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SZAKKÉPZÉSI WORKSHOP 2022.AKTUÁLIS

Az idén már a XII. Szakképzési  
fórummal debütált kamaránk
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12 évvel ezelőtt olyan megfon-
tolásból indította el a kamara a 
szakképzési WORKSHOP rendez-
vényét, hogy a képzéssel kapcsola-
tos új szabályozások, aktualitások 
megismerésén túl, szakmai konzul-
tációval segítségével támogassa a 
szakképzésben érintettek együtt-
működését, együtt gondolkodását.

2022. szeptember 14-ére meghir-
detett szakképzési WORKSHOP 
előadói között köszönthettük

 ■ Dr. György László Kulturális és 
Innovációs Minisztérium innová-
cióért és felsőoktatásért felelős 
államtitkárát,

 ■ Dr. Magyar Zita, a NSZFH elnö-
kasszonyát,

 ■ Bereczki Enikő – ifjúsági szak-
értő és generációkutatót, 

valamint a pódiumbeszélgetés 3 
olyan neves és szakmailag is elis-
mert képviselőjét, aki 3 különböző 
ágazat vállalati gyakorlatán keresztül 
láttatja az új duális képzés ágazati 
különbözőségeit, sajátosságait:

 ■ László Gábor oktató-projekt-
menedzser TESCO Akadémia 
Képzési és Fejlesztési Kft.,

 ■ Horváth Ferenc ügyvezető 
igazgató Horváth Kert Vendéglő 
Kisújszállás és tanár,

 ■ Horváth Szabolcs stratégiai 
vezető Borsodi Műhely Kft, 
Gépészet ÁKT tag.

Az új szakképzési rendszerrel a 
2020/2021 tanévben találkozhat-
tunk először, azóta is „szokjuk” a 
rendszer újdonságait, tanulóköz-
pontú kiemelt juttatásait. 

Dr. György László innovációért és 
felsőoktatásért felelős államtitkár, 
a szakmai fórum főelőadójaként 
hangsúlyozta, hogy az új rendszer 
átjárhatóbb, rugalmasabb lett és az 
állam továbbra is két szakma és egy 
szakképesítés megszerzését ingye-
nesen biztosítja korhatárra tekin-
tet nélkül. A tanulói ösztöndíjak 
szakiskolában 16–59 ezer forintot 
is elérhetik tanulmányi eredmény-
től függően, a duális szakképzési 
munkabér már 100 ezer forint 
nagyságrendben illeti meg a tanu-
lót, a hátrányoshelyzetű tanulók 

külön támogatásként Apáczai 
ösztöndíjra pályázhatnak, egyszeri 
pályakezdési juttatás pedig szintén 
tanulmányi eredménytől függően 
133-302 ezer forinttal könnyíti meg 
a tanuló szakmai életútjának kezdő 
lépéseit. 

A két legnagyobb bérdinamikával 
rendelkező megyénk az elmúlt évben 
Bács-Kiskun megye és Győr-Moson- 
Sopron megye. A nagy exportképes 
gyárak, mint a Mercedes és az Audi 
maga után húzza a gazdaságot, a 
béreket is.

Nagyon fontos, hogy az általános isko-
lások a szakképzést válasszák, hogy a 
középfokon szakmát szerzők eddigi 
46%-os aránya 60%-ra növekedjen.

2023. júniusig 15 milliárdból megva-
lósuló digitális tananyagfejleszté-
sekből eddig 279 tananyagegység 
készült el, ebből 226 a szakképzési 
és 53 közismereti. 

A „Tanítsunk Magyarországért” című 
program a szülői támogatás hiányát 
pótolja, melyben az egyetemisták 
tanítják a 6.-7.-8. osztályos tanulókat. 
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A vállalkozások és a szakképzés 
kapcsolatának elősegítése a cél, 
közös pályaorientációs programok-
kal segíteni a sikeres pályaválasztást, 
az eredményes szakképzést.

"Úgy gondoljuk, hogy a kamarák 
által kiépített országosan működő 
tanácsadói hálózat egy olyan híd 
az intézményi kiemelten elméleti, 
tanműhelyi és a vállalkozók gyakor-
lati képzésének rendszerében, 
melyre építve az új duális szakkép-
zés működése eredményesebben 
biztosítható."

Adatokon alapuló rendszerek és 
felhasználásuk a szakképzésben 
címmel tartott előadást dr. Magyar 
Zita az NSZFH elnöke. 

Kiemelt jelentősége van a megfelelő 
adatalapú rendszereknek: transzpa-
rencia és elszámolhatóság peremfel-
tétele, objektív megalapozottságot 
biztosít a szakpolitikai beavatkozá-
soknak, hazai és nemzetközi adat-
szolgáltatások biztosítása.

A NSZFH által működtetett rendszerek: 

 ■ SZIR (Szakképzési Információs 
Rendszer)

 ■ KRÉTA (531 intézmény rendszere)
 ■ FAR (Felnőttképzés Adatszolgálta-

tási Rendszere)
 ■ Elektronikus Vizsgarendszer
 ■ Szakképzési Pályakövetési Rend-

szer a SZPR
 ■ Munkaerőpiaci Előrejelző rendszer.

Az NSZFH rendszereket a NAV és OH 
adatszolgáltatása és adatfelvételek 
mint pl. kompetenciamérés, pályakö-
vetési kérdőívek egészítenek ki.

A SZIR-ben található adatok alapján 
történik a szakképzési ösztöndíj és 
egyszeri pályakezdési juttatás folyósítása.

Összességében több hónapos csúszás-
sal érkeznek meg a területi kamarához 
az SZMSZ céges anonim adatai.

Együttműködés a mai tizen-huszon- 
évesekkel kérdéskörét vizsgálta 
Bereczki Enikő ifjúsági és generációku-
tató érdekfeszítő előadása keretében.

Ágazat megnevezése Nappali rendszerű iskolai oktatás (fő) Felnőttképzés (fő) Összesen

Turizmus-vendéglátás - 23 (2020) 104 7 111

Gépészet - 10 (2020) 99 0 99

Kereskedelem - 13 (2020) 75 0 75

Egészségügy - 03 (2020) 37 19 56

Szépészet - 21 (2020) 18 17 35

Élelmiszeripar - 05 (2020) 23 0 23

Építőipar - 06 (2020) 22 0 22

Elektronika és elektrotechnika - 04 (2020) 19 2 21

Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) 20 1 21

Mezőgazdaság és erdészet - 17 (2020) 9 0 9

Épületgépészet - 07 (2020) 8 0 8

Fa- és bútoripar - 08 (2020) 8 0 8

Sport - 20 (2020) 1 0 1

Összesen: 443 46 489

Jász-Nagykun-Szolnok megye SZMSZ-szel duális képzésben résztvevő résztvevők adatai (2022. augusztus)
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Pódiumbeszélgetés -  Az új 
duális szakképzés megvaló-
sításának ágazati különbö-
zőségei

 ■ László Gábor oktató-projekt-
menedzser TESCO Akadémia 
Képzési és Fejlesztési Kft, Keres-
kedelem ÁKT elnöke

 ■ Horváth Ferenc ügyvezető 
igazgató Horváth Kert Vendéglő 
Kisújszállás és tanár

 ■ Horváth Szabolcs stratégiai 
vezető Borsodi Műhely Kft, Gépé-
szet ÁKT tag

Lát-e lehetőséget a szakmai elmé-
let oktatására a saját ágazatában, 
elvárható-e teljes felelősséggel a 
gazdálkodó szervezettől az elméleti 
képzés?

László Gábor és Horváth Szabolcs 
egyetért abban, hogy az elméleti 
ismeretek a duális partnernél is részét 
képezik az oktatásnak, az elméleti 
ismeretek áttekintésével kezdik a 
gyakorlati felkésztést. Elmélet nélkül 
nem működik a gyakorlat. Természe-
tesen nagyban függ a vállalat felké-
szültségétől, hogy be tud-e és milyen 
mértékben kapcsolódni az elmé-
leti képzésbe, tud-e szakoktatókat, 
mentorokat alkalmazni erre a célra. 
Horváth Ferenc a vendéglátás kisebb 
üzleteiben nehezebben megvaló-
síthatónak tartja a képzés elméleti 
átvállalását, tekintve, hogy a vállal-
kozás fő célja nem erre irányul, ez a 
szakképző intézmény alapfeladata.
A képzési programot közösen kell 

készíteni az iskolával. Ebben ponto-
san meghatározzák a tananyagegysé-
gek óraszám szerinti felosztását és ez 
alapján közösen kialakítják azt, hogy 
hány napot tölt a tanuló az iskolában 
és a duális partnernél. A képzési prog-
ram kialakításánál mindkét fél érde-
keit figyelembe kell venni. 

Az Ön szakmájában a gyakorlati 
képzőhelyen töltött idő és a kapcso-
lódó finanszírozás biztosítja-e a 
képzőhelyi költségek megtérülését 
az új rendszerben? Szükséges-e a 
képzőhelynek a szakmai utánpót-

lásneveléshez nagyobb anyagi áldo-
zatot vállalnia?

