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A VÍRUS ELLENÉRE  
BIZAKODÁSRA	AD	 
OKOT	A	MEGYE	 
GAZDASÁGI	HELYZETE

Az év vége közeledtével viszonylag nagy pontossággal 
számba vehető hogyan alakult megyénk gazdasági telje-
sítménye. Közismert, hogy minden várakozást felülmúlva 
gyakorlatilag az egész év folyamán szembesülnünk 
kellett a koronavírus hatásával. Fékező ereje kihatott 
életünk minden területére, szomorú, hogy elnyúló hatása 
vége ma még beláthatatlan. E környezeti hatásokkal 
terhelve az értékteremtő gazdaság minden erőforrását 
mozgósítva tette a dolgát. Az előzetes adatok alapján 
megfogalmazható, hogy növekedési pályán maradt 
megyénk gazdasága. A mindannyiunk által reméltnél 
alacsonyabb lesz az összteljesítmény. A kiemelt nemzet-
gazdasági ágazatok közül változatlanul a feldolgozóipar 
a húzóágazat, mely az előállított érték mintegy 2/3-át 
reprezentálja. A megyénket képező 3 nagy gazdasági 
övezet közül kiemelkedik a Jászság, a hatékonyan 
működő ipari kultúra folyamatos fejlesztésének vagyunk 
tanúi e területen. Az elmúlt években ugyancsak dina-
mikusan fejlődött a Szolnoki térség és a Nagykunság 
egésze, e területen a fejlődést jótékonyan befolyásolta az 
infrastruktúra fejlesztése. A fejlesztés eredménye, hogy 
megyénk ipargazdasági teljesítményével stabilizálta 
helyét a rangsor 7. helyén. 

A kamaránk a szakképzés területén erőteljes hatást 
gyakorol a megye vállalkozásainak szakképzett munka-
erővel történő ellátásában. Nem hallgatható el a jelenlegi 
tapasztalatokat értékelve, hogy a jövőben még inkább 
szembesülni kell a szakképzett munkaerő hiányával. A 
munkaerő hiány a megye területén eltérő mértékben 
ugyan, de a gépipari szakmákban minden területen 
fellelhető. A külföldön, illetve hazánk nyugati megyéi-
ben munkát vállalók visszaáramlása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az itt élők érdekében erősödjön az érték-
teremtő gazdaság pozíciói és a munkavállalók életmi-
nőségét magasabb jövedelmek elérésével garantálják a 
foglalkoztatók. A gazdaság területén a foglalkoztatottak 
száma 70.000 fő körül stabilizálódott. Ma már megfogal-
mazható, hogy aki dolgozni akar, számára megyénkben 
adott a lehetőség. Az elért teljesítményekre alapozottan 
január 1-től 200.000 Ft-ra emelkedik a minimálbér, míg 
a szakmunkás minimálbér 260.000 Ft lesz. Egy kicsit 
messzebbre tekintve megfogalmazható, hogy a kerese-
tek növekedési pályán tartása nem vonatkoztatható el 
a teljesítménytől. A napjainkig kialakult 348.200 Ft-os 
havi átlagkereset növekedésével reálisan lehet számolni 
a teljesítménnyel összhangban. 

A gazdaság szerkezete megyénkben egészében jónak 
minősíthető. A kiemelt nemzetgazdasági ágazatok 
közül már említett feldolgozóipar mellett meghatározó 

a megyénk minden települését-kistelepülését lefedő 
kereskedelem. Dicséretes e tekintetben a COOP hálózat 
példaértékű szerepvállalása. 

Megyénk jó mezőgazdasági termelési adottságokkal 
rendelkezik. Az agrárgazdaság szereplői e lehetősége-
ket hasznosítva kiemelten vállalnak szerepet térségünk, 
illetve hazánk élelmiszer alapanyaggal történő ellátásá-
ban. A hazai igények kielégítése mellett megyénk poten-
ciális exportőr. 

Kamaránk gazdaságot támogató, sokszínű munkája 
közül a szakképzés mellett kiemelkedik a közelmúltban 
25. alkalommal ünnepélyes keretek között Jászberény-
ben átadott „TOP 50” kiadványunk. Kicsit meglepődve 
fogadtam, hogy a közelmúltban tartott országos kamarai 
elnökségi ülésen elnök úr példaértékűnek minősítette 
a kamaránk munkáját és az elnökök részére bemutatta 
a kiadványt. A három nyelven történő kiadásról külföldi 
partnereink részéről is több elismerést kaptunk. A kama-
ránk munkatársai a szakképzés, a műszaki fejlesztés terü-
letén a vállalkozások sikeres működése érdekében példá-
san teszik a dolgukat. Javult a gazdaságunk nemzetközi 
versenyképessége, ezzel megalapozott esélyt teremtet-
tünk a tartós növekedésre. 

A kamaránk vezetése nevében a legnagyobb ünne-
pünkre készülve az alkalomhoz illő tisztelettel köszönöm 
megyénk egyéni és társas vállalkozóinak sikerhez vezető, 
aktív munkáját! 

Békés, boldog ünnepeket kívánok a családjaik körében 
és előre tekintve egy vírusmentes, szeretetteljes boldog 
új esztendőt!

 
Dr.	Sziráki	András 

elnök
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JÁSZSÁGI	SZAKMAVÁLASZTÓ 
KIÁLLÍTÁS	KÖZÖSEN	A	JÁSZ-NAGYKUN- 
SZOLNOK	MEGYEI	KERESKEDELMI	ÉS	
IPARKAMARÁVAL
Egy	jól	meghozott	pályaválasztási	döntés	nagyban	elősegíti	egy	olyan	jövő	
megalapozását,	melyben	a	gyermekek	céljai,	vágyai,	álmai	valóra	válhatnak	egy	
valóban	a	képességeiknek	megfelelő	szakma	választásának	köszönhetően.	A	
Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	Kereskedelmi	és	Iparkamara	a	jövő	meg-alapozását	
elősegítő	pályaválasztási	döntésben	kíván	segíteni.	Ezért	is	tartották	fontosnak,	
hogy	a	Jászberényi	Tankerületi	Központ	mellé	állva,	társszervezőként	szerepet	
vállaljanak	a	IV.	Jászsági	Szakmaválasztó	Kiállítás	lebonyolításában.	

A háromnapos rendezvényen a 
jászsági térség 7 szakképző iskolája, 
valamint a kiállítást is támogató 9 
jászsági vállalkozás – Coop-Star Kft., 
Darázs Keverő Kft., Jász-Plasztik Kft., 
Kód Kft., Konkoly Electro Kft., Metál-
plaszt Kft., Rock Safety Zrt., SAMSUNG 
Zrt., Sebestyén Pékség – várta a több 
mint 1600 pályaválasztás előtt álló 
fiatalt, szüleiket és a rendezvény iránt 
érdeklődőket. Standjuknál lehe-
tőséget kaptak a diákok és az őket 
kísérő pedagógusok, hogy informá-
cióhoz jussanak a jelenlegi szakkép-

zési rendszerről, valamint a kamara 
pályaorientációs szolgáltatásairól: az 
információs anyagokon túl üzem- és 
tanműhely-látogatásokat és szakma-
választó kiállítások látogatását szer-
vezik, osztályfőnöki órákon és szülői 
értekezleteken adnak tájékoztatást, 
tájolónapi és nyári tábori foglalkozá-
sokat szerveznek. Kiállításukat egy 
targoncakezelő, illetve egy járműfé-
nyező szimulátor bevonásával tették 
vonzóvá a tanulók számára, ami nagy-
ban fokozta az érdeklődők számát a 
diákok körében. 

A számítógépek elterjedésével, az 
informatika robbanásszerű fejlesz-
téseivel, a digitális technológiák 
ipari alkalmazásainak sokszínűsé-
gével új lehetőségek nyíltak a szak-
képzés, szakmai továbbképzés terü-
letén is, mellyel ütemet tartani nem 
egyszerű feladat. Az ipar igényeinek 
fejlődését az oktatásnak is dinami-
kusan kell követnie ahhoz, hogy 
naprakész szakképzésről beszél-
hessünk.

Forrás: Új Néplap  

VI. JÁSZSÁGI SZAKMAVÁLASZTÓ KIÁLLÍTÁSAKTUÁLIS



TOP	50	JUBILEUMI	KIADVÁNY

JÁSZBERÉNY - 2021. OKTÓBER 13.AKTUÁLIS

Az	országban	egyedülállóan	25.	alkalommal	jelent	meg	a	NAV	Jász-Nagykun-Szol-
nok	Megyei	Igazgatósága	és	a	Jász-Nagykun-Szolnok	Megyei	Kereskedelmi	és	Ipar-
kamara	kiadásában	Jász-Nagykun-Szolnok	megye	50	legjelentősebb	gazdálkodó	
szervezetének	és	az	ágazati	TOP	10-eknek	gazdasági	teljesítményét	elemző	 
„TOP	50”	kiadvány.
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A járványügyi helyzet az elmúlt 
évben nem tette lehetővé annak 
ünnepélyes átadását, így a 25. jubi-
leumi kiadvány átadására ez év októ-
ber 13-án került sor Jászberényben, 
a Szatmári Rendezvényházban. A 
vállalkozók képviselőin túl a rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Dobos 
Balázs helyettes államtitkár (ITM), 
Dr. Kállai Mária országgyűlési képvi-
selő, Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja és Hubai Imre, a 
megyei közgyűlés elnöke.

Az előadások és a kiadvány átadását 
követően immár hagyományosan 
átadásra kerültek a kamara elnöksége 
által odaítélt Év Vállalkozása Díjak is.

A díj Győrfi Sándor karcagi szob-
rászművész alkotása. Györfi Sándor 
középiskoláját Budapesten, a Képző- 
és Iparművészeti Gimnáziumban 
végezte, 1973-ban felvételt nyert a 
Képzőművészeti Főiskola szobrász 
tanszakára. A főiskola elvégzése után 
ismét visszatért Karcagra. 1980-ban 
állította fel első karcagi köztéri szob-
rát, szülővárosában 12 köztéri szobra 
áll. 

Kimagasló művészi munkáját, 
hagyományápoló tevékenységét 
számos kitüntetéssel, díjjal ismerték 
el, többek között Munkácsy Mihály 
Díjban, Jász−Nagykun Megyéért 
díjban, Jász−Nagykun−Szolnok 
megyei Prima Primissima díjban, 

Magyar Művészetért díjban,  Érde-
mes művész elismerésben, Magyar 
Örökség Díjban, Magyar Köztársaság 
arany érdemkeresztje elismerésben 
és Kossuth Díjban részesült. Karcag 
és Mezőtúr város díszpolgára.

Művei számos köz − és magángyűjte-
ményben szerepelnek bel és külföl-
dön egyaránt. Köztéri alkotásainak 
száma több mint 300, Magyarország 
számos településén túl Erdélyben, 
Szlovákiában, Lengyelországban, 
a Vajdaságban, Londonban, és az 
Egyesült Államokban is. Legutóbb 
Avianói Mark kompozíciójának válto-
zata a Vatikáni Múzeum gyűjtemé-
nyét gyarapította.

A	művész	a	következők	szerint	jellemezi	 
az	Év	Vállalkozása	Díjat:

A kitüntető díjak mindig az állami vagy civil közösségek által adomá-
nyozott, kiemelkedő teljesítményeket elismerő, nagy nyilvánosság előtt 
átadott sokszorosított érmek, plakettek vagy kisplasztikák lehetnek, vagy 
kis példányszámban elkészített egyedi műalkotások.  Az utóbbi kategóri-
ába tartozik a most átadásra kerülő, 4 példányban készült kisplasztika is, 
amelyen a sikeres vállalkozást szimbolizáló aranyozott szárnyas Niké, mint 
a "győzelem istennőjeként" jelenik meg a globális kapcsolatokat sem nélkü-
lözhető földgömb töredéken, amiből kiemelkedik a szintén aranyozott 
Jász-Nagykun-Szolnok megye sziluettje.

Anyaga ónbronz öntvény, talapzata esztergált Paradiso indiai gránitkő.

Gazdasági teljesítményük elismeréseként az elnökség Év Vállalkozása 
Díjban részesítette a törökszentmiklósi Bohács és Társai Elektronikai és 
Biztonságtechnikai Betéti Társaságot, a karcagi Weld-Impex Termelő és 
Kereskedelmi Kft-t, a jászberényi Konkoly Electro Kft-t, valamint a jászfény-
szarui telephellyel rendelkező thyssenkrupp Components Technology 
Hungary Kft-t.
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Bohács és Társai Elektronikai és Biztonságtechnikai Bt.

Az alapító Bohács Tamás 1990. óta foglalkozik biztonságtechnikai rendszerek tervezésével 
és szerelésével. 
1998-ban alapította meg a Bohács és Társai Elektronikai és Biztonságtechnikai Betéti Társasá-
got. A cég az évek során folyamatosan bővítette tevékenységi körét. Eleinte főleg vagyonvédelmi 
rendszerek tervezését, telepítését, javítását és karbantartását, valamint ezen rendszerek 
24 órás távfelügyeletét végezték.
2001-ben nyitották meg szaküzletüket, mely egyben bemutatóteremként is 
funkcionál, ahol többek között mechanikai és elektronikai védelmi eszközöket 
forgalmaznak.
2002-től bekapcsolódtak a garázskapu és egyéb bejárati kapuk, üvegajtók automa-
tizálásába, valamint 3M kirakat és gépjármű szélvédő fóliázást is végeznek.
2004-től fém-fakerítések, kapuk, rácsok, redőnyök, sorompók készítését is vál-
lalják a lakatosmunkákkal együtt. 2006-tól végzik klímaberendezések és egyéb 
hűtéstechnikai rendszerek telepítését. 
2007. évtől az Electrolux hivatalos márkaszervize. 
2009-től telepítenek Easy-Track 24 órás műholdas gépjárművédelmi berende-
zéseket, amelyek egyrészt védelmi funkciókat töltenek be, másrészt alkalmas 
menetlevél készítésre, hőmérséklet figyelésre, üzemanyag fogyasztás elemzésre, 
céges és magánút elkülönítésre, megállásfigyelésre. 
Jelenleg 1.538 vevőpartnerrel rendelkeznek. A 3 fővel alakult cég létszáma 21 fő. 
11 db haszongépjárművük és 1 db kosaras emelő járművük a megye és a régió 
számos területén ismert.
2008-ban kapcsolódtak be a Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a 
szakképzésbe, 3 munkavállalójuk már tanulóként is náluk volt, és iskolai tanulmá-
nyaik befejezése óta, több éve alkalmazottjuk. 
2020. évi nettó árbevételük az előző évit 21%-kal meghaladva 182.323 ezer Ft volt.

Weld-Impex	Termelő	és	Kereskedelmi	Kft.

A karcagi Weld-Impex Kft. 1993-ban alakult 100%-ban magyar tulajdonosi háttérrel. Céljuk 
olyan magas minőségi és műszaki színvonalú hegesztés- és vágástechnológiai eszközök, 

berendezések gyártása és értékesítése, amelyek a folyamatos fejlesztés révén kielégítik a 
változó piaci igényeket.

Magyarország legnagyobb hegesztő- és plazmavágó gépgyártó cége, 
évente több ezer berendezést gyártanak és értékesítenek, ennek hozzá-
vetőlegesen 50%-át külföldre. Exportálnak többek között Ausztráliába, 

Új-Zélandra, Angliába, Németországba, Hollandiába, Franciaországba 
és Spanyolországba. Visszatérő vásárlóik és több éves, illetve évtizedes 

üzleti kapcsolataik jelzik számukra vevőik megelégedettségét.

Üzletpolitikájuk garantált minőségű gépeket gyártani a vevők megelé-
gedettségére, elérhető árakon.

 Innovatív, proaktív csapatukkal nagy gondot fordítanak a vevői elvárások 
mellett a környezetvédelmi követelményeknek történő megfelelésre.

 A piaci igények gyors és megfelelő kiszolgálása érdekében termékeik 
műszaki fejlesztése során előtérbe helyezik a gyorsan változtatható konst-
rukciók kialakítását, melyek a megrendelői igényekhez igazodva tovább-
fejleszthetők. Ezeknek a szempontoknak szem előtt tartása biztosítja 
számukra, hogy folyamatosan versenyképesek maradjanak.

Precizitásukkal, rugalmasságukkal, gyorsaságukkal és megbízható minő-
séggel várják az egyedi-, kis- és nagy megrendelőket egyaránt.

A foglalkoztatottak száma 45 fő. 2020-ban a vállalkozás nettó árbevétele 
573 millió forint, adózás előtti eredménye az előző évit 80%-kal megha-
ladva 109 millió forint volt.
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Konkoly Electro Kft.

A jászberényi székhelyű vállalkozás gyökerei 1996-ig nyúlnak vissza. Jelenlegi formájában 
2002-ben alakult, az évek alatt egyre erősebb és biztosabb szerepet betöltve a Jász-
ság, Jász-Nagykun-Szolnok megye és ezáltal Magyarország gazdaságában. A 
piacon eltöltött évek alatt mára széles szolgáltatási palettával rendelkeznek, 
nemzetközi megrendelőket is maguk mellett tudva.

Az automatizált egyedi célgépek tervezésével és gyártásával egy foly-
ton fejlődő és fejlődést kívánó iparág szereplői, ahol tudásuk legjavát 
nyújtják. A hűtésvezérlő rendszerek és villamos vezérlőszekrények 
tervezése és gyártása, a forgácsolás és a nagyvállalatok számára 
nyújtott karbantartási tevékenység szintén szolgáltatásuk része. 
Autóipari beszállítókat, háztartási gépgyártókat, vasútiparban 
tevékenykedő vállalkozásokat is megrendelőik között tudhatják. 

