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AKTUÁLIS

KAMARAI VÁLASZTÁS 2020

TISZTÚJÍTÁS A KAMARÁBAN
2020. szeptember 30-án lejárt a kamara 2016-ban megválasztott tisztségviselőinek
és testületi tagjainak a mandátuma, ezért ez évben tisztújítást tartottak a kamarában. A választást megelőzően a kamara elnöksége megválasztotta a törvényességet felügyelő, a jelöltlistákat összeállító és a választás eredményét megállapító
4-4 fős Választási Bizottságot, Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottságot, valamint a
Szavazatszámláló Bizottságot.
A 2020. szeptember 2-án és 3-án lezajlott tagozati üléseken megválasztásra kerültek a gazdasági súly szerint meghatározott létszám alapján
a tagozati küldöttek. A Küldöttgyűlésbe az Ipari Tagozat 31, a Kereskedelmi Tagozat 10, a Szolgáltatási Tagozat 19, míg a Kézműipari Tagozat
6 személyt választott.
A küldöttválasztást követően lezajlott jelölések és a jelöltlisták összeállítása után 2020. szeptember 29-én
tartotta meg tisztújító ülését a Küldöttgyűlés, ahol a következő 4 évre
megválasztották a kamara elnökét,
általános alelnökét, a 4 tagozat (ipar,
kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar) elnökét, a 6+17 fős elnökséget, valamint az 5-5 fős Ellenőrző és
Etikai Bizottságot.
A Küldöttgyűlésen az alábbi személyek kerültek megválasztásra:

Elnök:
Általános alelnök:
Ipari Tagozat elnök:
Kereskedelmi Tagozat elnök:
Szolgáltatási Tagozat elnök:
Kézműipari Tagozat elnök:

Dr. Sziráki András – egyéni vállalkozó

Szolnok

Nagyné Horváth Katalin – Siluett 2007 Kft.

Mezőtúr

Gaál Zoltán – Pikoló Kft.

Szolnok

Szatmári Zoltán – Securus Hungary Zrt.
Fekete Tibor – COOP Szolnok Zrt.

Osztrovszki Ildikó – egyéni vállalkozó

Jászberény
Szolnok
Szolnok

Ipari Tagozat
Balla Imre

Debreczeni Ildikó

Szigma B. Kft.

Törökszentmiklós

Jelmez-Art Kft.

Szolnok

Kiss Tamás

FORT-KOM Kft.

Jászapáti

Konkoly József

McHale Hungária Kft.

Szolnok

Konkoly Hús Kft.

Jászberény

Szőllősi Lajos

DERULA Kft.

Szolnok

KEVEFÉM Kft.

Túrkeve

Gyenes Balázs

Szabó Noémi
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Kereskedelmi Tagozat
Pap Lajos

Tisza-Coop Zrt.

Szolnok

Szőllősi Zoltán

CO-OP Star Zrt.

Jászberény

egyéni vállalkozó

Jászjákóhalma

Karancsi Szilárd

Invesztációs 2000 Kft.

Törökszentmiklós

Schneider Mónika

MADEA Bt.

Szolnok

OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió

Szolnok

THN-TAMUS Kft.

Jászfényszaru

Bohács Tamás

Bohács és Társa Bt.

Törökszentmiklós

Samu István

JOCI-FA Kft.

Jászberény

egyéni vállalkozó

Kunszentmárton

Berdó Zsuzsanna – elnök

Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ

Jászapáti

Csontos Lajos

KUKTA Kft.

Jászberény

WELD-IMPEX Kft.

Karcag

TÚRGÉP 2000 Kft.

Mezőtúr

LIFTIMPEX Kft.

Szolnok

Lipóczki János – elnök

LIZSINA Kft.

Szolnok

Ilonka József

Horváth Kft.

Kisújszállás

JOCI-FA Kft.

Jászberény

egyéni vállalkozó

Jászjákóhalma

Bajor-Fa Kft.

Jászalsószentgyörgy

ifj. Rédei István

Szolgáltatási Tagozat
Molnár Attila

Tamus Angéla

Kézműipari Tagozat
Ilonka József

Ellenőrző Bizottság
Bobák József
Juhász Béla
Kakuk Béla

Etikai Bizottság
Horváth Ferenc
Szőllősi Zoltán
Vigh Miklós
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DR. SZIRÁKI ANDRÁS
ELNÖK
1932. február 16-án születetett Jászladányon.

Iskolai végzettségei:
■■ 4 polgári iskola
■■ Géplakatos Szakmunkás Iskola
■■ Gépipari Technikum, Szolnok
■■ Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara, Gödöllő
■■ Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
■■ Műszaki doktori cím megszerzése, Gödöllő.
Kiemelkedő gazdaságszervező és
tudományművelő munkája elismeréseként 1990-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen.
A Magyar Tudományos Akadémia
Agrár Műszaki Bizottság munkájában 1988-tól 2006-ig vett részt.

Beosztásai:
1957. január 8-tól a szolnoki Mezőgépnél és jogelődeinél
■■ 1957-1959 - szerelő
■■ 1959-1961 - művezető
■■ 1961-1963 - üzemvezető
■■ 1963-1970 - gyáregység igazgató
■■ 1971-1975- vállalati főmérnök
■■ 1976-1978 - műszaki igazgató
■■ 1978-2000 - vezérigazgató
■■ 1999. 06. 01-től 2000. június 01-ig
a Mezőgép Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke
■■ 2000.06.01-től 2000.12.31-ig a Mezőgép Rt. vezérigazgatójának műszaki-gazdasági tanácsadója.
A Társaság története 1949-ig nyúlik
vissza. Ekkor alapították Szolnokon a
Fazekas Rudolf-féle lakatosműhelyből a cég elődjét. A gépállomásból
először gépjavító vállalat lett, majd
1976-ban, több más egykori gépállomás egyesüléséből - közöttük volt
a tószegi, a szolnoki Besenyszögi úti
gépállomás - alakult ki a Szolnoki
Mezőgép Vállalat.
Később az Egri Mezőgép Vállalat és
a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár Törökszentmiklósi Gyárának
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összevonásából jött létre a Szolnoki
Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat.
A vállalat működése során Dr.
Sziráki András mindig hangsúlyt
fektetett a termékfejlesztésre. Sorra kerültek kifejlesztésre a saját
terméknek minősülő rendsodrók,
szárzúzók, felszedő kocsik, felszedő adapterek és a különféle szárító berendezések. A saját fejlesztés
mellett a cég az akkori legmodernebb nyugati fejlesztésű szálastakarmány betakarító gépek gyártási
jogának megszerzése felé is nyitni
tudott, így került sor a gazdaságokban a mai napig használatos Hesston körbálázó, és a Claas licenc
alapján technologizált RK kaszacsalád gyártására.
A hazai piacon elért sikereket a
nyugat európai, sőt tengerentúli
eladások is kisérték. Jelentős érdeme volt abban, hogy a szolnoki
MEZŐGÉP 1967-től fokozatosan
építette ki nyugati exportpiacait
Németországban, Franciaországban, Angliában, a Benelux államokban, Olaszországban, a Skandináv államokban, az Egyesült
Államokban, Kanadában, Izraelben
és Ausztráliában. Kiemelkedő eredményeket ért el a vállalat a nyugat
európai és amerikai neves mezőgazdasági cégekkel való (Claas,
Krone, John Deere, IDASS, Kuhn)
közös ipari kooperáció működtetésével, melynek során nem csupán
megbízható, minőségstabil beszállítóvá vált, hanem részt vállalt
egyes partnerek termékeinek műszaki fejlesztésében is. Folyamatos innovációval és versenyképes
minőséggel 1990-ben a nyugati
export a Vállalat értékesítésének
már a 88 %-át tette ki. A 70-es évek
közepétől megszervezte az integrált gyártást, széleskörű beszállítói
programmal. A vállalkozás 5.380 fő
részére biztosított munkalehetőséget.
Kiemelkedő szerepe volt abban,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van Szolnok-Törökszentmiklós-Kisújszállás
településeken
a hazai mezőgazdasági gépgyártás
súlypontja.

Közéleti munkája
■■ Országgyűlési képviselő (1985-1990)
■■ Címzetes egyetemi tanár (1990- )
■■ Mezőgazdasági Gépgyártók Országos Szövetségének alapító elnöke (1991- )
■■ MEZŐGÉP Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke (1991-2014)
Kiemelkedő gazdaságszervező és
tudományművelő munkájáért
■■ 1993-ban Aschner Lipót díjban,
■■ 1994-ben Eötvös Lóránd díjban,
■■ 1997-ben Ezüst Pelikán díjban,
■■ 1998-ban
díjban,

Gazdaság

Fejlesztési

■■ 2003-ban a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztje díjban,
■■ 2008-ban Mercur Díjban,
■■ 2017-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült,
■■ 2020-ban Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gazdasági Díj kitüntetésben részesült.

Kamarai tevékenysége:
■■ 1994-től a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
■■ 1997-től a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Több éves tárgyalás és nemzetközi
szakmai kapcsolatai eredményeként 1994-ben az olasz DERULA rétegelt lemezgyártó céget Szolnokra,
1995-ben a német CONTAREX mezőgazdasági gépgyártó céget Kisújszállásra, 1997-ben a német CLAAS
mezőgazdasági gépgyártó céget
Törökszentmiklósra, 2007-ben a spanyol SEGURA autóipari multinacionális céget Szolnokra, 2008-ban az
osztrák VOGEL-NOOT mezőgazdasági gépgyártó céget Törökszentmiklósra nyerte meg befektetőként.

SZATMÁRI ZOLTÁN
ÁLTALÁNOS ELNÖK
1949. szeptember 18-án született Tápiószelén.
A középiskolát a Szolnoki Gépipari
Technikumban végezte, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.
A diploma megszerzése után a jászberényi Aprító gépgyárban kezdett
dolgozni, ahol hosszú éveket töltött
különböző beosztásokban, mint
például diszpécser, művezető és tervezőmérnök.
Gyakorlati és vezetői tudásra tett
szert a gyárban töltött évek alatt,
közben szakmai tudását kamatoztatva 8 évig oktatta a jövő nemzedékét a gépészeti szakközépiskolában.
Ma már, több mint 30 éve vállalkozó.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan képezte magát, hiszen széleskörű szakmai, társadalmi és vezetői
munkája szükségessé tette azt, így
levelező tagozaton másoddiplomaként mérnök-közgazdász végzettséget szerzett.
Gazdasági munkája mellett évtizedek óta aktív tagja volt és jelenleg
is az számos szakmai és társadalmi
szervezetnek a Jászságban és a megyében.
A teljesség igénye nélkül: Gyáriparosok Országos Szövetsége, TIT, Jászberény Város Önkormányzata, Jászberényi V. V. Zrt., Jászsági Menedzser
Klub Egyesület.
Húsz éve elnökségi tagja a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamarának, valamint a Jászsági Menedzser Klub
Egyesületnek, a kamarában a 3. ciklusban választották meg általános
alelnöknek.
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület a közösségért kifejtett munkája
elismeréséül Honoris-Maximus kitüntető éremmel jutalmazta.

NAGYNÉ HORVÁTH KATALIN
ALELNÖK, IPARI TAGOZAT ELNÖKE
1952. február 11-én született Budapesten.

Iskolák:
■■ 1958 -1966
nos iskola

Budapest

általá-

■■ 1966 -1970
Kulich Gyula Ruhaipari Szakközépiskola
■■ 1970 -1973
Könnyűipari Műszaki Főiskola, Ruhaipari szak

Továbbképzések:
■■ 1980. OKISZ 4+1 hetes Komplex
Felsőszintű Vezetőképző tanfolyam Budapest
■■ 1992.02.24. Német nyelvvizsga
■■ -1993. OKTÁV – OWZ Bayern:
Seminarreihe General-Management. Esztergom-München

Munkahelyek:
■■ 1973.09.01.-1978.10.30.
Habselyem Kötöttárugyár - gyakorló
üzemmérnök - üzemszervező
■■ 1978.11.01-1983.05.18. T ö r ö k szentmiklósi Ruhaipari Szövetkezet, műszaki vezető

■■ 1983.05.18-1991.06.01.
Mezőtúri
Ruhaipari Szövetkezet,
elnök.
A
szövetkezet
végelszámolásával egy időben megalapítottuk a
SILUETT Ruhaipari Kft-t.
■■ 1991.06.01-1996.07.01.
SILUETT
Ruhaipari Kft. ügyvezető igazgató
■■ 1996.07.01- SILUETT
ZRT. vezérigazgató

Ruhaipari

■■ 2007.05.10- SILUETT-2007
haipari Kft. ügyvezető

Ru-

Elismerések:
■■ 1985.03.08. A Szövetkezeti Ipar
Kiváló dolgozója kitüntetés
■■ 1987.09.29. Polgári Védelem Kiválója cím és jelvény
■■ 1996.07.05 Magyar Iparszövetség
Elismerő Oklevele
■■ 1999.10.23. „MEZŐTÚR
SÉRT” kitüntetés

VÁRO-

■■ 2002. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
Kamarai Munkáért díj
■■ 2007.08.20. Magyar Népköztár-

sasági Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozat

Társadalmi munkák:
1997- OKISZ JNSZ Megyei elnökségének tagja
1999- JNSZ Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Elnökségének tagja
2010-2014. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Elnökségének
tagja, alelnök
2000-től a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségének tagja, 2004-től 2012-ig,
valamint 2016-tól a kamara Ipari Tagozatának elnöke, a kamara alelnöke.
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FEKETE TIBOR
ALELNÖK, KERESKEDELMI TAGOZAT ELNÖKE
A főiskola elvégzését követően 1988.
augusztus 1-jén a Szolnok és Vidéke
ÁFÉSZ-nél kezdett el dolgozni, mint
programszervező, ahol a számítógépes rendszer kialakítása, folyamatos
működtetése volt a feladata.
Az informatikai tudása mellet folyamatosan fejlesztette számviteli ismereteit, így rövid időn belül vezetői
munkakörbe került, először számviteli osztályvezető-helyettes, majd
ügyviteli osztályvezető.
1995-től a szövetkezet főkönyvelője, majd a cég átalakulása után 2011.
szeptember 22-től a COOP Szolnok
Kereskedelmi Zrt. általános vezérigazgató-helyettese, az igazgatóság tagja.

2016. december 19-én választották
meg a COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatójává, és az igazgatóság elnökévé.
A Coop rendszeren belül több tisztséget is betölt, tagja a CO-OP Hungary Zrt. és a TISZA-COOP Zrt. igazgatóságának.
A Szolnok Város Jövője Közalapítvány kuratóriumának az elnöke
2017-től.
Munkája elismeréseként 2016. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság
Elnöke által adományozott Magyar
Arany Érdemkereszt Polgári Tagozat
kitüntetést, 2018-ban a cég gazdasági teljesítménye elismeréseként a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Év Vállalkozása” díját, 2019-ben a vállalkozás
területén elért kiemelkedő eredményeiért és közéleti tevékenységéért
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által adományozott
„Év Vállalkozója” díjat kapta meg.