László Gábor, Horváth Ferenc is egyet-
ért abban, hogy a szakmai képzésbe 
bekapcsolódó vállalkozások komoly 
anyagi áldozatot vállalnak, mert a 
finanszírozás a tanuló bérét és a járu-
lékot, a Cafeteriat és az egyéb jutta-
tásait fedezi, de nem biztosítja az 
oktatói költségeket (az oktató kieső 
munkabérét, az oktatói felkészítésére 
szánt képzések oktatások költségét). 
Ahhoz, hogy a szakiskolai tanulók 
színvonalas felkészítésben részesül-
jenek az oktatók képzése elengedhe-
tetlen, mert ők kiváló szakemberek, 
de nem tanárok.  
Horváth Szabolcs hozzátette, hogy a 
vállalatok ráadásul általában specifi-
kusak, nem a képzés teljes mene-
tére vannak felkészülve, akármelyik 
szakmát is nézzük. Minél kisebb egy 
vállalat, annál nehezebb képezni a 
diákokat. Nem kellő „ideológia”, hogy 

az utánpótlás innen lesz biztosítva és 
hogy saját dolgozóját „képezi ki a cég”. 
Horváth Ferenc azt mondja, hogy 
semmi biztosíték nincs arra vonatko-
zólag, hogy az a tanuló, akit „kinevel” a 
cég, az ott marad utánpótlásnak. 
László Gábor szerint a kereskedelem 
területén a legnagyobb szakmai 
dolgokat, a szakma fogásait a kisbol-
tok/kiskereskedelmi egységek tudják 
megtanítani. „A tudás esszenciáját” 
ők tudják átadni. 
Abban mindhárom szakember 
egyetért, hogy az új rendszerben 
megemelt tanulói „fizetés” csak az 

első két-három hónapban jelent 
motivációt a tanulók számára, ezt 
követően természetes juttatásnak 
veszik. A szülők örülnek a megemelt 
juttatásnak, egyes családoknál a 
családi kassza fontos részét képezi 
ez az összeg. 
A szakképzési minőségirányítási 
rendszer, azaz a KAMSZER alkalma-
zásához a képzési rendszer megfelelő 
működtetéséhez szükség van mérési 
pontokra, indikátorokra és olyan 
korrekciós döntésekre, amelyek a 
felkészítési folyamatot olyan irányba 
viszik, amelyek biztosítják a tanulók 
sikeres szakmaszerzését. Egy ilyen 
szakképzési rendszert nem lehet 
megfelelő minőségi célok és kont-
roll nélkül működtetni, mert csak 
így lesz érezhető minőségjavulás a 
szakképzésben – mondta végezetül 
László Gábor.

Sonyák Béláné
szakképzési vezető  
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében immáron ötödik alkalom-
mal került sor Nyári tábori foglal-
koztatók megtartására. Kamaránk 
elkötelezett célja, hogy a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalokat minél 
szélesebb körben tájékoztassuk a 
pályaválasztás témakörében.

Ennek érdekében kerestünk fel több 
nyári tábort. 4 szakmacsoportban 
(kereskedelem, vendéglátás, egész-
ségügy, gépészet) mutattuk be a 
szakmák egyes sajátosságait, melyet 
a diákok saját maguk is kipróbálhattak. 

Az idei évben új, az életkornak megfe-
lelő játékos feladatok is bekerültek 
kínálatunkba, melyet a gyerekek 
örömmel fogadtak. Így a táborozók-
nak lehetőségük nyílt például vérnyo-
mást mérni, leltározási feladatot 
oldhattak meg, polcot szerelhettek 
össze, szakmakereső rejtvényt oldhat-
tak meg, szakmai puzzle-t rakhattak 
ki, a pincér szakma rejtelmeibe is 
betekintést kaptak. Ki vagyok én? 
játékon keresztül is ismerkedhettek 
a szakmákkal. 

A programot a megyeszékhelyen 
működő Szolnoki Városüzemelte-
tési Kft. táborába több alkalommal is 
elvittük. Jártunk továbbá a Szolnoki 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lában, Jánoshidán, Mezőtúron, 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 követ-
kező évi táborokba.  

PÁLYAORIENTÁCIÓSZAKKÉPZÉS

Pályaorientációs foglakozások  
a megyei Erzsébet-táborokban
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A BORSODI MŰHELY Kft. máso-
dik generációs, 100%-ban magyar, 
családi vállalkozás. Az elmúlt 40 
év alatt olyan fémipari középvállal-
kozássá fejlődtünk, mely büszke a 
múltjára és kész dolgozni a jövőjéért.

Egyedi megoldásainkkal jelen 
vagyunk a világot formáló́ innová-
ciók fejlesztésében. Több tízéves 
szakmai tapasztalattal rendelkezünk 
az egyedi és kissorozatú precíziós 
gépalkatrészek gyártásában. Saját 
hőkezelő üzemükben a legkorsze-
rűbb hőkezelő̋ berendezések talál-
hatók, tapasztalt mérnökeink révén 
nemzetközi szinten is elismert gyártó́- 
és szerelő sorokat szállítunk, vevőink 
megelégedettségére.

A BORSODI MŰHELY Kft. folyama-
tosan fejlődik és fejleszt. Az elsők 
között érzékeltük, hogy a szakembe-
rekre jobban szükség van ma, mint 
bármikor. Kisújszálláson 2006-ban 
indítottuk el a duális szakképzést, 
amely keretében, bár azóta számta-
lan átalakításon ment át, mára a 30 
főt is eléri a gyakorlaton levő közép-
iskolás diákok száma. Az elmúlt 
időszakban a szakképzési rendszer 
átalakításának egyik leglényegesebb 
pontja volt a tanulók gyakorlati tudá-
sának erősítése. Ennek érdekében a 
gyakorlati képzőhelyek fejlesztése a 
vállalatoknál létkérdéssé vált. Ezen 
az úton jár cégünk is a kisújszállási és 
a győri tanműhelyek kialakításával és 
folyamatos fejlesztésével. 

Tanulóink képzése a jövő 
záloga

Milyen a tanulóképzés a Borsodi 
Műhelynél? - kérdezi számos cég, 
iskola, szülő, tanuló, és mi mindig azt 
válaszoljuk, hogy példásan, mond-
hatni kiemelkedően haladunk előre. 
E mögött egyértelműen ott a renge-
teg munkaóra és szakmai utánajárás, 

a kapcsolattartás a pedagógusokkal, 
az intézményekkel, szakmai szerve-
zetekkel. Egyfelől fontos társadalmi 
felelősségvállalás ez, hiszen a fiata-
lok oktatása, szakmai képzése az ipar 
egyik alapköve, jövőjének záloga. A 
mostani tanulók lesznek majdan a 
munkatársaink, örökösei a tevékeny-
ségünknek, és évek múltán ők adják 
majd tovább szakmai értékeinket.

A tanulóképzés az egyik legszerte 
ágazóbb területe cégünknek. Ha 
közelebbről szemléljük a dolgot, 
szinte evidenciává válik, hogy miért 
mozog ennyi tanuló a cégünk külön-
böző területein. Közülük kerül majd 
ki az utánpótlás, akikre minden terü-
leten szükségünk van, legyen az üzem, 
mérőszoba vagy gyártástervezés. 
Csodálatos látni, hogy az oktatóink és 

AZ ÉV DUÁLIS KÉPZŐHELYE - BORSODI MŰHELY KFT.AKTUÁLIS

Egyedi termékek, egyedi  
kihívások a Borsodi Műhelynél
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a mentorok oltalmazó és irányító keze 
alatt mivé válnak azok a tanulók, akik 
kissé megszeppenve bár, de a legna-
gyobb igyekezettel szívják magukba a 
tudást és mélyítik el gyakorlati tudásu-
kat. Jelenleg a CNC programozó, gépi 
és CNC forgácsoló, gépgyártástech-
nológiai technikus szakmák oktatása 
történik győri tanulószigetünkön és 
gépi és CNC forgácsolók képzése kisúj-
szállási tanműhelyünkben.

Az Év duális képzőhelye

Pályaorientációs üzemlátogatásra 
mindhárom telephelyi városunkban 
nagyon sok általános iskolai csoportot 
fogadunk, igyekszünk minél szélesebb 
körű bepillantást engedni nekik a szak-
mákba már a pályaválasztás előtt, és 
később olyan munkafolyamatokat is 
bemutatni a gyakorlat alatt, amelyeket 
egyébként az iskolákban nem láthatnak.

Talán okkal kaptuk idén az „Év Duális 
képzőhelye” díjat, amely országos 
díj odaítélésével az MKIK elismeri az 
adott képzőhelynek az új duális szak-
képzési rendszer gyakorlati megva-
lósítása terén kifejtett kiemelkedő 
tevékenységét, elért teljesítményét. 
Megtiszteltetés, hogy a díjat cégünk 
nyerte el, büszkék vagyunk tanuló-
inkra és mindazon munkatársainkra, 
akik legjobb tudásuk szerint nap, 
mint nap tesznek azért, hogy a fiata-
lok szakmai tudása fejlődjön.

A gépészetben tevékenykedni 
gyönyörű és sokrétű hivatás, azok a pilla-
natok, amikor élménynek éljük meg a 
munkát és sikereket érünk el, feltölte-
nek minket, hozzájárulnak boldogsá-
gunkhoz. Az egyedi gyártás élmény 
és siker egyben, mert nem mindenki 
képes helytállni benne. Műszaki rajzok 
alapján, saját kezűleg legyártani egy 
minőségi fémterméket öröm és büsz-
keség egyben. Nálunk garantált a minő-
ség, és ezt kiváló munkavállalóink teszik 
lehetővé. Az egyedi alkatrészgyártás 
egyedi kihívásokat szül, így érhetnek 
minket újabb és újabb sikerélmények 
munkánk során.

Te is szeretnél új kihívásokkal szem-
besülni, és megtapasztalni az alko-
tás élményét? Egy jó közösségben 
dolgozni, ahol szakmailag is fejlőd-
hetsz? Jelentkezz nyitott pozícióink 
valamelyikére, és légy részese az 
egyedi és kissorozatú precíziós alkat-
részgyártásnak! 
www.borsodimuhely.hu/hu/allasa-
janlatok  
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében 2022 januárjá-
val a területi kamaráknál ismét elkez-
dődtek a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny (SZKTV), valamint az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Verseny 
(OSZTV) elődöntői. Megyénkben 
összesen 21 szakképző intézmény-
ből 36 szakma írásbeli feladatsorait 
335 versenyző dolgozta ki. Az előze-
tes tájékoztatásnak megfelelően a 
kijavított dolgozatokat 2022. február 
9-én lehetett megtekinteni.

A területi elődöntőt központi elővá-
logató követte, melyből a szakmák 
legügyesebb versenyzői jutottak 
tovább az országos döntőre, a „XV. 
Szakma Sztár Fesztivál”-ra. A nagy-
szabású rendezvényre 2022. április 
25-27. között került sor Budapesten, 
a Hungexpo Vásárközpont C, G, D és F 
pavilonjában, melyen 65 szakmában 
a hazai legjobb végzős tanulók mérték 
össze tudásukat. Idén 5 megyei isko-
lából 6 diákunk került be a szakmai 
versenyek országos döntőjébe.