Dinamikus növekedésüknek köszönhetően cégcsoportjuk jelen-
leg 60 főt foglalkoztat. Villamos- és gépészmérnök, PLC- és robot-
programozó kollégáik, projektvezetőik, ahogyan forgácsolóik és 
technikus munkatársaik is magasan képzettek, több éves tapasz-
talattal rendelkező szakemberek. A stabil és elkötelezett munkatársi 
csapatösszetételnek köszönhetően a szervezeti fluktuáció minimális. 

A folyamatosan bővülő és megújuló cégcsoport az elmúlt évben 
minden korábbinál jelentősebb növekedést valósított meg. 2020-
ban 1,377 milliárd Ft nettó árbevételt ért el, ez a korábbi évhez képest 
15%-os emelkedést jelent.   

A meghatározó gazdasági szerepvállalás mellett a Konkoly Electro Kft. 
kiemelkedő hozzájárulást nyújt a különféle térségi és helyi közösségek támo-
gatására. A jövő fejlődését szívügyének tekinti, jeles események szponzorálása, 
saját rendezésű sportrendezvények mellett figyelemre méltó edukációs tevé-
kenységgel segíti a következő generációk testi és szellemi fejlődését.

thyssenkrupp	Components	Technology	Hungary	Kft.

A cég világszerte 16 telephelyen dolgozik olyan modern technológiai megoldások fejlesztésén, 
amelyekkel biztonságossá teszik a járművek közlekedését. 

A  thyssenkrupp Automotive Technology budapesti leányvállalataként 1999 óta foglalkoz-
nak személyautók elektromos kormányrendszerének fejlesztésével, a cégcsoporton 
belül egyedüli elektronikai és szoftverfejlesztési kompetenciaközpontként. Az iránt 

kötelezték el magukat, hogy a neves autógyárak igényeit kiemelkedő 
minőségű, innovatív termékekkel elégítsék ki. 
A folyamatos budapesti bővülés mellett a cégcsoport 2012 óta vidéki 
helyszínekkel is erősíti magyarországi jelenlétét. Győrben a thyssenkrupp 
Automotive Systems alváz-specialistái már 2013. óta komplett futóműve-
ket állítanak össze az Audi Hungária Motor Kft. részére just-in-sequence 
rendszerben. 
2016-ban Jászfényszarun több mint 30 milliárdos beruházással két 
újabb üzemmel bővült a vállalat, ahol 2018-tól elektromechanikus 
kormányrendszerek és hengerfejbe integrált vezérműtengelyek 
készülnek német és nemzetközi autógyáraknak. A termelés felfu-
tásával közel 500 új munkahely jött létre a telephelyen.
A thyssenkrupp Európában először itt Jászfényszarun vont össze 
két különböző terméktechnológiát egy telephelyen. A tevékeny-

ségek összekapcsolása komoly előnyt jelent a működésben valamint a 
költséghatékonyságban, és a vállalat ezeket a kettős telephelyeket az elmúlt években 

már sikeresen vezette be Kínában és az USA-ban is.
A thyssenkrupp debreceni csavarrugó- és stabilizátor üzeme szintén ettől az évtől kezdő-

dően szolgálja ki a neves autóipari vállalatok igényeit, a legmagasabb technológiai körül-
mények között készült termékeivel.

A cégcsoport 2020. évi nettó árbevétele az előző évit 50%-kal meghaladva 192.942 millió Ft volt.

9



10

AZ MKIK GVI 2021. OKTÓBERI  
FÉLÉVES	KONJUNKTÚRA- 
FELVÉTELÉNEK	EREDMÉNYEI
Az	MKIK	GVI	októberi	vállalati	konjunktúravizsgálata	2214	vállalkozás	vezetőjének	
válaszain	alapul.	Az	adatfelvétel	október	1.	és	31.	között	zajlott,	ebben	az	időszakban	
a	koronavírus-járvány	első	három	hulláma	folyamán	bevezetett,	lényegesebb	járvá-
nyügyi	korlátozások	már	nem	voltak	érvényben.	Az	MKIK	GVI	konjunktúravizsgála-
tának	célja	a	vállalatvezetők	aktuális,	rövid	távú	üzleti	várakozásainak	feltérképe-
zése,	amely	az	adatfelvétel	idején	rendelkezésre	álló	információkra	és	a	vállalkozók	
szubjektív	helyzetértékelésére	támaszkodik.

Az eredmények szerint a Konjunktúramutató értéke 2021 
októberében +38 ponton áll. A mutató a felmérés 1998-as 
kezdete óta a legalacsonyabb értéket jelentő 2020. ápri-
lisi -25 pontról tehát másfél év alatt lényegében vissza 
emelkedett a koronavírus-járvány kitörését megelőző 
utolsó, 2019. októberi adatfelvétel során tapasztalt érté-
kére (+40 pont).

A bizonytalansági mutató értéke csökkent 2021 áprili-
sához képest, jelenleg 52 ponton áll. Ez arra utal, hogy a 
magyar vállalkozások helyzetértékelése kis mértékben 
egyöntetűbbé vált a korábbiakhoz képest, ugyanakkor 
továbbra is polarizált, azaz a vállalkozások helyzetértéke-
lésében jelentős különbségek tapasztalhatóak vállalati 
kategóriák szerint.

MKIK GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZETAKTUÁLIS

1.	ábra:	A	GDP	és	a	GVI	Konjunktúramutató	alakulása

2019. október 2020. április 2020. október 2021. április 2021. október

GDP 4,1 -5,6 -4,1 7,9

GVI Konjunktúramutató 39,9 -25,5 13,7 28,2 37,8

Forrás: KSH, GVI 2021 

Megjegyzés: GDP adatok – szezonálisan és naptári hatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatokból számolt, féléves növekedé-
si ütemek, előző év azonos időszaka = 0. GDP bal oldali tengely. GVI Konjunktúramutató: jobb oldali tengely
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Az üzleti klíma javulását leginkább a nagyvállalatok, a 
kereskedelmi cégek, a nem exportáló vállalatok és a 10 
főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikrovál-
lalkozások jelzik. A koronavírus-járvány első hulláma 
által előidézett általános visszaesést követően ezen 
cégek kilábalása az üzleti várakozások tekintetében 
2021 első félévében kezdődött el, majd az év második 
felében is folytatódott. Az exportorientált, külföldi (rész)
tulajdonban lévő, nagyobb méretű vállalatok válságból 
való kilábalása már 2020 második félévében megkez-
dődött, majd kisebb mértékben 2021-ben is folyta-
tódott. Jelenleg egyetlen vállalati szegmensben sem 
tapasztalhatóak recessziós várakozások, ugyanakkor 
a kis- és középvállalkozások kategóriáiban (10–249 fő 

közötti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező cégek 
esetén) áprilishoz képest nem folytatódott a többi szeg-
mensben továbbra is tapasztalható, jelentősen javuló 
tendencia.

A koronavírus-járványt megelőző, 2018–2019-es időszak 
adataihoz képest a Konjunktúramutató értéke a legtöbb 
kategóriában továbbra is alacsonyabb, de egyre inkább 
megközelíti a járvány előtt tapasztalható szintet. Kivételt 
jelentenek a döntően exportáló, az ipari, a külföldi (rész)
tulajdonban lévő cégek, illetve a nagyvállalatok, amelyek 
esetében a Konjunktúramutató 2021. októberi értéke 
meghaladja a járvány előtti utolsó, 2019. októberi adat-
felvétel során mért értéket.

A Konjunktúramutató komponenseinek alakulása

A GVI Konjunktúramutató négy komponensből áll:
 ■ várható üzleti helyzet a következő hat hónapban
 ■ megrendelések várható alakulása a következő hat 

hónapban
 ■ gépberuházások volumenének alakulása a következő 

hat hónapban
 ■ építési beruházások volumenének alakulása a követ-

kező hat hónapban.

Októberben a jelenlegi és a várható üzleti helyzetet 
egyaránt lényegesen pozitívabban ítélik meg a vállalko-
zások, mint az előző félévben. A jelenlegi üzleti helyzet 
mutatója 20, a várható üzleti helyzeté pedig 19 ponttal 
javult 2021 áprilisához képest, a jelenlegi üzleti helyzet 
mutatója így +37 ponton áll, a várható üzleti helyzeté 
pedig +30 ponton.

2.	ábra:	Az	üzleti	klíma	összetevőinek	alakulása	–	Üzleti	helyzet

Forrás: GVI 2021
 
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív 
és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. 
–100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy a 
koronavírus-járvány hatására kibontakozó gazdasági 
válság – a korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamo-
san – jelenleg lényegesen kisebb mértékű hatást gyakorol a 
Magyarországon működő vállalkozásokra az elmúlt három 
adatfelvételi időponthoz viszonyítva (2020. április, 2020. 
október, 2021. április). Látható, hogy továbbra is a kisméretű, 
a kizárólag hazai értékesítésre termelő, a tisztán hazai tulaj-
donban álló, valamint az építőipar és az egyéb gazdasági 
szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok vannak 
kitéve leginkább a gazdasági válság jelenlegi hatásainak, 
ugyanakkor az építőipar kivételével az összes többi vállalati 
szegmens helyzete jelentős javulást mutat.

A gépberuházások várható volumene +5, míg az építési 
beruházásoké -17 ponton áll. Áprilishoz viszonyítva 
az építési beruházások várható volumene esetében 5 
pontos emelkedés következett be, míg a gépberuhá-
zások esetében nem változott a mutató az előző félévi 
értékhez képest.

A megrendelések várható alakulásával kapcsolatos vára-
kozások szintén kis mértékben javultak: az előző félévhez 
képest 3 ponttal emelkedett a mutató értéke, így jelen-
leg +46 ponton áll.
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3.	ábra:	Az	üzleti	klíma	összetevőinek	alakulása	–	Beruházások

Forrás: GVI 2021
 
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív 
és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. 
–100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét. Az ábrához az építé-
si- és gépberuházások négy értékű változóját (-100: nincs, -33: csökken, 33: azonos lesz, 100: nő) alkalmaztuk. A Konjunktúra-
mutató kiszámításának módja, és a felhasznált komponensek részletes bemutatása tanulmányunkban érhető el.

4.	ábra:	Az	üzleti	klíma	összetevőinek	alakulása	–	Rendelésállomány

Forrás: GVI 2021
 
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív 
és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. 
–100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét. Az ábrához a ren-
delésállomány négy értékű változóját (-100: nincs, -33: csökken, 33: azonos lesz, 100: nő) alkalmaztuk. A Konjunktúramutató 
kiszámításának módja, és a felhasznált komponensek részletes bemutatása tanulmányunkban érhető el.
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Növekvő	munkaerőkereslet

A vállalkozások a következő fél évben ismét jelentős 
munkaerő-keresletre számítanak: az egyenlegmutató 
+19,3 ponton áll, vagyis 1 ponttal magasabb 2021 ápri-
lisához viszonyítva. A mutató jelenlegi szintje lénye-
gében megegyezik az eddig mért legmagasabb, 2018 
áprilisában tapasztalt értékkel (19,5 pont), ami erősen 
munkaerőhiányos piaci környezetre utal. Összességé-
ben az összes vizsgált vállalati kategóriában többség-
ben vannak a következő félév folyamán létszámbővítést 
tervező cégek, ugyanakkor jelentős különbség van a 

kategóriák között ennek mértékét tekintve. Különösen 
a részben exportra dolgozó, a külföldi (rész)tulajdonban 
lévő, a kereskedelemben tevékenykedő, illetve az 50 fő 
feletti létszámkategóriákba tartozó cégek esetén várható 
jelentős munkaerő-kereslet. Kiemelendő a szolgáltató 
szektor helyzete is, amely szintén jelentős létszámbő-
vítési tervekről számolt be, összefüggésben a koronaví-
rus-járvány következtében bevezetett korlátozó intéz-
kedések feloldásával, így a szolgáltatások feltételeinek 
jelentős javulásával.

5.	ábra:	Várható	munkaerőkereslet

Forrás: GVI 2021
 
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív 
és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket vehet fel. 
–100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.) olyan 
non-profit, független kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. 
Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar 
gazdaság számos területéről és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és 
társadalmi folyamatokról. Az intézet Magyarországon piacvezető a vállalati empirikus vizsgálatok és ezen 
belül a konjunktúravizsgálatok terén: évente mintegy 17000 cég kérdőíves felmérését végezzük el több 
módszer (személyes, telefonos és online adatfelvétel) segítségével.

Az intézetet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1999 márciusában alapította abból a célból, hogy a 
kutatóműhely aktívan részt vállaljon a gazdasági döntéshozatalban azáltal, hogy információt és strukturált 
adatokat szolgáltat a bel- és külpiacokról, valamint a kamarai tagsággal rendelkező vállalatok jelenlegi 
és várható üzleti helyzetéről. Az intézet két értelemben is hálózati szervezetként működik. Egyrészt 
munkájában, kutatási programjainak megvalósításában bátran támaszkodhat a kamarai tagvállalatok 
vezetőinek együttműködésére és aktív közreműködésére – ez a magyarországi GDP körülbelül 60%-át 
megtermelő több, mint 35 000 vállalattal való kapcsolatot jelent – és a területi kamarák szakértőinek 
hálózatára. Másrészt viszonylag kis állandó apparátus mellett működik úgy, hogy munkája során egye-
temek és tudományos kutatóintézetek kutatóinak, szakértőinek hálózatát is igénybe veszi.

A	GVI-RŐL
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MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉSI  
RENDSZER
A	szakképzés	új	rendszerének	jogszabályi	alapját	a	2019.	évi	LXXX.	szakképzési	
törvény	és	a	szakképzésről	szóló	tv.	végrehajtásáról	szóló	12/2020.	Kormányren-
delet	alkotja,	melyet	2020.	szeptember	01-től	kell	felmenő	rendszerben	alkal-
mazni.		Jelentős	változás	veszi	kezdetét	a	szakképzésben,	az	új	rendszer	bevezetése	
2020/2021.	tanévtől	indul.

Még párhuzamosan fut egymás 
mellett a régi (OKJ szerinti) szakkép-
zési rendszer, ahol a középiskolások 
tanulószerződést kötnek a gyakorlati 
képzőhelyeikkel. A tanulószerződés 
kötésének feltétele a sikeres szint-
vizsga.

Az új szakképzési törvény alapján 
bevezetésre kerül a szakmajegy-
zék szerinti oktatás is, mely felmenő 
rendszerben folyamatosan fogja 
felváltani a régi szakképzési struktú-
rát. A szakképzési rendszer nemcsak 
szerkezetében, hanem tartalmá-
ban és módszertanában is megújul.                        
Az új rendszer a már ismert és koráb-
ban	bevezetett	duális	képzés	alapja-
ira épül.

Az IKK	Innovatív	Képzéstámogató	
Központ	(ikk.hu) azzal a céllal jött 
létre, hogy módszertani központként 
vegyen részt a szakképzés megújítá-
sában; segítséget nyújtson a digitális 
kompetenciák fejlesztésében és beve-
zetésében; esélyegyenlőség megte-
remtését támogassa a szakképzésben 
tanulók számára. Azaz a szakképzés 
megújításával	kapcsolatos	minden	
releváns	információ	elérhető	az	IKK	
honlapján.

A	szakképzési	törvény	egyik	legjelen-
tősebb	újítása,	hogy	új	terminológiát	
vezetett	be	a	szakképző	intézmény-
ben	oktatói	munkát	végző	személyek	
munkakörére,	ugyanakkor	a	nevesí-
tett oktatók, alkalmazottak foglal-
koztatási	jogviszonya	munkaviszony	
vagy	megbízási	jogviszony,	egyházi	
szakképző	 intézményben	egyházi	
szolgálati	viszonyként	is	létrehozható.

A szakképzés magában foglalja a 
szakmai oktatást és a szakmai képzést.  
A szakmai képzés „iskolarendszeren 
kívüli” képzés keretében valósul meg.  
A szakmai oktatás kizárólag szak-
képző intézményben folyó, korábbi 
terminológia szerint „iskolai rend-
szerű” képzés, melyben szakmára és 
részszakmára történő felkészítés folyik.          
Az új szakképzési rendszerben a szak-
mai	oktatás	kizárólag	szakképző	intéz-
ményben	(technikumban	és	szakkép-
zőiskolában)	valósul	meg;	közismereti	
oktatásból, ágazati alapoktatásból és 
szakirányú oktatásból áll.

 ■ A 3 éves szakképző iskolában a  
tanuló szakképzettséget szerez, 

 ■ az 5 éves technikumban érettségi 
és technikusi szintű szakképzett-
ség szerezhető.

 ■ A Dobbantó program az általános 
iskolát el nem végzőknek bizto-
sítja az alapkompetencia fejlesz-
tést, amelyet követően a műhe-
lyiskolába lehet továbblépni. A 
Dobbantó programban az a 
tanuló vehet részt, aki tizenhato-
dik életévét betöltötte és alapfokú 
végzettséggel nem rendelkezik. 

 ■ Az orientációs fejlesztésre irányuló 
előkészítő évfolyam (orientációs 
osztály) azoknak az általános 
iskolát elvégzett fiataloknak nyújt 
lehetőséget, akik bizonytalanok a 
pályaválasztásban vagy kompe-
tenciafejlesztésre van szükségük 
szakmai oktatásuk megkezdése 
előtt. Feladata a tanulók egyéni 
kompetenciáinak felmérésére 

alapozott fejlesztés és a szakmai 
oktatás során elsajátítható szak-
mák gyakorlati körülmények 
között való megismertetése. 