GAÁL ZOLTÁN
ALELNÖK, SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT ELNÖKE
1981-ben végzett a Szolnoki Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskolában, mint felszolgáló. Első munkahelye a szolnoki
Nemzeti Tallinn Étteremben volt. A
katonaság után 1985-ben testvérével
bérelték Szolnokon a Tomi vendéglőt, melynek működtetéséért 1988ban a Jász-Nagykun Vendéglátó
Vállalat „Kiváló Szerződéses Partner”
elismerésben részesítette.
1989-ben alapították meg vállalkozásukat, a PIKOLÓ Vendéglátó Kft-t
(Dreher étterem), melynek a mai napig ügyvezetője és tulajdonosa.
Kitüntetései, elismerések, szerepvállalások:
■■ Magyar Szakácsok és Cukrászok
Szövetsége, valamint az European Catering Associatioen (ECA)
által adományozott: „Védnöki
Tábla” elismerő cím (Dreher étterem 1994),
■■ Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
adományozott Kiváló Képzőhely”
cím (Dreher Étterem 2002),
■■ Auguste
ESCOFFIEN
Francia
Gasztronómiai Lovagrend magyarországi alapító tagja (2005),
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■■ Szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola, Szakmai Tanácsadó Testületi tagja, számos
szakmai önfejlesztő, pedagógiai
– didaktikai, módszertani szakiskolai továbbképző program résztvevője (2008),
■■ Pincér mester, Pincér - szakács cukrász - szakmunkásvizsga társelnök (2009-től),
■■ Nemzetközi Borakadémia Wine
and Spirit alapfokú, középfokú és
felsőfokú bortanácsadó (2010, 2015),
■■ Pincér szintvizsga elnök (2012-től),

Kultúráért Egyesület, valamint a
Magyar Vendéglátók Ipartestületének tagja (2015-től),

■■ Szakmai továbbképzés Németország (Lipcse), Ausztria (Burgerland)
„Professzionális vendéglátás szolgálatában” címmel (2012, 2013),

■■ Szakmai továbbképzés Olaszország (Grado) Erasmus+ (2016),

■■ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
adományozott „Év Vállalkozása”
díj (2013),

■■ Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum: „Tiszteletbeli Oktató”
adományozott cím (2019),

■■ Mestervizsga Bizottság elnöki kinevezés pincér szakmában (2013),
■■ A kamarában és a szakképzés területén végzett munkája elismeréseként Magyar Kereskedelmi
Iparkamara elnöke által adományozott „Elnöki Aranyérem” (2015),
■■ Schnitta Sámuel Magyar Éttermi

■■ Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség tagja (2017-től),

■■ Magyar Nemzetei Gasztronómiai
Szövetség: „Schnitta-díj” kimagasló munkájáért (2020).
2012-től a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének tagja, 2016-tól a
kamara Szolgáltatási Tagozatának
elnöke, a kamara alelnöke.

OSZTROVSZKI ILDIKÓ
ALELNÖK, KÉZMŰIPARI TAGOZAT ELNÖKE
1971-ben született Kunszentmártonban.
■■ A középiskolát Szarvason a Vajda
Péter Gimnáziumban végezte,
ahol 1989-ben érettségizett, majd
Szolnokra került, ahol a Ruhaipari Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Iskolában 1991-ben
fodrász szakmunkásvizsgát tett.
■■ 1991-től Szolnokon dolgozik vállalkozóként a fodrász szakmában.
■■ 1995-ben fodrász mestervizsgát
szerzett.
■■ 1995-2005-ig fodrász tanulók
képzésében és nevelésében is jelentős szerepet vállalt.
■■ 2009-ben találkozott először a
hidegkonyhai artisztikával, mely
hobbynak indult, de életforma
lett belőle. A két szakma teljesen
más, mégis sok hasonlóság van
benne, hisz mindkettőhöz rendkívüli precizitás, pontosság, kreativitás, és türelem kell.
Szakterülete az artisztika, amely
a szakács szakmában olyan konyhaművészeti ág, ahol az alkotás kizárólag ehető élelmiszer alapanyagból
készülhet. Egyedi, vitamindús dekorációk, gyümölcscsokrok, svédaszta-

lok, rendezvények, esküvők elegáns
díszei, melyeket a vendégek nem
csak megcsodálhatnak, hanem el is
fogyaszthatnak.

Versenyeken elért eredményei:
■■ 2015. – Szolnok, X. Pelikán Kupa,
Országos Gasztronómiai verseny:
Aranyérem,
■■ 2016. – Szolnok, XI. Pelikán Kupa,
Országos Gasztronómiai verseny:
Aranyérem
■■ 2016. – Erfurt-Németország, Szakács és Cukrászművészeti Olimpia: Ezüstérem,
■■ 2017. Nagyvárad-Románia, Világpremier, zene és konyhaművészet ötvözése, Thurzó Zoltán zongoraművésszel,
■■ 2018. – Luxemburg, Szakács és
Cukrászművészeti Világbajnokság
/Culinary World Cup/: 2 Diploma,
■■ 2019. – Ezüstkoszorús Fodrász
Mester kitüntetés.

Szakmai filozófiája:
Élethosszig tartó tanulás, értékteremtés, és alkotói szabadság.
Meggyőződése, hogy szükség van a
folyamatos megújulásra és fejlődés-

re, motivációra mindkét tevékenységi területén. Mindig van mit tanulni,
gyakorolni, a sikerért meg kell dolgozni, de ez kitartó munkával és a
szakma iránti alázattal megvalósítható. Ezt a tudást, tapasztalatait szeretné tanítványainak is átadni.

Amire a legbüszkébb:
Ezüstkoszorús Fodrász Mester, Olimpiai Ezüstérmes Zöldség-gyümölcsfaragó.
A kamara elnökségének 2016. óta
tagja, 2020-tól a Kézműipari Tagozat elnöke, a kamara alelnöke.

BERDÓ ZSUZSANNA
ELNÖK, ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1967-ben, Jászberényben született.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskola elvégzését követően a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ-nél helyezkedett el 1988-ban, ahol a kereskedelem irányításban közreműködött,
valamint a vállalkozások szervezése
volt a feladata.
A szövetkezenél 1992-ben gazdasági
igazgatóvá nevezték ki. Ugyanebben az évben végezte el a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemet.
1997-ben okleveles könyvvizsgálói
képesítést, 2005-ben a CORVINUS
Egyetemen nemzetközi üzleti kap-

csolatok szakközgazdász diplomát
szerzett.
Szakmai pályája ezer szállal kötődik
a COOP rendszerhez, hiszen ÁFÉSZes lévén számos megyei, régiós, vagy
országos testületben tevékenykedett.
Többek között 1997 óta a Tisza-COOP
Zrt. Igazgatósági tagja, 2018. óta Felügyelő Bizottsági elnöke, 2020. óta
a COOP Hitel Zrt. Igazgatóságának
tagja.
A Jászinvest Zrt. vezérigazgatói tisztét 2015. óta tölti be.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző
Bizottságának 1998. óta tagja, 2008.
óta Elnöki tisztét tölti be.
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LIPÓCZKI JÁNOS
ELNÖK, ETIKAI BIZOTTSÁG
1953. február 2-án született Szolnokon. A vendéglátás területén
képezte magát 1969 – 1971 között
felszolgáló tanulóként Szolnokon.
Szakmunkás bizonyítványát 1971.
májusában szerezte meg.
1971. június 18-tól a szolnoki Tisza
Szállóban helyezkedett el felszolgálóként, ahol egészen 2010. október
1-ig dolgozott különféle területeken.
A Tisza Szálló a Hungária Szálloda
és Étterem Vállalat (HungarHotels)
egyik önálló egysége volt. Szakmai
munkája és a német nyelvterületen
szerzett képzése elismeréseként a
vállalat hivatalos kiküldetésre küldte
egy éves időtartamra Drezdába.
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Innen visszatérve a céghez üzletvezető-helyettesnek lépett elő 1980ban. 1990-ben Rotterdamban kapott lehetőséget, ezúttal másfél éves
időtartamra.
1992. májusában részt vett a Tisza
Szálló privatizációjában, amely első
lépés volt a Hungária Szálloda és Étterem Vállalat 52 egységét magába
foglaló részvénytársaság sorában. A
szállodában ügyvezető igazgatóként
folytatta munkáját 2010. októberéig.
Tanulmányai:
A felszolgálói szakma megszerzése
után beiratkozott és 1976-ban sikeres érettségi bizonyítványt szerzett
Budapesten a Vendéglátó Techni-

kumban. 1980-ban sikeresen elvégezte a Közgazdasági Technikumot
Szolnokon, majd 1983-ban felsőfokú
áruforgalmi vezető képesítést szerzett szintén Szolnokon.
A kamara Etikai Bizottságának
2000. óta elnöke. 

AKTUÁLIS

SZAKKÉPZÉSI WORKSHOP 2020

ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZER, ÚJ TANULÓI
ÖSZTÖNZŐK, MINŐSÉGI SZAKKÉPZÉS
Nagy várakozások övezték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. szeptember 17-én szervezett Szakképzési WORKSHOP-ját. Az érdeklődőket Dr. Sziráki András, a kamara elnöke köszöntötte, majd Pölöskei Gáborné
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár „A szakképzés új
útjai.”, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója, Kalmár Andrea „Befektetés
a jövőbe” és a kamara részéről Sonyák Béláné stratégiai koordinátor „A kamara
megváltozott szerepe az új szakképzési rendszerben” szakmai előadását követően,
Forró Tamás kommunikációs szakértő a generációk közötti kommunikációs problémákról és megoldási javaslatairól hallhattak a résztvevők.
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a magyar oktatási rendszer 3
pillérét a köznevelés – szakképzés
– felsőoktatás területi egységében
fogalmazta meg. Hangsúlyozta, a
szeptemberben indult tanév mérföldkő a magyarországi szakképzés történetében, a szakképzésbe
újonnan belépők már a megújult,
rugalmasabb, a gazdaság igényeit hatékonyabban figyelembe vevő
szakképzési rendszerben tanulhatnak. A szakképzés megújult szerkezetében (ágazati alapvizsga, technikusi vizsga), tartalmában (Képzési
és Kimeneti Követelmények, Programtanterv), módszertanában és
támogatási rendszerét tekintve is.
A technikumokban és a szakképző
iskolákban a 9. évfolyamon, valamint az érettségit követő 13. évfolyamon mintegy 73 ezer diák tanul
a 2020/2021-es tanévben. Közülük
több mint 50 ezren járnak technikumba, ők az ágazati alapozó
oktatás idején 8000 forint ösztöndíjat kapnak havonta, a szakképző
iskolákban tanulók pedig 16 ezer
forintot. A technikumban tanulók
ösztöndíjának havi összege több
mint 435 millió forint, a szakképző
iskolában tanulók ösztöndíjának
összege meghaladja a 300 millió
forintot havonta, így ebben a tanévben mintegy 8 milliárd forintot fordítanak ösztöndíjakra.
A 2020/2021. tanévtől a megújuló szakképzéssel együtt elindult az

Pölöskei Gáborné - szakképzésért és felnőttoktatásért felelős
helyettes államtitkár (NGM)
új szakképzési ösztöndíjrendszer is,
amelynek célja, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a szakma megszerzéséhez és egyéni boldoguláshoz szükséges támogatás,
ugyanakkor a juttatások hiányzás- és
eredményfüggők legyenek. A tanuló
juttatásai: ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás, hátrányos szociális körülményei alapján pályázat útján további
anyagi támogatás. Mindhárom alapja
a mindenkor érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összege.
A tanuló az új szakképzési rendszerben vagy ösztöndíjra jogosult,
vagy tanulói munkaszerződést köt a
duális képzőhelyen folytatott szakirányú képzésre, melynek alapja a
korábbi szintvizsgát felváltó sikeres
alapvizsga.

Megváltozott szabályozási környezet
■■ Tanulószerződés helyett munkaszerződés, munkabér legalább
a minimálbér 60 %-a (szocho és
SZJA mentes), maximum a minimálbér összegéig. A tanulót a
ledolgozott napok arányában a
vállalati dolgozóknak adott egyéb
juttatások is megilletik.
■■ A szakirányú oktatás egészét átveheti a vállalat, tehát az elméleti
oktatást is, melynek alapja az iskolával közösen kidolgozott képzési
program, közös tanulói értékelés.
■■ Éves normatíva helyett napi finanszírozás, melynek alapja a költségvetési törvényben rögzített 1 200
000 Ft/év/fő, korrigálva a szakmai
súlyszorzóval (2,2-2,85) és évfolyamszorzóval (első évben 1,2, második évben 0,8).
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Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója már
az előadása címével – „Befektetés a
jövőbe” - is a tanulást, mint legjobb
befektetést hangsúlyozta.
Az országban 41 szakképzési centrum működik, ebből kettő található
a megyénkben. A Karcagi Szakképzési Centrum 8 tagintézménnyel, a
Szolnoki Szakképzési Centrum 11 tagintézménnyel látja el feladatát.
A főigazgató kiemelte, hogy a gazdaság sikeres működésének kulcsa
a szakképzés:
■■ a képzéseik középpontjában a tanuló áll,
■■ a tanulóik számára külső gyakorlati képzőhelyi partnereinknél
biztosítják a valós munkahelyi
környezet megismerését annak
érdekében, hogy minél több, a
gyakorlati életből vett tudást, tapasztalatot szerezzenek.

Kalmár Andrea - a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója
A tanuló nem duális képzés esetén a
tanulmányi eredményétől függően
a minimálbér 5-35 %-át kitevő ösz-

töndíjra, képzőhelyen végzett duális
képzés esetén munkabérre jogosult,
ami a minimálbér minimum 60%-a.

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSBAN 2020. évben

Tanulmányi
átlag

Ösztöndíj havonta NEM
duális képzés esetén

Munkabér
duális képzésben
minimum

Pályakezdési juttatás
egyszeri, első szakma
megszerzése után

alap %-a

összeg

% - Ft

alap %-a

összeg

2,00-2,99

5%

8050 Ft

60 % = 96 600 Ft

80 %

128 800 Ft

3,00-3,99

15 %

24 150 Ft

60 % = 96 600 Ft

110 %

177 100 Ft

4,00-4,49

25 %

40 250 Ft

60 % = 96 600 Ft

145 %

233 450 Ft

4,5 felett

35 %

56 350 Ft

60 % = 96 600 Ft

180 %

289 800 Ft

„A kamara megváltozott szerepe az
ÚJ szakképzési rendszerben” címmel tartotta meg előadását Sonyák
Béláné stratégiai koordinátor. Az ÚJ
szakképzési rendszer 2020. szeptember 1-jén kezdődő tanévben, a 2020.
június 1. után tanulói jogviszonyt létesített tanulókra vonatkozik.
Kiemelte, hogy a szakirányú oktatásban jeles/kitűnő tanuló

Sonyák Béláné - stratégiai koordinátor (JNSZMKIK)
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■■ nem duális képzésben maximum
56.350 Ft ösztöndíjra jogosult,
■■ duális képzésben, vállalati környezetben ez minimum 96.600
Ft/hó, azaz a minimálbér (jelenleg a 161 000 Ft/hó) minimum 60
%-a, még akkor is, ha a tanuló tanulmányi eredménye csak elégséges.

