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MKIK EU
Hírlevél

Kamaránk honlapján folyamatosan
megtalálható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara EU Képviseletének
aktuális hírlevele. A májusi hírlevélben az alábbi hírekről olvashatnak
bővebben az érdeklődők:
• Megfelel az EU kkv politikája az új kihívásoknak?
• Digitális kormányzás Európában – jubileumi tanulmány
• Digitális egységes piac
• Horizont Európa program
• Jelentés az uniós piacvédelemről
• A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata
• Növekedési és foglalkoztatási csúcstalálkozó
• Ipari termelői árak 2019 februárjában
– Üzleti statisztika 2018. IV. negyedév
• Tanulmány a magyar lakáspiacról
• Brexit – újabb halasztás
A hírlevél mindezek mellett az aktuális,
közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségekről és eseményekről is tartalmaz információkat, valamint a „Fókuszban az
Unió” rovatban „Fenntartható Európa
2030-ra” címmel készült összefoglaló.

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől
csak kamarai gyakorlati oktatói
tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval. A
jogszabály egyaránt vonatkozik a
tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

Annak a gazdálkodó szervezetnek
is érdemes beiskolázni, ahol mester
dolgozik, hiszen a helyettesítések alkalmával szükség lehet rá. A képzési
idő 50 óra, amely két szakaszból áll:
25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti képzés pedagógiai,
szociálpszichológiai, kommunikációs
és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos
dokumentációs ismeretekre terjed ki.
A megyében a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás
feladatát. Az első csoport május 6-án
sikerrel levizsgázott, és további csoportok kezdték már el a képzéseket.
Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó
gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai
gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak
tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési
törvény 31. § (3) bekezdésében leírt
mentességében nem részesül.
• mestervizsgával rendelkezik;
• a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és
legalább 2 éves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
• s zakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább
5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• 6 0. életévét betöltötte.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díja Önnek mindössze
a 20%-os önrész, azaz 18.000,- Ft/fő
+ ÁFA.
Képzésre és vizsgára a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet jelentkezni.
www.szabkam.hu
E-mail: info@szabkam.hu
Telefon: +36-42-311-544
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási
szerződés alapján az NFA KA terhére
az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv – Gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a TSZSZ működésével kapcsolatban leggyakrabban felmerülő
kérdések.
– Hogyan kell beadni a kérelmet?
A kérelmet legegyszerűbben elektronikus formában, a kérelem befogadási
rendszerünk online felületén lehet beadni
az űrlap kitöltésével és vitás teljesítéshez
kapcsolódó dokumentumok csatolásával.
Lehetőség van a kérelem beadására e-mailben a kerelem@mkik-tszsz.hu e-mailcímen is.
– Milyen esetben fordulhatok a TSZSZhez?
A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti, ha a szerződés
szerinti munkát elvégezte, de a teljesítésigazolást nem kapta meg, vagy a teljesítésigazolást megkapta, de a számláját
nem fizetik ki. Kérheti az eljárást a megrendelő is, ha a szerződés szerint járó díj
kifizetését a vállalkozó teljesítése alapján
nem tartja jogosnak.
– Milyen dokumentumokat kell beadni a
kérelemhez?

A kitöltött kérelem űrlap mellé csatolni
kell a szakértői eljárási díj befizetéséről
szóló igazolást, emellett minden olyan
dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, alátámasztja. Ezek
közül a legfontosabb a felek között létrejött, írásban kötött, mindkét fél által aláírt
szerződés és mellékletei (minden esetben
kötelező csatolni).
– Mennyibe kerül a TSZSZ eljárása?
A TSZSZ eljárásért fizetendő szakértői
díj minden esetben a vitatott összeg bruttó
értékének 1%-a, minimum bruttó 60 000
Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.
– Mikor és milyen módon kell befizetni a
szakértői eljárási díjat?
A kérelmező a szakértői díjat a kérelem beadásával egyidejűleg fizeti meg az
MKIK elkülönített 10300002-2037343271003285 számú alszámlájára.
– Mi történik a kérelem benyújtása
után?
A kérelmek a benyújtást követő naptól
számított 5 napon belül elbírálásra kerülnek. Ha a kérelem hiányos, a TSZSZ
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tájékoztatja a kérelmezőt a hiánypótlás
lehetőségéről, egyéb esetben a kérelem
befogadásáról. A befogadással egyidejűleg megtörténik a szakértői tanács kijelölése, aminek 30 napja van a szakértői
vélemény elkészítésére. Ezalatt a felek
bevonásával helyszíni szemlét, illetve
szakértői meghallgatást tartanak. A tanács
kérheti a határidő legfeljebb 30 nappal
történő meghosszabbítását. Az TSZSZ az
eljárás befejeztével a szakértői véleményt
megküldi a szerződő felek részére.
– A TSZSZ által kiadott igazolás egyenértékű a teljesítésigazolással? Az alapján
kiállítható a számla?
Nem. A TSZSZ által kijelölt szakértői