Szakgimnázium az újra szabályozás 
után olyan művészeti, pedagógiai, 
illetve közművelődési képzést folytató 
köznevelési intézmény, mely érettsé-
gire és szakképesítésre és felsőfokú 
továbbtanulásra készít fel.

A választható szakmák száma a korábbi 
740-ről 177-re csökkent, így a szülők és 
gyerekek is egyszerűbben tájékozód-
hatnak arról, hogy milyen ágazatok és 
szakmák vannak. A korábbi OKJ helyébe 
lépő Szakmajegyzék 25 ágazat 177 
szakmáját, szakirányokkal együtt 284 
kimenettel sorolja rendszerbe.

A tanuló 14 évesen nem szakmát, 
hanem ágazatot választ. A duális 
képzést ágazati alapvizsga előzi meg, 
ami a korábbi szintvizsga szerepét tölti 
be, a technikumban legkésőbb a 10., 
a szakképző iskolában a 9. évfolyam 
végén köteles tenni a tanuló.

"A	duális	képzőhelyek	nyilvántartását	
a	gazdasági	kamara	vezeti. A nyilván-
tartásba vételre az a területi gazdasági 
kamara illetékes, amelynek területén 
a duális képzőhely szakirányú oktatási 
célt szolgáló székhelye vagy telep-
helye van.” (Szkt. 82. § (2) bekezdése) 
Duális	képzőhely	képzőközpont	vagy	
gazdálkodó	szervezet	lehet.	

Képzőközpontok: Ágazati Képzőköz-
pont=ÁKK; Tudásközpont és Vállalati 
Képzőközpont.

JELENTŐS VÁLTOZÁS A SZAKKÉPZÉSBENAKTUÁLIS
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Duális	képzőhelyek	nyilván-
tartásba	vételének	feltételei

 ■ Személyi feltételek 

 ■ Tárgyi feltételek (Képzési és kime-
neti követelmények alapján)

 ■ Képzési Program (szakképző intéz-
ménnyel egyeztetve)

 ■ Minőségirányítási	 rendszert	
működtet vagy legalább a gazda-
sági kamara által kidolgozott 
szempontrendszerben meghatá-
rozott minőségi követelmények-
nek megfelel."

 
Az új rendszerben új típusú nyilván-
tartásba vételi eljárást kell a gazda-
sági kamarának lefolytatnia, továbbá 
a tanulók szakképzési munkaszerző-
dést fognak kötni a duális képzőhelye-
ikkel. „SZK. tv. 83. § (1) A szakképzési 
munkaszerződéssel a	tanuló,	illetve	
a	képzésben	részt	vevő	személy	és	
a	duális	képzőhely	között	munkavi-
szony	jön	létre.	

A szakirányú oktatás 
megszervezésének	formái

1. A szakirányú oktatás kizárólag a 
szakképző intézményben folyik.

2. Szakirányú oktatás teljes egészé-
ben a duális képzőhelyen (a szak-
képző intézményben csak a közis-
mereti oktatás van).

3. Szakirányú oktatás a szakképző 
intézmény és duális képző-
hely megállapodása alapján 
megosztva folyik. Javasolt forma: 
közismereti és szakmai elméleti 
oktatás a szakképzőintézményben, 
vagy a szakmai képzés és gyakor-
lat legalább 50%-os kihelyezése a 
képzőhelyre. Alapja a pedagógiai 
és tanügyi együttműködés, vala-
mint a közös felelősségvállalás a 
sikeres vizsga érdekében.

4. A szakirányú oktatás a szak-
képző intézményben folyik, de 
évente egy alkalommal legalább 
4 – legfeljebb 12 hét egybefüggő 
időszakra a képzés szakképzési 
munkaszerződéssel kihelyez-
hető.

 
Tanulói	érdekeltség	több	eleme (2021. 
évi minimálbér alapján számolva) 
kiemelten magas juttatás:

1. Ösztöndíj az iskolai oktatásban: 
a) ágazati alapoktatásban  

8 370 / 16 740 Ft/hó
b) szakirányú oktatásban 8 

370-58 590 Ft/hó

3. Pályakezdési juttatás: 133 920- 
301 320 Ft egyszeri összeg

4. Munkabér a szakirányú duális okta-
tásban: minimum a minimálbér 
60% (SZOCHO és SZJA mentes) 
max. 100% SZMSZ, azaz Szakkép-
zési Munkaszerződés alapján.

5. Egyéb juttatások a munkabér 
mellett a szakirányú duális okta-
tásban (cafeteria)

6. Szabadság (18. életévig 45 nap, 
utána 30 nap)

VÁLLALATI	érdekeltség	az	új	
rendszerben

 ■ Erkölcsi oldalról a jövő munkavál-
lalóinak kinevelése, munkakörnye-
zetben történő szocializációja.

 ■ A tanulók munkavállalóként részt 
vesznek a termelésben.

 ■ Anyagi oldalról jelentős adóked-
vezmény érvényesíthető illetve 
visszaigényelhető.

Szakmai	vizsga	az	új	 
rendszerben

2026. január 01-től csak akkreditált 
vizsgaközpontban vagy az IKK szerve-
zésében lehet szakmai vizsgát tenni. 
Az a szervezet válhat akkreditált 
vizsgaközponttá, amelyik a Magyar 
Szabványügyi Testület által közzétett 
nemzeti szabvány alapján, a személy-
tanúsító szervezetek megfelelőségi 
kritériumainak megfelel. 

 ■ A	szakmai	vizsga egy interaktív 
számítógépes vizsgarészből és egy 
projektfeladat megvalósításából 
fog állni. A projektfeladat az adott 
szakma sajátosságaitól függően 
lehet gyakorlati vizsgamunka, 
vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb 
vizsgaprodukció megvalósítása, 
vagy záródolgozat vagy portfólió 
elkészítése. 

 ■ A vizsgára független vizsga-
központokban, háromtagú vizs-
gabizottság előtt kerül sor. (A 
szakképzési törvény átmeneti 
rendelkezései alapján az állam, 
illetve az együttműködési (fenn-
tartói) megállapodással rendel-
kező fenntartó által fenntartott 
szakképző intézmények 2025. 
december 31-ig akkreditált vizsga-
központnak minősülnek).  



EUROSKILLS 
GRAZ  
2021

A	Szakmák	Európa-bajnokságára	2020-ig	minden	páros	évben	került	sor.	
Magyarországot 2018-ban érte a megtiszteltetés, hogy megrendezze a 
EuroSkills	Budapest	2018	versenyt,	amelyet	az	egyik	legszínvonalasabb	
Európa-bajnokságként	tartanak	számon.	2021-ben	Graz	városa	adott	
helyet	a	EuroSkills	versenynek,	mely	2020-ról	tolódott	át	erre	az	évre	a	
vírushelyzet	miatt.	Szeptember	22-26.	között	70.000	m2-es	versenyhely-
színen	31	ország	vett	részt,	a	400	versenyző	19	országból	érkezett	és	38	
szakmában	mérettette	meg	magát.	A	magyar	válogatott	21	szakmában	26	
versenyzővel	indult,	köztük	Simon	Olivér,	2020-tól	festő,	díszítő,	mázoló	és	
tapétázó	mester	Jász-Nagykun	Szolnok	megyéből.

SIMON OLIVÉR KÉPVISELTE MEGYÉNKET 
A SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGÁNSZAKKÉPZÉS
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Olivér Karcagon született 2000-ben 
és jelenleg is ott él. 2015-ben az első 
pályaválasztáskor a gépi forgácsoló 
szakmát választotta. Végzős gépi 
forgácsolóként jelentkezett festő 
versenyre, Kovács Sándor szakoktató 
javaslatára, aki a felkészülésében is 
segített. Akkor az országos versenyen 
2. helyezést ért el. A festő szakmát 
megkedvelte és 2018-ban visszairat-
kozott a karcagi Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskolájába és megsze-
rezte festő szakmai bizonyítványát. 
A WorldSkills Kazan 2019 világverse-
nyen közel egy év tapasztalattal és fél 
év intenzív felkészüléssel Kiválósági 
érmet szerzett. Ezt követően 2020. 
december 4-én Festő, díszítő, mázoló 
és tapétázó szakmában sikeres 
mestervizsgát tett. A 2021-ben 
megrendezett versenyre való felké-
szülést már májusban megkezdték, 
mely egészen szeptember közepéig 
tartott. Ez idő alatt Olivér nem csak 
szakmai, hanem mentális felkészí-
tésben is részesült, mely hozzájárult 
a mindennapi motivációjához, a 
stressz levezetéséhez és felkészítette 
az aznapi teendőire. A grazi tesztpro-
jektet - mely 5 modulból tevődött 
össze - hozzávetőleg 20-szor készí-
tette el kompletten.

Megkérdeztük Olivért hogyan élte 
meg a verseny 3 napját.

Olivér: Sok-sok izgalommal és stresz-
szel. De minden percét élveztem, 
mert nekem sajnos ez volt az utolsó 
Skills megmérettetésem, mivel 1 
versenyző csak egyszer vehet részt 
Euro-Skills versenyen és egyszer 
World-Skills versenyen. 
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Olivér versenyre való felkészülését a 
PPG Trilak Kft. támogatta. Horváth 
Józsefet, a Trilak Festőakadémia 
vezetőjét kértük meg, foglalja össze 
hogyan is jutott el Simon Olivér a 
grazi bajnokságig: 

A PPG Trilak Kft. piacvezető vállalat 
nem csak a festékgyártásban és 
értékesítésben szeretne az élen 
járni, mindent megtesz a szakma 
hírnevének öregbítéséért is. Azért 
hoztuk létre Festőakadémiánkat, 
hogy a legyártott festékeket az 
értő kezek nagyon jó minőségben 
használják. Évente sok millió forin-
tot költünk oktatásra és közhasznú 
dolgok fejlesztésére. Több iskolát 
is támogatunk, ennek egy része az 
EuroSkills-WordSkills-versenyek 
felkarolása, és a minél jobb ered-
mények elérése. Sok olyan fiatal 
kollégával ismerkedünk meg a 
selejtezők során, akik megmutat-
ják, hogy milyen magas színvona-
lon lehet ezt a szakmát csinálni. 
Nagyon büszkék vagyunk Simon 
Olivérre, aki 2019. évben az oroszor-
szági Kazanyban a világversenyen 11. 
lett és Kiválósági érmet szerzett. 

Olivérrel 2018. évi selejtezőn talál-
koztunk először és onnantól kezdve 
folyamatosan sikerült a válogatókon 
keresztül eljutnia a döntőig. De volt 

több színes felkészítő állomása is. 
A Hungexpo  területén az Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával közös 
együttműködésben MiniSkills néven 
nemzetközi versenyt rendeztünk és 
ez is jó tréning volt a felkészülésre, 
valamint külföldi meghívásokon, a 
hasonló gyakorló mini versenyek is. 

2020-ban Olivér kezdeti lendülete 
nem hanyatlott a járvány ideje 
alatt sem, és úgy tekintett erre az 
időszakra, hogy hosszabb felké-
szülési ideje maradt az európai 
versenyre. Mesterével, Kovács 
Sándorral otthon készültek, ami 
hónapokig tartó bezártságot jelen-
tett. A belső motivációja nagyon erős 
volt és a folyamatos távoli kapcso-
lattartással, majd az újra nyitást 
követően, újra Csáki Csabával az 
európai versenyek helyettes főszak-
értőnkkel személyesen is folyta-
tódott a felkészülés. Akinek ismét 
hálásak vagyunk és köszönjük a több 
mint 10 éves eddigi erőfeszítéseit a 
fiatal festő tehetségek kinevelése 
területen. 

Dr. Bikfalvi Réka és Szigeti Réka 
egészségfejlesztő szakpszicholó-
gusok szintén folytatták mentális 
felkészítő munkájukat, hiszen ezen 
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a szinten a kézügyesség és szakmai 
tudás már mindenkinél adott, és a 
koncentráció foka lehet a döntő.

Nagy lendülettel, sok gyakorlással a 
hátunk mögött, sok idő és energia 
befektetéssel indultunk neki a 
szeptember 23.-i napnak. 

A 3 napos verseny nagyon izgal-
mas volt és távolról a 12 ország 
fiatal festői közül az első 6 esélyes 
között voltunk végig. A milliméter 
pontosságú szakmai elvárásokat 
távolról nem lehet megítélni, így az 
eredmény mindig a végén derül ki. 
Reménykedtünk és sejtettük, hogy 
az elsők között vagyunk. 

Az eredményhirdetés Szeptember 
27-én este volt Grazban, ünne-
pélyes keretek között. Olivér a 4. 
helyen végzett, Kiválósági érem-
mel zárta az európai versenyt. 1 
ponttal maradt le a 3. helyezett 
mögött, amiből lehet következtetni, 
mennyire szoros volt a verseny.

Nagyon büszkék vagyunk, hogy 
Simon Olivér országunk és festő 
szakmánk, valamint cégünk a PPG 
Trilak hírnevét öregbítette és példás 
kitartással versenyzett.
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A	magyar	válogatott	versenyzői:
 ■ Bálint Eleonóra (ápolás és gondozás)

 ■ Nagy László (autószerelő)

 ■ Sajtos	Dániel	(bútorasztalos)

 ■ Patay	Hermina	(dekoratőr, kirakatrendező)

 ■ Fekete Martin (épületasztalos)

 ■ Simon	Olivér	(festő)

 ■ Nagy Nikolett (fodrász)

 ■ Uszkó	Dorka	Csenge	(grafikus)

 ■ Papp	Ádám (informatikai rendszerüzemeltető)

 ■ Bóné	Áron	Zoltán	(informatikai rendszerüzemeltető)

 ■ Takács Zoltán (Ipar 4.0)

 ■ Sipos Kristóf (Ipar 4.0)

 ■ Bokor Péter (kertépítő)

 ■ Hutter	Péter (kertépítő)

 ■ Karpács Péter (kőfaragó)

 ■ Bakonyi	Dávid (mechatronika)

 ■ Kövér	Dániel	(mechatronika)

 ■ Apagyi Bence (nehézgép-szerelő)

 ■ Hökkön	Szilárd	(robotika)

 ■ Kuller Máté (robotika)

 ■ Dunai	László	(szárazépítő)

 ■ Cságoly Laura (szépségápoló)

 ■ Krehely	István (villanyszerelő)

 ■ Kató	Szabolcs	Áron	(virágkötő)

 ■ Török	Balázs	Máté (víz-, gáz- és fűtésszerelő)

 ■ Mérő	Bálint	(webfejlesztő)
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IMMÁRON	NEGYEDIK	ÉVBEN 
KERÜLT	SOR	NYÁRI	TÁBORI	 
FOGLALKOZTATÓK  
MEGTARTÁSÁRA
Kamaránk	elkötelezett	célja,	hogy	a	pályaválasztás	előtt	álló	
fiatalokat	minél	szélesebb	körben	tájékoztassuk	a	pályavá-
lasztás	témakörében.	Ennek	érdekében	kerestünk	fel	több	
nyári	 tábort.	 4	 szakmacsoportban	 (kereskedelem,	 ven-
déglátás,	egészségügy,	gépészet)	mutattuk	be	a	szakmák	
egyes	sajátosságait,	melyet	a	diákok	saját	maguk	is	kipró-
bálhattak.	 Így	a	táborozóknak	lehetőségük	nyílt	vérnyo-
mást	mérni,	 leltározási	feladatot	megoldani,	polcot	sze-
relni	és	a	pincér	szakma	rejtelmeibe	is	betekintést	kaptak.

A programot a megyeszékhelyen 
működő Szolnoki Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány táborába 
több alkalommal is elvittük. Jártunk 
továbbá Tápiógyörgyén, Tiszagyen-
dán, Törökszentmiklóson, Abád-
szalókon, Jászkiséren, Jászjákóhal-
mán is, ahol az Erzsébet-program 
keretein belül megvalósuló táborok 
programjait színesítettük.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
nyári pihenőidő ellenére a diákok 
és a pedagógusok igen érdeklődők, 
aktívak voltak a programokon és 
már most meghívásokat kaptunk a 
következő évi táborokba. 

A nyári tábori foglalkoztatók 
mellett lehetőséget biztosítottunk 
a Kunhegyesi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet 
táborában résztvevő gyerekeknek, 
hogy ellátogassanak és betekint-
hessenek a REXTOR Műhelyisko-
lában folytatott tevékenységekbe. 
Nemcsak hogy betekintettünk, a 
táborozó diákok ki is próbálhatták a 
hegesztést, fém hajlítást. Mindenki 
csinálhatott magának egy virágtar-
tót és egy tolltartót. A tolltartó alap-
ját (3 szál virág) a műhelyiskolában 
gyakorlatukat töltő középiskolások 
készítették elő, melyet a kisiskolá-
sok festettek készre.

NYÁRI TÁBORI FOGLALKOZTATÓK KAMARÁNK SZERVEZÉSÉBENSZAKKÉPZÉS
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A Rextor Ép. Ker. Szolg. Kft. 2015-
ben	létrehozott	egy	duális	képző-
helyet,	Rextor	Műhelyiskola	néven.	
Az	alapgondolat	az	volt,	hogy	nem	
egy	„átlagos”	duális	képzőhelyet	
hozzunk	létre,	hanem	egy	Műhe-
lyiskolát,	a	Rextor	Műhelyiskolát!

