági tanácsadó; levegő-, 
hulladék-, víz- és földtani közeg védelmi 
szakértő

Baloghné Kovács Zsuzsa
környezetvédelmi mérnök – Környezet-
gazdálkodási agrármérnök;  
ADR biztonsági tanácsadó

Albert Krisztián
környezetvédelmi mérnök – Alkalmazott 
környezetkutató
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AJTÓ, ABLAK FÁBÓL!
A Szo-Fa Ablakgyártó Kft. a Borovi Csoport tagjaként megkezdte működését.
Cégünk 2017-ben alakult, tömör fa és homlokzati nyílászárók gyártására specia-
lizálódott. Gyártásunk során felhasználtuk a Borovi Faipari Zrt. több mint 20 éves 
gyártási tapasztalatait.

TERMÉKEINK:
 ■ ablakok,
 ■ terasz ajtók,
 ■ bejárati ajtók,
 ■ emelő-toló terasz ajtó,
 ■ bukó-toló terasz ajtó,
 ■ egyéb portálok, üvegfalak,
 ■ beltéri tömör fa ajtók.

BEMUTATKOZÁS
Folyamatosan fejlődő cégünk alkal-
mazkodik a piac igényeihez.

 ■ Szeretnénk, hogy vevőink 
szebbé és kellemesebbé 
tegyék otthonukat magas 
színvonalú termékeinkkel.

 ■ Nyílászáróink ötvözik a fa 
eleganciáját a modern vonal-
vezetéssel.

Fontos számunkra partnereink, ve-
vőink elégedettsége, ezért fiatalos 
csapatunk produktív hozzáállásá-
val, bármilyen kérdés, illetve igény 
esetén rendelkezésükre áll.

AJTÓGYÁRTÁS
Az épület legmeghatározóbb 
formai eleme. A megfelelő bejárati 
ajtó kiválasztásánál a legfontosabb 
szempontok: esztétika, biztonság, 
és a tartósság.

 ■ Bejárati ajtók tömör részei 
plattolt, illetve sík kivitelben 
választhatók. Igény szerint 
hossztoldott vagy toldás nél-
küli rétegragasztott. 

 ■ Beltéri tömör fa ajtó, egyedi 
kivitelben.

CÉGBEMUTATÓ SZO-FA ABLAKGYÁRTÓ KFT.
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1. Első réteg: egy szállekötő 
mélyalapozó csiszolás előtt.

2. Második réteg: a pácolás, ami 
egyben a gombamentesítés. 
Ez a művelet mártásos eljá-
rással készül, ami biztosítja az 
egyenletes színt.

3. Harmadik réteg: egy közben-
ső töltő alapozó. Ez színtelen, 
csiszolható réteg, a kiváló sima 
felület elérésére, ami fújással 
történik 120- 150 mikron vas-
tagságban.

4. Negyedik réteg: a fedőlazúr, 
ami 250- 270 mikron vas-
tagságban kerül felhordásra 
fújással, ez adja meg a fényét 
és hatását.

ALKALMAZOTT PROFIL VASTAGSÁGOK:

ABLAKGYÁRTÁS
Alapanyagaink Eu és DIN. Szab-
ványos Fenyő (Borovi, Luc) illetve 
Eukaliptusz.
Hossztoldott, rétegragasztott vete-
medés mentes alapanyagok.
Korszerű Német megmunkáló 
berendezésekkel dolgozunk. Ipari 
4 rétegű felületkezeléssel.
 
Korszerű MACO osztrák gyártmá-
nyú vasalattal.
Kilincs működtetésű bukó-nyíló 
rendszerrel.
Mai normáknak megfelelő, foko-
zott hőszigeteléssel rendelkező 
üvegek, igény szerint változó össze-
tétellel és vastagsággal.

5000, Szolnok,  
Nagysándor József út  
Hrsz 15746/5.
Tel.: +36-56/314-510
szofaablak@gmail.com
www.szofaablak.hu

68 mm Borovi
Üvegszerkezet: 4-16-4

Ug: 1,00W/m2K

78 mm Borovi, Luc
Üvegszerkezet: 4-12-4-12-4

Ug: 0,70W/m2K

90 mm Luc, Eukaliptusz 
Üvegszerkezet: 4-18-4-18-4

Ug: 0,60W/m2K

FELÜLETKEZELÉS
Helios Aquavita, vizes bázisú vastag 
lazúr 4 rétegben felhordva, választ-
ható egyedi színekben.
 



ELEKTRONIKAIGYÁRTÁS, JAVÍTÁS,
ÖSSZESZERELÉS

W W W . V A N D L . H U

SZERVEZZEKI ELEKTRONIKAI
TEVÉKENYSÉGEIT!
Elektronikai gyártás, javítás, összeszerelés

Rugalmasságunknak köszönhetően kis és nagy

sorozatokkal történő munkavégzést is tudunk vállalni

vevőspecifikus igények alapján.