A szakképzési munkaszerződés keretében a tanuló jogosult a ledolgozott
napokkal arányos, de a mindenkori
munkavállalókkal azonos mértékű
egyéb juttatásokra is, pl. cafeteria.
Mindemellett a vállalati környezetben töltött tanulóidő már szolgálati időnek számít, amit csak később
nyugdíjszámításnál fog igazán méltányolni minden érintett.
A kamara szakképzési feladatai a
szakirányú oktatással összefüggésben a 2019. évi LXXX. szakképzési
törvény 100.§ alapján:
■■ elősegíti a szakképzési munkaszerződés = SZMSZ (korábban tanulószerződés= TSZ) kötését,
■■ ellenőrzi a duális képzőhelyeket,
minősíti, vezeti a nyilvántartásukat,
■■ delegálja az ágazati alapvizsga
(korábban szintvizsga) elnökét,
■■ szervezi a gyakorlati oktatói képzést és vizsgát,
■■ szervezi a mesterképzést és vizsgáztatást,

■■ delegálja a szakmai vizsgabizottság ellenőrzést végző tagját,
■■ Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztal (korábban Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság= MFKB) beiskolázást segítő javaslatai, munkaerő piaci információk,
■■ országos és szakmai versenyeztetés: OSZTV; SZKTV; EuroSkills;
WorldSkills,
■■ pályaválasztás,
pályaorientáció
kamarai feladatai.
A kamarai szakképzési feladatok
erősen kötődnek a szakképzési intézmények, kiemelten a szakképzési
centrumok és a képzőhelyek tevékenységéhez. A kamarai feladatok
rendszere a 2010-től ellátott feladatok rendszerével megegyezik.
Különbség az egyes feladatok arányának változásában, valamint az új
rendszer által alkalmazott újrafogalmazott elnevezések bevezetésében
(SZMSZ-TSZ; szintvizsga-alapvizsga;
MFKB - Munkaerőpiaci Kerekasztal)
mutatkozik.

A szakképzési törvény kimondja,
Szakirányú oktatás akkor teljesíthető szakképző intézményben, ha
a duális képzőhelyen való részvétel
a kamara közreműködése mellett
sem biztosítható, azaz a jövőben
is cél a kamara közreműködésével
szervezett duális képzés megvalósítása a képzőhelyeken szakképzési
munkaszerződéssel.
A gyakorlati képzőhelyeket továbbra is a területi gazdasági kamarák
tartják nyilván, ellenőrzik a képzés
minőségét, szervezik a gyakorlati
oktatók képzési feltételeit biztosító
mester- és gyakorlati oktatói képzést
és vizsgát; továbbá a szakértői képzéseket és felkészítéseket.
Kalmár Andrea főigazgató asszony
hangsúlyozta, épít a kamara kiépített vállalati kapcsolataira, tapasztalatára, a területi munkához minden információt biztosít a kamara
számára, hogy a magas színvonalú,
vállalati igényeket szem előtt tartó,
rugalmas szakképzés az érintettek
együttműködésével a jövőben is biztosított legyen. 
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AKTUÁLIS

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK PÁLYÁZATA"

MEGYEI SIKEREK A „MAGYAR KÉZMŰVES
REMEK” PÁLYÁZATON
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002-től minden évben, így idén is meghirdette a „Magyar Kézműves Remek” elismerő cím elnyerésére felhívó pályázatát.
A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, a magyar kézműiparban
a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának
emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, népi kézműves mesterségek hagyományainak tovább éltetése volt.
A pályázat tárgyát képező termékek köre a kézműipari tevékenység
keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és
bőriparban; üveg-, - papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített, a
pályázati célkitűzésnek megfelelő
termék. Így lehetett a pályamű hagyományos funkciót ellátó, vagy
technikai, technológiai újításokat
tartalmazó vagy a népművészeti
hagyományokat hűen őrző minőségi termék, népi kultúrában gyökerező kézműves alkotás.
Az elismerő cím elnyerésének feltételei az eredetiség, egyediség, a
kivitelezés kiváló minősége, a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonal, maradandóság, értékállóság, turisztikai
hasznosíthatósága, értékesíthetősége, külső megjelenése, csomagolása volt.

gatás a beküldött fényképek, dokumentumok, leírások alapján történt
meg. A tovább jutó termékeket a zsűri már „eredetiben” tekintette meg.
Idén országosan 103 pályamunka
érkezett, ebből 38 érdemelte ki a
„Magyar Kézműves Remek” címet,
5 pedig még a remekek között is
kiemelt lett. A pályázati kiírásnak
mindenben megfelelő népművészeti tárgyak a Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyadvár Galéria kiállítóterében kerülhettek volna
a nagyközönség elé, mely sajnos a

COVID fertőzésveszély miatt elmaradt, csakúgy, mint az ünnepélyes
díjátadó is.
Megyénkből két kézműves nyújtott
be pályamunkát.
Hasznos János törökszentmiklósi
bőrműves népi iparművész. Tizenöt
éve készít hagyományos módon és
technikával népi használatú bőrtárgyakat. Tíz éve vitte először zsűri
elé munkáját, 2014-ben a Hagyományok Házától megkapta a Bőrműves Népi Iparművész címet.

A bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsaládok nyerték el a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet,
amelyet az MKR emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
A kézműves termék mellett részletes dokumentációt is be kellett
nyújtani, mely tartalmazta többek
között a tárgy leírását, funkcióját,
történetét, helyi, tájegységi, regionális kötődését, értékhordozó jellegét, forgalmazhatóságát.
Az elbírálás kétkörös volt. Az előválo-
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Hasznos János törökszentmiklósi bőrműves népi iparművész „Magyar Kézműves Remek”elismerés.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idei pályázatára egy hortobágyi karikás ostorral és pásztorkészséggel nevezett. A karikásostor
a pásztorművészet legjelesebb tagja. A minősítésre készült ostor nyele
szilvafából készült, amibe szaru és
rézberakás került valamint sallangokat rögzített hortobágyi kötéssel. Az ostorderék timsós bőrből,
12 (!) szálas fonással, kecskebőr lekötéssel készült. A pásztorkészség
tűzcsiholó acél, taplótartó gombos erszény, bicskatartó és csontár
(nyüvelő) együtteséből áll. Anyaga
kecske és marhabőr, csont. Díszítésben a karcolozás, szironyozás és
sallangozás a meghatározó. Munkája kiérdemelte a „Magyar Kézműves
Remek” kitüntető oklevelet.

Hortobágyi karikás ostor
(Hasznos János munkája)

Bárdi László fegyverneki technikaés számítástechnika szakos tanár,
népi faesztergályos és autodidakta
fafaragó. Eszközei nagy részét (lábítós eszterga, kovácsolt kések, biztonsági berendezések stb.) maga
tervezi és gyártja.
A pályázaton „Asztali kínáló készlet”
(pogácsás tál, valamint cukorka tartó, fűszer tartó és bonbonier, hagyományos ékrovásos, saját mintázatú,
kézi faragású fedelekkel) megnevezésű munkájával indult.
Anyaguk ipari felhasználásra mérete miatt már nem alkalmas fa, melyet méretre darabol, szárít, tömbösít. Ez utóbbi egyben mintázatot,
díszítést is ad. Az anyagválasztéka
rendkívül széles: tölgy, bükk, eper,
dió, barack, akác, gyertyán, olajfa,

Pásztorkészség

(Hasznos János munkája)

törökmogyoró. A szakértőkkel segített zsűri szemlézéskor kiemelte
a tárgyak finom megmunkálását,
felület kikészítését és „Kiállításra érdemes” minősítéssel értékelte.
Mindketten lakossági keresletre
is készítenek termékeket, és hogy
munkájukat a vevők is elismerik,
azt alátámasztja a megrendelések
nagy száma.

Bárdi László fegyverneki népi faesztergályos és autodidakta
fafaragó alkotása - „Kiállításra érdemes” elismerés.

A „központi” díjátadó elmaradása
miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
év végén, ünnepélyes keretek között adja át a megérdemelt díjakat,
mely alkalommal a nyertes termékek is megtekinthetők lesznek. 
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EU HÍREK

„EGYÜTT EURÓPA HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT” – NÉMET ELNÖKSÉG

MEGKEZDŐDÖTT A NÉMET
SOROS ELNÖKSÉG MUNKÁJA
Július 1-től Németország az Európai Unió soros elnöke, a különböző kormányzati
szintű tanácsülések napirendjét ők állítják össze. A következő három félév soros elnökei alkotják az újabb elnökségi triót: a németeket Portugália és Szlovénia követi,
a trió-elnökség a 2007 óta tartó gyakorlat szerint összehangolja a munkát, és közös
programot is kidolgoz.

Ennek ellenére a németek terveiről
viszonylag keveset tudni, mert bár
Angela Merkel június 18-án is beszélt róla a Bundestagban, a végleges dokumentumot csak június 24én fogadta el a berlini kormány – a
késlekedés ki is váltotta az ellenzéki
pártok bírálatát. Azt már előzetesen
lehetett tudni, hogy három dolog
elkerülhetetlenül ott lesz a német
elnökség napirendjén: a következő
hét éves uniós költségvetés, az azt
kiegészítő járvány utáni helyreállítási alap, és a brexit után kötendő
megállapodás a britekkel. Ez a kötelező gyakorlat, a szabadon választott
programban pedig ott lesz a németek számára oly fontos kínai kapcsolat (lett volna egy EU-Kína csúcstalálkozó is Lipcsében, de azt a járvány
miatt le kellett mondani, és így videokonferencián tartották meg már
a német elnökség kezdete előtt), a
digitalizáció – amelyből a németek
az európai szuverenitás megerősítésére fektetnék a fő hangsúlyt, de
áttekintenék a digitális gazdaság
tisztességes adóztatását is (az új hét
éves költségvetés egyik tervezett új
saját bevételi forrása épp az „egységes piac használata után fizetendő
adó”, ami nem titkoltan a digitális
óriáscégekre lenne szabva), valamint
a következő hat hónapra eshet két
szabad-kereskedelmi megállapodás
véglegesítése is a MERCOSUR-országokkal (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay – a Dél-Amerikai
Közös Piac) és Mexikóval. Eközben
persze a németek asztalán „landol”
várhatóan az új migrációs csomag is,

16

amelynek bemutatását március óta
halogatja a Bizottság, és nem kizárt,
hogy a német elnökség tekintélyétől
várnák az áttörést, és mindenképpen számítani kell a „hetes cikk” szerinti eljárások folytatódására is Lengyelország és Magyarország ellen.

I. A COVID19 járvány legyőzése és a
gazdaság talpra állítása

Szemelvények az EU német soros
elnökségének programjából

VI. Erős Európa a világban

A COVID19 járvány miatt annyira
kiszámíthatatlanul és gyorsan változott minden a világban, hogy a
német elnökség csak az utolsó napokban tudta véglegesíteni a hat
hónapra szóló programot. A Bundestag június második felében ismerhette meg a terveket, a kormány
pedig az elnökség hivatalba lépése előtt néhány nappal fogadta el
a dokumentumot. Angela Merkel
július 8-án Brüsszelben az Európai
Parlament plenáris ülésén beszélt
a képviselők előtt a következő félév
terveiről.
Ahhoz, hogy Európa tartósan felülkerekedjen a jelenlegi válságon, be
kell ruházni az európai gazdaságba,
ki kell használni Európa innovációban rejlő lehetőségeit, erősíteni kell
az Unió társadalmi kohézióját. Ennek érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a jelenleg zajló nagy
átalakulásokra: a klímaváltozásra, a
digitalizációra és a világban végbemenő változásokra – ezek köré a politikai célkitűzések köré csoportosul
a német elnökség programja, ami
hat területet ölel fel:

II. Erősebb és innovatívabb Európa
III. Igazságos Európa
IV. Fenntartható Európa
V. A biztonság és a közös értékek
Európája
A járvány elleni küzdelemben a
német elnökség azokat az intézkedéseket helyezi középpontba,
amelyek minden tagállam számára
segítséget jelenthetnek a COVID19
társadalmi-gazdasági következményeinek felszámolásában. Ennek
érdekében alkalmazni kívánják az
Európai Szociális Jogok Pillérjének
a válságkezelés során hasznosítható
prioritásait. A járvány tapasztalataiból okulni kell, és együtt kell megteremteni az alapjait annak, hogy az
EU a jövőben sokkal jobban fel legyen készülve egy esetleges hasonló pandémiára – fogalmaz a német
soros elnökség.
A gyakorlatban ez azt jelenti majd,
hogy erősíteni kell az egységes piacot, és ki kell dolgozni olyan módszereket, amelyek révén erősödhet
az Unió válsághelyzetekkel szembeni ellenállása. Többet kell tenni
azért is, hogy Unión kívüli, harmadik
országok állami irányítás alatt álló,
állami tulajdonú vállalatainak tevékenysége ne okozzon torzulásokat a
belső piacon.
Forrás: www.europa.eu 

EU HÍREK

KONZULTÁCIÓ AZ UNIÓS KERESKEDELEMPOLITIKA RELEVÁNS TÉMÁIBAN

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELINDÍTJA AZ
EU KERESKEDELEMPOLITIKÁJÁNAK
ÁTFOGÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT
Az Európai Bizottság a mai napon elindította az Európai Unió kereskedelempolitikájának átfogó felülvizsgálatát, melynek keretében nyilvános konzultáció kezdődik az
Európai Parlament, a tagállamok, az érdekelt felek és a civil társadalom véleményének
megismerése érdekében. A Bizottság konszenzust kíván kialakítani az uniós kereskedelempolitika új középtávú irányvonaláról, amely választ ad számos új globális kihívásra és figyelembe veszi a koronavírus-válság tanulságait is.
A Egy erős Európai Uniónak erős
kereskedelmi és beruházási politikára van szüksége ahhoz, hogy támogassa a gazdaság helyreállítását,
minőségi munkahelyeket teremtsen, megvédje az európai vállalatokat a tisztességtelen gyakorlatoktól
az Unión belül és kívül egyaránt, és
összhangot biztosítson a tágabb prioritásokkal a fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, a digitális gazdaság
és a biztonság területén.
Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető
alelnök így nyilatkozott: „A koronavírus-világjárvány okozta gazdasági
és társadalmi károk kezelése, az
európai gazdasági helyreállítás
beindítása, valamint a munkahelyek védelme és az új munkahelyek
teremtése érdekében nemrégiben
javaslatot tettünk egy nagyszabású európai helyreállítási tervre,
amely az uniós költségvetés teljes
potenciáljának kiaknázásán alapul. Az Európai Unió a világ kereskedelmi szuperhatalma. A nyitott
és szabályokon alapuló kereskedelem jelentős mértékben hozzá fog
járulni a globális helyreállításhoz.
Gondoskodnunk kell róla, hogy a
kereskedelempolitika polgáraink
és vállalkozásaink javát szolgálja.
A mai napon megkezdjük a kereskedelempolitika
felülvizsgálatát
annak érdekében, hogy ebben a
globális gazdaság szempontjából
kritikus pillanatban kiigazítsuk az
EU globális kereskedelemmel kapcsolatos megközelítését.”