A Rextor Műhelyiskola számta-
lan dologban különbözik a duális 
képzőhelyi foglalkoztatástól és 
az iskolai szakképzési oktatástól. 
Nálunk az eredmény alapú okta-
tás (klasszikus szakképzési okta-
tás helyett) ÉLMÉNY ALAPÚ okta-
tás folyik. Hisszük, és valljuk azt, 
hogy ha a tanulókban felkeltjük a 
vágyat a szakmájuk, azok mester 
 
 
 
 

 
 
fogásai iránt v ág y at 
fog érezni, hogy professzionálisan 
megtanulja azt. Oktatási tema-
tikánk természetesen leköveti a 
szakképzési követelményeket, de 
a képzési idő alatt 10 osztály végén 
minden tanulónak egy saját maga 
által megtervezett, műszakilag 
megrajzolt vizsga remeket kell 
elkészítenie, teljesen önállóan, 
bizonyítva ezzel azt, hogy az adott 
évben mennyire lett „mestere” a 
szakmájának.

A v iz s ga remeket 
kapcsán csodálatos 
dolgok születnek, 
engedjük a tanu-
lók fantáziáját 
szabadon szár-
nyalni, és szár-
nyal is! Nekünk 
oktatóknak az a 
feladatunk, hogy 
ezekbe a vizsga 
r e m e k e k e n 
keresztül tanítsuk 
meg a tanulókat 
az adott szakmájuk 
mester fogásaira. 

Jelenleg a tanuló 
lét számunk 90%-át 
hegesztő tanulók teszik ki, 
de épület – és szerkezet laka-
tos tanulók is járnak hozzánk. A 

Karcagi Szakképzési Centrum 
több iskolájából fogadunk 

tanulókat, így a kunhegyesi 
Nagy László Gimnázium, 

Technikum és Szakképző 
iskolából, tiszafüredi a 
Hámori András Techni-
kum és Szakképző isko-
lából, a karcagi Ványai 
Ambrus Technikum és 
Szakképző iskolából, 
törökszentmiklósi 
Lábassy János 

Technikum és 
S z a k k é p z ő 

i s k o l á b ó l , 
ö s s z e s s é g é -

ben több mint 
60 tanuló.  

Műhelyiskolán a 
Ko r m á n y h i v a t a l 
Munkaügyi Főosz-
tályával, valamint a 
Karcagi és Szolnoki 
Szakképzési  Cent-
rumokkal közösen az 
elmúlt években felnőtt-
képzés keretén belül is 
végzett oktatói munkát, mely 
keretén belül több mint 100 
munkanélkülinek sikerült szakmát 
adni a kezébe.

 
 

 
Tanulóinkat arra oktatjuk, hogy egy 
közösséget alkossanak, és minden 
körülmények között a maximumot 
hozzák ki magukból, mert csak így 
tudnak elhelyezkedni, és eredmé-
nyes részei lenni a magyar gazda-
ságnak.

Rextor	műhelyiskola
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A SZAKKÉPZÉS ÉS  
VIZSGÁZTATÁS	ÚJ	RENDSZERE
A	szakképzésről	alkotott	2019.	évi	LXXX.	törvény	(és	a	végrehajtásáról	kiadott	12/2020.	
(II.	7.)	Korm.	rendelet)	célja	a	szakképzés	XXI.	századi	követelményekhez	igazított,	
magas	színvonalának	biztosítása,	a	tudásalapú	gyakorlati	tanulásra,	a	digitális	tudás	
fejlesztésére,	a	kreatív	és	széles	látókörű	gondolkodásra,	a	szakképzés	és	a	gazdasági	
szféra	közötti	együttműködés	erősítésére	alapozó,	valamint	a	valós	piaci	esélyt	és	biz-
tos	megélhetést	biztosító	szakképzettség	megszerzését	elősegítő	szakképzési	rendszer	
kialakítása.	Tágabb	értelemben	megfogalmazott	cél,	hogy	Magyarország	a	negyedik	
ipari	forradalom	nyertesei	közé	tartozzon.

A szakképzés két alapvető intéz-
ményeként a szakképző iskolát és 
a technikumot jelöli meg a Szkt. 16. 
§-a. Ezen túlmenően beszélhetünk 
többcélú szakképző intézmények-
ről, amelyek szakképzési és közne-
velési feladatokat (pl. kollégium, 
gimnázium) egyaránt ellátnak, de 
működésükben a szakképzésnek 
van domináns szerepe. Az átala-
kult szakképzési rendszer továbbra 
is meghatározó intézményeiként 
szerepelnek a szakképzési centru-
mok is, amelyek szakképzési fela-
dataikat a szakképző intézményeik 
által látják el.

Jelentős változás, hogy megszűnt 
az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), 
helyét egy kettős szakmastruktúra 
vette át.  A kizárólag szakképző 
intézményekben megszerezhető – 
új megnevezésükkel – szakmákat a 
jogszabályban kiadott Szakmajegy-
zék tartalmazza. Ebben lényegesen 
kevesebb szakma szerepel, mint az 
OKJ-ban, hiszen a korábbi kizárólag 
iskolarendszeren kívüli képzésben 
megszerezhető szakképesítések 
már nem itt szerepelnek. A felnőtt-
képzés rendszerében megszerez-
hető képesítések továbbra is szakké-
pesítés megjelölést kaptak, viszont 
nem maguk a szakképesítések, 
hanem a megszerzésükre irányuló 
szakmai képzések ún. programkö-
vetelményei szerepelnek hivatalos 
jegyzéken.

A szakmajegyzékben szereplő szak-
mák alapvetően két csoportba sorol-
hatók. 

Az egyik csoportjukat az alapfokú 
iskolai végzettségre épülő szakmák 
alkotják, ezeket a szakképző iskolák-
ban lehet megszerezni. A szakképző 
iskolai képzés 3 éves és a képzés 
közismereti tartalmat is magában 
foglal. Szakképző iskolában érett-
ségi végzettséggel is lehet szakmát 
szerezni, ekkor a képzés közismereti 
tartalom nélküli és kétéves.

A másik csoportba az érettségi 
végzettségre épülő szakmák tartoz-
nak, ezeket a technikumokban lehet 
megszerezni. A technikumokban 
a képzés 5 éves és a képzés végén 
egyszerre érettségi végzettséget és 
szakmát is ad. Az érettségi vizsga 
egyes vizsgatárgyai az utolsó évet 
megelőző tanévben előrehozott 
érettségi vizsgaként teljesíthetők, a 
szakmai vizsga eredménye pedig 
emelt szintű érettségi vizsgatárgy-
nak számít. A technikumokban szin-
tén be lehet kapcsolódni a képzésbe 
érettségi végzettség birtokában, 
ekkor a képzés szintén csak szakmai 
tartalommal bír és 2 éves.

A szakmajegyzékben szereplő szak-
mák szakmai tartalma ún. képzési és 
kimeneti követelményekben kerül-
tek meghatározásra, amelyek nem 
jogszabályban, hanem a szakképzé-
sért felelős miniszter hivatalos kiad-
ványaként az általa vezetett miniszté-
rium honlapján kerülnek közzétételre. 
A szakmákhoz – az ellenőrzési, a 
mérési és az értékelési rendszer kiala-
kítását és működését biztosító, a 
szakképzésben kötelezően alkalma-
zandó – képzési és kimeneti követel-

mények elektronikus elérhetősége:  
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Az új szakképzési rendszerben a 
szakképző intézményben a szakma-
jegyzékben meghatározott szak-
mára felkészítő oktatást szakmai 
oktatásnak nevezzük, amely ágazati 
alapoktatásra (és az ezt lezáró ágazati 
alapvizsgára) és ezt követő szakirányú 
oktatásra (és az ezt lezáró szakmai 
vizsgára) tagolódik.

Az	ágazati	alapvizsga
Az ágazati alapvizsga állami vizsga, 
amely a tanulónak, illetve a képzés-
ben részt vevő személynek az adott 
ágazatban történő munkavégzéshez 
szükséges szakmai alaptudását és 
kompetenciáit országosan egysé-
ges eljárás keretében méri. A tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy 
az ágazati alapoktatás elvégzését 
követően tehet ágazati alapvizsgát.

Az ágazati alapvizsga az adott 
ágazatba tartozó valamennyi szakma 
tekintetében azonos szakmai tartal-
mát a képzési és kimeneti követelmé-
nyek határozzák meg. 

 ■ A szakképző intézmény által szer-
vezett ágazati alapvizsgát a szak-
képző intézmény oktatóiból és az 
elnökből álló vizsgabizottság előtt 
kell letenni. 

 ■ A vizsgabizottság elnökét a szak-
képző intézmény székhelye szerint 
illetékes területi gazdasági kamara 
delegálja. 

 ■ A vizsgabizottság elnöke a 

SZABÓ ZOLTÁN - VIZSGADELEGÁLÓ MUNKATÁRS, JNSZMKIKSZAKKÉPZÉS
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Kormány rendeletében meghatá-
rozott díjazásra jogosult (útiköltség 
térítésre nem). 

 ■ Az ágazati alapvizsga teljesítését 
az év végén adott bizonyítványba 
és a KRÉTÁ-ba kell bejegyezni.

 ■ Az ágazati alapvizsga bizonyít-
ványba bejegyzett teljesítése a 
képzési és kimeneti követelmé-
nyekben meghatározott munka-
kör betöltésére való alkalmasságot 
igazol.

 ■ Az ágazati alapvizsga lebonyolítá-
sára a tanulmányok alatti vizsga 
szabályait kell alkalmazni. 

 ■ A tanuló magasabb évfolyamra 
nem léphet, ha sikertelen ágazati 
alapvizsgát tett.

 ■ Az érettségi végzettséggel kizáró-
lag szakmai vizsgára történő felké-
szítésben, ha a képzésben részt 
vevő személy sikertelen ágazati 
alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a 
tanév második félévében teheti le. 
A javítóvizsgán is sikertelen ágazati 
alapvizsgát tett képzésben részt 
vevő személy a tanév végén nem 
minősíthető, és a tanulmányait az 
ágazati alapoktatás megismétlé-
sével folytatja.

 ■ Nem kell ágazati alapvizsgát 
tennie és az ágazati alapvizsga 
eredményét sikeresnek kell tekin-
teni annak a tanulónak, illetve 
képzésben részt vevő személy-
nek, aki korábbi tanulmányai, 
előzetesen megszerzett tudása, 
illetve gyakorlata beszámításával 
vesz részt a szakmai oktatásban, 
ha beszámított előzetes tudása 
magában foglalja az ágazati alap-
vizsga követelményeit. Ebben az 
esetben a szakmai vizsga ered-
ményét -az ágazati alapvizsga 
eredményének figyelmen kívül 
hagyásával -a szakmai vizsga vizs-
gatevékenységeinek egymáshoz 
viszonyított súlyozásának megfe-
lelően kell megállapítani.

A	szakmai	vizsga
A szakmai vizsga állami vizsga, amely 
a szakirányú oktatás során megta-
nult, a képzési és kimeneti köve-
telményekben az adott szakmára 
speciálisan előírt szakmai ismeretek 
elsajátítását országosan egységes 
eljáráskeretében méri.

A szakmai vizsga a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott

a) számítógép alkalmazását igénylő 
központi vizsgatevékenységből (a 

továbbiakban: interaktív vizsgate-
vékenység) és

b) projektfeladat megvalósításából áll.
 
Az interaktív vizsgatevékenység 
feladatainak és javítási-értékelési 
útmutatójának elkészítéséről a 
szakképzésért felelős miniszter - a 
Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével -a szakmai 
vizsga nyelvén gondoskodik. A fela-
dat és az útmutató alapján a számí-
tógép által véletlenszerűen generált 
vizsgafeladatsort kell az interaktív 
vizsgán megoldani.

A projektfeladat az akkreditált vizs-
gaközpont által - a képzési és kime-
neti követelményekre tekintettel - a 
vizsgázó gyakorlati felkészültségének 
átfogóbb felmérése céljából megha-
tározott vizsgatevékenység, amelyet 
a szakmai vizsgára vagy a szakmai 
vizsgán kell elkészíteni és szóban 
az adott szakma folytatásához 
szükséges ismeretek ellenőrzésére 
is kiterjedően megvédeni. Projekt-
feladatként - a képzési és kimeneti 
követelményeknek megfelelően 

- gyakorlati vizsgamunka, vizsgare-
mek, vizsgamű vagy egyéb vizsgap-
rodukció megvalósítása vagy záró-
dolgozat vagy portfólió elkészítése 
határozható meg.

A	szakmai	vizsga	nyelve

A szakmai vizsga magyarul vagy rész-
ben vagy egészben idegen nyelven is 
megszervezhető. Az akkreditált vizs-
gaközpont biztosítja, hogy az általa 
megszervezett valamennyi szakmai 
vizsga tekintetében legyen lehető-
ség magyar nyelven szakmai vizsgát 
tenni. A nem magyar nyelven letett 
szakmai vizsga az államilag elismert 
nyelvvizsgával nem egyenértékű, azt 
nem helyettesíti.

A	szakmai	vizsga	vizsganapjai

Szakmai vizsgát február-március, 
május-június és október-novem-
ber hónapban lehet tartani. A rész-
szakma megszerzésére irányuló 
szakmai vizsgát az akkreditált vizs-
gaközpont által meghatározott 
időpontban lehet tenni.

Az interaktív vizsgatevékenység 
országos központi vizsganapjait a 
szakképzésért felelős miniszter az 
általa vezetett minisztérium honlap-
ján közzétett közleményében - a 
Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével - hatá-
rozza meg a szakmai vizsga tanévét 

megelőző tanév májusának utolsó 
munkanapjáig. 

A projektfeladat vizsgaidőpontját az 
akkreditált vizsgaközpont határozza 
meg.  

A szakmai vizsgát az első vizsgate-
vékenység napját követő harminc 
napon belül be kell fejezni, kivéve, 
ha a képzési és kimeneti követelmé-
nyek másként rendelkeznek. Ugyan-
azon vizsganapra - ha azt a képzési és 
kimeneti követelmények nem zárják 
ki - több vizsgatevékenység szervez-
hető. A vizsgázó egy vizsganapra eső 
vizsgatevékenységeinek összes ideje 
nem haladhatja meg a nyolc órát. A 
nyolcórás időkeret számításakor a 
vizsgatevékenység végrehajtására 
meghatározott maximális időt kell 
figyelembe venni. Az egyes vizsga-
tevékenységek lebonyolítási rendjét 
úgy kell meghatározni, hogy a vizs-
gázó az interaktív vizsgatevékeny-
ség nyolc és tizennyolc óra között, a 
projektfeladatot hét és tizenkilenc 
óra között végezhesse el.

A vizsgázó számára a szakmai 
vizsga időtartama legfeljebb három, 
meghosszabbítás esetén legfeljebb 
négy nap lehet. A meghosszabbítás 
tényét és annak indokát a vizsgajegy-
zőkönyvben rögzíteni kell.

A felmentés

A szakmai vizsga vizsgatevékeny-
ségei alól - a jogszabályban vagy 
a képzési és kimeneti követelmé-
nyekben meghatározott kivétellel - 
felmentés nem adható.

Mentesül a szakmai vizsga vagy a 
vizsgatevékenység letétele alól az a 
vizsgázó, aki országos szakmai tanul-
mányi versenyen (OSZTV, SZKTV), 
WorldSkills vagy EuroSkills versenyen 
a képzési és kimeneti követelmények-
ben meghatározott követelményt 
teljesítette és a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesít-
ményt, szintet elérte. Az e bekez-
désben meghatározott felmentés 
esetén a szakmai vizsga vagy a vizs-
gatevékenység eredménye jelesnek 
minősül.

Az	akkreditált	vizsgaközpont
Az akkreditált vizsgaközpont kijelöli 
a szakmai vizsga helyét és időpont-
ját, valamint megszervezi a javító-és 
pótlóvizsgát, valamint gondoskodik 
a szakmai vizsga lebonyolításához 
szükséges feltételek biztosításáról. 
Az akkreditált vizsgaközpont a vizs-
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gacsoportokat szakmánként alakítja 
ki. A vizsgacsoport létszáma nem 
haladhatja meg az Szkt.-ben előírt 
maximális osztálylétszámot (34 fő). 

A szakmai vizsgán lebonyolításra 
kerülő vizsgatevékenységek helyszí-
néről és időpontjáról és a szakmai 
vizsgával kapcsolatos további tudni-
valókról az akkreditált vizsgaközpont 

- a szakmai vizsga megkezdése előtt 
legalább hét nappal - tájékoztatja 
a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizott-
ság további tagjait, a vizsgázókat és 
a szakmai vizsga lebonyolításában 
közreműködő személyeket.

Az akkreditált vizsgaközpont a tájé-
koztatással egyidejűleg megküldi 
a vizsgafelügyelőnek és a vizsgabi-
zottság további tagjainak a projekt-
feladat leírását és a szakmai vizsga 
lebonyolításának tervezett rendjét. 

A lebonyolítási rendben meg kell 
határozni:

a) a vizsgaprogramot, amely tartal-
mazza a projektfeladat adott vizs-
gacsoport általi végrehajtásának 
várható időtartamát,

b) a vizsgacsoportra vonatkozóan 
azokat az adott szakmai vizsgára 
vonatkozó szabályokat, amelyek 
meghatározzák a mérési, ellenőr-
zési és értékelési felelősséget,

c) a technikai feltételek folyamatos 
biztosításáért felelős személy rész-
vételére vonatkozó szabályokat, 
valamint 

d) a szakmai vizsga lebonyolítása 
során a helyi sajátosságokat figye-
lembe véve kialakított minden 
olyan további rendelkezést, amely 
a vizsgázó, a vizsgabizottság és az 
akkreditált vizsgaközpont számára 
egyértelművé teszi a szakmai vizsga 
lebonyolításának körülményeit.

