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E-mail: info@argosoft.hu    |    Telefon: +36 30 935 5005

Az ArgoSoft Kft. több kis- és középvállalkozás 
informatikai rendszerfelügyeletét és 
üzemeltetését látja el már 2006 óta.

Többek között segítünk az informatikai eszközök 
beszerzésén és beüzemelésén túlmenően, azok 
üzemeltetésében is. Cége alkalmazottainak 
segítünk akár a mindennapos IT problémák 
elhárításában is, legyen szó helyszíni 
kiszállásról vagy távsegítség nyújtásáról.

Vállaljuk Windows szerverek üzemeltetését 
virtuális környezetben, teljes vírus és 
kémprogram védelem kiépítését, a helyi 
IT infrastruktúra fejlesztését.

Segítünk továbbá cége hatékonyságát növelni 
privát felhő szolgáltatásainkkal is.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjen 
ajánlatot az info@argosoft.hu e-mail címen.
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Dr. Sziráki András, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke 2022. február 
16-án töltötte be 90. életévét. Az 
alkalomhoz illően szervezett ünnepi 
rendezvényen – mely a kamara elnö-
kének meglepetés volt – a megye és 
a város, az országos és területi kama-
rák, intézmények vezetői, valamint 
vállalkozók köszöntötték az elnököt. 
Az Innovációs és Technológia Minisz-
térium levélben fejezte ki jókíván-
ságait és elismerését az elnök több-
évtizedes, a gazdaság területén 
kifejtett munkája elismeréseként.

Dr. Sziráki András 1932. február 16-án 
születetett Jászladányon, 5 gyer-
mekes család első szülöttjeként. 
Egyszerű munkáscsaládból szár-
mazott, édesapjától tanulta meg a 
munka szeretetét, aki élete végéig 
dolgozott. Édesanyja varrónő volt. A 
sok-sok nélkülözés miatt, hogy segítse 
családját 12 éves korától cselédként 
dolgozott egy tanyán, ahol többek 
között a gépek karbantartása is fela-
data volt. Innen ered a gépipar iránti 
szeretete. 1956 nyarán ismerte meg 
feleségét, Horváth Borbála szülész-

nőt egy szülőotthonban, akivel pár 
hónap elteltével összeházasodtak, és 
a mai napig harmonikus és boldog 
házasságban élnek. Házasságukból 
2 gyermekük született, Bea és András, 
akiket arra neveltek, hogy a boldo-
gulás alapja a munka és a tanulás. 3 
unokájuk és 2 dédunokájuk van.

Iskolai végzettségei:

 ■ 4 polgári iskola
 ■ Géplakatos Szakmunkás Iskola
 ■ Gépipari Technikum, Szolnok
 ■ Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem Gépészmérnöki Kara, 
Gödöllő

 ■ Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
 ■ Műszaki doktori cím megszer-

zése, Gödöllő 
 
Kiemelkedő gazdaságszervező és 
tudományművelő munkája elismeré-
seként 1990-ben címzetes egyetemi 
tanárrá nevezték ki a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemen.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Agrár Műszaki Bizottság munkájában 
1988-tól 2006-ig vett részt.

Beosztásai:

1957. január 8-tól a szolnoki Mezőgép-
nél és jogelődeinél

 ■ 1957-1959 - szerelő
 ■ 1959-1961 - művezető
 ■ 1961-1963 - üzemvezető
 ■ 1963-1970 - gyáregység igazgató
 ■ 1971-1975 - vállalati főmérnök
 ■ 1976-1978 - műszaki igazgató
 ■ 1978-2000 - vezérigazgató 
 ■ 1999. június 1-től 2000. június 1-ig 

a Mezőgép Zrt. Felügyelő Bizott-
ságának elnöke

 ■ 2000. június 1-től 2000. decem-
ber 31-ig a Mezőgép Zrt. vezér-
igazgatójának műszaki-gazda-
sági tanácsadója.

 
A Mezőgép története 1949-ig nyúlik 
vissza. Ekkor alapították Szolnokon a 
Fazekas Rudolf-féle lakatosműhely-
ből a cég elődjét. A gépállomásból 
először gépjavító vállalat lett, majd 
1976-ban, több más egykori gépál-
lomás egyesüléséből - közöttük volt 
a tószegi, a szolnoki Besenyszögi úti 
gépállomás - alakult ki a Szolnoki 
Mezőgép Vállalat.

2022. FEBRUÁR 16.AKTUÁLIS

Születésnapján  
köszöntötték  
a kamara  
elnökét
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Később az Egri Mezőgép Vállalat és a 
Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár 
Törökszentmiklósi Gyárának össze-
vonásából jött létre a Szolnoki Mező-
gazdasági Gépgyártó és Szolgáltató 
Vállalat.

A vállalat működése során Dr. Sziráki 
András mindig hangsúlyt fektetett 
a termékfejlesztésre. Sorra kerül-
tek kifejlesztésre a saját terméknek 
minősülő rendsodrók, szárzúzók, 
felszedő kocsik, felszedő adapterek 
és a különféle szárító berendezések. A 
saját fejlesztés mellett a cég az akkori 
legmodernebb nyugati fejlesztésű 
szálastakarmány betakarító gépek 
gyártási jogának megszerzése felé is 
nyitni tudott, így került sor a gazda-
ságokban a mai napig használatos 
Hesston körbálázó, és a Claas licenc 
alapján technologizált RK kaszacsa-
lád gyártására.

A hazai piacon elért sikereket a 
nyugat európai, sőt tengeren-
túli eladások is kisérték. Jelentős 
érdeme volt abban, hogy a szolnoki 
MEZŐGÉP 1967-től fokozatosan 
építette ki nyugati exportpiacait 
Németországban, Franciaország-
ban, Angliában, a Benelux államok-
ban, Olaszországban, a Skandináv 
államokban, az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Izraelben és Auszt-
ráliában. 

Kiemelkedő eredményeket ért el a 
vállalat a nyugat európai és ameri-
kai neves mezőgazdasági cégek-
kel való (Claas, Krone, John Deere, 
IDASS, Kuhn) közös ipari kooperá-
ció működtetésével, melynek során 
nem csupán megbízható, minőség-
stabil beszállítóvá vált, hanem részt 
vállalt egyes partnerek termékeinek 
műszaki fejlesztésében is. 

Folyamatos innovációval és verseny-
képes minőséggel 1990-ben a nyugati 
export a Vállalat értékesítésének 
már a 88 %-át tette ki. A 70-es évek 
közepétől megszervezte az integrált 
gyártást, széleskörű beszállítói prog-
rammal. A vállalkozás 5.380 fő részére 
biztosított munkalehetőséget. 

Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
van Szolnok-Törökszentmiklós-Kisúj-
szállás településeken a hazai mező-
gazdasági gépgyártás súlypontja.

Közéleti munkája:

 ■ Országgyűlési képviselő (1985-
1990)

 ■ Címzetes egyetemi tanár (1990 - )
 ■ Mezőgazdasági Gépgyártók 

Országos Szövetségének alapító 
elnöke (1991)

 ■ MEZŐGÉP Kajak-Kenu Sporte-
gyesület elnöke (1991-2014)

Kiemelkedő gazdaságszervező és 
tudományművelő munkájáért

 ■ 1993-ban Aschner Lipót díjban, 
 ■ 1994-ben Eötvös Lóránd díjban, 
 ■ 1997-ben Ezüst Pelikán díjban,
 ■ 1998-ban Gazdaság Fejlesztési 

díjban,
 ■ 2003-ban a Magyar Köztársaság 

Arany Érdemkeresztje díjban, 
 ■ 2008-ban Mercur Díjban,
 ■ 2017-ben Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetésben,
 ■ 2020-ban Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Gazdasági Díj kitüntetés-
ben részesült.

 
Kamarai tevékenysége:

1994-től a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnöke,

1997-től a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke.

Több éves tárgyalás és nemzetközi 
szakmai kapcsolatai eredménye-
ként 1994-ben az olasz DERULA 
rétegelt lemezgyártó céget Szol-
nokra, 1995-ben a német CONTAREX 
mezőgazdasági gépgyártó céget 
Kisújszállásra, 1997-ben a német 
CLAAS mezőgazdasági gépgyártó 
céget Törökszentmiklósra, 2007-
ben a spanyol SEGURA autóipari 
multinacionális céget Szolnokra, 
2008-ban az osztrák VOGEL-NOOT 
mezőgazdasági gépgyártó céget 
Törökszentmiklósra nyerte meg 
befektetőként.  
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AKTUÁLIS XV. PELIKÁN KUPA ÉS HÚSVÉTVÁRÓ TAVASZI ÍZKAVALKÁD



A VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA 9

Az ünnepélyes megnyitón megje-
lent és köszöntőt mondott Dr. Sziráki 
András, a Jász–Nagykun–Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, Dr. György László, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium 

gazdaságstratégiáért és szabá-
lyozásért felelős államtitkára, Dr. 
Berkó Attila, a Jász–Nagykun–
Szolnok Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja, Hubai 
Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat megyei 
elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának polgármestere.

A verseny kísérő rendezvényei 
között szakmai előadások, bemu-

tatók, gasztronómiai kiállítás, 
birkafőzés, kézműves vásár, kósto-

lók szerepeltek, melyek vonzóbbá, 
színesebbé tették a nívós szakmai 
eseményt. Bár az időjárás nem volt 
kegyes a szabadtéri programokhoz, 
az épületekben sok érdekesség és 
újdonság várta a látogatókat.

A cukrász, pincér, szakács szakmák-
ban meghirdetett országos versenyre 
117 jelentkező regisztrált, mely 89 
csapatot jelentett. A megmérettetés 
népszerűségét jelzi, hogy az ország 
legtávolabbi pontjairól (Mosonma-
gyaróvár, Sopron, Győr, Kaposvár, 
Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Nagykálló, 
Szeged, stb.), sőt határon túlról, Felvi-
dékről is érkeztek versenyzők. 

Versenykategóriák:

 ■ Szakács
 ■ Szakács-menza menü
 ■ Cukrász
 ■ Cukrász artisztika
 ■ Pincér
 ■ Szakács tanuló
 ■ Cukrász tanuló
 ■ Pincér tanuló

 
A szakmai zsűri tagjai világ- és olimpiai 
bajnok, hazai és nemzetközi viszony-
latban elismert, illetve mester szakem-
berekből állt, akik folyamatosan figye-
lemmel kísérték a résztvevők munkáját, 
majd az értékelést követően tanácsok-
kal látták el a versenyzőket.

Az eredményhirdetésen oklevelek, 
egyedi készítésű érmek, kupák és 
különdíjak kerültek kiosztásra.

 A verseny mellett szakmai előadáso-
kat, bemutatókat tartottak.

Előadások:

 ■ 150 éves az Auguszt Cukrászda - 
A 150 év titka 
Előadó: Auguszt József, az 
Auguszt Cukrászda  
tulajdonosa

 ■ Jászság Aranya - interaktív 
előadás 
Előadó: Bagi István, Nefag Zrt. 
szarvasgomba ágazat vezető 
Moderátor: Zoboki Zoltán 
mesterszakács

 
Kísérő programok:

 ■ „Húsvétváró Tavaszi Ízkavalkád": 
Karcagi birkapörkölt és disznóto-
ros finomságok kóstolója, vására, 
kézműves csokoládé, sajtok, húské-
szítmények, méz, szörp, lekvár, 
paprikakrém különlegességek.