Kapacitáshiány esetén mi készen állunk segíteni.

150 m² ESD védett üzem és

300 m² raktárterület elérhető,

nyerges vontató fogadási lehetőséggel.

Az alkatrészek kézi beültetésétől, az összeszerelésen át,

a tesztelés és csomagolás folyamatáig állunk

rendelkezésükre.

ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK
ÖSSZESZERELÉSE

ESD védelemmel ellátott üzemünkben vállaljuk

nyomtatott áramkörök kézi beültetését, felület és

furatszerelt alkatrészek eltávolítását, cseréjét,

módosítások elvégzését, a prototípusok

elkészítésétől a tömeggyártásig.

NYOMTATOTTÁRAMKÖR
SZERELÉS

Vállaljuk nyomtatott áramkörök vevőspecifikus

igények alapján késztermékké összeszerelését,

elektronikai és mechanikai alkatrészek

előmunkálását, részegységek készre szerelését,

illetve összeszerelési munkálatok elvégzéséhez a

megfelelő technológia kidolgozását és a szükséges

szerelősor tervezését, kiépítését.

2007
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MECHANIKUS
ÖSSZESZERELÉS

PROGRAMFRISSÍTÉS

WWW.VANDL.HU
V&L Electronics Kft.

Telephely: 5000, Szolnok, Újszászi u 11.
E-mai l : in fo@vandl .hu

László István – ügyvezető: +36 20 927 9804
Kiss Ferenc - termelésvezető +36 70 945 5967

ESZTÉTIKAI JAVÍTÁS

CSOMAGOLÁS

TESZTELÉS

TERMELÉS-TÁMOGATÁS
Munkaerő kapacitás problémák

esetén támogatást tudunk nyújtani

partnereink számára szolnoki

telephelyünkön.

Magas színvonalú munkavégzéssel

segítjük az előírt minőségi

paraméterek és gyártási

mennyiségek biztosítását.

Vállaljuk elektronikai, villamosipari

alkatrészek és termékek, beépülő egységek

gyártását, összeszerelését, előmunkálását.

Vezérlőegységek programfrissítése.

Csiszolás, sorjázás, tisztítás, vagy egyéni

vevői igények alapján meghatározott javítási

műveletek elvégzése.

Cégünk vállalja az ön termékének újra-,

illetve átcsomagolását, címkézését.

Minden olyan átcsomagolási feladatot

vállalunk, mely az adott termék

kereskedelmi forgalomba hozatalához

szükséges.

Cégünk a válogatást is elvégzi megrendelői

számára, 100%-os végellenőrzési

garanciával.

Vállaljuk a beérkező alkatrészek / termékek

ellenőrzését, az előírt átvételi paraméterek

vagy az előírt szabványok alapján.

Alkatrészek, gépegységek, gépek

ellenőrzése, tesztelése.
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„SEMMELWEIS NYOMÁBAN”  
CÍMMEL VERSENY A  

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK  
MEGYEI HETÉNYI GÉZA  

KÓRHÁZBAN

„Semmelweis nyomában” címmel 2019.06.24-én immár 
második alkalommal volt ápoló tanulóknak játékos 
szakmai megmérettetés. A versenyzőket köszöntötte 
Dr. Bene Ildikó a kórház főigazgatója, Dr. Sziráki András 
a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, Kalmár Andrea a Szolnoki Szolgáltatási 
SZC főigazgatója, és Dankó Zsuzsanna a MESZK területi 
elnöke. Mindannyian hangsúlyozták az ápolók felelős-
ségét, szaktudását a betegellátásban. A kamara a ver-
senyt és a szervezőket nagyra értékeli és támogatta. 

SZAKKÉPÉS KÖVESDINÉ KŐSZEGI ERIKA - EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ

1992 óta a Semmelweis – napi 
ünnepség minden év július 1-jén 
az „anyák megmentőjének” 
születésnapján kerül megrende-
zésre. 2011. július 1-jétől a magyar 
egészségügy napja, az egész-
ségügyben dolgozók számára 
munkaszüneti nap, amellyel 
az ország vezetése elismerte 
az egészségügyben dolgozók 
munkáját.

Semmelweis Ignác születésének 
200. évfordulójának tiszteletére 
tavalyi évben első alkalommal 
zajlott szakmai verseny a nyári 
gyakorlatot töltő Szolnoki Szol-
gáltatási SZC Vásárhelyi tagin-
tézmény ápoló tanulóinak. Az 
évforduló remek alkalmat kínált 
egy játékos szakmai megméret-
tetésre, illetve egy verseny sorozat 
elindításához hagyományterem-
tő szándékkal. Cél az egészség-
ügyi ágazat vonzóvá tétele és az 
ápoló tanulók motiválása, legfon-
tosabb szándék, hogy a tanulók 
empátiával és szakmai szeretettel 
végezzék majd a munkájukat.