tanács egy szakértői véleményt készít,
amelyben megállapítja, hogy a vitatott
teljesítés ellenértékét a vállalkozó jogosan követeli-e. Ennek alapján a kérelmező egy megállapodási folyamatot indíthat
el, ha ez sikertelen, a bíróságon a TSZSZ
szakvéleményére alapított perrel szerezhet érvényt a követelésnek. A kiemelt
ügyként kezelt eljárás a szakvélemény
kézhezvételétől számított 60 napon belül
indítható.
– A TSZSZ létrehozását megelőzően
indult ügyekben indítható-e szakértői
eljárás?
Igen, a TSZSZ működését szabályozó
jogszabályok visszamenőleges alkalmazása nem ütközik a visszamenőleges
hatály tilalmába, amennyiben kivitelezés
vizsgálatáról van szó. Ilyenkor arra kell
figyelni, hogy a polgári ügyek elévülési
ideje öt év, így az ennél korábban keletkezett követelések nem érvényesíthetők a
bíróság előtt.
A TSZSZ működésével kapcsolatban
2019. május 23-án, 10 órától tartunk
szakmai előadást a kamarában.
TSZSZ működését az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatja.
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Kitüntetések és díjazottak
a 2019. évi küldöttgyűlésen
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2019. május 10-én tartotta évértékelő küldöttgyűlését. Pekó László
a kamara elnöke elmondta, hogy a
megyei szervezet 2018-ben is eredményesen és költséghatékonyan
gazdálkodott.
A küldöttgyűlés központi témája
a kamara előző évi gazdálkodásának
értékelése és a 2019. évi pénzforgalmi terv elfogadása volt.
A kamara elnöke a számszaki
beszámolókhoz kapcsolódóan ismertette, hogy a kamara önkéntes
taglétszáma továbbra is stabil, az
igénybe vehető szolgáltatások köre
egyre szélesebb, alkalmazkodva a
kamarai tagok és a kötelező regisztrációnak eleget tevő vállalkozások
igényeihez. A szolgáltatások közül
egyre többen használják ki a belés külföldi üzleti partnerközvetítő
szolgáltatásokat, valamint a rendezvény- és pályázatfigyelő rendszert
is. Nagy a vállalkozói érdeklődés a
kamara által regisztrált szervezeteknek biztosított gazdasági, pénzügyi
jogi tanácsadásra, de a szakmai előadások és konferenciák iránt is nagy
az érdeklődés. Fontos szerepet vállal a kamara a szakképzési feladatok
ellátásában, szervezi és bonyolítja
a szakmai szintvizsgákat, a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny megyei se-

lejtezőit, szakmai tanácsadást és ellenőrzést végez a tanulók gyakorlati
foglalkoztatásához kapcsolódóan.
Minden évben 400 tanulót utaztatnak a megyéből az országos szakmai tanulmányi verseny budapesti
döntőjére, aminek a pályaválasztás
előtt álló diákok számára rendkívüli
jelentősége van.
A kamara szoros kapcsolatot tart
fenn a szakképző intézményekkel,
szakképzési centrumokkal, pályaorientációs tevékenységgel segíti az
általános iskolák tanulóinak pályaválasztását. 2018-ban több mint 100
mesterlevet adhattak át azoknak a
szakembereknek, akik tanulók képzésével foglalkoznak, melyből 25-en
a Nemzetgazdasági Minisztérium
által finanszírozott mesterképzésen
vehettek részt, a többi résztvevőnek