 ■ Osztrovszki Ildikó – olimpiai ezüst- 
érmes zöldség-gyümölcsfaragó 
bemutatója.

 ■ Csontos György – Hungarikum 
karcagi birkafőző kóstolója.

 ■ Baromfiudvar 2002 Kft. –  
borkóstolója.

 ■ Zsoldos Pálinka Manufaktúra – 
kóstolója.

 ■ Beer & Burgers – helyben készült 
kézműves hamburgerek.

 
A Pelikán Kupát kiemelten támo-
gatta a Yolo Catering Kft. (Beer&Bur-
gers), a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség, Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Karcagi 
Nagykun Gazdakör.

A rendezvény sikeresen, jubileumi 
alkalmához méltóan zajlott le. 
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Idén januárban is megrendezésre 
került online formában a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskede-
lemi és Iparkamara igen népszerű 
adójogszabályi rendezvénye a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal munka-
társainak előadásában. A résztve-
vők magas szakmai ismeretekkel 
rendelkező, tapasztalt előadók 
prezentációit hallhatták időszerű és 
aktuális témák kapcsán. Ismertetőt 
kaphattak a személyi jövedelemadó, 
a társasági adó, a kisvállalati adó, az 
általános forgalmi adó illetve a járu-
lékok legfontosabb 2022-őt érintő 
törvényi változásairól.

Mindemellett szó esett többek 
között:

 ■ a 25 év alatti fiatalok szja kedvez-
ményéről, 

 ■ a négy vagy több gyermeket 
nevelő anyák szja mentességéről,

 ■ az egyéni vállalkozók átalányadó-
zásáról

 
illetve a mezőgazdasággal foglalkozó 
vállalkozók, őstermelők is számos 
kérdésre választ kaptak az új jogsza-
bályok tekintetében.

A fontosabb változásokról röviden:

 ■ Új adókedvezmények kerültek 
bevezetésre a szakirányú oktatás 
és a duális képzésben.

 ■ A szociális hozzájárulási adó 
mértéke 2022. január 1-től 15,5%-
ról 13%-ra csökkent; ugyanígy az 
ekho, azaz egyszerűsített közte-
herviselési hozzájárulás 13%-ra 
csökkent.

 ■ 2022. január 1-jétől a KIVA mértéke, 
vagyis a kisvállalati adókulcs 11 
százalékról 10 százalékra csökkent.

Szó volt továbbá a kis- és középvállal-
kozások adókedvezményeiről illetve 
az Áfát érintő változásokról.

A legfontosabb törvényi változáso-
kat bemutató előadás sorozat igen 
népszerű a vállalkozók illetve a köny-
velők körében évek óta. A járványügyi 
helyzetre való tekintettel sajnos nincs 
lehetőség személyes konzultációra, 
de így is jelentős számban voltak 
résztvevők. Az előadás után az NAV 
munkatársai rendelkezésre álltak és 
az e-mailen kapott kérdésekre kész-
séggel válaszoltak.

Az előadás szakmai anyaga ppt-ben 
letölthető kamaránk weboldaláról a 

www.iparkamaraszolnok.hu/eloada-
sanyagok címen.

Az év további részében újabb szak-
mai rendezvények szervezése várható, 
ahová kamaránk továbbra is szeretet-
tel várja az érdeklődőket. Amennyi-
ben konkrét témajavaslattal rendel-
kezik, hogy milyen területen hallana 
bővebb információkat előadóinktól, 
keresse kamaránk weboldalán kérdő-
ívünket, melyben kifejtheti igényét és 
véleményét.  

KÖZÖS ONLINE RENDEZVÉNY A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MUNKATÁRSAIVALAKTUÁLIS

Tájékoztató előadás és  
konzultáció a 2022. évi  
adójogszabályok változásairól

A QR kód 
beolvasása 
után kitöltheti 
honlapunkon 
kérdőívünket.

Köszönjük!
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A vállalkozások a 2020/21-es tanév-
től kezdődően az új szakképzési 
rendszerbe bekapcsolódva tanu-
lószerződés helyett szakképzési 
munkaszerződést kötnek a tanulók-
kal. Az új szakképzési munkaszerző-
déses felmenő és a régi tanulószer-
ződéses kifutó rendszer még évekig 
egymás mellett, párhuzamosan fog 
élni. Fontos, hogy a duális képzőhely 
tisztában legyen azzal, hogy OKJ-s 
szakma esetén még tanulószerző-
dést, Szakmajegyzék szerinti szak-
mára vonatkozóan pedig szakkép-
zési munkaszerződést kell kötnie.

A fentiek szerint kifutó tanulószerződé-
sekre vonatkozóan a régi szabályokat 
kell alkalmazni. Megkötésükre, tartal-
mukra, módosításukra és megszünte-
tésükre a 2011-es szakképzési törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. E 
törvény alapján kell a tanulóknak a 
pénzbeli és egyéb juttatásokat is fizetni.

A kifutó tanulószerződéseket 
továbbra is a területileg illetékes 
gazdasági kamarák jegyzik ellen és 
tartják nyilván.

A régi szakképzési rendszerben 
évente megyénkben 1800-2000 db 
tanulószerződést kötöttek, melynek 
száma – a kifutó jellegből adódóan – 

folyamatosan csökken. 2021. január 
1-jén 1571 db, 2022. január 1-jén 810 db 
hatályos tanulószerződés volt.

Az új szakképzési rendszer gyakorlati 
megvalósítása a szakképzés minden 
szereplőjétől naprakész ismereteket 
követel, minden egyszerre módosult. 
Átalakult az intézményi rendszer, az 
OKJ-s képzést felváltotta a Szakma-
jegyzék szerinti oktatás, új vizsgakö-
vetelmények, új fogalmak kerültek 
előtérbe. A kamara, azon belül a duális 
képzési tanácsadók feladata, hogy az 
új helyzetet a vállalkozókkal megis-
mertessék és elfogadtassák.

A változások sarkalatos pontjai a 
tanulót megillető havi munkabér, a 
szabadság, az adócsökkentő tétel 
nagysága és elszámolhatósága, a 
szakirányú oktatásra vonatkozó 
képzési program és minőségbiztosí-
tási rendszer kidolgozása. 

Megyénkben meghatározó a néhány 
fős vállalkozások, képzőhelyek aránya, 
továbbá nagy számban található az 
idősebb generációhoz tartozó vállal-
kozó, akiktől mindez idegen, nehezen 
tudnak alkalmazkodni az új körülmé-
nyekhez. Sok segítséget kell nekik 
adni ahhoz, hogy sikerrel tudják foly-
tatni a gyakorlati képzést.

Anyagi meggondolások miatt a cégek 
többnyire kivárnak, hiszen az új rend-
szerhez tartozó magasabb munkabér 
és a járulékok fizetése nagyobb terhet 
jelent, bérfeszültséget okoz, mint a 
tanulószerződéssel járó juttatások 
esetében. Az új adminisztratív felada-
tok további plusz terhet jelentenek a 
vállalkozások számára. 

A vállalkozások és a kamara vélemé-
nye szerint, könnyebbséget jelentene, 
ha a tanulók a ledolgozott gyakorlati 
munkanapok arányában kapnák meg 
a munkabérüket.

A duális képzésbe újonnan belépő 
vállalkozások könnyebben alkalmaz-
kodnak az új rendszerhez, melynek 
köszönhetően lassan, de folyama-
tosan emelkedik a megyénkben 
megkötött szakképzési munkaszer-
ződések száma. Jelenleg 600-as 
nagyságrendben kötöttek a gyakor-
lati képzőhelyek szakképzési munka-
szerződést a tanulókkal.

A kamara duális képzési tanácsadói 
személyes megbeszélésekkel, előadá-
sokon és internetes felületeken folya-
matosan tájékoztatják a képzésben 
részt vevő régi és új vállalkozásokat, 
ezzel is segítve és ösztönözve a gyakor-
lati oktatásban való részvételüket.   

AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZER GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSASZAKKÉPZÉS

Fókuszban a tanulók gyakorlati 
foglalkoztatása

Polovicsné Hajcser 
Katalin
(57) 510-620 
+36 20 256 2674

Petrovay 
Zoltánné
(56) 510-626 
+36 20 256 9741

Hodászy  
Nelli
(56) 510-626 
+36 20 234 2971

Magyari  
Zoltán
(56) 510-626 
+36 20 255 8642

Dobiné Karászi 
Magdolna
(57) 510-614 
 +36 20 238 5982

További részletes 
információk  
honlapunkon 
olvashatók.

Gyakorlati foglalkoztatással kapcsolatban keresse kamaránk duális képzési tanácsadóit:
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2020 szeptemberében megalakult 
a Megyei Munkaerőpiaci Egyez-
tető Kerekasztal (MMK). Célja a 
helyi gazdasági fejlődés irányainak 
megfelelő szakképzés és felnőttkép-
zés munkaerőpiaci relevanciáinak 
elősegítése.

A MMK munkájának megsegítésére 
a megye húzóágazataiban 5 ágazati 
munkacsoportot hozott létre a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara: 

1. Gépészet
2. Villamosipar és elektronika
3. Mezőgazdaság
4. Építőipar
5. Vendéglátóipar, turisztika

 
 
Az MMK feladata:

 ■ A területileg illetékes gazdasági 
kamara által a munkaerőpiaci 
igények megjelenítését elősegítő 
szakképzési elemzések, szakmai 
anyagok véleményezése.

 ■ Releváns fejlesztési, munkaerő-
piaci és képzési információk 
megosztása a fenti szakmai anya-
gok elkészítése érdekében.

 ■ Munkaerőpiaci információkon 
alapuló szak- és felnőttképzési 
párbeszéd kialakítása, a megyei 
fejlesztésekkel összhangban.

Az MMK megbeszéléseken a külön-
böző megyei szervezetek képvise-
lői mellett részt vesznek az ágazati 
munkacsoportok képviselői is.

Az ágazati munkacsoportok tagjai 
a megye húzóágazataihoz tartozó 
gazdasági szereplők, akiknek feladata:

 ■ Ágazati feltáró elemzés készítése 
(helyzet és igényfelmérés).

 ■ Ágazati továbbképzési igények 
felmérése, életpálya-modellek, 
karrierfejlesztés kialakítása.

 ■ Munkakörökhöz tartozó készség-
kereslet-kínálat meghatározása.

 ■ Az ÁKT működésében kidolgozott 
szakmai anyagokhoz területi infor-
mációk biztosítása.

 ■ Az ágazat vállalati összetételétől 
függően a KKV szektor ágazati 
sajátosságainak megfogalmazása.

 ■ A kamara szak- és felnőttképzést 
érintő javaslatainak elkészítéséhez 
ágazati foglalkoztatási informá-
ciók biztosítása.

 ■ Képzés szakmai tartalmi igénye-
inek megfogalmazása összhang-
ban az ÁKT munkájával.

 
2022. évben a szakképzési rendszer új 
elemeinek, fejlesztéseinek alkalmazá-

sát, annak eredményességét, a változ-
tatást célzó javaslatokat felmérve az 
MKIK kezdeményezte egy olyan szak-
képzési ágazati monitoring folyamat 
indítását, amely az Ágazati Készség-
tanácsok és az MMK mellett működ-
tetett ágazati munkacsoportok aktív 
közreműködésével feltérképezi a 
duális szakképzés megvalósíthatósá-
gát, gyakorlati működését a pályaori-
entációtól egészen a szakmai vizsgáig.