Aranyérmes, országos 1. 
helyezést ért el:

 ■ Császi Sándor, az Ipar 4.0 verseny-
számban a Szolnoki SZC Pálfy-Víz-
ügyi Technikum tanulója.

 ■ Kosaras Attila Zoltán, Vasútfor-
galmi szolgálattevő szakmában 
a Szolnoki SZC Rózsa Imre Tech-
nikum tanulója.

Bronzérmes, országos 3. 
helyezést ért el: 

 ■ Alvári Kristóf Ottó, az Erősáramú 
elektrotechnikus szakma verse-
nyében a Szent József Katolikus 
Elektronikai Technikum, Gimná-
zium és Kollégium tanulója.

Országos 4. helyezést ért el:

 ■ Brindzik Bettina, a Cukrász szakma 
versenyzője, a Szolnoki SZC Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Techni-
kum és Szakképző Iskola tanulója.

ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK 2022.SZAKKÉPZÉS

A XV. Szakma Sztár Fesztivál 
eredményei
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 ■ Perla István Kristóf, Festő, mázoló, 
tapétázó szakma versenyzője, a 
Karcagi SZC Varró István Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollé-
gium tanulója.

Országos 5. helyezést ért el: 

 ■ Lendvai Szabolcs, a Magasépítő 
technikus szakma versenyzője, a 
Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Tech-
nikum tanulója.

A XV. Szakma Sztár Fesztiválon a szak-
mai bemutatók mellett a WorldSkills 
Hungary program öt szakmájának 
nemzeti döntőjét és az asztalos Skill 
Junior döntőt is megtartották A IX. 
WorldSkills Hungary nemzeti döntő-
jén eredményesen szereplő versenyzők 
megmutatták tehetségüket ápolás és 
gondozás, autószerelő, nehézgép-sze-
relő, webfejlesztő és informatikai rend-
szerüzemeltető versenyszámokban! A 
győztesek kiérdemelték, hogy hazán-
kat méltón képviseljék a EuroSkills 
2023 Európa-bajnokságon. A Fesztivál 
színpadán bemutatkoztak az októ-
beri WorldSkills Shanghai 2022 világ-
versenyre készülő versenyzők, akiknek 
már elindult a felkészülése a nemzet-
közi megmérettetésre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara ez évben 
is megszervezte a rendezvényre való 
látogatást a szakképző évfolyamos és 

a pályaválasztás előtt álló általános 
iskolásoknak: 24 megyei iskola, 526 
tanulójának utazását, úti-csomaggal 
való ellátását finanszírozta és koordi-
nálta. A fesztivál első két napján már 
mintegy 15.000 vendég vett részt, 
ahol az egyes szakmák standján saját 
maguk is kipróbálhatják tehetségü-
ket, egyúttal interaktív feladatokkal 
várták az érdeklődő fiatalokat. 

Hagyományőrző rendezvénynek 
számít a 2022. május 19-én megrende-
zett ünnepi alkalom, melyen a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny döntő-
jébe jutott Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei tanulóknak, felkészítő iskolá-
jának, tanárainak, fejezte ki elismeré-
sét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
Dr. Sziráki András és titkára Dr. Pintér 
Zoltán, akik jutalomban részesítették 
az érintetteket.  
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IDEAS POWERED FOR BUSINESS KKV ALAP -  
EURÓPAI UNIÓ SZELLEMI TULAJDONI HIVATALAAKTUÁLIS

Szellemi tulajdonvédelmi  
KKV-alap
Az Ideas Powered for business kkv 
alap egy olyan támogatási program, 
amelynek célja az európai uniós kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) szel-
lemitulajdon-jogainak támogatása. 
A kkv alap egy európai bizottsági 
kezdeményezés, amelyet az Euró-
pai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
tala (EUIPO) hajt végre, és amely 
2022. január 10-től 2022. december 
16-ig tart.

Miért szükséges a szellemi 
tulajdon védelme?

Szellemi tulajdonának védelme a 
digitális korban elengedhetetlen. Ez 
az egyetlen jogszerű módja annak, 
hogy elkerülje egyedi ötletei, termé-
kei vagy szolgáltatásai engedély 
nélküli másolását vagy felhasználását. 
A szellemi tulajdon védelme számos 
különböző vagyontárgyra terjedhet 
ki, beleértve a védjegyeket, a forma-
tervezési mintákat, a szabadalmakat, 
a vállalati arculatot, a termékeket, a 
szolgáltatásokat és a folyamatokat.

Ki részesülhet a kkv‑alapból?

A kkv-alap az Európai Unióban lete-
lepedett kkv-knak nyújt pénzügyi 
támogatást. A pályázatot az uniós 
kkv-knak a nevében eljáró tulajdo-
nosa, munkavállalója vagy meghatal-
mazott képviselője nyújthatja be. A 
támogatásokat mindig közvetlenül 
a kkv-knak utalják át.

Hogyan működik a kkv‑alap:

A kkv-alap egy visszatérítési prog-
ram, amely utalványokat bocsát 
ki, amelyek a kiválasztott tevé-
kenységek díjainak részbeni 
fedezésére használhatók fel. Az 
érintett tevékenységtől függően 
kétféle utalvány érhető el:

1. utalvány – 1500 euró: védjegyek és/
vagy formatervezési minták díjaira 
használható fel

2. utalvány – 750 euró: a szabadalmak 
díjaira használható fel.

A kkv-alapból való támoga-
táshoz szükséges:

Regisztrálni, bejelentkezni a Kkv-Alap 
fiókba és benyújtani a kérelem űrlapot.

Amint a pályázatot jóváhagyták, érte-
sítést kap a támogatás odaítéléséről, 

valamint megkapja az utalvány(oka)t*. 
Ezután igényelheti a szellemi tulaj-
donhoz kapcsolódóan kért tevékeny-
ségeket.

Ahhoz, hogy a szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódóan kért tevékenységek 
díjának visszatérítését megkaphassa, 
a kkv-alap fiókjában található űrla-
pon kell kérnie a visszatérítést a tevé-
kenységek kifizetését követően.

Bővebb információ, regisztráció az 
Európai Unió Szellemi Tulajdonvédelmi 
Hivatalának (EUIPO) weboldalán.   

• http://www.enterpriseeurope.hu/ • Email: eeninfo@hepa.hu • Telefon: +36 20 280 2546 • Fax: +36 1 810 1601

Állapotfelmérés, igények,
erőforrásokfelmérése Célok meghatározása

Felhasználható
eszközök azonosítása

Fejlesztési terv
kidolgozása

Megvalósításutókövetése,
aktuális igényekhez igazítása

Akcióterv megvalósításához
szükségesszolgáltatások

Rövid- és
középtávúakcióterv
meghatározása

TANÁCSADÁSCÉGEFEJLŐDÉSÉHEZ

100+mély-
tanácsadás/év

150 nemzetközi
megállapodás/év

Több ezer
elégedett
hazai kkv

A HAZAI HÁLÓZAT
8 szervezet,
11 iroda

Szervezeti innovációs kultúra

Nemzetközibenchmark elemzés

Fejlesztési terv és
megvalósítási javaslatok

Szervezetihatékonyság

INNOVÁCIÓS AUDIT

IPRTANÁCSADÁS (EU IPR Helpdesk)

INNOVATÍVTERMÉKEK,
SZOLGÁLTATÁSOK PIACI BEVEZETÉSE

ONLINE IS!

• Befektetők keresése
és pályázati források

• K+F partnerkeresés

Finanszírozási
tanácsadás

Nemzetközi partnerkeresés

országban

tanácsadó üzleti
és személyes
kapcsolatrendszere

Online kapcsolatépítő
fórumok

Piaci információk

• EU-s kezdeményezések

• Helyi szervezetektől
szabályozási információk

• Gazdasági, jogi

Iparág szerinti
üzletember találkozók

Üzleti delegációk
szervezése

Partnerkereső
adatbázisés célzott
partnerkeresés

ÜZLETFEJLESZTÉS
KARNYÚJTÁSNYIRA
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BRES20221005011
Spanyol vállalat fém fröccsöntési 
eljárással gyártott fém alkatrészek 
gyártóit keresi

BRGR20220927003
Görögországi faszerkezetek építésre 
szakosodott vállalat keres partnert 
vegyesvállalati megállapodások 
megkötéséhez.

BRLT20221005001
Litván fafeldolgozó vállalat faszállí-
tókat és partnereket keres.

BRSE20220913005
Svéd baba/gyermek termékek 
viszonteladója gyermek szilikon ter-
mékek gyártóit keresi. 

BRAT20220823005
Osztrák ügyfél 25x25 cm-es, zárha-
tó/nyomtatott pamut táskák gyár-
tóit keresi beszállítói megállapodás 
keretében.

BRBG20220905005
Egy bolgár tejtermékgyártó üzleti 
partnereket, új ügyfeleket és külföl-
di forgalmazókat keres.

BRIT20220901010
Kockázatmegelőzésre szakosodott 
olasz cég innovatív széfek gyártóját 
keresi kizárólagos forgalmazási megál-
lapodásra.

BRUA20220901007
Egy ukrajnai vállalkozás egy projekt 
keretében keres partnereket. A cél 
egy képzési és termelési központ 
létrehozása, amely bútorok javításá-
ra és összeszerelésére szakosodna.

BRBE20220518012
Egy belga nagykereskedő hosszú 
távú partnerséget szeretne létre-
hozni egy gyártási megállapodás 
formájában a mintakészítő ipar 
számára különböző típusú kötő-
csavarok gyártójával.

BRDE20220830004
Német start-up vállalkozás kísér-
leti tesztelőket keres automatizált 
irodabútoraihoz szolgáltatási szer-
ződés keretében.

BRHR20220826003
Prémium minőségű egészségügyi 
egyenruhák horvát gyártója forgal-
mazókat keres az EU piacán.

