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

*A feltüntetett ajánlatok 2018. február 1-től március 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig megkötött szerződésekre érvényesek. A jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi 
székhelyű vállalkozások számára elérhető forintalapú, fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingfinanszírozással, kizárólag új Peugeot Partner, új Peugeot Expert és új Peugeot 
Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 36 hónap, maximum 61 hónapos futamidővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel 
érhető el, akár induló 2,5% THM-mel. A 2,5% THM-es finanszírozás pontos paramétereiről és feltételeiről érdeklődjön a programban részt vevő Peugeot-márkakereskedésekben! 
A lízingszerződés rendelkezése alapján a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a 
Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak, és a felsorolt feltételek nem minősülnek a 2013. évi V. 
törvény 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A részletekért forduljon bizalommal a programban részt vevő Peugeot-márkakereskedésekhez!
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KAMARAI DELEGÁCIÓ  
BRÜSSZELBEN

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐIVEL

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének szervezésével és finanszírozásával, valamint 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével 2017-ben 24 fős kamarai delegáció 
utazott Brüsszelbe.  Kamaránkat a Gazdaságfejlesztési Osztályról, a külgazdasági kapcsolatokkal 
foglalkozó kolléga, Dr. Bölcskei Krisztina képviselte.

A kétnapos tanulmányút során a ka-
marai tisztségviselők és munkatársak 
betekintést nyerhettek az európai uni-
ós intézmények működésébe, kiemelt 
figyelemmel az Európai Bizottság 
szakpolitikai munkájára. Olyan fontos 
uniós területeket tekintettek át, mint 
az oktatás, a szakképzés, a nemzeközi-
esítés, a belső piac, a kereskedelem, a 
KKV finanszírozás, az adópolitika, az 
energiaügyek és az innováció. A kama-
rai delegáció tájékozódott a jelenleg 
is működő, valamint kidolgozás alatt 
álló legfontosabb vállalkozásfejlesztési 
és –támogatási eszközökben rejlő le-
hetőségekről, továbbá a SOLVIT prob-
lémamegoldó központról, a piacra ju-
tást elősegítő Market Access Database 
nevű adatbázisról, az uniós Horizont 
2020 program innovatív KKV-kat tá-
mogató pályázati eszközének magyar-
országi sikereiről, valamint a tervezett 
szolgáltatási e-kártyáról. 

A tanulmányút kiváló alkalom volt 
arra, hogy az egész ország területéről 
érkező kamarai munkatársak a kere-
kasztal-beszélgetéseken ismertessék 
véleményüket és javaslataikat, melyek 
segíthetik az uniós tisztviselőket abban,  
hogy árnyaltabb képet kapjanak a gya-
korlati kihívásokról és a magyar kis- és 
középvállalkozások véleményéről. A 
kamarai delegáció tagjai első kézből 
értesültek a legfrissebb szakpolitikai 
tervekről és uniós sikertörténetekről. 

A kétnapos szakmai program az Euró-
pai Unió intézményeinek bemutatá-
sával kezdődött, különös tekintettel 
az új bizottsági struktúrára, hiszen a 
2015 óta működő Jean-Claude Juncker 
vezette Európai Bizottság számos új-
donságot emelt be az uniós jogalkotási 
szemléletbe. Az előző öt évhez képest 
80%-al kevesebb jogszabály-javaslatot 

nyújtanak be azért, hogy a jogszabá-
lyok rengetege helyett kisebb számú, 
ugyanakkor minőségi jogszabályok 
szülessenek. A 2017. évi bizottsági 
munkaprogram is csak néhány jól kivá-
lasztott kezdeményezésre összponto-
sít. A mélyebb és méltányosabb belső 
piac megvalósítása a Bizottság 10 ki-
emelt prioritásának egyike, a digitális 
egységes piac fejlesztésével együtt. Az 
eddigiekhez képest jelentős újdonság, 
hogy a gazdaság gerincét alkotó kis- és 
középvállalkozások is külön említésre 
kerülnek.

Az Európai Unió oktatási és szakkép-
zési politikájának áttekintése során 
az Európai Bizottság szakértői és a ka-
marai munkatársak is egyetértettek ab-
ban, hogy a legfontosabb kihívást a di-
ákok alapkompetenciáinak fejlesztése 
jelenti. Hiszen az írni, olvasni, alapvető 
matematikai műveletet elvégezni nem 
tudó diákokat szakmai pályára is nehéz 
sikeresen felkészíteni. Gondoljunk csak 
egy szobafestőre, aki nem tudja kiszá-
molni egy szoba kifestéséhez szüksé-
ges alapanyag mennyiségét.  

A tudás alapú gazdaság ráadásul új 
készségeket, képességeket kíván: az in-
formációs-kommunikációs készség, az 
új ismeretek elsajátításának képessége 
vagy a vállalkozói készség, de a hagyo-
mányos matematikai és szövegértési 
képesség is a kulcskompetenciák kö-
zött szerepel. Hiányszakmák helyett 
egyre inkább a hiány kompetenciák 
kerülnek a fókuszba. A felsőoktatás-
ban 2015-ben Unió-szerte jelentősen 
növekedett az iskolát elvégzők aránya. 
A felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők 38,7%-os arányával és a 2014 óta 
tapasztalt 0,8 százalékpontos növe-
kedéssel az Európai Unió egyenes 
úton halad azon cél elérése felé, hogy 

2020-ra 40% legyen a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya a 30–34 
évesek között. Az Európai Bizottság 
legfrissebb oktatási és képzési figyelő-
je 2017. november 9-én fog megjelenni 
az htpp://ec.europa.eu/education/mo-
nitor honlapon.

Bemutatásra került a vállalkozások pi-
acra jutását segítő online adatbázis is 
(Market Access Database). Az adatbá-
zist továbbra is csak kevés európai cég 
ismeri és használja, pedig az akár egy 
piackutatói felméréssel is felér! Itt egy 
helyen megtalálható minden hivata-
los dokumentum és információ, amely 
egy adott termék exportjához elen-
gedhetetlen. Az adatbázis segítséget 
nyújthat az exportálni kívánt termék 
versenyképes árának meghatározásá-
ban, a potenciális piac méretének és a 
piacon jelen lévő versenytársak felmé-
résében. 

A díjmentesen elérhető és folyamato-
san frissített adatbázis naprakész és 
konkrét információkkal szolgál: ponto-
san kideríthető, hogy egy adott ország-
ban adott termékre mekkora a kivetett 
vámok és adók mértéke, milyen ok-
mánykövetelményeket ír elő az adott 
harmadik ország és milyen kereskedel-
mi akadályokkal, helyi sajátosságokkal 
kell szembenéznie a kereskedőnek. 
Ezen túlmenően pedig statisztikai ada-
tokhoz, valamint számos tanulmány-
hoz is hozzá lehet férni. Az adatbázis 

AKTUÁLIS
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108 országra vonatkozó behozatali 
adatokat tartalmaz. Az adatbázis rend-
kívül felhasználóbarát és jól áttekinthe-
tő, néhány kattintással megjeleníthető 
a keresett információ. 

A vállalkozások számára egyre több di-
gitális eszköz áll majd rendelkezésükre 
annak érdekében, hogy egyszerűbben 
és online is hozzáférhessenek a belső 
piacot érintő információkhoz. 

Az e-kormányzással kapcsolatos cse-
lekvési terv részeként például egy Egy-
séges Digitális Portál (Single Digital 
Gateway) jön létre, amelynek keretében 
a tagállamok e-kormányzati rendszerei 
összekapcsolásra kerülnének (várható-
an 2020-ra lesz működőképes). Egy 
nemrégiben készült tanulmány szerint 
a vállalkozások évente 170 millió eurót 
takaríthatnának meg, amennyiben a 
közigazgatási eljárásokat az Unión be-
lül határokon átnyúlóan is teljes mér-
tékben online végezhetnék. A 28 tag-
államot számláló egységes piacon az 
információgyűjtés költségeinek gyors 
emelkedése különösen kedvezőtlenül 
érinti a kisebb vállalkozásokat, ami 
gyakran visszatartja őket attól, hogy a 
hazai piacukon kívüli lehetőségeket 
keressenek.

Az Európai Bizottság szándéka továb-
bá a szolgáltatási e-kártya bevezetése 
is. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatá-
sok az EU GDP-jének és a foglalkoz-
tatásnak mintegy 70 %-át teszik ki, a 
szolgáltatások uniós piaca központi 
szerepet játszik a munkahelyteremtés-
ben és növekedésben. Ezért az európai 
szolgáltatási e-kártya célja, hogy csök-
kentse az ügyintézés bonyolultságát 
azon szolgáltatásokat nyújtó gazdasá-
gi szereplők számára (például mérnöki 
vállalkozások, informatikai tanácsadók, 
a kereskedelmi vásárok szervezői), akik 
szeretnék tevékenységüket más tagál-
lamokra is kitejeszteni.

Cél, hogy a szolgáltatók saját országuk-
ban és saját nyelvükön egy egyablakos 
rendszerben és online tudják intézni 
adminisztratív kötelezettségeiket. A 
szolgáltató saját országának illetékes 
szerve ellenőrizné a szükséges adato-
kat, amelyeket továbbít a másik tagor-
szágnak. 

Az Európai Bizottság a SOLVIT prob-
lémamegoldó hálózat működését és 
sikereit is bemutatta. Évente megköze-
lítőleg 2000 belső piaci jogi problémát 
kezelnek. A SOLVIT ugyan már 2002 
óta működik, mégis csak nagyon ke-
vés vállalkozás veszi igénybe az egyre 
fejlődő szolgáltatásait. A vállalkozások 

az Európai Unió egész területén ala-
píthatnak céget, forgalmazhatnak ter-
mékeket, nyújthatnak szolgáltatást és 
köthetnek üzletet, azonban az uniós 
jog eltérő értelmezéséből, valamint in-
formációhiányból fakadóan időnként 
nehéz érvényesíteni jogaikat. A SOLVIT 
díjmentes problémamegoldó szolgál-
tatása azt tűzte ki célul, hogy segítsen 
az uniós polgároknak és vállalkozások-
nak gyors (átlagosan 30 napon belüli) 
és gyakorlati megoldást találni belső 
piaccal kapcsolatos problémáikra. A 
SOLVIT hálózat harminc központból 
áll. A nemzeti közigazgatási rendsze-
rek részeként – de az Európai Bizottság 
támogatásával - minden európai uniós 
tagállamban, és Izlandon, Liechtens-
teinben valamint Norvégiában mű-
ködnek központok. Rajtuk keresztül 
kérhetnek segítséget a vállalkozások 
minden határon átnyúló ügyintézés-
ben, az EU-jog helytelen alkalmazása 
miatt felmerülő problémákban, illetve 
bármely nemzeti, regionális vagy helyi 
szintű hatóságot érintő ügyben. A SOL-
VIT-hálózat magyarországi központjá-
nak szerepét az Igazságügyi Miniszté-
rium EU Belső Piaci és Jogi Főosztálya 
látja el.

Végül, de nem utolsósorban, áttekin-
tésre került az Európai Unió energia-
politikája, valamint az innovatív KKV-k 
termékeinek és szolgáltatásainak piac-

ra jutását támogató KKV-eszköz felté-
telei és eredményei.

Az Európai Bizottság 2016 novembe-
rében tette közzé új klíma-csomagját. 
Az intézkedések célja, hogy a tiszta 
energiákra való átállás következtében 
megváltozott globális energiapiacon 
is biztosítsa az Európai Unió verseny-
képességét. A Bizottság véleménye 
szerint az EU-nak vezető szerepet 
kell vállalnia a tiszta energiaforrások 
használatára való átállásban és nem 
csak alkalmazkodnia kell ahhoz. En-
nek jegyében az Európai Unió vállal-
ta, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenti 
a szén-dioxid-kibocsátást. A csomag 
egyes elemei a tiszta energiaforrások-
kal kapcsolatos innováció felgyorsítá-
sával és az európai épületek felújítá-
sával foglalkoznak. Tartalmaz a köz- és 
magánberuházások mozgósítására, az 
uniós ipar versenyképesebbé tételére, 
illetve a tiszta energiákra való átállás 
társadalmi hatásainak mérséklésére 
irányuló intézkedéseket is. 

Az Európai Unió legnagyobb kuta-
tás-fejlesztési keretprogramjának, a 
Horizont 2020-nak az egyik fontos pá-
lyázati lehetősége az ún. KKV eszköz 
(SME Instrument), amelynek kereté-
ben a legkiválóbb fejlesztési ötletekre 
lehet három fázisban forrást nyerni, 
illetve szakmai támogatást szerezni. 
Az önállóan, vagy konzorciumban be-
nyújtott projektötleteket folyamatosan 
lehet elküldeni az Európai Bizottság-
nak, de vannak határnapok, amikor az 
összegyűlt projekteket "egy csokorban" 
értékelik. A Horizont 2020 program 
KKV-eszközéből eddig összesen 53 
magyar cég profitálhatott. Az Európai 
Bizottság honlapján minden sikeres 
projekt részletei megtalálhatóak.
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A JÁSZSÁG KAPUJÁBAN  
NYITOTTA MEG ÚJ GYÁRÁT  
A THYSSENKRUPP
2018. MÁRCIUS 2. - JÁSZFÉNYSZARU

A thyssenkrupp új autóipari gyárat nyitott március 2-án Jászfényszarun, ötszáz új munkahelyet 
teremtve ezzel a térségben. A gyárban elektromechanikus kormányrendszerek és hengerfejbe 
integrált vezérműtengelyek készülnek német és nemzetközi autógyáraknak - olvasható a közre-
adott sajtóanyagban. A gyár megnyitóján jelen volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnö-
ke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Dr. Karsten Kroos, a thyssenk-
rupp Components Technology 
üzletágának vezérigazgatója 
megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy Magyarország az elmúlt 
években az  európai autóipar 
egyik fontos szereplőjévé vált, 
csak a tavalyi évben közel 480 
ezer autó gördült le itt a szala-
gokról. 

