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GYÁSZHÍREK

BÚCSÚ
SZICSEK JÁNOSTÓL
Megrendülve és mély fájdalommal értesültünk róla, hogy hosszú betegség után életének
61. évében elhunyt Szicsek János, a Szicsek Kft. ügyvezető tulajdonosa. Szicsek János 2000
óta több cikluson keresztül kamaránk kézműves tagozatának elnöke, elnökségi tagja volt, a
kamara életében meghatározó és aktív szerepet töltött be.

A kamara elnöksége 2003-ban és
2011-ben „Év Vállalkozása” díjban részesítette. A pálinkafőzés területén
végzett technológiakorszerűsítés elismeréseként a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió
kereskedelmi és iparkamarái 2013ban Innovációs Díj elismerésben részesítették. 2016-ban kiemelkedő
szakmai és kamarai munkáját értékelve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnöki emlékplakettben részesítette.
Szicsek János, 1955. november 19-én
született Tiszaföldváron. 1987-ben vásárolt saját pálinkafőzdét Cserkeszőlőben. Az épület rendbetétele után
1988 júniusában kiváltotta kisiparos
igazolványát, onnantól a saját jövőjét
építhette. Az üzem folyamatos fejlesztése mellett mindig kereste az új
lehetőségeket, 1996-tól likőrgyártással, 2 évvel később ital-nagykereskedelemmel egészítette ki a vállalkozást, melynek életébe gyermekeit is
tudatosan bevonta.
A vállalkozás 1999-től rohamtempóban nőtt, telephelyek nyíltak Abádszalókon, Karcagon, Túrkevén, Kisújszálláson, Szarvason, Mezőtúron, és
több kis üzlet nyílt Szolnok megye
néhány településén.
Az egyéni vállalkozás 2002 szeptemberében lett Kft, melyben hivatalosan is szerepet kapott családja.
Gyermekei „belenőttek” az általa felépített vállalkozásba.
2003. október 31-én egy új korszak
indult el a vállalkozás életében. Budapesten megnyílt a Magyar Pálinka
Háza, mely több lett, mint üzlethe-
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A szakmai elismerések sorban követték egymást. A termékek nagyon
sok érmet érdemeltek ki több hazai és nemzetközi párlatversenyen.
A legnagyobb eredmények között
szerepel országos pálinka-versenyeken szerzett „év pálinkája” díjak, egy
alkalommal „év legeredményesebb
pálinkafőzdéje” díj.

lyiség, fényt adott a - cég életében
mindig főtevékenységnek tartott pálinka-készítésnek. Később boltok
nyíltak még Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden, később Gyulával egészült ki a sor.

Kifejezetten büszke volt arra, hogy
az egész szakma elismeréseként a
Pálinka Nemzeti Tanács 2016-ban
Pálinka Életműdíjban részesítette.

A termékei már nem csak hazánkban kaphatók, határainkon, sőt az
óceánon túl is, úgy, mint Kanadában,
Németországban, Belgiumban, Szlovákiában, Írországban, Ausztriában,
Angliában, Romániában és Oroszországban.
2013-ban a cég olyan turisztikai
attrakciót valósított meg, amely erősítette az idegenforgalomban betöltött szerepét. Egy fejlesztés eredményeként ebben évben adták át
a minden igényt kielégítő látvány
pálinkafőzdét és látogatócentrumot,
valamint a hozzá kapcsolódó agrokultúrális, szabadidős tevékenységre lehetőséget nyújtó kerthelyiséget
is. A látvány pálinkafőzdén belül a
vendégek az idegenvezetés és az
előadások mellett, egyfajta múltbéli
utazáson vesznek részt, megismerve
a népi és a falusi hagyományokat, és
a pálinkakészítés munkafolyamatait.

A Magyar Parlamentben tartott ceremónián sajnos a betegsége miatt
személyesen már nem tudott részt
venni.
Emlékét örökre megőrizzük.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
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Juhász Gyula

GYÁSZHÍREK

BÚCSÚ
DR. KARMAZIN GYÖRGYTŐL
Dr. Karmazin György, a BI-KA Logisztika Kft. alapító-tulajdonosa 2017.08.01-én, életének
51. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el. Sport- és üzletemberként is kiemelkedő sikereket ért el, ahogy búcsúztatásán Szalay Ferenc Szolnok város polgármestere fogalmazott:
„higgadt, csendes emberként a tökéletességig vitte minden álmát”. Üzleti és sportsikerei
mellet szerető családapa, két gyermek édesapja is volt.

Karmazin György, okleveles közlekedésmérnökként, 1991-ben alapította
meg a BI-KA Bt-t Szolnokon, amely
családi kisvállalkozásból mára a régió
piacvezető szállítmányozó és logisztikai szolgáltató társaságává fejlődött.
2006-ban már az Év Vállalkozása címmel díjazták a vállalatot, Karmazin
György pedig az Év Logisztikai Menedzsere elismerésben részesült.
A partnerek folyamatos, és legmagasabb színvonalú kiszolgálása érdekében 2008-ban a vállalat Kft-vé
alakult, így a BI-KA Logisztika Kft. a BIKA Trans Kft-vel együttműködésben,
Karmazin György irányításával vált fokozatosan a régió egyik legsikeresebb
és leggyorsabban fejlődő logisztikai
szolgáltatójává.
A vállalat sikerei mellet az alapító-tulajdonos több egyéni elismerésben
is részesült, hiszen 2009-ben az Év
Vállalkozója díjjal, majd 2011-ben a
Magyar Gazdaságért Díjjal tüntették
ki, de megkapta Jász-Nagykun-Szol-

nok Megye Gazdasági díját is. 2013ban a Magyar Logisztikai, Beszerzési
és Készletezési Társaság a Logisztikai
Magiszter címmel méltatta szakmai
hozzáértését.

Számos publikáció, tanulmány és kiadvány fűződött Karmazin György
neve mellé, valamint rendszeresen
adott elő konferenciákon, szakmai
találkozókon.

A BI-KA Logisztika Kft. mára egy közel
7 milliárdos árbevétellel rendelkező,
közel 200 főt foglalkoztató vállalat.
A BI-KA 14.000 m2-en kínál raktárlogisztikai szolgáltatásokat és egy
megközelítőleg 100 darab saját tehergépjárműből álló flottával rendelkezik. Az erőteljesebb fővárosi és országos jelenlét érdekében 2017 elején a
BI-KA megnyitotta budapesti Üzletfejlesztési irodáját.

Tudományos munkájában fontos
szerepet játszott a tanítás, a Szolnoki
Főiskola majd később a Pallasz Athéné Egyetem adjunktusaként, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatójaként adta át tudását a hallgatóknak.
Karmazin György nem csak tanított,
folyamatosan képezte is magát, 2014ben a gazdálkodás és szervezéstudományok doktorává avatták.

2013-tól Karmazin György a BI-KA
vezetésében tudatosan a háttérbe
vonult, a vállalatot tulajdonosként,
szakmai tanácsokkal segítette tovább,
napi munkájában pedig a tudományos, oktatói feladataira koncentrált.
A tulajdonosi és ügyvezetői feladatok
folyamatos szétválásával a vállalat
vezetését Szécsi Gabriella vette át.

2014-ben nem csak szakmai tudása,
a Szolnok városért végzett gazdasági,
társadalmi, tudományos munkája is
elismerés nyert: Szolnok Város Ezüst
Pelikán Díjában részesült. Dr. Karmazin
György a BI-KA Logisztika Kft. alapítótulajdonosa, főiskolai és egyetemi
oktató, a magyar logisztikai élet meghatározó szakembere, sikeres sportember és sportvezető, családfő volt.
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AKTUÁLIS

A MAGYAR ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE KITÜNTETÉSBEN
RÉSZESÜLT KAMARÁNK ELNÖKE,
DR. SZIRÁKI ANDRÁS
2017. AUGUSZTUS 20. - BUDAPEST

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Dr. Sziráki Andrást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. A kitüntetést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át.

rájának, ezt a tisztséget a mai napig
ő látja el. Mint elmondta, a legfontosabb megerősítés számára, hogy a
megye vállalkozó társadalma igényli
ezt a munkát, újraválasztásai során
egyöntetű támogatást kapott az addigi
munka folytatásához.
"Ezek olyan sikerek, -nyilván nem
anyagiakban, hanem erkölcsiekben, ami az embernek egy
tartást ad, ami készteti arra,
hogy érdemes ezt tisztességesen
és jól csinálni.
Hálával tartozom a feleségemnek, és a családom minden
tagjának, a példaértékéű, és
nyugalmat sugárzó családi
légkörért, melyben élek.
Kamaránk fiatal tehetséges
munkatársai elhivatottságukkal
ugyancsak hozzájárultak a közös
sikerekhez, és az
elismerésemhez."
Augusztus 20. nekünk, magyaroknak egyszerre jelenti az ország jövőjét
meghatározó döntéseket, a kijelölt
célokért vívott harcokat és a nemzet
megtartását szolgáló építő munkát –
emelte ki Varga Mihály a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényen.
A nemzetgazdasági miniszter Áder
János államfő megbízásából elismeréseket adott át az államigazgatás, a
tudományos és a gazdasági élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó
szakembereknek.
Az eseményen kamaránk elnöke,
Dr Sziráki András a mezőgazdasági
gépgyártásban végzett kiemelkedő
munkájáért és a gazdaságélénkítésben betöltött szerepéért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
kapott.
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Dr. Sziráki András elmondta, különösen örül, és szerencsésnek érzi magát
azért, hogy az elismerést olyan tevékenységért kapta, amit egész életében
szeretett csinálni.
Felidézte, munkája kezdetén a Mezőgép még egy kis vállalkozás volt,
amit a sok értékes szakemberrel, akivel lehetősége volt együtt dolgozni,
nem csak egy határainkon túlmutató,
hanem más földrészeken is elismert
mezőgazdasági gépgyártóvá sikerült
fejleszteni. A cég fénykorában 5800
ember munkáját 38 országba exportálták, talán ezen erős alapoknak is
köszönhető, hogy ma is megyénk adja a
hazai mezőgépgyártás felét.
1994-ben kérték fel, hogy legyen elnöke
a megye kereskedelmi és iparkama-

A Magyar Állam által adományozható legmagasabb kitüntetés, a
Magyar Érdemrend osztályába tartozó Lovagkereszt 42 mm átmérőjű,
fehér zománcozású görögkereszt.
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KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT KAMARÁNK ELNÖKE, DR. SZIRÁKI ANDRÁS

Szent István olyan hazát akart teremteni, amelyet magukénak éreznek
a magyarok, és amely biztonságot
nyújt számukra – hangsúlyozta Varga
Mihály. Csak a lelkében erős nemzet
építhet erős országot – tette hozzá a
miniszter.
A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a most elismerésben részesültek nemcsak munkájukkal, hanem
személyes példaadásukkal is hozzájárulnak Magyarország előrejutásához.
Leszögezte: olyan tevékenységeket
díjaztunk a mai napon, amelyekre a
jövőnket építhetjük, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy nemzetünk a
későbbiekben is megállja a helyét.
(Nemzetgazdasági Minisztérium,
JNSZM KIK)

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT
PAP LAJOS, KAMARÁNK ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA
A szolnoki Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, kamaránk
kereskedelmi tagozatának elnökségi tagja "a magyar tulajdonú COOP rendszer
kiépítésében és fejlesztésében való aktív közreműködése elismeréseként" kapott
elismerést.
Milyen érzések fogalmazódtak meg Önben
a kitüntetéssel kapcsolatosan?
Természetesen pozitív. Ilyenkor melegséggel telik meg az ember szíve, pláne akkor,
ha a munkásságára vonatkozik az elismerés. Az ember igyekszik átgondolni, hogy
mivel is érdemelte ki, persze a sok-sok emlékkép nehezen gyúrható össze egy egésszé.
Ugyan a kitüntetés személyre szóló, de azt
gondolom, hogy sokkal tágabb értelmezésű. Mindenkinek szól aki a pályafutásom
során hozzá segített az eredményekhez.
Nemcsak a munka, hanem a siker is közös.
Varga Mihály beszédében hangsúlyozta: olyan tevékenységek, munkák kerültek elismerésre, melyekre a jövőt építhetjük.
A személyes munkája során melyeket tartja azoknak a sarokpontoknak, mérföldköveknek, amik
Ön szerint méltóvá tették az elismerésre?
A COOP csoport alulról építkező rendszer, ezért a különböző szervezetek közötti integrációs lépéseket emelném ki. Így pl. a beszerzés összehangolásában tett lépéseket, vagy a COOP lánc strukturális
fejlődését szolgáló tevékenységet. A legfontosabbnak mégis azt tartom, hogy sikerült komoly informatikai alapokon nyugvó olyan működési rendszert kialakítani a Tisza-Coop-nál, amely biztosítja a
Tulajdonosok részére a megfelelő logisztikai hátteret a kiskereskedelmi munkához.
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100 MILLIÓ, 15 ÉV,
250.000 SZÉCHENYI KÁRTYA
BUDAPEST, 2017. SZEPTEMBER 7.

Ünnepélyes keretek között adták át a 250 ezredik Széchenyi Kártyát és az első 100 milliós
Széchenyi Kártya igénylésért járó emlékkártyát a KAVOSZ Zrt. és a Program fennállásának
15. jubileumi évében szeptember 7-én Budapesten.

A hazai mikro- és kisvállalati ügyfélkör
finanszírozási nehézségeinek megoldására Demján Sándor 2000-ben
javasolta Orbán Viktor akkori Miniszterelnök részére (az akkori gazdasági
miniszter Matolcsy György támogatása mellett) egy államilag támogatott
kedvezményes feltételrendszerű, tárgyi biztosíték nélküli folyószámlahitel
bevezetését.
A Kormányzat felkarolta a kisvállalkozások finanszírozásának újszerű megoldását és meghirdették a Széchenyi
Kártya Programot. A Program megvalósítására egyúttal felkérték a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarát (MKIK)
és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségét (VOSZ), mely szervezetek a Program működtetésére és
koordinálására létrehozták a KAVOSZ
Zrt-t.
15 év telt el azóta. A Program keretében összesen 1 841 milliárd forint hitelösszeg került kihelyezésre, 258 ezer
létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan.
Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt a hazai
vállalkozások 343 ezer hiteligénylést
nyújtottak be (az idei év végére a beadott kérelmek száma várhatóan eléri
a 350 ezret), melyek 84%-a vidéki és
16%-a budapesti vállalkozások általi
igénylés.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
maximális hitelösszege kezdetben
1 millió forint volt. A hitelkeret az elmúlt 15 évben többször emelkedett
- 2003-ban 5 millió, 2004-ben 10 millió, 2006-ban 25 millió, 2015-ben 50
millió, és most, 2017 őszén 100 millió
forintra - mindig a vállalkozók igényeket kiszolgálva.
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A zártkörű rendezvényen Orbán Viktor
miniszterelnök úr jelentette be a Széchenyi Kártya Program valamennyi
hiteltípusában a felvehető maximális
hitelkeret 100 millió forintra történő
emelését. A Kormányzat az emelt ös�szegű hitelügyletekre is biztosítja az
eddigi mértékű kamat-és kezességi
díjtámogatást (egyedüli kivétel az idei
évben létrejött 50 millió forint feletti
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
ahol kezességi díjtámogatás egyelőre
még nem kapcsolódik az emelt ös�szegű hitelszerződésekhez.)
A Széchenyi Kártya Program hat hiteltípusból áll, ezáltal a kis- és középvállalkozások mindennemű pénzügyi
problémájára megoldást tud kínálni.
A KAVOSZ Zrt. és a Kormányzat a
Program valamennyi konstrukciójában igyekszik azonnal reagálni a piaci
körülményekre. Erre kiemelendő példa a kedvezőtlen időjárás miatt kárt
szenvedett gazdák támogatása (legutóbb fagy- és jégkár sújtotta agrárvállalkozások), akik az Agrár Széchenyi Kártya keretében költségmentes
hitelt kaphattak.

KRISÁN LÁSZLÓ
a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója

A Program vállalkozások tömegét éri
el sikeresen. Jelenleg havonta átlag 17
milliárd forint hitel kerül kihelyezésre,
hetente 300 hitelszerződés jön létre,
óránként 100 millió forint összegű hitelhez segítik a vállalkozásokat.