 
Fókuszterületek:

1. pályaorientáció-beiskolázás
2. ágazati alapoktatás, ágazati 

alapvizsga
3. szakirányú alapoktatás
4. szakmai vizsga
5. munkaerőpiac

 
A szakképzési ágazati monitor-
ing eredményeként beavatkozási 
javaslatok kialakítása a cél, mint pl. 
a beiskolázás irányaira, az oktatás 
módszertani kérdéseire, jogsza-
bály-módosításra.

Területi szinten az MMK éves munka-
terve alapján elindultak a szakmai 
egyeztetések, problémafeltáró érte-
kezések. 

Többek között megyei szinten nagy 
érdeklődésre való tekintettel egy új 
ágazati munkacsoport létrehozása a 
kereskedelem ágazatban.  

SONYÁK BÉLÁNÉ - SZAKKÉPZÉSI VEZETŐKAMARA

Megyei  
Munkaerőpiaci  
Egyeztető  
Kerekasztal
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A pandémia miatt az elmúlt időszak-
ban kialakult szigorítások és korlá-
tozások sem szabtak határt annak, 
hogy rendkívüli nagy létszámban 
jelentkezzenek idén versenyzők 
megyénkben a XV. Szakma Kiváló 
Tanulmányi Versenyre, valamint 
az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyre.

Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával közösen hirdette meg 
65 szakmában az iskolai rendszerű 
nappali oktatásban részt vevő végzős 
tanulók számára a szakmai versenyt, 
amelyre országosan közel 6500 fő 
nevezett. Megyénkben 21 szakképző 
(tag)intézményből 36 szakmában 
összesen 335  tanuló indult a megmé-
rettetésen. 

A szakmai verseny legfőbb célkitűzé-
sei közé tartoznak a végzős tanulók 
és iskoláik szakmai megfeleltetése 
a gazdaság igényeinek és elvárásai-
nak, továbbá a szakképzésben részt 
vevő tehetséges tanulók számára 
a megmérettetés és a kiemelkedő 
eredmények elérési lehetőségének 
biztosítása. 

A területi előválogatón, az orszá-
gos válogatón, valamint az orszá-
gos döntőn is központi feladatokat 
kaptak/kapnak a résztvevő diákok, a 
verseny hangsúlyozottan gyakorla-
torientált, az elméleti részeken is a 
versenyzők gyakorlatban alkalmaz-
ható tudását, teljesítményét méri.

A területi előválogató helyszínét az 
eddig hagyományoknak megfe-
lelően egyrészt kamaránk bizto-
sította, másrészt pedig a Szolnoki 
Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Technikumában bonyolítottuk le az 
írásbeli versenyt 2022. január 10. és 

2022. január 25 között. Természe-
tesen a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett, hatályos egészségügyi 
és járványügyi szabályok, valamint a 
hatáskörrel rendelkező intézmények 
által meghatározott intézkedések 
figyelembevételével szervezte meg 

kamaránk az országos verseny írásbeli 
fordulóját.

A január hónapban megrendezésre 
került írásbeli előválogatóból az 
alábbi 16 diák jutott tovább az orszá-
gos válogatóra:

XV. SZAKMA KIVÁLÓ TANULMÁNYI VERSENY,  ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI 
VERSENY - 2022. MÁRCIUSAKTUÁLIS

Országos Szakmai Verseny  
megyei eredmények
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Automatikai technikus versenyzők – 2022. január 10.

Pincér versenyzők – 2022. január 13.
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Versenyző neve Szakképesítés neve Elmélet oktatást végző iskola neve

Gutai Dénes Automatikai technikus  
gyártástechnika szakmairány

Szent József Katolikus Elektronikai  
Technikum, Gimnázium és Kollégium

Kovács Áron Automatikai technikus  
gyártástechnika szakmairány Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Brindzik Bettina Cukrász Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendég- 
látóipari Technikum és Szakképző Iskola

Alvári Kristóf Ottó Erősáramú elektrotechnikus Szent József Katolikus Elektronikai  
Technikum, Gimnázium és Kollégium

Perla István Kristóf Festő, mázoló, tapétázó Karcagi SZC Varró István Technikum,  
Szakképző Iskola és Kollégium

Krenács István Festő, mázoló, tapétázó Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és 
Faipari Technikum és Szakképző Iskola

Kovács Kitti Fodrász KKK Szolnoki SZC Kreatív Technikum és  
Szakképző Iskola

Rézsó Milán Szilárd Gépésztechnikus CAD-CAM  
szakmairány

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari 
Technikum

Bajkai Sándor Informatikai rendszer- és  
alkalmazás-üzemeltető technikus Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Császi Sándor Ipar 4.0 Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Kovács Áron Ipar 4.0 Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Bozsó Tímea Kereskedő és webáruházi technikus Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendég- 
látóipari Technikum és Szakképző Iskola

Lendvai Szabolcs Magasépítő technikus Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

Kosaras Attila Zoltán Vasútforgalmi szolgálattevő Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

Tasi Gergő Vasútforgalmi szolgálattevő Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

Molnár Vivien Réka Vendéglátásszervező Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, 
Technikum és Kollégium

A válogató utáni döntőbe jutott 
versenyzők Budapesten, a HUNGEXPO 
Vásár területén megrendezésre kerülő 
Szakma Sztár Fesztiválon bizonyíthat-
ják tudásukat és rátermettségüket 
2022. április 25-27 között.

A kiemelkedő eredményt elérő 
versenyzőket az MKIK meghívja a 
WorldSkills és EuroSkills nemzetközi 
versenyek hazai válogató versenye-
ire, melynek győzteseiből kerülnek 
ki azok a fiatal szakemberek, akik 

képviselhetik Magyarországot a 
nemzetközi szakmai versenyeken. 

Nagyon bízunk a megyei tanulóink 
országos sikereiben és hogy minél 
többen állhatnak a dobogóra.   



Belgiumban az árak befagyasztása helyett  
inflációkövető bérekkel védik a családokat

Belgiumban, Európa más országaihoz hasonlóan rekord 
méreteket öltött az infláció. Azonban a Benelux ország-
ban hosszú évek óta az áremelkedésekhez igazítják a 
béreket. Emiatt egy átlagos belga alkalmazott, vagy 
nyugdíjas járandósága közel bruttó 3,5 százalékkal nőtt 
idén januárban. A munkaadók azonban elégedetlenek 
a rendszerrel, amely szerintük rontja a cégek versenyké-
pességét.

Súlyos milliárdokat fektet az EU a félvezető- 
gyártásba, mert hiánycikk lett a mikrochip

A félvezetők hiánya súlyos fennakadásokat okozott az 
európai gazdaságban az elmúlt években. Ezért a bizott-
ság új stratégiát jelent be a microchip-gyártás elpörge-
téséért Európában. Az unió ipari biztosa egy belgiumi 
kutatóközpontban tett látogatása során azt mondta, a 
kontinensnek nagyobb függetlenségre van szüksége 
ezen a téren. Brüsszel 45 milliárd eurót mozgósítana a 
szektor számára és ezzel 2030-ig megnégyszereznék a 
termelés kapacitását.

Több mint 20 éve nem volt ekkora drágulás 
Csehországban

Tovább gyorsult az infláció Csehországban az év első 
hónapjában. A fogyasztói árak 9,9 százalékkal voltak 
magasabbak az előző év első hónapjához képest, és 
3,3 százalékkal emelkedtek december óta. Ez a legna-
gyobb mértékű éves szintű drágulás 1998 júliusa óta, 
amikor 10,4 százalék volt az infláció – közölte a cseh 
statisztikai hivatal.

A magyar diákok szenvedték meg legjobban az 
EU-s szakítást

Drasztikusan visszaesett a brexit után az Egyesült 
Királyságban tanuló magyar diákok száma. A tandíj 
a korábbi 3,6 millió forint helyett már akár 15 milliót 
is kitehet, de erre már rájönnek olyan tételek, mint az 
egészségügyi biztosítás, vagy a vízumköltség. A kilépés 
szinte minden kelet-európai diákot nehéz helyzetbe 
hozott, de még sok német családnak is megenged-
hetetlen a brit oktatás. A Hungarian Youth Associa-
tion nevű szervezet ezért kampányt kezdett az egész 
EU-ban, a SaveEUStudents kezdeményezést már az 
Európai Parlament is felkarolta.

Áprilistól várhatóan nem lesz kötelező az 
oltottsági igazolás a franciáknál

A francia kormány március végén, április elején tervezi 
az oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség 
megszüntetését. A francia kormány reméli, hogy március 
végén, április elején feloldható lesz az oltottsági igazolás 
bemutatására szóló kötelezettség, miután a koronaví-
rus-járvány miatti egészségügyi helyzet folyamatosan 
javul.

A horvátok már próbálgatják, milyen lesz az eurójuk

A bevezetését hivatalosan jövő január elsejére tervezik. 
Horvátországban bemutatták azokat a papírpénz- és 
érmeterveket, amilyenek a jövőbeni fizetőeszközük lesz. 
A címletek egyik oldala mindig annak az országnak a 
motívumait viseli, amelyikben nyomják. Emellett Horvát-
ország még az idei évben csatlakozhat a schengeni 
egyezmény országai közé, így a magyar-horvát határon 
is megszűnik majd az ellenőrzés.

Németország külkereskedelme 2021-ben

Az elhúzódó világjárvány és a globális értékláncok akado-
zása ellenére rekordévet zártak a német exportőrök 2021-
ben, a kivitel 14 százalékkal haladta meg a 2020 évi értéket 
és 1375,5 milliárd eurós rekordot ért el. A Szövetségi Statisz-
tikai Hivatal adatai szerint a német export 3,6 százalékkal 
haladta meg a járvány előtti utolsó, 2019-es év kivitelét.

Befagyasztotta az üzemanyagárakat a szerb 
kormány

Az alapvető élelmiszerek árát novemberben már korlá-
tozták. Rögzítette az üzemanyagárakat a következő egy 
hónapra a szerb kormány, hogy féken tartsa az inflációt 

– ismertette a legnagyobb szerb lap a kormány döntését. 
A belgrádi kormány döntése értelmében az eurodízel 
ára nem haladhatja meg a 179 dinárt (538,8 forint), míg 
a 95-ös oktánszámú benziné az 171 dinárt (514,7 forint).

Túlélheti a járvány okozta sokkot Szlovákia

Gyors kilábalást és az esztendő második felében csök-
kenő ütemű pénzromlást várnak a pandémia okozta 
válság sokkjából ébredező Szlovákiában. Az új évezred 
első évtizedében még tátrai tigrisként emlegetett ország 
kilátásait illetően azonban számos rövid és hosszú távú 
kockázati tényező is mutatkozik.  

FORRÁS: MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NEMZETKÖZI HÍRLEVÉLEU HÍREK

Európai Uniós  
rövidhírek
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Közel 31 ezer iparjogvédelmi beje-
lentés kapcsolódik a legnagyobb 
magyar vállalatokhoz, de közülük 
mindössze 5 céghez kötődik ezek 
97 százaléka – mutat rá a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
(SZTNH) friss tanulmánya. Ezeknek 
a cégeknek a gazdasági érdekelt-
sége meglehetősen széles földrajzi 
terültet fed le, 114 országban kimu-
tatható. Ebben a körben vizsgálva 
a vegyipari, azon belül is a gyógy-
szeripari cégek a legaktívabbak az 
iparjogvédelemben.