Az akkreditált vizsgaközpont

 ■ megbízza a vizsgafelügyelőt és 
a vizsgabizottság további tagjait, 
A képesítő vizsgák díjazása nincs 
jogszabály által szabályozva, 
útiköltség térítés viszont jár.

 ■ kijelöli a szakmai vizsga jegyzőjét, 
az interaktív vizsgatevékenység 
felügyelőjét és a technikai feltéte-
lek folyamatos biztosításáért fele-
lős személyt,

 ■ elkészíti a lebonyolítási rendet,

 ■ gondoskodik a szakmai vizsga 
helyszínének előkészítéséről, 
személyi és tárgyi feltételeinek a 

szakmai vizsga során történő folya-
matos biztosításáról,

 ■ a vizsgabizottság jogellenes műkö-
dése vagy annak előre látható 
bekövetkezése esetén felhívja 
a vizsgabizottság figyelmét a 
jogszerű működés feltételeinek 
biztosítására, megtartására,

 ■ előkészíti a szakmai vizsga ered-
ményének kihirdetését,

 ■ gondoskodik a szakmai vizsga 
iratainak szabályszerű kiállításáról 
és továbbításáról.

A szakmai vizsga megkezdése előtt 
a szakmai vizsga jegyzője az elektro-
nikus vizsgarendszerben előkészíti a 
vizsgatörzslapot. A vizsgatörzslapra 
rá kell vezetni továbbá a vizsgázóra 
vonatkozó határozatokat és záradé-
kot. A szakmai vizsgát követően a 
vizsgatörzslapot kettő példányban ki 
kell nyomtatni, amelyeket a külív első 
oldalán a szakmai vizsga jegyzője és 
az akkreditált vizsgaközpont vezetője 
aláírásával hitelesít. 

A vizsgatörzslap egy kinyomtatott 
példányát az akkreditált vizsgaköz-
pont irattárában, másik példányát 
a szakképzési államigazgatási szerv 
irattárában kell elhelyezni. A vizsga-
törzslap nem selejtezhető, folyama-
tos sorszámozással kell ellátni, és a 
tárgyév végén bekötve kell irattárazni. 
A vizsgajegyzőkönyvet az akkreditált 
vizsgaközpont irattárában öt évig kell 
őrizni.

A szakmai vizsgát 2025. december 
31-ig az állam, ill. az együttműködési 
megállapodással rendelkező fenn-
tartó által fenntartott szakképző 
intézményben az Szkt. által megha-
tározott feltételekkel kell megszer-
vezni azzal, hogy akkreditált vizs-
gaközpont alatt az ilyen szakképző 
intézményt kell érteni.

2026. január 1-től az ilyen szakképző 
intézmény akkor szervezhet szakmai 
vizsgát, ha rendelkezik a nemzeti 
akkreditálásról szóló törvény szerinti 
akkreditáló szerv által az adott 
szakmához tartozó képzési terü-
letre vonatkozó személytanúsításra 
kiadott akkreditált státusszal. 

Ha valamely szakma vagy szakképe-
sítés tekintetében nincs olyan akkre-
ditált vizsgaközpont, amely az adott 
szakma vizsgáztatására jogosult, akkor 
a vizsga megszervezéséről a szakkép-
zésért felelős miniszter gondoskodik 
az Innovatív Képzéstámogató Központ 
Zrt. kizárólagos joggal végzi.  

A vizsgaközpont akkreditálását 
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
végzi az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 
nemzeti szabvány alapján. 

Értékelés

Szakma megszerzéséről kiállított 
oklevelet, illetve szakmai bizonyít-
ványt az kaphat, aki sikeres szakmai 
vizsgát tett. A vizsgázó teljesítményét 
vizsgatevékenységenként, a pontszá-
mok százalékban és érdemjegyben 
történő kifejezésével kell értékelni. 
A teljesítmény százalékban történő 
kifejezésekor a számítást csak az 
egész szám megállapításáig lehet 
elvégezni, tizedesjegy nem állapít-
ható meg. Az elérhető pontszámok 
százalékos teljesítésének érdemjegy-
ben történő kifejezése a következő:

a) hetvenkilenc százalék fölött jeles,

b) hatvan és hetvenkilenc százalék 
között jó, 

c) ötven és ötvenkilenc százalék 
között közepes,

d) negyven és negyvenkilenc száza-
lék között elégséges,

e) negyven százalék alatt elégtelen.
 
A vizsgázó vizsgatevékenységen elért 
eredményeit a teljes vizsgacsoport 
esetében az elektronikus vizsga-
rendszerben kitöltött vagy onnan 
letöltött egyetlen vizsgaösszesítő 
íven kell vezetni. A szakmai vizsga 
minősítését az egyes vizsgatevé-
kenységeknek a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott 
értékelési súlyaránynak megfelelően 
kell kiszámítani. A minősítés megál-
lapítása során a kerekítés általános 
szabályai szerint kell eljárni.

A	vizsgabizottság

A szakmai vizsgát az akkreditált vizs-
gaközpont háromtagú vizsgabizott-
sága előtt kell letenni. 

A	vizsgabizottság		

a) mérési feladatokat ellátó tagja 
végzi a vizsgázó tudásának felmé-
rését,

b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja 
(vizsgafelügyelő) felel a szakmai 
vizsga szabályszerűségéért,

c) értékelési feladatokat ellátó tagja 
minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A vizsgabizottság ellenőrzési felada-
tokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) a 
szakmai vizsga helyszíne szerint terü-
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letileg illetékes gazdasági kamara 
delegálja, delegálás hiányában az 
akkreditált vizsgaközpont bízza 
meg. A vizsgafelügyelő, illetve a vizs-
gabizottság további tagja nem lehet 
az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára 
történő felkészítésében részt vett, 
vagy a vizsgázó hozzátartozója. A 
vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság 
további tagja csak olyan személy 
lehet, aki a vizsgán megszerezhető 
szakma oktatásához jogszabályban 
előírt feltételekkel rendelkezik. 

A vizsgabizottság mérési feladato-
kat ellátó tagja csak olyan személy 
lehet, aki megbízása időpontjában 
a vizsgán megszerezhető szakma 
tekintetében rendszeres oktatási 
tevékenységet folytat. Ha a szakmai 
vizsga nyelve nem magyar, vagy a 
képzési és kimeneti követelmények 
a vizsgára bocsátás feltételeként 
középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és 
a szakmai vizsga idegen nyelvi köve-
telményeket is tartalmaz, legalább a 
vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga 
nyelvét anyanyelven kell beszélnie, 
vagy abból a KER szerinti C1 szintű 
államilag elismert nyelvvizsgával 
vagy azzal egyenértékű okirattal kell 
rendelkeznie. A vizsgán tolmács nem 
vehető igénybe.

A vizsgafelügyelő és a vizsgabizott-
ság további tagja együttesen és az 
általuk külön-külön ellátott felada-
tok tekintetében önállóan is felelő-
sek a szakmai vizsga szabályos és 
zavartalan lefolytatásáért. A vizs-
gafelügyelő felfüggeszti a szakmai 
vizsga lebonyolítását, az érintett 
vizsgatevékenység végrehajtását, ha 
a szakmai vizsga lebonyolításának 
jogszerű feltételei nem biztosítottak, 
és erről haladéktalanul értesíti az 
akkreditált vizsgaközpontot. A felfüg-
gesztés tényét és indokát a vizsga-
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a 
jogszerű állapot nem állítható helyre 
oly módon, hogy a szakmai vizsga 
folytatására még az adott napon sor 
kerülhessen, az akkreditált vizsga-
központ intézkedik a szakmai vizsga 
folytatásának menetéről.

 A	vizsgafelügyelő

a) a szakmai vizsga megkezdése 
előtt ellenőrzi a szakmai vizsga 
előkészítését, a szükséges szakmai, 
tárgyi és személyi feltételeket, az 
egészséges és biztonságos vizsga-
körülmények meglétét,

b) a vizsgabizottság további tagjai-
nak bevonásával ellenőrzi a szak-

mai vizsga jogszabályban előírt 
dokumentumainak meglétét, 
azok formai és tartalmi megfele-
lőségét,

c) vezeti a szakmai vizsgát és jóvá-
hagyja a vizsgajegyzőkönyvet,

d) ellenjegyzi az értékelési folyamat 
eredményét bemutató dokumen-
tációt,

e) tájékoztatja a vizsgázókat az egyes 
vizsgatevékenységek előtt az őket 
érintő döntésekről, tudnivalókról,

f) gondoskodik a szakmai vizsga 
iratainak szabályszerű kiállításáról 
és hitelesítéséről, felügyeli a szak-
mai vizsga jegyzőjének munkáját.

  
A vizsgabizottság mérési feladatokat 
ellátó tagja

a) lebonyolítási rend szerint részt 
vesz a vizsgáztatásban,

b) ellenőrzi a projektfeladat megva-
lósításának lépéseit, és rögzíti azok 
eredményeit.

 
A vizsgabizottság értékelési feladato-
kat ellátó tagja

a) a mérést végző tagtól kapott 
adatok és információk alapján 
elvégzi az értékelést

b) az értékelési folyamat eredmé-
nyét bemutató dokumentációt a 
vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést 
követően továbbítja az akkreditált 
vizsgaközpont vezetőjének.

A vizsgázó minősítéséről az akkredi-
tált vizsgaközpont dönt.

A szakmai vizsga jegyzője a szakmai 
vizsga előkészítésével, lefolytatásával 
és lezárásával kapcsolatos írásbeli, 
dokumentálási feladatokat látja el. 

Az akkreditált vizsgaközpontot, a 
vizsgafelügyelőt és a vizsgabizott-
ság további tagját az egyes vizsga-
tevékenységek tekintetében azok 
lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizs-
gabizottság további tagját és a szak-
mai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmé-
nyek tekintetében azok kihirdetéséig 
titoktartási kötelezettség terheli. 

A lebonyolítási rend

A szakmai vizsgát a lebonyolítási rend 
alapján kell lebonyolítani. Az egyes 
vizsgatevékenységek a lebonyolítási 
rendben meghatározott személyek 
jelenlétében kezdhetők meg és foly-
tathatók le.

A	vizsgafelügyelő	jogellenes	maga-
tartása

Ha a vizsgabizottság tagja azt észleli, 
hogy a gazdasági kamara által dele-
gált vizsgafelügyelő tevékenysége 
nem felel meg a vonatkozó jogsza-
bályi előírásoknak, haladéktalanul 
jelzi ezt az akkreditált vizsgaközpont 
felé. Az akkreditált vizsgaközpont a 
tudomására jutott jogellenes maga-
tartásról tájékoztatja a vizsgafelügye-
lőt delegáló kamarát, aki azt kivizs-
gálja, majd a vizsgálat eredményéről 
tájékoztatja az akkreditált vizsgaköz-
pontot. Ha a kivizsgálás eredménye-
képpen megállapítható a vizsgafel-
ügyelő jogellenes magatartása, őt a 
gazdasági kamara két évig nem dele-
gálhatja vizsgafelügyelői feladatok 
ellátására.

Értékelés

Szakma megszerzéséről kiállított 
oklevelet, illetve szakmai bizonyít-
ványt az kaphat, aki sikeres szakmai 
vizsgát tett. A vizsgázó teljesítményét 
vizsgatevékenységenként, a pontszá-
mok százalékban és érdemjegyben 
történő kifejezésével kell értékelni. 
A teljesítmény százalékban történő 
kifejezésekor a számítást csak az 
egész szám megállapításáig lehet 
elvégezni, tizedesjegy nem állapít-
ható meg. Az elérhető pontszámok 
százalékos teljesítésének érdemjegy-
ben történő kifejezése a következő:

a) hetvenkilenc százalék fölött jeles,
b) hatvan és hetvenkilenc százalék 

között jó, 
c) ötven és ötvenkilenc százalék 

között közepes,
d) negyven és negyvenkilenc száza-

lék között elégséges,
e)  negyven százalék alatt elégtelen.
 
A vizsgázó vizsgatevékenységen elért 
eredményeit a teljes vizsgacsoport 
esetében az elektronikus vizsga-
rendszerben kitöltött vagy onnan 
letöltött egyetlen vizsgaösszesítő 
íven kell vezetni. A szakmai vizsga 
minősítését az egyes vizsgatevé-
kenységeknek a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott 
értékelési súlyaránynak megfelelően 
kell kiszámítani. 

A szakképzési  jogszabályok 
alkalmazásához készített kézi-
könyv elérhető az IKK honlapján:  
https://ikk.hu  
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A FEJLETT VILÁG GAZDASÁGAINAK ÚJRAINDULÁSA KISSÉ LELASSULT A DELTA VARIÁNS 
TERJEDÉSE MIATT – ÁLL AZ IMF LEGFRISSEBB JELENTÉSÉBENEU	HÍREK

0,1	SZÁZALÉKKAL	KISEBB	 
VILÁGGAZDASÁGI	 

NÖVEKEDÉST	 
JELEZ AZ  

IMF

Új világgazdasági növekedési prog-
nózisában a leggazdagabb orszá-
gokban, többek között az USA-ban, 
Japánban és Németországban, a 
korábbinál lassúbb kilábalást jósol 
2021-re az IMF a folyamatosan 
fennálló egészségügyi kockázat, az 
ellátásilánc-problémák és a magas 
infláció miatt.

A Nemzetközi Valutaalap gazda-
sági előrejelzése a 2020-as 3.1%-os 
visszaeséshez képest 2021-ben 5.9%-
os, 2022-ben pedig 4.9% globális 
GDP-növekedést prognosztizál.

A világgazdasági előrejelzésében 
az IMF októberben az előző, júli-
usi prognózisához képest 0,1%-kal 
kisebb világgazdasági növekedést 
jelez az idei évre. A korrekcióra az 
ellátásilánc-problémák miatt volt 
szükség.

„Ezek a zavarok a nem megszokott 
helyreállítás valós eredményei. 
Még soha nem kellett átélnünk 
egy világjárvány utáni kilábalást. 

- mondja Petya Koeva Brooks, a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) kuta-
tási osztályának igazgatóhelyet-
tese. Látjuk a kereslet fellendülését, 
amivel ugyanakkor a kínálat nem 
tud lépést tartani. És ennek érez-
hető a hatása a különböző szek-
torokban"

A kínálat és a kereslet ezen a ponton 
nem igazán találkozik. Petya Koeva 
Brooks, a Nemzetközi Valutaalap 
kutatási osztályának igazgatóhe-
lyettese:

„Beszéljünk egy kicsit az euróöve-
zetről. A gazdaság várhatóan nem 
fogja tudni behozni a 2020-as 
veszteségeket, ez derül ki az IMF 

legfrissebb előrejelzéséből. Annak 
ellenére, hogy a régió kilátásait 
felfelé módosították. Mi történik 
Európában, és miért ilyen bonyolult 
a helyzet? - teszi fel a kérdést Sasha 
Vakulina az Euronews gazdasági 
szerkesztője.

"Az egyik módja annak, hogy 
megértsük, hol tartunk, ha elgon-
dolkodunk azon, hogy a terme-
lés mikor áll vissza a válság előtti 
szintre. Az euróövezetre vonatkozó 
előrejelzésünk szerint ez az év 
utolsó negyedévében fog megtör-
ténni. Az euróövezet egyes országai 
sokkal később fogják elérni ezt a 
szintet, tehát meglehetősen nagyok 
a különbségek az egyes országok 
között" - zárja a beszélgetést Petya 
Koeva Brooks.

Forrás: Euronews  
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EGYRE	TÖBB	A	NŐI	FELTALÁLÓHOZ	
KÖTHETŐ	SZABADALOM
Nemzetközileg	csökken	a	nemek	közötti	szakadék	a	szabadalmi	bejelentések	ará-
nyában,	a	Szellemi	Tulajdon	Nemzeti	Hivatala	(SZTNH)	adatai	szerint	pedig	a	hazai	
eredmények	is	jövőbemutatóak.	A	World	Intellectual	Property	Organization	(WIPO)	
adatai	alapján	2000-ben	a	nemzetközi	szabadalmi	bejelentések	9	százalékát	lehe-
tett	női	feltalálóhoz	kötni,	míg	2020-ra	ez	az	arány	16,5	százalékra	növekedett.

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALAAKTUÁLIS

Bizonyított tény, hogy a nők foglalkoz-
tatásának ösztönzése az innovációban 
és a szellemi tulajdonjogi területeken 
számos előnnyel jár. A nők szabadalmi 
részvételét vizsgálva egyértelmű, hogy 
a nők bizonyos területekre speciali-
zálódnak. A WIPO adatai szerint az 
öt szakterület, ahol a legmagasabb 
a női feltalálók aránya a Szabadalmi 
Együttműködési Szerződés (PCT) 
szerinti szabadalmi bejelentések-
ben: a biotechnológia (30 százalék), 
a gyógyszeripar (29 százalék), az élel-
miszerkémia (29 százalék), a 
biológiai anyagok elem-
zése (26 százalék) és 
a szerves kémia (25 
százalék). Ugyan-
akkor a munkál-
tató t ípusa 
is számít, a 
WIPO

kutatása szerint az akadémiai szektor-
ban benyújtott összes PCT-bejelentés 
51 százalékában szerepeltek női felta-
lálók, míg az üzleti szektorban ez az 
arány csak 30 százalék. 