Ennek az együttműködésnek a keretein belül és a kölcsönös megbecsülés jegyében számos Széchenyi Kártya Programban résztvevő vállalkozót
jelképes elismerésben részesített
Orbán Viktor miniszterelnök úr, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Dávid Ferenc,
a VOSZ főtitkára, Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója és a partner
bankok (Budapest Bank, az ERSTE
Bank, a Gránit Bank, az MKB Bank, az
OTP Bank, a Raiffeisen Bank, a Sberbank, a Takarékbank és az Unicredit
Bank) első számú vezetői.

A Széchenyi Kártya Programban valamennyi résztvevő szervezet a közös
munkát, a vállalkozók fejlődését tartja
szem előtt, ennek köszönhető a töretlen együttműködés, hogy a piaci igények felmerülésekor gyorsan és hatékonyan megvalósíthatóak különböző
támogatási programok.

Az eredmények méltó megünneplésében részt vett továbbá az MNB Elnöke, a nemzeti fejlesztési miniszter,
a nemzetgazdasági miniszter, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, valamint a vállalkozók hitelhez
jutását készfizető kezességvállalással
segítő garantőr intézmények vezetői is.
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A LEGMODERNEBB GYÁRTÁSI
TECHNOLÓGIÁKRA KÉSZÍTI FEL
A KÖZÉPISKOLÁSOKAT
A THYSSENKRUPP JÁSZFÉNYSZARUN
2017. AUGUSZTUS 29. - JÁSZFÉNYSZARU

2017. augusztus 29-én hivatalosan is átadták Jászfényszarun azt a tanműhelyt, amelyben szeptember elsejétől a német thyssenkrupp a konszern egyik legmodernebb gyártási technológiával
bíró gyárának működtetéséhez szükséges alapismerteket oktatja hazai középiskolásoknak. A
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy- Vízügyi Szakgimnázium, valamint a Liska József
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium összesen több mint száz tanulója a világ
élvonalát jelentő technológiák alapjait sajátíthatja el Jászfényszarun.

A tanműhelyben, amely a Jászfényszaru Ipari Centrum (JIC) Vállalkozói Házában kapott helyet, a 12 fős
csoportok részére 6 munkaállomást
rendeztek be, és az automatika technikus képzés keretében digitális- és
impulzustechnika tematikát oktatnak. Az oktatási együttműködésről
szóló megállapodást ünnepélyes keretek között Marc De Bastos Eckstein,
a thyssenkrupp ügyvezető igazgatója, Szabó László, a Liska József
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója; Hicsó
György, a Szolnoki Műszaki Szakkképzési Centrum főigazgatója és Dr.
Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke írták alá.
„Reményeim szerint
hamarosan többeket is
kollégaként üdvözölhetek majd
a vállalatunkhoz tanulni érkező
fiatalok közül. A tanműhelynek,
akár csak az egész
beruházásnak, mindannyian
a nyertesei vagyunk: nyert
Magyarország és nyertek
az itt élők, hiszen a világ
élvonalába tartozó technológia
és tudás érkezik ide, és nyert
vállalatunk, a thyssenkrupp,
mert megbízható és képzett
munkatársakra tehet szert.”

kormányrendszereket (C-EPS) és
hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt majd a thyssenkrupp
Jászfényszarun. A zöldmezős, több
mint 30 milliárd forintos beruházással épülő gyár szinte teljesen
elkészült, a vállalat jelenleg is várja a
szakemberek jelentkezését például
esztergálásra, szerelésre, forgácsolásra, hőkezelésre, de például méréstechnikusokra, logisztikai munkatársakra, karbantartókra és mérnökökre
is szükség lesz, hiszen közel 500 új
munkahelyet teremtenek majd.
A Magyarországon elsősorban a
vállalat
budapesti
kompetenciaközpontjában fejlesztett „okos”
kormányrendszereiről és önvezető
autókkal kapcsolatos projektjeiről ismert thyssenkrupp a jászfényszarui

gyárában is a világ élvonalába tartozó, innovatív autóipari termékeket
készít majd. A vállalat győri gyáregységében az Audi számára készítenek futóműveket just-in-sequence
rendszerben, valamint Debrecenben
jelenleg is zajlik egy közel 11 milliárd
forint értékű zöldmezős beruházással egy rugó és stabilizátor gyár építése, amely mintegy 250 embernek
ad majd munkát.
A jászfényszarui tanműhelyben a
jól teljesítő fiatalokat szakmai utazással és pénzbeli juttatással is
motiválja a konszern a további ismeretszerzésre. A tanműhely valamennyi költségét - ideértve a
középiskolások szállítását, kiegészítő étkezését is - a thyssenkrupp
fedezi.

– fogalmazott Marc De Bastos Eckstein,
a thyssenkrupp Presta Hungary Kft.
ügyvezető igazgatója.
Mint ismeretes, jövő évtől kezdve
Magyarországon magyar mérnökök tervezte elektromechanikus
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30 ÉVES
AZ ERASMUS
CSEREPROGRAM
STRASBOURG - 2017. SZEPTEMBER

Az Erasmus program 30. évfordulója alkalmából Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke és Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke vezetésével ünnepséget tartottak
Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Az alkalom tiszteletére a Bizottság új Erasmus+
mobilalkalmazást indított. A kimondottan a hallgatók, gyakornokok és ifjúsági csereprogramok résztvevői részére tervezett alkalmazás segít az Erasmus+ programmal kapcsolatos
ügyintézésben eligazodni.

mind emberileg. 30 évnyi mobilitás
és együttműködés nyitott szellemű,
vállalkozni kész nemzedékkel ajándékozta meg Európát: ez a 9 millió
ember az, akik mai társadalmunk
jövőjét alakítják. Az új alkalmazás
könnyen elérhetővé teszi, és ezzel
közelebb hozza Európát a fiatalokhoz, éljenek a világ bármely táján.”

JEAN-CLAUDE JUNCKER
az Európai Bizottság elnöke

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta: „Az Erasmus+ programra költött minden egyes euró
befektetés a jövőbe – egy-egy fiatal
és a mi európai eszménk jövőjébe.
Nem tudok elképzelni támogatásra méltóbbat, mint ezek a fiatalok,
akikből a holnap vezetői lesznek.
Most, amikor a kilencmilliomodik
személy részvételét ünnepeljük az
Erasmus+-programban,
bátran
megkilencszerezhetjük ambíciónkat a program jövőjével kapcsolatban.”
Navracsics Tibor, az oktatásért, a
kultúráért, az ifjúságpolitikáért és
a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „Minden egyes Erasmus+
ösztöndíjas fontos tapasztalatokkal gazdagodik mind szakmailag,
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Az Erasmus+ okostelefonos alkalmazás fontos fejlesztés, hiszen 2014 és
2020 között várhatóan több mint 4
millióan fognak a program keretében tanulmányokat folytatni, szakmai gyakorlaton részt venni, illetve
önkénteskedni. Az alkalmazás segít
majd a hallgatóknak, gyakornokoknak és az Erasmus+-ban részt vevő
egyéb fiataloknak eligazodni a programban, amely e kis technikai fejlesztésnek köszönhetően inkluzívabbá
és könnyebben hozzáférhetővé válik.
A Bizottság szívügyének tekinti, hogy
az Erasmus+-generációval együttműködve úgy alakítsa az Erasmus+ 2020
utáni jövőjét, hogy a program még
erősebb lábakon álljon, és még több
fiatalt megszólítson.
Az Erasmus+ mobilalkalmazás lehetővé teszi a résztvevők számára,
hogy
■■ külföldi tartózkodásuk előtt, alatt
és után egyszerűen nyomon követhessék, mely lépésnél tartanak az adminisztratív eljárás
során. Az alkalmazás révén a hallgatók online elfogadhatják és aláírhatják hallgatói szerződéseiket a
küldő és fogadó egyetemekkel;

■■ a többiek helyi közösségekbe való
beilleszkedésének elősegítése érdekében tippeket tudnak adni
egymásnak a kedvenc helyeikről,
amelyeket mások is véleményezni tudnak a felületen; valamint

■■ fejlesszék nyelvi képességeiket a
közvetlenül elérhető Erasmus+ online nyelvi támogatás segítségével,
amely irányított online kurzusokat
és interaktív mentorálást kínál.
Az alkalmazás első verziója már le is
tölthető iOS-es vagy androidos eszközre. A folyamatosan frissített applikáció hamarosan újabb elemekkel
fog bővülni, hogy az Erasmus+ egyéb
résztvevői csoportjai is használni tudják, és megfeleljen az Erasmus+ nemzedék jövőbeli szükségleteinek is.
Azóta, hogy 1987-ben kezdetét vette az Erasmus program, 9 millióan
éltek a külföldi csereprogram lehetőségével. A mai strasbourgi ünnepségen az Európai Parlament és a Bizottság elnökei a kilencmilliomodik
Erasmus-résztvevőt illető, jelképes
díjat adnak át az Erasmus-generáció
33 képviselőjének – e szám a programban részt vevő európai országok
számának felel meg. Az ünnepélyes
díjátadót az Erasmus+ 2020 utáni
jövőjéről szóló eszmecserék követik,
amelyeken a fiatalok, az Erasmus+
résztvevői és szervezetei, különféle
civilszervezetek, európai parlamenti
képviselők, valamint az Európai Bizottság jelenlegi és korábbi – az eredeti Erasmus program kialakításában szerepet vállaló – tagjai egyaránt
kifejthetik véleményüket.
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ÉSZTORSZÁG ÁTVETTE
AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS
ELNÖKSÉGÉT
EURÓPAI UNIÓS HÍREK

2017. július 1-től hat hónapon át Észtország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, majd
januárban Bulgáriának adja tovább a tisztséget. Az unióhoz 2004-ben – Magyarországgal
egy időben – csatlakozott Észtország először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet. Málta után eredetileg az Egyesült Királyság következett volna, az unióból való kilépésre készülő ország azonban lemondott a soros uniós elnökségéről.

Az észt soros elnökség a prioritásai meghatározásakor az Európai
Tanács stratégiai menetrendjét és
azokat a közös célokat veszi alapul,
amelyeket a tagállamok és az uniós
intézmények a Római Szerződések
aláírásának 60. évfordulója alkalmából elfogadott római nyilatkozatban
fogalmaztak meg. Az észt elnökség
elsődleges célja az lesz, hogy megóvja közös értékeinket, a jólétet, a biztonságot, a békét és a stabilitást Európában. Gyakorlati döntések révén
törekedni fog Európa egységének
megőrzésére.
Tallinn már véglegesítette féléves
programját és annak prioritásait: az
első a nyitott és innovatív gazdaság
megteremtése, a második a biztonság megerősítése, a harmadik az
“adatok szabad áramlása” és a digitális fordulat, a negyedik pedig a “befogadó és fenntartható Európa”.
Az első területen belül kiemelték az
EU négy alapszabadságának – a személyek, a tőke, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgásának – biztosítását, a cégalapítás egyszerűsítését, a

kereskedelmi tárgyalások előmozdítását, a bankszektor stabilizálását és
az adóelkerülés elleni fellépést.
A biztonság megerősítésén belül a
terrorizmus és a szervezett bűnözés
elleni küzdelemre, az uniós külső határok védelmére, a migrációs válság
kezelésére, a közös menekültügyi
rendszer reformjára, illetve a katonai
költségek növelésére és a védelmi
együttműködés fokozására kívánnak
fókuszálni.
Észtország ezek mellett fontosnak
tartja a határokon átívelő e-kereskedelem és e-szolgáltatások, a digitális közszolgáltatások fejlesztését,
valamint a munkaerő mobilitására
vonatkozó szabályok korszerűsítését,
az esélyegyenlőség biztosítását, továbbá a társadalmi befogadást és a
fenntarthatóbb környezetet.
Jean-Claude Juncker, a brüsszeli bizottság elnöke Jüri Ratas észtkormányfővel tartott tallinni sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy az
uniós elnökség “jó kezekbe került” a
következő hat hónapra.

Mit jelent soros elnökség intézménye?
Az Európai Unió Tanács elnöki tisztét
félévente más tagállam tölti be. E féléves időszak során minden szinten a
soros elnökség vezeti az üléseket, így
biztosítva a Tanácsban az Unió munkájának folytonosságát.
Az elnöki tisztet betöltő tagállamok
hármas csoportokban, az úgynevezett elnökségi triókban szorosan
együttműködnek egymással. Az elnökségi triók rendszerét a Lisszaboni
Szerződés vezette be 2009-ben. A
trió tagjai hosszú távú célokat jelölnek ki és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat
a területeket és lényeges kérdéseket,
amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak.
E közös program alapján a három
ország mindegyike elkészíti részletes
féléves tervét.
A jelenlegi triót Észtország, Bulgária
és Ausztria elnöksége alkotja. Az észt
elnökség 2017. július 1. és december
31. között tölti be ezt a tisztséget.
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VÁLLALKOZÁS

"KONCEPCIÓNK AZ ÜGYFÉL
BIZALMÁNAK MEGSZERZÉSE
ÉS MEGTARTÁSA"
CÉGBEMUTATÓ: RING AUTÓHÁZ KFT.
A Ring Autóház Kft. 1996 júniusában kezdte meg gépjármű értékesítési és szervizelési tevékenységét
Szolnokon, mint hivatalos FIAT márkakereskedés és szerviz. 1999. év májusában 1500 m2-en teljes infrastruktúrával nyílt meg új szalonunk Szolnokon a Fék u. 4 szám alatt. 2006. márciusában megszereztük a
HYUNDAI márka kereskedelmének és szervizelésének jogát is, majd 2015. március 1. óta a SUZUKI márkát is képviseljük a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében. Mindhárom márka értékesítését és szervizelését is hivatalos márkaképviseletként látjuk el. A stabilitás fontos jelzője a fejlesztés és a beruházás.

A Fiat, Hyundai és Suzuki márkák
képviselete mellett márkafüggetlen
Szervízként is működünk, így még
szélesebb körben tudunk minőségi
szolgáltatást nyújtani a már meglévő
és leendő partnereink számára.
Autójavító műhelyünkben mintegy
500m2-alapterületen, 12 javító állással fogadjuk Ügyfeleinket. Szervizünk
műszaki berendezéseit (csápos és ollós emelők, Fiat, Hyundai, Suzuki és
márka független diagnosztikai műszer, futóműbeállító, gumicentírozó,
a legújabb szabványnak megfelelő
gáz töltését biztosító klímagáz feltöltő, ózonos klíma tisztító, vizsgasor
eredetvizsga lehetőséggel) eszközein folyamatosan az aktuális technikai
frissítéseket végrehajtjuk.
Tapasztalt munkafelvevőink, műhely
technikusaink és szerelőink folyamatos szakmai képzéseken vesznek
részt. Büszkeséggel tölt el miket,
hogy Magyarország többszörösen
legjobb Suzuki szerelője is a mi csapatunkat erősíti.
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Karosszéria és fényező műhelyünk
közel két évtizede vállalja minden
típusú autó karosszéria javítását, fényezését. Négy állásos karosszéria
műhelyünk felszerelt egy korszerű
húzató paddal, amivel a nagyobb,
akár kishaszon-gépjárművek karos�szériáinak és alvázainak javítását is
el tudjuk végezni.