BRFI20220826005
Egy finn vállalat habosított műanyag 
alkatrészek beszállítóját vagy gyártó-
ját keresi.

BRDE20220829001
Egy német ipari ügynökség eszter-
gálási és marási alkatrészek, rugók 
és hajlított csőalkatrészek beszállí-
tóit keresi.

BRPL20220701005
Lengyel cég előre gyártott házakat, per-
golákat gyártó vállalkozásokat keres.

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.

Fél év kihagyás után kamaránk újra aktív tagja az Enterprise Europe 
Network (EEN) üzleti partnerkereső hálózatának. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnereként kamaránk 
az Európai Unió által biztosított lehetőséggel élve várja a vállalkozások 
megkereséseit, akár egy megjelenő hirdetésre jelentkezve, akár saját üzleti hirde-
tést létrehozva. Az EEN megújult felületén a vállalkozások maguk is böngészhetnek 
keresőszavak alapján a keres-kínál hirdetések között, de kollégánk ebben is tud se-
gítséget nyújtani, akár rendszeres, személyre szabott hirdetésszűrés segítségével.

Üzleti partnerkeresés  
új szinteken

GAZDASÁGFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI AJÁNLATOK  
ENTERPRISE	EUROPE	NETWORK	(EEN)
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BRDE20220608005
Prémium minőségű mezőgaz-
dasági alkatrészek értékesítésére 
szakosodott német vállalat keres 
fémmegmunkáló gyártót.

BRNL20220601011
Egy holland nagykereskedelmi 
vállalat olyan gyártót keres, aki 
kézzel festett dekoratív vázákat 
tud készíteni viszonteladási cé-
lokra.

BRPL20220217002
A vásárlókat és beszállítókat ösz-
szekötő lengyel platform orvosi 
berendezések gyártóit vagy forgal-
mazóit keresi.

BRFI20220218008
Finn konyhabútor nagykereske-
dő konyhai eszköz gyártókat vagy 
nagykereskedőket keres.

BRRO20220228003
Romániai vállalat különböző 
termékek forgalmazását kínálja, a 
háztartási termékektől kezdve az 
elektronikai cikkekig, e-kereskedelmi 
marketinggel, forgalmazási szolgál-
tatási megállapodások keretében.

BRRO20220214003
Faipari berendezések romániai for-
galmazója együttműködő partnere-
ket keres forgalmazási szolgáltatási 
megállapodás keretében.

BRES20220224022
Spanyol ipari mérnökség olyan 
partnereket keres, akik különböző 
ipari ágazatokban alkalmazható víz/
energiahatékonysági megoldásokat 
kínálnak kereskedelmi képviselet 
vagy forgalmazási megállapodás 
céljából.

BRPL20220304001
Lengyel állateledel-ipari vállalat 
beszállítói megállapodás alapján 
húsfeldolgozási melléktermékek 
beszállítóit keresi.

BRDE20220303020
Egy német informatikai szolgáltató 
cég, amely informatikai hardver- és 
szoftvermegoldások telepítését, 
karbantartását és javítását kínálja, 
európai partnereket keres közös 
vállalati megállapodásokhoz.

BRDE20220301027
Német irodabútorgyártó alvállalko-
zókat keres kereskedelmi ügynöki 
megállapodás keretein belül.

BRPL20220304001
Lengyel állateledel-ipari vállalat 
beszállítói megállapodás alapján 
húsfeldolgozási melléktermékek 
beszállítóit keresi.

BRIT20220928005
Olasz vállalkozás új borimportőrö-
ket és -forgalmazókat keres.

BRPL20220808011
Széles termékkörrel operáló lengyel 
vállalat külföldi partnereket keres 
kereskedelmi képviseletre kereske-
delmi ügynöki szerződés keretében.

BRIT20220804017
Az energiahatékonyság terüle-
tén tevékenykedő olasz vállalat 
forgalmazási és kereskedelmi 
szolgáltatásait kínálja potenciális 
beszállítóknak.

BRSK20220712007
Egy szlovákiai vállalat beszállítói 
megállapodás keretében gyártót 
vagy beszállítót keres ülőbútorok-
hoz szükséges furnér gyártására 
vagy szállítására.

BRNL20220713011
Egy holland vállalat európai partne-
reket keres kábelezési megoldások 
(üvegszálas, réz, koax) terén, hogy 
nemzetközi beszerzési szervezetet 
hozzon létre.

BRRO20220627004
Romániai ruházati gyártó keres tex-
til- és kiegészítőgyártókat beszállítói 
megállapodások keretében.

BRFR20220510020
Egy piacon jól ismert francia kerék-
páros felszerelés márka forgalmazó-
ja új beszállítókat keres Európában 
kerékpáros cipők gyártásához.

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

A fenti üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Net-
work 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?
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BEER&BURGERS - ÖTVÖS BÉLA E.V.VÁLLALKOZÁS

Egy falat mennyország
Látogatás a szolnoki Beer & Burgers világában
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A hely, ahol egyedi receptúra alapján 
készült hamburgereket, BBQ étele-
ket kóstolhattok meg. Emellett fino-
mabbnál finomabb kézműves sörö-
ket fogyaszthattok, már két helyen a 
városban.” – olvasható a névjegyük-
ben, a Facebook oldalukon.

Kezdetben egy egyszerű kis büfét 
álmodott meg a tulajdonos, Ötvös 
Béla, akinek eredeti végzettsége, ha 
hiszik, ha nem, szerszámkészítő. Az 
iskola elvégzését követően azonban 
átpártolt a vendéglátás területére. 
Újabb iskolaévek következtek, tanu-
lással, szakkönyvekkel, a ranglétra alsó 

fokával. Pályafutását pohárszedőként 
kezdte, a vendéglátás több területén 
is kipróbálta magát. Az évek múlásá-
val egyre többen megismerték. 

Rátalált az üzlethelyiségre, a szolnoki 
Hetényi Géza Kórházzal átellenben, 
ahonnan az egész sikertörténet elin-
dult. Mert nagyot álmodni és 2019. 
április 4-én megnyitotta kézműves 
hamburgerezőjét, a Beer & Burgers 
Fast Food-ot, ahol a szokásostól eltérő 
módon készítik a hamburgert. Az 
alapanyagokat a környező települések 
kistermelőitől szerzik be. Minden friss, 
a dolgozók darálják, fűszerezik, formáz-

zák a húsokat, készítik a mártásokat. 
Sokat foglalatoskodtak az ízek teszte-
lésével, hogy megtalálják a tökéletes 
párosítást. Számtalan receptet kipró-
báltak, mire megalkották a sajátjaikat.

Már a nyitás első napjaiban óriási volt 
a sikere a kézműves hamburgereknek. 
Még nem voltak egy évesek, amikor 
Magyarország 25 legjobb street food 
éttermei közé választották őket, a 15. 
helyre kerültek. Először el sem hitték, 
mert nem jelentkeztek semmire, és 
tudtukon kívül tesztelték őket, de ez 
az elismerés nagy büszkeségre ad 
számukra okot.
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Egy év elteltével megérkezett a koro-
navírus-járvány első hulláma. A járvány-
helyzet okozta korlátozások, bezárások 
miatt a vendéglátó helyeknek változ-
tatniuk kellett. Korábban csak hely-
ben fogyasztásra volt lehetőség, nem 
szállítottak ki, tehát egyik pillanatról a 
másikra kellett lépniük. Szerencsére 
a Beer & Burgers gyorsan reagált az 
új helyzetre és jelentős változásokat 
eszközölt. Saját applikációt (okos-
telefon alkalmazást) és webshopot 
fejlesztettek. Rendelés- és futárkövetési 
funkcióval is rendelkeznek, továbbá 
diszpécserprogram is elérhető náluk. 
Fontosnak tartották, hogy az emberek 
online is tudjanak róluk, elérjék őket.

A nehézségek ellenére emberileg, 
szakmailag profi csapattá alakultak. 
Új ismereteket sajátítottak el, tökéle-
tesítették receptjeiket, belevetették 
magukat a BBQ világába. Sokat jóté-
konykodtak, csatlakoztak a mentő-
sök, egészségügyi dolgozók támoga-
tásához, megvendégeléséhez.

2020. szeptemberében útjára indí-
tották az „Adománygyűjtő BBQ és 
Hamburger sütő Ramazuri”-t, mellyel 
rászoruló családoknak segítettek. Sok 
önkéntes vállalkozás a kezdemé-
nyezés mellé állt, kétkezi munkával, 
tárgyi és pénzfelajánlásokkal támo-
gatták az egész napos programot. 
A rendezvényt az elmúlt év őszén 
második alkalommal is megrendez-
ték, mely ismét sikeres volt.

2021. augusztus 19-én megnyílt a Beer 
& Burgers Restaurant. A családias 
hangulatú étterem 120 férőhelyes – 
télen fűthető – teraszán gyereksarok 
és fűszernövénykert került kialakí-
tásra, belső terében pedig további 80 
fő tud helyet foglalni. A hamburgerek 
és frissensültek mellett a la carte étla-
pot is állítottak össze.

A közelmúltban, 2022. március 
végén zárult le egy szavazás, mely-

ben a megye legjobb vendéglá-
tóhelyeit keresték. A szoljon.hu 
olvasóinak jelölései és szava-

zatai alapján a „kedvenc 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Törzshely megye-

székhely kategóriában” a 
Beer & Burgers.

Kamaránk 2022. ápri-
lis 9-én 15. alkalom-
mal rendezte meg 
a Pelikán Kupát, 
mely egy országos 

gasztronómiai kiállítás és verseny. Az 
idén támogatóink és kitelepülő vállal-
kozóink között köszönthettük a Beer 
& Burgers lelkes csapatát is. Sajnos 
a rossz idő nem kedvezett nekik, de 
bízunk benne, hogy jövőre is színesítik 
kísérő rendezvényeink sorát.

2022. május elején megnyitották 
Szolnokon a Szapáry úton, a koráb-
ban is Maláta Sörkertként nevezett 
vendéglátóhelyet, ahol inkább a BBQ 
vonalat és a bisztró jelleget erősítik.