Megrendelőink új beruházásaik so-
rán további gyárakat építenek, és 
mi is folytatjuk profitábilis növeke-
désünket Magyarországon. Ennek 
során a high-tech termékekre fek-
tetjük a hangsúlyt, például elekt-
romechanikus kormányrendszerek-
re, valamint a nagyhatékonyságú 
belsőégésű- és e-motorok alkatré-
szeire - fogalmazott a vezérigazgató.

- Magyarország legboldogabb és 
egyik legbüszkébb Polgármeste-
reként rendkívül büszke vagyok, 
hogy településünk adhat ott-
hont 2017. legnagyobb zöldme-
zős beruházásának - kezdte be-
szédét Győriné dr. Czeglédi Márta, 
Jászfényszaru város polgármestere. 
Majd köszönetet mondott Orbán 
Viktor miniszterelnöknek, a Nem-

AKTUÁLIS
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A JÁSZSÁG KAPUJÁBAN NYITOTTA MEG ÚJ GYÁRÁT A THYSSENKRUPP

zetgazdasági, valamint Külügyi és 
külgazdasági minisztereknek, a 
Nemzeti Befektetési Ügynökség 
munkatársainak, illetve a Kormány-
hivatalnak, hogy a thyssenkrupp 
beruházás során partnernek tekin-
tették az önkormányzatot, és min-
den segítséget megadtak. Beszélt 
a munkahelyteremtést követő szak-
képzés fontosságáról, melyre nagy 
hangsúlyt fektet az önkormányzat, 
hiszen csak így válik megoldhatóvá 
az ipari parkban lévő cégek folya-
matos munkaerő biztosítása.

Marc de Bastos Eckstein, a thys-
senkrupp Component Technology 
Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, 
hogy a thyssenkrupp Európában 
először itt Jászfényszarun von össze 
két különböző terméktechnológiát 
egy telephelyen. A tevékenységek 
összekapcsolása komoly előnyt je-
lenthet a működésben, valamint a 
költséghatékonyságban, és a válla-
lat ezeket a kettős telephelyeket az 
elmúlt években már sikeresen ve-
zette be Kínában és az USA-ban. 

- 2016. április 20-án tettük meg 
az első szimbolikus kapavágást 

itt Jászfényszarun, és ma üzembe 
helyezzük ezt a gyárat. Köszönöm 
mindazok munkáját, akik nélkül 
ma nem lehetnénk itt, és akik bi-
zonyították, hogy érdemes Ma-
gyarországon beruházni - fogal-
mazott az ügyvezető.

- A Jászság túlteljesítette a teljes 
foglalkoztatást - mondta beszédé-
ben Pócs János a Jászság országy-
gyűlési képviselője, aki köszönetét 
fejezte ki a thyssenkrupp vezetősé-
gének, hogy a beruházás helyszíné-
ül Magyarországot választották.

- A thyssenkrupp az egyik leg-
versenyképesebb cég a világon. 
Példamutató, hogy Jászfénysza-
runak sikerült olyan feltételeket 
teremteni, amelyek meggyőz-
ték a thyssenkrupp vezetőségét, 
hogy itt lesz a legjobb helyen az 
új gyáregység - fogalmazott Orbán 
Viktor miniszterelnök, kiemelve, 
hogy 12 ország 60 helyszíne állt rajt-
hoz, és ebből választotta a cégveze-
tés Jászfényszarut.

- Azért jött ide új gyárat létesíteni 
a thyssenkrupp, mert önök olyan 

minőségi munkára képesek, me-
lyek ezt az új gyárat eredményes 
működéssel kecsegteti. Az itt élő 
emberek tehetségének és szor-
galmának köszönhetjük, hogy e 
jelentős vállalat megint itt Ma-
gyarországon bővít - fogalmazott a 
miniszterelnök.

Jászfényszarun kívül a thysenkrupp 
Győrben futómű összeszerelő üze-
met, valamint magyarországi autó-
ipari ügyfelek számára egy acélipari 
szolgáltató központot működtet. 

A vállalat Budapesten üzemelte-
ti szoftverfejlesztési kompetencia 
központját, ahol közel 700 mérnök 
fejleszt a nemzetközi autóipar szá-
mára szoftvermegoldásokat elekt-
romechanikus kormányrendszerek-
hez, illetve olyan új alkalmazásokat, 
mint amilyen a steer-by-wire (a 
mechanikus kapcsolatok helyett 
csupán elektronikus összeköttetést 
biztosító megoldás) vagy az önveze-
tő rendszerek. 

Összesen Magyarországon az autó-
iparban mintegy 1 100 munkatársat 
foglalkoztat.
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VERSENYKÉPESEBB LEHET  
A VÁMKEZELÉS  
AZ ÚJ TÖRVÉNNYEL
FORRÁS: PIAC&PROFIT

Az idén életbe lépett új nemzeti vámtörvény szerint vámigazgatási ügyekben kizárólag a vámjog-
szabályokat lehet alkalmazni, közigazgatási vagy az adóigazgatási háttérszabályt már nem. 2018-
tól vámigazgatási ügyben – amennyiben az ügyfél nem kíván személyesen eljárni – vámügyeit és 
az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárást kizárólag vámjogi képviselője útján intézheti.

A vámjogszabályok keretét adó Uniós 
Vámkódex szerint a gazdálkodók vám-
ügyeiknek intézésére vámjogi képviselőt 
vehetnek igénybe. A képviselő szemé-
lyét illetően nem lehet bárki vámjogi 
képviselő, a jogszabály általános feltételt 
is meghatároz, illetve egyes eljárástí-
pusoknál szűkebb személyi kör került 
meghatározásra.

A jogalkotó szándéka a vámjogi képvise-
lő alkalmazásával egyértelműen az volt, 
hogy az eljárások során képviselőként 
olyan személyek járjanak el, akik rendel-
keznek megfelelő ismeretekkel a vám-
jogszabályok területén.

A vámjogi képviseletnek két formája 
ismert: a közvetlen és a közvetett vám-
jogi képviselő. Ahogy a fentiekben em-
lítettem, minden vámigazgatási ügyben 
vámjogi képviselő jár el, ezért a feleknek 
a képviselet során meg kell állapodniuk 
abban, hogy a kétfajta képviseleti forma 
közül melyiket fogják alkalmazni, és en-
nek tényét a hatóság felé is be kell jelen-
teni.

A közvetlen vámjogi képviselő az eljárás 
során az ügyfele nevében és érdekében 
jár el. Ez a forma jogi tartalmát illetően 
megegyezik az adó- és közigazgatási 
eljárások általános képviseleti formáival.

A közvetett vámjogi képviselet azonban 
egyedi képviseleti forma, amely kizáró-
lag a vámeljárásokban alkalmazható. 
Lényege, hogy a vámjogi képviselő a 
képviselet ellátása során saját nevében, 
de ügyfele érdekében jár el.

Egy export-import folyamat során ez azt 
jelenti, hogy az importőr és exportőr sze-
mélye nem változik, ugyanakkor a vám-
hatóság előtt a képviselő szerez jogokat 
és őt terhelik a kötelezettségek is. Ezen 

kötelezettségek között van az import 
során felmerülő vámteher (import áfa és 
vám) megfizetése is. A közvetett vámjo-
gi képviselet esetében a vámszolgál-
tatást nyújtó nem csak a vámszakmai 
ismereteket igénylő feladatokat veszi át 
az importőrtől, hanem a teljes vámeljá-
rással együtt járó kockázatokat, köztük 
a legnagyobbat, a vámteher megfizeté-
sével együtt járó kockázatot is.

A mai modern vámtechnológiában a 
hangsúly áthelyeződik a vámkezelés 
időpontjában elvégzett, klasszikus érte-
lemben vett vámellenőrzésről  a vámke-
zelést követő utóellenőrzésekre.

Közvetett vámjogi képviselet esetén az 
utóellenőrzést a vámszolgáltatást nyúj-
tó képviselőnél végzi a hatóság. Ameny-
nyiben pótlólagos vámteher kiszabása 
válik szükségessé, úgy az a képviselő 
részére történik meg, illetve a befizetési 
kötelezettség is őt terheli.

A két vámjogi képviseleti forma tartami 
elemeiből látható, hogy eltérő kockáza-
tokkal kell számolni a vámszolgáltatá-
sok piacán. A közvetett vámjogi képvi-
selet a legmagasabb szintű kockázattal 
járó tevékenység a szolgáltató vonat-
kozásában. Ebből adódóan a közvetett 
vámjogi képviselet mint szolgáltatás 
díja magasabb, mint a normál képvise-
leti formáé.

A közvetett vámjogi képviselet legna-
gyobb vonzereje, hogy lehetővé teszi 
azon konstrukció alkalmazását, amely-
ben a levonásba helyezhető importáfát 
a vámkezelés során nem kell megfizet-
ni. Ez a megoldás az importőrök számá-
ra számottevő előnyt eredményez, ezért 
készek akár jelentős összeggel többet 
fizetni ezért a szolgáltatásért, mint a 
normál képviseleti formáért.

Jelentősen átalakul a vámtörvény

A vámigazgatási eljárások jogforrása-
ként az Uniós Vámkódex és az ahhoz 
tartozó európai végrehajtási rendele-
tek mellett, nemzeti jogszabályként, 
kizárólag a magyar vámtörvény válik 
alkalmazhatóvá. Különösen érzéke-
nyen érinti a változás a vámigazgatás 
területét.

Az elmúlt évek vonatkozó tendenciáit 
vizsgálva, egyértelműen arra a megál-
lapításra lehet jutni, hogy az import-
vámkezelések (szabadforgalomba 
helyezések) jelentős többsége közve-
tett vámjogi képviseleti formában fog 
történni. Álláspontom szerint a vám-
teherfizetéssel járó vámkezelések ese-
tében csak idő kérdése, hogy a normál 
képviseleti forma mikor fog eltűnni a 
szolgáltatások piacáról.

Természetesen az importőr oldalán 
jelentkező pozitív elemek a szolgál-
tató oldalán éppen ellenkező előjellel 
szerepelnek, azaz a szolgáltató jóval 
magasabb kockázatot vállal, és a vám-
teherfizetési kötelezettség címzettjévé 
válik.

A piac törvényszerűségének köszönhe-
tően fokozatosan csökken a közvetett 
szolgáltatás díja azért, mert a vámszol-
gáltatók – amennyiben talpon akarnak 
maradni – kénytelenek a magasabb 
kockázatú szolgáltatást nyújtani.

Az importáru vámkezelése akkor ver-
senyképes, ha a levonható importáfát 
nem kell befizetni, a vámkezeléssel 
járó adminisztráció ideje a minimum-
ra csökken, valamint a vámkezelés a 
gazdálkodó vagy a szolgáltató által 
megválasztott helyen (telephelyen), 
vámhatósági jelenlét nélkül történik.

AKTUÁLIS
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TÖBB MINT 10 SZÁZALÉKKAL  
EMELKEDETT AZ EGY FŐRE JUTÓ  
VÁSÁRLÓERŐ MAGYARORSZÁGON
VÁLTOZATLANUL JELENTŐSEK A KÜLÖNBSÉGEK A VIZSGÁLT 42 ORSZÁGBAN

Idén 1,9 százalékkal nőtt Európában az egy főre jutó vásárlóerő értéke a 2016-ban mérthez 
képest. A vizsgált 42 országban változatlanul jelentős különbségek láthatók az elméletileg 
elkölthető jövedelem mértékét illetően: a legmagasabb az átlagos vásárlóerő Liechtenstein-
ben, Svájcban és Izlandon, míg Európa legkevésbé tehetős lakosai Fehéroroszországban, Mol-
dovában és Ukrajnában élnek. Az európai rangsorban Magyarország Lengyelország mögött 
eggyel a 30. helyen áll úgy, hogy az egy főre jutó vásárlóerő 10 százalék fölötti arányban nőtt.

Idén 1,9 százalékkal nőtt Európában az 
egy főre jutó vásárlóerő értéke a 2016-
ban mérthez képest. A vizsgált 42 
országban változatlanul jelentős kü-
lönbségek láthatók az elméletileg el-
költhető jövedelem mértékét illetően: 
a legmagasabb az átlagos vásárlóerő 
Liechtensteinben, Svájcban és Izlan-
don, míg Európa legkevésbé tehetős 
lakosai Fehéroroszországban, Moldo-
vában és Ukrajnában élnek. Az európai 
rangsorban Magyarország Lengyelor-
szág mögött eggyel a 30. helyen áll 
úgy, hogy az egy főre jutó vásárlóerő 10 
százalék fölötti arányban nőtt.

A GfK Vásárlóerő tanulmány adatai 
szerint Európa 42 országának lakos-
sága összesen 9,4 ezermilliárd euró 
fölött rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 
egy európai lakos egy évben átlago-
san 13.937 euró elméletileg elkölthető 
jövedelemből él, ami a tavalyi évhez 
képest 1,9 százalékos javulást jelez. Az 
egyes országokban e javulás mértéke 
jelentősen eltér az átlagtól – így pél-
dául Izlandon masszív, 37 százalékot 
meghaladó növekedés, miközben a 
Liechtensteinben és Svájcban stagná-
lás volt látható.