Fényező műhelyünk komplett festékkeverő rendszerrel felszerelt, ami
biztosítja, hogy bármely márka bármely modelljéhez a gyári színt tudjuk használni. A karosszéria elemek
fényezése korszerű fényező kabinban történik.
Telephelyünkön teljes körű kárügy-
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intézést vállalunk valamennyi biztosító felé, beszerezzük a kár kifizetéséhez szükséges igazolásokat,
engedélyeket, lehetőség van gyorsított kárfelvételre is.
Hivatalos partnerként az Allianz
Hungária, a Generáli Providencia és
az Aegon Biztosító nevében tudunk
kárfelmérést végezni casco-s és gépjármű felelősségi kár esetén is.
Műszaki vizsgát és eredet vizsgát
minden nap vállalunk, akár azonnal,
vagy rövid határidővel. Vizsga állomásunkon saját műszaki vizsgabiztosainkkal, kedvező árakkal, magas
színvonalú szolgáltatással állunk az
Ügyfeleink rendelkezésére.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSAINK:

■■ teljeskörű szerviz és
garanciális javítás,
■■ motordiagnosztika,
■■ ózonos klímatisztítás
■■ gépjármű villamossági
javítások, mérések,
■■ riasztó beszerelés,
■■ vonóhorog felszerelés,
■■ fékhatás, lengéscsillapító
mérés,
■■ dízel és benzin és gáz
üzemű gépjárművek
műszaki vizsgázatása,

Cégünk tanulók foglalkoztatásával
2006/2007-es tanév óta foglalkozik.
A kezdeti időszakban 2 tanuló képzését vállaltuk. A következő tanévekben folyamatosan nőtt a tanulóink
száma. A 2014/2015 évben elértük a
teljes létszámot, így jelenleg már 10
tanuló képzésében veszünk részt.
Fontos számunkra, hogy az itt eltöltött gyakorlati idő magalapozott legyen tanulóink számára. A fiatal autószerelők és karosszéria lakatosok,
autófényezők közül sikeres vizsgáik
vagy technikusi képesítésük megszerzése után gyakran találnak nálunk munkalehetőséget, ami mesterszerelőink minőségi oktatásának
bizonyítéka is.

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen induló tanulóinkat támogatjuk anyagi és szakmai segítséggel.
Büszkék vagyunk arra, hogy a fiatalok oktatásával hozzájárulhatunk a
szakma jövőbeli szakembereinek sikeres pályakezdéséhez. Ennek eredménye, hogy 2015-ben megkaptuk
a Kiváló gyakorlati képzőhely elismerést is.
A Ring Autóház Kft 21 éves tapasztalattal rendelkezik a gépjármű kereskedelem, a szerviz és az alkatrész
területén. Hatékony munkánk elengedhetetlen feltételeként modern
berendezéseink és kitűnő műszerezettségünk teszi lehetővé, hogy
gépjármű típustól függetlenül, magas színvonalon, rövid határidő alatt
vállalhatunk minden olyan javítást,
alkatrész cserét és időszakos szervizelést, amely a gépjármű tulajdonosok elégedettségét szolgálja.
Koncepciónk az Ügyfél bizalmának
megszerzése és megtartása. Stratégiánk fő eleme megfelelni minden
elvárásnak, ahogy az Ügyfeleink
igényei megkívánják. Mindennapi munkánk során arra törekszünk,
hogy minden Ügyfelünk részére a
legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk, akár autó értékesítésről, akár szervíz szolgáltatásról
legyen szó.
A Ring Autóház az elégedett ügyfelekért dolgozik. Reméljük hamarosan Önt is közöttük üdvözölhetjük.
Mi kulcsot adunk vágyaihoz !

■■ gumiszerelés, centrírozás,

Ring Autóház Kft.

■■ márkafüggetlen alkatrész
értékesítés,

5000 Szolnok Fék utca 4.
tel.: 56/512-432
e-mail: szerviz@ringautohaz.hu
web: www.ringautohaz.hu

■■ karosszéria javítás,
■■ teljes körű biztosítási
kárügyintézés
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VÁLLALKOZÁS

FIAT PROFESSIONAL
HASZONGÉPJÁRMŰVEK
KELL EGY
MEGBÍZHATÓ TÁRS?
A FIAT PROFESSIONAL
TÖKÉLETES VÁLASZTÁS.

SZÁLLJON BE ÉS
KÉSZÜLJÖN FEL EGY
ELKÉPESZTŐ UTAZÁSRA
VELÜNK!

HATÉKONYSÁG ÉS
MEGBÍZHATÓSÁG!

TALÁLJA MEG
PARTNERÉT A MUNKÁBAN!
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A Fiat Professional név a FCA Italy
S.p.A. által gyártott haszongépjárműveket fémjelzi. A Fiat Professional járműveket úgy tervezték,
hogy fogyasztásuk és fenntartási költségük a lehető legalacsonyabb legyen és maximális profitot termeljenek.
A Fiat 1903-ben mutatta be első
haszongépjárművét. Azóta a haszongépjárművek
értékesítése
egyre jelentősebbé vált a Fiat
Group tevékenységein belül. Széles kínálatnak és a több, mint 110
év alatt felhalmozott tapasztalatnak köszönhetően a Fiat Professional azóta a szektor egyik vezető
szereplőjévé vált.
Minden Fiat Professional modellt
úgy terveznek és gyártanak, hogy
az maximálisan megfeleljen a
hivatásos sofőrök elvárásainak.
A modelljeinket az évek során
számos zsűri és neves újságíró
tüntette ki nemzetközi díjakkal.

Talán egyik legjelentősebb közülük az Év haszongépjárműve díj:
ebben a kitüntetésben 1994-ben
a Ducato, 2006-ban a Doblò Cargo, 2008-ban a Scudo, 2009-ben
a Fiorino és 2010-ben az Új Doblò
Cargo részesült.
Töretlen sikersorozatára támaszkodva a Fiat Professional már
eleve kiterjedt értékesítési hálózatának továbbfejlesztésével törekszik vezető pozíciójának megerősítésére. Mára Európa szerte
több, mit 1400 márkakereskedő
és 7500 szervizközpont várja ügyfeleit.
A Fiat Professional gépjárművek
gyártása jelenleg 8 üzemben zajlik világszerte. Ezek közé tartozik
a Val di Sangro-i Sevel gyár is, ahol
a Ducato modell gyártása folyik,
és amely Európa legnagyobb haszongépjárműveket gyártó üzeme (2010-ben gördült le a 4 milliomodik jármű a gyártósorról).
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FIAT PROFESSIONAL HASZONGÉPJÁRMŰVEK

TALENTO

ÚJ FIORINO

SOKOLDALÚ! AGILIS!

Kimagasló terhelhetőség, tágas belső méretével az Ügyfeleink különböző igényekhez való alkalmazkodásával
tökéletes társ a munkában. Zseniális szállító! Megfelelő
kombinációja a fürgeségnek és a terhelhetőségnek. A
modell a Fiat Doblo Cargo és a Ducato közötti rést hivatott betölteni.

KŐKEMÉNY MUNKATÁRS!
ODA IS ELJUT, AHOVÁ A TÖBBIEK NEM!

A Fiat család legfiatalabb tagja arra született, hogy megkönnyítse a munkáját. Könnyen irányítható és fürge. Okos,
agilis és gazdaságos. Kívül kompakt, belül tágas! Bőséges
hely és sokoldalúság, meglepő tágas raktér. Autó melyet
városra terveztek.

FULLBACK

PANDA VAN

ÉLETRE VALÓ MUNKATÁRS!

Mindent valóra vált, még a legnagyobb álmait is. Ötvözi
a masszív megjelenést a kimagasló vonzerővel. Bármit
elcipel, bármely útviszony mellett, könnyedén teszi ezt.
Sokoldalú és megállíthatatlan. Az Ön ideális munkatársa.
Stílus és biztonság, maximális kényelem és technológia.
Minden elvárását teljesíti… és még annál is többet!

GYENGÉD MÉGIS KARAKTERES!

Egyszerű, tökéletes városi furgon. Több hely, sokoldalúság. Szereti a munkát, megbízható, hatékony és gazdaságos. Kompakt, agilis és praktikus jármű. Egyszerűen
stílusos és innovatív!

ÚJ DOBLO CARGO

ÚJ DUCATO

PRAKTIKUS, ELLENÁLLÓ!

Funkcionális minden körülmények között. Teljesítményt
fokozó egyedülálló stílus. Nagyobb teljesítményt és magasabb értéket hoz magával, megkönnyíti a munkát.
Pótolhatatlan társ.

DUCATO ALVÁZAK

ÚJ GENERÁCIÓ A MUNKÁBAN!

Innovatív megjelenés - biztonság, stabilitás és hatékonyság. Új stílus, erőt és megbízhatóságot sugároz. Funkcionális új külső, dizájn, erőteljes jellegzetes megjelenés.
Több technológia, nagyobb hatékonyság, magasabb érték. Tökéletes megoldás az egyéni utazási igények kielégítésére. Több mint 30 évnyi tapasztalatnak köszönhetően az új Ducato új mércét állít a minőség, a tartósság és a
megbízhatóság területén.

FIAT PROFESSIONAL HASZONGÉPJÁRMŰVEK
TALÁLJA MEG PARTNERÉT A MUNKÁBAN!
NAPJAINK LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA!

Dinamikus és magabiztos személyiséggel felruházott innovatív megjelenés. Praktikus és sokoldalú alap átalakításhoz. Árúszállító, személyszállító és felépítményezhető
verzióval a Ducato és a Ducato maxi kiváló teljesítményt,
maximális rugalmasságot, nagy rakteret kimagasló hatékonyságot kedvező üzemeltetési költséget garantálnak.

RING AUTÓHÁZ KFT.
5000 Szolnok Fék utca 4.
tel.: 56/512-432
e-mail: fiat@ringautohaz.hu
web: www.ringautohaz.hu
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS
IMP3ROVE MÓDSZERREL
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Az innováció elengedhetetlen az üzleti növekedéshez. Új termékek és eljárások vagy üzleti
modellek bevezetése olyan piaci előnyökhöz juttatják a vállalkozásokat, amelyek az árbevételt
és a hatékonyságot is növelik. Az innováció a versenyképesség egyik legfontosabb tényezője.

Hogyan segíti az innováció menedzsment kapacitás fejlesztését
az IMP3rove módszer?
A vállalkozás innovációs tevékenységének, szervezetének felmérését az
IMP3rove nemzetközi innováció menedzsment tanácsadási módszertan
segítségével végezzük el. Az IMP3rove eszközt számos hazai és külföldi
tanácsadó cég is alkalmazza az innovációs teljesítmény és potenciál
felmérésére. Az Enterprise Europe
Network az érdeklődő vállalkozásoknak 2017-ben térítésmentesen nyújtja ezt a nemzetközi színtéren is népszerű, és az Európai Bizottság által is
elismert szolgáltatást.

Miért jó ez a vállalkozásoknak?
Az innovációs tanácsadás egy Imp3rove nevű diagnosztikai szoftver segítségével történik, mellyel felmérjük a
vállalkozás innovációs kapacitás növelésének és tevékenységének hatékonyabbá és eredményesebbé tételének
lehetőségét. Ezen módszertan alkalmazásával a vállalkozás jelentősen növelheti hatékonyságát és csökkentheti
a piaci bevezetéshez szükséges időt.
Az IMP3rove felmérés segít meghatározni az innovációs folyamatok erős
és gyenge pontjait, beazonosíthatók a
cégen belül azok a területek, ahol változtatásra lehet szükség, amit tovább
kell fejleszteni annak érdekében, hogy
az innováció pozitív gazdasági hatása

minél jobban érvényesüljön. A tanácsadás olyan vállalatok számára hasznos,
akik érdekeltek a tartós és biztos növekedésben.
Előnyök:
■■ rövidebb megtérülési idő
■■ többletpontok az innovációs EU-s
pályázatoknál (némely K+F+I pályázatnál nem csak többletpont,
hanem kifejezetten feltétel)
■■ objektív értékelés és nemzetközi
benchmarking, melynek segítségével felmérhetőek a versenytársak is
■■ mérhetővé válik a vállalkozás innovációs eredménye és képessége,
mely alátámaszthat fontos céges
döntéseket

IMP³rove előnyei a KKV-k számára
Nemzetközi
sztenderdeknek
való megfelelés
Benchmarking
betekintés
Tapasztalatszerzés
• Bepillantás az innováció
menedzsment
folyamatába már az
IMP³rove kérdőív
kitöltése révén. A cég
vezetői olyan
kérdésekkel találkoznak,
amelyek a mindennapi
rutin feladatok elvégzése
során nem merülnek fel.

• Versenyképességet
növelő információkra
lehet szert tenni 3 órán
belül

• Jobb piaci pozíció,
erősebb tárgyalási
helyzet az IMP³rove
bizonyítvány birtokában

• Megérthetők a piaci
kihívások, amik az adott
vállalkozás környezetére
jellemzők
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Source: IMP³rove – European Innovation Management Academy, 2016
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INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS IMP3ROVE MÓDSZERREL

Mekkora az IQ-ja (innovációs hányados)?
4 lépés az innovációs képességek fejlesztésére
1

2

Megkapja a meghívót,
és kitölti az IMP³rove
kérdőívet a
tanácsadóval együtt

3

Személyre szabott
benchmarking
riportot kap kézhez

4

Cégre szabott
javaslatcsomagot
kap

Folyamatos támogatás

Eredmények
Strukturált kiértékelés a
“House-of-Innovation”
elméletre építve

Részletes benchmarking
riport, amely bemutatja a
cég erősségeit és
gyengeségeit

Javaslatcsomag, amely
segít fejlődni az erősségek
terén és javítani a
gyengeségeken

egy
adott2016
vállalat
Hogyan
zajlik–aEuropean
felmérés?
Source:
IMP³rove
Innovation Management
Academy

www.improve-innovation.eu; IMP³rove is a registered trademark

A vállalkozásvezető és az egyes szakterületek vezetőinek bevonásával és
aktív részvételével célirányos beszélgetés zajlik egy online felületen is elérhető kérdéssor mentén. Az irányított beszélgetést követően néhány
napon belül rendelkezésre áll a részletes jelentés, melynek kiértékelése
alapul szolgálhat egy vállalati akcióterv kidolgozásához. A felmérés során
kapott információk alapján a módszer megmutatja, hogy hol tart a vállalkozás az innováció területén. Nem
pusztán önmagában jeleníti meg a
mért eredményeket, hanem elhelyezi azt a mögötte álló benchmarking
rendszer segítségével a megfelelő piaci környezetben. Mivel a benchmark
adatbázis egész Európára, sőt azon
kívüli régiókra is kiterjed, tetszőleges
földrajzi, iparági, méretbeli stb. összefüggésrendszerben képes kimutatni

versenyképességét
a kiválasztott paraméterek szerinti
cégek átlagához, valamint élenjáróihoz képest. A benchmarking adatbázisban jelenleg összesen több mint
4000 európai cég és kb. 250 magyar
vállalat található.
Kiknek ajánljuk?
■■ Kíváncsi, hogy a cég jelenlegi belső
szervezeti rendszerén, működésének hatékonyságán kell-e és hogyan lehetne javítani?
■■ Európai Uniós pályázatot tervez, kutatás-fejlesztési projektben tervezi
részvételét és a felkészüléshez jól
jön a segítség?
■■ Szeretné összehasonlítani cége
innovációs tevékenységét a hazai,
vagy akár európai versenytársakkal?
■■ Kíváncsi arra, cége hogyan profitálhat jobban az innovációs, termék-

Folyamatos támogatás,
amely része az Európai
Bizottság által támogatott
7 napos tanácsadói
csomagnak

vagy szolgáltatásfejlesztési folya2017. február
matokból?
Hogyan lehet igénybe venni?
Az ideális vállalatnak 15 főnél több alkalmazottja van és legalább 3 éve alapították. A felmérés vizsgálja a céges
működési gyakorlatot és az elmúlt 4
év pénzügyi mutatószámait (nettó
árbevétel, pályázati támogatások, export mértéke, innovációból származó árbevétel és költségek, működési
profit) valamint az alkalmazottak számát.
Amennyiben további információt
szeretne megtudni az IMP3rove módszerről, vagy fel kívánja mérni cége
innovációs teljesítményét és lehetőségeit, kérjük, keresse Iván Gábort az
ivan.gabor@hbkik.hu e-mail címen,
vagy a 20/320 5366 telefonszámon.

Iván Gábor

tel: +36 20 320 5366
email: ivan.gabor@hbkik.hu
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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VÁLLALKOZÁS

MINDENBEN CSAK A
LEHETŐSÉGET LÁTNI
CÉGBEMUTATÓ: BAGI ISTVÁN - VEBA FOOD CONTINENTAL KFT.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk a párommal, Veres Viktóriával, hogy vállalkozásainkat mindig közösen irányítottuk. Viktória a szakmai tudást és elkötelezettséget adja, én
pedig háttérmunkásnak hívom magam. Feladatom biztosítani a zökkenőmentes munkához
a feltételeket, bármilyen akadályt elhárítani, legyen az napi szintű vagy tervezett feladat.