Ebben az évben a versenyen 
összesen 52 tanuló vett részt, 
5-6 fős mozaik csoportokban. A 
csapat tagok hamar megtalálták 
az összhangot egymás között, a 
feladatok megoldása vidám, jó 
hangulatban zajlott.

A tanulóknak 6 feladatot kellett 
megoldaniuk, és 100 pontot 
gyűjthettek össze.

SZITUÁCIÓS FELADATOK:

1) Elsősegélynyújtás – sebkötözés

2) Elsősegélynyújtás – újraélesztés

3) Betegoktatás

4) Három szempont alapján tör-
tént az értékelés a gyakorlati 
feladatoknál: legfontosabb, 
hogy mindenki a szakma sza-
bályainak megfelelően teljesít-
sen, az aszepszis antiszepszis 
szabályait betartsa, valamint a 
beteggel folytatott kommuni-
káció is hangsúlyos volt az ér-
tékelésnél. 
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KREATÍV FELADATOK:

1) 13 + 1 Totó

2) „Szólánc” fogalom meghatározás,

3) Plakát készítése „Ápoló leszek, 
mert…”

A plakát készítése a leglátványo-
sabb feladat volt, ahol szárnyat 
adhattak kreativitásuknak a Z 
generációs csapatok. Szakma-
ilag igényes, ötletes alkotások 
születtek. 

A feladatok értékelése szakmai 
zsűri feladata volt. Az első, má-
sodik, harmadik helyezést elért 
csapatok kerültek díjazásra. 

A verseny fő díját a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara ajánlotta fel.  

Az összesen 60.000 Ft értékű 
ajándékcsomagoknak a verseny 
első helyezett csapata örülhetett, 
plusz jutalom volt a tanulók szá-
mára egy-egy „Bonus gyakorlati 
nap” a következő tanévre. 

A második helyezett csapattagjai 
5000 Ft pénzjutalmat vehettek 
át a MESZK területi elnökétől. A 
harmadik helyezést elért csapat-
tagok egy-egy ajándék mozi-
bérletnek örülhettek a Magyar 
Ápolási Egyesület jóvoltából.

Külön szeretném megköszönni 
Dr. Sziráki Andrásnak a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Elnökének a se-
gítségét és támogatását a verseny 
lebonyolításával kapcsolatban.

Gyorsan változik a megszerzendő 
tudásanyag, folyamatos tanulás – 
tudásanyag bővítése szükséges. A 
jövő tanév új szakmai kihívásokról 
szól a gyakorlati képzésben, a 
mindennapokban az egészség-
ügyben megfelelő szaktudással 
rendelkező jó szakdolgozók 
képzése, az utánpótlás kinevelése 
a legfontosabb feladat és újabb 
verseny megszervezése.
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A MEGYE NYÁRI TÁBORAIBA VITTÜK 
A SZAKMÁKAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 
immáron második nyáron került sor Nyári tábori foglalkoztatók megtartására. 
Kamaránk elkötelezett célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat minél 
szélesebb körben tájékoztassuk a pályaválasztás témakörében. Ennek érdekében 
kerestünk fel több nyári tábort.

4 szakmacsoportban (kereskede-
lem, vendéglátás, egészségügy, 
gépészet) mutattuk be a szak-
mák egyes sajátosságait, melyet 
a diákok saját maguk is kipró-
bálhattak. Így a táborozóknak 
lehetőségük nyílt például vérnyo-
mást mérni, leltározási feladatot 
oldhattak meg, polcot szerel-
hettek össze és a pincér szakma 
rejtelmeibe is betekintést kaptak. 

A programot a megyeszékhelyen 
működő Szolnoki Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány táborába 
több alkalommal is elvittük. Ezen 
kívül lehetőségünk nyílt a Miért 
Ne Közhasznú Humán Szolgálta-
tó Alapítvány és a Foglalkoztatási 
Célú Non-profit Szervezet táborait 
is meglátogatni. Jártunk továbbá 
Tápiógyörgyén, Tiszagyendán, Tö-
rökszentmiklóson és Jászkiséren is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
nyári pihenőidő ellenére a diákok 
és a pedagógusok igen érdeklő-
dők, aktívak voltak a programokon 
és már most meghívásokat kap-
tunk a következő évi táborokba.

SZAKKÉPÉS 4 SZAKMACSOPORTBAN PRÓBÁLHATTÁK KI MAGUKAT A TÁBOROZÓ DIÁKOK
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 -kibocsátása 

meg. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben 

-

jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben a Szerviz- 
és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

2019. JÚLIUS 1-TŐL  
2,5 MILLIÓ FT  
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL1 

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**
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