Európában 17 ország lakosai élnek az 
átlag fölötti vásárlóerővel, 25 ország 
pedig alatta. A tíz legtehetősebb or-
szágban mért vásárlóerő az európai 
átlagnál másfélszer magasabb. A leg-
gazdagabb Liechtenstein (egy főre 
jutó 63.267 eurós, azaz az európai átla-
got több mint 350 százalékkal megha-
ladó vásárlóerejével), a második helye-
zett pedig Svájc (42.142 euró fejenkénti 
vásárlóerővel). A sereghajtók pedig 
Ukrajna (egy főre jutó elkölthető jöve-

delem: 949 euró) és Moldova (egy főre 
jutó vásárlóerő: 1441 euró).

Az egy főre jutó vásárlóerő most is 
Spanyolországban áll legközelebb az 
európai átlaghoz (14.080 euró).

Magyarországon az egy főre jutó átla-
gos vásárlóerő 6204 euró, ami az eu-
rópai átlag 44,5 százaléka. Ezzel idén 
ugyan maradt a 30. helyen az európai 
rangsorban - eggyel Lengyelország 
mögött -, mégis figyelemre érdemes 
a tény, miszerint ez az országon belüli 
érték 2016-ban 5549 euró volt mind-
össze. A mintegy 10 százalékos növe-
kedés eredményeképpen a hazai vá-
sárlóerő európai átlagtól való eltérését 
mutató index a tavalyi 40,6 százalékról 
idén 44,5 százalékra nőtt.

A legtehetősebbnek idén is a fővá-
ros, Budapest bizonyult, ahol az egy 
főre jutó átlagos vásárlóerő a tavalyi 
6963 euróról 7649 euróra emelkedett, 
amely ugyan 23 százalékkal megha-
ladja a magyarországi átlagot, ám az 
európai átlagtól még mindig 45 szá-

zalékkal elmarad (az európai átlaghoz 
viszonyított vásárlóerő-index: 54,9). Az 
ország 20 megyéjéből hétben ren-
delkezik a lakosság az országos átlag 
fölötti vásárlóerővel – ezek a főváros 
vonzáskörzetében, valamint az osztrák 
határvidéken találhatók.

A legszegényebb régió 2017-ben is a 
román és ukrán határ mentén fekvő 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt az 
egy főre jutó vásárlóerő mindösszesen 
évi 4803 euró, ami az országos átlag 
77,4 százaléka és az európai átlag 34,5 
százaléka.

A leggazdagabb és a legszegényebb 
megye közötti különbség újra mérsék-
lődött. A fővárosi index enyhe csökke-
nése a tavaly tapasztaltaknak meg-
felelően idén is folytatódott (125,5-ről 
123,3-ra), a sereghajtó Szabolcs-Szat-
már-Beregé pedig ezúttal nagyobb 
arányban nőtt, mint a fővárosban és 
meghaladta az előző évit (74,8-ról 77,4-
re növekedett). Igaz ez a tendencia ál-
talánosságban a vásárlóerő szempont-
jából kettészakadt ország két felére is: 
a módosabb dunántúli megyék több-
ségének vásárlóereje enyhén csök-
kent (kivétel Komárom-Esztergom és 
Veszprém megye), míg a legszegé-
nyebb keleti megyék indexe jellemző-
en, ha enyhén is, de nőtt.

Budapest indexe összességében és 
kerületenként vizsgálva is mérséklő-
dött, kivételt csupán az V. és VII. kerü-
letek képeznek. Legnagyobb mértékű 
csökkenés az I., a III. és a XI. kerületek 
esetében figyelhető meg.

Forrás: ©GfK Vásárlóerő 2017
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GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN  
KEZDEMÉNYEZHETŐ ONLINE 
SZÁMLANYITÁS
AZ OTP BANK DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEI AZ ÜGYINTÉZÉS EGYSZERŰSÍTÉSÉÉRT

A digitális szolgáltatások iránti ügyféligény folyamatosan nő. Tíz banki ügyfél közül átlagosan 
három online intézi már bankügyeit. Ennek a tendenciának köszönhetően egyre több bank fej-
leszt mobilfizetéses appot, csiszolgatja net- és mobilbankját, vagy éppen online számlanyitási 
lehetőséget biztosít a vállalkozások számára.

Az OTP Bank a digitális fejlesztések-
ben is az élen jár. Olyan megoldásokat 
nyújt a lakosság mellett a vállalkozá-
sok számára is, amelyek kényelmesek, 
modernek, valamint megfelelnek a 
digitális kor elvárásainak. 

Az online számlaigénylés lehetősé-
gével a mikro-, kis- és közepes vállal-
kozások gyors és biztonságos módon 
tudnak számlát nyitni. Ez az innova-
tív szolgáltatás bárhol, a nap 24 órá-
jában elérhető. Segítségével a társas 

és egyéni vállalkozások, őstermelők 
mellett egyéb szervezetek (pl. ala-
pítványok, egyesületek) is élhetnek 
a lehetőséggel, mely egyszerűbb és 
gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé 
számukra.

Néhány, a szokásokat felmérő kér-
dés után a rendszer előzetesen két 
számlavezetési ajánlatot ki is emel 
az érdeklődő számára. Fontos, hogy 
a kérdések megválaszolása nélkül is 
kezdeményezhető a számlanyitás. 
A művelet nagy része kényelmesen, 
akár otthonról is megtehető. A szer-
ződés aláírása bankfiókban történik, 
melyhez ki lehet választani a leg-
megfelelőbb fiókot, sőt a kiválasztott 
bankfiókba időpontot is tud foglalni 
az ügyfél. A szerződéses dokumen-
tumokat már az igénylés végén, 
előzetesen meg lehet tekinteni.  A 
szerződés aláírása és a bankszám-
la aktiválása körülbelül negyed órát 
vesz igénybe a bankfiókban. A szer-
ződés fióki aktiválást követően – ké-
résre – a bankkártyát kipostázzuk az 
ügyfél címére.

A folyamatban segítség a cégnyil-
vántartásba bejegyzett vállalkozások 
esetén, hogy a vállalkozás azonosítá-
sát – adószám, cégjegyzékszám vagy 
egyéb vállalkozás adatok megadá-
sát – követően a nyilvánosan elérhető 
cégadatok automatikusan kitöltésre 
kerülnek, így ezeket csak ellenőriznie 
kell.

Jelenleg az OTP Bankban több mint 
50 fejlesztés fut a digitalizációhoz 
kapcsolódóan. Céljuk, hogy az ügyfe-
lek az online térben és a bankfiókok-
ban egyaránt egyszerűen és kényel-
mesen intézhessék ügyeiket.

AKTUÁLIS
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SZÉCHENYI KÁRTYA - 
MÉG TÖBB SEGÍTSÉG  
A VÁLLALKOZÁSOKNAK
SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL AZ OTP BANKNÁL

Nemrégiben újra változott a Széchenyi Kártya Program. Valamennyi hiteltípus esetén az addigi 
50 millió forint maximálisan igényelhető hitelösszeg a duplájára, 100 millió forintra növekedett.

A hazai kkv-k egyik legnagyobb prob-
lémája a tőke- és forráshiány – hangsú-
lyozzák az OTP Business szakemberei. 
A finanszírozási nehézségek megoldá-
sára a kormányzat 2002-ben államilag 
támogatott, kedvezményes feltétel-
rendszerű, tárgyi biztosíték nélküli fo-
lyószámlahitelt vezetett be Széchenyi 
Kártya Program néven.

Az OTP Businessnél is elérhető  
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 
a már működő mikro-, kis- és középvál-
lalkozások részére kialakított, kedvez-
ményes kamatozású, állami kamat- és 
kezességi díj-támogatásban részesített 
hitelkonstrukció, amely kedvező lehe-
tőség a vállalkozás átmeneti pénzügyi 
gondjainak megoldására.

A hitel futamideje 1 év. A hitel lejárata 
az ügyfél kérelme esetén, a gazdálko-
dás felülvizsgálatát követően, újabb 
pozitív hitelbírálat esetén meghosz-
szabbítható.

A Széchenyi Kártya hitelkerete  
500 000 forint vagy 1 millió forint  
és - az OTP Businessnél elérhető -  
maximális 100 millió forint között 
egymilliónként emelkedő összegű 
lehet. A hitelkeret módosítása a futa-
midő alatt is kérhető.

ELŐNYE:

 ■ állami támogatásban részesített,

 ■ szabadon felhasználható,

 ■ rugalmas, rulírozó

 ■ az OTP Businessnél tárgyi biztosí-
tékok nélkül igénybe vehető konst-
rukció,

 ■ a hitellel kapcsolatos költségek a 
vállalkozásban elszámolhatóak,

 ■ használható átutalás révén, illetve 
a MasterCard üzleti bankkártyával 
készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

A Széchenyi Kártya Konstrukció 2011. 
szeptember 1-től kibővült az Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukcióval, 
amely a mezőgazdasági szektorban 
dolgozó vállalkozások részére kialakí-
tott, kedvezményes feltételrendszerű, 
állami kamat- és kezességi díjtámo-
gatásban részesített hitelkonstrukció.

A kapcsolódó hitelkeret 500 000 fo-
rint és - az OTP Businessnél elérhető 
- 100 millió forint között százezren-
ként emelkedő összegű lehet. Hitel-
keretének módosítását a futamidő 
alatt is kérheti. A hitel futamideje egy 
év, melynek lejárata az ügyfél kérelme 
esetén, a gazdálkodás felülvizsgálatát 
követően, újabb pozitív hitelbírálat 
esetén meghosszabbítható.

ELŐNYE:

 ■ állami támogatásban részesített 
kedvező kondíciójú,

 ■ szabadon felhasználható,

 ■ rugalmas, rulírozó konstrukció, a 
visszafizetett összeget futamidőn 
belül újra használhatja,

 ■ akár ingatlanfedezet nélkül is,

 ■ gyors és egyszerűsített a hitelbírálat,

 ■ MasterCard típusú bankkártyával 
hiteléhez bármikor hozzáférhet.

A Széchenyi Kártya Program kereté-
ben a vállalkozások hitelhez jutását a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint 
Agrár Széchenyi Kártya esetén az Ag-
rár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány készfizető kezességvállalása segíti. 
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GDPR ÚTMUTATÓ - 
AMIT A RENDELETRŐL TUDNI KELL ÉS 
KÉRDÉSEK, AMIKRE VÁLASZT KELL ADNI

GILINCSEK SZABOLCS, CERTIFIED GDPR MANAGER

2016 tavaszán elfogadásra és kihirdetésre került az új, uniós szinten kötelező Általános Adatvé-
delmi Rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR), mely a jelenleg hatályos magyar (és uniós tag-
államokbeli) adatvédelmi szabályrezsimet alapjaiban és elveiben fogja megváltoztatni. Ennek 
következtében az eddig hatályban lévő uniós irányelv és az ennek végrehajtására megalkotott, 
tagállamonként eltérő jogszabályok helyett egyetlen, általános szabályrendszer lesz érvényben 
a teljes Unióban. 

A rendeletet 2018. május 25-től 
kell kötelezően alkalmazni min-
den olyan természetes, vagy jogi 
személynek, közhatalmi szervnek, 
ügynökségnek vagy bármely egyéb 
szervnek, amely a személyes ada-
tok kezelésének céljait és eszköze-
it önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza (adatkezelő). Ez azt 
is jelenti, hogy ettől az időponttól 
kezdve a hatóságok jogosultak a 
benne foglalt rendelkezések érvé-
nyesülését ellenőrizni, és azok meg-

sértése esetén horribilis összegű, 
akár 20 millió euró, vagy az éves 
globális árbevétel 4%-ának megfe-
lelő bírságot szabhatnak ki. A GDPR 
elméletben csak az irányelv reform-
jaként jellemezhető, a gyakorlatban 
azonban mélyreható és összetett 
változásokat fog megkívánni a sze-
mélyes adatok kezelésében.

Elsődlegesen abban jelent újítást, 
hogy ez a rendelet immár az egész 
EU területén egységesen érvénye-

sül, minden tagállamban ugyan-
azok lesznek az elvárások, ugyana-
zon szempontok szerint mérik majd 
a megfelelést és ugyanazok a bírsá-
gok lesznek irányadók. A második 
és az egyik legfontosabb és az egész 
rendeletet átható szabályozási alap-
elv, mely lényegi változást jelent az 
eddigiekhez képest az a beépített 
és alapértelmezett adatvédelem. 

Az ennek való megfelelés a gyakor-
latban azt fogja jelenteni, hogy már 

AKTUÁLIS
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az egyes adatkezelő és informatikai 
rendszereket, és az egyes munka-
folyamatokat is úgy kell kialakítani, 
megtervezni, hogy az egyes szer-
vezeteken belül, belső körökben se 
lehessen áthágni az egyes szabályo-
kat. Tenni kell mindezt úgy, hogy az 
adatkezelőktől minél nagyobb fokú 
elszámoltathatóság és átláthatóság 
valósulhasson meg, vagyis bármely 
szervezetnek, amely személyes 
adatot kezel, képesnek kell lennie 
bebizonyítani, hogy a rendelet vala-
mennyi elvárását teljesíti.

Jelenleg a legnagyobb problémát 
azonban az jelenti ebben a helyzet-
ben, hogy az egyes adatkezelőknek 
az elkövetkezendő rövid időszak 
során meg kell felelniük a rendelet 
által támasztott követelményeknek, 
ám, hogy ez a megfelelés a gyakor-
latban ténylegesen mit jelent, egye-
lőre senki számára nem egyértelmű 
teljesen, hiszen nincs hatósági gya-
korlat a szabályok értelmezésére. 
Ezért jelenleg mindenki gyakorlati-
lag a saját értelmezése alapján pró-
bál megfelelni a szabályoknak.
 