Alkalmazotti jogviszonyból érkeztünk mindketten az ismeretlen vállalkozói világba, előzetes tapasztalat vagy ismeret nélkül. Mindketten
ambiciózusosak voltunk, bizonyítani szerettünk volna magunknak, és
éreztük, hogy több van bennünk,
mint napi 8 óra. Bármibe is fogtunk
azt mindig 100%-ig elkötelezve végeztük.
2008-ban lettünk egyéni vállalkozók.
A vendéglátáshoz korábban nem volt
közünk. A vendéglátást azért választottuk, mert megvizsgáltuk a környezetünkben a vállalkozások tevékenységét, felmértük, hogy mihez értünk,
és csak a vendéglátást találtunk, amibe szívesen belevágtunk volna.
Első üzletünket Kisújszálláson nyitottuk Atlantis Gyros Bár néven, egy 22
nm-es garázsból kialakítva. Mindent
feltettünk egy lapra!

az ő nagyobb üzletébe. Amit addig
megkerestünk, azt ismét feltettük
egy lapra.
Innen indulva kisebb kihagyással
lassan 10 éve foglalkozunk vendéglátással. A vállalkozási formát mára
már kinőttük és gazdasági társaságként folytatjuk tevékenységeinket.
Az évek alatt még több alkalommal
szükségünk volt arra, hogy mindent
egy lapra kelljen feltenni. Ennek ellenére soha nem mentünk fejjel a falnak, volt néhány alkalom mikor meg
kellet fizetni a tanulópénzt. Mára
már megerősödtünk, üzleti téren van
mozgásterünk.
2014 óta Törökszentmiklóson, lakóés szülővárosunkban folytattuk tevékenységeinket. A városban elsőként

Frizbi Faloda néven nyitottunk gyorsétkezdét, 40nm- en, 2 alkalmazottal.
Idén márciusban ezt az üzletünket
stabilan felépített vásárlói körrel és 16
alkalmazottal adtuk el.
Mára kicsit letisztultak a vonalak. Főtevékenységünk továbbra is a vendéglátás maradt. Frizbi MENÜ néven,
piaci alapon működő nagyüzemi
konyhát üzemeltetünk. Classic és
közkedvelt Fitt napi menüvel szolgáljuk ki vásárlóinkat, házhoz szállítással
is. A konyha keretein belül vállalunk
rendezvényekre főételek és hidegtálak elkészítését egyaránt, több száz
főre is.
Szintén Törökszentmiklóson, az Almássy úton üzemeltetjük az Apple
Street Caffe & Bar- t.

Bíztunk magunkban, nem ismertünk akadályt vakmerőek voltunk.
Akkoriban huszonpárévesen tudatlanságunk volt a szerencsénk, mert
ismeretlenek voltak számunkra az
akadályok és mindenben csak a lehetőséget láttuk. Mielőtt eldöntöttük
volna, hogy Kisújszálláson kezdünk
vállalkozni, felmértük a város adottságait. Mi magunk egy pici piackutatást végeztük, hogy működőképes-e
az ötlet, van-e megfelelő létszámú
célközönség, konkurencia, miből élnek az emberek, milyen a város korfája stb….
Az üzletünk úgy bejött, hogy nyitásunk után 3 hónappal a konkurencia csődbe ment és költözhettünk át
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CÉGBEMUTATÓ: BAGI ISTVÁN - VEBA FOOD CONTINENTAL KFT.

A városhoz mérten egy igényes
színvonalas vendéglátó egységet,
amely fölött 2 szinten panzió üzemel. A szálláshoz részben recepciós
szolgáltatást nyújtunk. Olyan üzletet próbáltunk alkotni, ahol akár
családok, nagyszülők az unokákkal,
fiatalok vagy üzleti megbeszélés
találkozója is lehet az egység. Vendégeinknek helyben készült, olasz
alapanyagokból főzött fagylaltot, valamint süteményt és minőségi olasz,
torinói kávét kínálunk. A bár tekintetében, a városban a legszélesebb
szortimenttel rendelkezünk. Igényes
fedett teraszunkon bárki kellemes
perceket tölthet el.
Jelen vagyunk a Tiszapüspökiben
épülő, Európa legnagyobb és legmodernebb izocukor gyárában, büfé
termékek szolgáltatásával.

Itt még azonban nem állunk meg,
az idei évben tervezünk egy Street
Food gyorsétkezdét, ahol a hagyományos gyorsétkezdei étkek helyett,
újabb modernebb típusú gyorsételeket szeretnénk kínálni, kicsit előremutatva, hogy amerre halad a világ
arra megyünk mi is.
Az elmúlt közel 10 évünkre az átlagon felüli dinamikus fejlődés volt
jellemző. Mára a célunk inkább a stabilitás megteremtése és hosszú távú
célok megvalósítása.
A szolnoki iparkamarával igen friss a
kapcsolatunk. Körülbelül 2 hónapja
gondoltunk egyet és új üzleti lehetőségek iránt kutatva betértünk hozzájuk, mondván legfeljebb elzavarnak.
Arra számítottunk, hogy egy merev,
hivatali környezetbe csöppenünk.

Nem ez történt! Egy fiatalos, lendületes környezetet tapasztaltunk, ahol
ők maguk is tele vannak ötletekkel,
hogyan lehet a vállalkozásoknak a
lehető legjobban segíteni, hogy sikeresek legyenek. Azelőtt az iparkamaráról csak annyit tudtunk, hogy 5
ezer, ami a vállalkozások számára ismét csak egy lehúzott bőrnek tűnt. A
valóság igen mást mutat. Rengeteg
segítséget képesek adni, vállalkozásokat képesek összehozni, megszervezik az „első kézfogás” lehetőségét
itthon és a nagyvilágban.
Ezer köszönet a gazdaságfejlesztési
osztály munkatársainak, hogy megmutatták, mire is való az Iparkamara.
Bátorítok minden új és régi vállalkozást, hogy nézzen be hozzájuk, érdeklődjön a lehetőségekről.
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VÁLLALKOZÁS

A MOZGÁS SZABADSÁGA
NAGY KINCS
KUBOLA ÁGNES - GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTA

Kubola Ágnes vagyok, gyógytornász - fizioterapeuta. Sportos családban nevelkedtem, gyerekkorom óta jelentős szerepet tölt be az életemben a mozgás: röplabdáztam, atletizáltam
és teniszeztem is. Szeretem az embereket, szeretek segíteni másokon, a gyógyítás, a mozgás és az egészséges életmódra nevelés az egyik legnagyobb érték számomra, így nem volt
kérdés, merre vezet az út. A gyógytorna hivatás mellett tettem le a voksomat.

Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi
és Szociális Képzési Karán végeztem, gyógytornász szakon. Diplomámat 2014-ben szereztem meg. Már
a főiskolai évek alatt is kötelezőek
voltak a kórházi gyakorlatok, melyeknek köszönhetően széleskörű
tapasztalatokat gyűjtöttem a gyógytorna szinte valamennyi – traumatológia, ortopédia, reumatológia, neurológia stb. – területén.
Diplomám megszerzése után járóbeteg - szakellátásban kezdtem el
dolgozni, ahol egyéni és csoportos
órákat is tartottam (gerinctorna, csípőtorna, válltorna stb.) valamint fizikoterápiás kezeléseket is végeztem.
Nagy álmom és tervem volt, hogy saját magánrendelőt nyithassak, 2017.
augusztus 1-jén ez az elképzelésem
valóra vált. Szolnokon, a Kossuth
Lajos u. 18. 1/4. szám alatt található

a családias hangulatú, korszerűen
felszerelt magánrendelőm. A betegközpontú magánpraxisban a gyógytorna minden fázisában több idő
jut a páciensre, ezáltal jobban megismerem őket. Nemcsak magára
a problémára derül fény, hanem a
panaszok előzményeire, hátterére,
a beteg életvitelére, szokásaira is. A
terápia folyamatos kommunikációt
igényel. A beteg tudni szeretné, mi
miért történik, nekem pedig a sikeres terápiához szükségem van az elvégezett mozgásfajták által kiváltott
érzésekre, a beteg visszajelzéseire.
Fontosnak tartom a bizalom kialakítását ezáltal ugyanis sokkal gyorsabban lehet javulást elérni, illetve
rengeteg betegség vezethető vissza
lelki okokra. Ezért is alkalmazok kezeléseim során egyéni gyógytornát,
melynek során mindig csak egy emberre fókuszálva, személyre szabott
tornaprogramot állítok össze. Ez
pedig a hatékony és pontos kezelés
alapja.
Nagyon sokféle problémával, betegséggel tudnak hozzám fordulni
mind a felnőttek mind a gyermekek. Úgy mint, ízületi gyulladások,
degeneratív betegségek, gerincfájdalmak (nyak, hát, derék). Emellett
kezelni tudom a gerincferdülést,
tartásproblémákat, lúdtalp meglétét, különböző sérüléseket (törések,
ficamok, rándulások, zúzódások),
műtét utáni állapotokat (csípőpro-
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tézis, térdprotézis), neurológiai betegségeket (stroke, Parkinson-kór,
sclerosis multiplex), porckorongsérvet McKennzie módszerrel.
Komplex fizioterápiás kezelést végzek a mozgásszervi megbetegedések gyógyítására, amely azt jelenti,
hogy a gyógytorna mellett számos
kiegészítő terápiát is használok. Kinesio tape-t, TRX-et, SMR hengert.
Valamint fizikoterápiát, azon belül is
elektroterápiát (TENS, galvánkezelések, szelektív ingeráram kezelések),
ultrahangos kezeléseket, lágylézer
terápiát.
Az egyes kezelések külön-külön is
hatásosak lehetnek, azonban megfelelő kombinációban, egymás hatását
erősítve gyorsíthatják a rehabilitációt.

Fontosnak tartom, hogy folyamatosan képezzem magam, bővítsem
az ismereteimet annak érdekében,
hogy mindenkit a lehető legszakszerűbben tudjak ellátni. Elvégeztem a McKenzie „A” és „B” kurzust,
amely a gerincproblémák speciális
vizsgálati és kezelési rendszere, a
K-Active tape-t, a módszer fő célja
a test öngyógyító folyamatainak támogatása és aktiválása a tape megfelelő felhelyezésével.
A Mulligan Manuál terápia I. modulját, a technikával a test minden ízületét, ami fájdalmas, mozgásterjedelmében beszűkült, kezelni tudjuk.
TRX Sports Medicine Suspension
Training Course-t is elsajátítottam,
amely segít a pácienst a sportba való
visszatérésre, a mozgásterjedelem

és az izomerő növelésére kezdőtől
a profi szintig. Illetve SMR System
képzésen is részt vettem, melynek
lényege, hogy az SMR hengerrel az
izmokban, kötőszövetekben lévő
feszültségeket feloldjuk. Könnyen
megtanulható, otthon is alkalmazható terápia.
Célom mind ezekkel, hogy a klienseim mielőbb érezzék a javulást, jobban érezzék magukat, a mozgásuk
pedig újra szabad és fájdalommentes legyen.
Kubola Ágnes
gyógytornász-fizioterapeuta
tel.: 06 30 572 5963
e-mail: info@gyogytornaszolnok.hu
web: www.gyogytornaszolnok.hu
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb és egyben
az Európai Bizottság egyetlen hivatalos vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó hálózata. Magas színvonalú és sokrétű szolgáltatásaival
segíti a még nem, vagy csak alkalmilag exportáló cégeket, de
segítséget nyújt a már exportáló kis- és középvállalkozásoknak is. Üzleti és
innovációs partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a vállalkozásokat,
hogy még versenyképesebben tudjanak működni a külpiacokon.

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.
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

BRFR20170602001
Egy francia kkv innovatív építőjáték
tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Ez az építőjáték
hőkezelt anyagból készül. A cég olyan
ipari partnert keres, aki szakértelemmel rendelkezik hőkezelt anyagokból
például EVA habból készült termékek
gyártásában, hogy előállítsák az új játék részeit. A cég gyártói megállapodást keres lengyel, magyar, román,
szlovák vagy cseh cégekkel.
BRIT20170317001
Egy olasz cég kifejlesztette innovatív
eszközök széles skáláját, amelyek csökkentik a motor vibrációját és kalibrálják
a gázkibocsátást a belső égésű motoroknál. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik az üzemanyag-felhasználás
csökkentését minden motor esetében
és ennek következményeképpen a károsanyag-kibocsátás csökkenését is. A
cég hosszú távú partnert keres a gyártási munkákhoz. A partner képes kell,
hogy legyen az eszköz fejlesztésére és
iparosítására.
BRRU20160126001
Élelmiszer forgalmazásban (cukrász
termékek és fűszerek) tevékenykedő
orosz cég keres élelmiszer előállítókat
forgalmazói megállapodás keretében.
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BRPL20170713001
Élelmiszeriparban működő lengyel
cég keres teljesen természetes, adalékmentes fűszereket. Az ízesítő, színező vagy konzerváló tulajdonságokkal
rendelkező anyagokat fűszerkeverékek előállítására használják fel. A cég
érdeklődik gyártókkal, exportálókkal
és nagykereskedőkkel történő együttműködésre gyártói megállapodás keretében.
BRRU20160126001
Kiváló
kapcsolatokkal
rendelkező
német kereskedelmi ügynökség keres karton csomagoló termékeket és
zsugorfóliákat, hogy kereskedelmi
ügynökségi megállapodás keretében
képviselhessék ezeket a termékeket a
német piacon.
BRPL20170626001
Magas minőségű egészséges ételek
széles választékának (gyógynövények,
fűszerek, kivonatok, szárított gyümölcsök, porok, olajok és más egyéb)
kis- és nagykereskedésével foglalkozó
lengyel cég keres partnert, aki be tudná szállítani a termékek valamelyikét.
A cég szeretne új termékeket adni a
portfóliójához és saját márkájaként
forgalmazni azokat. A vállalkozás forgalmazói megállapodást szeretne.

BRUK20170313001
Egy brit cég játékkontrollerek, fejhallgatók, töltők, kábelek és játszó székek tervezésével foglalkozik és licencei vannak több konzol céggel is (Pl.:
Sony). A fenti termékek gyártására
keresnek partner Magyarországról és
Lengyelországból.
BRHR20160907001
2011-ben alapított, külföldi munkavállalásban – elsősorban Németországban – tapasztalt horvát építőipari cég
keres alvállalkozókat Magyarországról,
Szlovákiából, Lengyelországból, és Romániából vízvezeték szerelési, csatornázási, fűtés rendszeri és légkondicionálási munkákra.
BRAT20170714002
Fiatal, innovatív osztrák start-up kifejlesztett egy fából készült szellőztető
rendszert beltéri használatra, amely
akár párásítóként is használható. A cég
európai központú gyártó partnert keres, aki le tudná gyártani a belső integrált, kocka alakú üveg egység részét.
A gyártó megállapodás célja, hogy
– amennyiben lehetséges Ausztria
szomszédságában – partnert találjon,
aki biztosítani tudja a kívánt minőséget és tulajdonságokat.
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BRSK20170627001
Egy szlovák cég sportoláshoz szánt
élelmiszer termékeket és különböző
fitness eszközöket értékesít saját webáruházában, közvetlenül a végfelhasználóknak. A cég szeretné bővíteni
a termékportfólióját olyan táplálék-kiegészítőkkel, mint pezsgőtabletták
(vitamin és energia tabletták). A cég
gyártót vagy beszállítót keres Európából, akivel gyártói vagy forgalmazói
megállapodás keretében működhetne együtt.
BRUK20170710001
Egy brit cég egyedi, eldobható egyrészes védőruházatot tervezett és olyan
gyártó céget keres, aki legyártaná a terméket a tervek alapján, gyártói megállapodás keretében. A beszállítónak be
kell mutatnia, hogy rendelkezik olyan
kapacitással, hogy nagyobb rendeléseket is kezelni tudjon rövid határidővel
és rugalmasan tudjon alkalmazkodni
a különböző dizájnokhoz is. Minden
terméknek meg kell felelnie a jelenlegi
brit és EU-s előírásoknak.
BRFI20170703002
Egy finn vízkezelési termékekkel és
szolgáltatásokkal foglalkozó cég nyers
kémiai anyagokat keres saját gyártásának ellátásához. A partnereket az alábbi országokból keresi: Litvánia, Lengyelország, Csehország, Magyarország,
vagy Románia gyártói vagy alvállalkozói megállapodás keretében.
A keresett anyagok: MEG, MPG, MEA,
EDTA.