A jövőben szeretnék elektromos 
robogókkal bővíteni flottájukat, szem 
előtt tartva a fenntarthatóságot, a 
„zöldebb” kiszolgálást, de ezekkel a 
járművekkel közlekedni is könnyebb, 
gyorsabb a városban.

Hároméves tervükben szerepel 
egy franchise rendszer létrehozása, 
mellyel kiépíthetnének egy országos 
hálózatot.

A Beer & Burgers sikerének fontos 
összetevői a minőségi alapanyagok, 
a jó csapat, akik minden nap szor-
galmasan, nagy alázattal dolgoz-
nak, hiszen fontos számukra, hogy a 
legjobbat tudják kihozni az étterem-
ből, és a hozzájuk látogató vendégek 
kitűnő kiszolgálásban részesüljenek. 
További sok sikert és kitartást kívá-
nunk Nekik hozzá! 

Forrás: facebook.com/szolnokburger

Összeállította: Hodászy Nelli, JNSZM-
KIK duális képzési tanácsadó  



Pataki Gábor vagyok hitelszakértő. A 
velunkkonnyebb.hu alapítója, tulaj-
donosa és szakmai irányítója. Az 
Inde-Sol Partner Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője. Elnökségi tagja vagyok 
a BNI Szolnoki szervezetének az 
5501 Dinamic csoportjának. Végzett-
ségemet tekintve közgazdász. A 
Magyar Nemzeti Bank engedélyé-
vel szerződött partnere vagyok a 
legtöbb Magyarországon megtalál-
ható pénzintézetnek, szám szerint 
jelenleg 26-nak.

Rendszeresen kapok felkéréseket szak-
mai körökben előadások, panelbeszél-
getések tartására, nemrég a Kossuth 
Rádió főszerkesztője keresett fel egy fél 
órás élő szakértői beszélgetésre.

Gyermekként szüleim arra tanítottak, 
hogy nem jó másnak tartozni és a 
hitel egy szükséges rossz. Alapvetően 
azt vallom a szakmában eltöltött jó 
néhány év, többszáz elégedett ügyfél 
és több milliárd forint kihelyezett 
hitel után, hogy önmagában a hitel 
csupán egy eszköz a célok elérésé-
hez. Az embereknek és a cégeknek 
kivétel nélkül vannak céljaik, ezek-
nek megvalósítását nagyon gyakran 
megolajozza a külső finanszírozás. 

Meggyőződésem, hogy a pénzügyek 
terén a mai világban elengedhetetlen 
a tudatosság. Arra helyezem a hang-
súlyt, hogy csak és kizárólag olyan 
megoldások jöhessenek szóba, amik 
hosszú távon szolgálják a célokhoz 

PATAKI GÁBOR HITELSZAKÉRTŐ - INDE-SOL PARTNER KFT.CÉGBEMUTATÓ

Aki velünk beszél, olyan,  
mintha egyszerre menne be  

valamennyi bankba
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vezető utat, illetve teljességgel elfo-
gadhatóak mindenki számára. A 
pénzügyi döntések meghozatala előtt 
kiemelt jelentőséggel bírnak a hite-
les és megalapozott információk és 
azok beszerzése. Gyakran ez okozza 
a legtöbb bonyodalmat az emberek 
esetében. Számos pénzintézet, sok 
banki termék, feltételek, kizáró okok, 
eltérő bírálati szabályok, esetenként 
egy labirintushoz hasonlíthatóak. 
Egy idegenvezetővel elkerülhetőek a 
felesleges körök, előtérbe tud kerülni 
a rugalmasság és gördülékenység. 
Munkám az, hogy ezeket az informá-
ciókat átlátva, közérthető módon, úgy 
adjam át az érintett részére, hogy a 
legapróbb betűket is megismerje, ne 
utólag derüljön ki például az, hogy 
valami nem szabályosan történt, vagy 
esetleg plusz ráfizetése keletkezik. 

Szakmai hitvallásom, erősíteni az 
emberekben annak fontosságát, 
hogy pénzügyi döntéseket, ameny-
nyire csak lehetséges, racionális és 
gazdasági alapon, valamint megala-
pozott információk mellett hozza-
nak meg. Segíteni őket abban, hogy 
minden körülmények között a legjob-
ban járjanak. Közreműködésemmel 
a lakossági szektorban éves szinten 
1,5-2 milliárd forintnyi hitelfelvétel 
történik. Számos paraméterrel és 
helyzettel találkoztunk már és nincs 
két egyforma eset.

Kiemelt figyelmet fordítok olyan 
cégekre, melyeknél 20-30 főtől kezdve, 
akár több ezer munkavállaló dolgo-
zik, tesz le értéket nap mint nap az 
asztalra. Ezeknél a vállalatoknál olyan 
kölcsönösen előnyös együttműkö-
dések kialakításában veszek részt, 
melyek a cégnél dolgozók részére 
nyújtanak többletszolgáltatásokat, 
többlet értéket adnak a hétköznapi 
életükhöz kapcsolódó pénzügyi vonu-
latú ügyekben. Kidolgozok számukra 
kedvezményes banki megoldásokat, 
melyeket azért tudnak elérni, mert az 
adott munkáltatóval együttműködve, 
általuk kerülnek hozzám. 

Azt tapasztalom, hogy a cégek igye-
keznek olyan lehetőségeket terem-
teni alkalmazottaik számára, mely 
pluszt biztosítanak a havonta kiutalt 
fizetés mellett. Egyre gyakrabban 
kapok ilyen irányú felkéréseket, 
amikor a munkavállalók számára 
akár szervezett keretek között előa-
dás tartására kérnek fel, akár konkrét 
ügyben igénylik segítségem. 

Amikkel kereshetőek vagyunk:

 ■ Dolgozói	programok	kialakítása	cégeknél
 ■ KKV	hitelek
 ■ Széchenyi	Kártya	Program
 ■ Állami	támogatások	(pl.	CSOK,	Lakástakarékpénztár)
 ■ Jelzáloghitelek,	mint	vásárlási-,	felújítási-,	építési-,	 
szabadfelhasználású	hitel,	stb.

 ■ Fedezetlen	hitelek,	mint	személyi	kölcsön,	babaváró	stb.
 ■ Adósságrendezés
 ■ Hitelkiváltás
 ■ Folyószámlák	(KKV	és	magánszemélyek	részére)
 ■ Ingatlanlízing
 ■ Eszközlízing
 ■ Társasházi	hitelek
 ■ KKV	biztosítások
 ■ Élet-	és	nem	életbiztosítások

Velünk könnyebb, mert:

 ■ Gyors	és	átlátható	a	folyamat.
 ■ A	transzparencia	biztosított,	a	tények	beszélnek.
 ■ Kiemelt	ügyfélkezelés	valósul	meg,	bankfüggetlen	szinten.
 ■ Egyedi	kedvezmények	érhetőek	el.
 ■ Megversenyeztetve	a	bankokat	egyedi,	kedvezményes	ajánlatokat	
tudunk	elérni	a	bankoknál.

 ■ Csökkentett	az	adminisztráció	és	kevesebb	a	papírmunka,	 
mert	mi	átvállaljuk.

 ■ Csökkentett	személyes	jelenlét	a	bankban,	csak	a	végén,	a	 
szerződés	aláírása	miatt	kell	bemenni.

 ■ A	támogatások	kihasználása	maximális.

Díjmentesen tudunk előminősítéseket készíteni, melyekkel  
elkerülhetőek a meglepetések.. 
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Kézműves  
manufaktúra  
a Tisza-tónál

EVIS-2004 KFT. - SZABÓ ISTVÁNVÁLLALKOZÁS



Szabó István 20 évvel ezelőtt 
kezdett neki különleges, sulyom- 
krémmel töltött csokoládéi gyártá-
sának. Termékei mára széles palet-
tát fednek le és megyénk számos 
pontján megvásárolhatók. Manu-
faktúrájának történetéről, elveiről, 
terveiről beszélgettünk vele.

Honnan és mikor jött az ötlet, 
hogy egy csak a Tisza-tóra 
jellemző terméket szeretne 
készíteni?

Tiszai, Tisza-tavi ember vagyok, hiszen 
itt születtem és kisebb megszakítá-
sokkal, de mindig itt éltem! Büsz-
kén vállalom, hogy Tisza-tavi vagyok, 
mivel minden „tavi” történésnek 
szemtanúja voltam, sok esetben 
közvetlen bonyolítója, részvevője. Ez 
a természeti csoda tette lehetővé, 
hogy kiteljesedjek a szakmámban, 
hogy jó vendéglátós – vendégfogadós, 
szállodás, marketinges (tourinform) 
térségi vidékfejlesztő legyek. Bármely 
munkaterületen dolgoztam, mind-
egyiket szívesen végeztem, örömöm 
volt bennük, és természetesen sok 

– sok sikerélményem. Ekkor jött egy 
vendég hozzánk, akitől kérdésemre, 
hogy: mi volt olyan, mit látott itt olyat, 
amit ha 10 év múlva újra látná, akkor 
is azonnal a Tisza-tó jutna eszébe?! 
A hölgy belenyúlt a táskájába, és 
elővett egy sulyomtermést! Majd, 
több percen át ecsetelte a növény és 
a termés szépségét, annak vonalve-
zetését, redőzetét, formakülönleges-
ségét, stb, majd azzal fejezte be, hogy 
miért nem használjuk ezt logó-ként, 
hiszen annyira Tisza-tavi! Ez volt az a 
mag, amit Ő elültetett az én fejemben, 
és hosszú, tekervényes utat bejárva 
elérkeztem addig a pontig, hogy 
volt egy logóm, volt egy önmagában 
nemigen használható sulyom-alap-
anyagom, „már csak” termék hiány-
zott a sor végéről! Sok-sok kísérlete-
zés, ötletelés, véletlenek sorozatát 
követően készült el az első, már piaci/
kereskedelmi forgalmazásra is alkal-
mas csokoládé – bonbon termék, 
amely a keresztségben az „Egy csepp 
Tisza-tó” márka nevet kapta, hiszen 
minden egyes bonbon szemben, 
egy cseppnyi Tisza-tó benne van! 
Amit az „Egy csepp Tisza-tó” projekt 
megtestesít, az nem más, mint én 

magam! Az a 40 év, az a rengeteg 
tapasztalat, összegyűjtött tudás, a 
folyamatos megújulás, az „adni” 
akarás, a tiszai életérzés és a tiszai 
ember önazonossága. 