Phil Hogan kereskedelmi biztos
hozzátette: „A jelenlegi világjárvány átformálja az általunk ismert világot, és kereskedelempolitikánknak alkalmazkodnia kell a
változásokhoz annak érdekében,
hogy hatékonyabban szolgálja az
európai érdekeket.Ezért kérjük ki
polgáraink és az érdekelt felek véleményét, hogy azok ismeretében
alakíthassuk ki a koronavírus utáni
világhoz illeszkedő uniós kereskedelempolitikát. Azt akarjuk, hogy
politikánk továbbra is a polgáraink
és vállalkozásaink érdekeit szolgálja, erősítse a globális vezető szerep
betöltésére irányuló törekvéseinket
számos területen, és eközben szigorúbb megközelítést alkalmazzon
annak érdekében, hogy megvédjük
magunkat minden ellenséges vagy
visszaélésszerű fellépéstől. Fenn kell
tartanunk a szabad és tisztességes
kereskedelmet, amelyet megfelelő
szabályok támasztanak alá a 27
tagú EU-n belül és világszerte egyaránt. E felülvizsgálat során minden
érintettet meg fogunk hallgatni.”

A konzultáció az uniós kereskedelempolitika valamennyi releváns témájára kiterjed, különös tekintettel
a következőkre:

A konzultáció eredményei beépülnek majd az év vége felé megjelenő
közleménybe. A végleges felülvizsgálat egy átlátható és inkluzív folyamat eredménye lesz, melynek során
online nyilvános konzultációra, továbbá az Európai Parlamenttel és
a tagállamokkal folytatandó párbeszédre kerül sor, valamint a vonatkozó érdekelt feleket és a civil társadalom képviselőit is bevonják.

Forrás: www.europa.eu 

■■ Ellenállóképes és fenntartható
uniós gazdaság kiépítése a koronavírus után
■■ A Kereskedelmi Világszervezet
reformja
■■ Globális kereskedelmi lehetőségek teremtése a vállalkozások,
különösen a kis- és középvállalkozások számára
■■ A kereskedelempolitika hozzájárulásának maximalizálása az
olyan kulcsfontosságú globális
kihívások kezeléséhez, mint az
éghajlatváltozás, a fenntartható
fejlődés vagy a digitális átállás
■■ A fő kereskedelmi partnerekkel
fennálló kereskedelmi és beruházási kapcsolatok megerősítése
■■ Az egyenlő versenyfeltételek előmozdítása, valamint az uniós vállalkozások és polgárok védelme.
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

ITT ÉS MOST! / VIRTUÁLIS NEMZETKÖZI PARTNERKERESÉS /
CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA

ONLINE
PLATFORMOK
A VÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLATÁBAN
A koronavírus járvány jelentős hatással volt mind a hazai, mind a nemzetközi üzleti
életre. A személy-, és áruszállítási korlátozások, a sűrűn változó jogszabályok folyamatos kihívás elé állították a hazai vállalkozókat. Az így létrejött helyzet megoldása
érdekében az üzleti élet számos területe ideiglenesen az online térre tevődött át.
A rendszeresen jelentkező vállalkozói igények figyelembevételével több kamarai
online platform is kialakításra került, melynek célja, hogy a jelen helyzet nehézségeit áthidalva, biztonságos és hatékony megoldást kínáljon a vállalkozóknak az üzleti
kapcsolatépítés számos területén.
Jelen cikkünkben ezen újdonságokat kívánjuk bemutatni, melyeket 2020. december 31-ig ingyenesen vehetik igénybe a hazai és nemzetközi üzleti élet szereplői.
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I. Virtuális nemzetközi partnerkeresés
Innováció a környezetvédelemben,
az energetikában és a körforgásos
gazdaságban.
Az Enterprise Europe Network üdvözli Önt a virtuális (online) nemzetközi üzleti partnerkeresés világában,
az innováció a környezetvédelemben, az energetikában és a körforgásos gazdaság szakterületén!

résztvevőkkel. Használja ki a lehetőséget és találkozzon új üzleti partnereivel 2020. június 1 és december
31 között! A hálózat célcsoportja:
KV-k, startupok, kutató intézetek, és
egyetemek.
Jelenleg már több, mint 990 résztvevő regisztrált a világ 47 országából,
az igényelt virtuális találkozók szá-

ma pedig több mint 1100. Az online
találkozók a B2Match platformon,
videó konferencia formájában kerülnek megrendezésre.
A hálózatba regisztrálhat a https://
international-partnering-environment-2020.b2match.io oldalon.
Forrás: www.hbkik.hu

Üzleti partnerkereső platformunkkal lehetővé válik az ötletek online
megosztása a hulladékok és újra-feldolgozásuk, a megújuló energiák, az
energia-hatékonyság, a körforgásos
gazdaság és egyéb kapcsolódó területeken.
A Virtuális nemzetközi üzleti partnerkeresés lehetővé teszi a célzott
hálózatosodást és partnerkeresést a
világ bármely országából regisztrált

II. Care & Industry together against CORONA
A jelenlegi COVID-19 válság során
számos kezdeményezés indult világszerte a rászorulók támogatására,
leginkább regionális szinten. Mivel
mindannyian azonos kihívásokkal
nézünk szembe, megoldásokat kell
keresnünk az egész egészségügyi
ágazat támogatása érdekében.
A Flanders’ Care és a flamand Innovációs és Vállalkozási központ – Enterprise Europe Network kezdeményezésére, és számos nemzetközi
Enterprise Europe Network iroda támogatásával európai platform nyílt
Care & Industry together against
CORONA címmel.
A platform célja a tudásmegosztás,

az ajánlatok/keresések megjelenítése valamint a regionális célzott támogatások, eljárások megosztása.
Az oldal lehetőséget kínál célzott
kapcsolatok kialakítására az egészségügyi, ipari, tudományos élet és a
kormányzat minden szereplőjével.
Az érdekelt felek online platformon
keresztül bemutathatják profiljukat,
mely a regionális kapcsolattartók validációja után lesz nyilvános.
A HEPA Enterprise Europe Network
is támogatója a kezdeményezésnek,
melyre 2020. december 31-ig lehet
jelentkezni az alábbi honlapon
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

Fő területek:
■■ Fogyasztási cikkek (megelőzés /
diagnosztika / kezelés / rehabilitáció)
■■ Diagnosztika (orvosbiológiai / orvosi technológia)
■■ Sürgősségi orvoslás / mentőberendezés
■■ Kórházi és ápolási berendezések
■■ Higiénia, sterilizálás, fertőtlenítés
■■ Informatikai,
kommunikációs
technológia, Imaging
■■ Intenzív orvoslás, érzéstelenítés,
légzés
■■ Laboratóriumi technológia
■■ Fizikoterápia
■■ Terápia és fizikai gyógyászat
■■ Gaming Technology
■■ Szabadidő
■■ Corona vírus elleni intézkedések
és támogatás
■■ Egyéb
Bővebb információért forduljon bizalommal a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökséghez az alább
megjelölt kapcsolatokon:
Szabó Eszter Anna: Tel. +36-20-2501851, email: szabo.eszter@hepa.hu
Forrás: www.hepa.hu
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III. ITT és MOST! Találjunk megoldást!
A problémák megoldására és az új
kínálkozó lehetőségek hatékony menedzselésére hozta létre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
a helyi, V4 és Kárpát-medencei vállalkozók üzleti közösségének erősítésére, az ellátási lánc rövidítésére
és a határmenti magyar-magyar
vállalkozói kapcsolatok kiépítésére szolgáló magyar és angol nyelvű
üzleti partnerkeresési platformot.
A szervezésben és lebonyolításban
számos intézmény segíti országosan a helyi vállalkozókat: EXIM, CED,
HEPA, MKIK, GYMSKIK, Enterprise
Europe Network, ITD.
A felületet a PBKIK működteti és hozzáférhetővé teszi a teljes magyar kamarai hálózat ügyfelei, tagjai és más
együttműködő szervezetek számára
is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével. A határon
túli vállalkozók elérésében segítségünkre lesznek a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat külföldi
irodái, valamint az MKIK által működtetett vegyeskamarák és tagozatok ügyfeleik bevonásával.
A felület használata díjmentes, de
regisztrációhoz kötött:
https://ittesmost.b2match.io/
Az online kétoldalú üzletember találkozók hatékony, díj- és kockázatmentes módot biztosítanak üzleti
partnerekkel történő tárgyalásra
annak megfelelően, hogy Önnek az
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alábbiak közül éppen melyikre van
szüksége:
■■ Gyártó, Alvállalkozó
■■ Generációváltás, Munkaerő
■■ Árukészlet, Alapanyag
■■ Külföldi partner, Pályázatok
■■ Finanszírozás, Cég értékesítése
■■ Termékfejlesztés, Innováció
További igényeit
een@pbkik.hu

jelezze

felénk:

Szükségessé vált a vállalkozáshoz
közelebbi partnerek megkeresése,
hogy biztosítva legyen a beszállítói lánc folyamatossága és tervezhetősége. Ennek pótlását és üzleti
kapcsolataik újjáépítését teszi lehetővé ez az egyszerű, határmenti üzleti partnerkereső oldal. Időközben
megnyílt határmenti pályázatok
partnerkeresésére és finanszírozására is alkalmas közvetlen tárgyalási
lehetőséggel az ezeket koordináló
szervezetek képviselőivel.
A felület egyedisége és nagy előnye,
hogy magyar nyelven teszi lehetővé mindezt és komplex szolgáltatásként egyszerre biztosítja mind a
partnerkeresési, tanácsadási és pályázati modulokat.
A felület 2020. augusztus 10. és december 31. között folyamatosan elérhető tárgyalások foglalására és lebonyolítására.

Miért jó a vállalkozásomnak?
1. Üzletszerzés, partnerség, projektötletek kialakítása költségmentesen, fizikai kontaktus nélkül,
magyar nyelven (nincs utazási és
járulékos költség)
2. Korlátlan számú, egyedi üzleti
ajánlat rögzíthető a céges profilhoz - mely önállóan is reklámfelület a vállalkozás számára (pl.:
termék, szolgáltatás, beruházás,
projekt stb.)
3. Az Ön által meghatározott időpontokban bármikor tárgyalhat,
max. 30 perc / alkalom
4. A tárgyalást bárki-bárkivel díjmentesen kezdeményezheti a rendszeren belüli regisztrációt követően, a kapcsolatfelvétel folyamatos
5. Dinamikusan bővülő céges ajánlatok 4 hónapon keresztül.

Milyen programok/szolgáltatások érhetők el?
■■ Üzleti partnerkeresés, nemzetközi piacra lépés
■■ Kétoldalú üzleti tárgyalások – előre egyeztetett időpontban online
■■ Finanszírozási tanácsadás exporttevékenységhez
■■ Webináriumok: egy szektor vagy ország kapcsán 2x20 perces tájékoztató előadások, ezt követően pedig
személyes online tanácsadás.
Forrás: ittesmost.b2match.io 

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMCSOMAG
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK EXPORTŐRÖKNEK, BESZÁLLÍTÓKNAK ÉS EXPORTRA KÉSZÜLŐKNEK
EXIM

Kárenyhítő
EXIM
Hitelfedezeti Program 2020
KÁRENYHÍTŐ
HITELPROGRAM 2020

EXIM
Kárenyhítő
Hitelbiztosítási Program 2020

Forgóeszközhitel legfeljebb 3 évre, beruházási és befektetési célú hitel legfeljebb 6 évre
HUF/EUR/USD devizanemben kedvezményes, fix kamat: 0,1%-2,3% HUF / 0,1%-1,69% EUR / 2,25%-4,00% USD
Rugalmas törlesztési feltételek

Mekkora maximális hitelösszeget vehetek fel?
a 2019-es éves
bérköltség legfeljebb
2-szeresét

a 2019-es árbevétel
legfeljebb 25%-át

egyedi esetekben, likviditási tervvel
alátámasztva, nagyobb összeget

1 éven belüli EUR és 3
éven belüli HUF* alapú
hitel esetén

FIX 0,1% KAMAT
*max 720 milló forintig

Kik vehetik igénybe a Kárenyhítő Hitelprogramot?
MIKROVÁLLALKOZÁSOK

KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOK

„MID-CAP”
VÁLLALKOZÁSOK

NAGYVÁLLALATOK

amelyek 2020. február 1-jét követően nehéz helyzetbe kerültek, és az alábbi szempontok közül legalább egy* teljesül:
nettó árbevétel csökkenése

vevő futamidő növekedése

a beruházás csúszása

rendelésállomány csökkenése

szállító futamidő csökkenése

üzembezárás / műszak csökkenése

üzemi eredmény romlása

likviditási mutató romlása

létszám / bér csökkentése

*főkönyvi kivonattal igazoltan

Hol igényelhetem?

Milyen határidőkre kell figyelnem?

A programot az EXIM közvetlenül és
refinanszírozásban is biztosítja, így az EXIM-nél,
kereskedelmi bankoknál és pénzügyi
vállalkozásoknál egyaránt igényelhető.

A hiteligénylést 2020. december 15-ig lehet
kezdeményezni, a szerződések megkötésének
legkésőbbi dátuma 2020. december 31.

PÉNZÜGYI
INTÉZMÉNY

exim.hu

A tájékoztatás nem teljes körű
és nem minősül
ajánlatnak.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK
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.

BRBE20200525001
A belga cég promóciós eszközöket és sátrakat tervez és forgalmaz.
Mivel gyártóegységeik elsősorban
Kínában találhatók, új, kiterjedt
partnerséget kívánnak kialakítani
egy magyarországi gyártóval vagy
nyomdapartnerrel, amely a legújabb
nyomtatási technológiákat használja szövetek konfekciójára és nyomtatására.

BRDE20200715001
A németországi székhelyű, de globálisan aktív, modern mezőgazdasági gépek gyártója gyártói megállapodások keretében keres Közép- és
Kelet-Európában partnereket a
fémfeldolgozó iparból. Az elvégzendő feladat a gépi alkatrészek (öntvények) gyártása a német cég rajzai
szerint.

BRIT20180924001
A Palermóban (Szicília) található olasz cég mely alumínium- és
PVC profilokat forgalmaz, licenc- és
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disztribúciós megállapodások keretében keres partnereket Közép-Európában.

BRUK20200724001
Az Egyesült Királyságban működő,
természetes alapanyagokat tartalmazó, exkluzív összetételű étrend-kiegészítőkre specializálódott
vállalat olyan partnereket keres,
amelyek szerződéses gyártást és
csomagolást kínálnak kapszuláikhoz és poraikhoz. A tervek szerint a
partnerség az egyedi körülményektől függően gyártási, szolgáltatási
vagy kiszervezési megállapodás formájában valósul meg.