Az adatbázisokban elért historikus 
adatok alapján összesen közel 22 
ezer szabadalmi bejelentést tett a 
100 legnagyobb bruttó hozzáadott 
értéket előállító (TOP100) hazai 
vállalat. A termékek és szolgáltatá-
sok eredetének azonosítására szol-
gáló védjegyet a társaságok össze-
sen több mint 8 800 alkalommal 
jelentettek be, miközben a forma-
terveket védő mintaoltalmat, azaz 
design oltalmat mindössze 37 eset-
ben igényeltek. A SZTNH elemzése 
a magyarországi vállalatok iparjog-
védelmi aktivitását vizsgálta a 2015. 
évi és a 2019. évi céges toplisták 
összehasonlításával. 

„Magyarországon évi 700 milliárd 
forintot költenek kutatás-fejlesztésre. 
A szellemitulajdon-intenzív ágazatok 
adják Magyarország GDP-jének közel 
felét, a foglalkoztatásnak pedig majd-
nem a harmadát, ami túlszárnyalja 
az Európai Unió átlagát is. A szellemi 
tulajdon védelmének fontosságát 
felismerő legnagyobb hazai vállala-
tok egyre tudatosabban alkalmazzák 
ezeket az iparjogvédelmi eszközöket. 
Ennek ellenére a hazai cégek aktivi-
tása a területen továbbra is rendkí-
vül koncentrált, azaz a vizsgált körből 
mindössze pár vállalat kezében 
összpontosul a bejelentések döntő 
többsége” – hangsúlyozta Pomázi 
Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának elnöke. A hivatal elnöke 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
hazai kkv-szektorban évről évre nő 
azon cégek száma, amelyek valami-
lyen oltalommal védik innovációs 
eredményeiket, ennek köszönhető az 
is, hogy a pandémia ellenére szinte 
minden oltalmi formában nőtt a 
benyújtott bejelentések száma.

A TOP100 cég közül csupán öt válla-
lat nyújtott be összességében száznál 
több szabadalmi bejelentést, ebből 
négy a gyógyszeriparban működik. 

A Richter, a Sanofi-csoport, az EGIS 
Gyógyszergyár és a TEVA Gyógyszer-
gyár mellett az elsősorban kőolaj-fel-
dolgozással foglalkozó MOL szerepel 
még a legjobb ötben. A legaktívabb 
piaci szereplő a Richter volt, összesen 
8984 bejelentéssel. A vizsgált vállala-
tok leggyakrabban Magyarországon 
igényeltek szabadalmat (2885 szaba-
dalomcsalád esetében), ugyanakkor 
földrajzi tekintetben is igen széles 
körben mutattak aktivitást az ipar-
jogvédelem területén. A tanulmány 
rámutat, hogy a legnagyobb hazai 
cégeket tekintve 114 ország esetében 
mutatható ki magyar érdekeltség, 
gazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségűek a kelet-európai, a kaukázusi 
és a közép-ázsiai országok. A beje-
lentések földrajzi eloszlása oltalmi 
formánként meglehetősen eltérően 
alakult. A szabadalmak esetében a 
TOP100 cég a legtöbb ügyet Magyar-
ország után elsősorban a fejlett euró-
pai és észak-amerikai országokban 
indította. Ezzel szemben a legtöbb 
védjegybejelentés az egykori Szovjet-
unió területén lévő államokat célozta 
meg (elsősorban a vegyipari vállalko-
zások révén), a formatervezésimin-
ta-oltalmak döntő többsége pedig az 
Európai Unió tagállamait érintette.  

FORRÁS: SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALAAKTUÁLIS

A hazai oltalomszerzés éllovasai 
a legsikeresebb magyar  

cégek között
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Hogy látják szolgáltatóként, 
mennyire van nehéz helyzetben a 
magyar munkaerőpiac?

Kevesen tudják, de éves szinten 
8-900 ezer ember vált munkahe-
lyet. Komoly dinamizmus van ezen a 
piacon. Adott pillanatban közel 150 
ezer állás betöltetlen és jól jellemzi 
a helyzetet az is, hogy a két évvel 
ezelőtti, komoly munkaerőhiánnyal 
jellemzett időszakhoz képest ma 
30%-kal több állást hirdetnek. Óriási 
a zaj a munkaerőpiacon, a gyorsan 
változó bérek a laikusok számára 
átláthatatlanok, a helyzetet pedig 
tovább bonyolítja a COVID. 

Úgy tudjuk, hogy a közelmúltban volt 
egy felmérésük az országon belüli 
munkaerő-vándorlásról. Mit lehet 
tudni a Mobilitási indexről?

Az országon belüli migrációról vajmi 
keveset hallunk. A lakcím-változta-
tások alapján ugyan lehet róla némi 
képet kapni, de az közel sem egyenlő 
azzal, hogy a versenypiacon a munka-
vállalók hová áramlanak, és melyek 
az e mögött álló okok. A célunk nem 
csak az volt, hogy kiderítsük, honnan 
hová áramlanak a munkaválla-
lók, hanem az is, hogy megtudjuk, 

NÓGRÁDI JÓZSEF - TRENKWALDER CÉGCSOPORTCÉGBEMUTATÓ

Európa egyik vezető személyzeti 
szolgáltatója, a Trenkwalder több 
mint 25 éve jelen van a magyar HR 
piacon. Bár jellemzően munkaerő-
kölcsönzésben ismert, közvetítési 
területen is rendkívül erős, emel-
lett outsourcing tevékenységgel 
is foglalkozik. Jelenleg a 23. legna-
gyobb foglalkoztató az országban. 
Az aktuális hazai munkaerőpiaci 
helyzetről a cég kereskedelmi igaz-
gatóját, Nógrádi Józsefet kérdeztük.

Egy jó reputációjú céghez  
manapság is áramlanak a  
munkavállalók
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miként bírhatók maradásra, mobi-
litási hajlandóság mellett úgyneve-
zett elégedettségi indexet is vizsgál-
tunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
munkavállalók mennyire elégedettek 
a környezetükkel, a régiós munka-
erőpiaci lehetőségeikkel, a munka-
helyükkel vagy a bérezésük színvo-
nalával. 

Hogyan szerepelt ebben 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye?

Ahhoz, hogy megértsük a megye 
munkaerőpici dinamikáját, fontos 
néhány adatot szemügyre venni. A 
megyei munkanélküli ráta 5,62%, ami 
az országos átlag felett van 1,78%-kal. 
Ebben az az igazán aggasztó, hogy a 
fiatal álláskeresők száma a lakosság 
számarányához képest itt az egyik 
legmagasabb. Az elérhető állások 
mennyisége ugyanakkor az országos 
átlag szintjén van. További feszültsé-
get okoz, hogy a válaszadók 63%-a 
ebben a régióban munkahelyváltá-
son gondolkozik; ez az egyik legna-
gyobb érték a megyék között. Mind-
ezt annak ellenére válaszolták, hogy a 
munkahelyi viszonyokkal alapvetően 
elégedettek a válaszadók. A fizeté-
sekről és a megélhetési viszonyokról 
ugyanakkor ez már sokkal kevésbé 
mondható el.

Mi tehetünk azért, hogy a fiatalok 
ne vándoroljanak el?

Fontos, hogy az önkormányzatok 
bevonásával olyan beruházások 
szülessenek és olyan képzési rendsze-
rek működjenek, ahol a K+F éppúgy 
jelen van, mint az ehhez tartozó 
infrastruktúra és szociális környezet. 
Természetesen, ezt csak olyan egyet-
értésben lehetséges felépíteni, ahol 
a célok messze túlmutatnak a jele-
nen és hosszútávú elköteleződés van 
a projektek mellett. Erre azért már 
láthatunk példát jó néhány város 
esetében. Mindezek a folyamatok 
nemcsak megállítják a folyamatot, 
hanem a visszájára is fordíthatják – 
ennek hatására sok fiatal hazatér a 
szülővárosába. Figyelemreméltó, 
hogy a válaszadók közt itt a legalacso-
nyabb azok aránya, akik, ha változást 
tapasztalnának, akkor maradnának. 
Ez pedig azt jelenti, hogy sürgősen 
tenni kell valamit a megtartás érde-
kében.

A beruházások kapcsán ma sokat 
hallani arról, hogy Magyarország 
kedvelt befektetési célpont, de 

hogyan lehet az új beruhá-
zásokat ebbe a megyébe 
vonzani?

A lakosság arányát 
tekintve Jász-Nagy-
kun-Szolnok a nagyobb 
megyék közé tartozik, 
és történelmi agrár-
múltja mellett az ipari 
termelése is kiemelkedő. 
A magasabb munkanélküliségi 
ráta miatt munkaerőpiaci tartaléka 
az átlagosnál magasabb, ráadásul 
a bérek alacsonyabb színvonala 
miatt versenyképes tud maradni a 
befektetési célpontok közt. A megye 
megközelíthetősége, közlekedési 
infrastruktúrája sokat javult az elmúlt 
évtizedben, ami az új beruházások 
számára fontos szempont. A beruhá-
zások intenzitását ugyanakkor erősí-
tené a régiós mérnökképzés megte-
remtése. Pozitívum, hogy a megye 
már jelenleg is rajta van a beruházási 
térképeken: az elmúlt években 15 
nagy beruházást mértünk a megyé-
ben közel 2000 új munkahellyel.

Mit tehetnek ebben a munkaerőpi-
aci helyzetben a cégek? 

Elsősorban odafigyelnek a megfelelő 
employeer brandingre. A mai munka-
vállalók már alaposan tájékozódnak 
a cégekről a közösségi médiában, és 
egy jó reputációjú céghez manap-
ság is áramlanak a munkavállalók. A 
bérek kapcsán érdemes olyan sávot 
beállítani, ami egyrészt megtartja a 
munkavállalókat, másrészt további 
tehetségeket is céghez vonz. Itt gyor-
san megjegyezném, hogy ez nem 
feltétlen a legmagasabb bért jelenti, 
hanem olyan csomagot, ami ösztön-
zően hat. Éves szinten több mint 200 
ezer ember bérét ismerjük meg, és 
havi szinten sok száz cégnek számfej-
tük a béreit, ezért jól ismerjük a terü-
leti és iparági adatokat. Ennek alapján 
salary benchmarkkal és bérstruktúra 
kialakítására vonatkozó tanácsokkal 
tudjuk segíteni a hozzánk forduló 
cégeket. 

A COVID miként hat a cégekre?