Az „Egy csepp Tisza-tó” kézműves 
csokoládé és bonbon egy olyan 
készítmény, amely „szellemiségében 

– identitásában” kötődik és képviseli a 
térséget, alapanyag használata évszá-
zados hagyományokkal és történeti-
séggel rendelkezik. Turisztikai marke-
tinget hordozó, és kereskedelmi 
forgalmat generáló kézműves termék.   

Valójában a kézműves termékek 
mindig nagyon személyesek, hiszen 
abban benne van a hely szelleme, a 
történelem, az ősök, az ember, aki 
kitalálja, megtervezi, dolgozik rajta, 
vagyis törődik az anyaggal, a feldol-
gozással, és a késztermékkel! Ha 
egy termék személytelen, az mások 
számára sem hordoz, közvetít gondo-
latokat, történéseket, legendáriumo-
kat. Nem közvetít értéket.  

Hogyan kezdett el csokolá-
dégyártással foglalkozni?

Mivel az alapképesítésem szakács, 
több éven át vezettem olyan vendég-
látó egységet, ahol cukrászüzem is 
volt, így nem állt távol tőlem az édes-
ségek készítése, azok alapanyag 
ismerete. Tehát amikor a sulyom 
alapanyagomhoz társítható egyéb 
alapanyagot kerestem, szinte kínálta 
magát az íz hatásában nagyon jól 
illeszkedő csokoládé, ahol már csak 
az arányokat kellett kikísérletezni, 
hogy ne üssék egymást az alapanya-
gok, hanem kiegészítsék egymást, sőt 
együtt egy jellemző, és új íz kompozí-
ció szülessen! Sokáig a mindenki által 
ismert csokoládé márkákkal kezdtem, 
de a kóstoló emberek 60 – 70 %-a az 
eredeti csokoládéra ismert rá, és nem 
azt mondat, hogy „áh különlegesen 
finom, egyedi, na de mi van ebben?! 
Itt is segített a sors, és elém tette a 
ma is használatos csokoládé alap-
anyagot, ami kiskereskedelemben 
nem kapható, (tehát, a nagy közön-
ség által nem ismert) és a sulyom 
kivonattal tökéletes egységet alkot. 
Úgy indult, hogy majd annyit gyártok 
amennyit mi a saját vendégeinknek 
el tudunk adni, és kevéssé bíztam 
a tömeges keresletben. De az élet 
rácáfolt és néhány hónap alatt kere-
sett, népszerű termékké vált, az „Egy 
csepp Tisza-tó” sulyomkrémmel 
töltött étcsokoládés bonbon. 
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Mondhatjuk, hogy az Egy csepp 
Tisza-tó egy ízét és a csomagolása 
grafikáját tekintve is egyedülálló 
csokoládé?

Az emberek alapvetően nem szeretik 
a változásokat – szokták mondani.

Pedig a változásra való képesség 
még sosem volt ennyire fontos, 
mint most. Miért nem szeretjük 
vagy éppen, hogy tud mégis olyan 
jó lenni máskor? Egyáltalán mi is 
az a változás? Hogyan kapcsolódik 
össze a változás, a krízis, a stressz, a 
fejlődés, a válság, a konfliktus?

Az elmúlt év őszén ezek a gondola-
tok cikáztak a fejben, amikor egyre 
többször hallottam, hogy „ezután 
már semmi nem lesz olyan, mint 
amilyen eddig volt”! Az életemben a 
munka rész visszább csúszott, több 
lett a szabadidőm, így a szabad 
levegőn végzett séták alkalmával 
próbáltam a gondolataim elren-
dezni, fogódzókat találni, átgon-
dolni az életem eddigi folyását, a 

munkához való hozzáállásom, a 
további utamat jelentő csokoládé 

– bonbon üzlet dolgait, a környeze-
temben történt, számomra nem 
kedvező történéseket.

Ekkor érkezett hozzám egy levél, 
egy e-mail, amelyben egy ifjú 
hölgy értesített – Neszmélyi Réka 

-, hogy követi a „munkásságomat”, 
tetszik Neki, amit csinálok, Ő 
maga is a Tisza-tó szerelmese, és 
szívesen segítene abban, hogy az 

„Egy csepp Tisza-tó” még inkább 
környezetbarát, mások számára is 
ezt sugalmazó, korszerű, követendő 
termékké váljon! 

Így kezdődött el az én „létrámnak” a 
megépítése, fokról – fokra, és még 
mindig csak az első – második foknál 
tartunk, földközelben vagyunk!

Kértem tőle két hónap gondolkozási 
időt, majd 2021. január végén kértem 
a segítő közreműködését, az addig 
általam átgondolt, eltervezett válto-
zásokhoz.

A változásokat két irányban indí-
tottam, de alapvető elvárás volt a 
környezet tudatosság és az ez által 
sugalmazott „Tisza-tavi természe-
tesség” felvállalása és üzenete. A 
mottónk ezáltal a következő lett: 
VÉDD – ÓVD – VIGYÁZD a természe-
tet, mert ez az otthonunk! Nagyban 
befolyásolta és jelen idejűvé tette 
ezeket a szavakat, Balogh Zsóka: A 
sulyom élete c. verse, amit ezúton is 
köszönök neki! 

Így született meg a környezettudatos-
ság elvei alapján, az általunk használt 
alapanyagok, csomagolóanyagok, 
tisztítószerek, reklámanyagok, infor-
mációs csatornák és azok látvány és 
információinak felülvizsgálata, és a 
változtatások ütemezése, forrás és 
időbeni meghatározással.

Ezen gondolatok jegyében és azok 
többszöri átbeszélése, egyeztetése 
után indult meg Réka keze, és fordí-
totta le rajzos – grafikai formára az Ő 
fejében megszülető, a felvetésekre 
adandó válaszokat!  



Milyen ízesítésekben készít még 
csokoládékat? Azoknak is egyedi, 
földrajzi helyhez kötött történe-
tük van?

Igen! Hiszek abban, hogy mindenki-
nek (településnek, térségnek, földrajzi 
egységnek, közösségnek) meg van az 

„Egy csepp”-je, csak még nem találtak 
rá! A segítségemmel jelenleg 16 „Egy 
csepp” létezik már, amely mind-mind 
bonbon, de valami olyan helyi alap-
anyag került felhasználásra amely az 
adott pl. településre jellemző! Ilyenek: 
Szarvaskő = csipkebogyó, Jászszen-
tandrás = homoktövis, Tiszaderzs = 
levendula, Nagykörű = cseresznye, 
Mezőkövesd és térsége/matyóföld 
= rózsaszirom, stb. Ezen példákat 
követve már receptúra szinten elké-
szült a Balaton és térsége, Dél-vidék 

– Dráva-mente, de Erdélyi testvértele-
pülésünk számára elkészítettem az 

„Egy csepp Backamadaras” bonbono-
kat is, - ahol újra élesztették a szőlő-
termesztést, a borászatot, - és helyi 
borzselé került a bonbonokba!

Melyik ízesítés áll a legközelebb 
a szívéhez?

Volt két év, amikor a mezők virágszir-
mait használtam ízesítő anyagként a 
töltelékekhez. Ezekből szörpöt, zselét, 
lekvárt főztem, és ezek voltak a gana-
che krémek ízesítői. Így született meg 
a réti pipacsvirág szirmos bonbon, a 
búzavirág krémes bonbon, kamillavi-
rág szirmos, csicsókás, gyermekláncfű 
krémes bonbon, stb. Ezek, egyféle 
kihívást is jelentenek, illetve olyan 
helyi alapanyagok, amelyek vadon 
teremnek, díjtalan „erőforrások”, 
ismerjük, hogy régen miként, hogyan 
és miért fogyasztották! Van „monda-
nivalójuk” üzenetet hordoznak! 

Mennyi időbe telik egy-egy új íz 
kifejlesztése?

Amikor beugrik valami, akkor nagyon 
rövid idő alatt elkészül. Illetve van 
olyan is ami nem jön be! Gondolat-
ban jól működött, de a gyakorlat-
ban nem állja meg a helyét. Ezeken, 
hamar túllépek! Persze vannak 
elkötelezettségek, amelyeket meg 
kell csinálni! Ekkor jön a kísérletezés, 
akár hosszú hónapokon át, holott a 
megoldás olyan egyszerű, (sőt túl 
egyszerű), hogy az ember nem látja 
a fától az erdőt! S’ már kész is van! 
Most pont több projektem is van, 
ilyen az „Egy csepp Karcag”, amely-
nek töltelékében a híres Ferdinánd 

tekercs morzsája került, kísérleti fázis-
ban van az „Egy csepp Kunhegyes” 
Cirkon-fánk kalács morzsával ízesített 
töltelékkel, valamint nagyon előreha-

ladott állapotban van TRIZS település 
bonbon válogatása, amelyhez az álta-
luk készített vadontermő gyümölcsök 
lekvárjait használjuk, - 75 % gyümölcs 
és + 25% csokoládé krém!

Glutén- és laktózérzékenyek is 
fogyaszthatják a csokoládékat?

Igen! Az alapkészítményeink, (a 
sulyomkrémmel töltött bonbonjaink 
és táblás termékek) glutén és laktóz 
mentesek és hozzáadott cukrot nem 
tartalmaznak!  

Hol kaphatóak a csokoládék?

A termékek napi szintű forgalma-
zása a Tisza-tó térsége településein 
megoldott, ezen kívül Szolnok Coop 
abc-iben, alkalmi, szezonális árusítás 
(karácsonyelőtti időszakban) Buda-

pest, Ócsa, Noszvaj, Miskolc, Egersza-
lók, és természetesen minden elér-
hető rendezvény helyszínen, ahová 
kitelepülünk!  