„A magyarországi adatok sok hason-
lóságot mutatnak a nemzetközivel. 
Az SZTNH 2017-ben vizsgálta meg 
a nemzeti bejelentéseket, amiből 
kiderült, hogy a 2000-2015 időszak-
ban a női feltalálók aránya 13,3 száza-
lékot tett ki. Érdemes megemlíteni, 
hogy a hivatal kezdeményezésére 

létrehozott, kiemelkedő feltalálói 
tevékenységet elismerő Jedlik 

Ányos-díjat idén két kuta-
tónő, Karikó Katalin kuta-
tóbiológus, illetve Fekete 

Andrea gyermekgyógyász 
is megkapta” – emelte ki 
Pomázi Gyula, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hiva-
talának elnöke. Hozzá-
tette, a magyar eredetű 
bejelentésekben ennél 
kicsit nagyobb volt a nők 
aránya (14,3 százalék). 

A magyar feltaláló 
nők körében a 

szakterüle-
tek közül 
a mikro- 
struktu-
rális és 
n a n o - 

technológia (31 százalék), a biotech-
nológia (29 százalék) és a szerves 
kémia (28 százalék) voltak a legnép-
szerűbbek.

Az amerikai National Center for 
Women and Information Technology 
megállapította, hogy a vegyes nemű 
kutatócsoportok kimutathatóan 
sikeresebb szabadalmakat hoztak 
létre, ráadásul azt is bebizonyították, 
hogy a kisebbségek, az alacsony jöve-
delmű családok és a nők lehetősége-
inek javítása a gazdasági növekedést 
is gyorsítja.

Bőven van még hova fejlődni, hiszen 
a növekvő arány ellenére Európa nem 
áll az elsők közt. Míg Latin-Ameriká-
ban és a Karib-térségben 19 száza-
lékkal a legmagasabb a női feltalá-
lók aránya, Észak-Amerika és Ázsia 
17 százaléka után következik csak 
Európa, ahol 14 százalék ez az arány. 

Ennek az aránynak a növekedését 
azonban számos kihívás nehezíti. 

„Fontos, hogy minél többet beszél-
jünk a szellemitulajdon-jogok érté-
kéről vagy a szellemitulajdon-védelmi 
rendszer működéséről és ösztönözni 
kell, hogy több nő tanuljon természet-
tudományi, technológiai, mérnöki és 
matematikai (STEM) területeken, ahol 
egyrészt mentorálásban részesülnek, 
másrészt megkapják a munkájukhoz 
szükséges forrásokat” – hangsúlyozta 
Pomázi Gyula.

Forrás: sztnh.gov.hu   
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BRDE20200220001
Egy több mint 20 éves piaci tapasz-
talattal rendelkező német forgal-
mazó további termékeket keres, 
amelyeket forgalmazási/szolgálta-
tási szerződések keretében felvehet 
a portfóliójába. A forgalmazó jelen-
leg az elektronikai gyártóiparra össz-
pontosít, de más iparágak is szóba 
jöhetnek.

BRDE20210830001
Egy nem régen alapított német vállal-
kozás olyan cipőgyártókat keres, akik 
kézzel tudnak cipőt varrni. A kere-
sett partnernek jártasnak kell lennie 
a klasszikus bőrcipőmodellek (borjú 
és/vagy velúr) gyártásában. A keresett 
gyártónak képesnek kell lennie arra 
is, hogy ezeket a cipőket bőr- és/vagy 
gumitalppal készítse.

BRDE20210803001
Piacvezető német családi vállalat 
saját márkái alatt különböző kerti és 
háztartási termékeket gyárt. A cég 
szeretné a portfólióját számos újdon-

sággal bővíteni az európai piacon 
is, ezért olyan gyártókat és nagyke-
reskedőket keres, akik képesek az 
árukat legyártani és raktáron tartani 
a vásárlók számára. Az együttműkö-
dés vagy gyártási, vagy forgalmazási 
szolgáltatási szerződés megkötését 
jelenti.

BRFR20210615001
Egy francia vállalat fajátékok (autók, 
repülőgépek, motorkerékpárok) teljes 
választékát tervezi, fejleszti és forgal-
mazza gyermekek számára. A KKV 
kereket keres (100mm / 150mm átmé-
rőjű), beépített golyóscsapágyakkal 
és fekete poliuretán gumival. Ezek-
nek a kerekeknek jó minőségűnek 
kell lenniük, hogy biztosítsák a fiatal 
felhasználók biztonságát, valamint a 
termék hosszú élettartamát. A francia 
vállalat hosszú távú partnerséget keres 
gyártási megállapodás keretében. 

BRFR20210420001
Egy francia cég, amely az elektromos 
motorok és generátorok tervezése 
területén tevékenykedik, alvállalko-

zókat keres ugyanezen ágazatban. 
Ez a vállalat különböző, az ügyfe-
lek igényeihez igazodó opciókkal 
testre szabott termékeket készít, és 
szeretné bővíteni megoldásait és 
szakértelmét.

BRBG20210802001
A 2018-ban alapított vállalkozás a 
szektor egyik legnagyobbika jelen-
leg. Megbízható partnereket keres 
beszállítói megállapodás keretében 
széles termékkörben: Büfé és szer-
viz termékek, Eldobható termékek, 
Báráru termékek, Konyhai termékek, 
Tisztítószerek, Evőeszközök, Ételek 
és italok, Csomagolási termékek, 
Munkaruházat.

BRHR20200803001
A 2020-ban alapított horvát vállal-
kozás az alábbi termékeket keresi: 
gabonafélék, hüvelyesek, vetőmagok, 
diófélék, kakaó stb. Ezen termékek 
por, tabletta vagy kapszula formájá-
ban kerülnek forgalomba. A termékek 
csomagolása történhet ökocsoma-
golásban, kartonban vagy műanyag 

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

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

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

NEMZETKÖZI
ÜZLETI	AJÁNLATOK

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ENTERPRISE	EUROPE	NETWORK
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akvizíciós\finanszírozási\közös vállal-
kozási megállapodás megkötéséhez, 
amelynek célja a forgalom és a lefe-
dett piacok növekedése: konkrétan a 
vállalat egyesülése és/vagy a vállalat 
részvényeinek teljes/részleges megvá-
sárlása (a vállalatnak el kell költöznie 
jelenlegi gyártási helyéről).

BRXK20210702001
A vállalatot 2021-ben alapították, kizá-
rólagos tevékenysége az egészséges 
élelmiszerek feldolgozása és előállí-
tása. A koszovói vállalat az Enterprise 
Europe Network hálózatán keresztül 
keresi potenciális külföldi partnereit 
az együttműködéshez. A vállalat 
vállalja a logisztikai, csomagolási és 
értékesítési feladatokat a koszovói 
piacon.

BRNL20210618001
A fából készült oktatójátékok holland 
tervezője olyan európai gyártót keres, 
aki képes gyártani a 6-10 éves korú 
gyermekek számára készült, CE-je-
löléssel ellátott, mérgezésmentes fa 
játékait. A potenciális gyártók hosszú 
távú együttműködésre számíthatnak 
a fából készült játékdobozok szállí-
tására.

BRNL20210901001
Egy holland kkv, amely beltéri és 
kültéri fitneszeszközök és kisebb 
fitneszcikkek forgalmazására szako-
sodott, beszállítókat keres. A vállalat 

különböző márkájú fitneszeszközök 
nemzetközi forgalmazója. A forgal-
mazás elsősorban Belgiumra, Hollan-
diára, Luxemburgra és a Holland 
Antillákra összpontosít, és a vállalat 
szeretné tovább bővíteni beszállítói 
portfólióját. A vállalat új partnere-
ket keres forgalmazási szolgáltatási 
megállapodás megkötéséhez.

BRUK20200922001
A nemrégiben alapított brit válla-
lat olyan környezetbarát háztartási 
termékek forgalmazására szakoso-
dott, mint a tisztítókendők, kefék és 
WC-papír. Olyan új partnereket keres, 
akik képesek fenntartható forrásból 
származó és gyártott termékeket szál-
lítani. Az együttműködésre gyártási 
vagy beszállítói megállapodás kere-
tében kerülne sor.

BRTR20200812001
Egy török vállalat, amely informa-
tikai (IT) megoldásokra, különösen 
webes és mobilalkalmazásokra 
specializálódott, számos megoldást 
fejlesztett törökországi és európai 
vállalatok számára.Az alkalmazáso-
kat elsősorban olyan ágazatokban 
használják, mint az építőipar, az 
energiaipar és az e-kereskedelem. 
A cég szeretné bővíteni portfóli-
óját, ezért olyan IT-cégeket keres, 
amelyek kereskedelmi képvise-
leti szerződés keretében keresnek 
ügynököt Törökországban.

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?

Rabi Zsuzsa
Gazdaságfejlesztési vezető

+36 20 521 8322

zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.

zacskókban, illetve bármilyen méretű 
pohárban. Minden terméknek bioter-
méknek kell lennie.

BRDK20210830001
Egy nagy múltú dán vállalat régimódi, 
hagyományos kialakítású ablakokat 
gyárt, amelyeket modern technikák-
kal kombinálva olyan ablakokat készít, 
amelyek illeszkednek a klasszikus épüle-
tekhez, ugyanakkor teljes mértékben 
funkcionálisak és modern szigetelési 
tulajdonságokkal rendelkeznek. A gyor-
san növekvő kereslet kielégítése érdeké-
ben közép- és kelet-európai vállalatokat 
keresnek, amelyek gyártási megállapo-
dás keretében ablakokat gyártanának 
számukra.

BRDK20210803001
Egy dán vállalat, amely több mint 10 
éve szállít és telepít zöldtetőket, új 
beszállítót keres speciális műanyag 
tálcákhoz. A vállalat terméke egy 
meglévő tetőkre fektetett, fűvel és 
egyéb növényzettel borított plusz 
réteg, amely pozitívan járul hozzá a 
biológiai sokféleséghez és hozzájárul 
az éghajlatváltozás csökkentéséhez.

BRIT20210803001
Az olasz vállalat saját márkanév alatt 
gyárt és forgalmaz munkagépeket 
(speciális mezőgazdasági gépek a 
talaj megmunkálására és a természe-
tes gyep fenntartására). A vállalat gyár-
tási és/vagy pénzügyi partnert keres, 

Részletekért	kérjük,	keresse	kollégánkat!

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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KAMARAI	SZAKTANÁCSADÓK

Szolnoki	Mediáció	munkatársaként	
elsősorban	gazdasági,	válási,	párkap-
csolati	és	közösségi	szakterületen	
tudok	segítséget	nyújtani:

Szakterületeink:	

 ■ gazdasági,	
 ■ válási,	
 ■ párkapcsolati,
 ■ közösségi	mediáció	

Pázmándi Róbert mediátor és 
okleveles szociálpolitikus vagyok, 
2001-ben végeztem a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, speci-
alizálódva foglalkoztatáspolitikára 
és minőségbiztosításra.

2002-től módszertani munka-
társként szakmai anyagok készí-
tése, módszertani hírlevelek szer-
kesztése, pályázatírás tartozott a 
feladataim közé. Utcai Szociális 
Koordinátor képesítéssel szociális 
munkásként szereztem tapaszta-
latot. 

2010-től elsősorban sajátos hely-
zetben-munkaerő-piaci szem-
pontból hátrányos helyzetű 
csoportok többségi társadalomba 
visszailleszkedésének esélyeinek 
növelésével foglalkozom.

Közvetítőként többéves szakmai 
tapasztalattal rendelkezem. Az 
Umathum Mediátor Akadémián 
sajátítottam el az Eric Berne 
személyiség- és szisztematikus 
pszichoterápiás elméletét. 

A gazdasági mediációt Magyaror-
szágon ritkán alkalmazzák, annak 
ellenére, hogy egy független, 
pártatlan harmadik fél közvetí-
tése megoldást nyújt munkajogi 
viták, munkahelyi  szervezetek 
közötti, szervezeten belüli konflik-
tusok rendezésében. A mediáció 
során segítünk üzleti partnerek, 
üzlettársak, versenytársak közötti 
megegyezésben, melyet írásban 
megállapodásba foglaljuk. 

A válási mediáció alkalmával első-
sorban az ügyfelek szülői felügyeleti 

jogában, tartásdíj meghatározá-
sában, lakáshasználatban illet- 
ve vagyonmegosztásban merülnek 
fel viták. 

Párkapcsolati mediáció hatékony 
módszer a pároknak, hogy képe-
sek legyenek nyugodtan megbe-
szélni problémáikat. A párkapcso-
lati mediáció a többi területhez 
képest hosszabb folyamat, általá-
ban 4-6 alkalom szükséges, hogy 
az elhidegült kapcsolatuk újból 
kiegyensúlyozottá váljon.

A Közösségi mediáció  technikáit 
alkalmazzuk  lakóközösségben, 
idősek otthonában vagy akár okta-
tási intézményben ha már nincs 
esély a megegyezésre. A mediá-
tor segít elérni a megállapodást a 
felek között.  

INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS

PÁZMÁNDI RÓBERT 
SZOLNOKI MEDIÁCIÓ

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEI 

TISZTÁZÁSÁHOZ 

KÉRDEZZE KAMARAI 

SZAKTANÁCSADÓINKAT!

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

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

Szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit kérje munkatársainktól!

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz 
információra van szüksége?

Most indítja vállalkozását és szeretné megismerni 
kötelezettségeit a hatóságok felé?

Bizonytalan a vállalkozását érintő jogi kérdésekben?

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

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

?

?

?

?

A SZOLGÁLTATÁS 
DÍJMENTES!

www.iparkamaraszolnok.hu gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.56 / 510-615



A	CÉG	JÖVŐJE,	 
AZ	ÖRÖK	KÉRDÉS

Azt,	hogy	„generációváltás”	a	szó	
szoros	értelmében	is,	és	a	tágabb	

értelmezésében	 is	 kissé	 elcsépelté	
vált,	illetve	egy	kissé	félre	is	értelme-
zik	a	mindennapokban.	Nem	az	a	cél,	
amikor	generációváltás	szemüveggel	
vizsgálunk	egy	céget,	hogy	félresöpör-

jük	azokat,	akik	felépítettek	egy	vállalko-
zást,	sok	esetben	egy	birodalmat,	hanem	az,	

hogy	felvértezve	minden	szükséges	képesség-
gel	a	legeredményesebb	jövőt	valósítsa	meg	a	cég.

Azt is érdemes már az elején megje-
gyezni, hogy nem csupán a tulajdo-
nos és/vagy ügyvezető nyugdíjba 
vonulása esetén beszélünk generá-
cióváltásról. Ide értendő az is, amikor 
személyügyi változás történig, akár 
csak a középvezetők, vagy a dolgozók 
között; vagy amikor egy olyan hely-
zetbe kerül a cég, hogy fiatal kollé-
gák veszik fel a munkát, és őket kell 
bevezetni a korábban már kialakult 
közösségbe. Ezekben az esetekben 
a velük folytatott kommunikáció, az 
ő motiválásuk, vagy akár csak a szer-
vezetbe történő beillesztésük nagy-
mértékben eltér attól, ami korábban 
megszokott volt.

A kétezres évek elején a 2-5 éves 
terveket tekintettük a középtáv-
nak, míg a 10-20 év volt a hosszú táv. 
Manapság ritka és szerencsés az a 
cégvezető, aki a szervezete jövőjét 
2-5 évre előre biztosan látja, és fele-
lősséget mer vállalni erre a jövőképre. 
Ennek ismeretében hogyan tervezze 
meg az ember azt az időszakot, ami 

10-20 év múlva kezdődik igazán csak 
el és megannyi személyügyi változást 
követően kellene megtervezni ilyen-
kor a cég működését. Ez az egyik 
nagy és feloldhatatlan kérdés, ami 
a cégek életében valójában minden 
pillanatban jelen van.

Amennyiben a dolgozói szinten 
történik a váltás, elegendő csak arra 
gondolnunk, hogy hatalmas motivá-
ciós és alapértékbéli különbség van 
az egyes generációk között. Akár már 
egy 10-15 éves eltérés is kezelendő 
helyzetet teremthet, de ahogy ez 
növekszik, annál jelentősebb a szaka-
dék. Többnyire teljesen máshogy 
képzelik el a szükséges munkakö-
rülményeket, más a világképük a 
60-as, 70-es éveiben járóknak, más 
a középkorúaknak és az előbbiektől 
merőben eltérő a mostani huszo-
néves munkavállalóknak. Pedig valljuk 
be, ha őket nem tudjuk megszólítani, 
kezelni, valamint motiválni, akkor a 
cég jövője igen kérdésessé válik. Az 
a szürke köd, amibe burkolódzik ez 

a feladat, minden évvel nagyobb és 
nagyobb homályt generál.

Ezek a személyügyi változások minél 
magasabb szinten történnek a cégek 
struktúrájában, annál nagyobb veszé-
lyeket hordoznak magukban, és 
sajnos ezzel együtt, egyre kevésbé 
eredményesek. Például a tulajdo-
nosi szinten történt generációváltá-
sokat a cégek 20-30 %-a éli csupán 
túl. – derül ki az USA-ban végzett sok 
éves kutatásokból. Nagyon sok múlik 
a hozzáálláson, a rugalmasságon, a 
kiválasztott utód személyén. Ahhoz, 
hogy esélyt adjunk annak, hogy 
minden szereplő sikeresen kezelje 
a változásokat, legalább 3 évvel kell 
számolni. És ez már az utód megléte 
esetén kimondottan már csak a 
tudás, a szemlélet és a cégkultúra 
átadásának, a szoros együttműkö-
désnek és az összeszokás, össze-
csiszolódás ideje. Ezt megelőzi egy 
szintén több éves folyamat, amikor 
annak kell megfogalmazódni a tulaj-
donosok fejében, hogy „Mi a terv a 

SZŰCS DÁNIEL - CDID GROUP KFT.CÉGBEMUTATÓ
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céggel?” „Szükség van változásokra!” 
és „Mit szeretnék elérni a változások-
kal?” Ezekhez sokszor a stratégiai 
szintű szemlélethez kell visszanyúlni.