A Hatóságok által javasolt 12 pont, 
amely a megfeleléshez szükséges 
lépéseket tartalmazza:

1. Adatvédelmi tudatosság erősítése

Első lépésként megfelelő szakmai 
felkészültséget kell biztosítani min-
den érintett adatkezelő szervezeten 
belül, melyre a legjobb módszer a 
különböző adatvédelmi oktatások 
tartása.

2. Adatkezelés kritériumainak fe-
lülvizsgálata

Ennek teljesítéséhez audit kereté-
ben fel kell mérni a szervezet által 
kezelt adatokat, vagyis meg kell 
vizsgálni minden, a szervezet által 
kezelt személyes adat tekintetében 
az adatkezelés célját, szempont-
rendszerét, végig kell követni az 
adatok sorsát (honnan származik, 
hol található, mennyi ideig őrizzük 
kivel osztjuk meg stb.) Ez azért lét-
fontosságú, hiszen ezen auditok so-
rán derülnek ki a különbözőségek, a 
rések a jelenlegi és az új szabályok, 
adatkezelési gyakorlat között, majd 
ezt követően lehet intézkedési ja-
vaslatokat, és konkrét feladatokat 
meghatározni a rések kitöltésére.

3. Biztosítani kell az érintettek 
megfelelő tájékoztatását

A rendelet több rendelkezéséhez is 
az érintett kötelező tájékoztatását 
írja elő (pl. incidensek bekövetke-
zése esetén), mely tájékoztatáshoz 
való jogosultság az érintetteket 
mindvégig, tehát az adatkezelés 
megszűnéséig megilleti. Éppen 
ezért felül kell vizsgálni, hogy ezek 
a tájékoztatók megfelelnek-e a 
rendelet követelményeinek (azaz 
tömörek, könnyen hozzáférhetőek, 
könnyen érthetőek-e, világos és kö-
zérthető nyelven megfogalmazot-
tak-e), ezen belül elsődlegesen azt 
kell biztosítani, hogy az érintett már 
az adatkezelés tényéről, és céljáról is 
tájékoztatást kapjon.

4. Hozzájárulás feltételeinek felül-
vizsgálata

Általános adatkezelési jogalap to-
vábbra is a hozzájárulás, mellyel kap-
csolatban vizsgálni kell, hogy az az 
önkéntesség, a határozottság és a tá-
jékozottság követelményeinek meg-
felel-e, a hozzájárulásból egyértelmű-
en következnie kell, hogy az érintett 
az adatkezelésbe beleegyezik. 

Ami ezzel kapcsolatban szintén 
problémát vet fel, hogy amennyiben 
az érintett ezt a hozzájárulását visz-
szavonja, és ezt bármikor megteheti, 

ugyanazt jelenti, mintha az adatok 
törlését kérte volna, tehát minden 
az érintettről kezelt adatot, minden 
hozzáférési pontról törölni kell.

5. Az érintettek jogai

A rendelet által az érintetteknek biz-
tosított jogosultságok számos gya-
korlati problémát fognak felvetni. 
Ezek közül a két legtöbb gyakorlati 
problémát is felvető érintetteknek 
biztosított jogosultság a törléshez 
való jog és az adathordozhatósághoz 
való jog.

A törléshez való jog tekintetében a 
rendelet szerint már nem lesz ele-
gendő az adatokat a jól bevált inak-
tív állományba helyezni, ahonnan az 
bármikor visszaállítható, hanem az 
adatokat minden lehetséges elérési 
pontról törölni kell.

Az utóbbi jogosultság keretében azt 
kell biztosítani, hogy amennyiben 
az érintett ezt kéri, géppel olvasható 
formában az adatkezelő által kezelt, 
rá vonatkozó adatokat megkapja, és 
ezeket az adatokat és másik adat-
kezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy 
ezt az eredeti adatkezelő megaka-
dályozná. Ez magában foglalja azt 
is, hogy amennyiben az érintett azt 
kéri, az adatok továbbítása közvetle-
nül az adatkezelők között valósuljon 
meg.

GDPR ÚTMUTATÓ - AMIT A RENDELETRŐL TUDNI KELL...
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6. Az érintett hozzáférési joga

Felül kell vizsgálni, hogy ezek után 
hogyan fogják az adatkezelők ke-
zelni az egyes hozzáférési kérvé-
nyeket, hogyan működik jelenleg a 
tájékoztatás, és hogyan kell majd az 
új szabályok szerint és hogy milyen 
határidőket kell betartani ezekkel 
kapcsolatban. 

Ebben a körben megfelelő megol-
dás lehet egy olyan biztonságos on-
line rendszer üzemeltetése, melyen 
keresztül könnyen, biztonságosan, 
és gyorsan hozzáférhet az érintett a 
szükséges információkhoz.

7. Ügyelni kell a gyermekek kiemelt 
védelmére

16 éves kor alatt ugyanis önállóan 
a személyes adatai kezeléséhez a 
kiskorú nem járulhat hozzá. Így ki 
kell alakítani olyan ügymeneteket, 
melyekkel igazolni lehet a magán-
személyek korát és amennyiben a 
szülői/szülői felügyeletet gyakorló 
beleegyezés szükséges, ki kell ala-
kítani azokat a folyamatokat, ame-
lyekkel ez a szülői beleegyezés iga-
zolhatóan megszerezhető.

8. Incidensek bejelentése

Jelenleg az Infotörvény csupán nyil-
vántartás-vezetési kötelezettséget 
állapított meg az incidensek bekö-
vetkezése esetére, egyrészt az egyes 
megtett intézkedések ellenőrzése, 
másrészt az érintett kérése alapján a 
tájékoztatás céljából. Az új szabályo-
zás szerint azonban a személyes adat 
jogellenes kezelése vagy feldolgozása 
esetén bejelentési kötelezettség ke-
letkezik a hatóságok felé, melyet 72 
órán belül meg kell tenni, másrészt a 
tájékoztatási kötelezettség immáron 
az érintettek irányában is fennáll.
 
9. Adatkezelési jogalapok

Az auditok során ki kell térni arra is, 
hogy az adatokat milyen jogalapok 
szerint kezeljük, és ezek megfelel-
nek-e a rendelet által megkövetelt 
új adatkezelési jogalapoknak.

10. Beépített adatvédelem, előze-
tes adatvédelmi hatásvizsgálat

Bizonyos esetekben az adatkezelők-
nek az adatkezelést megelőzően 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell 
lefolytatniuk, mely értelemszerűen 

növeli az adminisztratív terheket. Ha 
pedig az adatkezelés a lefolytatott ha-
tásvizsgálat szerint magas kockázattal 
jár, köteles az adatkezelő az adatke-
zelést megelőzően a felügyeleti ható-
sággal konzultálni. A megfeleléshez 
ki kell dolgozni e hatásvizsgálat és a 
konzultáció eljárási rendjét is.

11. Adatvédelmi tisztviselők

Az új szabályok értelmében már 
szélesebb adatkezelői körben lesz 
kötelező az adatvédelmi tisztviselő 
választása, mely adatvédelmi tisztvi-
selőknek nem szükséges feltétlenül 
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
alkalmazottjának lennie, hanem szol-
gáltatási szerződés keretében külső 
személy is elláthatja ezt a feladatot.

12. Az illetékes adatvédelmi fel-
ügyeleti hatóság

Amennyiben a szervezet nemzetközi 
szinten működik, ki kell jelölni, hogy 
melyik adatvédelmi felügyeleti ha-
tóság fennhatósága alá tartozik. Ez 
általában az a hatóság lesz, ahol az 
adatkezelés jelentős része történik 
(többnyire az anyavállalat székhelye 
szerinti hatóságot fogja jelenteni).

Szakértők szerint a következő kérdésekre kell választ adnia a szervezeteknek:

1. Nagyságrendileg hány darab informatikai szabályzattal rendelkeznek?
2. Rendelkeznek-e adatvédelmi szabályzattal?
3. Rendelkeznek-e olyan szabályzattal, amely meghatározza az adatkezelési 

folyamatokat azzal, hogy azok irányelveit, és a módszertanát, az ügyviteleket  
és eljárásrendeketszabályozza?

4. Rendelkeznek-e adatvagyonleltárral?
5. Hozzávetőlegesen hány szervezeti egységnek, hány folyamatát érintik a  

személyes adatok?
6. Nagyságrendileg hány üzleti területet/folyamatot érintenek a személyes adatok?
7. A felmérendő területeken kik a felelős személyek (adatgazdák)?
8. Mekkorára becsülik azoknak az informatikai rendszereknek a számát, ahol a  

személyes adatokat nyilvántartják?
9. Van-e az Önök részéről közreműködő projektvezető, belsős jogász,  

adatvédelemmel foglalkozó munkatárs?
10. Van-e más országban telephelyük, és ha igen, melyik országban lévő  

Adatvédelmi Hatóság fogják választani?

AKTUÁLIS



GDPR A GYAKORLATBAN  
WORKSHOP - A KIS CÉGEK  
FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGE

A GDPR témakörével kapcsolatban a kezdetektől állandó kérdés, 
hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hogyan tudnak megfelelni 
a GDPR szerteágazó elvárásainak. Ennek fő oka, hogy a kínálati piac 
szűkössége miatt, nem rendelkeznek kellő erőforrással, hogy megfi-
zessenek egy szakértői gárdát, akik segítenek a felkészülésben.

Azt gondolom, hogy sok kis méretű szervezet létezik, akik minden-
képpen szeretnének felkészülni a lehetőségeikhez képest. Ezért úgy 
döntöttem, hogy országosan elindítok egy workshopot, amely az 
általános tájékoztatáson túlmutat és konkrét gyakorlati megvalósí-
tási lépéseket és tanácsokat ad. Az első ilyen alkalom visszajelzései 
alapján számos olyan információ kerül átadásra, amely a legtöbb tá-
jékoztató jellegű rendezvényen fel sem merül, természetesen azok-
nak nem is a céljuk.

A workshopok szervezésében a helyi Kereskedelmi és Iparkamarák 
lesznek a segítségemre, mivel ők elérik a helyi vállalkozások nagy 
részét és így lehet biztosítani az országos lefedettséget. A közeljövő-
ben több ilyen rendezvény is megrendezésre kerül, amelynek idő-
pontjai a gdpr.info.hu weboldalon nyomon követhetők.

Időpont:  2018. április 17. 9:00-16:00

Helyszín:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és  
  Iparkamara I. emeleti Tanácsterme  
  5000 Szolnok Verseghy park 8.  
  (a jelentkezők számától függően változhat!)

Előadó:  Gilincsek Szabolcs, Certified GDPR Manager

A képzés fő témakörei: 
 ■ Új fogalmak és alapelvek, ezek gyakorlati jelentősége
 ■ Átalakuló adatkezelési jogalapok
 ■ Az érintettek jogaival kapcsolatos változások
 ■ Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó új szabályok és  

elvárások
 ■ Adatvédelmi hatásvizsgálat és érdekmérlegelési teszt
 ■ Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségeivel 

 kapcsolatos változások
 ■ Adatfeldolgozói szerződések módosuló szabályai
 ■ A személyes adatok külföldre (EGT-n kívülre) történő  

továbbításának átalakuló rendszere
 ■ Adatvédelmi incidensek fogalmi köre és kezelése
 ■ Megfelelő szintű adatbiztonság biztosítása, IT security feladatok
 ■ Kötelező és ajánlott nyilvántartások elkészítése és naprakészen tartása
 ■ A NAIH állásfoglalásainak áttekintése

SZOLNOKI WORKSHOP
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KUNSÁGI ÍZEK ÉS
TRADÍCIÓ

CÉGBEMUTATÓ: HORVÁTH KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT.

A cég tevékenységét 1998-ban kezdte meg. A Kisújszálláson, a belváros egyik forgalmas, 
kedvelt helyén családi vállalkozásban nyitottuk meg a Horváth Kert vendéglőt. A család  
hagyományosan már hosszú évek óta foglakozott vendéglátással, Édesapám az első egyéni 
vállalkozók egyike volt a városban. Induláskor Pecsenyesütőt üzemeltetett, majd fokozato-
san bővítette annak tevékenységét. Testvéreimmel együtt Nekem is természetes volt, hogy  
iskoláink elvégzése után mind a családi vállalkozásban kezdtünk el dolgozni. 

A múlt...

Az 1999-ben nyitott vendéglő a szo-
kásos éttermi termékek forgalmazá-
sával és tevékenységével kezdte meg 
működését egyrészt előfizetéses 
étkezés biztosítása, illetve a’la carte 
étkezés valósult meg. Induláskor 2 
fő szakács, 2 felszolgáló és 3 fő kony-
hai kisegítővel kezdtük meg műkö-
désünket. Az állandó személyzeten 
kívül természetesen a család tagjai 
is aktívan kivették részüket a mun-
kából. 

A jelen...

Tevékenységünk az elmúlt időszak-
ban jelentősen kibővült. Magát a ven-
déglőt jelentősen kibővítettük, az ere-
detileg két helyiségből álló vendégtér 
befogadó képessége megsokszoro-
zódott. A nagyterem alapterülete és 
ez által befogadó képessége meg-
duplázódott, igen hangulatos kert-
helyiséget alakítottunk ki, továbbá az 
udvaron épített kemence és játszótér 
kialakítása lehetővé teszi kerti ren-
dezvények megszervezését is.

A vendéglőbővítésen túl vállalkozá-
sunk 2012-ben kezdett gyermekét-
keztetéssel is foglalkozni, Kisújszál-
lás oktatási intézményeiben tanulók 
étkeztetését is mi biztosítjuk. A cég 
tevékenységei közt szerepel rendez-
vények szervezése, lebonyolítása. Az 
elmúlt években számtalan üzleten 
kívüli rendezvényt bonyolítottunk le 
sikeresen.