Milyen jövőbeli tervei vannak a 
manufaktúrával?

A jelenlegi fő tevékenységünket (szál-
láshely működtetés) szeretnénk elen-
gedni és csak az „Egy csepp Tisza-tó” 
márka termékeivel foglakozni. Fő 
tevékenységként marad a csoko-
ládé-bonbongyártás, szélesítjük a 
sulyommal ízesített sörök palettáját 
egy csokoládés-sulymos barna sörrel 
és egy világos, alacsony alkoholfokos 
sörrel. Nagyon szeretnék még egy 
exluzív, sulyom formájú bonbont 
gyártani, amelyhez nagyon közeli álla-
potban van az öntőforma elkészítése, 
ami alapja a gyártásnak! Tervezzük a 
sulyom ízesítésű fagylalt-krém beve-
zetését a piacra, illetve szeretnék még 
egyéb sulyom kivonattal pácolt/ízesí-
tett és sulyom törekkel füstölt húsipari 
terméket ki kísérletezni.  
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Az employer branding avagy munkál-
tatói márkaépítés egy hosszú távú 
stratégia, amely a vállalati érték-
kommunikáción és a dolgozói jóllét 
figyelembevételén alapul. Alkalma-
zása hozzásegíti a vállalatokat ahhoz, 
hogy magasan képzett szakembere-
ket csábítsanak a céghez, s hosszú 
távon megtartsák a minőségi munka-
erőt, ami bármely iparág esetében az 
üzleti fejlődés egyik alapvető felté-
tele. Ebben a cikkben arról olvas-
hatnak az érdeklődők, hogy miként 
segíthet a cégeknek az employer 
branding, ha túl nagy a vállalatnál a 
fluktuáció, vagy ha nehéz betölteni a 
megüresedett pozíciókat.

Miért fontos az employer 
branding? 

Sok cég éli meg kínlódásként a tobor-
zást. A jelentkezők száma elenyésző, 
nincsenek megfelelő jelöltek, az új 
munkatársak pedig rövid idő után 
elpártolnak a vállalattól. Azok a 
munkáltatók eredményesek igazán 
a kiváló munkaerő felkutatásában 
és hosszú távú megtartásában, akik 
értik és elfogadják, hogy a jó munka-
társakért ugyanolyan verseny folyik a 
munkaerőpiacon, mint a vevőkért a 
termékek és szolgáltatások piacán. 
Tehát egy munkahelyet éppúgy 
vonzóvá kell tenni, mint az eladásra 
kínált árucikket, és ugyanúgy kell 
foglalkozni a meglévő kollégák jóllé-
tével, mint a vevői elégedettséggel. 

A munkavállalók által prefe-
rált legfontosabb értékek

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a stabilan legfontosabb értékek az 
álláskeresők számára a kiemelkedő 
kereseti lehetőség, a jó munkahelyi 
légkör és a cég pénzügyi stabilitása. 
Ezek mellett a legtöbb munkavállaló 
számára szempont a hosszú távú 

biztonság és a munka-magánélet 
egyensúlyának biztosítása. A home 
office lehetőség és a rugalmas munka-
végzés az elmúlt években váltak egyre 
szélesebb réteg körében elvárássá. 

A vállalati értékkommuniká-
ció alapjai

A vállalati értékkommunikáció alap-
feltétele, hogy a munkáltató tisztában 
legyen azokkal az értékekkel, amelye-
ket a dolgozói számára biztosít. 
Magyarul: tudnia kell, miért dolgoz-
nak szívesen a cégnél a munkatársak. 

Ennek érdekében sok vállalat kérdőí-
vet töltet ki az alkalmazottjaival, vagy 
egy személyes elbeszélgetés kereté-
ben tudja meg tőlük, hogy melyek 
azok a tényezők a munkahelyen, 
amelyek számukra egyedi értéket 
jelentenek. 

Ezzel párhuzamosan célszerű 
megfigyelni azt is, hogy a konkuren-
cia milyen előnyöket biztosít saját 
munkavállalóik számára, és töre-
kedni kell az övéiknél jobb feltételek 
és körülmények ajánlására. 

Az álláskeresők körében végzett, elvá-
rásokkal kapcsolatos kutatásokat is 
figyelembe lehet venni, s mindezek 
alapján már könnyen megfogalmaz-
ható egy munkáltatói értékígéret 
(EVP, employee value proposition), 
amely egy nagyon erős üzenet – 
kommunikálása hozzájárulhat a 
munkáltatói márkaépítéshez, elkö-
telezetté teheti a meglévő kollégákat, 
ráadásul a cég presztízse is nőhet a 
partnerek és az ügyfelek szemében. 

Az értékígéret legyen  
valóságon alapuló! 

Elengedhetetlen azonban, hogy az 
ily módon megfogalmazott tulaj-

donságok valósak legyenek, s a cég 
ne olyasvalamit ígérjen az állásra 
jelentkezőknek, amelyet nem alkal-
maz a mindennapok során, hiszen 
ezzel a hírnevét is veszélybe sodor-
hatja, ráadásul belső feszültségek is 
kialakulhatnak emiatt. 

Fogalmazzunk meg többféle 
üzenetet! 

Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a célcsoport nem homogén – 
a munkavállalók motivációi külön-
bözőek lehetnek, ezért érdemes 
többféle üzenetet megfogalmazni 
célcsoportra szegmentáltan. 

Míg a jelentkezők egy részét a pozitív 
vezetői hozzáállással vagy a megbe-
csültség érzésével lehet „megfogni”, 
addig másoknak fontosabbak a jó 
munkahelyi légkör, a csapatépítő 
tréningek és a fejlődési lehetőség, de 
olyanok is akadnak, akik a rugalmas 
munkavégzést vagy a home office 
lehetőséget értékelik leginkább. 

A generációs különbségeket is 
célszerű figyelembe venni az üzenet 
megfogalmazása során, ugyanis 
egy Y vagy Z generációs jelentkezőt 
máshogy (és esetleg más csator-
nán) érdemes megszólítani, mint az 
idősebb korosztályt. 

Fontos a következetes  
brandépítés! 

Fontos, hogy employer branding 
esetén is konzisztens módon hasz-
nálja a cég az arculati elemeit akár 
online, akár offline megjelenésről 
van szó. A közösségi médiában, a 
honlapon vagy a sajtómegjelenésben 
ugyanazokat a szlogeneket, színeket 
stb. alkalmazza, amelyek a vállalat 
arculatához tartoznak! 

Employer branding – 
miért fontos a munkáltatói  
márkaépítés?

DALLOS ZOLTÁN - DLX MEDIA KFT.CÉGVEZETÉS
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A	cikk	szerzője,	Dallos	Zoltán	a	DLX	MEDIA	online	marketing	
ügynökség	vezetője.	

A	DLX	MEDIA	így	oldja	meg,	hogy	a	csapata	folyamatosan	bővül-
jön: 

A	marketingügynökség	egy	saját	karrieroldalt	működtet,	melyre	
folyamatosan	fogadja	a	jelentkezőket.	A	regisztrálókból	létrejön	
egy	erős	adatbázis,	amely	munkaerőhiány	keletkezése	esetén	
rendelkezésre	áll,	így	a	nyitott	pozíciók	szinte	azonnal	betölt-
hetők.	

Az	adatbázisnak	köszönhetően	soha	nincsenek	kapacitási	vagy	
utánpótlási	problémák,	s	akár	egy	hirtelen	megnövekvő	munka-
mennyiségel	is	meg	tud	birkózni	a	cég.	

A	karrieroldalon	két	videó	ismerteti	a	pályázókkal	a	céggel	és	a	
pozíciókkal	kapcsolatos	legfontosabb	tudnivalókat,	feltételeket,	
elvárásokat,	s	magát	a	kiválasztás	folyamatát,	amely	többlépcsős.	

Első	lépésként	egy	kérdőívet	töltenek	ki	a	jelentkezők,	melyben	
kifejtik	eddigi	tapasztalataikat,	elvárásaikat,	s	meghatározzák	a	
lehetséges	együttműködési	feltételeket.	

Az	önéletrajz	s	a	kitöltött	kérdőív	alapján	ígéretes	jelöltek	ezt	
követően	egy	online	megbeszélésen	vesznek	részt,	ahol	már	az	
együttműködés	keretei	kerülnek	egyeztetésre.	

A	DLX	MEDIA-nál	hibrid	módon	alvállalkozókból,	részmunkaidős	
kollégákból,	projekt	alapon	és	főállásban	foglalkoztatott	munka-
társakból	vegyesen	áll	össze	a	csapat.		

A	munkavégzés	a	marketingügynökségnél	az	ország	bármely	
pontjáról	megoldható,	ám	alapvető	elvárás,	hogy	a	kért	anyagok	
határidőre,	kiváló	minőségben	készüljenek	el.	

A	hosszú	távú	cél	olyan	csapat	összeállítása,	ahol	a	különféle	
területen	tevékenykedő	szakemberek	szemléletmódja	illeszkedik	
a	cég	által	képviselt	értékekhez,	s	minden	munkatárs	munkaka-
pacitása	és	kompetenciái	maximálisan	kiaknázhatók.		

Az employer branding 
eszközpalettája

Social media jelenlét és saját 
csatornák használata

A fogyasztók jobban megbíznak 
azokban a márkákban, amelyek nagy 
hangsúlyt fektetnek a minőségi tarta-
lomgyártásra, és előnyben részesítik 
azokat a cégeket, ahol a cégvezető 
aktívan jelen van a közösségi médi-
ában. Ugyanez igaz akkor is, ha nem 
vevőkről, hanem potenciális jelöltek-
ről van szó.

A látványos cégbemutató videók, a 
vállalati témákat tárgyaló, minőségi 
podcastek sokszor könnyebben 
elnyerik a potenciális jelöltek szim-
pátiáját, mint bármilyen szöveges 
üzenet. 

Itt is érdemes figyelembe venni a 
célcsoport heterogenitását és eltérő 
médiafogyasztási szokásait, ezért 
célszerű minél többféle csatornán 
kommunikálni – a saját felületek 
mellett hatékony lehet a LinkedIn- 
en közzétenni szakmai tartalma-
kat, jelen lenni a YouTube-on, s nem 
csupán a Facebookra és az Insta- 
gramra koncentrálni. 