a kamara biztosított jelentős kedvezményt a képzéshez.
A kereskedelmi és iparkamara
fontos feladatának tekinti, hogy a
tanulóképzésben közvetlenül résztvevő szakemberek megfelelő, alapos ismeret – elméleti, gyakorlati,
pedagógiai – birtokában adhassák
tovább a tudásukat a fiatal szakembereknek. Kiemelt feladatként
kezelik a gazdálkodó szervezetek
széleskörű bevonását a gyakorlati
képzésbe, szakmai tanácsadással
segítik a tanulók foglalkoztatásával
kapcsolatos gyakorlati feladatellátás megismertetését.
Az elnökség elfogadta a kamarán
belül működő Szakmai Mestertagozatok további működéséhez szükséges költségvetési tervezetet - PékCukrász, Épületgépész, Építészeti,

www.szabkam.hu
Fodrász, Kereskedő, Kézápoló és
műkörömépítő, Kozmetikus, Pincér, Szakács szakmákban - amelyeket az elmúlt időszakban számos
szakmai rendezvény kísért.
A már több éve működő Könyvelők Klubja mellett, nagy sikerrel működik a Női Klub, melynek létszáma
folyamatosan bővül, de a HR Klub is
remek lehetőséget biztosít az adott
területen tevékenykedőknek, hogy
egymás munkáját segítség a klubbon belül működő hasznos előadásokkal és témákkal.
A küldöttek a 2018. évi mérlegbeszámolót, valamint a 2019. költségvetési tervezetet elfogadták, mely
után az elmúlt évek szokásainak
megfelelően Pekó László kamarai
kitüntetéseket adott át az elismerésre érdemes vállalkozásoknak és
személyeknek, a kiváló tanulóknak
és oktatóknak. A kitüntetések mellett pénzbeli juttatásban is részesítette az országos szakmai tanulmányi versenyeken eredményesen
szereplő helyezetteket és felkészítő
tanáraikat.
A küldöttgyűlésen Pekó László
ünnepélyes keretek között, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöki Aranyérmét adta át Urbán
Lajosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
általános alelnökének, Topjánszki
Irénnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttjének, Balku Ágnesnek a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi
vezetőjének a kamaráért kifejtett
önzetlen és aktív tevékenységükért.
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Felkészülten várják a május-júniusi vizsgaidőszakot a vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok
A kamara három időpontban várta
a megyei szakmai vizsgaelnököket
és vizsgabizottsági tagokat továbbképzésre.
Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről,
valamint a szakértői tevékenységről
szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendelet
alapján az országos vizsgaelnöki és
vizsgabizottsági tagi névjegyzékben
szereplőknek a jogszabály által meghatározott időközönként szakmai
továbbképzésen kell részt venniük.
A kamara által idén megszervezett
felkészítéseken több mint háromszáz
megyei elnök és tag vett részt, akik a
komplex szakmai vizsgáztatás rendszerével kapcsolatban hallgathattak
meg előadást. A felkészítésen alapve-

tően a komplex szakmai vizsgáztatás
jogszabályi hátterét tekintették át a
jelenlévők, továbbá a vizsgabizottságok jogaival és kötelességeivel is
részletesen megismerkedhettek. A
továbbképzés a teljes vizsgafolyamatba bepillantást engedett a résztvevők

számára, hiszen a vizsgázók vizsgára
történő jelentkezésétől, a szakmai
vizsgabizottság vizsgáztatás során
elvárt feladatain át, egészen a szakmai vizsgát lezáró vizsgabizottsági
jelentések megtételéig, a vizsga minden mozzanatára kitért. A szakmai