BRUK20170607001

BRSE20170613001

Egy brit cég szeretné kihelyezni a
méret és kapacitás szerint széles választékban gyártott kézi fémlemez
megmunkáló gépeinek gyártását és
összeszerelését. Hosszú távra keresnek
eszközgyártó partnert. Elvárás, hogy
minden termék esetében meg kell felelni a cég által megkövetelt CE előírásoknak.
BRIT20170530001
Biológiailag lebomló és komposztálható tasakok árusítására és forgalmazására specializálódott egy olasz
nagykereskedő üzlet. A cég Szardínia
szigetén található és beszállítói szolgáltatásait biztosítja az egész országban. Vákuumtasakokat gyártó partnert
keresnek Európában elsősorban sima
vákuumtasakok és hőre zsugorodó tasakok gyártására forgalmazói megállapodás keretében.
BRNL20170620001
Ömlesztett áruk tárolására használt
ládákat árusító holland vállalkozás
keres akár 450 kg ömlesztett árut (elsősorban élelmiszer) tárolni képes és
egymásra pakolható (akár 8-10), ös�szehajtható műanyag ládákat beszállító partnert. A megtöltött ládákat
alacsony hőmérsékleten tárolják, így
a műanyag fontosa tulajdonsága kell,
hogy legyen, hogy stabil maradjon a
hosszú távon -7 Celsius fokon történő
tárolás esetén is. A svéd vállalkozás forgalmazni szeretné ezeket a tárolókat,
így értékesítői megállapodást ajánl.

Belső dizájnra fókuszáló svéd kkv keres
üveg hengereket (egyedi tervezésű vázák alkotóelemének) gyártó partnert. A
cég versenyképes árakkal rendelkező és
a megadott előírások alapján a hengereket elkészíteni képes gyártót keres.
BRTR20151126001
Majdnem minden szektor számára széles körben alkalmazható fém – acél és
vas – termékekre specializálódott török
vállalkozás keres beszállítót és gyártót
az EU-ból, aki szeretné acél termékeit a
török piacon is forgalmazni.
BRPL20170630001
Kereskedelmi tevékenységben tapasztalt lengyel kkv, hirdetési területen
keres ipari és kereskedelmi partnert,
műanyag termékeket, kemikáliákat
mint ragasztók vagy turista eszközöket gyártókat, hogy képviselje őket a
lengyel piacon. Az együttműködés kereskedelmi ügynökségi megállapodás
keretében kívánt.
BRCN20170705001
Repülőgép-alkatrészek gyártására és
szerelésére specializálódott egy kínai
cég. A jelenlegi gyártási státuszuk miatt
több gyártó eszközre lenne szükségük
a megnövekedett rendelési mennyiség
miatt. Sürgősen szükséges eszközök:
megmunkáló gépek, fémlemez megmunkáló eszköz, hőkezelő eszköz és 3
tengelyű koordinációs mérőműszer. A
kínai cég az együttműködést vásárlói
megállapodás keretében szeretné intézni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network (EEN) szolnoki irodája szervezésében minden csütörtökön 14 órától betekintést nyerhet a hálózat ingyenes nemzetközi partnerkereső
adatbázisának működésébe és használatába.
■■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső adatbázis (POD – partnership opportunies database)?

■■ Mire jó az adatbázis?

■■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas ajánlati/keresési profil?
■■ Hogyan működik a rendszer?
■■ Miben segíthet a hálózat?

A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figyelembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy igényt kíván megjelentetni.
Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben. Részletekért kérjük, keresse kollégáinkat!

Rabi Zsuzsa

Gazdaságfejlesztési vezető

Szabó András

Gazdaságfejlesztési munkatárs

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

+36 20 246 8103

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

andras.szabo@iparkamaraszolnok.hu
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AKTUÁLIS

A FELHŐ JOGI KÖRNYEZETE MIK A KOCKÁZATOK?
DR. VIRÁG TAMÁS - KCG PARTNERS ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

A felhő térnyerése évek óta vitathatatlan. A felhőalapú szolgáltatások rohamos terjedésével pedig egyre hangsúlyosabban merül fel az a kérdés, hogy a jogi szabályozás elősegíti, vagy inkább
akadályozza a felhőalapú számítástechnika (cloud computing) alkalmazását, illetve, hogy men�nyiben képes kezelni a felhő jelentette kockázatokat. Ahogy az általában lenni szokott a jogi
szabályozás jócskán lemaradva követi a technológiai fejlődést, jelen esetben sincs ez másként.

Felhőjogról, mint önálló jogágról
még nem beszélhetünk, a felhő által felvetett jogi problémák számos
területet érintenek, mint például
az adatvédelem, szerződések joga,
elektronikus kereskedelem, büntetőjog, kiberbiztonság, szellemi alkotások joga. Az adatvédelmi szabályozás
talán a legjelentősebb terület, amely
a felhő elterjedésének a gátja lehet.
Mi a felhő?
Az Európai Bizottság 2012. szeptember 27-i, „A számítási felhőben
rejlő potenciál felszabadítása Európában” című közleménye („Felhő
Közlemény”) szerint leegyszerűsített
kifejezésekkel megfogalmazva a
„számítási felhő” adatok interneten
keresztül elért, távoli számítógépeken történő tárolását, feldolgozását
és felhasználását jelenti. A magyar
jogban a következő definíciót találjuk
a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásra: olyan információs társa-

dalommal összefüggő szolgáltatás,
amely lehetővé teszi konfigurálható
számítási erőforrások - különösen
hálózatok, kiszolgálók, tárolók, alkalmazások, szolgáltatások - osztott
készletének igény szerinti, hálózaton
keresztül történő elérését, és jellemzője a szolgáltatások igény szerinti
használata, a hálózati elérés, az erőforrás készlet kialakítása, a rugalmasság valamint a szolgáltatás mérése.
A felhőszolgáltatásokat a tartalmuk
alapján jellemzően az alábbi három
csoportba szokás osztani:
■■ Szoftver mint szolgáltatás: a felhőszolgáltató a szoftvert nyújtja
interneten (http protokollon) keresztül („SaaS”);
■■ Platform mint szolgáltatás: a felhőszolgáltató az alkalmazás üzemeltetéséhez szükséges környezetet biztosítja („PaaS”);
■■ Infrastruktúra mint szolgáltatás:
a felhőszolgáltató az infrastruktúrát (virtuális gépet és más erőforrásokat) biztosítja, az operációs
rendszert és az alkalmazásokat a
felhasználó működteti („IaaS”).
A felhő és az adatvédelem
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy
az adatok milyen feltételek mentén
tárolhatók a felhőben. Az adatvédelmi szabályozás kapcsán célszerű a
2018. május 25-tól minden EU tagállamban kötelezően alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet
(„GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet”) rendelkezéseit vizsgálni.
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Az adatok köréből az adatvédelem
területe a személyes adatok kezelését szabályozza, a személyes adatok
köre azonban meglehetősen tág:
személyes adat az azonosított vagy
azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ. A természetes személy
azonosítható, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható. (Személyes adat tehát például a cégek
által az érintettekre vonatkozóan kezelt bármely adat, pl. az ügyfél neve,
e-mail címe, telefonszáma).
Az adatkezelés pedig a személyes
adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így például a tárolás.
Az adatvédelmi szabályozás következő logikai lépcsője, hogy ki minősül
adatkezelőnek. Adatkezelő az, aki a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozó pedig az, aki az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel.
A megkülönböztetés jelentőségét az
adja, hogy az adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek köre
szélesebb. Az európai uniós adatvédelmi munkacsoport, 05/2012-es
véleménye alapján alapesetben már
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A FELHŐ JOGI KÖRNYEZETE - MIK A KOCKÁZATOK?

a felhőszolgáltatás igénybe vevője is
adatkezelőnek minősül, mert ő határozza meg az adatkezelés célját. Előfordulhat persze az az eset is, amikor a felhőszolgáltatóval szerződést
kötő fél is adatfeldolgozó, mert más
nevében kezeli az adatokat, ebben
az esetben az adatkezelő hátrébb
áll a szerződéses láncolatban. A felhőszolgáltató pedig alapesetben
adatfeldolgozónak minősül, aki a
felhő felhasználóval kötött szerződés
alapján végzi a tevékenységét. Arra
is van ugyanakkor lehetőség, hogy
a felhőszolgáltató adatkezelőnek
minősüljön, ha például az adatokat
a saját céljaira is kezeli, de ez nem
változtat a felhő felhasználó (vagy
a vele szerződéses láncolatban álló
más személy) adatkezelői minősítésén. Az adatkezelő (adott esetben a
felhő felhasználó) tehát a rá vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek betartása alól nem mentesül pusztán
azáltal, hogy felhőszolgáltatót vesz
igénybe. Így például az adatkezelés
jogszerűségéhez szükséges, hogy
az adatkezelő megfelelő jogalappal
rendelkezzen az adatkezelésre, azaz
például rendelkezésre álljon az érintett hozzájárulása.
A felelősségi szabályok egyértelműek: aki az Általános Adatvédelmi
Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett
kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet
az Általános Adatvédelmi Rendelet
sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés
által okozott károkért, ha nem tartotta be az Általános Adatvédelmi
Rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen
kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen
módon nem terheli felelősség.
Fel kell hívni a figyelmet e körben
arra is, hogy az adatkezelő kizárólag
olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés
Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és
az érintettek jogainak védelmét biz-

tosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatkezelő terhére esik tehát a
megfelelő felhőszolgáltató kiválasztása. Az EU részéről évek óta tartó
munka folyik annak érdekében, hogy
olyan környezet kerüljön kialakításra,
amely elősegíti az európai adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelni
tudó felhőszolgáltatók működését.

Európai Uniós törekvések
Az Általános Adatvédelmi Rendelet
célja, hogy a felhőszolgáltatásokat
tekintve is EU szintű egységes piac
valósuljon meg. A GDPR az általános
rendelkezései között rögzíti, hogy
a személyes adatok Unión belüli
szabad áramlása nem korlátozható
vagy tiltható meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével összefüggő okokból, a harmadik
országokba történő adattovábbítás
tekintetében pedig szigorú követelményeket támaszt, amelyek célja az,
hogy az adattovábbítás eredményeként az ilyen országokban történő
adatkezelés az európai uniós adatvédelem szintjével megegyező szintű
védelmet élvezzen.
A felhőszolgáltatók közötti verseny
elősegítése, a vendor lock-in elkerülése is cél: a GDPR az adathordozhatósághoz való jog biztosításával
a felhőszolgáltatók közötti váltást
is elősegítheti közvetetten. Bár az
adathordozhatósághoz
való
jog
adatkezelők között gyakorolható, a
Munkacsoportnak az adathordozhatósághoz való jogra vonatkozó

iránymutatása („WP242”) felhívja arra
a figyelmet, hogy abban az esetben,
amikor az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe (tehát pl. felhőszolgáltató igénybevétele esetén), akkor
az adatfeldolgozóval kötött szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az
adatfeldolgozó megfelelő technikai
és szervezési intézkedésekkel segíti
az adatkezelőt az érintett jogainak

(tehát az adathordozhatósághoz való
jog) gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása érdekében.
A WP242 arra is felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben az adatfeldolgozó (jelen esetben a felhőszolgáltató)
közös adatkezelőnek minősül, a vele
kötött szerződésnek egyértelműen
rögzítenie kell, hogy kinek a felelősségi körébe tartozik az adathordozással kapcsolatos kérelmek teljesítése.
A Felhő Közleményben lefektetett
és megvalósult célok között szerepel a szabványosítás, azaz európai
szabványok meghatározása, önkéntes tanúsítási rendszerek fejlesztése,
illetve a felhő-iparággal együttműködve a felhőszolgáltatókra vonatkozó magatartási kódexek kidolgozása, a szolgáltatási szintre vonatkozó
megállapodásokra vonatkozó mintafeltételek kidolgozása. Ez a munka
nem eredménytelen, az európai felhő iparág és szereplői is aktívan részt
vesznek az önszabályozásban annak
érdekében, hogy megfeleljenek a
GDPR-nak és ezt tudassák a felhasználóikkal. A Bizottság 2016. április 19i, az európai felhő kezdeményezésről
szóló közleményében („Felhő Kezdeményezés”) bejelentette az euró-
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AKTUÁLIS

Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
Iránymutatás adatkezelők, adatfeldolgozók részére

pai tudományosadat-felhő („Európai
Felhő”), illetve az annak alapjául szolgáló, szuperszámítógépre épülő európai adatinfrastruktúra létrehozását. Az Európai Felhő a tudományos
szférát követően a tervek szerint a
köz- majd a magánszféra részére is
hozzáférhetővé válna, amelynek célja az érintett iparágak, különösen a
kkv-k erőforrás-hatékonyságának a
javítása. Cél tehát, hogy a következő
években átfogó európai felhő-infrastruktúra kerüljön kialakításra.
Az Európai Bizottság további intézkedéseket tervez annak érdekében,
hogy a Kezdeményezés lefedje az
üzleti felhasználók felhőre vonatkozó szerződéseit, valamint, hogy
megkönnyítse az üzleti felhasználók
felhőszolgáltatók közötti váltását,
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további jogalkotás várható az unión
belüli szabad adatáramlás biztosítása érdekében, illetve a célok között
szerepel egy uniós szintű ikt biztonsági keret létrehozása.
Hazai szabályozás
Az Infotv. jelenleg is rögzíti az adatkezelő kártérítési felelősségét: ha az
adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni, továbbá személyiségi
jogi jogsértés esetén sérelemdíj követelhető az adatkezelőtől. A törvény
kimondottan szigorú rendelkezése
továbbá, hogy az érintettel szemben
az adatkezelő felel az adatfeldolgozó, tehát a felhőszolgáltató által oko-

zott kárért is, továbbá az adatfeldolgozó személyiségi jogsértése esetén
is ő köteles az adatfeldolgozó helyett
sérelemdíjat fizetni az érintett részére. A mentesülés akkor lehetséges,
ha az adatkezelő bizonyítja, hogy a
kárt, vagy a személyiségi jogsérelmet
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) honlapján közzétett, az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazására vonatkozó
felkészüléssel kapcsolatos tájékoztatás szövegéből arra lehet következtetni, hogy a NAIH – eddigi gyakorlatával
egyezően – továbbra is szigorúan, az
uniós szabályozáshoz képest szűkítő
értelmezés mentén fogja kezelni az
adatvédelmi kérdéskört.
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SZAKKÉPZÉS

KIVÁLÓ KÉPZŐHELY CÍM
2017.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmunkástanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó gazdálkodó szervezeteket kamarai kitüntetéssel ismeri el,
ezért pályázatot hirdet „Kiváló Képzőhely Cím” odaítélésére.

A cím alapításának célja:

A minősítés szempontjai:

A minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő munkát kiemelkedő eredményességgel végző
gyakorlati képzőhelyek elismerése.

■■ Tanulók átlag eredménye.

A cím adományozásának feltételei:
Odaítélhető annak a gazdálkodó
szervezetnek, amely/aki a szakképzési
törvényben megfogalmazott és elvárt
alapkövetelményeken túl az oktató-nevelő munkájában az adott szakképesítésre előírt szakmai- és vizsgáztatási követelményeknek megfelel és
kiemelkedő eredményességű.
Képzőhely ellenőrzés minősítésének
eredménye = Kiválóan megfelelt, minősítés szempontjait figyelembe véve
KÍVÁLÓ minősítést kapott.
A cím odaítélését kezdeményezheti,
odaítélésére pályázhat:
■■ Pályázhat a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet, egyéni
vállalkozás.
■■ Javaslatot tehet szakképzést folytató szakképző intézmény/iskola.