Ételeinket a kunsági ízek jellemzik, 
de az új trendeknek is próbálunk 
megfelelni. Ebből adódóan a dolgo-
zói létszám is 7 főről közel 30 főre 
nőtt. Szakmailag felkészült, jól kép-
zett dolgozóink, és fontosnak tartjuk 
saját és kollégáink folyamatos képzé-
sét. Ezt bizonyítja szakács és pincér 
mesteri címeim, és valamint az is, 
kollégáink közül is van, aki szakács és 
pincér mesteri címmel büszkélked-
hetnek, vagy diétás szakácsképzésen 
vett részt.

A cég telephelyein a szükséges tech-
nikai feltételek rendelkezésre állnak, 
és folyamatosan korszerűsítjük. Kö-
szönhetően többek között a sikeres 
Gyakornoki pályázatokban elnyert 
támogatásoknak. 

2015-ben az előző évhez képest a 
vállalkozás növelte a mérleg szerinti 
eszköz és forrásállományát. Egy év 
alatt a vállalatnál befektetett tárgyi 
eszközök értéke közel 29%-kal nőtt. 
Az éves nettó árbevételük 2011 óta fo-
lyamatosan növekedő értéket mutat, 
4 év alatt közel hatszorosára emel-
kedett, 2015-ben nettó árbevételük 
147.567 e Ft volt.

VÁLLALKOZÁS
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CÉGBEMUTATÓ: HORVÁTH KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT.

A szakképzés...

Tanulókkal már a kezdetek óta foglal-
kozzunk, ezt a mindennapi tevékeny-
ség mellett nagyon fontosnak tartot-
tam és tartom ma is. Első időszakban 
kb. 3 pincér és 3 szakács tanuló töltöt-
te nálunk gyakorlatát. Mára ez a lét-
szám megsokszorozódott.

Jelenleg 16 tanulót foglalkoztatunk. 
A vendéglő és a tevékenység bővítése 
során folyamatos figyelmet szentel-
tünk és szentelünk a tanulóképzés 
feltételeinek biztosítására is.

A már említett terem bővítést is úgy 
oldottuk meg, hogy az új kibővített 
helyiség elszeparálható legyen és a 
pincér tanulók részére megfelelő he-
lyet biztosítson arra, hogy a napi fel-
adatok mellett a vizsgára való felké-
szítés is folyamatosan megtörténjen.

A tevékenység bővítésének köszönhe-
tően tanulóink a vendéglátás szinte 
minden területébe betekintést nyer-
hetnek. A vendéglőben az étlap sze-
rinti és az előfizetéses étkezés mellett, 
részesei lehetnek rendezvényeknek, 
ahol meg ismerkedhetnek a lebonyo-
lítás minden fázisával. 

Szakács tanulóink a fent említetteken 
túl a közétkeztetést és azon belül az 
új egészséges táplálkozás feltételeit 
és lebonyolítását is megismerhetik.

Technikai és technológiai újításokat is 
folyamatosan nyomon követem és a 
lehetőségekhez mérten alkalmazom 
is azokat, nagy gondot fordítva arra, 
hogy ezekkel a dolgozók mellett ta-
nulóink is megismerkedjenek.

Tanulóink...

A tanulók foglakoztatását minden 
szempontból nagyon fontosnak tar-
tom, hiszen ezáltal lehetőségem van 
arra, hogy általuk a munkaerő után-
pótlás kérdését is megoldjam. 
Jelenleg közel 30 fős állandó dolgo-
zót foglalkoztatunk, akik közül töb-
ben is nyugdíj előtt állnak, ezért is na-
gyon fontos a megfelelő után pótlás. 

Hiszem és tudom, mert a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy egy saját „ne-
velésű” frissen végzett dolgozó is leg-
alább olyan hatékony tud lenni, mint 
az, akinek már van ugyan szakmai 
tapasztalata, de azt máshol szerezte. 
Hiszen tanulóinkat már „célirányosan” 
az adott feladatra készítjük fel. 

Az elmúlt néhány évben jó néhány 
tanuló maradt nálunk az iskola elvég-
zése után, ebből 8 ma is cégünk alkal-
mazottja. A végzett tanulóink közül 
többre is büszke vagyok, hiszen to-
vábbi pályafutásukat követve, a több-
ség a szakmában maradt és jelenlegi 
munkahelyeiken főnökei nagy meg-
elégedésére végzik munkájukat.

Tanulóink a minden napi munka, és 
tanulás mellett különböző országos 
szakmai versenyen is részt vesznek. 
Az egyik legszebb eredményt Oláh 
Csaba érte el, hisz 2010- be a Szakma 
Sztárja versenyen Bronz érmet szer-
zett, aki az óta is egyik legjobb mun-
katársunk.

Városi rendezvényeket és versenyeket 
rendszeresen támogatjuk. De más a 
szakma fejlődését segítő rendezvé-
nyeket is szívesen támogatunk, pél-
dául az Illéssy Gasztro Kupát, Pelikán 

kupát és a Schnitta Sámuel Magyar 
Éttermi Kultúráért Egyesület verse-
nyeit.

Nálunk mindenki megtalálhatja a 
kedvére valót gyermekektől a nagy-
szülőkig: legyen az egy ünnepi han-
gulatban elfogyasztott ebéd, vacsora, 
egy korsó sör vagy pohár bor a bará-
tokkal, vagy egy délutáni kávé, tea, fi-
nom desszert a barátnőkkel. Üzleti és 
családi rendezvények, esküvők, osz-
tálytalálkozók, céges rendezvények 
lebonyolítása (más helyszíneken is). 
Ételeinket a kunsági ízek jellemzik, de 
az új trendeknek is próbálunk megfe-
lelni, konyha technológiánk folyama-
tos fejlesztésével.

Díjaink, elismeréseink:

 ■ Illéssy Sándor Díj

 ■ Erfurti Kulináris Olimpián  
bronzhelyezés

 ■ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara 
Év Vállalkozása Díj
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"HA PÓTOLHATATLAN AKARSZ 
LENNI, LÉGY EGYEDI, TEREMTS 
STÍLUST!"
PÁSZTOR YVETTE - PRESTIGE SZÉPSÉGSZALON, EUFÓRIA SZÉPSÉGSTÚDIÓ

Pásztor Yvette vagyok, női-férfi fodrászmester és szakoktató. Szolnok városában üzemeltetem a 
Prestige szépségszalont, valamint az Eufória szépségstúdiót. Vállalkozói pályafutásomat az 1990-
es évek elején kezdtem és azóta is töretlen. Hitvallásom: "Együtt szenvedéllyel a hajért!"

A fodrász szakmával először kö-
zépiskolai tanulmányaim alatt ta-
lálkoztam, ugyanis abban az idő-
ben rendszeresen modellkedéssel 
foglalkoztam. Miután nem sikerült 
elsőre bejutnom felsőfokú intéz-
ménybe, édesapám inspirált a 
szakmatanulás felé. Ő azt mondta; 
"Lányom tanulj szakmát, abban 
biztos, hogy sikeres leszel!" Hite-
les volt, ugyanis ő is nagy karriert 
futott be a maga szakmájában.

Számomra nem volt kérdés, hogy 
a szépségipart választom, hiszen 
mindig is érdekelt a divat világa, a 
haj szépsége, az igényesség, a stí-
lusteremtés. Azt gondolom Szol-
nokon a legjobb kezekbe kerültem, 

Nagy Dorottya fodrászmesterhez, 
aki megtanított a szakma minden 
fortélyára, háttértitkaira és nem 
utolsó sorban a szakma alázatára. 

Mestervégzettséggel a kezemben 
rögtön megnyitottam első szalo-
nomat 1994-ben a szolnoki Skála 
Áruházban, ami rögtön meghozta 
az első sikereimet, hamar kinőttem 
első helyemet ezért megnyitottam 
belvárosi Prestige szépségszalont.

Igényeltem több tudás megszer-
zését így 2007-ben elvégeztem 
a Szent István Egyetem Alkalma-
zott Bölcsészeti Karát ahol peda-
gógia és pszichológia is része volt  
tanulmányaimnak, amit nagyon jól 

hasznosítok a tanulók gyakorlati 
oktatójaként. Mivel mindig is szív-
ügyem volt a tanítás a tudás átadá-
sa, 2014-ben a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem felsőfokú gyakorlati 
oktatói és képzési szakértői képzé-
sét sikeresen elvégeztem. 

Másodállásban a Kella Oktatásszer-
vező Kft-nél felnőttképzés kereté-
ben elméleti és gyakorlati szakokta-
tó voltam szaktantárgyakból öt éven 
át, emellett óraadóként a Ruhaipari 
Szakközépiskola nappalis fodrász 
növendékeit is tanítottam.

Tanulók képzésével mintegy 20 
éve foglalkozom 60 tanuló került 
ki a munka világába szalonomból. 
Jellemzően a Szolnoki Szolgáltatá-
si Szakképzési Centrum Ruhaipari 
Középiskolája, és Kollégiuma fod-
rász szakmát tanulói tanulószer-
ződéssel teljes képzési időben fog-
lalkoztatottjaim. Együttműködési 
megállapodással a szépségápolás 
ágazatban tanulók nyári gyakor-
latának letöltését is szívesen se-
gítem, így évről évre visszatérnek 
üzletembe. 

Támogatom tanulóim részvételét 
az iskola által meghirdetett ver-
senyeken, mint például „Szakma 
Kiváló Tanulója”, ahol egy tanulóm 
2. helyezést ért el, de  egyéb orszá-
gos, megyei helyi versenyeken is 
sikerrel szerepelnek.

Úgy gondolom, így teljesedtem 
ki az egész pályafutásomban, hi-
szen a szalonjaimban szabadon 
alkothatok, megvalósíthatom a 
megálmodott frizurákat, jó légkört 

VÁLLALKOZÁS
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teremtve a vendégeimnek, vala-
mint tanítványaimnak átadhatom 
a sok év alatt megszerzett tudáso-
mat, tapasztalataimat a fodrászat 
minden területén. 

Az évek során nagyon jó kapcsola-
tot alakítottam ki a környék szak-
képző iskoláival és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával. Több éve dol-
gozom együtt a kamarával kép-
zőhely ellenőrzési szakértőként, 
illetve a mestervizsga bizottság el-
nökeként. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara vizsgaelnökeként 

részt vettem elnöki szakmai mini-
mumvizsgán, valamint képzőhely 
ellenőrzési szakértők módszertani 
felkészítésén több alkalommal.

A tanulófoglalkoztatást támogató 
szakképzési hozzájárulási alapból 
új eszközök, berendezések vásárlá-
sát tudtam megvalósítani a tanuló-
képzés korszerűsítése érdekében.
 
2016-ban a Prestige szépségsza-
lon elnyerte a "Kiváló gyakorlati 
képzőhely" Jász-Nagykun-Szolnok  
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elismeréseként alapított díjat. 
Fontos számomra, hogy tanulóim 
ne csak az alapismerteket sajátítsák 
el, megismerjék az aktuális trende-
ket is. A munkaerő-piaci elvárásnak 
megfelelő szaktudással kerülnek a 
munka világába, természetesen a 
legtehetségesebb tanítványaimnak  
lehetőségük van valamelyik üzlet-
emben tovább dolgozni.

Elvárásaim magammal és a kollégá-
immal szemben a folyamatos ön-
képzés, hiszen szalonjaink legfőbb 
törekvése a betérő vendégek legma-
gasabb szintű kiszolgálása. Mindkét 
üzletben megtalálhatók a fodrászat 
a kozmetika, illetve a kéz és lábápo-
lás mesterei. A szépségápolás min-
den szegmensében igyekszünk kö-
vetni az aktuális trendeket, figyelni 
a vendégek igényeit, megvalósítani 
vágyaikat, hiszen ettől válunk igazi 
szakemberré és ez növeli az általunk 
nyújtott szolgáltatások értékét.
A szakma iránti hűségem, elmond-

hatom közel 30 éves, sok-sok  
tanulással, szorgalommal, sikerrel. 
Ehhez hozzájárult a kitartásom, el-
hivatottságom, a hitem és szeretett 
családom támogatása. Úgy gondo-
lom, édesapám szavai beigazolód-
tak, boldog lehetek, hiszen a világ 
egyik legszebb szakmáját művel-
hetem és most már én invitálom 
a fiatalokat, hogy válaszd a fodrász 
szakmát, éld ki benne a kreativitá-
sod, találd meg benne önmagad, 
de törekedj a szakma iránti szere-
tetre, alázatra!

PÁSZTOR YVETTE - PRESTIGE SZÉPSÉGSZALON, EUFÓRIA SZÉPSÉGSTÚDIÓ
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„TOYOTA A HIBRID
TECHNOLÓGIA ÉLÉN”

CÉGBEMUTATÓ: HERING AUTÓHÁZ KFT.

Cégünk, a Toyota Hering Autóház Kft. 1993-ban nyitotta meg első Toyota Márkakereskedését
Jászberényben. Az akkor még mindössze 6 főt foglalkoztató családi vállalkozás, mára egy 
86 főt foglalkoztató cégcsoporttá nőtte ki magát.