Szeretne a tulajdonos egy passzív jöve-
delmet biztosító szervezet csendes 
tulajdonosa lenni, vagy csak bizonyos 
részterületek átszervezése egy másik 
vezető kezébe a terv? Nagyon nagy a 
különbség a két lehetőség között.

Általában azt gondoljuk, hogy ugyan-
azt kell elvárni az utódtól, és pont ezért 
van sok esetben nehéz helyzetben ez 
a folyamat. Ehelyett egy saját identi-
tást kell, hogy magának kiépítsen az 
új vezető a szervezetben és el kell sajá-
títsa azokat a készségeket, amiket az 
elődjétől csak át lehet venni. Azt se 
felejtsük el, hogy az előd tudásából, 
ismereteiből is minél többet meg kell 
menteni a szervezet számára, hiszen 
ezek azok az értékek, amik mentén 
kialakult a cég. Ez egy olyan közös 

mixet 
e r e d -

ményez, 
a m i  a z 

e g y m á s r a 
épülő, egymást 

támogató isme-
retek, személyiség-

jegyek hatására ered-
ményes jövőt építhet.

A családi vállalkozások 
esetében a váltás még 

sokkal érzékenyebb, hiszen 
nem pártatlanok egymás 

számára a szereplők. Nagyságren-
dekkel hamarabb tudja kiépíteni a 
tiszteletet egy fiatal munkavállaló, 
vagy vezető, ha nem a főnök gyer-
meke. Lényegesen több odafigye-
lést és finomabb beavatkozásokat 
igényel egy ilyen kialakuló kapcsolat. 
Új kapcsolatról beszélhetünk, hiszen 
ilyen értelemben még egyik szereplő 
sem találkozott, és ezáltal nem is 
nézett a másikra. Igen nagy feladat 
elérni azt a szintet, amire már lehet 
építeni.

A legtöbb esetben a kommunikáció 
hiánya miatt eleve mínuszból indul 
a generációváltás, és ezért sokan 
csupán a kommunikációra fektetik a 
hangsúlyt, de sajnos ez kevés, hiszen 
az eredménytelen közlési forma csak 
egy tünet egy ilyen szituációban. Az 
egész folyamat alapja az, hogy a tulaj-
donos olyan utódot találjon, ahol a 
bizalom és a tisztelet kölcsönös. 
Egymás tudásának, képessége-
inek tiszteletben tartása miatt 
fontos ez, hiszen rengeteg 
későbbi ellentét adódhat 
abból, ha alapvető látás-
módban van eltérés a felek 
közt.

A tanácsadói szereplőként ilyenkor 
egy nagyon empatikus, boncolgató, 
szinte pszichológusi szerepkörben 
szükséges megjeleni, szerencsés 
esetben már a folyamat legelején. 
Ezáltal lehet segíteni a vezetőnek 
feltérképezni saját elvárásait. Sok 
esetben a vezetővel, valamint a 
támogatóival közösen kell felismerni 
a saját elvárásaikat. Szinte már-már 
coach szerepben tűnik fel ilyenkor 
a külső tanácsadó, hiszen a renge-
teg beszélgetés, a rengeteg „Miért?” 
segít a saját preferenciáik megfej-
tésében. Ez mind szükséges, hogy 
a siker minden egyes százalékába 
kapaszkodni tudjunk. A feladat olyan 
súlyú, hogy minden egyes darabka 
perdöntő lehet a jövőt tekintve.  
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Az	utóbbi	bő	10	évben,	a	2008-as	gazdasági	nehézsé-
gek	óta	találkozok	olyan	esetekkel,	amikor	a	válság-,	
és	 változásmenedzsment	 a	 megoldás.	 Azóta	 már	
több	szervezet	finomhangolásában	is	részt	vettem.
A	CDID-t	is	azért	hoztam	létre,	hogy	a	szakértő	csapa-
tunk	segíteni	tudjon	azoknak	a	cégeknek,	akik	a	szer-
vezet	 valamely	 szintjén	 az	 új	 generáció	 bevezetésével	
küzdenek,	vagy	olyan	növekedési	problémákba	ütköztek,	
amikor	a	szervezetfejlesztés	segít	stabilizálni	a	céget.

Szűcs Dániel - CDID GROUP Kft.
Mail: cdidgroup@protonmail.com  |  Mobil: +36 30 399 5777
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TÚRI	KAMRA	TUDÁSKÖZPONT,	
MELY	SZEMÉLYRE	SZABOTT	 
MEGOLDÁSOKAT	KÍNÁL

Dr.	Barancsi	Ágnes	vagyok,	a	Túri	
Kamra	helyi	termékbolt	ötletgazdája,	
agrármérnök,	20	év	szakmai	tapasz-
talattal	rendelkező	mezőgazdasági	
szaktanácsadó, pályázatíró.

Felsőfokú illetve posztgraduális 
tanulmányaimat a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetemen végeztem. 
Az Alföldi Gabonaipari Kft-nél kezd-
tem pályafutásomat 2001-ben, mint 
minőségügyi koordinátor. Két év 
múlva megalapítottam a saját cége-
met, mely azóta is mezőgazdasághoz 
kötődő szaktanácsadással, minőség-
biztosítással valamint pályázatírással 
foglalkozik. Gyermekeim születése 
után főiskolai docensként agrár 
felsőoktatási intézményben (Mezőtúr) 
dolgoztam, kutattam. Az élet aján-
dékának tekintem azt a lehetőséget, 
hogy közel 7 évig tevékenykedtem 
a Miniszterelnökség majd az Agrár- 

minisztérium égisze alatt működő 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál. 
Jelenleg a Szegedi Egyetem Mező-
gazdasági Karán oktatok, hallgatói 
kutatócsoportot vezetek, valamint 
irányítom a Mezőtúron működő saját 
tanácsadó hálózatomat a Túri Kamra 
Tudásközpontot.

Vállalkozóként, egyetemi okta-
tóként folyamatosan képzem 
magam, mert hiszek az életen át 
tartó tanulás eszméjében. Ezáltal 
komplex tanácsadást és teljeskörű 
lebonyolítási szolgáltatást kapnak 
tőlem ügyfeleim. Szívügyemnek 
és kötelességemnek tartom, hogy 
ebben a külső ingerekkel terhelt 
világban elsősorban a feltörekvő 
fiatal nemzedék számára értéket, 
minőséget közvetítsünk, közvetít-
sek. 2017-ben megalkottam a Túri 
Kamra brandet, melyet a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala bejegy-
zett védjegyként lajstromozott. 

Pályázatírói, szaktanácsadói szolgál-
tatásunk elsősorban mezőgazdasági 
vállalkozók és magánszemélyek 
számára nyújt fejlesztési lehetősé-
get, teljes körű menedzselést. Vállal-
kozásoknak és civil szervezeteknek 
kiírt projektek megírásában, lebo-
nyolításában egyedi egyeztetést, 
mérlegelést követően tudok segít-
séget nyújtani. Minőségbiztosítási és 
irodai asszisztencia tevékenységem 
minden szektor számára kínálhat 
megoldást.

Irodám mini inkubátorházként 
működik Mezőtúron, személyre 
szabott ajánlatokat, megoldásokat 
tudok nyújtani ügyfeleim problémá-
iknak megoldására, fejlesztési lehető-
ségeik kiaknázására.

DR. BARANCSI ÁGNES - TÚRI KAMRA TUDÁSKÖZPONTCÉGBEMUTATÓ
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Szolgáltatásaim:

2001. óta tartó szaktanácsadási 
tevékenységem partnereim igényé-
nek növekedéséhez, átalakuláshoz 
igazodva időről-időre bővült. Jelen tevé-
kenységi köröm egy letisztult, egymásra 
épülő szortiment képét mutatja. Szol-
gáltatásaim nagyban hozzájárulnak a 
helyi gazdaság fejlesztéséhez, a helyi 
identitástudat növeléséhez. 

Az irodámban dolgozó kollégákkal 
együtt elsősorban mezőgazdasági és 
élelmiszeripari projektírást és kizáró-
lag ezen szektorokra adaptált minő-
ségbiztosítási rendszerek kiépítését, 
szaktanácsadását vállaljuk. A Túri 
Kamra brand, védjegy hálózatot helyi 
kézművesek alkotják.

Innovatív megoldásként jelent meg 
az irodai asszisztencia és a pénzügyi 
szaktanácsadás, melyhez az ötletet 
a pandémiás helyzet nehézségeivel 
küzdő mikro-és kis vállalkozások prob-
lémahalmaza adta.

Ahhoz, hogy partnereimnek a legjobb 
szakmai alternatívát tudjam kínálni, 
megalapozott szakmai tudásomra, 
minőségorientált szolgáltatás palet-
támra támaszkodom.

…hogy miért jó a közös együttműködés?

 ■ Segítségemmel akár több millió 
Ft-ot nyerhetnek partnereim a 
pályázati lehetőségek igénybevé-
telével

 ■ Ügyfeleim a Túri Kamra üzleti háló-
zat, közösség részévé válnak, ahol a 
kapcsolati tőke, a további kapcsola-
tépítés erős hangsúlyt kap

 ■ Nem 100%-os támogatású pályá-
zat esetén segítek megtalálni a 
hiányzó önerő finanszírozását

 ■ Nem kell szabadságot kivenni, 
idegeskedni a hivatali ügyintézés 
akadozása miatt, minden terhet 
leveszek az Ügyfél válláról

 ■ Mindig jelzem a következő teen-
dőt és annak határidejét, tehát 
minimális energia- és időbefekte-
tés szükséges Ügyfeleim részéről

 ■ Segítségemmel hozzáadott érté-
ket teremthet ügyfelem, fejlőd-
het a vállalkozása infrastruktúrája, 
szervezete.

Munkámat szívvel, lélekkel, szakmám iránti 
szeretettel, elhivatottan végzem. Azt gondolom, 
ezek az értékek teszik igazán sikeressé a 
munkámat, mert „a siker első lépése, hogy 
megengedd magadnak a lehetőségét”.

Dr.	Barancsi	Ágnes	
Túri Kamra brand ötletgazdája
Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 29. 
Mail: info@barancsiagnes.hu 
Mail: postmaster@turagro.t-online.hu 
Tel.: +36-30-359-7435 
Fb.: facebook.com/barancsi.agnes
Web: barancsiagnes.hu

2001-2021.	évi	mutatók
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KULTÚRA.  
TISZA-TÓ.	 
KERÉKPÁROZÁS.

Ez	az	a	három	szerelem,	mely	életre	keltett	Debreczeni	Ildikóban	valami	egészen	
egyedit	és	Magyarországon,	illetve	Európában	eddig	egyedülállót.	A	25	éve	sikeresen	
működő	vállalkozásával,	a	Jelmez-Art	Kft-vel,	15	éve	kijutott	a	nagyvilágba,	ahol	ez	idő	
alatt	számos	neves	operaháznak	dolgoztak,	ismerték	meg	világukat,	amelyet	szeretne	
a	magyar,	valamint	a	külföldi	közönségnek	is	megmutatni.	A	cél	a	minőségi	kultúra,	
népszerűsítése	és	megszerettetése	idéntől	már	nem	csak	a	csodálatos	Tisza-tónál,	
hanem	a	Velencei-tónál	és	2022-től	a	Balatonnál	is.

A Magyar Tavak fesztiváljának külde-
tése az ország különböző régióinak 
bemutatása, megismertetése, a 
térségek településeinek gazdasági 
fellendítése a turisztika és az azt 

segítő kulturális rendezvények által. 
A Fesztivál jelentősen szolgálja a 
Tisza-tó, a Velencei-tó és a Balaton 
fejlődését, a térségek szálláskapa-
citásának kihasználtságát, illetve a 
gyógy-és bor-gasztronómiai kínála-

tának értékesítését is erősíti. A ren-
dezvény egyediségét és jelentőségét 
elismerve állapította meg 2014-ben 
a Magyar Turizmus Zrt. hogy a 
Fesztivállal „egy új termék született”, 
mely egyedülálló Európában. 

A projekt egy céges csapa-
tépítő túrával kezdődött 
2014-ben, melyet meg-
annyi pozitív visszhang 

követett a résztvevők 
és a támogatók 
részéről egyaránt. 
Ekkor egy kb 50 
fős, munkatársak-
ból és barátokból 

álló társaság 
tekerte körbe 
a Tisza-tavat. 
A 67 km-es 
távba ekkor 
3 megállót 
iktattak be, 
ahol opera-

JELMEZ-ART KFT.CÉGBEMUTATÓ
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énekesek mini koncertjei során 
pihenhették ki az út fáradalmait.

Ezen esemény folytatásaként került 
megrendezésre 2015-ben, az immár 
II. Tour D’Opera Tisza-tavi kerék-
pártúra névre keresztelt egynapos 
program. A nyilvánosan meghirde-
tett rendezvény során a több mint 
250 résztvevőt, 11 megálló alkal-
mával 11 mini koncerten összesen 
87 művész szórakoztatta és hozta 
el nekik az opera, táncművészet 
illetve a kamarazene világát. Az 
esemény sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a több mint 30 
különböző médiumban megjelent 
interjú és beszámoló, melyekben 
egytől egyig pozitívan méltatták a 
rendezvényt.

8 évvel később a mára Magyar 
Tavak Fesztiválja névre keresztelt 
programsorozat, bemutatkozott 
a Velencei-tónál is és sikeresen 
zárta az évadot a Tisza-tónál is. A 
fejlődés nem áll meg, a 2022-es 
év további bővítésről és további 
meglepetésekről szól majd.  Amikor 
is a zászlóshajó Tisza-tavi Fesztivál 
és a Velencei-tavi Fesztivál mellett 
a Balaton is csatlakozik a program-
sorozathoz, és a nyár végén meg-
rendezésre kerül a Balatoni Opera 
Fesztivál is. A rendezvény továbbra 
is nagyon közkedvelt céges, és ba-
ráti társaságok körében, ahol a csa-
patépítés, a közös élmény szerzés a 
fő szempont. Különösen fontos ez 
ezekben a poszt pandémiás idők-
ben, amikor a természetben töltött 
minőségi idő felértékelődik. 

A három napos programsorozat 
keretében a közönség részt vehet 
egy nagyszabású gála koncerten 
a Szolnoki Szimfonikus zenekar 
közreműködésével, akik hivatalos 
fesztiválzenekarként csatlakoztak 
a Magyar Tavak Fesztiváljához. A 
neves hazai és külföldi produkciók 
és a természetes tóparti környezet 
egyedi élményt nyújt nem csak a 
közönségnek, de a fellépő művé-
szeknek is. 

A fesztivál második napján rajtol el 
a Tour D’ Opera kerékpáros tókerülő 
ahol tóparti települések bevonásával 
számos zenei megállóponton élvez-
hetik a résztvevők az előadásokat.

A program harmadik napján a Boat 
D’ Opera kap szerepet ahol a közön-
ség hajóra, csónakokba száll, és a 

vízen közelíti meg a színpadokat 
ahol különböző zenei koncerteket 
hallgathatnak meg. 

A sport szerelmesei lehetőséget 
kapnak, hogy együtt fussanak Mik-
lósa Erika Kossuth, Liszt Ferenc és 
Príma Primissima díjas operaéne-
kessel, aki a magyar Tavak Feszti-
váljának nagykövete, az OPERUN 10 
km-es élményfutás keretében. 

A cél, hogy a Magyar Tavak Feszti-
válja, Magyarország első számú ősz-
művészeti fesztiválsorozata legyen, 
és minél több emberhez jusson el 
az opera, a jazz és a minőségi zene 
szépsége, szeretete.

A Tisza-tavi Fesztivál mellé társult 
Velencei-tó és Balatoni régió után, a 

fesztivált határon túli országokban 
is van lehetőség megismertetni, 
megszerettetni és nem csak a helyi 
régiókat, de hazánk hírét is növelni, 
mind a kultúra mind a turizmus 
területein. Az elmúlt évek törek-
vései nem múltak el a nélkül hogy 
egyre több vállalat látja a lehetősé-
get a Magyar Tavak Fesztiváljában 
és támogatóként, együttműködő 
partnerként is a fesztivál mellé áll-
tak, és állnak. Ezen partnerekkel és 
kitartó munkával elérhetővé válnak 
a kitűzött célok. 

Debreczeni Ildikó fáradhatatlan 
munkája a kultúra a természet a 
sport szeretete garancia a további 
sikerekre.  
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A	PROFESSZIONÁLIS	 
VÁLASZTÁS
A	világ	vezető	mezőgazdasági	termékeinek	piacán	a	McHale	márkanév	 
egyet	jelent	a	magas	minőséggel,	hatékonysággal	és	nem	utolsó	sorban	 
a	megbízhatósággal.	A	McHale	termékek	hat	kontinens,	több	mint	55	 
országában	megtalálhatóak.

MCHALE HUNGÁRIA KFT.CÉGBEMUTATÓ
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Az ír tulajdonú gépgyártó válla-
lat a szálastakarmány betakarí-
tásához szükséges mezőgazda-
sági munkagépek fejlesztésére 
és gyártására specializálódott, 
gyárai az írországi Ballinrobe- 
ban és Magyarországon, Szol- 
nokon találhatóak.

A McHale által gyártott termé-
kek körébe tartoznak a fix- és 
változókamrás körbálázó gépek, 
kör- és szögletesbála-csomago-
lógépek, a Fusion modellcsalád 
kombinált bálázó-csomagoló 
gépéi, bálabontók, fűkaszák, 
rendkezelők, bálamegfogó,  
illetve bálavágó adapterek. 