BRDE20200220001
Egy több mint 20 éves piaci tapasztalattal rendelkező német disztribútor további termékeket keres portfóliójának bővítéséhez, disztribúciós
szolgáltatási megállapodások alapján. A vállalat jelenlegi fókuszában
az elektronikai gyártó ipar áll, de
más iparágak is lehetségesek.

BRTR20200612001
A biocid termékek (közegészségügyi
kártevőirtó gyógyszerek) exportjára
szakosodott török vállalat szállítókat
és / vagy partnereket keres technikai
anyagok behozatalára, amelyeket
biocid termékek hatóanyagaként
használnak fel. A beszállítói megállapodást a kért anyagok tömeges kiszállítása formájában tervezik.

BRPL20200327001
Egy érdekes kialakítású, innovatív
LED-es világítást gyártó lengyelországi cég gyártási megállapodás
keretében keres új partnereket. A
társaságot 2003-ban alapították, és
erős pozícióval rendelkezik a lengyel
és a nemzetközi piacon.

BRES20200512002
Mezőgazdasági gépek javításában
sok éves tapasztalattal rendelkező
spanyol cég kínálja szolgáltatásait azoknak a cégeknek, amelyek új
partnereket keresnek, érdeklődnek
berendezéseik vagy gépeik iránt. A

vállalat karbantartási támogatást és
teljes, értékesítés utáni szolgáltatást
is kínál, beleértve a gépek helyszíni
telepítését és javítását.

BRGR20200515001
Egy görög kis- és középvállalkozás,
amely elektromos robogókat és
elektronikus járműveket importál
és értékesít, jelenleg arra törekszik,
hogy kibővítse termékkörét azáltal,
hogy további elektromos járművekkel bővítse portfólióját. A társaság együttműködési lehetőségeket
keres közúti és tengeri elektromos
hajtású járművek gyártóival (elektromos robogók, járművek, jet táblák,
stb).

BRRO20200617001
Egy román társaság partnereket
keres az alábbi területekről: webfejlesztés és karbantartás, webdizájn,
kreatív marketing, e-mail marketing
kampányok, Facebook és LinkedIn
hirdetési kampányok, szociális média marketing és keresőmotor-optimalizálás. A potenciális partnerrel
kiszervezési megállapodás keretében kívánnak együttműködni.

BRES20200608002
Egy spanyol vállalkozás kifejlesztett egy innovatív formatervezésű
háztartási cipőtisztítógépet, mely a
polírozás mellett a cipőt fertőtleníti és tárolja is. A tervező cég gyártói
megállapodás keretében keres leendő együttműködő partnert.

BRDE20200723001
Egy német kkv újrahasznosítható és
komposztálható, természetes szálakból készült többrétegű spa-papucsot tervezett. A vállalat ipari
partnert keres a szállodai papucsok
gyártásához, amely rendelkezik a
termék gyártásához és testre szabásához szükséges technológiákkal. A
partnerségi megállapodás típusa lehet gyártási vagy alvállalkozási megállapodás.

integráció terén az energiaipar, a
szállítás, az alagútépítés, az infrastruktúra és a földalatti területeken,
külföldi partnereket keres, akiknek
helyi képviseletre van szükségük az
említett területeken. A várható partnerség külföldi kollégát / szakembert kíván segíteni a helyi pályázatok
versenyén / részvételén, és lehetővé
teszi mindkét fél számára, hogy tapasztalatokat, ismereteket, szerezzen. A cég kereskedelmi ügynöki
megállapodást keres.

BRPL20190128001

BRUK20200908001

A közép-lengyelországi régió magánszektort képviselő vállalata 1990
óta működik a piacon. A cég kereskedelmi egységek számára forgalmaz tejszínt, kecsketejet, tehéntejet, görög joghurtot, feta sajtot,
étrend-kiegészítőket és bioélelmiszereket Jelenleg disztribúciós szolgáltatásokat kínál főként az Európai
Unió országaiból származó élelmiszer-szállítók számára.

BRFR20181015001
Egy 2013 óta Párizs mellett működő francia kereskedelmi ügynökség
műszaki termékeket (műszaki anyagokat, elektromos / elektronikus eszközöket) gyártó cégeket keres, hogy
termékeiket Franciaországban értékesítse.

BRIL20191226001
Egy izraeli vállalat, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a projektmenedzsment, a koordináció és az

Az Egyesült Királyságban működő
vállalat animációs filmek és digitális
tartalmak globális fejlesztője, gyártója és értékesítési ügynöke. Mint ilyen,
egy projekt keretében „kertészeti /
gazdálkodási” játéksorozat gyártását
és kereskedelmi hasznosítását tervezi, amelyek környezetbarátok és
4–7 éves óvodás gyermekek számára
alkalmasak. A londoni székhelyű cég
gyártói partnert keres.

BRSE20200508001
Egy svéd start-up társaság célja svéd
gyapjútakarók értékesítése. A fő előnyök a felhasználó számára a kiváló
minőségű svédországi fenntartható gyapjú lakástextil alap. Tartós és
fenntartható termelésre van szükség, nagy nyomon követhetőség
mellett. A cég gyapjútakarók európai gyártóit keresi gyártási megállapodás keretében. A kezdetekben
kisebb termelési mennyiségeket kell
teljesíteni.

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

■■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső
adatbázis (POD)?
■■ Mire jó az adatbázis?

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

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!

Rabi Zsuzsa

Gazdaságfejlesztési vezető

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

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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A

A PROGRAM CÉLJA
A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésének támogatása,
illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési
képességek megteremtése számukra. Az MFB Zrt.
által, Európai Uniós forrásból meghirdetett program
olyan KKV-k számára készült, akik a piacon egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak
külső finanszírozáshoz.
A támogatott beruházásnak pénzügyi szempontból
életképesnek, jövedelemtermelőnek kell lennie, illetve olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja
a technológiai felkészültséget.

ELŐNYÖK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0%-os fix kamat a teljes futamidőre
széleskörűen igénybe vehető (a VTSZ lista alapján)
teljes KKV szektor által igénybe vehető
kezdő1, illetve KATA adózású vállalkozások is
igényelhetik
nincs kezelési költség
nincs rendelkezésre tartási jutalék
nincs előtörlesztési díj
kedvező biztosítéki elvárások
saját forrás mértéke 10%, egyes ágazatokban2 5%
akár 100% előlegre is van lehetőség

AT

N TÁ

LT Ü G Y L E T I K

AM

GA

Napjaink vállalkozásainak számos
hitelcélja lehet: korszerűsítés,
eszközbeszerzés, vagy az indulás
nehézségeinek leküzdése.
Számukra nyújt megoldást az MFB Zrt.
közreműködésével meghirdetett
„KKV Technológia A” hitelprogram,
ami maradéktalanul kiszolgálja
a korszerűsítéshez és a fejlődéshez
szükséges financiális igényeket.

ELÉRHETŐSÉG
A hitelprogram olyan mikro-, kis- és középvállalkozás
által vehető igénybe, ami
• devizabelföldinek minősül
• Magyarországon bejegyzett székhellyel / az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett
székhellyel és Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkezik
• gazdaságilag potenciálisan életképes
• finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
• közép-magyarországi régión kívül bejegyzett
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén szeretne technológiai korszerűsítést végezni.
(A hitelprogram konzorciumok számára nem elérhető.)

HITELCÉLOK
A hitelprogram igénybe vehető technológiai korszerűsítést eredményező, új eszközök beszerzésére,
valamint az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzésére (az elszámolható költségek max. 20%-áig).
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KKV Technológia Hitelprogram
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MEGÚJULT FELTÉTELEKKEL, TOVÁBBRA IS 0% KAMATTAL!
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KORSZERŰSÍTÉS
ÉS FEJLŐDÉS!
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MELYEK A TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK?
Igényelhető hitelösszeg3: minimum 1 millió Ft – maximum 150 millió Ft
A kezdő1 és KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel összege
maximum 25 millió Ft lehet.
Kamat: 0%/év
Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3–12 hónap,
ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap.
Projekt megvalósulásának
határideje: A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 12 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt
esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
Kérelmek benyújtásának
határideje: 2020. december 31.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
A kölcsönnyújtás a hitelbírálat függvénye. A hitelprogramra vonatkozó
1
Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel.
részletes feltételeket a Termékleírás és az Eljárási Rend tartalmazza.

A HITELKÉRELEM
MENETE

01. Hitelkérelemhez

02. Hitelkérelem alaki
ellenőrzése

05. Helyszíni szemle

04. Hitelkérelem tartalmi
vizsgálata

03. Hiánypótlással kapcsolatos kérdések egyeztetése (MFB Ponton,
telefonon vagy e-mailben)

08. Szerződéskötés (jóváhagyási értesítés kézhezvételétől számított 30 napon
belül)

09. Beruházás megvalósítása

10. Folyósítás

szükséges dokumentáció
beszerzése és benyújtása
MFB Ponton

06. Hitel elbírálása (jóvá-

hagyási értesítés ügyfélnek
történő átadása MFB Ponton,
vagy postai úton)

max.
30 nap

07. Azonosítás a szerző-

déskötés előtt (személyesen az MFB Ponton minden
érintett számára)

1

Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel.

2

A 61/2020 (III.23.) sz. Korm.rend. 1.§ (8) és (10) bekezdésében
meghatározott ágazatok esetében ez 5%.

3

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem
benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének
tizenötszörösét. Több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összegére vonatkozik a maximum összegkorlát.

A termék területi
hatálya:
GINOP

www.mfb.hu
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CÉGBEMUTATÓ

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

EGY VÍZIKÖZMŰ CÉG MA MÁR
KÖRNYEZETE MEGÓVÁSÁÉRT IS FELELŐS
Új kihívással néznek szembe a víziközmű cégek: egyre nyilvánvalóbb, hogy a jövőben
szerepet kell vállalniuk a klímaváltozás negatív folyamatainak visszaszorításáért történő küzdelemben. Bakondi Patrikkal, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával beszélgetünk a modern vállalatvezetésről, a környezetvédelemről és a
szektor jövőjéről.
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- A szolnoki központú Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. hazánk
egyik legjelentősebb víziközmű
szolgáltatója. Ön harmadik esztendeje áll a vállalat élén. Új szemlélettel, egyedülálló módon keres
megoldásokat a terület és az állami cég modernizációjára egyaránt.
Miben rejlik az újdonság?

kor a felelős vállalatirányítás mellett
a működés minőségi elemei értékelődnek fel. Az eredményességben,
az ügyfél- és szervezeten belüli kapcsolatokban egyre erőteljesebb szerepet kap az elkötelezettség, a lojalitás és az etikus működés.

- Vállalatunk már korábban elérte
területi nagyságát: jelenleg hat megyében, 254 településen biztosítunk
tiszta ivóvizet csaknem 700 ezer embernek. A szervezeti kultúra azonban
hiányzott a cég életéből. A TRV Zrt.
most azon szakaszába lépett, ami-

- Reméljük, egyre több mindent. Korábban, ha valaki meghallotta a TRV
nevet, két dolog jutott eszébe: a csőtörés, és ami még rosszabb, a befizetendő számla. Az elmúlt három
év legfontosabb törekvése az volt,
hogy ez ne így legyen, hiszen mi en-

- Mit vesznek ebből észre a lakosok?

nél sokkal többek vagyunk! Egy olyan
kommunikációt indítottunk el a felhasználóink felé, mely vevőközpontú,
érthető és ha kell, személyes. Nemrégiben például egy 91 esztendős
néni keresett meg, aki megköszönte,
hogy egy kollégánk időt szakított rá
és meghallgatta, tanácsokkal látta
el otthonában. Hiába élünk digitális
világban, ez a korosztály a személyes
kapcsolattartást igényli. Az a célunk,
hogy mindenki rájöjjön: ennél a vállalatnál is emberek dolgoznak, akik
nem csak a szigorúan vett munkájukat végzik el, hanem esetenként
annál sokkal többet, sőt, a társadalmi
szerepvállalásból is kiveszik részüket.

A túrkevei utóülepítő kotróhídja
folyamatosan forog, ebben a
medencében történik a tisztított
víz és az iszap szétválasztása
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A Debreceni Vizsgálólaboratóriumban
a legmodernebb eszközökkel ellenőrzik
a vízminőséget

Egy különleges üvegház Mezőtúron, ahol a
növények a szennyvízből „táplálkoznak”
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-Ez mit jelent?
- Intézményeket támogatunk, vért
adunk, beteg gyermekeknek szervezünk gyűjtést, valamint számos rendezvényre és oktatási intézménybe
látogatunk el, hogy beszéljünk környezetünk, vizeink védelmének fontosságáról.
- Ez utóbbi témáról egyre többet
hallani...
- Nagyon helyesen. A klímaváltozás
nem a jövő, hanem a jelen problémája. Társaságunk elkötelezett a klímaváltozás negatív folyamatainak
visszaszorításáért. Úgy véljük, egy víziközmű cégnek manapság már nem
kizárólag a tiszta ivóvíz biztosítása és
a szennyvíz elvezetése, kezelése a feladata, hanem környezetünk és főleg
ivóvízbázisaink megóvása is. Ugyan,
ki lenne felelős az élhető környezet

fenntartásáért gyermekeink, unokáink számára, ha nem mi, a most felnőtt korosztály vagy éppen az a cég,
mely az éltető vizet biztosítja?!
- Nem egyszerű feladat meggyőzni a fenntartható fejlődés fontosságáról olyan embereket, akiknek
eddig még a környezettudatos élet
fogalma is ismeretlen volt.
- Ezért haladunk kis lépésekben. Először arra ösztönözzük a felnőtteket,
gyermekeket, hogy vegyenek részt
szemléletformáló programjainkon.
Itt aztán minden korosztályt a maga
nyelvén szólítunk meg és magyarázzuk el, mik lehetnek a következmények, ha az emberiség a végsőkig kizsákmányolja a Földet. Ugyanakkor
szeretnénk utat is mutatni -akár személyes példával-, hogyan őrizhetjük
meg környezetünket a ma látható
szépségében, gazdagságában.

Fákat ültetünk, megtanítjuk a lakosokat a kulturált csatornahasználatra, és azt is megpróbáljuk nekik bebizonyítani, hogy a legszigorúbban
ellenőrzött élelmiszerünk, a csapvíz
semmivel nem rosszabb, mint a környezetszennyező PET palackba csomagolt ásványvíz. Ellenben sokkal
olcsóbb!
- Hogy jut minderre idő és pénz egy
olyan cégnél, melynek – valljuk be –
mégsem ez a fő profilja?
- Elnyertünk egy szemléletformáló
pályázatot, ez lehetőséget ad arra,
hogy az elkövetkezendő két évben
a lakosok még több helyen találkozzanak velünk. Ezek mellett természetesen továbbra is az a legfőbb
célunk, hogy minden körülmények
között biztonságos, tiszta ivóvíz folyjon a csapokból, a szennyvizet pedig
a legkorszerűbb technológiával vezessük el és tisztítsuk meg. Vállalatunk jelenleg több olyan KEHOP beruházást bonyolít, melyek a legújabb
kihívásokra is megoldást nyújtanak.
Ahol tudunk, fejlesztünk, korszerűsítünk, újat építünk, munkavállalóinkat
pedig folyamatosan képezzük – ez
utóbbira nagy hangsúlyt fektetünk.
Meggyőződésünk ugyanis, hogy a
vállalat legfőbb értéke a humánerőforrás, azaz maga az ember.
- Milyen jövőt jósol a víziszektornak
és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek?