A Hering Cégcsoport jászberényi és 
szolnoki autókereskedéseivel kép-
viseli a Toyota, Opel és Lada  márkát 
Jász – Nagykun - Szolnok megyében.  
Összesen 6 értékesítési ponttal. A 25 
év szakmai tapasztalat, a jól képzett 
szakember gárda és a precizitás a 
névjegye a Hering Cégcsoportnak. 
Elsődleges feladatunknak érezzük, 
Ügyfeleink minél magasabb szin-
ten történő kiszolgálását, melyhez 
komoly segítség a kiváló minőségű 
Toyota autómárka, melyet forgalma-
zunk. Kereskedéseink bemutatóter-
meiben megtalálható a Toyota sze-
mély és haszon gépjárművek teljes 
típusválasztéka. A kereskedéseinkhez 
kapcsolódó használt autó telepein-
ken pedig folyamatosan megújuló, 
bevizsgált használt autó készlettel  
állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

Értékesítő munkatársaink kiemelt 
képzésekben részesülnek az új Toyota 
modellek bevezetését illetően. Érté-
kesítőink kiemelt teljesítményét fém-
jelzi, hogy a Toyota Central Europe Kft 
értékelése alapján cégünk bekerült a 
TOP 3 klubba.

A TOP 3 klub tagjai az adott régió leg-
sikeresebb márkakereskedései. Helyi 
piaci részesedésünk a legjobb három 
márka közé rangsorolódott. 

Értékesítési lehetőségeinket a piac 
és vásárlók igényeinek, kényelmé-
nek, célszerűségének megfelelően 
irányítjuk. 

A Toyota márka megbízhatóságát, 
a Hibrid technológia előnyeit és a 
haszongépjármű modelljeink vállal-
kozások és flotta  partnerek munka-
eszköz igényeinek és finanszírozási 
elvárásainak megfelelően preferáljuk.

VÁLLALKOZÁS
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Szerviz szolgáltatásaink:

A Hering Autóház Kft mindkét telep-
helyén rendelkezik, a Toyota előírá-
sainak megfelelő, minősített Toyota 
szakszervizzel.  Ügyfeleink minőségi 
kiszolgálását 25 fő vevőszolgálati 
személyzet látja el. Technikusaink 
folyamatosan részt vesznek a leg-
újabb technikai feladatok ellátásá-
hoz szükséges képzéseken.

Szervizeink a márka műszaki kö-
vetelményeinek megfelelő magas 
szintű diagnosztikai berendezé-
sekkel rendelkezik, eszközeinket 
folyamatosan frissítjük és bővítjük. 
A legkorszerűbb hibrid technológia 
ellenőrzésére és javítására minden 
technikusunk kiemelt képzésben 
részesül.

Minden telephelyünkön biztosít-
juk ügyfeleinknek a hatósági mű-
szaki vizsgáztatást.

Jászberényi telephelyünkön vé-
gezzük minősített karosszéria és 
fényező műhelyeinkben a sérült 
gépkocsik javítását, kárfelvételét 
és teljes körű kár ügyintézését.

CÉGBEMUTATÓ: HERING AUTÓHÁZ KFT.

Szerviz szolgáltatásaink:

A Hering Autóház Kft mindkét 
telephelyén rendelkezik, a Toyota 
előírásainak megfelelő, minősített 
Toyota szakszervizzel.  Ügyfeleink 
minőségi kiszolgálását 25 fő 
vevőszolgálati személyzet látja el. 
Technikusaink folyamatosan részt 
vesznek a legújabb technikai 
feladatok ellátásához szükséges 
képzéseken.

Szervizeink a márka műszaki 
követelményeinek megfelelő magas 
szintű diagnosztikai 
berendezésekkel rendelkezik, 
eszközeinket folyamatosan 
frissítjük és bővítjük. A 
legkorszerűbb hibrid technológia 
ellenőrzésére és javítására minden 
technikusunk kiemelt képzésben 
részesül.

 

 

 

Minden telephelyünkön biztosítjuk 
ügyfeleinknek a hatósági műszaki 
vizsgáztatást.

Jászberényi telephelyünkön 
végezzük minősített karosszéria és 
fényező műhelyeinkben a sérült 
gépkocsik javítását, kárfelvételét és 
teljes körű kár ügyintézését.

Kereskedéseink:
Toyota Hering Szolnok 
www.toyotahering.hu
5000 Szolnok Alcsisziget 19704.Hrsz
Tel: 56/515 052, 56/ 513 776,
toyota@toyotahering.hu
 
Toyota Hering Jászberény 
www.toyotahering.hu
5100 Jászberény Nagykátai Út 19
Tel: 57/415 038, 57/415 500
bernat.janos@toyotahering.hu
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Mi is az a HYBRID? 

Hibrid autót használni -környezet-
tudatos és költséghatékony megol-
dás, de azt is jelenti, hogy verseny-
képes áron magas felszereltséget, 
alacsony üzemeltetési költséget és 
megbízhatóságot garantál a Toyota.

A Toyota 20 éve kínál járműveket 
a forradalmi hibrid technológiával, 
amit ügyfeleink és rangos megbíz-
hatósági tesztek egyaránt elismer-
nek és nagyra értékelnek. Célunk az, 
hogy innovatív megoldásainkkal a 
vezetők még hatékonyabb, még ké-
nyelmesebb és még megbízhatóbb 
járműveket vezethessenek. 

A hibrid technológia mérföldkö-
vet jelent az autózás történetében: 
megváltoztatja a piac arculatát, és 
megszabja a fejlődés irányát. 

A hibrid rendszer a benzin- és elekt-
romos motor együttműködésén  
alapul, ami automatikus, vagyis 
mindkét egység „tudja", mikor és   
milyen teljesítménnyel kell a haj-
tásba bekapcsolódnia. Vezetés  
közben egyidejűleg akár mindkettő  
működhet, de az is lehetséges, 
hogy csak az elektromos motorral 
haladjon.
 
Ugyanakkor a vezetőnek is lehet  
befolyása arra, hogy melyik erőforrás  
dolgozzon, mégpedig a következő  
vezérlőgombokkal: EV, ECO és 
POWER"', amelyek lenyomására a 
rendszer megfelelőképpen reagál. 

A díj kötelez!

Magyarországon 
ma a Toyota a  
legjobb vétel.
A magyar vásárlók a Toyotá-
tól kapják a legjobb értéket a 
pénzükért, derül ki egy idén 
januárban elvégzett online  
közvélemény kutatásból.

A svájci székhelyű ICERTIAS idén 
először végezte el a hazai gazdaság 
egészére kiterjedő felmérését; ötven  
különböző kategóriában kérdezve  
meg a fogyasztók véleményét az  
általuk vásárolt termékek, illetve 
igénybe vett szolgáltatások ár/érték 
arányáról, valamint hogy mennyire  
voltak elégedettek döntésükkel. 
A felmérés végeredménye szerint 
a családi gépkocsik körében ma a  
Toyota testesíti meg a legjobb  
ár/érték arányt a magyar piacon. 

VÁLLALKOZÁS
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Orvos, Ügyvéd, Vadász, Agrár, 
Gyógyszerész kamarai tagsággal 
rendelkező ügyfelek részére kíná-
lunk flotta kedvezményt, már egy 
gépkocsi megvásárlása esetén is. 

A Toyota számára fontos, hogy a 
Toyota tulajdonosok biztonságban 
érezhessék magukat nemcsak ve-
zetés közben, de mindig, amikor az 
autójukra gondolnak. 

A Toyota-casco gépjármű-biztosí-
tási csomag teljes körű védelmet 
kínál, és kártérítést nyújt törés, lo-
pás, elemi kár és üvegtörés esetére 
is. Számos önrész variáció közül Ön 
kiválaszthatja a legmegfelelőbbet, 
az üvegtörés kárait pedig önrész le-
vonása nélkül térti meg a biztosító. 

Bővítse céges flottáját a Toyota 
megbízható, alacsony fenntartási 
költségű gépjárműivel! 

 ■ Flottára optimalizált felszereltsé-
gek ajándék kiegészítőkkel

 ■ Kiemelt flotta kedvezmények 
akár 1 db cégautóhoz

 ■ 5 év garancia akár 200 000 km-ig

 ■ Toyota Értékőr finanszírozás  
garantált visszavásárlási árral

Toyota Értékőr Program 

A Toyota Értékőr Programmal 3 egy-
szerű lépésre van egy új Toyotától.

1. lépés: alacsony kezdőbefizetés 

2. lépés: kedvező havi részletek 

3. lépés: garantált értéktartás

Lejáratkor szabadon dönthet

Új Toyotára cserél: Meglévő autója 
szolgál induló részletként és így akár 
plusz készpénzbefizetés nélkül tud 
átülni egy új Toyotába.  

Megtartja az autóját: Megtartja au-
tóját és nem cseréli be egy újra. A 
maradványérték összegét törleszt-
heti egy összegben vagy további 
havi részletek formájában is. 

Érvényesíti a garantált árat: Nem 
tartja meg autóját és érvényesíti a 
garantált visszavásárlást, de nem 
vesz új Toyotát.

Flottakedvezmény 
kamarai tagoknak Toyota casco Kiemelt Toyota 

cégautó ajánlatok

www.toyotahering.hu

CÉGBEMUTATÓ: HERING AUTÓHÁZ KFT.
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CSÜCSÖK CSÁRDA  
TÓSZEG KAPUJÁBAN

CÉGBEMUTATÓ: CSÜCSÖK CSÁRDA BT.

A Csücsök Csárda Bt. által üzemeltetett Csücsök Csárda Szolnokról a 402-es úton haladva  
Tószeg irányába, a falu kapujában, „csücskében” található, jól megközelíthető helyen. Csár-
dánkat 1990-ben alapítottuk étel-ital választékkal, majd később 1994-ben cukrászműhellyel 
bővítettük. 2013-ban sikeresen pályáztunk a dohánytermékek forgalmazására is.

Vállalkozásunk igazi kis családias, 
három generációs vállalkozás. So-
kat segít édesanyám, férjem és – 
igaz, hogy munkahelye van, de ha 
ideje engedi és szükségét látja – a 
lányom is.

Cukrászdánkban helyben készült 
süteményekkel, nyáron pedig fagy-
lalttal is kedveskedünk vendége-
inknek.

Csárdánkban lehetőség van napi 
menü fogyasztására, melyet igény 
szerint házhoz szállítunk, továbbá 
étlapról választható ételekkel is 
várjuk a látogatókat.

Nagyon sok rendezvényre (lako-
dalmakra, bálokra, családi össze-
jövetelekre) készítünk, szállítunk 
hidegtálakat, meleg ételeket, süte-
ményeket, tortákat. Amennyiben a 
megrendelő igényli, a terítésben, 
felszolgálásban közreműködünk a 
külső helyszíneken is. A Csárdától 
különálló épületünk alkalmas csa-
ládi, illetve baráti összejövetelek, 
osztálytalálkozók, kisebb esküvők 
lebonyolítására is.

Udvarunkon pedig lehetőség van 
rendezvénysátor (lakodalmas sátor) 
felállítására, bár ez manapság már 
nem annyira jellemző.

Az évek során nagyon jó kapcso-
latot alakítottunk ki a szakképző 
iskolákkal és a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával. Szívesen fogadunk ta-
nulókat, szeretnek nálunk lenni a 
gyerekek. Cukrászdánkban jelen-
leg is egy volt cukrásztanulónk van 
továbbfoglalkoztatva.

Mint képzőhelyi oktató, a törvényi 
előírásoknak megfelelve, rendelke-
zek mestervizsgával. Ezen túlme-
nően mestervizsgán vizsgabizott-
sági tagként tevékenykedem.

Nagyon örülünk, hogy vállaltuk az 
önkéntes kamarai tagságot. Ren-
geteg lehetőséget és tanácsot ka-
punk a kamara szakembereitől, 
külföldi tanulmányúton vehettünk 
részt.

Nagy erénynek tartom, hogy sok-
sok nehézség, változás ellenére 
már 27 éve működő családi vállal-
kozás a miénk.

A mögöttünk hagyott évek – azt 
hiszem – igazolják, hogy egyszerű-
ségünk ellenére szívvel, minőséget 
próbálunk adni a hozzánk beté-
rőknek.

Házias ízekkel, családias környe-
zetben várjuk kedves vendégein-
ket!

Gondáné Sáji Szilvia
ügyvezető

Cím: 5091 Tószeg, Attila út 1.
Telefon: 06-56/431-300

VÁLLALKOZÁS
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CÉGBEMUTATÓ: CSÜCSÖK CSÁRDA BT.



GAZDASÁGFEJLESZTÉS

           BOIT20170411001
Kisüzemi fagylalt előállítók számára 
készít félkész alapanyagot egy fiatal 
és innovatív olasz vállalkozás, amely 
disztribútorokat keres termékéhez.

           BRUK20180110002 
Észak-ír vállalkozás varrodát keres, 
aki jó minőségű, rendelésre készí-
tett konyhai textíliákat, terítékhez 
szükséges textíliákat (terítő, szalvé-
ta stb.) tud gyártani számára alvál-
lalkozói megállapodás keretében. 

           BORO20170421001
Felnőttek és gyermekek minden-
napi és sportruházati termékek 
román gyártója keres külföldi gyár-
tókat vagy tervezőket, akik hasonló 
termékekkel foglalkoznak. Gyártói 
együttműködésben érdekelt.

           BRSE20171116001
A gyorsételek piaca számára cso-
magolt termékeket árusító svéd 
cég olyan cégekkel szeretne 
együttműködni, amelyek biológia-
ilag lebomló vagy újrahasznosítha-
tó csomagolóanyagot gyártanak. 

           BRPL20170518001
Takarmány és élelmiszer piacon 
aktív lengyel cég halak, madarak, 
prémes- és haszonállatok részére 
kifejlesztett takarmány összetevő-
ket gyártó partnert keres. A lengyel 
partner disztribútor vagy ügynök 
szerepet vállal. Köszönhetően a cég 
több éves tapasztalatának magas 
szintű együttműködést ajánlanak.