Önálló karrieroldal

Sok időt és energiát, illetve felesleges 
köröket lehet megspórolni egy önálló 
karrieroldallal, ahol egy helyen tudja 
a cég összegyűjteni a legfontosabb 
információkat, közzétenni a célcso-
portra szabott üzenetet, s arra is van 
lehetőség, hogy egy űrlap kitöltetésé-
vel automatikusan szűrni lehessen a 
kompetens jelentkezőket. 

Dolgozói jóllét figyelembevétele 

A kollégák hosszú távú megtartása 
érdekében elengedhetetlen az onbo-
arding folyamatok figyelemmel kísé-
rése, illetve a rendszeres visszajelzé-
sek küldése a csapatnak. 

A sikereik elismerése, az építő jellegű 
kritikák intelligens módon történő 
megfogalmazása, a közös célok 
kitűzése és a megfelelő tájékoztatás 
(akár a cég életéről, akár közérdekű 
információkról vagy a válsághelyzet 
kezeléséről) mind hatékonyak lehetnek.
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Az egyéni vállalkozók bemutatko-
zására lehetőséget adó sorozatunk 
folytatásaként Tóth Évi fodrásszal 
beszélgettünk. Ő azok közé a szol-
noki vállalkozók közé tartozik, akik 
nagyon rég óta vannak a szolgál-
tatásukkal a piacon. A folyamatos 
fejlődés és képzés számára lehetővé 
teszi, hogy elismertségét folyamato-
san bővülő vendégkörrel tartja fenn

Arra voltunk kíváncsiak, hogy honnan 
indult, hogyan élte meg a sorozatos 
változásokat, melyek a vállalkozó-
kat érintették, illetve az utóbbi idők 
nehézségeivel hogyan küzdött meg.

- Mióta vagy vállalkozó?

- A tanulmányaim elvégzése után pár 
évig alkalmazottként dolgoztam, de 
már a 80-as évektől elindítottam 
saját vállalkozásom.

- Az elején mennyire volt nehéz 
dolgod?

- Nem volt nehéz, hiszem az iskola 
harmadik évétől kezdve már dolgoz-
tunk gyakorlaton egy-egy szalonban. 
A kezdetekkor még nem bejelentke-
zés alapján jöttek a vendégek, hanem 
az utcáról jöttek be. A 80-as évek 
végére már kialakult a bejelentkezé-
ses rendszer, így mire saját vállalkozá-
som lett, kialakult vendégköröm volt. 
Szolnok kicsi város, ráadásul mindig 
a belvárosban volt üzletem. 

- Van olyan vendéged, aki a kezde-
tektől jár hozzád?

- Igen, nem is egy. 

- Hogyan fogtál hozzá az üzlethez?

- Az elején kész üzletben dolgoztam, 
ahol rendelkezésre álltak a búto-
rok és egyéb eszközök. Később már 
meg tudott annyira erősödni az 
ember, hogy anyagilag befektethes-

sen a saját berendezésébe. Ma már 
természetesen az üzletem kialakí-
tása teljes mértékben a saját ízlésem 
és igényeim alapján történik, ezzel 
szeretném a vendégeknek is a kényel-
mét és elégedettségét is szolgálni.  

- Fontosnak tartod a tudásod szin-
ten tartását?

- Igen, és ezért sokat is teszek. Folya-
matosan képzéseken és továbbkép-
zéseken is részt veszek. Az a tapaszta-
latom, hogy egy képzett szakember 
számára nemcsak az a fontos, hogy 

új technikákkal ismerkedjen meg, 
de az is, hogy az alapoktól átvegye 
a tudását időről-időre. Például a 
Kamaránál tett mestervizsgám előtt 
én átvettem a festés elméletet az 
alapoktól 2016-ban. Folyamatosan 
követem az újdonságokat is és az 
egyre fejlődő technikákat is. Voltam 
rengeteg képzésen: festés, szőkítés, 
konty, hajvágás, hajhosszabbítás. 
Már csak amiatt is érdemes tanfolya-
mokra járni, mert mindig jönnek új 
anyagok is, ami jó a fodrásznak és a 
vendégnek is, ezekkel az anyagokkal 
pedig meg kell tanulni bánni. 

TÓTH ÉVA MESTERFODRÁSZCÉGBEMUTATÓ

A folyamatos tanulás a jó  
üzletvezetés kulcsa
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- Hogyan értékelted a mesterképzést? 
Mennyiben jelentett segítséget?

- Számomra nagyon sokat jelentett, 
sok neves szakemberrel ismerked-
hettem meg és tanulhattam tőlük. 
Újdonság volt számomra, amivel 
eddig soha nem találkoztam: a 
hajfűzés és a paróka készítés. Vagy 
például a marcell hullám, amit már 
az iskolai évek alatt is tanultam, de a 
mestervizsga képzésen alaposabban 
átvettük. A mesterlevelemet Hajas 
László és Kökény Ferenc adta át, sőt 
az oktatóim is neves szakemberek 
voltak. Erre nagyon büszke vagyok. 

- Mit emelnél ki a jelenlegi szolgálta-
tásaid közül?

- Hajgyógyászatot is tanultam. Most 
igen népszerű és új szolgáltatásom 
az oxigénes hajterápia, mely nemrég 
jelent meg a magyar piacon. Fejbőr 
problémákra, hajhullásra, akár 

immunbetegségből származó formá-
jára is, illetve a poszt-COVID hajprob-
lémákra is hatékony megoldást kínál.  
Akik jelenleg járnak hozzám oxigénes 
kezelésre, az eredeti problémájuk-
hoz mérten és ahhoz igazítva kapják 
a kezelést. A kezelés során használt 
anyagok vegyszerektől teljesen 
mentesek. 

- Hogy zajlik egy ilyen kezelés?

- Ez egy komplex folyamat. Fejmosás-
sal, fejbőr kéregtelenítéssel, tonizálás-
sal és a végén oxigénnel való vitamin 

befúvással történik. Akkor lehet szép 
eredményeket elérni, ha a vendég is 
a kezelés otthoni részét elvégzi. Így 
tényleg hatékony segítséget jelent a 
terápia.  

- Melyik a másik terápiád?

- Egy olasz cég termékeit használom 
hosszú évek óta, jó minőségű alap-
anyagokkal. Ennek a cégnek van 
egy keratin terápiája, amely az elfá-
radt, igénybe vett hajat éleszti újjá. 
A hajmosást követően egy folyadék 
kerül a hajra, mely hő hatására épül 

be a hajba. A végén az öblítést köve-
tően lezárom, majd ápolt, csillogó, 
fényes hajat kapunk. A hatás hosszú 
hónapokig tart. Ennél a kezelésnél is 
vannak otthon használandó termé-
kek, hogy minél tovább tartson a 
szép haj. 

- Az az érzésem, hogy nálad 
mindenki megtalálja, amit keres, 
nagyon lelkiismeretesen állsz a 
munkádhoz, látszik, mennyire 
komolyan veszed és a vendégeid 
maximális elégedettségét keresed. 
További sok sikert kívánunk!   
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Üzemlátogatás, céglátogatás, isko-
lai pályaorientációs napok, témahe-
tek, nyári tábori programok. Egész 
évben, számtalan esetben kere-
sik meg a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
pályaválasztási munkatársai a helyi 
vállalkozásokat, hogy segítsenek a 
pályaorientációs munkában. A cégek 
jelenléte elengedhetetlen ebben a 
komplex feladatban, hiszen ők tudják 
a leghitelesebben, valós gazdasági 

környezetben megmutatni a fiata-
loknak az adott ágazatot, szakmát, 
munkaköröket, napi tevékenységeket. 
A megyei vállalkozások, és egy-két 
szomszédos megyei üzem az elmúlt 
években közel 350 alkalommal, 
több, mint 6100 pályaválasztás előtt 
álló általános iskolás és középisko-
lás gyereknek nyitották ki kapuikat. 
Ezúton szeretnénk a vállalkozások 
támogató tevékenységét, együttmű-
ködését megköszönni.

Ezúton szeretnénk a vállalkozások 
támogató tevékenységét, együttműkö-
dését megköszönni.

 ■ Garden Hotel Wellness és  
Konferencia

 ■ Martfű Thermal Spa
 ■ Lorenz Shoe Group Kft.
 ■ Deszán Kft.
 ■ Borsodi Műhely Kft.
 ■ Eposz Kft.
 ■ Stadler Szolnok Kft.
 ■ Dobrai és Dobrai Kft.
 ■ SZIMmetria Kft.
 ■ Jász-Plasztik Kft.
 ■ Samsung Electronics  

Magyarország Zrt.
 ■ Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft.
 ■ Claas Hungária Kft.
 ■ NP Hungária Kft.
 ■ UniTurn Kft.
 ■ Alox Kft.
 ■ FORTACO Zrt.
 ■ COOP Szolnok Zrt.
 ■ CO-OP Star Zrt.
 ■ Accell Hunland Kft.
 ■ MÁV-START Zrt Szolnoki Járműjavító
 ■ RAFI Hungaria Kft.
 ■ Ferzol Kft.
 ■ MÁV FKG Kft.
 ■ REXTOR Kft.
 ■ JELMEZ-ART Kft.
 ■ Szolnoki Rendőrkapitányság
 ■ MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
 ■ MH Katonai Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság
 ■ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 ■ Szarvas-Fish Kft.
 ■ ANDRITZ Kft.
 ■ Auchan Szolnok
 ■ Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
 ■ RIGO Szerszám- és formakészítő Kft.
 ■ Fa-Zon  Bútor Kft.
 ■ Ferroflex 2005 Kft.
 ■ F. Segura Hungária Kft.
 ■ Füred Gép Kft.
 ■ KUNFERR Acélszerkezeti Kft.
 ■ Borovi Faipari Zrt.   

PÁLYAORIENTÁCIÓSZAKKÉPZÉS

Szakmai orientáció a  
vállalkozások támogatásával!
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