Bakondi Patrik, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója

- A jelenlegi víziközmű hálózat, mely
zömmel a múlt században épült ki,
a fejlesztések ellenére is sok hibával, problémával küzd. Úgy vélem, a
víziközmű szektor hamarosan megújul, a digitalizáció egyre nagyobb
teret nyer. Nem kell már sokat várni a vízórák távleolvasására vagy a
modern, egységes vállalatirányítási
rendszerek bevezetésére. A SCADA
elnevezésű távfelügyeleti rendszer
már most is működik, mely a víziközművek távolról történő beavatkozását biztosítja. Számítógépek
által vezérelt jelek nyitják ki például
a tolózárakat vagy ellenőrzik a medencék folyadékszintjét. A szektorban alkalmazott mesterséges intelligencia alkalmazása sem számít már
futurisztikus elgondolásnak. Hiszem
tehát, hogy a szektor, - és benne a
TRV Zrt. is - további fejlődés előtt áll,
hiszen a víz a legnagyobb értékünk.
Ez egy olyan szakma, amire mindig
szükség lesz. 
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CÉGBEMUTATÓ

A COOP SZOLNOK CÉGCSOPORT BOLTMEGÚJÍTÁSI PROGRAMJA MEGYÉN INNEN,
S MEGYÉN TÚL

A NAGYKÖRŰI CSERESZNYÉTŐL
A SZOLNOKI „HATVANAS”-IG
A címben is megjelenő híres nagykörűi cseresznye épp úgy része a szolnoki székhelyű COOP Szolnok Zrt. komplex boltmegújítási programjának, mint a köznyelvben csak „Hatvanas”-nak becézett szolnoki belvárosi élelmiszerbolt. A nagykörűi
Coop bolt a most már kiforrott rendszerben zajló boltfelújítási program egyik előfutára, utóbbi pedig a projekt legfrissebb felújított üzlete. S hogy hogyan is épül fel
egy élelmiszerüzlet teljeskörű felújítása napjainkban? Ebből a cikkből ez is kiderül.
A COOP Szolnok Zrt – jogelődjeit
is figyelembe véve – ma már több
mint 74 éve dolgozik a hazai kiskereskedelemért. Ez idő alatt sok változás történt: piacbővítések, arculati
váltások, informatikai fejlesztések,
egységes törzsvásárlói rendszer bevezetése. A cégcsoportot mindig is
jellemezte az innováció, de van, ami
a változásban is örök: a magyar tulajdonosi kör, a hazai termékek és gyártók képviselete, és az erős, összetartó
közösség. A cégcsoport 10 megyében, mintegy 90 településen, és kisebb-nagyobb változásokkal, de folyamatosan 150 körüli boltszámmal
dolgozik. Boltfelújítási programját
a részleges, valamint a projektszerű
felújítások, és ma már a komplex
boltmegújítási
program jel-

"Az Év Boltja" díjat nyert
szupermarket Debrecenben
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lemzik. A boltfelújítási projekt 2016ban vette kezdetét (Szolnokon,
Monoron, Újszászon), amely a tapasztalatokat és az egyedi felújítási
projekteket (hűtő- és péksarok projekt) egybegyúrva 2017-ben komplex
boltmegújítási programmá nőtte ki
magát. A nemzetgazdasági szinten
érzékelhető gazdasági folyamatok új
kihívások elé állították az élelmiszer
kiskereskedelmet. Megváltoztak a
fogyasztói szokások, felértékelődött
az idő, a minőség, a széles választék, a bevásárlás során szerzett élmény. Cégcsoport szinten
az új piacok megszerzése

mellett így az intenzív fejlesztés, a
boltmegújítás is a stratégia fontos
elemévé vált. 2017-ben Hajdúszoboszlón újították fel egyik üzletüket,
melyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei nagykörűi ABC, majd egy székesfehérvári, és egy debreceni bolt
követett. Utóbbi 2018-ban elnyerte
az Élelmiszer szaklap „Az Év Boltja”
díját szupermarket kategóriában. Teljes felújításon esett át

2018-ban a győr-ménfőcsanaki bolt
és a Bugyi nagyközségben működő
szupermarket. Ezt a szemléletet követve két új élelmiszerboltot nyitottak Gyöngyösön, megújult a szentesi Központi ABC, a szandaszőlősi
szupermarket, a Szolnok ABC, majd
a pannonhalmi és a téti üzlet is. Ez
utóbbi 2020-ban a Store Insider magazin „NÉBIH – Hazai termék különdíját” érdemelte ki. Idén nyáron új
boltot nyitottak Egerben, a komplex
boltmegújítási program pedig az
augusztus 6-án újranyitott szolnoki
„Hatvanas”-ban teljesedett ki.

Modern műszaki tartalom és
energiahatékonyság
Egy teljes felújítás a vevői igény- és
környezet-felméréssel kezdődik, illetve annak meghatározásával, hogy
ezeknek hogyan lehet megfelelni.
Ez alapozza meg az alkalmazott
technológiát (hűtés, fűtés rendszer,
gondolasorok, hűtők fajtája és mérete, kasszatípus és méret). A felújítások során egy olyan kompakt rendszer kerül kiépítésre, amely egyesíti
a magas és alacsony hőmérsékletű
hűtést, fűtést és légkondicionálást
egyben, és mindezt alacsony zajszinttel teszi. A Conveni-Pack egye
dülálló megoldásaival
csökkenti az általános energiafogyasztást.
A
rendszernek alacsony
a

Coop ABC Nagykörűben, helyi dekorációs elemekkel
CO2 kibocsátása, legkedvezőbb esetben akár 50 százalékkal kevesebb
energiát fogyaszt, mint a korábbi
technológiák. A kültéri egységek
blokkokba, vagy sorokba rendezhetők, vagy eloszthatók az épület körül, így egyedi telepítési igényeknek
is meg tud felelni. A hűtött terekből
elvont hő újrahasznosításra kerül,
télen fűtésre, nyáron hűtésre. Felújítás során optimalizálják a belső világítást, mellyel erősebb, a szemnek
mégis kellemesebb fény, és hangulat teremthető meg a különféle
LED-es megoldásokkal, mennyezeti
bevilágító elemekkel, irányított fényekkel. A praktikumot és a kényelmet szolgálják az ajtózott, így energiatakarékos hűtők, korszerű pultok,
mirelitszigetek is.

Korszerű kereskedelem –
megújuló választékpolitika
A Coop boltokban továbbra is
ügyelnek arra, hogy a törzsvásárlók
által megszokott és keresett kínálat könnyedén elérhető legyen, de
eközben a változó fogyasztói igényeknek is eleget tesznek. A laktóz-, cukor-, gluténmentes cikkeken
felül, a reform étrend hozzávalói is
elérhetőek. A helyi vevői igényekhez
is igazodó friss, kényelmi- és reform
termékekkel kibővített kínálattal,
cukrászipari termékekkel, valamint
egyes boltokban salátabárral várják vásárlóikat. A különböző étel
érzékenységgel, allergiával rendel-

kező, vagy életmódjának megfelelően tudatosan táplálkozó vevők
számára is sokkal szélesebb lett a
választék. A polcokon lévő termékek bizonyítják, hogy az egészséges
ételek is lehetnek finomak, sőt akár
nassolhatunk is úgy, hogy közben
kizárólag értékes és friss tápanyagokat viszünk be a szervezetünkbe. A
COOP Szolnoknál elkötelezett hívei
annak, hogy minél szélesebb körben
népszerűsítsék az egészséget védő
és támogató táplálkozást, és elérhetővé is tegyék azt. A bolti kínálat
alkalmazkodik rohanó világunkhoz,
egyre több helyen elérhetők büfé
jellegű szolgáltatások: adott a gyors
kávézás, teázás, helyben facsart narancslé fogyasztás lehetősége, valamint előre csomagolt szendvicsek,
hidegkonyhai termékek és grill ételek is várják a vevőket. Míg az egyik
gyöngyösi üzletben „to-go” szolgáltatást építettek ki, addig a szolnoki
Kossuth téri boltban kibővített választékú büfé üzemel, ahol elvitelre
és helyben fogyasztásra is lehetőség
nyílik az előételtől akár a desszertig.
A gyors ételkészítés igényét a növekvő készétel-választék szolgálja,
melyből akár több ország ételeiből
válogathatunk, s akár percek alatt
elkészíthetjük azokat. A prémium
kategóriás termékek iránt érdeklődők is megtalálják számításukat:
magas minőségű sajtok, lekvárok,
magvak is kerültek a polcokra, de a
helyi adottságokhoz mérten széles
bor, pezsgő, kézműves sör választék
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is helyet kapott. A zökkenőmentes
bolti értékesítést és optimális választékot a Coop polctükör projektje támogatja, a bolti kollégák naprakész
tudásáról pedig a Coop Akadémia
belső oktató programja, és egyéb
továbbképzések gondoskodnak. A
pénztáraknál a kiszolgálást a gyorskasszák, a hagyományos kasszalapozók helyett egyre több helyen a digitális lapozók, és minden üzletben a
paypass fizetési lehetőség gyorsítja.

Frissáruban az élmezőnyben

A Szolnok ABC zöldséggyümölcs választéka

Korszerű hús- és csemege
pult a "Hatvanas"-ban

A frissáru kategória egyre növekvő jelentőséggel bír a COOP Szolnok Zrt.
minden üzletében. A vásárlók egyre
nagyobb hangsúlyt fektetnek a helyben készült termékekre, a minden nap
friss hazai gyümölcsökre és zöldségekre. Ez a termékkör a felújítások során
is egyre nagyobb kihelyezési felületet
érdemel. Ma már szinte minden boltban elérhető a péksarkok széles kínálata is, mely előrecsomagolt, szeletelt,
sőt egyedi igényeket kielégítő sütőipari termékekkel is kiegészül. Ez a boltok
teljes sütőipari termék-portfoliójára,
sőt a teljes bolti forgalomra pozitív
hatást gyakorol. A frissáru csoporton
belül a Coop büszkesége, hogy boltjai
95%-ában kínál friss, lédig hús termékeket (baromfi, sertés, marha), így az
előre csomagolt termékekkel szemben itt a vevő igényeinek megfelelően
választhat a pultokból, ráadásul biztos lehet a termékek származásában,
megbízható forrásában is. Ma már 5
COOP Szolnokos boltban működik
önkiszolgákó salátabár. Stratégiai fontosságúak a helyi beszállítók által biztosított hidegkonyhai készítmények:
saláták, rántott és sült fogások forgalmazása is.

Coop a környezetért

Egyedi boros állvány
Szandaszőlősön
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Felelős vállalatként a Coop Üzletlánc
tevékenységének egyik meghatározó
pillérét képezi az energiahatékony
gondolkodás, amelynek során különös figyelmet fordítanak a működéséből származó környezeti hatások,
a károsanyag-kibocsátás, az ökolábnyom csökkentésére, valamint az
energiafelhasználás optimalizálásra.
2018-ban vezették be országos szinten a Coop Olajpont néven ismert
étolaj-visszagyűjtési rendszert, melyhez a COOP Szolnok cégcsoport
boltjainak csaknem fele csatlakozott
már. Eddig összesen több, mint 33
000 liter használt étolajat gyűjtöttek
vissza, ez a szám pedig folyamato-

san növekszik. Szeretne a cégcsoport hozzájárulni a műanyagszen�nyezés csökkentéséhez is. Ezt két
fajta termék bevezetésével valósítják
meg: a többször használható zöldség-gyümölcs zsákkal, illetve a komposztálható műanyag táskákkal. Az
újrahasználható zsákok újrahasznosított műanyagból készülnek, és akár
évekig szolgálhatnak minket zöldség,
illetve gyümölcs vásárlásakor, a környezetbarát táskákat pedig kizárólag
növényi eredetű anyagból gyártják,
akár házilag is komposztálhatók, és
árban is kedvezőbbek a nem-lebomló
társaiknál. A környezetvédelem jegyében Téten napelemekkel állítják elő a
szükséges energia egy részét, a szandaszőlősi boltnál pedig a vásárlók számárára rendelkezésre álló elektromos
autó töltőállomás is létesült.

Bolti arculat és vásárlási élmény
A praktikum elvei mellett az esztétikum is mindig meghatározó a tervezés során: a jó bolt az, ahol a vásárló
jól érzi magát. Ezt szem előtt tartva
választják ki felújításkor a burkolóanyagokat, az új mennyezetet, a dekorációs és információs elemeket is.
Fontos a korábban már említett világítás is, melynek megoldási módja,
fényereje, melegsége vagy épp hideg
fénye döntő egy bolt hangulatának
meghatározása során. A dekorációs
gyakorlatban törekszenek a helyi környezetbe illeszteni a boltot. Nemcsak
a külső megjelenésben, de az eladótérben is helyi értékeket (jellegzetes
természet-fotók és az épített környezetet ábrázoló grafika és/vagy fotósorozat) bemutató, valamint a bolti
tájékozódást segítő termékfotókat
helyeznek el. Így kerülhetett a cseresznye dekoráció Nagykörűbe, vagy
éppen a szeder díszítés a Szedres
ABC-re. E törekvés a szolnoki „Hat-

Bevilágító dekor panelek Szentesen
vanas”-ban teljesedhetett ki, ahol a
városfotók mellett a külső dekoráció szerves részei a Szolnok Múlt Tár
projekt keretében elkészült várostörténeti tablók, valamint a beltérben
kihelyezett, korabeli fotók a régi „Hatvanas”-ból és a Kossuth térről.
A vásárlási élmény a XXI. század kiskereskedelmének
kulcsfontosságú
eleme, de ma már nemcsak a boltban, hanem az online térben is. A
COOP Szolnok Zrt. május végén bővítette szolgáltatásai körét Szolnok
városában: az online étel-rendeléssel és házhoz szállítással foglalkozó,
jól ismert NetPincér szolgáltatóval
együttműködve elindította Coop@
Home projektjét. A Coop@Home
szolgáltatásban a Coop biztosítja az

Napelemek a téti szupermarketen

üzletekben ismert széles áruválasztékot, a NetPincér pedig az online megrendeléshez, fizetéshez szükséges
megbízható informatikai hátteret.
A Coop-os házhoz szállítás jelenleg
lefedi a teljes megyeszékhelyt, beleértve Szandaszőlős településrészt is.
A rendelés leadását követően a legtöbb esetben fél órán belül csönget
a futár. Ezt a gyorsaságot egyrészt a
NetPincér Go újítás szolgálja, másrészt az, hogy három szolnoki Coop
üzlet közül mindig a megrendelőhöz
legközelebb eső boltból szolgálják ki
a vevőt. Mindenkor egyszerű, gyors és
hasznos alternatíva a Coop@Home,
melyet a jövőben további városokra is
szeretnének kiterjeszteni.
Ha a komplex boltmegújítási program alappilléreit összefoglaljuk, elmondhatjuk, hogy a COOP Szolnok
Zrt. olyan boltokat álmodik meg, ahol
a helyi lakosság továbbra is gyorsan
elvégezheti a napi rutinbevásárlást
a megszokott, barátságos környezetben, ahol megtalálja a speciális
igényeknek megfelelő termékeket is,
ahol központban van az egészségünk
védelme, ahol a legmodernebb bolti
környezet fogadja a vevőt, de a kiszolgálás személyes élménye továbbra is
elsőrendű, ahol minden generáció
megtalálja a számítását, ahol jól indul a reggel, és ahová egy dolgos nap
végén betérni kicsit olyan, mintha
már hazaértünk volna. 