A COVID megjelenése egyszerre 
volt átok és valami új kezdete is. 
Még voltak, akiket teljesen lekötött 
a munkavállalók leépítése, amikor 
mások már tréningeztek vagy fejlesz-
tettek. Az addig elképzelhetetlen 
digitalizációs forradalom a szemünk 
előtt zajlott le rendkívül rövid időn 

belül. A home office-ból dolgozó 
szellemi munkavállalók napestig 
meetingeltek az addig számukra 
ismeretlen Zoomon vagy Teamsen. 
A legnehezebb feladatok egyike az 
volt, hogy a fizikai munkavállalókat 
hogyan tájékoztassuk a hétköznapok 
során. Ehhez megtaláltuk a magyar 
Blue Colibri céget, a velük való stra-
tégiai együttműködésnek köszönhe-
tően már nem csak a céges kommu-
nikációt tudtuk egy app segítségével 
kiváltani (hiszen mobilja mindenki-
nek van), hanem a dokumentumke-
zelést és a teljes onboarding folyama-
tot is digitalizáltuk. Emellett közösen 
fejlesztettük a munkaegészségügy 
digitalizációját is. Az utóbbi tevékeny-
ségünk részeként ma már ott tartunk, 
hogy fertőtlenítő robotot is tudunk 
a gyártási területre küldeni egy-egy 
COVID esetet követően, hogy a 
műszakok teljes védelmet élvezzenek.

A modernitás mennyire elvárás ma 
egy HR szolgáltatóval szemben? 

A mai munkavállalók jóval kevesebb 
időt töltenek egy cégnél, mint akár 
10 évvel ezelőtt. A betanításuk akko-
riban akár hónapokat vett igénybe, ez 
ma már ez egy hétre lerövidült. Akko-
riban önéletrajzok százaiból válogat-
hatott egy HR-s, ma a cégek milliókat 
költenek arra, hogy munkavállalókat 
találjanak. Ebben a helyzetben kell 
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egy HR szolgáltatónak minőségi 
munkát biztosítani. A munkaválla-
lókat naponta ezrével kell keresni, 
szűrni, elérni, ehhez pedig ma már 
elengedhetetlen a mesterséges 
intelligencia. Olyan okos rendszere-
ket kell használni, amelyek komple-
xen képesek támogatni a toborzási 
tervek felállítását. A jelölteket pedig 
nem elég kikérdezni, a kompeten-
ciateszteken túl szimulátorokkal is 
szűrjük a jelöltek felkészültségét. Első 
körben targoncavezetők és hegesz-
tők szűrését tudjuk megvalósítani. 
Fontos tudni, hogy ezen eszközök 
képzésre és alkalmassági szűrésekre 
is jók. Azok a diákok például, akik egy 
hegesztőszimulátoron tanultak meg 
dolgozni, jobb vizsgadarabot készíte-
nek, mint azok, akik magas költségen, 
eredeti eszközökkel kapta a képzést.

Legyűrhető a munkaerőhiány egy 
ilyen digitalizációs eszköztárral?

A hiány mértéke országos szinten 
meghaladja a 150 ezer főt. Ennek 
megszűntetéséhez pusztán a haté-
konyságjavítás nem elegendő. Úgy 
hisszük, hogy a külföldi munkaerő 
behozatala megkerülhetetlen lesz. 
Sok céggel ellentétben mi sokáig 
kitartottunk amellett, hogy magyar 
munkahelyekre magyar munkaerőt 
biztosítsunk. Ma már olyan nagy az 
igény a cégek részéről, hogy minő-
sített szolgáltatóként mi is kilenc 
külföldi országból tudunk munka-
vállalókat biztosítani. 

Mit jósol 2022-re?

Az ellátási láncok akadoznak, ami a 
gyártó cégek termelését lassítja. Az 
autóipar felel a magyar gazdaság 
exportteljesítményének 30 száza-
lékáért, azonban a chip- és magné-
ziumhiány, valamint egyéb ellátási 
gondok miatt úgy tűnik, komoly 
lassulás várható a szektorban, ami 170 
ezer embernek ad munkát. A COVID 
nem csillapodik, ami a HORECA 
részére jelent további mélyrepülést. 
A fogyasztási cikkeket termelő válla-
latok többsége viszont eddig jól jött 
ki a COVID-ból, hiszen mindenki, aki 
hirtelen otthon maradt, rájött, hogy 
szüksége van a jobb tévére és az sem 
árt, ha időközben beszerez pár kerti 
gépet, biciklit vagy barkácseszközt. 
A munkaerőpiacon összességében 
igen fordulatos időszakra számítunk 
2022-ben, és az infláció vagy a válasz-
tások hatásáról akkor még nem is 
ejtettünk szót.   



A Working in Teams Kft az elmúlt 
10 évben fokozatosan fejlesztette 
kapacitását, bővítette vevőkörét. A 
társaság tevékenységét jól képzett, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
munkatársakkal végzi. A társaság 
tulajdonosa és családtagjai is aktívan 
részt vesznek a cég tevékenységében. 
Személyes munkavégzésük biztos 
hátteret szolgáltat a cég hosszútávon 
való fejlődéséhez, megbízhatóságá-
hoz és működéséhez.

Kezdetekben többnyire magánlaká-
sok felújításával indultak el, ill. buda-
pesti társasházak festését vállalták. 
Hirdetéseket adtak fel a helyi újsá-
gokban, és szórólapokat terítettek 
Budapesten. Későbbiekben, már 
több társasház teljes renoválását 
megnyerték. A társasházi feladatok 
bővültek. Majd egy évvel később 
alvállalkozói ismeretségük által 
megnyerték az országos MOL kutak 
felújítását. Megelégedett megren-
delők által nőttek a munkálataik. A 
felújításon kívül szerkezet építés, 
bontás is teret nyert. 

Eleinte 3-4 fő állandó alkalmazottal 
dolgoztak, jelenleg már több mint 20 
fő számára biztosítanak munkákat. 

Elsődleges cél a vállalkozás számára, 
hogy a lehető leghatékonyabban 
gazdálkodjon a törvényi kereteken 
belül, kihasználva minden adónem 
kedvezményeit. Minden évben a 
munkaerő-piaci-program keretében 
foglalkoztatott álláskeresőket a cég, 
így hat hónapig a munkabérükhöz, ill. 
szociális hozzájárulásukhoz 100%-os 
támogatást kaptak a járási hivataltól. 
Szinte minden munkavállaló állami 
bértámogatásban részesült. Ez is nagy 
segítség a jövőbeni előrehaladásban, 
ill. a foglalkoztatás bővítésben. 

WORKING IN TEAMS KFT.CÉGBEMUTATÓ

Dinamikusan fejlődő vállalkozás  
Törökszentmiklóson
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2017-ben nagyobb beruházást hajtot-
tak végre a Cégben. Munkagépeket 
vettek, amivel tudtak újabb munká-
kat is elvégezni. Több alkalmazottat 
elküldtek gépkezelő tanfolyamra, így 
nem kellett alvállalkozókkal bizonyos 
munkákat végezni, ami géphiány miatt 
plusz költségeket jelentett. A Cégnek 
nem állt rendelkezésére készpénz, 
ezért egy rövid lejáratú kedvező kama-
tozású Széchenyi hitelt vett igénybe. 
Ezáltal megvalósult a beruházás és 
tudták csökkenteni a költségeiket. 

A vállalkozás jövőbeni tervei között 
szerepel a szükséges géppark állo-

mány bővítése, újabb eszközök vásár-
lása, ami a gyorsabb és hatékonyabb 
project kivitelezését szolgálja. Ezek a 
fejlesztések új munkahelyek terem-
tésére szolgálnak. 

2021 májusában a Széchenyi kártya 
meghosszabbított konstrukciójá-
nak következtében mertek nagyot 
álmodni és egy új beruházással 
bővítették a vállalkozást. Törökszent-
miklóson megnyitották a Tüzépet, 
amelynek fő profilja szerszámgépek, 
munkaruhák, trapézlemezek keres-
kedelme, ill. kovácsoltvas elemek 
forgalmazása. A bővülő munkagé-

pek vásárlásával, gépi kölcsönzésre 
is lehetőség van náluk.

A piaci helyzet gyors növekedése 
megköveteli a vezetői felkészültsé-
get, rugalmasságot, tapasztalatot. A 
megfelelő döntések sorozata hatá-
rozza meg a cég jövőjét. A vállalko-
zás célja, a hosszú távú profit elérése, 
melyet kiváló minőségű termékekkel, 
folyamatos fejlesztésekkel, ill. megfe-
lelő kapcsolatépítésekkel érhet el. 

A piac jelenti a legnagyobb kihívá-
sokat, amit eddig is jól vett a vállalat, 
ezért most is optimisták. Olyannyira, 
hogy az elkövetkezendő években 
újabb fejlesztésekbe szeretnének 
belevágni.   
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Az egyéni vállalkozók bemutatko-
zására lehetőséget adó sorozatunk 
nyitásaként Hamar Márta nyelv-
tanár, coach, pénzügyi mentorral 
beszélgettünk a gazdaságfejlesztési 
osztály munkatársai tevékenységei-
ről, a munkavállaló megfelelő moti-
válásáról, jövőbeni terveiről.

Márta, nagyon sok mindennel 
foglalkozol! Melyik tevékeny-

ségbe vágtál bele legelőször?

Igen, úgy tűnik, hogy sok végzett-
ségem van. Nyelvtanárként kezd-
tem, aztán jött a többi szakmai 

tanfolyam elvégzése. Ma már, 
aki nem képzi magát és nem 

tud megújulni, alkalmaz-
kodni és lépést tartani a 

világ fejlődésével, válto-
zásával, az sok szem-

pontból lemarad. 
Számomra az élet-
hosszig tartó tanulás 

és személyiségfej-
lesztés egy élet-

forma, egyút-
tal a kiégés 
megelőzésé-
nek hatékony 
eszköze is.

Mi az, amit a vállalkozóknak a 
leginkább tudsz ajánlani a prog-
ramjaidból?

A STRESSZ KEZELÉSE ÉS A KIÉGÉS 
MEGELŐZÉSE, COACHING

Néhány alkalomból álló egyéni 
coaching folyamat vezetőknek a 
stressz kezelésére és a kiégés megelő-
zésére TÚRA coachinggal és Tudatos 
jelenlét túrával kombinálva.

A legtöbb csapatépítő tréning abla-
kon kidobott pénz a munkáltatónak 
és kudarc a munkavállalónak, mivel 
nincs egy coaching folyamatba 
ágyazva.

Meg kell határozni, hogy mi a cél. Ki 
legyen pipálva az éves tervben vagy 
eredményt is szeretne? Véleményem 
szerint nem az a drága, ami sokba 
kerül, hanem az, amit úgy fizet ki, 
hogy nulla eredményt hoz.

Mi az oka, hogy kútba dobott pénz 
a csapatépítő tréning, ha nincs 
mögötte stratégia? Egyetlen összete-
vőt hagynak ki az egyenletből: magát 
az EMBER-t! Miből gondolja, hogy 
ha a dolgozó nem végzi tökélete-
sen a munkáját, nem érti a feladatát, 
állandóan a kifogásokat keresi, nem 
a megoldásokat, nem motivált és 
nem is lelkes, nem tud megfelelően 
kommunikálni a kollégáival, arrogáns 
és türelmetlen, nem tudja a feladato-
kat delegálni, priorizálni, akkor majd 
attól, hogy részt vesz egy csapatépí-

tőn, bármi is változni fog? Ez körül-
belül olyan, mintha azt várná 

el, hogy fussa le valaki a mara-
tont úgy, hogy egyébként egy 
kilométert sem tud megtenni. 
Persze, hogy nem fog menni. 

HAMAR MÁRTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓCÉGBEMUTATÓ

A legjobb beruházás,  
ha önmagadba fektetsz
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De attól még, hogy négy-öt alkal-
matlan emberből csinál egy csapa-
tot, ugyanúgy nem fogják lefutni a 
maratont!