           BRES20170322001
Egy spanyol disztribútor fagyasz-
tott péksüteményeket, cukrászsü-
teményeket gyártó cégeket keres, 
amelyeket Spanyolországban érté-
kesítene. 
                         
           BOPL20170314002
1959-ben alapított kelet-lengyelor-
szági cég mérnöki berendezések 
gyártásával és javításával foglalko-
zik. Tevékenységének része az acél-
feldolgozás, acélszerkezetek gyár-
tása, valamint különböző típusú és 
felhasználású konténer üzemek ki-
alakítása. A cég alvállalkozói együtt-
működést, gyártási vagy szolgálta-
tási megbízási szerződést vállal. 

           BRRO20170523001
Román disztribútor aktív a fűtéssel 
kapcsolatos berendezési eszközök 
piacán. Innovatív vagy hagyomá-
nyos fűtési megoldások gyártóit 
keresi, amelyek termékeit disztri-
bútori megállapodás keretében ér-
tékesítené hazájában. 

           BRBE20160708001
Belga cég akvizíciós megállapodás 
keretében keres bevonat gyártókat, 
fémvédő bevonat gyártókat és sp-
ray-festék gyártókat.

           BRDE20170112001
Egy német fafeldolgozó cég be-
szállítókat keres különböző mé-
retű, állapotú faoszlopokra, rön-
kökre és fűrészárura. Valamennyi 
fából készült termékek anyaga 
akácfa (Robinia pseudoacacia). A 
cég hosszú távú üzleti kapcsolat-
ban érdekelt, melynek alapját egy 
fa-beszállítói, gyártási megállapo-
dás képezi. A leendő megbízható 
partnereit Magyarországon, Szlo-
vákiában, Romániában és Horvát-
országban keresi.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Hogyan használjuk az Enterprise Europe Network (EEN) üzleti partnerkereső felületét? Az 
Európai Bizottság hivatalos üzletközvetítő, technológiai és K+F+I pályázati partnerkereső 
adatbázisa (Partnership Opportunities Database) 63 ország mintegy 600 Enterprise 
Europe Network partnerirodáján keresztül érhető el, így segítségükkel a benne gyűjtött és 
rendszerezett információk rengeteg helyre eljutnak. Az adatbázisban részletes keresésre 
is lehetőség van, így konkrét elképzeléseihez megfelelő partnert találhat.  Válogathat 
nemzetközi kiállítások, üzletember-találkozók között is.
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NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

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

GAZDASÁGFEJLESZTÉS



NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN

          BRPL20161229002
Mezőgazdasági termékek keres-
kedelmével foglalkozó vállalat ta-
karmány, szemes gabona, napra-
forgó, repcemag, valamint szója 
termelőkkel szeretne együttmű-
ködni disztribúciós megállapodás 
kereti között. 

           TRUK20171107002
Skót székhelyű multinacionális 
szállítmányozási társaság járművek 
és fokozottan tűzveszélyes rako-
mány konténerek beazonosítására 
szolgáló, komp és Ro-Ro teherha-
jón használható újszerű eljárást 
keres. A vállalkozás szeretne egy 
olyan nyomonkövetési lehetőséget 
is, mellyel megállapítható, hogy a 
hajón az adott jármű hol helyezke-
dik el.  A skót cég a partneri viszonyt 
műszaki támogatással bővített ke-
reskedelmi szerződés, vagy műsza-
ki együttműködési megállapodás 
formájában képzeli el.

           BRUK20161124001
Fogyatékkal élő gyermekek részére 
gyártott székek alkatrészeinek le-
gyártásához/beszállításához keres 
partnert egy brit vállalkozás.

           BRUK20170313001
Brit cég kontrollereket, fejhallga-
tókat, töltőket, kábeleket és gamer 
székeket tervez licence szerződés-
ben a Sony márkával és egyéb veze-
tő konzol forgalmazókkal. Lengyel 
és magyar gyártókat keresnek ter-
mékeik legyártásához.

           BRHR20160907001
Külföldi (főként német) munka-
végzés terén nagy tapasztalattal 
rendelkező horvát cég magyar al-
vállalkozót keres vízvezeték rend-
szerek, csatornahálózat kiépítésére, 
fűtésszerelésre, valamint légkondi-
cionáló berendezések telepítésére.

            BRRO20170629001
Csomagolt élelmiszerek és italok 
nagykereskedelmével foglalkozó 
román cég disztribúciós megál-
lapodás keretei között szeretne 
együttműködni termelőkkel és be-
szállítókkal.

           BOPL20161123002
Lengyel tejipari cég, amely az egyik 
legnagyobb gyártó hazájában, fő-
ként a sárga és svájci sajtokról va-
lamint a túróról, sajtkrémekről és 
tejfölről ismert. A vállalalt szeretné 
termékeit külföldi piacokon is érté-
kesíteni disztribútorok segítségével, 
amihez partnereket keres. 

            BRBE20170519001
Termék tervezési és gyártási pro-
jektekben teljes körű szolgáltatást 
nyújtó belga cég keres európai al-
vállalkozókat. Fém és műanyag al-
katrészek tervezésére és gyártásá-
ra szakosodott cégek a lehetséges 
partnerek. A belga cég helyi kap-
csolattartó pontként vagy kereske-
delmi ügynökként működne.

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 part-
nerkereső adatbázisának működésébe és használatába.

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

 ■ Mire jó az adatbázis? 

 ■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas ajánlati/keresési profil? 

 ■ Hogyan működik a rendszer? 

 ■ Miben segíthet a hálózat?

Rabi Zsuzsa
Gazdaságfejlesztési vezető

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

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

           BRBE20180103001
Belga cég innovatív piaci beveze-
tésre alkalmas terméke és eszközt 
keres az egészségügyi szektor szá-
mára, amelyet saját piacain, vala-
mint Hollandiában és Luxemburg-
ban értékesíthetne.            

           BRLV20171205001
Lett cég termelési megállapodás 
keretei között szeretne együttmű-
ködni olyan vízvezeték szerelési 
termékek gyártásával foglalkozó 
magyar partnerrel, amely kerá-
mia-technológiát alkalmaz.

           BRRO20170611001
Autók, kamionok és mezőgazdasá-
gi gépek szervízelésével foglalkozó 
román cég disztribúciós tevékeny-
séget vállal a fent említett gépek-
hez tartozó alkatrészek és szervi-
zelések (mechanikus, hidraulikus, 
elektromos, valamint légkondicio-
náló rendszerek) vonatkozásában.

           BRAT20160804001
Szellőző berendezések alkatrésze-
inek gyártásával foglalkozó osztrák 
cég fémmegmunkálással foglalko-
zó vállalkozást keres, amely fém-
lemezek gyártásához szükséges 
tapasztalattal és erőforrásokkal ren-
delkezik.

           BOSI20160902002
Szabad- és beltéri fal- illetve szik-
lamászó elemeket gyártó szlovén 
cég forgalmazókat keres. 

A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figyelem-
be, amikor saját üzleti ajánlatot vagy igényt kíván meg-
jelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben. 

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!
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NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEI 

TISZTÁZÁSÁHOZ 

KÉRDEZZE KAMARAI 

SZAKTANÁCSADÓINKAT!

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

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

Szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit kérje munkatársainktól!

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz 
információra van szüksége?

Most indítja vállalkozását és szeretné megismerni 
kötelezettségeit a hatóságok felé?

Bizonytalan a vállalkozását érintő jogi kérdésekben?

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

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

?

?

?

?

A SZOLGÁLTATÁS 
DÍJMENTES!

www.iparkamaraszolnok.hu gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu

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

SZAKTANÁCSADÁS A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁNÁL

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz információra van szüksége? Most indítja 
vállalkozását és szeretné megismerni kötelezettségeit a hatóságok felé? Bizonytalan 
a vállalkozását érintő jogi kérdésekben? Megjelent egy új törvény-, jogszabályváltozás 
és nem tudja, hogy az Ön vállalkozására érvényes-e? Felmerülő kérdései tisztázásához 
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 Gazdaság-
fejlesztés 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 kat-
tintva az oldal egy elektronikus formanyom-
tatványon 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: „Kö-
szönjük megkeresését! Kérdését megkaptuk, 
melyre szaktanácsadónk öt napon belül meg-
küldi válaszát!” 

Mi a teendő a válasz megérkezése után?

Amennyiben a tanácsadás eredményeként célzott 
szaktanácsadói tevékenység szükségeltetik (személyes 
kiszállás, a vállalatra szabott jelentés, kiértékelés, elem-
zés elkészítése), a tanácsadói díj megállapítása egyedi 
megállapodás alapján történik. 

Ebben az esetben munkatársaink a válaszlevélhez csa-
tolják szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit is. 

Az alábbi sorozatban ismerje meg szaktanácsadó-
inkat és tevékenységüket! Kövesse Ön is a Jászkun 
Gazdaság soron következő számait, melyekben 
részletesebben is megismerheti tanácsadóink 
szakmai életútját, szakértői tevékenységüket és re-
ferenciáikat. 

Jelen számban bemutatkozik: 

• KOVÁCS PETRA 
Vámügyintézés

• DR. BÖLCSKEI ZSOLT 
Munkajog, cégalapítás, társasági jog

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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Közel két évtizede fog-
lalkozom vámügyin-
tézéssel és az ehhez 
kapcsolódó szakmai 
feladatok ellátásával. Je-
lenleg a Zoll Consulting 
Bt. ügyvezető igazgatója 
vagyok. 

Felsőfokú tanulmányai-
mat a gyöngyösi Károly 
Róbert Főiskolán végez-
tem, 2005-ben fejez-
tem be a közgazdász 
vámigazgatási szakot. 
Szakmai pályafutásom 
egy budapesti szállít-

mányozási cégnél, a Delacher + Co Transport Kft-nél 
kezdődött el. Majd 2003-ban megalapítottuk saját 
vállalkozásunkat, a Zoll Consulting Vámtanácsadó és 
Logisztikai Bt-t. Kezdetben belföldi árufuvarozással 
és vámügyintézéssel foglalkoztunk, majd a gazdasági 
válság hatására az árufuvarozást felváltottuk a környe-
zetvédelmi termékdíj szolgáltatásra. Az uniós csatla-
kozás után az átalakult hazai külkereskedelem hatá-
sára cégünk új szolgáltatásokkal jelent meg a piacon. 
A közösségi forgalmat lebonyolító partnereink részére 
Intrastat, környezetvédelmi termékdíj szolgáltatást és 
EKAER tanácsadást végzünk, a nem EU tagországok-
kal kereskedelmet folytató partnereink részére export 

és import ügyintézést, vámraktározás tevékenységet, 
regisztrációs adó és jövedéki ügyintézést végzünk, va-
lamint környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészí-
tését. 

Cégünk az elmúlt húsz évben Szolnok környékének 
meghatározó vámügyi szereplőjévé vált. Ügyfeleink 
száma sokszorozódott. Vannak olyan vállalkozások, 
akikkel már a kezdetektől együttműködünk. 2014 óta 
megbízhatóságunk egyik tanúsítványa az AEOC bizo-
nyítvány, mely minőségi szintű NAV-ügyfél kapcsolatot 
feltételez. Fontosnak tartjuk, hogy partnereink részére 
a szolgáltatásainkat magas szinten tudjuk biztosítani, 
ezért szakmailag folyamatosan képezzük magunkat. 

Személyes motivációm: az ügyfelek elégedettsége, 
maximális kiszolgálása, a problémák gyors és haté-
kony megoldása, mely komoly szakmai kihívást jelent 
számomra. Mindezt csak hatalmas munkabírással és a 
szakma szeretetével tudom végezni. Célunk az ügyfe-
leink, időt és pénz spóroljanak velünk.

Munkám során sok esetben tapasztaltam, hogy az 
induló vállalkozások, és a nem EU országok felé nyitó 
ügyfelek külkereskedelmi tevékenységeik során nem 
kellően tájékozottak, vagy nem megfelelő szakmai 
segítségnyújtást kapnak, ezért szükségesnek tartom 
és támogatom az elektronikus szaktanácsadói felület 
kialakítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával.

KOVÁCS PETRA
VÁMÜGYINTÉZÉS

Mivel őszi születésű vagyok, édesanyám hamarabb 
beadott az iskolába, ezért mindig évnyertes voltam és 
tudtommal én voltam 1997-ben a legfiatalabb felava-
tott ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamarában. Ügy-
védjelölti időszakomat 1994-ben a Gál-Koczó-Sábicz 
Ügyvédi Irodában kezdtem, majd onnan átmentem 
az Andrássy és Társa Ügyvédi Irodába.

Ez egy klasszikus ügyvédi iroda volt, remek polgár-
jogászokkal (dr. Andrássy László, dr. Enczi János, dr. 
Szabó László ügyvédek), tőlük lestem el a fortélyokat, 
hogyan kell ügyvédként dolgozni.

Nagyon áldom a szerencsémet, hogy odakerültem, 
mert amit az ügyvédi gondolkodásról, a szakmáról 
el lehetett sajátítani, azt elsajátítottam. Nekem az 
az elvem, hogy magát az ügyvédkedést nem a jog-
szabályokból kell megtanulni, nem elég fejből tudni 
a jogszabályokat, hanem el kell sajátítani az ügyvédi 
gondolkodást.

A Dr. Andrássy és Dr. Enczi ügyvédi irodákban megta-
nultam, hogy meg kell adni a tiszteletet a bíróságnak, az 
ügyfeleknek, a kollégáknak, elsajátítottam az irodamene-
dzselést, az ügyfélkezelést. Ez egy stílus, amit követni kell.