felkészítés végén a vizsgaelnököknek
tesztkérdésekre kellett válaszolniuk,
mely tesztlapok sikeres kitöltése garantálja, hogy a szakmai vizsgaelnökök meg tudnak felelni elsődleges feladatuknak a szakmai vizsgákon, azaz
biztosítani tudják a vizsga jogszerű és
szakszerű megtartását, zavartalan lebonyolítását. Amennyiben a szakmai
vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe
szeretne jelentkezni, keresse Sarkadi
Zsoltot a 06 30 866-1771-es telefonszámon vagy a vizsga@szabkam.hu
e-mail címen.
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Innovatív technikai elemek a kamarai pályaorientáció területén
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(SZSZBMKIK) szervezésében 2019.
március 25 - 27 között három helyszínen közel hatszáz gyereket fogadott a kamarai pályaorientációs
munkát támogató „Szakmavilág”
országos kamionos roadshow.
A meghívott hatodik – hetedik
osztályos diákok VR szemüvegeken keresztül négy különböző
szakmacsoportban próbálhatták ki
magukat Kisvárdán, Mátészalkán
és Tiszalök településeken.
Építkezésen téglát pakolhattak teleportálással, autószerelő
műhelyben kereket cserélhettek,
olajat önthettek a virtuális autóba, divatszalonban ruhát tervezhettek, és vendéglátóegységben
is készíthettek tortát, grillhúst,

vagy akár törhették a tányért is.
Az újszerű, innovatív pályaorientációs lehetőséggel igyekszik a
kamara közelebb vinni a diákokat
a szakmákhoz, és a szakmaválasztáshoz.
A SZSZBMKIK pályaorientációs
munkatársai a nagyszabású megyei rendezvényre építik további
egész éves programjukat, melynek keretében céljuk segíteni a
pályaválasztás előtt álló diákok és
szüleik döntését. Munkájuk nagy
része osztályfőnöki órák, cég és
üzemlátogatások, pályaorientációs rendezvények szervezése – és
lebonyolítása, illetve pályaválasztási szülői értekezletek szervezésében és aktív közreműködésében
merül ki.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tavaly indította el azt az

újszerű kezdeményezést, hogy VR
élményeken keresztül próbálhatta
ki magát elsősorban 400 nyíregyházi diák. Az idei évben a kamionos roadshow a vidéki településeken élő diákokra koncentrált.
A „ Szakmavilág” roadshowt követően egyes helyszíneken szülői
értekezletet is szerveznek, ahol a
programba bevont diákok szüleinek biztosítanak elsősorban részvételi lehetőséget.
A szülők támogatását, érzékenyítését is fontos szempontként
kezeli a kamarai pályaorientáció,
hiszen az együtt gondolkodás a
pályaválasztás előtt álló diákokért nemcsak egyéni, szülői és tanári felelősség, hanem a támogató – közreműködő szervezeteken
is múlik.
HA ÖN iskolavezető, tanár,
vagy szülőközösség tagja és szívesen kerülne kapcsolatba a kamara munkatársaival az iskola –
és szakmaválasztást megelőzően
szülői értekezletek, szülőfórumok

szervezésével kapcsolatban, keresse bizalommal pályaorientációs
munkatársainkat, Maczkó Mónika és Szabó Renáta személyében.
www.szabkam.hu
A kamionos VR élményeket kipróbáló diákok, elégedett, mosolygós arcokkal távoztak a programokról is, mindenki a virtuális
világban történt egyéni teljesítéséről mesélt egymásnak. A rendezvényeinken a területileg illetékes
önkormányzatok is partnereink
voltak, és a helyileg illetékes Szakképzési Centrumok is interaktív kipróbálási lehetőséget biztosítottak
a meghívott diákoknak. Az iskolák
szakképzési lehetőségeiket a szaktanáraik és a középiskolás diákok
aktív közreműködésével egyaránt
népszerűsítették. 
M.M.
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
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Cosmoprof Worldwide Bologna 2019
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával a fodrász, kézápoló és
kozmetikus mester szakmai tagozatnak lehetősége nyílt részt venni
a Cosmoprof Worldwide Bologna
2019 elnevezésű rendezvényen
Olaszországban, a szépségipar
egyik legrangosabb rendezvényén,
amelyen jelen vannak a világ legfontosabb gyártói, szolgáltatói, viszonteladói és forgalmazói.