Nos, így van ez a csapatépítő trénin-
gekkel is! Ha nem előzi meg egy 
személyiségfejlesztő egyéni coaching 
folyamat, és nincs utánkövetés, nem 
ér az egész egy fabatkát sem! 

Mi az általad kínált megoldás?

Először is szükség van egy önismereti 
folyamatra, amelyben a munkavállaló

 ■ tisztába jön értékeivel és a gyen-
géivel 

 ■ megtanul fókuszáltan, időhatéko-
nyan dolgozni

 ■ elsajátít olyan technikákat, melyek-
kel tudja kezelni a váratlan stressz-
helyzeteket

 ■ begyakorolja, hogyan tud a 
kollégáival egyenrangú félként 
kommunikálni, és a konfliktushely-
zeteket kezelni

 ■ harmonizálni tudja a többi élet-
területét, hiszen ha magánéleti 
problémái vannak, nem tud a 
munkahelyén sem teljesíteni

 ■  kialakít egészséges szokásokat.
 
Összegezve: elsajátítja azokat a 
képességeket, készségeket, melyekre 
alapozva már a csapatépítő tréning 
lelkes közreműködője lehet. De ezzel 
még nem áll meg a folyamat! A legna-
gyobb hiba, ha nincs a csapatépítő 
után egyéni utánkövetés. 

Helyette mi történik? Tegyük fel, 
hogy részt vett valaki egy hétvégi 
tréningen. Hétfőn még tart a lelke-
sedése, vannak kreatív ötletei, de 
aztán jönnek a problémák, a lehúzó, 
negatív beállítottságú kollégák, és 
emberünk szépen lassan visszaido-
mul a környezetéhez. Na ezért van 
szükség arra, hogy ott legyen mellette 
egy coach és segítse beilleszteni a 
tanultakat a gyakorlatba, fenntartsa 
a motivációját. Ha nem így történik, 
mindenki csalódott és elégedetlen 
lesz! Nemhogy eredményesebb lenne 
a munka, hanem még inkább csorbát 
szenved a dolgozó önbecsülése, mert 
mindez úgy csapódik le nála, hogy 
ő a lúzer, aki a tanultakat nem tudja 
beépíteni a munkájába. De ez nem 

is az ő hibája! A 
munkáltató pedig 
azt érzi ,  hogy 
potyára fizetett ki 
egy csomó pénzt, 
mert az eredmény 
elmarad.

Vizsgálja meg az 
eddigi csapatépítők 
sikerességét, és ha azt 
tapasztalja, hogy a kifize-
tett pénz köszönő viszony-
ban sincs a végeredménnyel, 
akkor itt az ideje, hogy változ-
tasson rajta!

Mi a helyzet a pénzügyi mentor 
tevékenységeddel?

Sokak számára aggasztó lehet, hogy 
az infláció felégeti a párnacihában 
vagy a bankban tartott megtakarí-
tásokat. Esetleg az eddigi félretett 
pénze nem elegendő a jövőbeni 
céljaira. 

Ha még nincs stratégiája és megnyug-
tató megoldása ezekre a helyzetekre, 
akkor javaslom, hogy tájékozódjon 
a lehetőségeiről! A klasszikusnak 
mondható befektetések sok eset-
ben nem működnek a mai világban, 
amikor minden bizonytalan. Megér-
tem, ha nem meri kockáztatni nehe-
zen összegyűjtött vagyonát, hiszen 
az utóbbi években hallottunk már 
néhány botrányos esetről. Viszont 
vannak olyan pénzügyi megoldások, 
amelyek már rövid távon is képesek 
garantált hozamot biztosítani. Ha 
azonban közép vagy hosszú távon 
gondolkodik, még több biztonságos 
és likvid megtakarítási lehetőségből 
választhat. A különféle megtakarítási 
lehetőségek és a befektetések közötti 
határok nem élesek, ugyanakkor az 
egyes termékek közötti különbsé-
gek és a kockázat mértéke – ezáltal 
az elért nyereség vagy veszteség is – 
jelentősek lehetnek.

Mire számíthat a vállalkozó egy 
veled történő pénzügyi helyzete-
lemző beszélgetés során?

Először feltérképezzük, milyen élet-
helyzetben van jelenleg. Megnézzük, 
milyen céljai vannak rövid, közép és 
hosszú távon és azt is, hogy mindezek 
eléréséhez mekkora összegre lenne 
szüksége. Megvizsgáljuk, hogy ehhez 
mennyi pénz áll jelenleg rendelke-
zésére és a hiányzó összeget milyen 
forrásból tudjuk előteremteni. A pénz-

ügyi 
c é l o k 
meghatáro-
zása után számba 
vesszük a lehetőségeket, majd 
segítek a megfelelő termék kiválasz-
tásában, amivel a lehető legjobban 
tudja bevételeit gyarapítani.

Mik a tapasztalatok, visszajelzések?

Egyre több cégvezető látja be, hogy 
szükség van a saját maga és az alkal-
mazottai lelki támogatására, amelyet 
utána a munka terén a cég javára 
tudnak kamatoztatni. A vezetői 
képzések céljai, hogy ne csak főnökök 
legyenek, hanem jó vezetővé váljanak. 
Nagyon pozitívak a visszajelzések. 
Több nagyvállalatnál is rendszeresen 
tartok előadásokat. 

Mik a jövőbeni terveid?

Nagyobb alkalmazotti létszámmal 
dolgozó vállalatok megkeresése, felső 
szintű vezetőknek vezetői tréningek 
tartása. Mivel német tanár vagyok, 
ezért a külföldi vezetőknek is egya-
ránt hasznos lehet, nem kell tolmá-
csot igénybe venni még pluszban. 
Minél több cég számára ismertté 
válni, nem csak a megyében, hanem 
országos szinten is. 

Milyen a kapcsolatod kamaránkkal?

Évek óta együttműködök a kamará-
val. Kapcsolat építési, jogi és adózási 
témában is kértem már segítséget, 
tanácsadást. Nagyon szívesen álltak 
rendelkezésemre. A jövőre vonatko-
zólag pedig vannak közös terveink. 
Olyan előadásokat szeretnénk tartani, 
amik a vállalkozások számára hasz-
nosnak bizonyulhatnak.   
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Értéket adni munkatársainknak a 
legnagyobb kincs a mai világban. 
Egy élmény, egy program, amire 
mindig is emlékezni fognak. Talán az 
elmúlt évek megpróbáltatásai után, 
még nagyobb szükség van erre. Mi 
is úgy érezzük, hogy még nagyobb 
szükség van ránk és arra a hivatásra, 
amit képviselünk.

Mivel is foglalkozunk pontosan?  
Most elmeséljük!

A mai világban a nők, a legtöbb eset-
ben dolgozó nők, anyák, a rohanó 
mindennapokban helyt állni kény-
telen hősök. Sok esetben az utolsó 
helyre sorolják magukat a család 
után, és nincs idejük foglalkozni 
olyan dolgokkal, mint a sminke-
lés, öltözködés, divat, én-idő, saját 
programok és még sorolhatnánk. 
Hosszú a sor, de rövid lenne a lista, 
amire azon nők nevei kerülnének 
fel, akik tudnak ezekkel az elsőre 

„haszontalannak” tűnő dolgokkal 
foglalkozni. Pedig kell, higgyétek el, 
hogy kell! Immáron sok éves tapasz-
talatunkra hagyatkozva hoztuk 
létre a STELLA NŐI WORKSHOP 
programot. 

Ez egy lehetőség intézményeknek és 
cégeknek, hogy a mi segítségünkkel 
egy felejthetetlen napot okozzanak 
kolléganőiknek. 

Hogyan épül fel egy STELLA NŐI 
WORKSHOP nap? 

Stábunk négy főből, Dr. Pazsa Kornélia 
szín- és stílustanácsadóból, Varga 
Dóra és Szentmiklósi Brigitta sminke-
sekből, valamint Balázs Ildikó fotós-
ból áll. A sor tetszőlegesen bővíthető 
fodrásszal, aromaterápia masszázzsal, 
illetve párkapcsolati/női-témákban 
jártas trénerrel is. Biztosítunk több 
szortiment ruhát, egy szépítő nappali 
sminket, valamint werk, és profi fotó-
kat. A workshop napján kitelepü-
lünk az adott helyszínre, legyen ez 

egy intézmény, vagy egy cég irodája, 
nekünk semmi nem akadály. A prog-
ram megnyitása után kisorsolunk öt 
nyertest, akiknek szín- és stílustanács-
adónk megállapítja a fő színtípusukat 
színkendők segítségével. 

Szeretnénk, ha mindenki megta-
pasztalhatná ezt, viszont 10-től akár 
50 főig is terjedhet a létszám, így az 
idő rövidsége miatt nincs lehetőség 
mindenkire, hiszen még sok program 
várja a hölgyeket aznap. Amíg folyik a 
színtanácsadás, sminkeseink elkezdik 
a hölgyek szépítését. Egy visszafogott 
nappali sminket kapnak, hogy lássák, 
milyen egyszerű kiemelni a szépsé-

güket. Ilyenkor jönnek rá, hogy nem 
csak egy erős, már-már maszk hatású 
sminkkel érhetnek el nagy változá-
sokat az arcukon. Utána következik 
az öltöztetés, ahol Nelly mindenkit 
színhelyesen öltöztet fel, stílusa és 
egyénisége alapján, de azért sokszor 
kilépteti őket a komfortzónájukból. 
Ez sokunknak nehezére esik, de a 
smink és a megfelelő outfit csodákra 
képes. Ezután jöhet a pózolás a fotós 
kamerája előtt, aki segít abban, hogy 
mindenki megfelelően ellazuljon-még 
azok a hölgyek is, akik azt hiszik, hogy 
róluk nem készülhet jó kép. Ez nem 
igaz, mindenkiről születik jó kép, 
csak hozzáértő kezek kellenek hozzá. 

STELLA NŐI WORKSHOP - DR. PAZSA KORNÉLIAVÁLLALKOZÁS

Adj énidőt  
női munkatársaidnak!
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A nap lezárásaként kedvükre válo-
gathatnak a butik kínálatából, és a 
színtanácsadónk segítségével töké-
letesen kiválasztott szetteket meg is 
vásárolhatják. Mi ez, ha nem valami 
újnak a kezdete? A nap végén a 
személyes beszélgetések, visszajelzé-
sek mindig nagyon pozitívak, mintha 
más személyek néznének velünk 
szemben, mint akik reggel fáradtan 
és nyúzottan megérkeztek. Bízunk 
benne, hogy ezt a napot és ezeket 
a tapasztalásokat elültetik maguk-
ban a nők, nem csak azon a napon, 
hanem hosszútávon is. Nekünk ez a 
célunk, mi értük csináljuk. 

Kiknek ajánljuk ezt a programot? 

Minden Nőnek receptre felírva! 

De, most mégis azokhoz a vezetők-
höz szólunk, akik szeretnének egy 
emlékezetes csapatépítő napot szer-
vezni a kolléganőiknek. Reméljük a 
férfi kollégák megértik, hogy az a nap 
a szebbik nemről szól majd. Közös 
szülinapok és névnapok megtartá-
sára is tökéletes program lehet. Ha 
nem szeretnének kimozdulni az 
irodából, az is megoldható, hiszen 
minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, 
hogy saját környezetükben rendez-
zük be a stylist és smink szobát, vala-
mint a fotóstúdiót. 