2000-ben megalapí-
tottam saját ügyvédi 
irodámat. Ez akkor egy 
egyszemélyes ügyvédi 
iroda volt, két ügyvédje-
lölttel. Jelenleg is Buda-
pesten dolgozom a 13. 
kerület egyik modern 
üzleti negyedében, azó-
ta már több ügyvéddel 
és ügyvédjelölttel bő-
vült irodám.

Mivel Szolnokhoz a csa-
ládom és a régi jó em-
lékek miatt még ma 
is kötődöm, nagyon 
örültem neki, amikor a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával lehetőség nyílt az együttműködésre. Az 
általunk lefedett területek közül az érdeklődő part-
nerek, cégek számára jogi tanácsadást nyújtunk a 
cégjog, iparjog és a munkajog, vagy akár ingatlanjog, 
peres eljárások, gazdasági jog, büntetőjog, közbeszer-
zési jog területén felmerülő kérdésekben. 

DR. BÖLCSKEI ZSOLT
MUNKAJOG, CÉGALAPÍTÁS, TÁRSASÁGI JOG

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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Idén 15 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett meg beruházási támogatást nagyvállalatok 
számára a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormányzati célként megfogalmazott újraiparo-
sítás és iparfejlesztés indokolja a beruházások támogatását. 

A nagyvállalatok jelentős mérték-
ben járulnak hozzá a gazdaság nö-
vekedéséhez - különösen a feldol-
gozó- és építőiparhoz -, valamint 
a modernizációhoz. A támogatási 
döntések meghozatalánál többek 
között vizsgálják, hogy a beruhá-
zások mennyiben járulnak hozzá 
a termelési folyamat modernizálá-
sához, mekkora árbevételt, hozzá-
adott értéket vagy kiviteli lehetősé-
get jelentenek, hány munkahelyet 
teremtenek, melyik régióban va-
lósulnak meg és milyen arányban 
segítik a megújuló energia felhasz-
nálását. A kiírás szerint támogatás 
csak akkor nyújtható, ha ösztönző 
hatásokkal jár.

A támogatásra magyarországi 
székhelyű vagy telephellyel, fiók-
teleppel rendelkező és legalább 
három üzleti évet lezárt vállalko-
zások jelentkezhetnek, ameny-
nyiben legalább 50 főt foglalkoz-
tatnak belföldön. A támogatást 
igénylő a beruházását a támoga-
tási szerződésben vállalt feltéte-
lek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését kö-
vető 5 évig köteles fenntartani. A 
támogatható projekt összköltsé-
gének minimum 100 millió forint-
nak kell lennie, a beruházáshoz 
nyújtható támogatás összegének 
pedig el kell érnie az 50 millió  
forintot.

Az igényléseket az NGM vállalati 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkársága fogadja postai 
úton. A támogatási szerződéseket 
2018. december 31-ig lehet meg-
kötni, a támogatásoknak 2019. jú-
nius 30-ig kell megkötni. 

A kérelmeket szeptember 30-ig 
lehet benyújtani.

A támogatási feltételeket és a 
formanyomtatványt letöltheti a  
kormany.hu oldalról. 

Forrás: www.palyazatihirek.eu

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

DR. KOTHENCZ ÉVA - KAMARAI SZAKÉRTŐ, KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ

15 MILLIÁRD FORINT  
BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA  
PÁLYÁZHATNAK NAGYVÁLLALATOK
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MEGJELENTEK A MUNKAHELYI 
KÉPZÉSEKET TÁMOGATÓ  
PÁLYÁZATOK
GINOP-6.1.5-17, GINOP-6.1.6-17

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára és a  
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói 
számára kiírt pályázati felhívás.

A munkavállalói csoportok mun-
kahelyi képzésekben való részvéte-
lénél megfigyelhető egy erős sze-
lektivitás a munkavállalók életkora, 
iskolai végzettsége és a munkahelyi 
hierarchiában elfoglalt helyük sze-
rint. A munkaadók főként a jól kép-
zett, közép- vagy magasabb szinten 
dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik 

képzését preferálják, így azonban a 
munkahelyi tanuláshoz való hozzá-
férésben hátrányba kerülnek azok, 
akiknek leginkább szükségük lenne 
a képzésre, azaz az idősebb munka-
vállalók, a középfokú végzettségnél 
alacsonyabb végzettségűek, illetve 
az alacsony beosztásban dolgozó 
alkalmazottak. 

A munkahelyi képzéseket támo-
gató felhívások kiemelt célja ezért 
annak elősegítése is, hogy minél 
többen férjenek hozzá a munka-
helyi tanulási lehetőségekhez azok 
közül, akik a munkaerő-piacon ma-
radáshoz szükséges alap- és sze-
mélyes kompetenciák fejlesztésére 
szorulnak.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

GINOP-6.1.5-17 - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Támogatás formája vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 

Forrás összege (Ft) 18.520.000.000 

Beadás kezdete 2018.03.20. 

Beadási határidő 2018.12.03. 

Támogatás célja Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 

Kedvezményezettek köre nagyvállalatok 

Támogatási feltételek Felhívásban leírtak alapján 

Támogatás mértéke 100%  

Támogatási minimum összege (Ft) 10.000.000 

Támogatási maximum összege (Ft) 100.000.000 

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

185 - 1852 
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GINOP-6.1.6-17 -  Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.8-17 - Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

Támogatás formája vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 

Forrás összege (Ft) 13.040.000.000 

Beadás kezdete 2018.03.21. 

Beadási határidő 2018.12.03. 

Támogatás célja Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 
munkavállalói számára 

Kedvezményezettek köre Kisvállalkozás, Középvállalkozás, Mikrovállalkozás 

Támogatási feltételek A felhívásban meghatározottak szerint 

Támogatás mértéke 100% 

Támogatási minimum összege (Ft) 3.000.000 

Támogatási maximum összege (Ft) 50.000.000 

Támogatott projektek száma 
(minimum - maximum) 

260 - 4346 

 

Támogatás formája visszatérítendő 

Támogatás elnyerésének 
módja standard kiválasztási eljárásrend 

Forrás összege (Ft) 9.000.000.000 

Beadás kezdete 2018.04.03. 

Beadási határidő 2018.05.04. 

Támogatás célja Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése 

Kedvezményezettek köre 113 Korlátolt felelősségű társaság  
114 Részvénytársaság  
117 Betéti társaság  
121 Szociális szövetkezet  
122 Takarék- és hitelszövetkezet  
123 Iskolaszövetkezet  
124 Agrárgazdasági szövetkezet  
126 Biztosító szövetkezet  
129 Egyéb szövetkezet  
141 Európai részvénytársaság (SE)  
142 Európai szövetkezet (SCE)  
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés  
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)  
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
573 Nonprofit részvénytársaság  
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)  

Támogatási feltételek felhívás szerint 

Támogatás mértéke 50% 

Támogatás formája visszatérítendő 

Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend 

Forrás összege (Ft) 9.000.000.000 
 

MEGJELENTEK A MUNKAHELYI KÉPZÉSEKET TÁMOGATÓ PÁLYÁZATOK
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FONTOS ÖNNEK LAKÓHELYE  
BIZTONSÁGA? AKAR ÖN IS TENNI 
ÉRTE? KÖZTÜNK A HELYE!
MH KIKNYP 1. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

Járuljon Ön is hozzá járása, megyéje biztonságához – legyen a Magyar Honvédség önkéntes  
területvédelmi tartalékos katonája!  Ez a szolgálati forma munka, illetve tanulmányok mellett is 
vállalható és még munkahelye miatt sem kell aggódnia: szolgálatteljesítése idejére a munkál-
tatót kompenzáció illeti meg.

Röviden az önkéntes területvédelmi 
tartalékos rendszerről

Önkéntes területvédelmi tartalékos 
rendszer – a helyi közösségek új védel-
mi képessége

 ■ járásonként önkéntes jelentkezés 
alapján szerveződő századok;

 ■ a szervezett katonai erő megérke-
zéséig katasztrófavédelmi, terület- 
zárási, kritikus infrastruktúra védelmi 
feladatok; rendezvényeken való 
részvétel (koszorúzás, toborzás) a  
járásban vagy a megyében.

Mit ajánlunk?

 ■ tervezhető behívásokat: legalább 
30 nappal korábbi értesítést a felké-
szítésekről, egyéb feladatokról;

 ■ évi legfeljebb 20 napos felkészítést 
a járásban vagy a megyében, több 
részletben, igény szerint akár hétvé-
gén is;

 ■ élményszerű felkészítő foglalkozá-
sokat egy nagyon jó csapatban;

 ■ szerződéskötési díjat (bruttó 32.332 
Ft), rendelkezésre állási díjat évente 
(bruttó 138.000 Ft, a teljesített évet 
követően), a tényleges katonai szol-
gálat idejére (behívóparancs alap-
ján) időarányos illetményt, ingye-
nes étkezést, egyenruhát és utazási 
költségtérítést;

 ■ a munkáltatónak anyagi támoga-
tást az önkéntes tartalékos szolgá-
latot vállaló dolgozók után; 

 ■ szükség esetén szolgálathalasztási 
lehetőséget: amelyet az önkéntes 
tartalékos és a munkáltató is kezde-
ményezhet (egészségi, tanulmányi, 
családi vagy fontos személyi érdek 
alapján, illetve a munkáltató műkö-
désével összefüggő okból a behívás 
átütemezhető).

A munkáltatók támogatása

Munkáltatói kompenzáció – 294/2011. 
(XII. 22.) Korm. r. szerint

 ■ A kompenzáció feltétele: megálla-
podás a Magyar Honvédséggel

 ■ A kompenzáció mértéke az ágazati 
átlagbér:

 ▶ 100%-a, amennyiben a mun-
káltató vállalja, hogy a Magyar 
Honvédség által meghatározott 
időpontban biztosítja a behívást 
és nem kezdeményezi annak át-
ütemezését;

 ▶ 50%-a, amennyiben a fenti fel-
tételeket nem vállalja vagy nem 
teljesíti;

 ▶ a tényleges katonai szolgálattel-
jesítés és az ezzel kapcsolatban 
kiadott pótszabadság időtarta-
mára.

 ■ A munkavállaló a tényleges szolgá-
latteljesítés idejére eredeti munkál-
tatójánál fizetés nélküli szabadságra 
jogosult, míg a Magyar Honvédség-
től a beosztásának megfelelő illet-
ményt és egyéb juttatásokat kap.

Ki lehet katona?

A katonai szolgálatvállalás általános 
feltételei

 ■ betöltött 18. életév és be nem töl-
tött öregségi nyugdíjkorhatár (65. 
életév);

 ■ magyar állampolgárság, magyaror-
szági állandó lakóhely;

 ■ legalább 8 általános iskolai végzett-
ség, büntetlen előélet;

 ■ egészségügyi és pszichológiai alkal-
massági vizsgálaton történő megfe-
lelés.

Szolgáljon velünk: tegyünk együtt 
hazánk biztonságáért!

További információ:
Szolnoki toborzó iroda

(MH KIKNYP 1. Toborzó és  
Érdekvédelmi Központ)

Szolnok, Táncsics Mihály utca 5-7.
Telefon: 56/505-159

Email: szolnok.toborzo@mil.hu
www.iranyasereg.hu  

www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

AKTUÁLIS





KPelikán upa
Gasztronómiai kiállítás és verseny

Megyei Ízek Tavaszi Kavalkádja

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 

IPARKAMARA SZERVEZÉSÉBEN

ABA-NOVÁK AGÓRA 
KULTURÁLIS KÖZPONT
  SZOLNOK, HILD TÉR 1.

2018.
04.14.

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város

polgármestere

A rendezvény fővédnöke:
Hubai Imre Csaba

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei elnöke

Krivács András
Magyar Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség ügyvezető elnöke

A rendezvény védnökei:

Megyei Ízek Tavaszi Kavalkádja: 
karcagi birkapörkölt és disznótoros finomságok 
kóstolója, vására, kézműves csokoládé, sajtok, 

húskészítmények, paprikakrém különlegességek, méz, 
szörp, lekvár, mini fánk és köleses édességek sokasága.

Osztrovszki Ildikó olimpiai ezüstérmes 
zöldség-gyümölcsfaragó bemutatója

Csontos György Hungarikum 
karcagi birkafőző kóstolója

Baromfiudvar 2002 Kft. - borkóstoló

Hajcsunk Tibor kávébemutatója, kóstolója

SzSzSzC Sipos Orbán Szakképző
Iskola és Kollégium diákjai által készített 

sütemények kóstolója

Kísérő programok:09:00
Versenyszabályok ismertetése

Pálszabó Mihály szakács 
mestervizsga-bizottság elnöke

10:00
Vomberg Frigyes a 2017-es Bocuse d'Or 
magyar csapatának felkészítője, Séfek Séfe c. 
műsor zsűri tagja élménybeszámolója. 
Beszélgetőtársa: Zoboki Zoltán mesterszakács

11:00
Köszöntőt mond:

Dr. Sziráki András JNSZ Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú
Város polgármestere

Ünnepélyes megnyitó:

Krivács András Magyar Nemzeti
Gasztronómia Szövetség ügyvezető elnöke

Hubai Imre Csaba Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke

11:30 
Kiállítás, versenyművek megtekintése

14:00
Kávé - megszokásból élvezet 
Előadó: Hajcsunk Tibor a Magyar Gasztronómiai
Szövetség Barista tagozatának elnöke

16:00 
Eredményhirdetés, díjak átadása

Törley Pezsgőpincészet - bor- és 
pezsgőkóstoltató

Liget úti Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Óvoda, 

Általános Iskola és Készségfejlesztő
Iskola tanulói által készített mézeskalácsok

 bemutatója

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA


