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A láTáS A Mi
SzeNveDélyüNk…
Az ÍRISZ Optika víziója, mely kezdetek óta inspirálja dolgozóit és tulajdonosait
mára egyedülláló ismertetője a Magyar Optikus társadalomban.
Bizonyára azok az ügyfeleink, akik hosszú évek óta minket bíznak meg látásuk
gondozásával és szemüvegük elkészítésével nagyon jól tudják, hogy a Honti Optikában nem csak egy szemüveg, kontaktlencse, napszemüveg vagy csak egy szemvizsgálat kerül átadásra találkozásainkkor, hanem annál sokkal több.
Az éles látás a mi szenvedélyünk, minden nap azért dolgozunk, hogy a legjobb optikai
termékeket hozzuk létre. Hiszünk benne, hogy a mi szemüvegeinkkel gazdagabbá tehetjük az
emberek életét.
Miért vagyunk ennyire magabiztosak? Az innováció DNS-ünkben van, szellemiségünk arra van kódolva,
hogy a mi környezetünkben élőknek is ugyanúgy jár mint a világ bármely táján, a legújabb technológiás
szemvizsgálat, a legújabb fejlesztésű szemüveglencsék, a professzionális tized milliméter pontosságú szemüvegkészítés és a naprakész kreatív szaktudás.
Természetesen ehhez a szenvedély is fontos, hiszen ha nem azt vallanánk, hogy „a látás mindent megér”,
nem hoznánk jelentős anyagi áldozatokat eszménk megvalósítása érdekében.
Mi azt szeretnénk, ha az emberek teljes pompájában látnák a világot, jobban élvezhetnék az életet, teljesebb képet kapnának a környezetük történéseiről. Minket ennek a célnak az elérése tesz kíváncsivá és
megvalósítása tesz boldoggá!
Az Írisz Optika több évtizedes tapasztalatának köszönhetően létrehozott egyedi megjelenésű üzlete,
a Japán precízitás eredményeként kifejlesztett eszközök használata, dolgozóink profizmusa mára a
térség legnagyobb számban elkészített szemüvegeit eredményezte számunkra. Büszkék vagyunk
rá, hogy ilyen nagy számban minket választottak. Köszönjük, hogy nap mint nap lehetőséggel
bíznak meg minket, látásigényük minőségi kiszolgálására…
laváigólonhcet ná

Az Írisz Optikában olyan egyedülálló rendszert dolgoztunk ki ügyfeleink kiszolgálására
ami valódi és elérhető megoldást nyújt mindenki számára:
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7 lépés a tökéletes
szemüvegig…
áTADJuk Az álTAluNk
kéSzíTeTT SzeMüvegeT
Minden üzletünkben megrendelt szemüveget saját kezűleg készítünk el a Honti Optika megnyitása óta. Személyesen adjuk át, hogy a finom beállításokat szakembereink végezzék el az Ön kényelmére, garantálva ezzel
a minőség legmagasabb szintjét. Ha használat során
szükséges szemüvegének igazítása, díjtalanul végezzük
el optikánkban.

váSárlók iNfOrMáláSA éS
fOgADáSA OpTikáNkBAN
reklámanyagainkban meghirdetett akcióink valós
értéket biztosítanak ügyfeleinknek, nem túlárazott
termékeket akciózunk egész évben. Személyes
találkozásunk alkalmával a legapróbb részletekről is tájékoztatást adunk. Törzsvásárlóink hűségét
egyedülálló kedvezmény rendszerrel háláljuk meg.

Szolnok, Baross gábor út 22.
Tel.: 56/426 401
SzeMvizSgálAT
Teljes körű látás- és szemvizsgálat a legmodernebb
látásvizsgáló eszközök alkalmazásával, melyet egyedülálló szaktudással rendelkező, Honti krisztina
Diplomás Optometrista kontaktlencse specialista,
eyegenius szemvizsgáló specialista végez el optikánkban.

Az ÖN SzeMüvegéNek gyárTáSA

MegkérDezzük igéNyeiT

A nyers lencséket megrendeljük a kiválasztott technikai adatokkal. üzletünkbe érkezését követően szakembereink megkezdik szemüvegének egyedi elkészítését
Japán technológiát alkalmazó műhelyünkben.
Az elkészülést követően, minden szemüveget egyedileg ellenőrzünk, hogy megfeleljen az Ön által rendelt
paramétereknek és a Honti Optika minőségi előírásainak.

Azt kérjük, mondja el milyen helyzetekben szeretné szemüvegét használni és milyen körülmények között, hogy ajánlásunk teljes mértékben
tükrözze az Ön igényeit. irodában dolgozik vagy
szabadban, monitort néz vagy egész nap mozgásban van, mi tájékoztatjuk az optimális megoldásról.

SzeMüvegleNcSe válASzTáSA

kereTválASzTáS

Az igényeinek megfelelően bemutatjuk milyen alapanyagú
és képalkotású szemüveglencsék jelentenek megfelelő megoldást az ön számára. felhívjuk figyelmét a szemüveglencsék
között üzletenként fellelhető fontos minőségi különbségekre.
Javaslatot teszünk az Önnek legcélszerűbb felületi bevonatra.

Szín vagy forma? Tanácsadásunkkal segítjük az Ön számára a legideálisabb keret kiválasztását. ezt követően
ellenőrizzük szemének kitekintési pontját és szakemberünk a lencse típusnak megfelelően, Hoya visureal kamera feljelölőrendszerrel méri és rögzíti azt.
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AKTUÁLIS

SZÉP EMLÉKŰ LÁTOGATÁS
HARSEWINKELBEN
2018. AUGUSZTUS 27. - HARSEWINKEL

Kapcsolatom a CLAAS céggel az 1970-es évek elején, közel fél évszázada kezdődött. Elértem akkor,
hogy fogadjon August Claas úr, a cég alapító tulajdonosa. A sikeres tárgyalás után megfogalmazta
vendéglátóm felém, illetve a jelenlévő munkatársai előtt, hogy hosszú távon együttműködésre
vagyunk ítélve. A következő napon megkötött szerződés a CLAAS részéről az elsők között volt a
keletre nyitók között. A szolnoki Mezőgép részéről pedig a szalmaszecskázók nagysorozatú szállítása kezdődhetett el. Dr. Helmut Claas úrral a sikeres együttműködés tovább folytatódott. A CLAAS
kombájnok magyarországi térnyerése jó hatással volt a szállításaink dinamikus bővülésére.

Helmut Claas úr örömmel jött Magyarországra és különösen jól érezte
magát Szolnokon a Tisza Szállóban.
A látogatásai során megfordultunk
Gyöngyösön, Egerben, Törökszentmiklóson és Jászkiséren.
A tízezredik szalmaszecskázó ünnepélyes átadása során fellépett a
Kodály Kórus is. Helmut Claas úrnak
nagyon tetszett a nívós szereplés és
a kórust meghívta Harsewinkelbe.
A 83 tagból álló kórus örömében
csaknem kiugrott a bőréből, hiszen
ez volt döntő többségüknek az első
nyugati útja. Claas úr kétpanorámás
buszt küldött a kórusért, a szállás
ellátás teljes költségét felvállalta és
mindannyiuk részére még költőpénzt is biztosított. A kórus öt helyen
történő fellépését Paula Claas as�szony koordinálta. A szolnoki művészek találkozásaink során még több
évtized elteltével is örömmel beszélnek az Észak-Rajna-Vesztfáliában
szerzett élményeikről.
A termelési együttműködésben elért sikereink és a kiváló emberi kapcsolatok alapján úgy gondolom teljesen természetes, hogy előrehaladott
korunkban őszintén érdeklődöm
Dr. Helmut Claas iránt. Hálás vagyok
Andreas Szakácsi ügyvezető igazgató úrnak és Szóták-Nóvé Mária humánpolitikai vezetőnek, hogy siker-
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rel segítségemre voltak a látogatás
megszervezésében.
Dr. Helmut Claas úr az előzetes várakozásaimnak megfelelően nagy
örömmel fogadott. A munkatársai
meg is jegyezték, hogy Claas urat
nagyon régen látták ilyen jó hangulatban. A 2018. augusztus 27-re szervezett program két kiemelt részből
állt: a nap első részében Andreas
Szakácsi ügyvezető szakszerű kalauzolásával megtekintettük a 170.000
m2 területű gyárban a kombájngyártás technológiai folyamatát. Én
többször jártam a gyárban, mégis a

meglepetés erejével hatott a nemrég befejezett technológiai rekonstrukció. A méretre jellemző, hogy egy
nap 25 darab lexion típusú, csúcstechnológiát képviselő kombájn,
emellett 5 db 438 lóerős traktor és
5 db járószecskázó készül. Dr. Pintér
Zoltán kollégám, aki nálam ritkábban jár gyárba a látottaktól nagyon
meglepődött.
A Claas úr által előzetesen egyeztetett program lényeges elemei: az
érkezésünk után Dr. Helmut Claas-al
szűk körben kötetlen beszélgetést
folytattunk. Ennek során jóleső ér-
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zéssel idéztünk közös sikereinkből. A
részleteket mellőzve egy eseményt
említek meg, amely jellemzője a
CLAAS üzleti filozófiájának: az egyik
látogatásom során Claas úr megkért,
hogy szervezzek látogatást olyan
mezőgazdasági üzemekbe, ahol túlsúlyban vannak az általuk gyártott
kombájnok. Az aratásra való felkészülés fázisában ellátogattunk együtt
a tiszaföldvári Lenin TSZ-be, ahol már
akkor 10 db CLAAS kombájn volt. A
kombájnok katonás rendbe, egymás
mellé felsorakoztatva, az egyenruhába öltözött kombájnvezetőkkel várták a neves vendéget. Claas úr minden különösebb bevezetés nélkül a
kombájnosokhoz lépett, kezet fogott
és érdeklődött, hogy elégedettek-e
a kombájnnal.
Megfogalmazta,
hogy minden apró részlet érdekli. A
kombájnvezetők apró hibákat említettek, az egyik például azt, hogy
valószínű a rostaszerkezet nem zár
jól és ennek következtében szemek
hullnak ki a résen. Claas úr érdeklődött, hogy kaphat-e overállt, mondták hogy igen, ledobálta magáról a
felső ruhákat, belebújt az overállba
és mindenki meglepetésére bemászott a kombájnba. A nyakában lévő
fényképezőgéppel felvételt készített
a kritikus helyről és nagyon köszönte a kombájnos őszinte véleményét.
Engem megkért, hogy mind a 10
kombájnostól gyűjtsem össze a véleményeket és a párhuzamosságokat
kiszűrve küldjem meg német nyelven az információkat részére.

A visszaemlékezés nagyon tetszett
Claas úrnak, e beszélgetés részese
volt Andreas Szakácsi ügyvezető
igazgató és Rabi Zsuzsa tolmács.

Az információt megkapva felhívott
telefonon és közölte, hogy megajándékozza a kombájnosokat, az
ajándékot Helmut Kinsler hozza el
részemre és kéri, hogy személyesen adjuk át a kombájnosoknak. A
TSZ vezetői kicsit nehezményezték, hogy a döntés nem rájuk van
bízva. Őszintén megvallom, én is
meglepődtem az ajándékok láttán,
ugyanis a rangsorba első helyre sorolt kombájnos egy videokamerát
kapott, míg a többiek is értékes
ajándékot, jellemző, hogy a 10. is
egy nagy értékű fényképezőgépet
tudhatott magáénak. A megajándékozottak örömükben csaknem kiugrottak a bőrükből, míg a hoppon
maradt vezetők méltatlankodtak.

A vendéglátóm este szűk körű fogadást adott tiszteletemre az August-Claas Házban. A kellemes
hangulatú vacsorán részt vett
Jan-Hendrik Mohr úr, a CLAAS Csoport Igazgatóságának a tagja, illetve
Andreas Szakácsi ügyvezető igazgató. A beszélgetés során Dr. Helmut
Claas úr megerősítette, hogy a legjobb befektetése a törökszentmiklósi gyár megvásárlása volt. Kiválóan
felkészült szakemberek gyarapítják a
CLAAS elismertségét a világban.

Kezdeményezésemre a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (MEGOSZ) Dr. Helmut Claas részére a Magyar Mezőgazdasági Gépgyártásért
díjat adományozta. A díjat sajtónyilvánosság előtt én adtam át Dr.
Helmut Claas úr részére, aki nagyon
örült a szakmai elismerésnek és nagy
gondossággal szemlélte a bronz
domborművet.

A németországi program részeként
kedden az előzetes egyeztetésnek megfelelően látogatást tettünk
a PRÄZI-FACHSTAHL AG cégnél,
ahol fogadott bennünket Bernhard

Feikus termelési igazgató. Célunk az
volt, hogy a Kisújszálláson működő
gyáruk anyavállalatánál ismereteket
szerezzünk a vállalkozás jövőképéről. A Günter Claas úr családjának
tulajdonában lévő vállalkozásnál a
70-es évek második felében szerzett
szakmai tapasztalataimat sikerült
a Mezőgép kisújszállási gyárában
megvalósítani. Az akkor végrehajtott
profilváltással a nagyon egyszerű, főként betanított munkát igénylő tevékenységről (évi 300.000 db 200 literes hordó gyártása) a mezőgazdasági
gépgyártásra strukturáltuk át a technológiát és képeztük át a gyár iránt
elkötelezett vezetést és munkásgárdát. Az akkor nyugati importból
beszerzett korszerű gépekkel még
inkább alkalmassá váltunk a CLAAS
által elvárt magas minőség teljesítésére. Elértük fejlesztésekkel, hogy a
CLAAS Hungária kiemelt partnere jelenleg is a kisújszállási gyár. Feikus úr
bemutatta a törzsgyárban folyó tevékenységet. A változás a négy évtizeddel ezelőtt tapasztaltakhoz képest
korszakos, ugyanis a csigás termékek
gyártása mellett a szerszám gépipar
részére szállítanak nagy pontosságú
részegységeket. Az ügyvezető sűrűn
látogat Kisújszállásra, jól ismeri az ott
folyó szakmai munkát. A gyár tevékenységéről megelégedetten szólt
és jelezte, hogy további tevékenységet helyeznek át az anyagyárból.
Nagy gondjukká vált a szakképzett
munkaerő fokozódó hiánya. Feikus
úr kérte a kamaránk támogatását a
tanulói létszám bővítéséhez, illetve tágabb értelemben a munkaerő
utánpótlás támogatásához.
Meggyőződésem, hogy a két gyár
meglátogatásával előremutató képet kaptunk a technológiaváltásról, a
versenyképesség növekedését meghatározó robotizációról, illetve a termelés-szervezésről.
Jóleső érzés volt megtapasztalni,
hogy mindkét gyárban szívesen látott
vendégként, illetve barátként fogadtak bennünket. Dr. Helmut Claas úr
meg is fogalmazta, hogy a kiemelkedően jó kapcsolatunk alapján fektetett be elsőként Törökszentmiklóson.
Fotók: CLAAS Hungária Kft.
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AKTUÁLIS

SZAKKÉPZÉSI WORKSHOP –
SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
TANÉVNYITÓ KONFERENCIA
2018. SZEPTEMBER 13. - SZOLNOK

Kihívások a szakképzés és felnőttképzés területén címmel tartott előadást a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására érkező Pölöskei Gáborné
helyettes államtitkár a 2011-től évente rendszeresen megrendezendő Szakképzési Workshopon. A rendezvény megyén túlmutató igényeket is kielégít, hiszen a szomszédos megyékből is érkeztek érdeklődők a „Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitó Konferenciára”. A workshop meghívottjai a szakképzésben, felnőttképzésben részvevő intézmények
vezetői és pedagógusai, pályaorientációval foglalkozó munkatársai, továbbá a duális szakképzésben érintett szervezetek és képzőhelyek képviselői, szakértői.

A teltházas rendezvényen házigazdaként a JNSZMKIK elnöke dr. Sziráki András köszöntette a résztvevőket,
majd az intézmények és a gazdaság
szereplőinek hatékony együttműködésére hívta fel a figyelmet.
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár az előadásában hangsúlyozta,
hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium legnagyobb szervezetként a gazdaság igényeinek a figyelemmel kísérésével és innovációs gondolkodásával a szakképzés és
felnőttképzés feladatát is ellátja. „Ez
lesz a megoldások minisztériuma.”mondta. Kiemelte, hogy a gyors
környezeti változások hatására, ma
már széles alapozású képzésre van
szükség, mely a ma már elterjedt
duális képzéssel és keresletvezérelt
beiskolázással biztosítható; fontos a
rugalmas képzési szerkezet több, a
munkaerőpiacra végzettséggel való
kilépési ponttal.
Az ágazati gondolkodás erősödött,
ennek hatására alakultak meg az
Ágazati Készség Tanácsok, vagy jöhetnek létre az Ágazati és Vállalati Képző Központok. Az Ágazati és
Készség Tanácsok működésével a
szakképzés tartalmi megújítása a
gazdaság szereplőivel együtt kerül
kialakításra. Cél a képzésben résztvevő vállalatok számának növelése,
továbbá Ágazati, valamint Vállalati
Képzőközpontok kialakítása.
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PÖLÖSKEI GÁBORNÉ
helyettes államtitkár

A szakmai képzést a tanulók számára vonzóvá kell tenni. A vonzó
tanulási környezet kialakítása érdekében indul el a 21. századi szakképző iskola felújítási program, mely
egy komplex fejlesztést jelent, ahol
képzési szerkezetében, tartalmában
és infrastruktúrájában is megújul a
szakképzés. Új irányként fogalmazta
meg a széles szakmai gyakorlati alapot biztosító modern tanműhelyek
kialakítását, az iskolákban oktató
szakmai tanárok vállalati helyszínű
továbbképzését. A szakgimnáziumok a gimnáziumok alternatívái. A
jelen és jövő lehetősége, a mérnökképzés előszobája. — hangsúlyozta
Pölöskei Gáborné.

Bihall Tamás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési
ügyekért felelős alelnöke beszélt a
duális képzés helyzetéről az országban „A szakképzés múltja, jelene és
jövője kamarai szemmel” című előadása keretében. A 2011. évi CLXXXVII.
törvény a szakképzésről szabályozza
az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT)
felállítását. Az ÁKT lehetőséget adnak a vállalati igények szakképzésben
történő közvetlenebb megjelenésére,
ugyanis ezek a tanácsok befolyásolhatják a szakképzés és felnőttképzés
oktatási tartalmának fejlesztését és
korszerűsítését. Végrehajtási rendelet
fogja szabályozni az ÁKT működését
és felépítését, valamint a feladatait, a
tagok kinevezése 2 évre szól.

BIHALL TAMÁS
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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SZAKKÉPZÉSI WORKSHOP - SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ KONFERENCIA

Bereczki Enikő ifjúsági és generációs szakértő röviden bemutatta a generáció szó definícióját, majd rátért
az úgynevezett digitális bennszülött generációk, -különös figyelmet

BERECZKI ENIKŐ
ifjúsági és generációs szakértő

szentelve az iskolapadban jelen
lévő és a munkaerő piacon is egyre jobban megjelenő Z-generáció
- jellemzőinek bemutatására. Arról
is beszélt mivel más ennek a nemzedéknek a tartalomfogyasztása,
szokásai és szocializációja az előbbi
generációkétól. Felvázolta milyen
eszközökkel lehet a munkahelyre

bevonzani és ott megtartani őket.
Ismertette a Z-nemzedék tanulási
szokásait is és bemutatott néhány
olyan technikát, amellyel könnyebben és eredményesebben lehet
velük kommunikálni, illetve, az órákon vagy a munkahelyi onboarding
folyamatok során motiválni őket. A
szakértő kihangsúlyozta az egész
életen át tartó tanulás fontosságát
is, amely az internetrobbanáshoz és
az úgynevezett negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódó tudás demokratizálódásával megváltoztatja
a tudásanyaghoz való hozzáférést,
és egyre több új csatornát hoz be
a tanulási folyamatba, amelyek az
új generációk esélyegyenlőségét is
segíthetik.
Tapasztó Ildikó Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Oktatási, Kulturális és Sport Osztályvezető "Szolnokon a Jövőd" - gyakornoki program Szolnokon című
előadásában a város lakosságmegtartó erejének növelése céljából
létrehozott Szolnok hazavár programról adott tájékoztatást. A program kiemelt célja, a piacképes végzettséggel rendelkező diplomás és
szakképzett fiatalok helyben tartása. A program egyik pillére a munka és a karrier, a másik a lakhatás
támogatása.

TAPASZTÓ ILDIKÓ
SZMJV Önkormányzata

A workshopon elhangzott
előadások anyagai letölthetőek
a kamara honlapjáról:
www.iparkamaraszolnok.hu

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

DOMINÓHATÁS – A BREXIT
ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEI
ITTHON
FORRÁS: HETI VILÁGGAZDASÁG

Várhatóan nem rendíti meg a hazai kis- és középvállalkozói szektort Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból – vélekednek ágazati szereplők, akik szerint legfeljebb közvetett
hatásokkal kell számolni. A bizonytalanság továbbra is fokozódik, ahogy egyre nő a megegyezés nélküli kilépés esélye. A szigetországban érdekelt magyar kkv-k száma csekély.

Nagy-Britannia európai uniós végleges
kilépéséig érdemben nem tudnak felkészülni a hazai cégek, mivel egyedülálló,
eddig még nem látott folyamatról van
szó – mondta Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Konkrét lépésekre, bejelentésekre figyel
mindenki, mivel akár egy kisebb elszólás
is komolyan befolyásolhatja a piacokat.
Amennyiben megszűnne a vámunió,
vagy akár bejelentenék a munkaerőpiaci szigorításokat, akkor már lennének
konkrét válaszai a kamarának, valamint
az érdekképviseleteknek.
Az elnök rámutatott: az elmúlt időszakban kialakult piaci bizonytalanságból az exportcégek bizonyos részének
még profitálniuk is sikerült, elsősorban
azoknak, amelyek kedvező időszakban váltották át devizájukat. Parragh
László hozzátette: a magyar kis- és középvállalkozásoknak nem közvetlenül,
hanem áttételesen van érdekeltségük
a szigetországban, azonban a szektor
elsődleges piaca Németország. A szakember véleménye szerint a kilépési
folyamatnak nem lesznek az ágazatot megrendítő következményei. Akkor lesz csak nagyobb elmozdulás, ha
már konkrétumokat is megtudtunk a

kilépés mikéntjéről, azonban bizonyos
változások már elkezdődtek – mondta Magas István, a Budapesti Corvinus
Egyetem világgazdasági tanszékének
vezetője. Kiemelte: a piacok jellemzője,
hogy amint megjelenik valamilyen hír
a sajtóban, annak egyből lényeges tartalmat tulajdonítanak. Emiatt a kezdeti
hatások már megjelentek: a londoni
ingatlanpiac elmozdult lefelé, az ingatlanalapokban pedig nagyon sok pénz
van. A kezdeti ijedtség után azonban
mára némi visszarendeződés tapasztalható a pénzpiacokon. A hazai vállalkozások, elsősorban a fapados repülőjáratok miatt, közvetve, a turizmuson
keresztül éreznék meg a britek kilépésének a hatását abban az esetben, ha
megszűnne a vámunió. A kereskedelmi kapcsolatok terén Magyarország és
Nagy-Britannia kapcsolatai, habár fontosak, nem az első helyen állnak.
Csath Magdolna közgazdász szerint
sem érinti a hazai kkv-szektort a Brexit, mivel a nemzetközi piacok felé
nyitó vállalkozások elsősorban nem a
szigetországgal, hanem az Egyesült
Államokkal állnak kapcsolatban, főleg
az IT-szektor cégei. Nemcsak a kisvállalati szférát, de várhatóan Magyaror-

szágot is elkerülik a közvetlen hatások,
azonban közvetve jelentős befolyásoló
tényezőkkel lehet számolni. A közgazdász idesorolta az Európai Uniót érő
hatásokat és az unión belüli változásokat. A magyar gazdaságot azonban
elsősorban az európai uniós támogatások, egyéb szegmensek befolyásolják,
tehát közvetve hatással lehet rá az unió
megreformálása.
A német gazdaságra gyakorolt hatás
is közvetve érinthet minket, mivel sok
hazai vállalkozás a német autóipar beszállítójaként megérezné a jelentősebb
változásokat. Egyelőre azonban nincs
jele az autóipart érintő nagy horderejű
átalakulásnak. Csath Magdolna kiemelte: a brit bankoknak, nagyvállalatoknak
van már konkrét tervük a kilépéssel
kapcsolatos helyzet kezelésére, ezért
nem valószínű, hogy visszakoznának a
népszavazás eredményétől.
A Magyar Iparszövetség felmérése
alapján a hazai kis- és középvállalatok
elenyésző hányadának van szoros brit
kereskedelmi kapcsolata – mondta
Vadász György, a szövetség elnöke. A
szakember a munkavállalók várható
helyzetével kapcsolatban kifejtette:
nem valószínű, hogy a kint dolgozó magyarokat hátrány érné, mivel a munkát
a kilépést követően is el kell végezni. A
szakértők mindegyike egyetértett abban, hogy egy eddig soha nem tapasztalt folyamattal állunk szemben, ezért
rendkívül nagy a bizonytalanság.
Forrás: Heti Világgazdaság
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AKTUÁLIS

AZ OSZTRÁK EU
SOROS ELNÖKSÉG
PRIORITÁSAI
2018. JÚLIUS 1.. - AUSZTRIA

2018. július 1-jén Ausztria ünnepélyesen átvette az Európai Unió soros elnökségét Bulgáriától és folytatja az uniós elnökségi trió (Észtország, Bulgária és Ausztria) 18 hónapos
programjának megvalósítását. Ausztria 1995-ös csatlakozása óta 1998 és 2006 után most
harmadszor tölti be az EU Tanácsának soros elnökségét. Ez lesz az utolsó félév a 2019-es
európai parlamenti választások előtt, ezért szakértők szerint különösen jelentősnek számít. Ausztria majd 2019 januárjában adja át a tisztséget Romániának.

Az osztrák elnökség prioritásait a „Védelmet nyújtó Európa” jelmondat határozza meg, így az elnökség főként a
menekültügyi és migrációs kérdésekre, a külső határok védelmére, a radikalizálódás, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre
koncentrál. „Olyan Európát akarunk,
amely megvédi az állampolgárait,
amely képes megóvni az emberek
jólétét is, amelyet az elmúlt évtizedekben elértünk” — mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár.

Ausztria meg kívánja erősíteni a szubszidiaritás elvét is. Véleménye szerint
az EU-nak a nagyobb, közös fellépést
igénylő kérdésekkel kellene foglalkoznia, míg a kevésbé jelentős ügyekben
hátra kellene lépnie, a tagállamokra
vagy a régiókra hagyva a megoldást.
Emellett kiemelt figyelmet kap a digitális biztonság, a versenyképesség fokozása és az európai értékek védelme is.

Szakértők szerint fordulatot hozhat
az osztrák elnökség az Európai Unió
migrációs politikájában. Az osztrák
kancellár ugyanis támogatja azt a
magyar javaslatot, hogy a migránsok
elosztása helyett a külső határokat
védjék meg.

■■ Jobb szabályzás menetrend
■■ Az egységes belső piac további
kiteljesítése (Egységes Piac Program, új megállapodás a fogyasztói
érdekekért, egységes digitális ügyfélkapu)
■■ A „csakis egyszer elv” végrehajtásának előmozdítása a határokon
átnyúló üzleti tevékenységek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy
a vállalkozásoknak csak egyetlen
uniós tagállamban kellene benyújtaniuk a közigazgatási szervekhez az adminisztrációhoz
szükséges iratokat, még akkor is,
ha ténylegesen más uniós tagállamokban működnek
■■ A „szerzői jog a digitális piacon”
irányelv körüli tárgyalások véglegesítése
■■ Ipar 4.0 program
■■ A „gondolkozz kicsiben elv” szisztematikus alkalmazásának felügyelete

A 31 éves Sebastian Kurz már az őt
hatalomra juttató tavalyi választásokon is a bevándorlást tette központi témává. Bár nézetei eleinte nem
arattak osztatlan sikert Ausztriában,
egyre többen kezdenek egyetérteni azzal, hogy az Osztrák Néppártot
(ÖVP) vezető politikus határozottan
bírálja Merkel 2015-ös döntését a
határok megnyitásáról. Egyre népszerűbb Kurz "kritikus Európa-barát" irányvonala, ami azt jelenti, hogy
ugyan támogatja az Európai Uniót,
de csak azzal a feltétellel, ha az több
hatalmat biztosít a tagállamoknak.

Az osztrák elnökség gazdasági prioritásai:
A rotációs elnökség az EU új alapszerződése, a 2009-ben hatályba lépett
Lisszaboni Szerződés óta valamelyest
veszített a korábbi jelentőségéből,
főként amiatt, hogy a külügyi tanács
üléseit már nem az elnöklő állam
külügyminisztere, hanem az uniós
kül- és biztonságpolitikai főképviselő
vezeti. A többi szakminiszteri ülésen
azonban továbbra is az érintett ország feladata a napirend kialakítása,
az álláspontok közelítése és a kompromisszumok elérése.
Magyarország 2011 első felében töltötte
be először az Európai Unió elnökségét,
és 2024-ben fog ismét sorra kerülni.
Az osztrák elnökség programja:
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html
Forrás: hu.euronews.com
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ÚJ TÁVLATOKAT NYIT JAPÁN ÉS
AZ EURÓPAI UNIÓ SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNYE
2018. JÚLIUS 17. - BRÜSSZEL

Az Unió és Japán közötti 25. csúcstalálkozó keretében Jean-Claude Juncker, a brüsszeli bizottság vezetője és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Japán részéről pedig Abe Sindzó kormányfő látta el kézjegyével a megállapodást. Japánban és az EU 28 tagállamában csaknem 640
millió ember él, a felek együttesen a világgazdaság közel 30 százalékát teszik ki, részesedésük a
világkereskedelem teljes forgalmából megközelíti a 40 százalékot. Japán az Európai Unió hatodik legnagyobb exportpiaca, a japán kivitelnek pedig a harmadik legfontosabb célpontja az EU.

A szerződés, amelyről 2013 tavaszán
kezdődtek az egyeztetések, szélesebbre nyitja a japán piacot az uniós
mezőgazdasági export előtt, ahogy
számos más ágazatban is bővíti a
kiviteli lehetőségeket. Európai részről az agrártermelők a megállapodás fő nyertesei, mivel a termékek
85 százaléka juthat majd be vámmentesen a japán piacra, a többi
esetében fokozatosan csökkentik a
vámokat.
Az EU tavaly 58 milliárd euró értékben exportált árut és 28 milliárd
euró értékben szolgáltatásokat Japánba. Az egyezmény értelmében
Japán eltörli többek között az európai borokra, sajtokra, sertéshúsra és
bőripari termékekre kivetett vámokat. Az EU pedig nyolc év alatt fokozatosan kivezeti az eddigi 10 százalékos vámot a japán autókra.
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Az aláírási ceremónia után tartott
közös sajtótájékoztatón a japán és
az európai vezetők egybehangzóan kiálltak a szabadkereskedelem
mellett. "Világos üzenetet küldtünk,
hogy kiállunk közösen a protekcionizmus ellen" – fogalmazott Tusk,
míg Juncker azt hangoztatta, hogy
az együttműködés erősebbé teszi,
és jobb helyzetbe hozza a feleket.
A japán miniszterelnök szintén azt
hangsúlyozta, a megállapodás aláírásával kinyilvánították Japán és az
Európai Unió rendíthetetlen politikai
akaratát, hogy a szabadkereskedelem zászlóvivőiként lépjenek fel és
ebbe az irányba tereljék a világot.
A BBC tudósításában megjegyezte,
hogy miközben a világ egyre inkább
a kereskedelmi háborúk felé fordul,
az Európai Unió és Japán együttműködése példaként szolgálhat a világgazdaság más szereplői számára is.

Cecilie Malström kereskedelemért
felelős uniós biztos azt mondta,
az egyezmény hatására azt remélik, hogy háromszorosára nő az EU
Japánba irányuló agrárexportja, a
teljes uniós kivitele pedig egyharmadával nő.
Japán az Egyesült Államokkal is kötött volna szabadkeresedelmi egyezményt 17 másik országgal együtt, ez
lett volna Obama elnök legnagyobb
gazdasági projektjének számító csendes-óceáni partnerség (Trans-Pacific
Partnership), ezt viszont Trump elnök
egyik első lépéseként kidobta az ablakon. Trump pedig azóta leginkább
azon van, hogy Kínával és az EU-val
is kereskedelmi háborúba kezdjen,
vagyis növelje a kivetett vámokat.
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Forrás: MTI

AKTUÁLIS

SZIESZTA –
SZÜKSÉGÜNK VAN-E RÁ?
A DÉLUTÁNI PIHENŐ HATÁSA SZERVEZETÜNKRE ÉS
MINDENNAPJAINKRA

Az óriási melegben visszaeső munkaképesség és munkakedv érthetővé teszi a szieszta intézménye utáni igényt, és a gondolattal rokonszenvezők a klímaváltozáson túl további racionális
érveket találhatnak a délutáni pihenő mellett. A rendszeres délutáni pihenés (de különösen a
szunyókálás) javítja a koncentrációt, amit sok szakértő arra vezet vissza, hogy az ember belső
órája igazából nem egyetlen nagy alvást, hanem több kisebbet követelne a szervezettől.

Kutatások sora igazolja azt a nem
igazán meglepő tényt, hogy a délutáni munkavégzés során nagyobb a figyelem a dolgozók részéről, ha ebéd
után alszanak. (A pihenőidő ideális
hosszát illetően megoszlanak a vélemények, például az alvás REM-szakaszait is figyelembe vevő kutatók
szerint vagy 40 perces, vagy kétórás
szundítás az ideális.)
A szieszta kialakulása valószínűleg
mégsem a fenti biológiai szükségletekre vezethető vissza - a "protestáns
etika" hűvösebb klímájú országaiban
például sosem terjedt el a gyakorlat.
A déli országokban azonban a nagy
melegben a napon végzett munka
igen megterhelő volt, ezért ott volt
értelme a nap közbeni munkaszü-

netnek. Ezekben az országokban aztán a gazdasági változások mellett is
tovább élt a szieszta kultúrája, noha a
fedett helyen való munka már sokkal
kevésbé indokolta ezt. Ugyanakkor a
változásból is lehet érvet kovácsolni a
szieszta mellett - a felgyorsult világban a felnőttek éjszaka egyszerűen
nem tudnak eleget aludni: egy amerikai kutatás szerint a 8 órás igény helyett mindössze átlagosan 6,5 óra a
tényleges alvás.
Összességében azonban a szieszta
mégis kikopóban van a világunkból.
Spanyolországban már jóval a pénzügyi válság előtt eltűnt a szieszta intézménye a nagyvárosokból. Mindössze a lakosság 25%-a tartotta az
évszázados hagyományt, amelynek

egyébként a szervezetre gyakorolt jótékony hatása is csak az állandóság,
rendszeresség esetén igazolható. Ettől persze még vidéken (a népességarányosnál jóval nagyobb területen)
él a délutáni "üzemszünet" gyakorlata.
Kétségtelen, hogy a szieszta általános
bevezetése alaposan megváltoztatná
a mindennapjainkat, az egész kultúránkat. A munkarendben, a családdal
töltött időben bekövetkező változások mellett például az étkezési szokások módosulására is számítani lehet.
Újra igazi főétkezés lenne az ebéd, és
kisebb jelentőségű a későbbre tolódó vacsora. A vásárlási szokások, az
üzletek nyitva tartása is változna, ami
a teljes üzleti életre kihatna. Persze a
szieszta összes közgazdasági hatásának számba vétele igen komplex, tulajdonképpen lehetetlen feladat. Arról például semmilyen információnk
nincs, hogy az egyre melegebb nyarak korában jelentene-e vajon előrelépést az egészségügyi állapotban,
életminőségben - és így hosszabb
távon a gazdasági előrehaladásban
is - egy ilyen új munkarend.
Ahhoz azonban, hogy ezt megtapasztaljuk, még igen sok forró nyárnak kell eljönnie, ami meggyőzi az
embereket, hogy érdemes lehet változtatni.
Forrás: portfolio.hu
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BERUHÁZÁSI “BOOM”
VÁRHATÓ
CÉGES BERUHÁZÁSOKBAN GAZDAG KÖVETKEZŐ
EGY ÉV ELÉ NÉZHETÜNK

A futó uniós pénzügyi ciklus forrásainak kiírása vontatottan indult, majd szinte egyszerre
jelent meg minden pályázat. Az elbírálási folyamat ennek megfelelően rendkívül lassú volt.
Idén azonban mindazok, akik eddig kivártak, elkezdhetik a beruházásokat - akár nyertes pályázóként, akár saját forrásaikra támaszkodva. Kapacitásbővítés helyett azonban inkább a
modernizációra koncentrálnak a vállalkozók, sok cég nyit ugyanis a precíziós technológia
elemei felé. A beruházások lehetőséget teremthetnek a fiatal munkaerő bevonzására is.

2007 óta nem akartak ennyien fejleszteni a magyar cégek közül. A
2008 nyarán kirobbant pénzügyi
válság 7 ínséges éve után végre ös�szeszedték magukat a vállalkozások, és elkezdődhet az építkezés.
Jelenleg ugyanis a kkv-k 75 százaléka – a mezőgazdaságon belül a 85
százaléka – készül valamilyen beruházásra a K&H kkv bizalmi index felmérés eredménye szerint. Ez óriási
előrelépés a tavaly év eleji 41 százalékhoz képest.
Ilyen látványos javulásra és tartós
növekedésre egy év alatt még nem
volt példa az index történetében.
A jelenlegi arány a válság előtti (80
százalék körüli) időket idézi – hangsúlyozta Kovács Viktor Zoltán, a K&H
kkv-marketing főosztályának vezetője. A beruházási célok elsősorban
a termelést támogatják: egyedül a
gépek, berendezések korszerűsítését tervező vállalkozások aránya
nőtt – 35-ről 40 százalékra –, ami az
index történetében a második legmagasabb érték. Ezt követően informatikai fejlesztésekre fókuszálnak a
legtöbben (34 százalék), míg az autóflotta cseréjére vagy fejlesztésére
a cégek 24 százaléka készül.
Az üzemmérettel párhuzamosan
a beruházási szándék is egyre erősebb. Míg a mikrovállalkozások 68
százaléka és a kisvállalkozások 77
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százaléka tervez fejleszteni, addig
a középvállalkozásoknál igazi beruházási „boom” várható, ugyanis
közülük 10-ből 9 cég tervez fejleszteni. A megnövekedett beruházási
szándék minden szektorban és árbevétel-kategóriában tetten érhető.
A KSH legfrissebb adata szerint a
nemzetgazdasági beruházások volumene az első negyedévben máris
17 százalékkal meghaladta az előző
év azonos időszakának eredményét.
A tavalyi eredményekhez képest nőtt
a bankhitel vagy lízing segítségével
megvalósuló beruházások aránya is.
A fejlesztéseket 60 százalékban saját, 30 százalékban banki forrásból
hajtják végre a vállalkozások.
Forrás: agrarszektor.hu
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MINTEGY 60 MILLIÁRD FORINTOS
HITELKERETRE PÁLYÁZHATNAK
A MAGYAR MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
NULLA SZÁZALÉKOS KAMATTAL AZ OTP MFB PONTJAIN
Továbbra is töretlen a magyar gazdaság növekedése. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai
szerint 2018 II. negyedévében 4,6 százalékkal nőtt Magyarország bruttó hazai terméke, ami – jóval
meghaladva az EU átlagát – négyéves csúcsnak számít. Számos kérdés merülhet fel ilyenkor a vállalkozások vezetőiben, döntéshozóiban a lehetséges fejlesztési irányokat illetően, és sokuk döntését
megkönnyítheti, hogy 2018 szeptemberétől európai uniós forrásból származó, kamatmentes hitel vehető igénybe a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítéséhez. Az MFB Pontokon
igényelhető források országszerte 163 OTP fiókban érhetők el.

A magyar gazdaság 2018 II. negyedévében is töretlen növekedéséhez a
legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult. A vállalkozásoknak ilyenkor még
inkább érdemes megragadniuk azokat
a fejlesztési lehetőségeket, amelyekkel
korszerűsíthetik technológiájukat. A
2018 szeptemberétől MFB Pontokon
igényelhető, európai uniós forrásból
származó, kamatmentes, visszatérítendő vállalkozási hitelek segítségével
a mikro-, kis- és középvállalkozások
könnyebben megvalósíthatják fejlesztési terveiket.
Az 59,63 milliárd forint keretösszegű
hitelprogram célja a mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai korszerűsítése, valamint a vállalkozások
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása. A támogatott
beruházásnak olyan fejlesztést kell
eredményeznie, ami javítja a vállalkozás technológiai felkészültségét, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő.
Mikortól, meddig és hová lehet benyújtani a pályázatokat?

■■ A hitelprogram keretében 2018.
szeptember 10-től 2020. október 1-ig
lehet a hitelkérelmeket benyújtani.
■■ A hitel az MFB Pontokon igényelhető. Az OTP országszerte 163 bankfiókban várja a pályázatokat.
Mire fordítható a hitel összege?

■■ új tárgyi eszköz beszerzésére;
■■ immateriális javak beszerzésére (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz
beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható).

Mekkora összeg igényelhető?

■■ Minimum 1 millió forint, maximum
50 millió forint.
■■ A kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25
millió forint lehet.
Kik vehetik igénybe?

■■ Magyarország területén székhellyel,
illetve az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis és középvállalkozás,
amely gazdasági forma szerint lehet:
▶▶ Korlátolt felelősségű társaság;
▶▶ Részvénytársaság;
▶▶ Közkereseti társaság;
▶▶ Betéti társaság;
▶▶ Agrárgazdasági szövetkezet;
▶▶ Európai részvénytársaság (SE);
▶▶ Európai szövetkezet (SCE);
▶▶ Egyéni cég;
▶▶ Egyéni vállalkozó.
■■ A hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást,
de konzorciumok nem.
■■ A projekt megvalósulásának helyszíne:
▶▶ Magyarország, kivéve a KözépMagyarországi régió.
Milyen költségek kapcsolódnak?

■■ A kamatmentesség mellett óriási
előny, hogy a kölcsönhöz további
banki költségek nem kapcsolódnak.
■■ Nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, és
szerződésmódosítási díj sem kerül
felszámításra.
Mekkora önrészre van szükség?

■■ A kamatmentes hitelhez mindössze
10% önerőre van szükség.

Milyen futamidőre vehető igénybe a hitel?

■■ A futamidő a beszerzendő eszköz
amortizációjától függ:
▶▶ az 50%-os amortizációs kulcs alá
tartozó eszközök esetén a futamidő maximum 2 év;
▶▶ 33%-os amortizációs kulcs esetén
maximum 3 év;
▶▶ 25%-os amortizációs kulcs esetén
maximum 4 év;
▶▶ 20%-os amortizációs kulcs esetén
maximum 5 év;
▶▶ 14,5%-os amortizációs kulcs esetén
maximum 7 év.
Milyen biztosíték szükséges?

■■ A hitel igénybevételéhez biztosíték
szükséges. Ez lehet:
▶▶ ingatlan jelzálog;
▶▶ ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten);
▶▶ fizetési számla követelésen alapított óvadék;
▶▶ jogi személy készfizető kezessége;
▶▶ hitelintézet által vállalt garancia.
Hol igényelhető?

■■ Az európai uniós forrásból finanszírozott kamat- és költségmentes
kölcsön országszerte 163 OTP MFB
Ponton igényelhető.
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül
ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, a benne
foglalt adatok tájékoztató jellegűek és kizárólag
a figyelem felkeltését szolgálják. A Mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai korszerűsítése
célú Hitelprogram igénylése során az OTP Bank
Nyrt. az MFB Zrt. pénzügyi közvetítőjeként jár
el. A hitelszerződés megkötésére a Hitelprogram keretösszegéig kerülhet sor, amennyiben
a kérelem a hitelprogramra előírt feltételeknek
megfelel. A Hitelprogram részletes feltételeiről
tájékozódhat az ország 163 kijelölt OTP bankfiókjában megtalálható OTP MFB Pontokon, valamint az MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu).
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KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A
MAGYAR VERSENYZŐK A
SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGÁN
2018. SZEPTEMBER 26-28. - BUDAPEST

A EuroSkills Budapest 2018-as verseny győzteseit egy ünnepélyes záróceremónia keretében hirdették ki a Papp László Budapest Sportarénában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett megmérettetésen a magyar csapat 27 szakmában indult, ebből
17 versenyszakmában értek el helyezést. A háromnapos eseményen 28 ország, közel 600
versenyzője 37 szakmában mutatta meg tudását, mintegy 100 ezer látogató előtt. A díjátadón beszédet mondott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dita Traidas, a WorldSkills Europe elnöke.

A magyar szakemberek ismét bizonyították, hogy tudásuk és szakértelmük
kiemelkedő az európai mezőnyben is:
3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 8 kiválósági
érmet nyertek, összesen 17 helyezést.
A EuroSkills Budapest 2018 Nemzet
Legjobbja kitüntetést Nagy Ádám János (bútorasztalos szakma) kapta.
Áder János köztársasági elnök a szakmák Európa-bajnokságának díjátadóján kiemelte: precíz, pontos, lelkiismeretes, eredményes munkára a világon
mindenütt szükség van. A versenyzőkhöz szólva azt mondta: legyenek
büszkék rá, hogy olyan tudás birtokában vannak, amely az egész világon

ÁDER JÁNOS
köztársasági elnök
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mindenhol versenyképes. Az államfő
hangsúlyozta, egy dologban minden
a szakmájában sikeres ember egyforma: abban, hogy mesterek akarnak
lenni. A mesterek mindent tudni akarnak a szakmájukból, amit megtanulni
csak lehetséges – tette hozzá.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az MTInek elmondta, hogy a kiváló magyar
szereplés azt mutatja, hogy Magyarország megfelelő szakemberekkel
rendelkezik a hagyományos, illetve
a legmodernebb tudást igénylő, új
szakmákban. Hozzátette: a magyar
csapat teljesítménye a magyar iparfej-

PARRAGH LÁSZLÓ
MKIK elnök

lesztés szempontjából is jelentős, azt
üzeni a befektetőknek, hogy érdemes
Magyarországon invesztálni, mert a
szaktudás megvan. A versenyzőkhöz
szólva Parragh László hangsúlyozta,
hogy legyenek büszkék eredményeikre. "Kívánom, hogy lelkesedéssel haladjatok a szakmai utatokon, mert ha
szereted, amit csinálsz, akkor egy percet sem kell dolgoznod az életben" –
emelte ki az MKIK elnöke.
Dita Traidas, a WorldSkills Europe
elnöke elismerően szólt arról, hogy
Magyarország, a magyar intézmények, szervezetek és vállalatok együtt
tették a EuroSkills Budapest 2018

DITA TRAIDAS
A WorldSkills Europe elnöke
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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

EUROSKILLS BUDAPEST 2018 - SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGA

A magyar nyertesek névsora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Simon Krisztián
Nagy Ádám János
Sipos Kristóf Balázs
Takács Zoltán
Balogh Ákos
Cseke Szabolcs
Varholik Dávid
Zaja Dániel
Takács Dániel
Balogh Krisztián
Leidl Péter
Hédl Ádám Zoltán
Gábor Lóczi
Kovács Alexandra
Papp Viktória Dóra
Svajda Viktória Bernadett
Déri Levente
Orodán Tamás
Sárvári Ágnes

Bútorasztalos
Épületasztalos
Mechatronika
Mechatronika
Webfejlesztő
Festő, díszítőfestő
Ápolás és gondozás
Hegesztő
Virágkötő
Kőfaragó
Villanyszerelő
Kőműves
Szárazépítő
Fodrász
Szépségápoló
Pincér
Informatikai rendszerüzemeltető
Informatikai rendszerüzemeltető
Dekoratőr, kirakatrendező

aranyérem
aranyérem
aranyérem
aranyérem
ezüstérem
ezüstérem
ezüstérem
bronzérem
bronzérem
bronzérem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem
kiválósági érem

eseményét Európa legjobb fiatal
tehetségeinek nagyszerű és felejthetetlen élményévé. Magyarország
kijelölte a EuroSkills következő évtizedének kezdőpontját azzal, hogy
rendkívüli professzionalizmust tanúsított a rendezés során, és megemelte a mércét ennek az eseménynek
mind a minőségét mind pedig a
méreteit illetően – mondta a WorldSkills Europe elnöke.
A magyar versenyzők kiválóan szerepeltek: aranyérmes lett a Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán alkotta
mechatronika csapat, Nagy Ádám
János épületasztalos és Simon Krisztián bútorasztalos. Ezüstérmet szerzett Balogh Ákos webfejlesztő, Cseke
Szabolcs festő, Varholik Dávid ápoló.
Bronzérmet kapott Zaja Dániel hegesztő, Balogh Krisztián kőfaragó,
Takács Dániel virágkötő. A legtöbb
érmet Oroszország csapata nyerte, az
éremtábla második helyezettje Ausztria csapata, a harmadik pedig Franciaországé lett. Magyarország a negyedik helyen végzett.
A EuroSkills Budapest zárórendezvényen átadták a következő rendező
országnak, Ausztriának az EuroSkills
zászlót.

Szöveg és fotók: MKIK/MTI
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

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

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.

BRBE20180823001

BRCN20180803003

BRCY20180730001

Festékek és bevonatok készítésével
foglalkozó belga vállalat több mint
száz éves múltra tekint vissza és a
globális piac egyik legjelentősebb
szereplője. Fő profilja: fémvédő bevonatok, vízálló bevonatok, padló és
tető bevonatok, favédő bevonatok,
festékspray-k. A vállalat kapacitásbővítés végett keres magyarországi
beszállítókat.

Élelmiszer és fogyasztási cikkek importjára szakosodott kínai vállalat e
termékek beszállítóit keresi. A cég
minőségi termékeket keres, elsősorban söröket, gyümölcsleveket, olajok, tejtermékek, borok és gabonatermékek. A termékeknek egyaránt
meg kell felelniük az Európai Uniós
és a kínai szabályzásnak.

Ciprusi szappankészítő vállalat nyersanyag beszállítókat keres. A ciprusi
cég 100%-ban organikus, kézzel készült szappanokat készít olíva-, kókusz- és kenderolajból. Termelési
kapacitásbővítés okán nyersanyag
beszállítókat keres az Európai Unió
területéről. A keresett termékek: különböző organikus olajok és tejporok.

BRIT20180606002

BRFR20180516001

A 40 éves tapasztalattal rendelkező, szicíliai székhelyű olasz cég fagyasztott, csomagolt élelmiszereket
keres, elsősorban hal termékeket,
zöldségeket, gombaféléket és húsokat. Kisebb és nagyobb volumenű
szállítás is elfogadható.

Az 50 éve a piacon működő francia
cipőgyártó kisvállalkozás olyan partnert keres, aki képes alacsony költségű papucsok gyártására, különböző méretekben, nagyobb tételben.
A papucsok anyaga: textil, gumi, etilén–vinil-acetát, PVC. A vállalat gyártási megállapodás keretében kíván
együttműködést kialakítani.

BRBE20180719001
Az európai piacra újonnan belépő
belga cég, együttműködési megállapodás keretében kis- és középvállalkozásokat keres, akik képesek kötött sapka és zokni termékeket több
kivitelben előállítani, akár kisebb
mennyiségben is.

BRFI20170703002
Finn vízkezeléssel foglalkozó cég
gyártói vagy alvállalkozói szerződés
keretében kíván együttműködő
partnert találni a Közép-európai régióból. A keresett nyers vegyi alapanyagok: 24,5%-os ammóniás víz,
citromsav, MEG, MPG, MEA, EDTA.
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BRES20180104001
Spanyol vállalat keres termoszaihoz
fém fedelet gyártó partnert. A leendő partnernek képesnek kell lennie
élelmiszeriparban használható fém
gyártására. A partnerség gyártási
együttműködési megállapodás keretében kerestetik, később akár több
alkatrész előállítására is igény lehet.

BRSE20180528001
Tehergépjármű kiegészítőket fejlesztő és forgalmazó svéd kisvállalkozás OEM termékek beszállítóit
keresi. A kívánt termékek: Kihúzható sátor-előtetők, görgős fedelek,
pickup fedők és más kiegészítők.
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NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK
NEMZETKÖZI
- EEN
ÜZLETI AJÁNLATOK - EEN

BRLT20180806001

BRPL20180202001

20 éve működő litván munkaruházati cég keres termelési partnert. A
vállalat széles körben alkalmazható munkaruhákat tervez és gyárt,
emellett foglalkoznak logótervezéssel és grafikai dizájnnal is. A vállalat
olyan partnert keres, aki képes a
megadott leírások alapján különböző modellek gyártására. Nagy és
kis volumenű termelési kapacitásra
egyaránt szükség van.

Lengyel kisállat-termékeket forgalmazó vállalat eloxált alumínium lemezeket több színben gyártó partnert keres. A kívánt színek:
arany, zöld, vörös, tengerészkék, lila.
A lengyel cég 15 éves tapasztalattal
rendelkezik a piacon és megbízható partnert keres termelési megállapodás keretében.

BRDE20161222001

Román vállalat élelmiszeripai termékek csomagolásához keres nyersanyag beszállító partnereket, szolgáltatási megállapodás keretében.
Az erdélyi székhelyű cég granulált
polisztirolt, polietilén-tereftalát és
alumínium fóliákat keres egyedi
megoldású csomagolási technikáihoz. A leendő partnernek rendelkeznie kell megfelelőségi igazolással.

Német szállítmányozási nagyvállalat alvállalkozókat keres. A cég
egyaránt foglalkozik közúti, vasúti
és tengeri szállítmányozással, illetve telephelyekkel rendelkezik
Oroszországban, Lengyelországban,
Belorussziában és Kazahsztánban.
A vállalat olyan partnert keres, aki
minősített engedélyekkel rendelkezik és vállalja hűtött termékek
szállítását is. Előny a rugalmasság,
a logisztika terén szerzett több éves
tapasztalat.

BRDE20170915001
Színesfémek
újrafeldolgozásával
foglalkozó német vállalat másodlagos nyersanyagot beszállító partnert keres. A Németország keleti
részén működő családi tulajdonú
vállalat ón és ólom ötvözetek újrahasznosítására szakosodott, melyekből forrasztóanyagokat állít elő
az ipar különböző szegmensei számára. A cél egy hosszú távú üzleti
kapcsolat kialakítása.

BRRO20180119001

BRMK20171024001
Fagyasztott élelmiszerek importálásával foglalkozó macedóniai vállalat
beszállítói partnereket keres. A cég
10 éves tapasztalattal rendelkezik az
élelmiszeriparban. A keresett termékek: csirke, pulyka, marha és borjúhús, sertés és tengeri hal, zöldségek.

BRIE20170323001
Ukrán gyermekcipőket gyártó vállalat keres cipőaljzatokat előállító beszállítókat. A cég elsősorban
egészségügyi és ortopéd lábbeliket
készít. A leendő partner kiválasztásánál meghatározó szempont a

minőség, illetve a szállítási idők betartása. Kereskedelmi, gyártási, illetve technikai szolgáltatói megállapodás is köthető.

BRUK20170809001
Motor és kerékpáralkatrészek vezető brit kiskereskedője alkatrész
beszállítókat keres termékpalettája
bővítéséhez. A keresett termékek:
camping eszközök, téli autóápolási kellékek, általános szerszámok,
gyermekbiztonsági
felszerelések,
akkumulátorok, ablaktörlők, lámpák, komplett kerékpárok. Feltétel,
hogy minden alkatrésznek Európából kell származnia.

BRPL20180620002
Lengyel vállalat nyersanyag beszállítói és gyártói partnert keres
fürdőszobai termékeihez. A cég
elsősorban mosdókagylókat és
munkalapokat gyárt és forgalmaz.
Megbízható, stabil anyagi háttérrel
rendelkező nyersanyag beszállítókat keres, akik innovatív felhasználási módokat és technikákat is képesek alkalmazni/bemutatni.

BRDE20180712001
Német textilipari vállalat keres
varrodákat gyártási partnerségi
megállapodás keretében. A cég
elsősorban hőálló munkaruházat
forgalmazására specializálódott. A
potenciális partnernek képesnek
kell lennie kesztyűk készítésére és
rendelkeznie kell nehéz bőr varrására alkalmas gépekkel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network (EEN) szolnoki irodája szervezésében minden csütörtökön 14 órától betekintést nyerhet a hálózat ingyenes nemzetközi
partnerkereső adatbázisának működésébe és használatába.

■■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső adatbázis (POD – partnership opportunies database)?
■■ Mire jó az adatbázis?
■■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas ajánlati/keresési profil?
■■ Hogyan működik a rendszer?
■■ Miben segíthet a hálózat?

Rabi Zsuzsa

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

Gazdaságfejlesztési vezető

+36 20 521 8322
zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!
WWW.IPARKAMARASZOLNOK.HU  |  FACEBOOK.COM/JNSZMKIK
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Vállalkozz digitálisan!

5

3
6

3

MODERN VÁLLALKOZÁSOK
PROGRAMJA

4

WWW.VALLALKOZZDIGITALISAN.HU

A magánéletünkben már megszoktuk, hogy ha elromlik valami a lakásunkban, a céges
telefonkönyv helyett az interneten keresünk szerelőt. Ha eladunk vagy veszünk valamit,
az apróhirdetési újság helyett már azt is a neten tesszük. Sőt állást, hitelt, de még társat
is az online térben keresünk. Míg a magánéletünkben tehát jórészt már megoldottuk a
digitális átállást, addig a vállalkozások esetében még mindig nagy a lemaradás. Két évvel
www.vallalkozzdigitalisan.hu
ezelőtt
indult el a hazai vállalkozások digitális felzárkóztatása érdekében a Modern Vállalkozások Programja, melyhez a magyar vállalkozások díjmentesen csatlakozhatnak.

VÁLJ DIGITÁLIS
VÁLLALKOZÓVÁ!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Kevés olyan kihívás érte az emberiséget, mint az internet, melynek bár
1970-ig vezethetők vissza a gyökerei,
mai formájában (www, azaz World Wide Web) azonban mégis csak
1993-tól kezdett elterjedni igazán,
akkortól viszont robbanásszerűen.
Elég volt egyetlen évtized, hogy teljesen megváltoztassa az addig ismert legfejlettebb világot: bő 10 év
alatt általános lett az e-mail a postai levél, távirat vagy fax helyett, az
online zenehallgatás a bakelit, a CD
lemezek vagy a rádió hallgatása helyett, az online beszédkommunikáció a kapcsolt telefonvonal helyett,
vagy akár a netes Wikipédia a lexikonok helyett.
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Míg a magánéletünket ma már teljesen áthatja ez a mai formájában mindössze 25 éves találmány, addig a vállalkozások még mindig nem használják
ki eléggé a digitális tér előnyeit. Hiszen
valószínűleg kevés hazai kisvállalkozásnál van egyszerre például digitális
készletnyilvántartás, online számlázás,
tisztán elektronikus tudástár, otthonról végezhető távmunka, felhő alapú
IT-biztonsági megoldás, vagy épp központi nyomkövetés. Pedig köztudott,
hogy a nagyon kicsi vállalkozások képezik a kkv-k gerincét, az egyik legfrissebb tanulmány szerint a hazai kkv-k
száma 2015-ben megközelítőleg 536
ezer volt, s ezek bő 94 százalékának
nem volt 10-nél több alkalmazottja.

Ezt a lemaradást felismerve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2016-ban indította el a Modern Vállalkozások Programját (MVP), melynek pontosan az a célja, hogy a
magánéletben már megtapasztalt
változáshoz hasonlóan a vállalkozások, különösen a kkv-k körében is segítse a digitális átállást. A Program
segítségével már több, mint 6000
cég kapott „Digitálisan Felkészült
Vállalkozás" minősítést!
A Modern Vállalkozások Programja
égisze alatt megrendezésre kerülő
események sokféle, a vállalati digitalizációt érintő témákkal foglalkoznak, szó lesz például az Ipar 4.0
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témaköréről, a digitális kereskedelemről, az IT biztonságról vagy a digitális turizmusról is. A rendezvények
ingyenesen látogathatók, de előzetesen regisztrálni kell rájuk.
A legközelebbi rendezvényt 2018.
október 11-én Karcagon rendezzük,
később november 15-én Jászberényben és december   11-én Szolnokon lesz még lehetőség a programon részt venni. Korábban már
megrendezésre került programunkról a 30. oldalon olvashat részletesen.
Az MVP azonban sokkal gazdagabb
annál, minthogy rendezvényeken bővítsék az erre fogékony cégvezetők
tudását. A workshopok, rendezvények és szakmai napok mellett jóval
kézzelfoghatóbb, ráadásul díjmentes segítség kapható a személyes tanácsadói hálózaton keresztül. A tanácsadók informatikai átvilágítással,
tanácsadással, fejlesztési lehetőségek
és kedvezményes uniós támogatások
ismertetésével segítik az érdeklődőket abban, hogy minél könnyebben
digitális vállalkozóvá váljanak.
A programban korszerű informatikai
eszközökkel, szoftverekkel, megoldásokkal ismerkedhetnek meg a
cégvezetők, akár úgy is, hogy személyesen találkoznak a Modern Vállalkozások Programjához csatlakozott
informatikai megoldások szállítóival.
A program honlapján, a vállalkozzdigitálisan.hu oldalon már közel
1600 féle, sokféleképpen szűrhető, vállalkozással kapcsolatos olyan
informatikai termékről szerezhető
információ, melyekkel a vállalkozók
átválthatnak a digitális ügyintézésbe. Sok termékhez kedvezményes
igénybevételi lehetőség, legalább 2
hónapos próbaidőszak, többletszolgáltatás, csomagajánlat, vagy akár
ingyenesség is tartozik, ezek külön le
is szűrhetők.

már hatékonyan működő vállalkozásoktól. Sőt, még Kovács András
Péter, a népszerű humorista is felbukkan az egyik videóban, hogy az
informatikai szakkifejezéseket némi
humorral fűszerezve magyarázza el
a nagyérdeműnek.

mint 6000 cég szerepel. A minősítésnek létezik egy magasabb szintű
fokozata is, az emelt Digitalizációra
Felkészült Vállalkozás (eDFV), mely
az egyik Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
pályázatnál nyújt további előnyt.

A weboldalon elérhető egy kérdőív
is, melynek kitöltésével a cégtulajdonosok testreszabott megoldásokat
kaphatnak a vállalkozásaik számára.
Bár a kérdőív címe a „Megéri nekem
digitálisan vállalkozni?", a mai kort ismerve valószínűleg nagyon kell iparkodnia annak a vállalkozónak, aki
negatív választ szeretne kapni erre a
kérdésre.

Szeptember 1-jétől érhető el a Digitális Jólét Pénzügyi Program – Hitelprogram, mely azoknak a mikro-,
kis- és középvállalkozásoknak szól,
akik a Közép-magyarországi régió
területén kívül kívánják fejlesztésüket végrehajtani. A hitelkérelem csak
a DJP stratégiai célkitűzéseihez való
illeszkedésvizsgálattal, azaz kizárólag a Modern Vállalkozások Programjának jóváhagyó, előminősítési
tanúsítványával együtt nyújtható be.

Már csak azért is, mert a program
gazdái kifejezetten a pozitív példákat szeretnék kiemelni az erre a célra létrehozott Digitálisan Felkészült
Vállalkozás (DFV) tanúsítvány odaítélésével. Ez azonban egyáltalán nem
csak egy újabb plecsni, amivel a cégvezető a vitrinben vagy a honlapján
büszkélkedhet, hanem igenis kézzel
fogható előnyöket biztosít a vállalkozása számára. A minősítés megszerzésével ugyanis a kkv-k kedvezményes termék igénybevétellel és
kedvező pályázati lehetőségekkel,
továbbá számos más segítséggel élhetnek, ráadásul felkerülnek a DFV
minősítéssel rendelkező cégek nyilvános listájára is, amelyen már több

Ezzel együtt a Modern Vállalkozások Programjában nem a pénzügyi
támogatáson van a hangsúly. Az
MVP éppen abban tér el a korábbi
hasonló kezdeményezésektől, hogy
nem kizárólag pénzügyi támogatást
nyújt a cégek számára, hanem a digitalizációs felzárkózás érdekében
tanácsadást, és a fejlődés megvalósításának gyakorlati támogatását is.
A Modern Vállalkozások Programjába vállalkozóként a program
honlapján lehet jelentkezni, de a
programhoz érdeklődőként bárki
csatlakozhat a Facebookon.

Plusz öt százalék vissza nem térítendő támogatás
A DFV minősítéssel a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódjelű, komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket támogató pályázatban plusz öt százalék vis�sza nem térítendő támogatás kapható, melynek mértéke legfeljebb 40 százalék lehet (35 százalék helyett), továbbá plusz 4 értékelési pont szerezhető.

Az érdeklődők az MVP honlapján találkozhatnak a program gazdái által
fejlesztett szemléletformáló tartalmakkal is, melyek közelebb hozzák
az informatika világát a látogatókhoz. Így láthatók videós interaktív
esettanulmányok, vagy példák a
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HŐSZIGETELÉS
MINDENKINEK
CÉGBEMUTATÓ: BACHL HŐSZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ KFT.

A Bachl család vállalkozása 1926-ban indult Németországban és az évtizedek folyamán
sikeres nemzetközi vállalattá nőtte ki magát. A cégcsoport a bajorországi Röhrnbachban található cégközpontján kívül Európa-szerte mintegy 1800 magasan motivált és
képzett alkalmazottjával teljes körű szolgáltatást nyújt az építőipar számos területén.
Mára a BACHL GmbH&Co KG az építőanyagok, szigetelőanyagok, műanyagok, szerkezeti
elemek gyártására, és az ezekhez kapcsolódó építőipari szolgáltatásra specializálódott.

A BACHL Kft. - a németországi BACHL cégcsoport évtizedes tapasztalataira építve – 2003-ban Magyarországon úttörőként kezdte
meg a poliuretán (PIR) keményhab
hőszigetelő lapok gyártását és forgalmazását. 2006-tól a termelés
polisztirol gyártással is kiegészült.
2012-ben a német anyacég és a
cseh leányvállalat megvásárolta a
hazai EPS – gyártás meghatározó
szereplőjét, a Nikecell Kft.-t. Ezáltal olyan vállalat jöhetett létre,
amely egyszerre egyesíti magában a polisztirol gyártás évtizedek
alatt felhalmozódott tapasztalatait, valamint a nemzetközi cégcsoport nyújtotta biztonságot és
növekedési potenciált. Cégünk a
műanyag alapú hőszigetelő anyagok teljes palettájával áll itthoni
partnerei rendelkezésére, valamint
jelentős export erőt képvisel a német, román, horvát és szlovén piaci szereplők körében.
A poliuretán (PIR) az egyik legjobb
hőszigetelési paraméterekkel rendelkező keményhab, ezáltal új lehetőséget kínál a magyar építőipar
számára. Elmondhatjuk, hogy a
poliuretán a jövő terméke: a pas�szívház szintű energiahatékonysági elvárások, és az egyre szigorodó
energetikai követelmények elterjedésével a hőszigetelési piac meghatározó termékévé vált. A BACHL
Nikecell expandált polisztirolhab

22

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

CÉGBEMUTATÓ: BACHL HŐSZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ KFT.

(EPS) hőszigetelő lemezek az épületek gazdaságos hőszigetelését
teszik lehetővé, így ez a legelterjedtebb módszer újépítéskor és
felújításkor egyaránt, hiszen széleskörűen felhasználható a pincétől a
padlásig.
A BACHL extrudált polisztirolhab
(XPS) univerzálisnak számít a szigetelőanyagok között, nagyon magas nyomásállóság, kiváló szigetelési értékek, víz- és fagyásállóság,
valamint könnyű feldolgozás jellemzi, ezért a legjobb választás az
állagvédelem területén. A BACHL
cégcsoporton belül a polietilén
építési- és csomagolófólia-gyártás
több évtizedes múltra tekint vis�sza. A fóliák értékesítését Németországon kívül számos kelet-európai országban folyamatos fejlődés
jellemzi.
A német és cseh gyártóüzemekben kiemelt figyelmet fordítanak
a legújabb technológiák bevezetésére. Magyarországon 2019-ben
indul el az első fóliagyártó üzem
felépítése, mellyel újabb jelentős
mérföldkőhöz érkezünk. A létesítendő gyár modulszerűen, a jövőben fokozatosan növekvő igényekhez bővíthető. A tervezett
beruházás 100%-ban a BACHL Kft.
által finanszírozott.

Minőség- és környezetvédelmi
szempontok, valamint energiafelhasználásunk optimalizálása érdekében bevezettük és működtetjük
az ISO 9001 és 14001 minőség- és
környezetközpontú rendszert, va-

lamint az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert.
Emellett EMAS által hitelesített
környzetvédelmi vezetési rendszert alkalmazunk.

TERMÉKEINKHEZ
KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSAINK:
■■ országos kereskedőhálózat,
kiemelkedő logisztika
■■ szakmai konzultációs
lehetőség tervezők számára
■■ hőtechnikai számítások
elkészítése
■■ helyszíni szaktanácsadás
kivitelezőknek
■■ rögzítéshez szükséges
statikai számítások,
csavarkiosztási terv
■■ lapostető konszignáció
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VAN BENNÜNK VALAMI, AMI AZ
ÖN TERMÉKÉBŐL SEM
HIÁNYOZHAT... SPIRITUSZ
CÉGBEMUTATÓ: FÁTYOLÜVEG KFT.

Az italgyártók erdejéből előtérbe kerülni már nem elég; ha minőségi termékünk van, kerüljön
olyan üvegbe, ami hűen tükrözi a benne található értéket! 1998 óta folyamatosan bővülő gépparkunk lehetővé teszi, hogy a vevőink minden kívánságát kielégítsük. Cégünk 20 éve stabilan
működik, évről-évre növekszik, tevékenységi körünk folyamatosan bővül. Számunkra elsődleges cél a vevő elégedettsége. Ha ő örül mi is örülünk és együtt építjük tovább a jövőnket.

A szeszesitalok csomagolása folyamatos kreatív munkát és műszaki megoldást igényel. Cégünk
alkoholos termék gyártóitól kapnak megrendeléseket. A megrendelők kész tervekkel, és konkrét
elképzeléssel érkeznek és csak a
kivitelezés szükséges, máskor nekünk kell a desing részét is elkészíteni. Ekkor több mintadarabot kell
legyártani különböző színekben,
mintákkal. Versenyelőnyünk ebben a rugalmasságban és a kiváló
minőségben rejlik.
A piac kiaknázatlan és rengeteg
lehetőséget rejt magában. Belföld
teljes lefedettségéhez és külföldre
való terjeszkedés érdekében igyekszünk minél több kiállításon részt
venni. Legutóbb a Hungexpo Zrt.
területén megrendezett Szőlészet
és Pincészet Szakkiállításon mutatkoztunk be a nagyközönségnek.

Üvegfestés
Legjelentősebbek a matt színtelenre, matt feketére és fényes feketére történő festése vízbázisú
festékkel és porfelszóró technológiával, azaz porfestéssel. A
dekorált üvegek környezetbarát
technológiák
eredményeként
jönnek létre. A festékeket olyan
magas hőmérsékleten égetjük rá
az üvegre, amely dörzsölés, hő és
páratartalom ingadozás hatására,
töltősoron végbemenő igénybe-
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vételeknél sem sérül meg. 2018ban az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával
a GINOP-1.2.2-16-2017 pályázat
keretében 50%-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Segítségével automata festőberendezés telepítésére került sor, mely
elősegíti a termelési kapacitás növelését, a termékek minőségének
javítását valamint a termékpaletta
bővítését.

Savazás
2014-ben szintén Európai Unió és
a Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával régi álmunk válhatott valóra egy savazóüzem létrehozásával. Az üveg felületének
sav általi marása a palackot selymes tapintásúvá varázsolja mely
ellenáll bármilyen karcolásnak,
dörzsölésnek, ujjlenyomat megjelenésének, zsíroknak.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

CÉGBEMUTATÓ: FÁTYOLÜVEG KFT.

Dekorálás
A szita vagy tamponnyomással
prémium kategóriát tudunk létrehozni pohárra, festett vagy festetlen üvegre, mely időállóbb és esztétikusabb mint a papír és a fólia
címke.

Üvegcső darabolás
Az üvegdekorálás mellett másik
fő tevékenység az üvegcső darabolás. A különféle darabolási
technológiák alkalmazásával lehetőség van kisméretű üveg alkatrészek előállítására. Az alkatrészek
megmunkálási pontosságuk alapján automatizált felhasználására
alkalmas üveggyöngyök, üvegcsövek, szívócsövek. Az általuk
előállított termékek olyan ipari alkatrészek, melyeket a fényforrásgyártás, és más elektrotechnikai
gyártmányok alkatrészei.
A jövőbeni biztos, hatékony működésünk érdekében szükségünk van
egy, minden munkatársunk által
követhető irányra. Ebből a célból a
cég az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert vezetett be.
A Fátyolüveg Kft. vezetése kiemelt
fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését. Az
egyik fő célja a megrendelőinkkel
kialakult kölcsönösen jó kapcsolat
fenntartása és annak folyamatos
javítása.
A vezetőség elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett tevékenységgel, ezért
alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.
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VÁLLALKOZÁS

„AHOL VÍZ VAN, ÉLET IS VAN” TARTJA A MONDÁS
CÉGBEMUTATÓ: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Hazánkban szinte természetes, hogy a csapot megnyitva rögtön elérhető az ivóvíz. Isszuk,
főzünk, tisztálkodunk, takarítunk vele, sőt még a vécét is ivóvízzel öblítjük. Pedig az elegendő
mennyiségű és megfelelő minőségű ivóvízhez jutás világszerte gondot okoz, és a jövőben a
tiszta ivóvíz elérése az egyik legkomolyabb problémát jelentheti az emberiség számára.

A Szolnok, Kossuth út 5. szám alatti
székhellyel rendelkező és fél évszázadnyi múltra visszatekintő Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. jelenleg 6
megyében (Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád és Pest), 257 településen mintegy 700 ezer lakos ivóvízellátásáról gondoskodik.
A szennyvizek tisztításával és elvezetésével fontos szerepet tölt be a
környezetvédelemben, hozzájárul a
régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez, csatornák
üzemeltetésével és öntözéssel. Közel 1500 jól felkészült és elkötelezett
kolléga dolgozik azon, hogy a sérülékeny és korlátozott mennyiségben
rendelkezésre álló erőforrás, a tiszta
ivóvíz észrevétlen természetességgel juthasson el mindenkihez.

A TRV Zrt. a legstabilabb cégek
között
Társaságunk a Bisnode A tanúsítványát kapta meg, mellyel a magyarországi cégeknek kevesebb, mint 10
%-a rendelkezik. Ez azt jelzi, hogy
velünk az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata igen alacsony. Hisszük, hogy a tanúsítvány
segítségével Ügyfeleink, szállítóink
és munkavállalóink felé is tovább
erősítjük azt a bizalmat, amely fontos a megbízható és hosszú távú üzleti kapcsolatokban.
Dolgozóink stabil munkahelyet
tudhatnak magukénak, számos
béren kívüli juttatással, folyamatos
képzésekkel, tanulási és előrelépési
lehetőséggel. Ugyanakkor fontosak
számunkra azok a társadalmi sze-

Az általunk üzemeltetett Látóképi Tófürdő
(közismertebb nevén Macsi-Balcsi)
a debreceni térség egyik legkedveltebb
természetes szabadtéri fürdőhelye. Vízminősége kiváló,
természetes környezetével ideális teret biztosít különféle
szabadtéri rendezvényekhez.

26

repvállalások is, amellyel az emberek javát szolgáljuk, így ősszel dolgozóink összefogásával, az ország
több pontján TRV Zrt. céges véradó
napokat szervezünk.

Ügyfélkiszolgálás
szinten

magasabb

Társaságunk átállt az SAP integrált
vállalatirányítási rendszerre. Ez az
elmúlt évek legnagyobb fejlesztése, melynek célja a vállalati működés hatékonyságának növelése és a
működési mechanizmus egyszerűsítése mellett az ügyfélkiszolgálás
magasabb szintre helyezése.
Az új rendszer lehetővé teszi, hogy
a számlázási időszakok a felhasználók igényeihez igazodjanak, a hibabejelentés során a műszaki egységek azonnali értesítését, az online
felületen 24 órán keresztüli ügyintézést, így felhasználóink otthonról
kényelmesen intézhetik ügyeiket.

Felelős víziközmű szolgáltatóként minden kezdeményezés
mellett kiállunk, amely a környezettudatos gondolkodásra
és viselkedésre, valamint a vízkincs védelmére hívja fel a figyelmet. Társaságunk egyik fő
célkitűzése a csapvíz népszerűsítése, az ivóvíz presztízsének
védelme és erősítése.
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CÉGBEMUTATÓ: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

A TRV Zrt. szolgáltatásai
■■ víztermelés és ivóvízellátás
■■ szennyvízhálózatok üzemeltetése
és szennyvízkezelés
■■ nem közművel összegyűjtött
szennyvíz gyűjtése, szállítása
■■ mezőgazdasági vízhasznosítás, a
Nyugati Főcsatorna, illetve egyéb
öntözőfürtök üzemeltetése, halastavi, ipari és ökológiai célú vízellátás, valamint a Hajdúhátsági
Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer fenntartása
■■ akkreditált
vizsgálólaboratóriumunk 2015 óta végez magas színvonalú mintavételezési és vizsgálati tevékenységeket
■■ víziközmű ágazati tervezés, műszaki ellenőrzés, projektellenőrzés

Megkönnyítjük Ügyfeleink életét
Ez év szeptemberében Társaságunk
számlakibocsátóként csatlakozott a
Díjnet rendszeréhez, így számláink
elektronikus formában megtekinthetőek, és kiegyenlítésük történhet
bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással, eseti banki átutalással, vagy
akár okostelefonnal az iCsekk mobilalkalmazással. Ügyfeleinknek mindez
kényelmes, gyors, egyszerű és biztonságos ügyintézést tesz lehetővé.

Társaságunknál bevált gyakorlat, hogy az értekezleteken
és a tárgyalásokon csapvízzel oltjuk szomjunkat, ezzel is
erősítve a csapvízbe vetett bizalmat. A magyar csapvíz ásványi
anyag tartalma magasabb és íze jobb több nyugat-európai
országénál, nyugodtan fogyaszthatjuk egészségügyi kockázat
nélkül, hiszen az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

Telefonos ügyfélszolgálatunk, az ingyenesen hívható Call Center a 06-80/205-157-es számon
hétfőn, kedden és csütörtökön 8-16 óra között,
szerdán 8-20 óra között,
pénteken 8-14 óra között áll Ügyfeleink rendelkezésére.
Kérjük Felhasználóinkat, vegyék igénybe vízcenter oldalunkat (www.vizcenter.hu/trv),
ahol várakozás nélküli ügyintézésre nyílik lehetőség.
Hibabejelentés: 06-80/205-157 | E-mail címünk: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
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SZAKKÉPZÉS

A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI
ÉS FAIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BEMUTATKOZÁSA
SZÖVEG ÉS FOTÓK: ÉPFA

Iskolánk a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szolnok belvárosában, a Petőfi és Baross út sarkán található, mely 1961-ben nyitotta meg kapuit. Szinte minden szolnokinak akad rokona, ismerőse, aki szakmáját e falak között szerezte meg. Az iskola tanulóinak és oktatóinak értékteremtő munkáját városszerte láthatjuk, hiszen rendszeresen segítenek Szolnok
szépítésében, az oktatási intézmények felújításában.

A fizikai munka társadalmi és gazdasági szerepe ma újból felértékelődött. Képzési feladataink az igényeknek, elvárásoknak megfelelően
változnak. Tanulóinkra rendszeresen
számíthat a város a terveinek megvalósítása során. A szakember utánpótlás képzése során nagy hangsúlyt
fektetünk a szakmai képességek elsajátítása mellett arra is, hogy diákjainkkal megszerettessük az általuk
tanult szakmát.
A duális rendszerű képzésben a tanulók három év alatt sajátíthatják el
szakmai ismereteiket. Az elméleti
képzés a Petőfi utcai telephelyen, a
gyakorlati oktatás részben az iskola
Sárkány utcai tanműhelyében, nagyobb részben pedig gazdálkodó
szervezeteknél, vállalatoknál, termelői környezetben tanulószerződéssel
valósul meg. A tanulószerződés lehetőséget biztosít a diákok részére már
a tanulmányi idő alatt is meghatározott összegű anyagi juttatásban részesüljenek. A gyakorlati képzés fontossága egyre inkább előtérbe kerül.
A külső képzőhelyekkel történő kapcsolattartás során a képzési stratégiák igyekeznek illeszkedni a kamarai
garanciavállalás szabályaihoz is.
Szakközépiskolai tagozaton az építészeti szakmacsoportban: az ács;
a kőműves; burkoló; a festő, mázoló, tapétázó; tetőfedő; útépítő;
szárazépítő; kőfaragó; műköves és
épületszobrász, a közlekedési szakmacsoportban: a járműfényező, a
faipari szakmacsoportban: az asztalos és kárpitos szakmákban is képzünk szakembereket.
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Szakgimnáziumi képzéseink is bővültek. A jelenlévő faipar ágazaton
belüli faipari technikus képzés, ill.
a képző- és iparművészet ágazaton
belüli dekoratőr képzésünk mellett
a 2018/2019-es tanévtől a grafikus
képzést is beindítottuk. A dekoratőr
és grafikus képzés hatása művészeti
fővonala mellett abban is megnyilvánul, hogy bevezetése óta a „fizikailag
nehezebb” szakmáink is kreatívabb,
színesebb és élénkebb arcukat kezdik mutatni, amely jót tesz a tagintézmény közösségének.
A diákok tanulmányi előrehaladásában nagy szerepet játszik a szintvizsga letétele, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara segítségével szervezünk. Amennyiben ez 9. évfolyamon
sikerül a tanulóknak, a szakmai vizsga egyik alapfeltétele máris megol-

dódik számukra, s egyúttal a külső
képzőhelyek felé is megnyílik az út.
Versenyeredményeink az utóbbi
években javuló tendenciát mutatnak. Részt veszünk rendszeresen a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken
(SzKTV), Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken (OSzTV) és az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyein (ÁSzÉV)
is. Utóbbi megmérettetésen a faipar
ágazatot illetően nem csak tanulóink
vesznek részt, hanem a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum berkein
belül szervezzük is azt a többi tagintézménnyel karöltve. Meglátásunk
szerint az, hogy egy ilyen magas rangú szakmai verseny házigazdái lehetünk, önmagában nagyszerű dolog
és egyben megtiszteltetés is egy
szakképzési centrumnak és magának a tagintézménynek is egyaránt.
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AZ ÉPFA BEMUTATKOZÁSA

További terveink közé tartozik egy
tornaterem építése, melyre 40 éve
vár iskolánk, valamint jelenleg is folyamatban van egy 40 főt kiszolgáló
melegítő konyha kialakítása.

lóink. Tömegsport- és versenysport-lehetőséget biztosítunk diákjainknak. Az
elmúlt tanévekben legjobb tanulóink
országos versenyeken szerepeltek és
előkelő helyezéseket értek el.

Célunk, hogy tanulmányaik végére
tanulóink olyan szintre fejlesszék elméleti és gyakorlati kompetenciáikat,
amely felvértezi őket a felnőttkorra,
alapját képezi a további tanulásnak
és a munkába állásnak, valamint arra,
hogy felnőttként képesek legyenek
az itt megszerzett szaktudásukat
egész életük során fejleszteni, kamatoztatni és frissíteni.

A jövőt is megcéloztuk: mindkét telephelyünkön fotovoltarikus (napelemes) rendszer kiépítésével és
használatával járul hozzá iskolánk a
fenntartható fejlődéshez, környezetünk megóvásához.

A szakmai vizsgát követően lehetőséget biztosítunk az érettségi vizsga letételére a két éves érettségi felkészítésen nappali, illetve esti tagozaton
egyaránt.

Mindemellett a 2017/2018. tanévben
zajló PPG Trilak Kft. által támogatott
Euroskill festő-dekoratőr előválogatónak is tagintézményünk Sárkány
utcai telephelye adott otthont.
Pályaorientációs tevékenységeink
közül kiemelendő a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum szervezésében évek óta megrendezett
„Szakmalabirintus” nevet viselő házi
rendezvény, ahol megismerkedhetnek leendő tanulóink az intézmén�nyel és a tagintézményben oktatott
szakmákkal. A „Szakmalabirintus”
mellett elindítottuk szintén centrum szinten a „Müszi Kavalkád”
nevet viselő pályaorientációs roadshow-nkat, melynek keretei közt iskolánk tanárai, szakoktatói járják az
általános iskolákat szakmai bemutatót tartani. Utóbbi rendezvényeket tagintézményünk tanulóinak
bevonásával végezzük, hiszen az
egymáshoz közelebb álló korosztályok könnyebben kommunikálnak
egymással, és ha egy általános iskolás látja, hogy egy középfokú intézményben tanuló diáktársa mutatja
meg számára a továbbtanulási lehetőségeket, határozottabban tud
választani a középiskolai szakmai
kínálatból.

2011 szeptemberétől az iskola belépett a KatonaSuli programba, amely
2017 szeptemberétől Honvéd Kadét
Program elnevezéssel folytatódik. Az
érettségire készülő tanulók érettségi
tantárgyként választhatják a katonai
alapismereteket, mely segíti szakirányú továbbtanulásukat. A diákok számos országos versenyt nyertek ezen
a területen.
Az intézményben folyó felzárkóztató, segítő tevékenységek közül ki kell
emelni az Arany János Kollégiumi
Szakiskolai Programot, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kapnak segítséget a szakma megszerzéséhez.
Az iskolai pezsgő diákélet hagyományokra és csapatmunkára épül. A Petőfi-hét rendezvényein nyelvi és természettudományos
vetélkedőkön,
szavalóversenyen vesznek részt tanu-

Dekoratőr hallgatóink a város kirakatainak rendezésében vállalnak tevékeny szerepet, gyakorlati munkáikból pedig már saját kiállításokat is
szerveztek.
Iskolánk rendszeresen tartja a kapcsolatot a szolnoki és a Szolnok környéki kereskedelmi, ipari létesítményekkel, mely alapján tanulóinkról
igyekszünk naprakész információkat
szerezni és diákjainkról naprakész információkkal szolgálni.
Nevelőmunkánkban fő célunk továbbra is a klasszikus humanizmusra és az
állandó folyamatos fejlődésre való törekvés, ennek megfelelően a hagyományos értékek, valamint a kulturális
örökség átadása, a fiatalok gondolkodásának, készségeinek és képességeinek – kompetenciáinak a fejlesztése.
Azt kívánjuk elérni, hogy a fiatalok
mesterfokon sajátítsák el szakmájukat, érett, autonóm személyiségként
jussanak el a felnőttkor küszöbére,
birtokában legyenek azoknak a szociális ismereteknek, képességeknek,
készségeknek, amelyek alkalmassá
teszik őket arra, hogy etikusan társas
lényekké válhassanak, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek.

A 2017/2018-as tanévben került átadásra a XXI. század igényeinek
megfelelő felszereltségű faipari szakmai labor, melyben korszerű Festool
szerszámgépekkel támogatott 12 új
munkaállomást alakítottunk ki. Tanműhelyünk fejlesztésének következő
lépése egy korszerű fatároló épület
létesítése, melyben faanyagainkat
megfelelő környezetben tárolhatjuk.

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

MODERN VÁLLALKOZÁSOK
PROGRAMJA – DIGITÁLIS KKV
NAP SZOLNOKON
2018. JÚNIUS 6. - SZOLNOK

2018. június 6-án került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tájékoztató program első
rendezvénye, melynek a megyeszékhelyen található Garden Hotel adott otthont.

A tájékoztató napot Dr. Sziráki András,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
nyitotta meg. Beszédében felhívta
a figyelmet a kis- és középvállalkozások fejlesztésének fontosságára,
a jelenleg is futó pályázati lehetőségekre, melyeket a megye vállalkozói
jelenleg nem használnak ki teljes
mértékben. Bátorította a résztvevőket a pályázati lehetőségek megismerésére és igénybevételére.

A másfél órás előadást követően a
szakmai kiállítók is lehetőséget kaptak a rövid bemutatkozásra, melynek köszönhetően a résztvevők tájékozódhattak arról, hogy a köztes
szünetekben kit, milyen témában,
kérdéssel kereshetnek fel.

DARÓCZI ISTVÁN
IKT tanácsadó

DR. SZIRÁKI ANDRÁS
JNSZMKIK elnöke

Őt követte Daróczi István megyei
IKT tanácsadó, aki röviden ismertette a program lényegét és célját, valamint a program nyújtotta pályázati
támogatás lehetőségét.
A szakmai nap fő célja a szolnoki és a
környező kis- és középvállalkozások
tájékoztatása volt a digitális vállalkozásfejlesztési lehetőségekről és a
legújabb informatikai trendekről. Az
első előadás témája ehhez igazodva
az olcsó, egyszerű és mégis hatékony internetes marketingeszközök ismertetése volt, melyet Göcző
Ágnes, a Marketing Jam Trend Kft.
ügyvezetője és egyben a szolnoki
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kamara marketing szaktanácsadója
prezentált. A résztvevők betekintést
nyerhettek a legfrissebb marketing
trendekbe, az ezt követő fogyasztói
szokásokba és az ezekhez legjobban
illeszkedő online marketing eszközökbe, azok használatába, minden
előnyükkel és hátrányukkal. Bemutatásra került többek között a Google
hirdetési felülete, a Facebook, mint
vállalkozói prezentációs és lehetséges ügyfélkapcsolati rendszer, valamint a saját weboldal lehetősége és
annak javasolt fejlesztési irányai.

A nap második felében a jelenleg
nagy érdeklődésre számot tartó
GDPR, azaz a 2018. május 25-vel
életbe lépő adatvédelmi szabályozás került terítékre, Schlégel Péter
előadásában a KH Projekt Hungary
Kft. képviseletében. A vállalkozók
elmélyülten hallgatták az előadást,
melynek keretén belül átfogó tá-

SCHLÉGEL PÉTER
KH Projekt Hungary Kft.

GÖCZŐ ÁGNES
Marketing Jam Trend Kft.

jékoztatást kaptak a törvény által
meghatározott teendőikről és a
felkészülést segítő háttéranyagokról, szolgáltatásokról. Az előadást
követően az érdeklődő résztvevők
a számukra tisztázatlan pontokra
is választ kaptak. Miután elfogytak
a kérdések, a program zárásaként,
bőséges szendvicsebéd mellett
lehetőség nyílt a kiállítókkal való
személyes konzultációra.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

MODERN
VÁLLALKOZÁSOK
PROGRAMJA
Vállalkozz digitálisan!
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VÁLJ DIGITÁLIS
VÁLLALKOZÓVÁ!
www.vallalkozzdigitalisan.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