A három mester tagozat 36 fővel képviseltette magát ezen a nemzetközi kiállításon és vásáron, ami arra hivatott, hogy
a szépészeti ágazatokban bemutassa a
legújabb trendeket, felszereléseket, alap-

anyagokat és termékeket, lehetőséget
nyújtson ezek megismerésére, kipróbálására, és természetesen megvásárlására.
A rendezvényen, több mint 3000 cég
képviseltette magát a mintegy 70 or-

II. Szabolcsi Cukrász Kupa
2019. április 9-én a Westsik
Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában
második alkalommal rendezte
meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán belül működő Cukrász Mester Szakmai Tagozat a
II. Szabolcsi Cukrász Kupát.
A tavalyi évhez viszonyítva a
versenyzők létszáma jelentősen
emelkedett, hiszen 24 cukrásznövendék mérte össze tudását
12 csapatban torta- és mézeslap
díszítésben egyaránt. A II. Szabolcsi Cukrász kupa ebben az
évben nemzetközivé nőtte ki
magát, hiszen Szlovákiából két
csapat is érkezett.
A zsűri az értékelésnél a kreativitást vette figyelembe leginkább. Az alkotások elkészítésénél bármilyen anyag használata
lehetséges volt.
A verseny megrendezéséhez
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolának, aki
a verseny helyszínét biztosítot-

ta, valamint a szponzorainknak, akik nélkül a verseny nem
jöhetett volna létre. A különdíjak felajánlóinak és szponzorainknak külön köszönjük, hogy
hozzájárultak ahhoz, hogy a
versenyről senki nem távozott
üres kézzel.
II. Szabolcsi Cukrász Kupa díjazottai:
1. helyezett: Seregi-Perger Zsuzsanna – Széplaki Petra (Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
2. helyezett: Erdődi Emese –
Nagy Laura (Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola)
3. helyezett: Tóth Orsolya – Fábián Hajnalka (Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, a verseny résztvevőinek és a felkészítő tanároknak.

szágból. A színvonalas kiállítás hatalmas
területen zajlott, az igényesen, a mai
modern design szerint berendezett pavilonok ámulatba ejtették a látogatókat. A
szakma hírességei tartottak különböző

bemutatókat, show műsorokat a négy
nap folyamán. Az érdeklődés lankadatlan volt, a hömpölygő tömeg nyugodtan
nézelődhetett, hiszen a terület óriási volt,
a szinte végeláthatatlan csarnokok folyamatosan ontották a látványosabbnál látványosabb programokat.
Mindhárom mester szakmai tagozat
megtalálta a számukra hasznos, érdekes
vagy akár szükséges kiállítókat. Véleményük egybehangzó volt azzal kapcsolatban, hogy szükség van az ilyen jellegű
szakmai programokra, és a kamara hathatós segítsége, nem csak a szakmai fejlődésükhöz járult hozzá, hanem összehozta
a szépészeti ágazat tagjait, hogy egy még
jobb csapatban tudjanak együttműködni,
egymást segítve tovább fejlődni.  HBK.

Az építőipar hazai csúcsrendezvényére látogatott el az Építészeti Mester Szakmai Tagozat

A kamara Építészeti Mester Szakmai
Tagozatának tagjai a Construma Nemzetközi Építőipari szakkiállításon vettek részt.
A kamara szervezésében megvalósuló
szakmai program során, a tagok a budapesti Hungexpo területén megrendezett
kiállítás alkalmával számos hazai és külföldi kiállító standját tekinthették meg.
Az április 3-7. között megtekinthető
esemény a hazai építőipar csúcsrendezvénye, ahol ebben az évben 20 ország
600 kiállítója mutatta be újdonságait az
érdeklődők számára.
A Construma célja, hogy tájékoztassa
szakembereket a legújabb tendenciákról,
a technológiai újdonságokról és aktuális

szakmai kérdésekről. A kiállítás első három napja ezúttal is csak a szakmáé volt
és ennek apropóján látogatott el a tagozat
is a rendezvényre.
Az egy napos szakmai programnak
köszönhetően számos újdonsággal találkoztak a megyei szakemberek, akik a
továbbiakban munkájuk során is alkalmazhatják a Budapesten látott technológiákat, használhatják az ott megismert
termékeket.
A kamara a tagozat együttműködésével a jövőben is szervez majd szakmai
programokat. Amennyiben felkeltette
érdeklődését a tagozat tevékenysége keresse Sarkadi Zsoltot a 06 30 866-1771es telefonszámon vagy a sarkadi.zsolt@
szabkam.hu e-mail címen.
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Szakma Sztár Fesztivál – ahol a szakmák találkoznak