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
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SZOLMET FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS VÁLLAKOZÁSI KFT.

"CSAPATOT ALKOTVA MEGYÜK TOVÁBB A
CÉLJAINK FELÉ VEZETŐ ÚTON"
A Szolmet Fémszerkezetgyártó és Vállakozási Kft. több, mint három évtizednyi
tapasztalattal rendelkezik az acélszerkezetek, különösen a földmunkagépek kiegészítő szerelékeinek gyártása terén.
A Cégünk központja Magyarország
szívében, Budapesttől mindössze
100 km távolságra, Szolnokon található. A gyártómű 17.400 m2 területen helyezkedik el, ezen belül a
gyártó csarnok területe 7.000 m2. A
gyártóterület nagy részén markolókanalakat gyártunk, és speciális gépészeti szerkezeteket építünk.

Termékeink
Az évek során megszerzett knowhow birtokában, továbbá jól képzett
munkatársaink kiváló minőségű
szakmunkájának
köszönhetően
ajánljuk -elsősorban klasszikus gépi
földmunkavégzéshez
szükségestermékeinket, melyeket különleges
kopásállóságú anyagok felhasználásával is készítünk.
Rakodókanalaink föld,- és egyéb
anyag, valamint termények, könnyű
anyagok rakodására alkalmasak.

Piacunk
Magyarországon a vezető földmunkagép márkák forgalmazóival állunk több évtizedes üzleti kapcsolatban. Vevőkörünk folyamatosan
bővül, termékeinket földmunkával
foglalkozó cégek, egyéni vállalkozók is vásárolják.

Homlokrakodó
kanál
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Mélyásó
kanál

Kiváló termékeink a magas minőségnek köszönhetően versenyképesek az európai piacokon is. Termelési kapacitásunk nagy részében az
európai, elsősorban az olasz piacra
gyártjuk a szerelékeinket.
A markolókanalak gyártása mellett
a kanálhoz tartozó kopó alkatrészek
értékesítésével is foglalkozunk.

Jövőképünk
A fémipari ágazat markolókanál gyártással foglakozó szegmensében a
Szolmet Kft. minőségi termékeivel vezető szerepet tölt be a hazai piacon.

Terményrakodó
kanál

Jelenlegi termékeink megtartása
mellett a magas szintű műszaki tervezésnek és előkészítésnek, valamint
a munkavállalóink szaktudásának
köszönhetően, a közeljövőben új termékcsoportok gyártását vezetjük be.
Új szerelékeinket bontási, és anyagmozgatási munkálatokhoz ajánljuk.
A fejlődés útján járunk, célunk, hogy
gépparkunkat érintő beruházásainkkal, folyamatos termékfejlesztéssel biztonságos, kiszámítható munkahelyet teremtsünk dolgozóink
számára, akikkel egy csapatot alkotva megyük tovább a céljaink felé vezető úton. 

Hidraulikusan billenthető
rézsűkanál

Trapézkanál

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMCSOMAG
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK EXPORTŐRÖKNEK, BESZÁLLÍTÓKNAK ÉS EXPORTRA KÉSZÜLŐKNEK
EXIM

EXIM
Kárenyhítő
Hitelbiztosítási Program 2020

Kárenyhítő
EXIM
Hitelprogram 2020
KÁRENYHÍTŐ
HITELFEDEZETI PROGRAM 2020
100%-os állami viszontkezességgel biztosított, készfizető kezesség

Új, legfeljebb 3 éves futamidejű forgóeszközhitel és legfeljebb 6 éves futamidejű beruházási hitel esetén
kkv és small mid cap esetén a tőkeösszeg 80%-ára, nagyvállalat esetén a tőkeösszeg 50%-ára
HUF/EUR/USD devizanemben

Maximum mekkora összegű hitelre vehetem igénybe a kezességvállalást?
a 2019-es éves
bérköltség
legfeljebb 2x-ese

a 2019-es árbevétel
legfeljebb 25%-a

egyedi esetekben, likviditási tervvel
alátámasztva, nagyobb összeg

alacsony
díjfizetési
kötelezettség

Kik vehetik igénybe a Kárenyhítő Hitelfedezeti programot?
MIKROVÁLLALKOZÁSOK

KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOK

„MID-CAP”
VÁLLALKOZÁSOK

NAGYVÁLLALATOK

amelyek 2020. február 1-jét követően nehéz helyzetbe kerültek, és az alábbi szempontok közül legalább egy igazoltan teljesül.
csökkenő nettó árbevétel

csökkenő rendelésállomány

a beruházás csúszása

csökkenő szállító futamidő

növekvő vevő futamidő

üzembezárás/műszak csökkenése

csökkenő üzemi eredmény

likviditási mutató romlása

létszám/bér csökkentése

Milyen határidőkre
kell figyelnem?
A kezességvállalást
2020. december 15-ig lehet
kezdeményezni, a szerződések
megkötésének legkésőbbi dátuma
2020. december 31.

Hol igényelhetem?
Az EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti
Program 2020 kereskedelmi
bankoknál igényelhető.

Milyen hitelfedezeti díjjal számolhatok?
A készfizető kezességvállalás éves díja a lejárat függvényében
változik, vetítési alapja a hitel tőkeösszege:
80%-os mértékű kezesség mellett:

1. év

2-3. év

4-6. év

KKV

0,15%

0,30%

0,80%

Small Mid-cap vállalat

0,30%

0,80%

1,75%

1. év

2-3. év

4-6. év

0,278%

0,556%

1,111%

50%-os mértékű kezesség mellett:
Nagyvállalat

KERESKEDELMI
BANK

exim.hu

A tájékoztatás nem teljes körű
és nem KERESKEDELMI
minősül ajánlatnak.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
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TÓTHNÉ BABLINA ANGELIKA - FEHÉRSZIROM VIRÁGSZALON

TÜRELEM, TOLERANCIA, KEMÉNY MUNKA
- AZ ÜZLET KIVIRÁGZÁSÁNAK FELTÉTELEI
Sűrűn feltett kérdés: a virágos vajon szeret virágot kapni? Igen…. a virágos szeret
virágot kapni, és szereti a virágot. Aki nem így érez, tegye le a csokrot a kezéből és
nézzen más bevételi forrás után. Szerencsésnek tartom magam, 25 éve élhetek
ezzel a csodával.
Minden a Kossuth téri virágüzletben kezdődött Nagy Ildikó kezei
között. Gyönyörködés, barátság, érdeklődés, segítség – néhány szakmai fogás elsajátítása vezetett a TIT
által szervezet virágkötő képzésre.
A gyönyörködés kiegészült szakmai
fogásokkal, elméleti tudással, némi
latin nyelvismerettel. Folyamatában
virágdekoratőrré váltam – már MIOK
szervezésben. Ez a cég kért fel a későbbiekben először oktatói közreműködésre. A kollégák rosszallása
mellett elvállaltam – szakma kihígulása, aki tudja - csinálja, aki nem
- tanítja…
Három gyerekes anyukaként lehetőségem nyílt óvodák, iskolák termeinek, auláinak, tornatermeinek
feldíszítésére. Ezek a terek adták
meg a lehetőségét annak, hogy az
elsajátított elmélet gyakorlattá váljon. A gyermekeim belenőttek a
szakmába, a férjem mindenben támogatott.
2005 Valentin napján nyitottam a
Pelikán Hotel átalakított földszinti
éttermi részében üzletünket Fehérszirom Virágszirom néven. Nagyok
voltak az elvárásaim a hellyel kapcsolatban – nagy négyzetméter,
nagy portál, nagy hűtő, központi elhelyezkedés, könnyű parkolás, megközelíthetőség, kültéri árusítás lehetősége. Minden vágyam valóra vált.
Rengeteg munka, hosszú nappalok,
éjszakák. Az üzlet feltöltődött áruval,
ötlettel, emberekkel, bizalommal,
szeretettel. Sajátságos élettérré változott, lelke lett a helységnek. Kirakattá vált az éltünk, szó szerint. A
gyermekeink az iskola után itt gyülekeztek, a férjem innen indul és ide
érkezik a munka után.
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Ami nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a virágárusítást túllépték
a rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek. Az első Polgármester
bál a Galériában, majd az ANKK-ban,
Megyebálok, Szimfonikus Zenekar
koncertjei, gálái. Emellett a családi
rendezvények, a nagy élet fordulók:
születés, keresztelő, ballagás, eljegyzés, esküvő, jubileumok, temetés. Benne vagyok a megrendelőim
mindennapjaiban, ünnepeiben, de
ez fordítva is igaz. Ők is velem élik a
mindennapjainkat. Ismerik az életemet, életünket, szurkolnak a sikereinkért. Ki lehet mondani - azáltal, hogy
egy egyszerű rendelés felvételnél
megkérdezzük, hogy kinek, milyen
alkalomra készítünk valami szépet
– bizalmukba fogadnak és életük fontos
pillanataiba engednek bepillantást.
Az üzlet első évében
5 kollégával összefogva megszerveztük az első Szolnoki
Esküvő Kiállítást. 5
virágos izgalommal,
várakozással mutatta meg csokrait, kiegészítőit a város nagy
örömére, érdeklődésére. A rendezvény a
mai napig minden
évben
megrendezésre kerül önszerveződő,
nonprofit
jelleggel
Szolnok
impozáns helyszínein. Természetesen a
kiállítás már második évben kibővült
helyi vállalkozókkal,
felvonultatva az es-

küvői szakma szinte minden ágát.
Amire nagyon büszke vagyok, hogy
a résztvevők nemcsak a látogatókkal
teremtenek ismeretséget, hanem
egymással is, ezáltal segítve egymást,
és a szakma fejlődését. A mai kor
nagy hibája, hogy mindenki magában látja a megoldás lehetőségét. Itt
azonban jelen van az összefogás és a
segíteni akarás, a közösségi szellem.
Ennek a rendezvénynek is köszönhető, hogy jó kapcsolatot sikerült kialakítani társszakmákkal, a vállalkozó
társakkal, erősítve a partnerségi kapcsolatokat.
Nem mehetek el szó nélkül a nehézségek mellett sem. Az üzletet sem
kerülte el a világszintű gazdasági válParádsasvár, Kastélyszálló
Fotó: Bodnár László

Fotó: Sebők Tünde

ság, ami esetünkben egy sikertelen
pesti üzlet nyitásával és gyors bezárásával vált kézzelfoghatóvá. Lassú talpra állás jellemezte ezt az időszakot.
Új ötletek jöttek – Héjja János ceglédi,
budapesti menyasszonyi ruhaszalon
tulajdonos felkérésére több referencia fotózáson, divatbemutatón lehettem jelen virágdekoratőrként – Gödöllői Királyi Kastély, Alsópetény Prónay
Kastély, Hertelendy Kastély stb. Szintén Jánosnak köszönhetem a Herendi Porcelán Manufaktúra naptárában
való megjelenést. Ezek a lehetőségek
rendkívüli élménnyekkel gyarapították a szakmai életemet. Szintén ennek az időszaknak a lehetősége és a
mai napig tartó szponzorációs kapcsolata a PS Produkció által színpadra állított Vámpírok Bálja, Sakk című
musical debütánsainak, premier és
jubileumi rendezvények csokrainak
biztosítása. Ebben a munkában kedves kollégámmal, a sokak által szeretett Bíró Csabával veszünk részt.
Visszatérve a mindennapok szakmai
részéhez, az elmúlt 15 év építkezéssel, kapcsolatépítéssel, tanulással és
tanítással telt. Szívesen vettem részt
a DRKK, és az Oktáv TK Zrt. OKJ-s
tanfolyamainak
lebonyolításában
szakmai oktatóként, hisz nagy felelősségünk van nekünk, öregeknek
az utódok képzésében. Ez a rendszer

„Azt hiszem, a szívünkben, ha nyílna még virág,
boldogabb és szebb lehetne az egész világ.”
Halász Judit
most átalakul, ahogy a szakképzés
maga is. Megyénk több településéről
jártak a vállalkozásra készülők hos�szú hónapokon keresztül az üzletbe
elsajátítani szakma gyakorlati tudnivalóit. Nagyon büszke vagyok a lányaimra, fiaimra, akik vállalkozóként, alkalmazottként élik könnyűnek nem
mondható virágos életüket. A virág
önmagában is gyönyörű. A szakszerű virággondozás, előkészítés és a jó
ízlés pluszként jelenik meg a termékben értéknövelésként, amely megélhetést biztosít a készítőjének.
Ami mellett szintén nem mehetek
el - néhány gondolat - a vállalkozókat
érintő napi jellegű feladatok. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei év
márciusától ismét fenekestől fordult
fel az életünk. Annak a 1,5 hónapnak
a túlélésében nagy segítségemre volt
az Agrárkamara – járulékmentességet
kaptunk 3 hónapra, illetve a Kormányzat biztosít jelenleg 3 havi munkahely
megtartó támogatást – köszönet érte!
Megváltozott a vállalkozói létünk, hisz

nem a napi szépségekre koncentrálunk, hanem az üzlet életben tartására, illetve a kollégák megtartására
az önfenntartás mellett. Azt látom,
hogy nekünk kell vigyáznunk a hozzánk betérő vásárlók egészségére,
biztonságára a magunké mellett. A
kifüggesztett változtatások egyeseket
felháborítanak. Változtatnunk kell az
értékesítési szokásainkon és változnia
kell ezzel együtt a vásárlási szokásokon. Elengedhetetlen a jelenlétünk
néhány eseményen – temetések, esküvők, koszorúzások, önkormányzati
rendezvények. A nyitott üzlet vonzza
az újdonságra éhes vásárlókat. Nem
merek belegondolni, hogy az önkiszolgáló jelleggel üzemeltetett üzletben, hogy fogjuk fegyelmezni a
karácsonyi kincsekre vágyó lányokat,
asszonyokat. Versenyezve a multikkal,
akik már szeptemberben kihelyezték
a gyertyákat, mécsestartókat, tálakat,
gömböket, szalagokat, télapókat,
rénszarvasokat. Türelem, tolerancia
és legfőképpen egészség. Erre van
most szükségünk. 
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TURI KAMRA

„AZ ÉV BOLTJA” A TÚRI KAMRA
Mezőtúr kultur egységében rendkívül gazdag gasztronómiai, hagyományőrző
elemekkel találkozhatunk. Mindez kiváló lehetőséget ad a helyi termelőknek, kézműveseknek a természetes alapanyagok beszerzésére, elkészítésére. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt kap manapság az
ellenőrzött körülmények között előállított helyi termékek előállítása, értékesítése.
A 2014 óta tartó szakmai munkánk, tapasztalataink alapján egyre nagyobb szükségért láttuk annak, hogy a helyben előállított termékek számára közös értékesítési
pontot alakítsunk ki.
A kínálkozó adottságok tükrében,
2018-ban létrehoztuk a TÚRI KAMRA elnevezésű helyi termék boltot.
A 80 nm-es üzlet igazi „Értéktárnak”
számít a város szívében, hiszen infrastrukturálisan könnyen megközelíthető, forgalmas, rendezvények idején gyakran látogatott helyszín.

Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatala
„Mezőtúri Míves Termék” védjeggyel
díjazta a Túri Kamrát.
Termékeink védelmében bevezetett „Mezőtúri Míves Termék” védjegyrendsze-

Polcainkat helyi ős-és kistermelők termékei színesítik: házi
kolbász, szalonna, házi szarvasmarha és kecske sajt,
tejföl, túró, túri perec,
puffasztott gabona, méz, lekvár,
szörp, rostos levek, fürj-és tyúk
tojásból készült
tészták, fűszerek,
savanyúságok,
befőttek, stb. A
Túri Kamra jelentős hatással
bír a térség agráriumára, hiszen
egyetlen vidéki
boltként a helyi
bivalytelepről
mozzarella és scamorza sajtokat valamint ricotta túrót veszünk át és értékesítünk.
Palettánkon, fellelhetők a
helyi fazekasok, szőnyegszövők, mézeskalács díszítők, hímzők,
méhészek tárgyi alkotásai is.
2018-ban az Agrárminisztérium miniszteri elismerő oklevéllel, 2019-ben
az élelmiszer ágazat rangos szakmai
bizottsága „Az év boltja” kitüntetéssel, majd 2020-ban a Magyar Állam
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gazdálkodó ős-és kistermelőktől,
kézművesektől származnak. Kezdeményezésünk fokozza a helyi gazdáságunk erősödését, a termelők
és a fogyasztók közötti direkt kapcsolatot, bizalmat, a helyi lakosság
egészséges, biztonságos, nyomonkövethető élelmiszerekkel történő
ellátását.
Kardinális célként fogalmazódik meg a termékbolt
minőségpolitikájában a
fiatalok látókörének,
a tudatos gondolkodásuk, szemléletformálásuk
szélesítése,
a
népi értékek felismerése.

rünk közös megjelenést, egységes
arculatot biztosítunk a Mezőtúr és
környékbeli helyi termék előállítóknak. Rövid ellátási láncunkban az
élelmiszer
termékeink
helyben

„Helybe visszük
a Helyit” programot indítottunk
Mezőtúr
településén abból
a célból, hogy a
nyomonkövethető, egészséges élelmiszerek
a lehető legtöbb lakos számára elérhetővé váljanak. Jó gyakorlatként, a hatósági engedélyek
keretein belül heti rendszerességgel mini vásárt tartunk a helyi
önkormányzat, általános iskola és a
multinacionális vetőmagüzem dolgozói számára. Saját engedélyezett
járművekkel igény szerint házhoz
is szállítjuk a megrendelt árut elsősorban az idős fogyasztók számára.
Az őstermelők és kistermelők ter-

mékeihez a termelői bolton kívül
weblapos platformot biztosítunk,
a termelőt direktben összekötjük a
közvetlen fogyasztóval.
A bolt előtti zöld övezetben Kamra
Teraszt hoztunk létre, egyfajta teret
nyitottunk a városban. Étlapunkon
kizárólag a boltban kapható élelmiszerekből összeállított ételek,

italok szerepelnek pl. zsíros deszka mangalica zsírral, lilahagymával
spékelve; túri paraszttál 2-féle szalámi és sajt kombinációval; túri bivaly
sajttál a helyi bivaly telep mozzarella
termékeivel; házi szörpök valamint
kézműves sör, bor és pálinka és még
egyebek is kóstolhatók. A terasz túl
azon, hogy egészséges étkekkel, helyi ízekkel csalogatja vendégeit, kö-

zösségi tér funkciót is betölt pl. nyári
táboros gyermek és a helyi hímző
kör foglalkozásaihoz biztosítunk lehetőséget. De helyet adtunk már
kézműves bor és sajtkóstoló számára is.
Hitvallásunk, mottónk: „Mezőtúr értéke, közösségünk ereje”. 
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MIÉRT FONTOS A MUNKAVÁLLALÓK
MEGAJÁNDÉKOZÁSA

6

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
ÖTLET
A HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ KFT.-TŐL

Az ünnepek közeledtével nem csak a családok, de a cégek is gondolkodóba esnek,
hisz ajándékozni nem nehéz, de jól ajándékozni, nem egyszerű. Évente megújulni,
elhagyni a műanyagtoll, névjegytartó, bögre meglepetést, bizony kihívást jelent,
hogy az év végi céges rendezvény fénypontjaként átadott meglepetés valóban elérje célját, abban a körültekintő választás mellett az üzenetnek is fontos szerepe van.
Első nagy kérdés, idén lesz e karácsonyi party, lehet-e rendezvény, kisebb
cégeknél egyszerűbben megoldható, nagyobbaknál kockázatos és jelen
szabályozás szerint nem lehetséges.
A Covid átírta az évet minden szegmensben, van, ahol realizálható fejlődés, de a nagytöbbség csökken,
de legalábbis lassul. Amit viszont
egyetlen cégnek, cégvezetőnek sem
szabad figyelmen kívül hagyni, az a
munkaerő, azok az emberek, akik
elfogadták a helyzetet, végig vitték
a tavaszi megszorításokat, akik működtették, működtetik a termelést.
Nehéz kérdés, de egyetlen jó válasz
van, ha a biztonságot akarjuk erősí-
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teni a munkatársainkban, akkor készülnünk kell ajándékkal.
A munkatársak, ha érzik, hogy megbecsülik őket, a munkával töltött
mindennapokat remek időtöltéssé
tehetik, kialakulhat a jó munkahelyi hangulat. Az olyan mérföldkövek
megünneplése, mint az új kolléga
érkezése, az évfordulók, az előléptetés és az év végi ünnepek, azt az
érzést keltik, hogy a munkahelye valóban értékeli őt.
Ráadásul az ügyfélkapcsolattal foglalkozó területeknek szóló ösztönző
ajándékok, mint például az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat, növelhetik a termelékenységet

és a munkával való elégedettséget,
így a mindennapok kicsit még jobbak lehetnek.
Miért fontos a dolgozók megajándékozása és hogyan kell jól csinálni?
Bár nagyon fontos, a versenyképes fizetés, valamint az egyéb juttatások,
de, hogy hosszú távon együtt dolgozzunk, a váratlan gesztusok teszik
teljessé a kapcsolatot.
A tökéletes ajándékot mindig örömmel fogadják és ünnepek idején ez
még nagyobb jelentőséggel bír.
A legjobb 6 vállalati ajándék a munkavállalók számára 2020-ban:

1. Készítsd el magad ajándék

6. Műszaki cikkek

Kikapcsolódás a családnak a dobozból előkerülő ünnepi dekoráció
alapanyagai, mely közösen elkészíthető. Jó móka elkészíteni a muffin-t
vagy az ünnepi süteményt, melynek
alapanyagait dekoratív üvegben adhatjuk át.

Melyek támogatják a hatékony
munkavégzést vagy a szabadidő
eltöltését. A zajos irodahelyiségek,
munkahelyek nem segítik a koncentrációt, egy vezeték nélküli fülhallgató megoldás lehet. Nap mint
nap rengeteget ülünk az asztalunknál vagy az autónk ülésében, kevés
idő van az aktív mozgásra, hasznos
ajándék az aktivitás mérő óra.

A növények mindig kellemes, természetes érzést kölcsönöznek az irodában vagy az otthonunkban. Egy esztétikus, a munkahelyi környezetbe
illő kaspó, egy virágzó növény, egy
személyes üzenet a csomagoláson,
nyarat varázsol a munkahelyre, minden nap figyelmet igényel.

2. Személyre szabott
ajándékok
Különleges kapcsolat létrehozása
valóban személyes ajándék küldésével alakítható ki, de ez a legnehezebb feladat. A jól kiválasztott
tárgyak, használati eszközök, élményajándékok, tükrözi kollégánk
érdeklődését és hobbijait.

3. Ínyenc édességek
Az édes meglepetés mindig örömmel szolgál. Még jobb, ha van annyi,
hogy megosztható a kollégákkal, barátokkal és a családdal. A csemegék
és édességek választéka határtalan:
táblás és szelet csokoládék, bonbonok, csomagolt sütemények, aszalt
gyümölcs, és az elmaradhatatlan
kézműves bejgli.

4. Márkás technikai ruházat
A technikai ruházat kiváló módja annak, hogy vigyázzon a csapat
tagjaira, az irodában és azon kívül.
Márkás és személyre szabott termékek, dzsekik, pulóverek, kiegészítők,
mellények, esőkabátok, nagyszerű
benyomást kelthetnek, kényelmes,
hosszútávú ajándék.

Akkor lesz igazán hatásos az ajándék, ha személyessé tesszük egy
kísérő kártyával, ellátjuk cég vagy a
csoport logójával és becsomagoljuk.
De hogy tehető figyelemfelkeltővé,
izgalmassá, érdekessé, személyessé
az ajándék és a csomagolás? Van rá
néhány tippünk és trükkünk!
Előfordul, hogy év végére a céges
büdzsé csak valami apró figyelmesség beszerzésére tud keretet
biztosítani. Dobjuk fel ötletes, jópofa csomagolással, lássuk el a céges
színekkel, mutassuk be ezen keresztül a következő és kommunikációs elemeit, nyomtassuk rá
a csapat aranyköpéseit. Fontos,
hogy tükrözze a cég arculatát.
Környezetbarát csomagolópapír, italosdoboz, boríték
teljesít minden trendi elvárást. Egy zsinór vagy
visszafogott szalag a
csomagolásra és elkészült 2020 céges
évvégi ajándéka.
Eredményes
évet, jó ajándékozást, vírusmentes
új esztendőt kívánunk!


5. Helyi ízek és termékek
Védd a hazait, vedd a hazait kampány a boltok polcairól folyamatosan
elér bennünket. Nagyon fontos
eleme az ajándékozásnak, a
helyi termelők és termékek
előtérbe helyezése. Fantasztikus élményt nyújthat egy a környékben
megtermelt termék az
ünnepi asztalon.
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AKTUÁLIS

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

125 ÉVES AZ ELSŐ MAGYAR
SZABADALMI TÖRVÉNY
125 évvel ezelőtt, 1895. július 14-én hirdették ki Magyarországon az első szabadalmi
törvényt, amely több mint 70 évig szabályozta a szabadalmak kérdését. A napjaink
gazdaságát is meghatározó szellemi tulajdon védelme ekkor jelent meg először
szabályozott keretek között hazánkban – és védi a híresen innovatív, tehetséges
magyar feltalálókat. Mára már egy tudatos vállalatnak biztosan van egy, de inkább
több oltalma is, amellyel nem csak a saját ötletét, találmányát vagy kutatási eredményét védi, de egyúttal a versenyképességét is növeli.
Az innovatív találmányokat védő,
1895-ben elfogadott szabadalmi törvény egyik legfontosabb célja volt,
hogy megóvja a gazdasági eredményeket, védje a feltalálókat és a
vállalkozásokat. A törvény megszületését követően jött létre a Monarchiában első, önálló nemzeti hatóságként a Magyar Királyi Szabadalmi
Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának (SZTNH) elődje.
„Ahogy a XIX. században, úgy napjainkban is a szellemi tulajdon védelme a gazdasági eredmények
megóvásának egyik legfontosabb
eszköze. 125 évvel a törvény elfogadása után a kormány és az SZTNH
célja, hogy együtt őrizzük meg a
magyar értékeket, amihez elengedhetetlen, hogy minél több hazai
vállalkozás felismerje a különböző
oltalmak fontosságát” – mondta el
Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.
Hozzátette: „Míg a nagyvállalatok
és a fejlett országok KKV-i számára
alapvetés, hogy minden előállított
szellemi tulajdonukat levédetik, nálunk akár milliókat veszíthetnek a
vállalkozások azzal, hogy nem használják ki ezt a lehetőséget. Pályázati
pénztől, jogdíjtól, vagy akár adókedvezménytől eshetnek el. A koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés után pedig komoly lehetőséget
jelenthet a vállalkozásoknak, ha a
cégeket különböző oltalmakkal erősítik meg” – hívta fel a figyelmet a hivatal elnöke.
Az SZTNH a több mint egy évszázados értékek megtartása mellett
fontos feladatának tartja, hogy a fo-
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§
lyamatok modernizációjával lépést
tartson a digitalizáció térhódításával, kiemelt feladatként kezelve az
e-ügyintézés fejlesztését. A korábbi
évekhez képest tavaly rekord men�nyiségű elektronikus beadvány érkezett a hivatalhoz: az e-bejelentésként befutó új hatósági beadványok
száma több mint ötszöröse volt az öt
évvel korábbinak. Ezzel egyidőben a
postán érkező dokumentumok szá-

ma jelentősen, közel felére csökkent
2015 óta. Az SZTNH tavalyi eredményei is követték a gazdasági fellendülést: 2019-ben minden oltalmi formára a korábbinál több bejelentés
érkezett, 2020 első negyedévében
pedig 20 százalékkel emelkedett a
szabadalmi bejelentések száma az
egy évvel korábbihoz képest.
Forrás: SZTNH 

Az ArgoSoft Kft. több kis- és középvállalkozás
informatikai rendszerfelügyeletét és
üzemeltetését látja el már 2006 óta.
Többek között segítünk az informatikai eszközök
beszerzésén és beüzemelésén túlmenően, azok
üzemeltetésében is. Cége alkalmazottainak
segítünk akár a mindennapos IT problémák
elhárításában is, legyen szó helyszíni
kiszállásról vagy távsegítség nyújtásáról.

Vállaljuk Windows szerverek üzemeltetését
virtuális környezetben, teljes vírus és
kémprogram védelem kiépítését, a helyi
IT infrastruktúra fejlesztését.
Segítünk továbbá cége hatékonyságát növelni
privát felhő szolgáltatásainkkal is.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjen
ajánlatot az info@argosoft.hu e-mail címen.

E-mail: info@argosoft.hu

| Telefon: +36 30 935 5005
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