■■ SZKTV és OSZTV eredmények.
■■ A kötelező tanulószerződéses juttatáson felül adott juttatások biztosítása.
■■ Gyakorlati oktatók minősítése: végzettsége (mesteroktatók száma),
továbbképzések biztosítása, tanulói elégedettség.
■■ Tanügyi dokumentumok vezetése,
értékelése.
■■ Tárgyi feltételek, oktatástechnikai
eszközök kiemelkedő biztosítása.
■■ Tartalmi munka vizsgálata: a munkafeladatok illeszkedése a képzési
követelményekhez.
■■ Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képzés biztosítása.
A cím adományozása:
A cím odaítélésről az Elnökség dönt a
Szakképzési Kollégium és az érintett
szakmai osztály véleményének figyelembe vételével.

A címet első alkalommal 2013-ban a
2012/2013 tanév értékelése alapján,
azt követően évente adja ki a JNSZM
Kereskedelmi és Iparkamara “JNSZM
Kereskedelmi és Iparkamara Kiváló
Képzőhelye 2017” elnevezéssel.
A címeket évente az alábbi képzőhely
kategóriákban és feltételekkel adja ki
a kamara:
■■ I. kategória: Tanműhelyi és üzemi
képzést is biztosító képzőhely (1
cím)
■■ II. kategória: Csoportos üzemi képzést biztosító képzőhely (1 cím)
■■ III. kategória Egyedi képzést biztosító képzőhely (1 cím)
A címet ugyanaz a képzőhely korlátozás nélkül többször is elnyerheti, ha a
követelmények vizsgálata alapján jogosult a címre.
Pályázat benyújtásának végső időpontja: 2017. október 15.

■■ Odaítélését kezdeményezheti a
JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara szakmai osztálya.
A kezdeményezést a javaslat indoklásával a JNSZM Kereskedelmi és
Iparkamara szakképzési vezetőjéhez
(5000 Szolnok, Verseghy park 8.) Pályázati adatlapon, 1 példányban, az
előírt mellékletekkel kell benyújtani.
Elbírálás módja:
A pályázati határidőt követően több
lépcsőben, a JNSZMKIK elnökség jóváhagyásával.
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VÁLLALKOZÁS

„SZAPPAN A LELKÜNKBEN,
LELKÜNK A SZAPPANBAN”
CÉGBEMUTATÓ: SEBŐK ZSOLT - FIRE-ALARM GROUP KFT.

Ezzel a szlogennel indította útjára a NATINCA márkanév alatt gyártott természetes szappanjaikat a szolnoki telephellyel rendelkező Fire-Alarm Group Kft. Meglehetősen szokatlan, hogy
egy biztonsági rendszer szolgáltatással foglalkozó cég égisze alá hogyan fér el egy ennyire
más irányú tevékenység, de erre is választ kapunk a cég ügyvezetőjétől, Sebők Zsolttól:

„Cégünk 1998-tól foglalkozik villanyszereléssel, a szakágazaton belül
tűz- és vagyonvédelmi rendszerek
tervezése, telepítése, kivitelezése és
karbantartása történik. Annak ellenére, hogy a cég szépen prosperáló
ívet mutat, mindig a biztonságra törekedtünk és kerestük a lehetőségét
a több lábon állásnak. Ezért 2012ben kezdtünk újabb lehetőségek
után nézni, teljes egészében eltérő
irányzatok felkutatásával foglalkozni.
Tervezett céljainkban egy stabil, de
más területet felölelő tevékenységet
kerestünk. Így esett a választás a feleségem korábbi hobbijából indult
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természetes szappanok készítésének
megvalósítására”
Hogyan indult a Natinca kézműves
szépészet?
A másfél évnyi tesztelés és kísérletezés után 2014 év végén elindult
a gyártás, ami eleinte csak 23 féle
szappant és 19 féle illóolajat foglalt
magába. Később testvajak, testolajok, ajakápolók és hintőpor gazdagították a Natinca kézműves szépészet
palettáját. Az elkövetkező két évre
is megvannak már a tervek, hogy
milyen újdonságokkal szeretnénk a

termékskálát bővíteni. A természetes
alapú és kézművesnek mondott kozmetikumok piacának rendkívüli telítettsége nagy kitartást és kreativitást
igényel, hiszen számtalan hasonló
cég vetette meg a lábát Magyarországon az elmúlt években ezen a területen.
Mely értékesítési formát részesítik
előnyben?
Úgy gondoljuk, hogy mindhárom
rendelkezésünkre álló értékesítési
formát használnunk szükséges.
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CÉGBEMUTATÓ: SEBŐK ZSOLT - FIRE-ALARM GROUP KFT.

Hagyományos kereskedelmi: Az elmúlt másfél évben közel 70 kereskedelmi partnerrel büszkélkedhetünk,
melyek túlnyomó többségében kelet-Magyarországi lefedettséget jelentenek. Nagy örömünkre szolgál,
hogy 2016. októberétől a Herbária Zrt.
szerződött partnerei lettünk, illetve a
budapesti Herbaház és a debreceni
Varga Reformház nagykereskedelmi partnerekkel tettük stabilabbá a
vállalkozást. Viszonteladóink gondos
munkájának köszönhetjük azt a piaci pozíciót, ahová eljutottunk, ezért
igyekszünk mindent megtenni, hogy
ezek a meghatározó kapcsolatok továbbra is fennmaradjanak. Célunk,
hogy a 2018-as év végére a dunántúli
régióban is ismertté tegyük a Natinca márkanevet.
Online értékesítés: A webáruházas
kereskedelmünket nyár közepétől
újragondoltuk ezért azt egy új, lendületes, ötletekben bővelkedő fiatal
korosztály támogatásával indítottuk
el. Ahhoz, hogy ezt a költséghatékony értékesítési formát maximális
sikerre vigyük, a közösségi médiában
is aktivitást kell mutatnunk, hiszen
egymást erősítve érhetünk el számottevő eredményeket.

Vásárok, rendezvények: Az idei évtől
indítottuk el a különböző kitelepüléseinket, hiszen rendkívül fontosnak
tartjuk azt az irányelvet, mely szerint
szükség van a közvetlen, személyes
kapcsoltra ahhoz, hogy megismertessük termékeinket és bizalmat
építsünk a márkánk iránt. Arról nem
is beszélve, hogy a felmerülő kérdésekre azonnali válaszokat kaphat a
vásárló, miközben lehetőség nyílik
közelebbről szemügyre venni, kézbe
fogni, megillatozni a kívánt terméket.
A közösség építő hatásról nem is beszélve.
A Natinca megálmodóját, Sebők
Andit kérdeztük, hogy kiknek ajánlják termékeiket?

telik a hagyományokat. Keresik azt,
amiben és akiben bízhatnak, aktív
életet élnek, és tudatosan válogatják meg a körülöttük lévő tárgyakat,
embereket és akik gondoskodnak a
családjukról.
A sorból a férfiak sem hiányozhatnak, hiszen ők alapvetően kevesebb
figyelmet kapnak a kozmetikumok
világában. Rájuk is gondoltunk, hiszen nem csak a borotválkozó szappanunkat használhatják, hanem az
összes bőrápoló készítményt is figyelmükbe ajánljuk. Természetesen
a babákról és a kisgyermekekről sem
feledkeztünk meg, viszont az ő bőrápolásunk már nagyobb körültekintést igényel.

Nehéz egyetlen mondattal válaszolni erre a kérdésre, hiszen
az üzenetünk is azt hirdeti: A
SZÉP ÉS EGÉSZSÉGES BŐR
MINDENKINEK JÁR! Valóban
szinte mindenkire gondoltunk,
alig találunk kivételt. Amennyiben határok közé kell szorítani
úgy: vásárlóink 23-55 év közötti, igényes nők, akik vonzódnak
a természetességhez, keresik
az újat, hangulatosat, de tiszWWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU | FACEBOOK.COM/JNSZMKIK
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KISÚJSZÁLLÁS,
SÁSASTÓ UTCAI CUKRÁSZDA
TÖRTÉNETE!
CÉGBEMUTATÓ - SZILÁGYI ZSOLT - CUK-HOR BT.

A CUK-HOR Bt. 1999-ben kezdte meg működését, egy bérleményként használt cukrászüzemben. Eleinte 2-3 tanulóval. Akkor csak kiszállítással foglalkoztunk. Süteményeinket
nagyobb áruházaknak, kisebb üzleteknek szállítottuk. Folyamatosan próbáltunk fejleszteni, üzemünket bővíteni, vevőkörünk listáját szélesíteni, eljuttatni termékeinket a lakosság
részére, potenciális vevőket szerezni.

Ennek függvényében nyitottuk meg
cukrászdánkat 2007-ben, és alapítottuk meg a saját üzemünket Kisújszálláson a Sásastó utcában.Itt - vevőink
örömére - helyben elfogyaszthatták
süteményeinket, rendelhették meg
az egyedi elképzeléseiknek megfelelő tortákat. Továbbá kávéval és üdítővel is szolgáltunk. Fagylaltkészítéssel
és -árusítással is foglalkoztunk.
A kiszállítás továbbra is működött, és
működik mind a mai napig.
Tanulóképzéssel 2004 óta foglalkozunk folyamatosan. A gyerekeket tanulószerződéssel és együttműködési
megállapodással egyaránt fogadjuk.
Jó kapcsolatot ápolunk néhány – közelünkben lévő – cukrász képzéssel
foglalkozó iskolával, ahonnan a tanulók szoktak érkezni hozzánk.
Emellett jó az együttműködés a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályával. Nagyon sok segítséget kapunk a tanulókra vonatkozó
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rendeletek értelmezésében, alkalmazásában. A kamara szervezésében külföldi, szakmai tanulmányúton vettünk részt Németországban
és Olaszországban.
Oktatóként rendelkezek mestervizsgával, tehát a törvényi előírásoknak
ebből a szempontból is megfelelünk.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók szeressék, mindent megtanuljanak szakmájukról,
és a későbbiekben „jó”cukrász váljon
belőlük. Létszámunk folyamatosan
bővül, örülök, hogy egyre többen választják ezt a szakmát, ami hivatás is
egyben.
Jó érzés átadni a tudásom a jövő generációjának!
2013-ban egy megnyert pályázat által
fejlesztettük gépállományunkat, ami
jelentősen elősegítette munkánkat.
Folyamatosan törekszünk a korszerűsítésre mind az eszközeinket, mind
a gépeinket, mind pedig a tudásunkat illetően. Tanfolyamokon veszünk

részt. Újabb és újabb süteményeket
készítünk, technikákat alkalmazunk.
Ebben az évben nyitottuk meg Kenderesen a Gesztenye Fagyizót.
2015-ben újabb pályázat által az ös�szes gépünket modern eszközre cseréltük.
2016-ban - a város színvonalát emelve - megnyitottuk a központban lévő
Vigadó Cukrászda és Kávéházat. Itt
kényelmesen a teraszon üldögélve
fogyaszthatják el süteményeinket,
fagyizhatnak, melyek mellé kávéspecialitásokkal, koktélokkal és sok-sok
különlegességgel is szolgálunk.
A CUK-HOR Bt. sok szeretettel várja
üzleteiben a kedves vendégeket és
a tanulni vágyó fiatalokat!
Szilágyi Zsolt
ügyvezető
Elérhetőségek:
Cím: 5310 Kisújszállás, Sásastó u. 2.
Telefon: 06-59/520-547
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BEMUTATKOZIK A
KUNFERR
ACÉLSZERKEZETI KFT.
CÉGBEMUTATÓ: CSÓTAI LAJOS - KUNFERR ACÉLSZERKEZETI KFT.

Bár cégünk a fiatal vállalkozások sorába tartozik, hagyományait, tapasztalatait illetően 50
éves múltra tekinthet vissza. Az elődök sorába tartoztak Kisújszállás város kisiparosai, akik
1948-ban Ipari Szövetkezetet alapítottak, és amelynek alapjain fejlődött ki a Cég mai formája. Az alapítók gyakorlatát követve, folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk dolgozóink
szakmai képzésére, a technikai újdonságok átvételére.

Cégünk tevékenységéhez tartozik kisméretű (középnehéz) acélszerkezetek
gyártása, gépvázak, gépalkatrészek
gyártása megmunkálással, mezőgazdasági gépalkatrészek gyártása, önrakodó darualkatrészek előállítása.
Cégünk MSZ EN ISO 3834-3: 2006
hegesztőüzemi minősítéssel rendelkezik. Minősített hegesztőink és sokoldalúan képzett lakatosaink, megbízható forgácsoló szakembereink a
stabil műszaki irányítóinkkal együtt
adják a garanciát partnereink sokirányú igényeinek kielégítésére.

tanulószerződés keretében foglalkozunk. Fontosnak tartjuk a megfelelő
szakemberképzést, amely által lehetőségünk van megoldani a szakemberpótlást. Gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, hegesztő és CNC gépkezelő
szakmákban biztosítunk gyakorlati
képzést. Helybeli és környező iskolákból is fogadunk tanulókat:

a gépparkunkat tudtuk fejleszteni, ezáltal is szélesebb körű oktatást biztosítva tanulóinknak.

■■ Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kisújszállás)

a hosszú távú gondolkodás jellemzi,
amellett természetesen, hogy mindenkor az eredményes gazdálkodás
fenntartására törekednek. Megrendelőinkkel szemben a vállalt határidők
betartására nagyon érzékenyek vagyunk és a minőségi előírások figyelembe vételével úgy alakítjuk ki árainkat, hogy megrendelőink hosszútávra
tervezhessenek.

Már több évben is a legtehetségesebb
végzős tanulóknak felajánlottuk a cégünknél való elhelyezkedést, többen
éltek is ezzel a lehetőséggel.
A társaság tulajdonosait és vezetőit

Személyi adottságaink mellett a rendelkezésünkre álló technológiák gondoskodnak arról, hogy a megrendelt
gyártmányok igényeinek tökéletesen
megfeleljünk. Ezek fejlesztését az elmúlt évek során túlnyomórészt saját
erőből, illetve pályázati forrásokból
valósítottuk meg.
Főbb partnereink közé tartoznak:
Magyarországon:

■■ Präzi-Hungaria Kft. (korábbi nevén:
CONTAREX Agrotechnikai Kft, mezőgazdasági gépalkatrészek gyártása)
■■ SZIMMETRIA Kft. (szerszámgépek
forgácsolt alkatrészeinek és lemezszerkezeteinek gyártása)
Külföldön:

■■ PENZ CRANE GmbH. A-8753 Aichdorf (önrakodó darualkatrészek
gyártása)
■■ CONSTANTIN
HANG
GmbH.
D-73037 (papíripari gépalkatrészek
gyártása)
Tanulóképzéssel 2011-től együttműködési megállapodás, majd 2012-től

■■ Karcagi SzC Ványai Ambrus Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája (Túrkeve)
■■ Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (Karcag).
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, akik minden támogatást, segítséget megadnak ahhoz, hogy képzéseink sikeresek
legyenek. Lehetőségünk van a tanulóképzés rendszeréhez kapcsolódó pályázatokon is részt venni. Több sikeres
pályázaton vagyunk túl, amelyek által

Törekvésünk, hogy mind belföldön,
mind külföldön bővítsük kapcsolatainkat, melynek megvalósítására
ajánljuk magunkat a KUNFERR Acélszerkezeti Kft. tevékenységének teljes
palettájával.
Kérem, keressenek bennünket, tegyék
próbára készségünket, képességünket.

WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU | FACEBOOK.COM/JNSZMKIK
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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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?
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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, 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!
www.iparkamaraszolnok.hu
56 / 510-615
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gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
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KAMARAI
SZAKTANÁCSADÓK
SZAKTANÁCSADÁS A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁNÁL

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

Hogyan tehetem fel a kérdésem?
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szaktanácsadói készséggel állnak az
Ön és vállalkozása rendelkezésére. Amennyiben
vállalkozása működtetése közben bizonytalan egy
ügy kapcsán, keresse megújult honlapunkon a
www.iparkamaraszolnok.hu oldalon, a Gazdaságfejlesztés főmenü / Tanácsadók menüpont alatt
szakértőinket.
1. A kérdés természetétől függően válassza ki a
megfelelő szakembert, a megjelölt szakterület
alapján.
2. A tanácsadó nevére kattintva megtekintheti
szakmai önéletrajzát és referenciáit.
3. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kattintva az oldal egy elektronikus formanyomtatványon kéri az Ön adatait és elérhetőségeit.
(Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében
pontosan adja meg adatait!)
4. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt
területre, majd kattintson a „KÜLDÉS” gombra!
5. Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik
kamaránk automatikus válaszüzenete: „Köszönjük megkeresését! Kérdését megkaptuk,
melyre szaktanácsadónk öt napon belül megküldi válaszát!”

Az alábbi sorozatban ismerje meg szaktanácsadóinkat és tevékenységüket! Kövesse Ön is a Jászkun
Gazdaság soron következő számait, melyekben
részletesebben is megismerheti tanácsadóink
szakmai életútját, szakértői tevékenységüket és referenciáikat.
Jelen számban bemutatkozik:
• DR. KOTHENCZ ÉVA
Környezetvédelem (hulladékgazdálkodás)
• BÜKI PÉTER - ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT.
Munkavédelem, Tűzvédelem
• DEBRECZENI LÁSZLÓ
Környezetvédelem (zaj-, levegőtisztaság-, és
vízvédelem)

Mi a teendő a válasz megérkezése után?
Amennyiben a tanácsadás eredményeként célzott
szaktanácsadói tevékenység szükségeltetik (személyes
kiszállás, a vállalatra szabott jelentés, kiértékelés, elemzés elkészítése), a tanácsadói díj megállapítása egyedi
megállapodás alapján történik.
Ebben az esetben munkatársaink a válaszlevélhez csatolják szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit is.
WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU | FACEBOOK.COM/JNSZMKIK

33

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

DR. KOTHENCZ ÉVA
KÖZBESZERZÉS

Dr. Kothencz Éva vagyok,
közbeszerzési
szakértő, társasági, illetve közbeszerzési szakjogász. 1998 óta foglalkozom közbeszerzéssel.
Pályámat
a
Közbeszerzések
Tanácsánál
kezdtem, amely kiváló
iskolának bizonyult. Itt
széles körű jogalkalmazói
tapasztalatok
megszerzésére nyílt lehetőségem ajánlatkérői
és ajánlattevői oldalon
egyaránt. Egyebek mellett módom volt bekapcsolódni a közbeszerzéseket érintő jogszabályok előkészítésébe is. 2003-2010 között a Közbeszerzések Tanácsa
jogi osztályának, majd főosztályának a munkáját irányítottam.
2011 óta saját cégünkben, a P. pro Közbeszerzési Tanácsadó és Oktató Kft.-nél tevékenykedem, amelynek
tulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Ügyfeleink között
közigazgatási szereplők és ajánlattevők egyaránt szerepelnek.

2001 óta oktatok és igyekszem átadni a tapasztalataimat különböző fórumok, kisebb és nagyobb létszámú
konferenciák, vállalati tréningek keretében. 2016. óta
közbeszerzési referensképzésben is részt vállalok.
Több közbeszerzési témájú kiadvány szerkesztésében
vettem részt, illetve jelentek meg azokban írásaim.
Rendszeresen publikálok közbeszerzési témákban a
Perfekt Gazdasági, Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
„Szakmai Blog” nevű oldalán, illetve 2016-ban közreműködhettem a Wolters Kluwer Kft. kiadásában
megjelent közbeszerzési nagykommentár megszületésében.
Kapcsolatom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közel 7 éves múltra tekint
vissza. Mindig szívügyemnek tartottam a kamarákkal,
illetve a kamarák által képviselt vállalkozói körrel való
élő kapcsolatot. A kamarai rendezésben megvalósuló
konzultációk, tréningek – amelyek a szolnoki kamarával való együttműködésünknek is az alapkövét jelentik – mindig kiváló alkalmat jelentenek a vállalkozói
szféra által tapasztalt nehézségek megvitatására, a
problémák tisztázására. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán túl a Fejér Megyei
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával is hasonlóan jó kapcsolatot ápolok.

BÜKI PÉTER - ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT.
PÁLYÁZATOK

Az ECONOSERVE Pályázati Kft. az ECONOSERVE csoport legfiatalabb
tagjaként
2003-ban
kezdte meg működését. A kezdeti üzletági
tevékenységet követően 2005-től munkánkat
önálló, 100%-ban magyar tulajdonban lévő,
gazdasági
vállalkozás
keretein belül végezzük.
Vállalkozásunk fő profilja az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás, amely
pályázatfigyelésből, a projektek tervezéséből, a pályázatok és megvalósíthatósági tanulmányok megírásából, valamint nem utolsó sorban a nyertes projektek
megvalósításából áll. Tevékenységeinkkel teljes körű
szolgáltatást kívánunk nyújtani partnereinknek.
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Kollégáink közgazdász, pedagógus és idegenforgalmi végzettségekkel rendelkeznek, amelyet közösen
kívánunk partnereink szolgálatába állítani. Budapesti székhelyünk ellenére szívesen dolgozunk az ország
egész területén, hiszen mindannyiunk sok szállal
kötődik egy-egy vidéki településhez. Munkánkat önállóan, de mégis közösen végezzük, megosztva egymással tudásunkat, tapasztalatainkat, sikereinket és
nehézségeinket. Büszkék vagyunk arra, hogy megbízhatóak, őszinték, kreatívak, vagyunk, hogy jó minőségben és gyorsan dolgozunk, csak olyat ígérünk,
amit biztosan meg is tudunk tartani, alázattal igyekszünk végezni a munkákat, és végül de nem utoljára,
hogy eredményesek vagyunk. Mottónk a munkában:
Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és
amihez erőd van...
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával 2014-ben vettük fel a kapcsolatot.
Kezdetben az együttműködés csak a helyi vállalkozóknak megrendezett tájékoztató előadások meg-
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tartására korlátozódott. Ezeken az előadásokon az
éppen aktuális gazdaságfejlesztési pályázatokkal
kapcsolatban kaptak tájékoztatást az érdeklődők,
illetve az előadást követően, személyes konzultáció
lehetőségét is biztosítottuk.
Az évek folyamán a közös munka sikerein felbuzdulva tovább fejlesztettük szolgáltatásunkat és a kamarával közösen létrehoztunk egy elektronikus hírlevelet Pályázati Kisokos néven, hogy a megye vállalkozói
mindig időben értesüljenek az aktuális pályázati
kiírásokról. Tekintettel a korábbi sikeres együttműködésre, örömmel vettük a kamara felkérését szak-

tanácsadóik körébe. Nagyszerű ötletnek tartom
nemcsak magát a szaktanácsadói hálózat felállítását, hanem annak megvalósítási formáját is.
Célunk, hogy az eddig megszerzett tudásunkkal és
tapasztalatainkkal, talentumainkkal partnereinket
szolgáljuk, támogassuk őket elképzeléseik kibontakoztatásában és azok megvalósításában. Hisszük,
hogy munkánkkal, a sikeresen megnyert pályázatokkal és közösen megvalósított projektekkel az ön
vállalkozásának, településeinknek, civil szervezeteinknek, és összességében Magyarország építésének
szolgálatában állunk.

DEBRECZENI LÁSZLÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

Debreczeni László vagyok. A
környezetvédelmi termékdíj
jogi szabályozásának hatályba
lépése óta, több mint 21 éve
foglalkozom ezzel a környezetgazdálkodási szabályzóval.
Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjaként
1996-tól a vámkezelések hatósági ügyintézése során alkalmaztam a környezetvédelmi
termékdíj jogszabályi rendelkezéseit, majd 2000-től
a Rendőrtiszti Főiskola főoktatójaként a vámjog és
vámeljárások tantárgy keretein belül a főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatói számára oktattam
a környezetvédelmi termékdíj szabályait. 2006-tól a
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán,
majd 2011-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál vettem
részt a környezetvédelmi termékdíj jogalkotási folyamatában, valamint munkám során a termékdíj szabályozást érintő adóztatási, ellenőrzési, oktatási és elemzési részterületekkel foglalkoztam. 1998-tól főiskolai
szintű képzések, felsőfokú szakképzések, és egyéb tanfolyamok keretein belül végzek környezetvédelmi termékdíjat érintő oktatási tevékenységet, továbbá több
száz szakmai rendezvényen, konferencián tartottam
előadást – kamaráknál, szakmai szövetségeknél, oktatásszervező intézményeknél stb. – e témában.
Környezetvédelmi termékdíj adóztatási és ellenőrzési
témakörökben az alábbi publikációim jelentek meg:
■■ 2016. - Környezetvédelmi termékdíj 2016. szakkönyv
(A gyakorlati szakemberek kézikönyve.) – társszerző
(kiadó: e-Termekdíj.hu Kft.);
■■ 2016. - Termékdíj szabályozás változásai 2016-ban
szakcikk készítése a Zöld Ipar Magazin (hulladékgazdálkodás, megújuló energia és környezetvédelmi szakmai lap) szakmai lapban;
■■ 2014. - II. kötet Környezetvédelmi termékdíj 2014. (A
termékdíj raktár gyakorlati kézikönyve) szakkönyv
társszerzője (kiadó: e-Termekdíj.hu Kft.);

■■ 2014. - I. kötet - Környezetvédelmi termékdíj 2014.
(A gyakorlati szakemberek termékdíj kódexe) szakkönyv társszerzője (kiadó: e-Termekdíj.hu Kft.);
■■ 2009-2014. Szakírói és lektori tevékenység a www.
termekdijinfo.hu Termékdíj tanácsadó portálnál;
■■ 2012-2013. Környezetvédelmi termékdíj szakcikkek
készítése, szakmai előadások tartása;
■■ 2011. - A környezetvédelmi termékdíjról, a regisztrációs adóról, az energiaadóról és a fémkereskedelem
ellenőrzésére vonatkozó szabályokról szóló törvény
egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2011. szakkönyv társszerzője (kiadó: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.);
■■ 2010. - Környezetvédelmi termékdíj kódex 2010.
szakkönyv társszerzője (kiadó: VIVA Média Holding);
■■ 2009. Környezetvédelmi termékdíj kódex 2009.
szakkönyv társszerzője (kiadó: VIVA Média Holding);
■■ 2009. - A számvitel időszerű kérdései 2009. /környezetvédelmi termékdíj fejezet szerzője/ (kiadó:
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.);
■■ 2009. - Mérlegképes könyvelők továbbképzése
2009. szakkönyv /környezetvédelmi termékdíj fejezet társszerzője/ (kiadó: Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.);
■■ 2008. - Környezetvédelmi termékdíj kódex ;
■■ 2008. - I. szakkönyv társszerzője (kiadó: VIVA Média
Holding);
■■ 2007. - folyamatosan környezetvédelmi termékdíj
előadások tartása (NAV, Saldo, Perfekt, Csaosz, Penta Unio, Infoszféra, Hunder, Diamond Top, KOTK,
PWC, Zenith Consulting, MLBKT, Kompkonzult, Trainex, Educon, Viva Media, OMI, MVSZ, VJASZSZ, System Media, Kopint Datorg, Adóexpo, BKIK és megyei kamarák);
■■ 2007. - folyamatosan környezetvédelmi termékdíj
szakcikkek készítése (megjelenés: Zöld Ipar Magazin, Adótanácsadó, Pénzügyőr és VÁM-ZOLL szaklapokban és egyéb szakmai kiadványokban).
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VÁLLALKOZÁS

BÁDOGOS TERMÉKEK
A JÁSZSÁGBÓL
CÉGBEMUTATÓ: LÉKÓ ZSOLT - L-COLOR SYSTEM

Az L-Color System, egyéni vállalkozásként működik. Cégünk 1994-ben alakult. Kitanult bádogos
mesterségemmel, eleinte még csak lakossági, kisebb kivitelezési, bádogozási munkák elvégzésével foglalkoztam. 2004-ben valósítottam meg elképzelésemet és megnyitottuk Bádogos
Szaküzletünket, L-Color System Esővízcsatorna Gyártó Kis- és Nagykereskedelem néven.

Vállalkozásunk
mikrovállalkozás,
amit feleségemmel karöltve vezetünk és bádogos szakemberekkel
együtt készítjük termékeinket.
A gyártási folyamatot először 70
m2-en kezdtük saját otthonunkban,
majd egy nagy ugrással megnyitottuk a Jászberényi Szatmári Ipari
parkban lévő üzemünket és üzletünket 500 m2-en.
Saját építésű és tulajdonú lemezcsarnokunkban, ipari gyártósoron
folyamatosan készülnek a bádogos
termékek, melyeket az MSZ. szabvány szerint készítünk. Az üzemben
egy 50 m2-es üzletben választhatják
ki a megrendelők és a vásárlók, a számukra legmegfelelőbb termékeket.
Az esővízcsatorna-rendszer és idomai 25’-33’ és 40’-es MSZ. méretekben készülnek. E mellett számtalan,
egyedi igényt is kielégítünk. A termékek anyagától és a készítendő termékektől függően 0,5 mm - 2 mm
vastagságig gyártunk. Tetőfedési lemezeinkkel, szegélyeinkkel, csatornáinkkal és sok más egyedi hajlítású
és készítésű termékünkkel találkozhatnak a Jászságban és az ország
más területein is.

Kis- és nagykerekedésünk mindenki
előtt nyitva áll, így azon túl, hogy rengeteg viszonteladó (bádogos) keres
meg bennünket, a lakosságot is kedvező feltételekkel várjuk!
Több éve működő webáruházunk segítséget nyújt szabvány termékeink
megismerésében, amely a rendelést
és a tervezést is kellően megkönnyíti.
Helyszíni felméréssel és hozzáértő
szakemberek segítségével kivitelezési munkálatokat is vállalunk! Keressenek bennünket bizalommal mert…
Lehet hó vagy eső az L-Color System
rendszere a nyerő!
Lékó Zsolt
tulajdonos/ügyvezető
Telephely:

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.
(Szatmári Ipari park)

Tel/Fax: +36 57 / 400-498
Mobil: +36 30 / 963 4431
Email: lcolorsystem@invitel.hu
www.csatornagyartas.hu

Alapanyag választékunk széleskörű,
ezért az építőipar minden fémlemezzel ellátott területére megtalálják
nálunk a megfelelő terméket. Kivitelezéssel és nagyfokú szakmai hozzáértéssel, tapasztalattal segítünk
minden felénk irányuló kérdésben,
amit a legjobb tudásunknak megfelelően teljesítünk! Pályázati projektek
és egyéb beruházások mellé, Gyártói
Megfelelőségi Nyilatkozatot adunk.

36

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

Egyedi bádogozás, gyártás,
kivitelezés

CÉGBEMUTATÓ: LÉKÓ ZSOLT - L-COLOR SYSTEM
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VÁLLALKOZÁS

PARTNER AZ
ÉRTÉKMEGŐRZÉSBEN
CÉGBEMUTATÓ - UNISIL HUNGARY SZILIKONGYÁRTÓ KFT.

Magyarországon egyedüli újonnan alakult vállalatként foglalkozik szilikon alapú termékek
gyártásával és forgalmazásával az Unisil Hungary Kft., amely Szolnokon, a Panel út végén alakította ki telephelyét. A hat hektáros területen helyet kapott az irodaház és a gyártócsarnokok
is. Itt zajlik a termelés tervezése, ide érkeznek a nyers-, illetve alapanyagok, és innen indulnak
az üzletekbe, illetve a megrendelőkhöz a cég által gyártott termékek.