A Stella Női Workshop segítsé-
get nyújthat abban az esetben is, 
ha a kolléganőknél alábbhagy a 
motiváció. A mai rohanó világban 
könnyű elveszíteni a fókuszt, átsik-
lunk a valóban fontos dolgok felett. 
Egy nap, ami kizökkent a szürke 
hétköznapokból, csodákra képes! 
Mi sokszor láttunk már erre példát, 
erőt, energiát ad és azt tudjuk, hogy 
egy erőben energiában bővelkedő 
NŐ mire képes. Mindenre! Szám-
talan vezető keresi erre a problé-
mára a megoldást, de sok esetben 
a tényleges megvalósításig nem 
jutnak el. Ez nem az ő hibájuk, elég 
belegondolni, hogy mennyi szerve-
zéssel jár egy program kivitelezése 
és rájövünk, hogy könnyen megbu-
kik egy-egy projekt. Velünk könnyű 
lesz! Megszervezzük az egész napot, 
a vezetőnek csak a fontos döntések-
ben kell jelen lennie, a többit szorgos 
stábunk tagjai intézik majd.

Kik vagyunk mi? 

Szín és stílustanácsadó – a Stella Női 
workshop megálmodója:

Dr. Pazsa Kornélia – „Élénk színű 
stílustanácsadóként, webshop, 
valamint lakásbutik tulajdonosként 
abban segítek a hozzám forduló 
hölgyeknek, hogy sokkal tudatosab-
ban tekintsenek a vásárolni és viselni 
kívánt ruhájuk, hajszínük, sminkjük 
színeire. Hiszen a színek, amiket 
választunk, hozzájárulnak az önbe-
csülésünk kialakításához, a rólunk 
alkotott képhez, és a stílusunkhoz. 
Merni kell megélni a nőiességünket, 
ami a mai rohanó világban sokszor 
háttérbe szorul. Azonban, ha tuda-
tosan azt hordjuk, ami a mi színünk, 
és jól áll fazonban is, ezzel időt 
spórolhatunk, amit nem a családtól 
veszünk el. Nem utolsósorban, ezzel 
pénzt is spórolhatunk: ha ismerjük a 
színeinket, kevesebb tévedésünk lesz 
a ruhaválasztás terén, és minden 
passzolni fog mindenhez!”

Sminkesek: 

Varga Dóra – „Nellyvel és Ildivel 
közel 4 éve alkotunk egy csapatot. 
A La Femme átváltoztatunk fotó-
zások által nem csak egymáshoz 
kerültünk közel, hanem megérett 
bennünk egy közös küldetéstudat is. 
Az a felismerés, hogy a nőknek szük-
ségük van külső segítségre ahhoz, 
hogy visszaszerezzék régen látott 
önbizalmukat és egy szép ruhában, 
előnyös sminkben azt a nőt lássák 
viszont a profi fotókon, akit a szívük 
mélyén igazán szeretnének. Ez az 
érzés nem csak nekik felbecsülhe-
tetlen, hanem nekünk is!”

Szentmiklósi Brigitta – „A sminkes 
szakmám által tapasztaltak azt 
mutatják, hogy a nők többsége nem 
tud időt szánni a sminkelésre, vagy a 
környezetétől azt hallja, hogy nincs 
szüksége rá. Én viszont azt látom, 
ha kapnak tőlem egy csodaszép 
sminket, ami az egyéniségükhöz illik, 
szinte ragyognak és az önbizalmuk 
is visszatér. Hiszem, hogy minden nő 
megérdemli a különleges bánásmó-
dot, hisz minden hölgy azért szüle-
tett, hogy ragyogjon.”

Fotós: 

Balázs Ildikó – „Kezdetben baba-, 
gyermek, és családi fényképész-
ként a Százszorszép fotó kamerája 
mögött fényképeztem, néhány éve 
azonban új vizekre evezve, a La 
Femme csapatát erősítem, immá-
ron glamour fotósként is. A termé-
szetességre törekedve nem az a 
célom, hogy az általam készített 
képekről egy idegen nézzen vissza, 
sokkal inkább az, hogy mindenkinek 
a legszebb énje, a legelőnyösebb 
oldala, a legerősebb kisugárzása 
jelenjen meg egy-egy sorozaton 
belül, önbizalmat teremtve, s adva 
ezáltal a hölgyeknek.”

A fotókat készítette:  
Sebők Tünde - Art Fotó Műterem

Elérhetőségek:  
Név: Dr. Pazsa Kornélia 
Telefonszám: 0670/775-4577 
E-mail cím: info@stellaruha.hu   
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Bizonyára Ön előtt ismert a Veronai 
Buszbaleset tragédiája, melynek 
köszönhetően egy egész ország 
ismerte meg azt kifejezést, hogy 
alvási apnoe. A fokozott nappali 
aluszékonyság – EDS - az EU közle-
kedés biztonsági kockázat rangsorá-
ban megelőzve az alkoholos állapot 
miatt bekövetkező közúti balesete-
ket az első helyen van, mint vezető 
baleseti kockázati tényező.

Az EU vezető tagállamaiban az 
elmúlt években több orvosi 
és munkaegész-
ségügyi kutatás 
b izonyí totta , 
hogy a foko-
zott nappali 
a l u s z é ko ny -
ság a munka 
világában is a 
munkabalesetek 
és az útibalesetek 
döntő kóroki tényezője. 
Ezért pld Ausztriában vagy 
Németországban nem csak 
a közútijárművezetők 
szűrése történik meg 
baleseti kockázat emel-
kedésénél, hanem az 
iparban is azon munka-
vállalóknál, akik foko-
zott baleseti kockázat-
ban, vagy többműszakos 
munkarendben dolgoznak.

A nyugati világban azonban a 
hangsúly nem az OSAS beteg-
ségen és annak felismerésén van, 
hanem a tényleges baleseti kocká-
zatot jelentő fokozott nappali aluszé-
konyságon, mely az alvási betegségek 
széles körében bizonyos esetekben 
fellelhető és klinikai alvási vizsgálatot 

nem igénylő neuropszichológiai tesz-
tek alkalmazásával a betegség korai 
fázisában, akár munkahelyi foglalko-
zás-egészségügyi rendelőben elvé-
gezhető vizsgálatot jelent. Ennek a 
szűrési módszernek az előnye az is, 
hogy a klinikai szomnológiai orvosi 
vizsgálatokhoz képest a munkavál-
laló számára hozzáférhetőbb módon 

e l é r h e t ő .  A 
jogkövetkez-

ménnyel 

– munkaköri alkalmasság, vezetői 
engedély - járó döntést hozó foglal-
kozás-egészségügyi orvos számára 
ezért ez a szűrési módszer alkalma-
zása életszerűbb és a munkáltatók 
számára pedig a szűrés eredményei 
közvetlenül érezhetők és mérhetők 
azzal, hogy csökken a munkabalese-
tek és útibalesetek száma, valamint 
az ennek következményeképpen 
létrejövő munkából távoltöltött idő 
és a munkáltatót terhelő 100%-os 
baleseti táppénz összege is.      

Szolnoki többszakmás Magánorvosi 
Intézetünk - Konzulens Csoportpra-
xis – több éve foglalkozik a megyében 
és a szűkebb régióban kizárólagosan 
az alvásbetegségekkel, szomnológus, 

neuropszicho-
lógus és 

NEUROKOGNITÍV VÁLTOZÁSOK ALVÁS ALATT JELENTKEZŐ  LÉGZÉSZAVAR  
BETEGSÉGBEN - DR.CSÁBI ESZTER PHD, DR.BUCZKÓ ISTVÁNAKTUÁLIS
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Fokozott nappali aluszékonyság: 
a munkabalesetek és az  
útibalesetek elsőszámú felelőse



foglalkozás-egészségügyi szakem-
berek közös praxisában.

Az Intézetünk 2021 évben, emberen 
történő beavatkozással nem járó, 
nem kereskedelmi célú orvosi kuta-
tás engedély kérelmet nyújtott be a 
Nemzeti Népegészségügyi Hatóság-
hoz, melyet az Orvosi Tudományos 
és Kutatás Etikai Bizottság – TUKEB - 
egyhangú támogatása alapján 2021.11 
hónaptól 3 év megvalósítási időinter-
vallumban engedélyezett.         

Kutatásunk tudományos célkitűzése 
mellett gyakorlati célunk az is, hogy 
Németországhoz és Ausztriához 
hasonlóan Magyarországon is kiala-
kítsunk, bevezessünk egy neuropszi-
chológiai tesztelési rendszert, mely 
nem csak a közlekedés biztonság-
ban, hanem a munkabiztonságban is 
hatékonyan szűri ki azon munkaválla-
lókat, akiknél valamilyen alvásbeteg-
ség miatt már a betegség viszonylag 
korai fázisában megjelenik a neuro-
kognitív változás – fáradékonyság, 
figyelemzavar, koncentrációs zavar, 
pszichomotos hanyatlás, munkame-
mória csökkenés –, így mérhetővé 
és előrejelezhetővé válik a baleseti 
kockázat mértéke.

A kutatásunkat az Ausztriában 
és Németországban alkalmazott 
neuropszichológiai tesztrendszer 
(VTS) jogtulajdonos, a Schuffried 
GmbH támogatja, az ezekben az 
országokban alkalmazott pszicho-
metriás mérőeszköz és tesztek térí-
tésmentes rendelkezésre bocsájtá-
sával. Ezek mellett a kutatásunkba 
olyan Magyarországon és a Szolnoki 
Alvásközpontban dolgozó, az alvás-
medicina és a pszichológia területén 
elismert szakembereket tudtunk 
bevonni, mint dr.Csábi Esztert PhD 
a Szegedi Egyetem Neurokognitív 
tanszék adjunktusát, dr.Kunos Lászlót 
PhD, szomnológust a Magyar Alvás-
diagnosztikai és Therápiás Társaság 
Elnökségi tagját és a SOTE Neuro-
lógiai Klinikán dolgozó Péter Judit 
neuropszichológust.        

A tervezetten 3 évig tartó kuta-
tásunk első fázisában 350 

főt kívánunk bevonni, 
akik a pszichometriás 
tesztcsomag magyar-
országi normájának 

kialakításában fognak közreműködni. 
A kutatás második, klinikai fázisá-
ban 350-450 főt kívánunk OSAS-ra 
előszűrni-szűrni és pozitív szűrési 
eredményt követően szomnológiai 
diagnosztikai vizsgálattal és bizo-
nyított esetekben - esetleg a szük-
séges CPAP therápiát alkalmazva - 2 
évig követni, időszakosan elvégzett 
neuropszichometriás méréssel. A 
vizsgálatra bevont személyeknél 
munkaegészségügyi, munkabizton-
sági előzményeket is felmérjük és a 
szűrés eredményeképpen létrejövő 
munkabiztonsági eredményeket is 
rögzítjük a norma ill. a klinikai kontrol 
csoporthoz viszonyítva. 