A McHale a kutatás-fejlesztést, 
illetve termékeinek tesztelését a 
végső felhasználók elvárásaihoz 
igazodva és egyben az ők közre-
működésével együtt végzi. A 
gépek fejlesztései során, szigorú 
tesztelésnek vetik alá gépei-
ket a világ több táján, kiemelt 
végfelhasználók bevonásával. 
Összehangolva így az innovatív 
megoldásokat a felhasználói 
igényekkel. 

A gyártás az erre a célra kialakí-
tott, modern gyártóegységek-
ben történik, ahol a legújabb 
lézer- és robottechnológiát 
alkalmazzák, ISO minőségbiz-
tosítási rendszerrel párosítva. 
Fontos hangsúlyt fektetnek 
a kutatás-fejlesztésre, melyet 
házon belül, csúcstechnológiák 
felhasználásával folytatnak. 
A gépek a termékfejlesztési 
folyamat során szigorú tesz-
telésen mennek keresztül. A 
termelési folyamat kulcsfontos-
ságú jellemzője, hogy a gyár-
tási procedúra során minden 
felhasznált alkatrész pontosan 
nyomon követhető. A gyártási 
folyamat legvégén minden 
egyes elkészült gépet letesztel-
nek és beállítanak, még mielőtt 
azok végleg elhagynák a gyárat.

Ennek eredményeképpen 
garantált, hogy a felhasználók-
hoz a legjobb minőségű, felsze-
reltségű és tervezésű termék jut 
el, amely biztos alapja annak, 
hogy egy McHale termék való-
ban egy „befektetés a jövőbe.”

A McHale Hungária Kft. az 
elmúlt 17 évben dinamikus 
fejlődésen ment keresztül, 
számos nagy értékű beruházást 
hajtott végre a megalakulás 
óta, részben pályázati forrás-
ból, részben önerőből, mely a 
kapacitásnövelés, valamint a 
gyártási színvonal folyamatos 
fejlesztése mellett a munka-
hely teremtés szempontjából is 
kiemelkedő fontosságú. 

A közelmúltban megépítésre 
és üzembehelyezésre került 
egy teljesen új, korszerű KTL és 
porfestő üzem, mely beruhá-
zás összértéke meghaladta a 
2,2 milliárd forintot. A jövőbeni 
fejlesztések és a termelési kibo-
csátás folyamatos növekedése 
további munkahelyek teremté-
sére ad lehetőséget. A vállalat 
életében kiemelt szerepet kap 
a sport, a kultúra, valamint 
civil szervezetek és társa-
dalmi események, valamint 
több, a város életében kiemelt 
esemény támogatása.

A McHale Hungária Kft. dinami-
kus fejlődését, gazdasági tevé-
kenységét, valamint társadalmi 
szerepvállalását több rangos 
díjjal is elismerték az elmúlt 
években. 

2008-ban a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Debre-
ceni Akadémiai Bizottság 
által kiírt pályázaton a McHale 
Hungária Kft. elnyerte a 2008. 
évi Innovációs Díjat, 2010-ben 
Az Év Vállalkozása díjat kapott 
a vállalat a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarától, 2018-ban pedig 
Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Gróf Szapáry Gyula 
díjat ítélt vállalatunknak a város 
életében betöltött gazdasági 
tevékenysége, valamint társa-
dalmi szerepvállalása elismeré-
seként.  
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EGYÉB	KŐOLAJTERMÉK	 
TERMÉKDÍJA
A	következő	sorok	a	termékdíj	szabályozás	azon	termékéről	szólnak,	amely	a	gaz-
dálkodóktól	a	termékdíjköteles	termékek	közül	talán	a	legnagyobb	szakértelmet	
igénylik.	Általános	értelemben	a	termék	nem	más,	mint	emberi	munkának	vala-
mely	szükséglet	kielégítésére	alkalmas	eredménye,	míg	a	környezetvédelmi	ter-
mékdíjról	2011.	évi	LXXXV.	törvény	(termékdíj	törvény)	értelmében	a	termékáram	
nem	más,	mint	az	egyes	termékek	hulladékgazdálkodási	szempontok	alapján	
képzett	termékkategóriák	összessége.

DEBRECZENI LÁSZLÓ - KAMARAI SZAKTANÁCSADÓVÁLLALKOZÁS

Más aspektusból a kibocsátási oldalon olyan gazdasági 
szabályzó eszközt vezetett be a jogalkotó, ami „beépül” 
a termék árába – értéket adva ezzel a terméknek – és 
ezen keresztül arra ösztönzi a társadalmi élet szereplőit, 
hogy a hulladék státuszban lévő egyéb kőolajtermék 
is kerüljön vissza a gyártási folyamatokba és ne szeny-
nyezze környezetünket, vagyis maga a termék, annak 
anyaga ismét kerüljön felhasználásra. 

Mielőtt a szóban forgó termékdíjköteles termékkel 
megismerkednénk, szólni kell a termékek lehatárolását 
befolyásoló áruismeretről és áruosztályozásról. Ha egy 
vállalkozás belföldön állít elő vagy külföldről hoz vala-
milyen egyéb kőolajterméknek árut, akkor először is 
meg kell ismernie annak lényeges paramétereit. Persze 
ehhez termékenként más és más ismerethalmaz szük-
séges, de mindenekelőtt lényeges szempont, hogy a 
gyártó/behozó részéről valamely személy jól ismerje a 
terméket, és ismerje meg annak termékdíj szempontú 

– ilyen például a jellemző tulajdonság és a felhasználási 
cél – releváns tulajdonságait. A mindennapi gyártási 

és kereskedelmi tevékenység végzése során gyakran 
előfordul, hogy az egyéb kőolajtermék tulajdonságaival 
a cég részéről senki sincs tisztában – illetve az isme-
retekkel rendelkező személy kiléte nem ismert –, sőt 
sokszor a terméknek csak a fantázia neve ismert. Ez 
természetesen a napi életvitelhez – ha szűkösen is, de – 
elegendő, azonban vannak olyan tevékenységek, – ilyen 
például a tervezés, a gyártás, illetve a termékdíj-köte-
lezettség teljesítése –, amikor már pontos áruismeret 
szükséges. 

Az egyéb kőolajtermékek lehatárolásához nélkülözhe-
tetlen a termék pontos ismeretén és a biztonsági adat-
lapon túl, a Kombinált Nomenklatúra alkalmazásában 
való jártasság. A termékdíj törvény 1. § (4) bekezdése és 
a 2.§ 32a. pontja alapján a termékdíj-köteles termékek 
megállapításához a vám- és a statisztikai nómenklatú-
ráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 
rendelet I. mellékletét, azaz a Kombinált Nómenklatúra 
tárgyév január 1-jétől hatályos egységes szerkezetű válto-
zatát kell alkalmazni.

Lényeges megemlíteni, hogy sok esetben az egyéb 
kőolajtermék nem önálló termékként, hanem más 
termék részeként jelenik meg, és a kibocsátónak ezt 
fel kell tudni ismerni. A más termék része akkor jöhet 
szóba, ha a termék, mint fődolog nem tartozik a termék-
díjköteles termékek közé, azonban annak egyes része(i), 
mint tartozék és/vagy alkotórész már megtalálható a 
termékdíjköteles termékek között. 

A tartozék nem más, mint az egyes termékhez funkcio-
nálisan kapcsolódó, vagyis a fődolog rendeltetésszerű 
használatához vagy épségben tartásához rendszerint 
szükséges vagy azt elősegítő mellékdolog. Az alkotórész 
a termékkel olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az 
elválasztással a termék vagy elválasztott része elpusz-

tulna, vagy használhatósága számottevően csökkenne. 
Az is lényeges, hogy az alkotórész elveszti az önálló dologi 
létét a termékkel való kapcsolata során. 

Célszerű tehát jól megvizsgálni azokat a termékeket, 
melyekbe például valamilyen kenőolaj került betöltésre.

Azok az egyéb kőolajtermékek, melyeket termékdíj terhel, 
a termékdíj törvény 1. számú mellékletének (továbbiak-
ban: melléklet) c) pontjában, vámtarifaszám bontásban, 
összesen 9 tételben találhatóak meg. A melléklet átta-
nulmányozása során kitűnik, hogy az egyéb kőolajtermék 
túlnyomórészt a Kombinált Nómenklatúra a 27. Árucso-
portjából, míg egy-egy áru esetében a 34. és a 38. Árucso-
portból kerültek lehatárolásra.

Lehatárolás
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Az egyéb kőolajtermék lehatárolásánál figyelembe 
veendő szempont, hogy a termékáramnál nem kerül 
alkalmazásra az ex és a * jelzés, ezért a kenőolajok közül 
az a termékdíjköteles termék, amely az 1. § (3) bekezdés c) 
pontja alá tartozik és szerepel termékdíj törvény 1. számú 
mellékletének c) pontjában megnevezésként, illetve a 
hozzá tartozó vámtarifaszám és HR-KN alszámos bontás-
ban, kivéve két esetben a kenőzsírokat.

A táblázatban vastag betűvel szedett kenőolajokra, a 
3403 vámtarifaszámon belül a 3403 19 10 és a 3403 19 
80 vámtarifaszám és HR-KN számok alá tartozó kenő-
olajokra alkalmazni kell a jövedéki adóról szóló 2016. 
évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseit, mint például 
a kiszerelés nagysága és az ehhez kapcsolódó jövedéki 
engedélyes kereskedelem szabályai.

Megnevezés Vámtarifaszám és
HR, KN alszám

Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj, biodízel-tartalommal is 2710 19 81
2710 20 90

Hidraulikaolaj, biodízel-tartalommal is 2710 19 83
2710 20 90

Fehérolaj, folyékony paraffin, biodízel-tartalommal is 2710 19 85
2710 20 90

Hajtóműolaj és reduktorolaj, biodízel-tartalommal is 2710 19 87
2710 20 90

Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj,  
biodízel-tartalommal is

2710 19 91
2710 20 90

Villamosszigetelési olaj, biodízel-tartalommal is 2710 19 93
2710 20 90

Más kenőolaj és más olaj, biodízel-tartalommal is
kivéve: kenőzsírok

2710 19 99
2710 20 90

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy 
csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az 
öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más  
anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, kőolaj- vagy 
bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal
kivéve: kenőzsírok

3403

Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, 
amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömeg-
százaléknál kisebb arányban tartalmaz
kivéve: amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem tartalmaz

3819 00 00

A termékdíj alapja a termékdíjköteles egyéb kőolajter-
mék tömege kilogrammban meghatározva. A tömeg 
meghatározása a kötelezett feladata, amit a kérdéses 
termékkörnél az adott áru térfogatából és sűrűségé-
ből határozható meg. A pontos tömegadat az alapja 
a nyilvántartásnak, azonban sok esetben a bevallások 
adatait szolgáló nyilvántartások bizonylati szinten nem 
ellenőrizhetők vissza, illetve a kötelezettek jellemzően 
a belföldi és külföldi partnertől kapott számlán, fuva-
rokmányon szereplő adatokra hagyatkoznak és nem 
győződnek meg azok helyességéről, ezért a termék-
díj alapjának meghatározása nem a tényhelyzetet 
tükröző adatok felhasználásával történik.

Az egyéb kőolajtermék esetében egyéni hulladékke-
zelést teljesítőként történő hulladékhasznosítási köte-

lezettség nem, kizárólag a kollektív hulladékkezelés 
teljesítése alkalmazható. 

Ez utóbbi teljesítése során a kötelezett által megfize-
tendő termékdíj olyan átalányérték, mely az állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékeny-
sége által az országos hulladékgyűjtés és hasznosítás 
átlagos mértékű teljesítéséhez szükséges forráso-
kat biztosítja. A kollektív teljesítés esetében az adott 
tárgyidőszakban a kötelezett által forgalomba hozott 
vagy felhasznált termékdíjköteles egyéb kőolajter-
mék kilogrammban mért tömegét kell megszorozni 
a teljes termékdíj-tétellel – Ktdt. 2. számú melléklet c) 
pontja szerint 114,-Ft/kg –, és ez az érték, majd az ezer 
forintra kerekített érték adja a ténylegesen fizetendő 
egyéb kőolajtermék termékdíj összegét.

Termékdíj-kötelezettség
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A hatályos termékdíjas szabályozás szerint a használt 
vagy hulladékká vált kenőolaj anyagában történő 
hasznosítása lehetőséget ad a kenőolaj után befizetett 
termékdíj visszaigénylésére.

Alapvető rendelkezés, hogy a termékdíjat azon termé-
kek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan 
a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható 
módon megtörtént. Ez a szabály általános érvényű, 
ami annyit jelent, hogy a kötelezett és a visszaigénylő 
személye elkülönülhet egymástól feltéve például, 
hogy a visszaigényléshez szüksége termékdíj szám-
lán való feltüntetése jogszerűen megtörtént. Azon-
ban a kenőolaj esetében ennél szigorúbb a termékdíj 
szabályozás, mivel csak és kizárólag a kötelezett lehet 
az a személy, aki a visszaigénylést igénybe veheti. Erre 
vonatkozó a visszaigénylés egy különös szabályát 
tartalmazza a Ktdt. 25.§ (2) bekezdése, mely szerint 

„A kötelezett az általa befizetett egyéb kőolajtermék 
termékdíját visszaigényelheti, amelyre vonatkozóan a 

használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termék-
díjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő 
hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a 
hasznosítás tényét igazolja.”

Visszaigénylés alapja a kötelezett által a tárgynegyed-
évben hasznosításra átadott használt vagy hulladékká 
vált kenőolaj mennyisége. 

Ha a kibocsátó saját maga végzi a hasznosítást, akkor 
az általa hasznosításra átvett használt vagy hulla-
dékká vált kenőolaj mennyisége a mérvadó. Saját célra 
felhasznált köteles kenőolaj esetében, ha a kibocsátó 
saját maga végzi a hasznosítást, akkor a hasznosított 
használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége 
képezi a visszaigénylés jogszerű alapját. Lényeges 
rendelkezés az is, hogy a negyedéves bevallásokban 
visszaigényelt kenőolaj termékdíjának göngyölített 
összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó 
kenőolaj befizetések göngyölített összegét.  

Termékdíj	visszaigénylése

D ebre czeni  L ászló 
vagyok. A környezet-
védelmi  termékdí j 
jogi szabályozásának 
hatályba lépése óta, több 
mint 21 éve foglalkozom 
ezzel a környezetgazdál-
kodási szabályzóval. Vám- 
és Pénzügyőrség hivatá-
sos állományú tagjaként 
1996-tól a vámkezelé-

sek hatósági ügyintézése során alkalmaztam 
a környezetvédelmi termékdíj jogszabályi 
rendelkezéseit, majd 2000-től a Rendőrtiszti 
Főiskola főoktatójaként a vámjog és vámeljárá-
sok tantárgy keretein belül a főiskola nappali és 

levelező tagozatos hallgatói számára oktattam a 
környezetvédelmi termékdíj szabályait. 2006-tól 
a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnok-
ságán, majd 2011-től a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talnál vettem részt a környezetvédelmi termék-
díj jogalkotási folyamatában, valamint munkám 
során a termékdíj szabályozást érintő adóztatási, 
ellenőrzési, oktatási és elemzési részterületekkel 
foglalkoztam. 1998-tól főiskolai szintű képzések, 
felsőfokú szakképzések, és egyéb tanfolyamok 
keretein belül végzek környezetvédelmi termék-
díjat érintő oktatási tevékenységet, továbbá 
több száz szakmai rendezvényen, konferen-
cián tartottam előadást – kamaráknál, szakmai 
szövetségeknél, oktatásszervező intézmények-
nél stb. – e témában.

DEBRECZENI LÁSZLÓ
KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ - KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ
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Budapest - Központ
H-1101 Budapest,
Kőbányai út 49.
Tel.: +36 1 4342 995
Fax: +36 1 4342 994

Mezőtúr - Gyár
H-5400 Mezőtúr,
Vásárhelyi Pál u. 2.
Tel.: +36 56 578 400
Fax: +36 56 578 401

FF Fémfeldolgozó Zrt.

sales@ffzrt.hu
www.ffzrt.hu

RevGroup.hu

FF Fémfeldolgozó Zrt. – a Rév Csoport tagja
… és a rozsdamentes anyagok specialistája több, mint 70 éves tapasztalattal.

Az FF Fémfeldolgozó Zrt. jogelődjét 1949-ben alapították, 2005-ben vált a Rév Csoport tagjává.
A nyolcvanas évek óta nagy nyugati – elsősorban német – cégek beszállítója, legfőképpen gasztro-
technikai területen. A Mezőtúron található gyárban a többszöri fejlesztések eredményként korszerű
gyártóbázis működik, ahol az utóbbi években egyre nagyobb hozzáadott értékű, komplettebb
berendezések, termékek is készülnek. 2016/17-ben a cég megvásárolta az egyik német
partnerének, a BLANCO Professional cégnek a komplett kórház-egészségügyi bútorgyártó
üzletágát, így a Németországban piacvezető termékek most már Magyarországon készülnek, FF
MED néven. A saját gyártású, kimagasló minőségű fémbútorok tagjai: kórházi szekrények és
szekrényrendszerek, egészségügyi (funkcionális) mobil bútorok, operációs térben és járóbeteg-
osztályokon alkalmazott rozsdamentes mobil bútorok, nagy tárolási kapacitású, valamint steril
logisztikai megoldásokat biztosító mobil szekrények. További információk honlapunkon: www.ffzrt.hu
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