A cég 2013-ban kezdte meg önálló
tevékenységét, előtte Specimpex Kft.
néven működött, majd abból vált ki
és annak jogutódjaként működik tovább. A cég sikeresen pályázott infrastruktúra-fejlesztésre és a termelőeszközök beszerzésére is sikerült uniós
pályázaton forrást nyerni, így ma már
Európa-szerte a jól bevált receptek
alapján készített szolnoki hidrofób tulajdonságú adalékszereket használják,
például az Unisil SE 50-94 fantázianevű anyagot, amelyet jól ismert gipszkarton-gyártó cégek is alkalmaznak az
impregnált gipszkarton-lapok előállítása során. Szintén nagy népszerűségnek örvendenek az ipari célú lakkok,
valamint az építőiparban felhasználható emulziók is.
Az alap-, illetve nyersanyagbeszerzés
a nemzetközi piacok folyamatos monitorozásával zajlik. Az Unisil Hungary
Kft. kiterjedt üzleti kapcsolatokat ápol
mind ázsiai, mind európai vegyipari
vállalatokkal, ennek köszönhetően a
cég termékei kedvező áron kerülhetnek a piacra.
A jelenlegi legfontosabb célkitűzés a
hazai piac meghódítása, ugyanis
a termékek 90%-a ma még az országhatárokon kívül talál vevőre.
Annak érdekében, hogy az általános célú felhasználás mellett a
termék különböző, speciális területeken (pl. műemlékvédelem)
is alkalmazható legyen, folyamatosan zajlik a termékek minősítése, különböző szabványok szerinti bevizsgáltatása, valamint a
marketingtevékenység bővítése.
Az Unisil Hungary Kft. termékei közül a legismertebb az
AQUAPROOF márkanéven piacra került hidrofób impregnálószer, amely minimálisra
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csökkenti a porózus
anyagok
vízfelvételi
képességét, ezáltal
segít megelőzni a
fagykárokat, a penészesedést és a
gombásodást, valamint jelentősen
javítja az épületek hőszigetelő tulajdonságait. Felhasználható térkő burkolatok, illetve
építmények élettartamának növelésére, tisztíthatóságának egyszerűsítésére. Kiváló tulajdonságai lehetővé
teszik, hogy kis beruházással jelentős
értékmegőrzést érjünk el. Természetesen nemcsak családi házak, de
intézmények és középületek, illetve
közterületek kezelésére is alkalmas.
A termékpaletta része a műgyanta
padlók széles választéka is, amelyek
lakossági célra is használhatók, de alkalmasak akár üzemek, akár atomerőművek szabvány szerinti burkolására, por- és baktériummentes, könnyen
tisztítható felületek létrehozására.
A cég termékei közül érdemes megemlíteni azt a kaucsuk alapú
tetőbevonó anyagot, amely
remek alternatívája lehet

a lapostetők szigetelésére jelenleg
használt hegesztett bitumenes lemez
technológiának, ugyanis nehezen hozzáférhető helyekre is felhordható és
varratmentes, nagy ellenálló-képességű, hosszú élettartamú bevonatot
képez. Egyedülálló összetételének köszönhetően nagyon jól tolerálja a hőingadozásokat, nem szakad, nem repedezik, nem éghető és a mechanikai
hatásokkal szemben is ellenálló, sima,
esztétikus felület hozható létre.
Az Unisil Hungary Kft. folyamatosan
bővíti termékpalettáját. Unisil márkanév alatt a cég jelenleg is forgalmaz
kül- és beltéren is használható, jó minőségű, kedvező árú zománcfestékeket. A közeljövőben a cég olyan gyártósor üzembe helyezését is tervezi, amely
alkalmas a felmerülő egyedi igényeknek megfelelő bevonószerek előállítására is.
A gyártás mellett az Unisil Hungary Kft.
komplett szolgáltatáscsomagot is kínál. Saját anyagainak felhasználásával
sírkövek tisztítását és kezelését, valamint családi házak, középületek, műtárgyak víztaszító kezelését is vállalja.
Elérhetőségek:
Unisil Hungary Szilikongyártó Kft.
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5000 Szolnok Panel u. 19.
tel: 56/521-168
e-mail: unisil@unisil.eu
web: www.unisil.eu

VÁLLALKOZÁS

A PIACON MARADÁS
FELTÉTELE: FOLYAMATOS
FEJLŐDÉS ÉS MEGÚJULÁS
CÉGBEMUTATÓ: UNITURN KFT.

Cégünk az UniTurn Kft. már több mint húszéves története során bebizonyította, hogy képes
lendületben maradni, képes a mindennapok elvárásainak megfelelni, képes folyamatosan
fejlődni. Ez pedig csak akkor történhet meg a versenyszektorban, ha a társaság szakemberei is képesek a megújulásra, fejlődésre. Társaságunk műszaki szempontból friss, ami üzleti
oldalon a cég rugalmasságát és versenyképességét növeli.

Folyamatosan keressük az új, minél
hatékonyabb technológiákat, ellátogatunk a mérvadó ipari szakvásárokra, figyeljük a gyártók fejlesztéseit, és
folyamatosan növeljük gépparkunkat.

technológiát, amellyel akár poligonmentesen 1μm belüli köralakhibával
készülnek a tengelyek. (Egy emberi
hajszál 60-90 mikron vastagságú),
mely technológiát folyamatosan fejlesztünk.

Jelenleg több, mint 40.000 nm telken, 4500 nm-es klimatizált gyártócsarnokban korszerű, számítógép
vezérelt termelő berendezésekkel
történik a gyártás svájci típusú hos�szesztergákkal, 3-5-6 tengelyes CNC
vezérelt beszúró köszörűgépekkel,
CNC mángorló géppel, CNC indukciós hőkezelővel. High tech minőségű
mérőlabor is kialakításra került az
elmúlt években, amely a precíziós
gyártást hivatott kiszolgálni, biztosítva ezáltal a vevői igényeknek való
maximális megfelelést.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek kivétel nélkül az volt a célja, hogy magasabb hozzáadott értékű termékeket
állítsunk elő. A kapacitásnövelés és
automatizálás folytatásán túl további célunk a hozzáadott érték jelentős növelése érdekében az IPAR 4.0
megoldásainak bevezetése. Alapelvünk, hogy folyamatainkból a felmerülés helyén automatizmusokkal nyerjük ki a releváns adatainkat,
melyekből eddig is csatoltunk vissza
információkat a folyamatainkra. Az
IPAR 4.0-val magasabb szintre emelve „tanuló folyamatvezérlés”-en keresztül a termelési hatékonyságunk
nagyfokú növekedését várjuk.

Neves nemzetközi nagyvállalatok beszállítójaként gyártunk tengelyeket
kisebb villanymotorokhoz a háztartási-gép-, autó- és elektronikai iparnak. Közvetve vagy közvetlenül termékeink 100 %-a exportálásra kerül.
2007. évben társaságunk bevezetett egy olyan magas színvonalú

Elért eredményeinknek köszönhetően megbízóink egyre gyakrabban
vonnak be minket fejlesztéseikbe.
A tengely jellegű alkatrészek gyártásában az elmúlt több mint két évti-

zed során jelentős tapasztalatokra
tettünk szert, így vevőinkkel hosszú
távú együttműködési megállapodásokat köthetünk.
2018. év ismét egy fordulópont lesz
a cég életében. Jelentősen növeljük mind a termelő terület méretét,
mind a termelő gépek számát. Ezek
mentén a következő két évben 50-80
további új munkahelyeket létesítünk.
Egy hátrányos helyzetű régióban sikerült a hazai és nemzetközi piacon
is elismert, folyamatosan fejlődő
gyárat létrehozni. Ígérjük továbbra
is „iparkodni” fogunk! - mutatta be a
nemrég Európa díjat kapott UniTurn
Kft-t a cég ügyvezetője, Makra Tibor.
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SZAKKÉPZÉS

ÉLET A DAMIBAN

SZSZSZC DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Iskolánk, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és
Kollégiuma, közel 75 éves intézmény, mely egész „élete” során a szakképzés szolgálatában állt.
Legfőbb jellemzője a szakmaiság, megújulás, a munkaerőpiaci igényekhez való igazodás, elkötelezettség a partnerek, szülők, diákok irányában.

A „Dami” folyamatosan újítja képzéseit, kapcsolatait. A 2012-es év óta
nincs gimnáziumi képzésünk, de
szakmáink száma folyamatosan bővül. 2012-ben ismét beindult a több
évre leállt, de évtizedes múltra vis�szatekintő cipőkészítő képzésünk.
Az iskolavezetőség, Martfű Város
Önkormányzata és a Lorenz Shoe
Group Kft. jól döntött az együttműködés aláírásával, és az önkormányzati ösztöndíj megajánlásával,
hiszen ma is minden végzett cipőkészítő tanulónk el tud helyezkedni.
Az iskola szakmai profilja a 2010-es
években tovább bővült az informatika területén is, ugyanis érettségi
utáni képzésben szoftverfejlesztő
szakmát kezdtünk tanítani, 2014ben pedig elindult az akkor még
szakiskolai képzés keretei között –
ma szakközépiskolai formában – a
számítógépszerelő,karbantartó
szakma oktatása. Ez iskolánk egyik
legnépszerűbb képzése, továbbá az
idei szakmai vizsgákon is igen szép
eredménnyel szerepeltek tanulóink.
Nagy öröm számunkra, hogy a kezdeti nehézségek és visszafogottság
után egyre több gazdasági szervezet várja ebben a szakmában is a
tanulókat külső gyakorlatra tanulói
szerződéssel.
A gyakorlati képzőhelyek felkutatásában továbbra is együttműködünk
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, várjuk
a kollégák segítségét, koordinálását,
hisz már meglévő partnerek elégedettek tanulóinkkal.
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Szakképzésünk
sokszínűségéhez
járul hozzá a kereskedelmi képzésünk, iskolánk népszerű szakmájának számít az eladó képzés. Minden
évben számos lány, egyre több fiú is
jelentkezik erre a képzésre.
Iskolánkban négy jól felszerelt kabinet biztosítja a tanulók 9. évfolyamban történő felkészítését a szakmára.
Két kabinetünkben a pénztárgépek
használatával ismerkedhetnek a tanulók, míg kettő másik szakkabinetben az élelmiszer áruismeretet és
műszaki cikkek megismerését sajátítják el diákjaink. Ebben a szakmában is kiváló az együttműködésünk
a külső gyakorlati képzőhelyekkel
(mind a nagyvállalatokkal, mind a
kiskereskedőkkel). Szívesen látják
tanulóinkat, elégedettek hozzáállásukkal, munkájukkal.

Az iskola legfiatalabb ágazata, az
ügyvitel. Ezen a területen azonban
nagyon rövid idő alatt váltunk eredményessé. A magas óraszámban
idegen nyelvet is tanuló diákok a
szakmai vizsga letétele után nagyon jó feltételekkel tudnak elhelyezkedni.
Iskolánk rendkívül alkalmazkodó,
megújuló a szakképzés rendszerében. Jelenleg négy osztály tanul három szakmát felnőttoktatás keretei
között olyan célt is kitűzve, hogy
egyre jobbak legyenek a felnőtt tanulók elhelyezkedési lehetőségei a
régiónkban.
A Tiszazugban, Szolnok járásban is
szükség van a képzett munkaerőre,
ezért is ragadunk meg minden alkalmat arra, hogy erősítsük egymást
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a munkáltatókkal, gazdasági szervezetekkel,
önkormányzatokkal,
valamint a segítő kamarával. Tanévindításunk is ebben a szellemben indult.
2017. szeptember 6-án iskolánk
vendégeként,
együttműködési
partnereként fogadtuk Dr. Sziráki
Andrást, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Kóródi Anikót, a Lorenz Shoe Group Kft. HR vezetőjét,
és együtt tettünk tanműhely bejárást, megfogalmazva számos támogató véleménnyel egybehangzóan, hogy a cipőkészítő szakma
hiányszakma a régiónkban.
A következő tanév szakmaszerkezeti döntésének előkészítésében
ezt képviseli a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatósága is. A cipőkészítő szakma
oktatásának tárgyi és személyi
feltételei adottak iskolánkban, a
régióban a munkalehetőség biztosított a könnyűipar számára.
Együttműködve, egyeztetve, szakértelemmel a duális cipőkészítő
szakma megerősítésére vagyunk
képesek.
Molnár Aranka
tagintézmény-vezető

ISKOLA A CÉGBEN, CÉG AZ ISKOLÁBAN:
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS PÉLDÁJA
A Lorenz Shoe Group Kft. osztrák tulajdonú vállalat, 2003 óta van
jelen Magyarországon. A martfűi cipőgyártás régmúlt hagyományokra tekint vissza. Jelenleg ezt a tapasztalatot és tudást három
minőségi márka termékeiben láthatjuk tovább élni. A Högl az eleganciát képviseli, a Hassia a nőies kényelmet, a Ganter a természetes
életmódot. Mindhárom márka tradicionális gyökerekkel rendelkezik, a cipőgyártó manufaktúrák az 1898, 1930-as években alakultak.
Cégünk filozófiája is ez a kettősség: a magas minőség és megbízhatóság.
Fontosnak tartjuk, hogy a cipész szakma feléledjen, a fiatalok karriert és jövőképet lássanak a szakmában. Ezen alapszik az iskolával
való együttműködésünk is. Az iskolába lépő fiatalok, csak a szakma
egy szegmensét látják. A 2017-es stratégiában célul tűztük ki, hogy
a fiataloknak megmutassuk a cipőgyártás teljes palettáját: A bőráruk beszerzésétől, ami az indiai, török, olasz, német gyártókkal való
együttműködést jelenti, a mintacipők elkészítéséig, amit a divatbemutatókra (Paris, Berlin, Brüsszel) visznek ki. Itt Martfűn jelen van az
egész világ. Jellemzően a cipőipari ágazaton belül gyorsan kilépünk
a nemzetközi színtérre. Egy jó szakember a világpiacon kereshet állást. Régi Damis diákok dolgoznak Ausztriában, Németországban.
Cégünk német nyelvtanfolyamot biztosít a dolgozóknak, illetve aktívan toborozza a munkatársakat a felnőttoktatásban való részvételre. A nálunk dolgozó művezetők tanítanak a martfűi Damjanich
János Szakképző Iskolában.
A cipész szakma kihalófélben van. Bízunk abban, hogy támogatást
kapunk arra, hogy az utolsó órákban visszafordítsuk ezt a folyamatot, és újra presztízs és perspektíva lesz cipőkészítőnek tanulni.
Kóródi Anikó
Lorenz Shoe Group Kft.
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SZAKKÉPZÉS

ÜZEMLÁTOGATÁSOK
A PÁLYAORIENTÁCIÓ
KERETÉBEN
DIÁKOK A MUNKA VILÁGÁBAN

A pályaorientáció célja, hogy a tanulók a saját pályaválasztási döntésükhöz hiteles információkat kapjanak önmagukról, munkaerő-piaci környezetükről. Ehhez szükséges az, hogy a
szakmák világáról megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. Személyes élményeik alapján
alakuljon ki bennük a szakmatanulás igénye és fogadják el az életpálya-építés szükségességét.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a
gazdaság és a leendő munkavállalók
érdekében is fontosnak tartja, hogy
a pályaválasztás előtt álló diákok
megalapozott döntést hozzanak,
ezért kiemelten kezeljük a pályaorientációs feladatainkat. A pályaorientációs tevékenység vállalásával
a hatékonyabb pályaválasztást segítjük elő, mely az iskolai nevelőmunkát is erősíti. Fontosnak tartjuk
a munka világának megismerését,
ezért lehetőséget biztosítunk a diákoknak gyár- és üzemlátogatásokra.

A tanulók Martfűn megismerkedhettek a Lorenz Shoe Group Kft.
cipőgyártó és a Deszán Kft. fémipari
cég tevékenységeivel. Törökszentmiklóson betekintést kaptak a
CLAAS Hungária Kft. mezőgazdasági gépgyártó cég és az Alox Kft.
fémipari üzem termelő munkájába.
Kisújszálláson
megismerkedhettek a „fémes szakmákkal” a Borsodi
Műhely Kft. és az Eposz Kft. jóvoltából. Tomajmonostorán az „I. Tomajmonostorai Bútorasztalos Szakmai

Nap” keretében betekintettek diákjaink a famegmunkálás rejtelmeibe.
Az üzemlátogatások szervezését a
jövőben is kiemelten kezeljük, a megye más régióiban is tervezünk különböző szakmákban látogatásokat
lebonyolítani.

Ennek keretében a 2016-2017-es
tanévben a megyénkben több mint
1000 pályaválasztás előtt álló gyermek számára biztosítottunk lehetőséget üzemek és tanműhelyek megismerésére, különböző szakmák
kipróbálására. A megye vállalkozásai
nagy örömmel és segítőkészséggel
fogadták megkeresésünket, szívesen vezették körbe és mutatták be
saját üzemüket az érdeklődő diákoknak.
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