A kutatásunk akadémiai címe: 
Neurokognitív Változások Alvás Alatt 
Jelentkező  Légzészavar Betegségben 
(OSAS- Obstruktive Sleeping Apnoe 
Syndroma). Engedély száma: Konzu-
lens-Neurokog-1

A kutatásunk tudományos célja az 
OSA-ban megjelenő neurokogni-
tív eltérések vizsgálata és terápiás 
utánkövetése, alvászavarral nem 
küzdő, életkorban és iskolázott-
ságban illesztett kontrol csoporttal 
való összehasonlításban. A vizsgálat 
nemcsak egy neuropszichológiai 
profil felállítását, valamint a megfe-
lelő terápia és annak hatékonyságá-
nak nyomonkövetését teszi lehetővé, 
hanem lehetőséget ad egy olyan 
kognitív funkciókat mérő, pszicho-
metriai tesztcsomag összeállítára, 
amely alkalmas lehet szomnológus 
által diagnosztizált OSAS betegek 
esetében, a magas baleseti kocká-
zattal járó tevékenységek végzésének 
alkalmasságára vonatkozó vélemény 
készítésére, valamint a neuropszicho-
lógiai státusz minimum feltételeinek 
meghatározására (pl. közúti járműve-
zetői engedély, munka és emelőgép-
kezelői engedély egészségügyi alkal-
masság elbírálása). 

A kutatásunk jelen fázisában kere-
sünk olyan Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei cégeket, mint gazdasági 
partnereket, akik szeretnének részt 
venni a kutatásban azzal, hogy foglal-
kozás-egészségügyi eljárásrendjükbe 
beemelik a kutatásunk vizsgálati 
eljárásrendjét és biztosítják, hogy 
bizonyos magasabb baleseti kocká-
zatot jelentő munkakörben dolgo-

zókon – gépjárművezető, buszvezető, 
emelőgépvezető-kezelő, fokozott 
baleseti kockázattal járó munka-
körben dolgozó, többműszakos 
munkakörben dolgozó - elvégezzük 
a szomnológiai és neuropszicholó-
giai méréseket. A munkavállalóknál 
történő vizsgálati eredmények, kuta-
tásba történő felhasználása termé-
szetesen a kutatás-etikai szabályok-
nak megfelelően a résztvevő személy 
kizárólagos hozzájárulása mellett 
történik, anonym módon. A résztvevő 
cégek számára a kutatásba beváloga-
tott munkavállalókkal kapcsolatban 
jelentkező kutatási eredményeket 
anonym módon összefoglaljuk és azt 
megosztjuk. Viszont a kutatás részét 
képező, de a munkakör ellátásához 
szükséges szomnológiai szakorvosi 
vizsgálatok költsége a gazdasági part-
nert terhelik, mivel azok elvégzésére 
támogatást nem élvezünk.   

Amennyiben Tisztelt cégvezetőt 
érdekli a kutatásunk, ill. szeretne csat-
lakozni, kérem közvetlenül jelezze 
számomra buczkoi@csoportpra-
xis.hu vagy telefonon: 70/4524090 
számon.

A témában további információk elér-
hetők: www.csoportpraxis.hu, www.
alvasvizsgalatok.hu.

 Dr. Buczkó István   
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SEGÍTSÉG A KÖZÉPISKOLAI PÁLYAVÁLASZTÁSI DÖNTÉS MEGHOZATALÁBANKAMARA

Pályaorientációs tevékenység a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamaránál
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiemel-
ten kezeli a törvényileg szabályozott 
pályaorientációs tevékenységeit. 
Elsődleges célunk, hogy a pályavá-
lasztás előtt álló diákokat a gazdaság 
igényeinek megfelelően a szakkép-
zés felé irányítsuk. Fontosnak tartjuk, 
hogy a tanulók megfelelő döntést 
hozzanak, ennek érdekében az isko-
lákkal és a vállalkozásokkal szoro-
sabb együttműködésre és szélesebb 
körű tájékoztatásra törekszünk.

A középiskolai pályaválasztási döntés 
meghozatalánál az önismereten 
kívül nagyon fontos, hogy a képesí-
tések rendszeréről, a pályákról képet 
kapjanak a diákok. Személyes tapasz-
talataik alapján alakuljon ki bennük a 
szakmatanulás igénye, és fogadják el 
az életpálya- építés szükségességét.

A pályaorientációs tevékenységünk-
kel a hatékonyabb pályaválasztást 
segítjük elő, mely az iskolai nevelő-
munkát is erősíti. Évente átlagosan 
70 interaktív osztályfőnöki órát 
és pályaválasztási szülői értekez-
leteket tartunk, melyben nagyon 
fontos elemként jelenik meg az új 
fenntartásról (Nemzetgazdasági 
Minisztérium), intézményrend-
szerről (Szakképzési Centrumok), 
intézménytípusokról (technikum, 
szakképzőiskola) illetve a szakmák 
adta lehetőségekről, a szakképzési 
munkaszerződésről, ösztöndíj rend-
szerről való tájékoztatás.

Fontosnak tartjuk a munka világába 
való betekintést, ezért lehetőséget 
biztosítunk a diákoknak gyár- és 
üzemlátogatásokra. Évente több 
mint 50 Üzem- és tanműhely-látoga-
tást bonyolítottunk le. Megye szerte 
az általános iskolák 6-7-8.-os osztá-
lyai kapnak lehetőséget arra, hogy 
élményeket szerezzenek különböző 
duális képzőhelyeken illetve szak-
képző intézmények tanműhelyeiben. 
A tanulók betekinthetnek a fémipari 
szakmákba (CNC és gépi forgácsoló, 
hegesztő, épület- és szerkezetlaka-
tos, ipari gépész), a kereskedelem 
világába. A szakképző intézmények 
révén, a programokon résztvevő 
diákok szakmaválasztást segítő isme-
reteket kapnak a szépészet-, rendé-
szet és közszolgálat-, egészségügy-, 
turizmus-vendéglátás-, mezőgazda-
ság és erdészet ágazatokban. A láto-
gatást vezető üzemvezetők, mérnö-
kök, technikusok, oktatók lelkesen 
mutatják be munkahelyüket illetve 

intézményüket. Filmvetítéssel, előa-
dással és a helyszínek bejárásával a 
csoportok megismerhetik a szóban 
forgó szervezet múltját, jelenét. 

Tankerületekkel együttműködve 
minden nyáron megszervezzük a 
megye több pontján nyári tábori 
foglalkoztatóinkat. Kamaránk elkö-
telezett célja, hogy a pályaválasztás 
előtt álló fiatalokat minél szélesebb 
körben tájékoztassuk a pályaválasz-
tás témakörében. Négy szakmacso-
portban (kereskedelem, vendéglátás, 
egészségügy, gépészet) mutattuk 
be a szakmák egyes sajátosságait, 
melyet a diákok saját maguk is kipró-
bálhattak. Így a táborozóknak lehe-
tőségük nyílt például vérnyomást 
mérni, leltározási feladatot oldhattak 
meg, polcot szerelhettek össze és a 
pincér szakma rejtelmeibe is betekin-
tést kaptak. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a nyári pihenőidő ellenére a 
diákok és a pedagógusok igen érdek-

lődők, aktívak voltak a programokon 
és már most meghívásokat kaptunk 
a következő évi táborokba.

 A 2017/2018-as tanévben bevezetett 
pályaorientációs célú munkanap 
egy nappal növelte meg az isko-
lák által tervezhető tanítás nélküli 
munkanapok számát, lehetőséget 
teremtve ezzel arra, hogy fokozot-
tabb és koncentráltabb figyelem-
mel tudjuk támogatni a tanulók és 
a szülők tájékozódását, döntését. 
Ennek szellemében nem csak a 
megszokott tevékenységeink jelen-
nek meg ezen a napon, hanem új 
elemként megjelent kínálatunkban 
a VR élmény biztosítása a tanulók 
számára. Ezen programon virtuális 
valóságban próbálhatják ki a diákok 
a különböző szakmákat. Lehetősé-
gük nyílik konyhai műveletek elvég-
zésére, dolgozhatnak az építőiparban 
és betekinthetnek  a divatipar és az 
autóipar területére is. 
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Rendszeres kiállítói vagyunk a 
megyei pályaválasztási rendez-
vényeknek is. A már nagy hagyo-
mányokkal rendelkező szolnoki 
Szakmák Világa Pályaválasztási Kiál-
lításon virtuális szakmabemutatók-
kal tesszük még tartalmasabbá az 
eseményt. Tavalyi évben kamaránk 
társszervezésében került megrende-
zésre a IV. Jászsági Szakmaválasztó 
Fesztivál, ahol a diákok  3 napon 
keresztül szintén kipróbálhatták 
magukat a virtuális térben valamint 
tájékozódhattak a továbbtanulási 
lehetőségekről.  

Hagyomány teremtő szándék-
kal több társszervezettel közösen 
kezdeményeztük kerekasztal beszél-
getések létrejöttét. Három helyszí-
nen, - Szolnokon, Jászberényben 
és Karcagon – az általános iskolák 
pályaválasztással foglalkozó peda-
gógusainak próbáltunk egy átfogó 
képet adni arról, hogy milyen segít-
ségre számíthatnak továbbtanulás-
sal kapcsolatos kérdésekben. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  
2022-ben is megrendezi a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), 
kibővítve ezt az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versennyel (OSZTV). 
A versenyek országos döntőjére 
Budapesten, az évente megrende-
zésre kerülő Szakma Sztár Feszti-
válon kerül sor. A rendezvénynek a 
Hungexpo Vásárközpont ad otthont.

A versenyek célkitűzése a gyakorla-
tigényes, „fizikai” szakmák – beleértve  
a ráépülő, magasabban kvalifikált 
szakmákat is − társadalmi presztíz-
sének és vonzerejének növelése a 
szakmatanulás népszerűsítése révén, 

„Szakmát a kézbe” szlogen jegyében. 
Idén is közel félezer pályaválasz-
tás előtt álló diák kap lehetőséget 
kamaránk segítségével a rendezvény 
személyes megtekintéséhez.

Továbbra is feladatunk a WorldSkills 
Hungary program keretén belül 
megrendezésre kerülő WorldSkills és 
EuroSkills versenyek megismertetése 
a fiatal szakemberekkel. Ennek érde-

kében folyamatosan információkkal 
látjuk el a potenciálisan számításba 
vehető közép- és felsőfokú intézmé-
nyek diákjait, oktatóit. Személyes 
találkozók alkalmával külön tájékoz-
tatást nyújtunk a téma iránt érdek-
lődőknek.

A széles körű tájékoztatás és a 
kapcsolatfelvétel érdekében kama-
ránk honlapján megtalálják pályao-
rientációs munkatársunk elérhető-
ségét. A szülők, a gyerekek, az iskolák 
és az érdeklődők további informáci-
ókhoz juthatnak a pályaválasztással 
kapcsolatban.  

A pályaorientációval kapcsolatos általános feladataink:

 ■ Általános iskolába járó gyerekek és szüleik részére  
tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői  
értekezletek tartása együttműködve a partnerekkel

 ■ A diákoknak a tanulmányaik befejezését követő elhelyez-
kedés, munkába állás lehetőségeinek megismertetése

 ■ Gyár- és üzemlátogatások megszervezése és lebonyolítása

 ■ Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények  
szervezése, lebonyolítása illetve ezeken való részvétel

 ■ Médiumokon keresztül történő tájékoztatás különböző  
pályaválasztási eseményekkel kapcsolatban

 ■ Utazások szervezése az SZKTV döntőre, OSZTV döntőre
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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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