2019-ben is folytatódnak az információs napi rendezvények

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából 12. alkalommal rendezte
meg a Szakma Sztár Fesztivált,
a hagyományokhoz híven a
Hungexpo Vásárközpont területén.
A verseny célja, a magyar szakképzés színvonalának emelése,
a fizikai szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejének
növelése, a pályaválasztás elősegítése.
Az országos szakmai versenyre a 65 szakképesítésben közel

7.500 fő jelentkezett. A döntőbe 232 versenyző jutott be 107
szakképző intézményből. A versenyzők a gyakorlati feladatokat
nyílt standokon végezték a látogatók legnagyobb örömére.
Megyénkből 10 középiskolás
diáknak szurkolhattunk, akiket verseny közben testközelből csodálhattak az általános
iskolások.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy 400 megyei
általános és szakközépiskolai
tanuló utaztatását vállalta a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a

A GINOP-6.1.7-17 azonosító
számú „Munkahelyi képzések
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára
indított képzések szakmai támogató programja” c. pályázati
felhívás célja a gazdaság versenyképességének megőrzése,
támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és
kompetenciákkal rendelkező
munkaerő biztosítása.
12. Szakma Sztár Fesztivál helyszínére. Az ide látogató diákok
a verseny megtekintése mellett
megismerkedhettek különböző
szakmákkal. Mindezeken túl
többféle tevékenységszigeten
lehetőségük volt kipróbálni tehetségüket, így egyebek mellett
marcipánfigurákat, karamellvirágot készíthetnek, a faipari
standnál virágtartót, de akár a
hegesztés rejtelmeibe is betekinthetnek egy szimulátor segítségével. A tanulók így saját

élményekkel gazdagodva, több
szakmát kipróbálva térhettek
haza.
Az MKIK 2020-ban is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
versenyt, az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyt, valamint
a Szakma Sztár Fesztivált.

E célhoz szervesen illeszkednek a tájékoztató napok és a
rendezvények. Az eseményeket
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a 6 konvergencia
régió 18 megyéjében felállított

ügyfélszolgálatok szervezik. Az
állandó előadók között szerepel
a Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság Pályázati Stratégiai Főosztály (GINOP Irányító
Hatóság) egy-egy munkatársa,
valamint a konzorciumvezető
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) oldaláról
a projekt szakmai vezetője.
2019-es év folyamán az információs tájékoztató napok az ország
minden megyéjében elérhetőek
lesznek, amelyeket elsősorban
a projekt kedvezményezettjei
részére szerveznek. A program
célkitűzése, hogy segítse a vállalkozókat a támogatott projektek megvalósítási folyamataiban,

A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken országos döntőjében eredményesen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik

Dunai László
felkészítő
tanárai: Kliebert
Zsolt, Salamonné
Bíró Beáta
helyezés: I.
helyezett
szakma: Szárazépítő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma
Hollik Mihály
felkészítő tanára: Balázs Elek
helyezés: II.
helyezett
szakma: Autóelektronikai
műszerész
iskola: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki
Középiskolája és Kollégiuma
Kovács Krisztián
felkészítő
tanárai: Alexáné
Dorogi Alexandra
Csordás János
Kovács Zsuzsanna

Polonkai Miklós
helyezés: II. helyezett
szakma: Pincér
iskola: Nyíregyházi SZC Sipkay
Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Papp Szabolcs
felkészítő
tanárai: Kliebert
Zsolt
Salamonné Bíró
Beáta
helyezés: II.
helyezett
szakma: Száraz-

építő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma

Vas Bertalan
felkészítő tanára: Batta Zsolt
helyezés: II.
helyezett
szakma: Elektronikai technikus
iskola: Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és
Kollégiuma

Lipták István
felkészítő tanárai:
Balogh Csabáné
Vincze Béla
helyezés: III.
helyezett
szakma: Vasútforgalmi szolgálattevő
iskola: Kisvárdai SZC Kandó Kálmán
Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr.
Béres József Kollégiuma
Zsemberi Tamás
felkészítő tanárai: Kliebert Zsolt
Salamonné Bíró
Beáta
helyezés: III.
helyezett
szakma: Szárazépítő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma
Csengeri Ferenc
felkészítő tanára:
Kiss István
helyezés: IV.
helyezett
szakma: Elektronikai technikus
szakma: Nyír-

egyházi SZC Bánki Donát Műszaki
Középiskolája és Kollégiuma
Marton Tamás
felkészítő tanárai: Cziva István
Sándorné
Ambrózy Csilla
helyezés: IV.
helyezett
szakma: Épületés szerkezetla-

katos
iskola: Mátészalkai SZC Kállay Rudolf
Szakközépiskolája
Maklári Bence
felkészítő tanárai: Csoba Zoltán
Dér István
helyezés: VI.
helyezett
szakma: Magasépítő technikus
iskola: Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és
Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma

hasznos információkat adjon át
a monitoring látogatások, a szabályszerű dokumentálások, kötelező arculati elemek használatának területén. Az információs
nap Sz.Sz.B. megyében április 24én Nyíregyházán, a kamara székházában került megrendezésre.
Az információs napot Nagyné
Varga Katalin a SZ.SZ.B. Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőképzés egyre
nagyobb szerepet kap a vállalkozások életében, amelybe érdemes
befektetni.
Előadást tartott Gedei Gábor
GINOP projektmenedzser (Ginop
Irányító Hatóság), aki beszámolójában a projekttel kapcsolatos
aktuális kérdésekről beszélt.
Kihangsúlyozta a helyszíni ellenőrzések fontosságát, melynek kapcsán a projekt pénzügyi
és adminisztratív megvalósítását vizsgálják. Felhívta a figyelmet az olyan esetekre, amelyek
felfüggeszthetik a kifizetéseket.
Tarpai Szilvia az NSZFH szakmai asszisztense, felnőttképzési
szakértő előadásában először a
monitoring látogatások céljáról
és a kedvezményezettek kötelezettség vállalásairól, majd a látogatások szakmai tapasztalatairól
szólt.

Madarász Erik a Soter-Line
Oktatási Központ oktatási igazgatója előadásában a kedvezményezettekkel együttműködő
felnőttképző intézmények felelősségére mutatott rá.
Ezt követte Vámosi Vanda, az
Alpin-Salewa ZRT üzleti tervezőelemző referense. A ZRT történeti áttekintésével kezdte, majd
röviden összefoglalta a pályázat
„életútját” és bemutatta a projekt szakmai és pénzügyi sarokpontjait. Előadása végén beszélt
a megvalósítás során felmerült
tapasztalatokról és néhány gyakorlati tanácsot adott a jelenlévő
vállalkozások képviselőinek.
A pályázat további szakmai
rendezvényeiről és az egyéb aktuális információkról a www.
munkaerokepzes.hu weboldalon
találhatnak bővebb információt.
Gratulálunk a nyertes pályázóknak és további sikereket kívánunk a megvalósításhoz.
A Sz.Sz.B. Megyei GINOP 6.1.7.
ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Elek Zoltán
képzési tanácsadó
elek.zoltan@mkik.hu
Fodorné Rácz Katalin
ügyfélszolgálati referens
racz.katalin@mkik.hu

Kávékülönlegességek a Női Klub találkozóján
A kávé szerelmeseinek kedvezett
a márciusi klubest, hiszen Horváth László a Bols Mixer akadémia
barista és latte art oktatója volt a
vendégünk.
Bemutatója igen színes és változatos volt, természetesen jól felkészülten komoly berendezésekkel
– kávégéppel és több fajta őrlővel,
illetve egyéb érdekes kiegészítőkkel
– várta a hölgyeket.

A napjainkban divatos Speciality
közepes pörkölésű kávék fogyasztási szokásainak bemutatásával
kezdődött az este, persze először
elméletben. Különböző kávékészítési eljárásokat ismerhettünk meg
általa, olyan gépek, berendezések
vannak már napjainkban használatban, amelyről csak igen kevesen
hallottunk.
Az este folyamán természetesen
a gyakorlatban is sorra került a kávékülönlegességek
bemutatása,
baristánk a tavalyi évben Milánóban első helyezést elért kávémárkából a Costadoroból csinált előbb
standard italokat – latte, cappuccino
stb., majd látványos latte art bemutatója lenyűgözte a női klub tagjait. Hagyományos, csokis és színes
díszített italok kerültek ki kezei
közül, néhány perc leforgása alatt,
amelyeket meg is kóstolhattunk és

a látvány mellett az íz sem volt elhanyagolható. A kávézás közben a
barista szakma elterjedéséről, annak
szerepéről, illetve jövőjéről a vendéglátásban hallhattuk a beszámoló-ját. Vendégünk a tavalyi évben a
Bár Show keretein belül a Coffee in
Good Spirit verseny második helye-

zettje lett, egyszóval a szakértelem
és a minőség nem volt kérdéses.
Nem csak a magam nevében szólok, ha azt mondom, hogy élvezetes
volt az este, a kávézás együtt egy jó
hangulatú, összeszo-kott és nagy
örömünkre további új tagokkal is
bővülő csapattal. 
HBK
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi kamarai kitüntetettjei
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaráért” díj

tat. A holdingnak a vásárosnaményi volt
az első Svájcon kívüli gyártási telephelye, ami jelenleg közel 140 főnek biztosít munkahelyet. A Kft. által gyártott faipari anyagok termelése gyakorlatilag
CO2-semlegesen történik.
Az „Év Kereskedelmi
Vállalkozása” díj

Vasváry Zoltánné
A kamara iránti lojalitását és elköteleződését bizonyítja, hogy számos kamarai eseményt támogat és lehetőségeihez mérten rendszeresen hozzájárul a
rendezvények sikeres lebonyolításához.
Az elmúlt években sok alkalommal biztosított helyszínt – az általa alapított és
nagy népszerűségnek örvendő Kis Vakond táborban – a kamarában működő
szakmai klubok eseményeinek lebonyolításához.
Az „Év Vállalkozása” díj

Madura és Madura Kft.
A Madura és Madura Kft. 1992-ben
alakult családi vállalkozásként. A cég
víz-fűtés-gáz-szaniter-szellőzés termékek
teljes körű forgalmazásával foglalkozik,
e tevékenyégét két helyszínen – Nyíregyházán és Nagykállóban – végzi, valamint
szem előtt tartva az ügyfelek kényelmét
és a folyamatosan bővülő igényeket, online is állnak a vásárlók rendelkezésére.
Az
„Év Kézműves Vállalkozása” díj

Carbon Black Kft.
A Carbon Black Kft. egy 1996-ban alapított magyar tulajdonú vállalkozás.
Megalakulását az a cél vezérelte, hogy
orosz koromgyártók termékeit forgalmazza Európa felhasználóinak. Napjainkban a Carbon Black Kft. Európa legnagyobb korommal és egyéb gumiipari
alapanyagokkal kereskedő vállalatai
közé tartozik.
Az „Év Ipari Vállalkozása” díj

Semjényi Brigitta
Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, hiszen saját vállalkozását a 90-es évek elején indította
el. Megalakulásától tagja a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara fodrász tagozatának,
valamint a 2017-ben alakult Fodrász
Mester Szakmai Tagozatnak.
Az „Év Szolgáltató
Vállalkozása” díj

Swiss Krono Kft.
A Swiss Krono Kft. – korábbi nevén
INTERSPAN Faipari Kft. – 1988-tól
működik Vásárosnaményban, a svájci Swiss Krono Group magyarországi
tagja. A cégcsoport nyolc országban, 11
gyárat üzemeltet és 4500 főt foglalkoz-

Gliba Autószervíz Egyéni Cég
A cég 2010 óta végzi a sérült gépjárművek

karosszériájának javítását és fényezését.
A tulajdonos, Gliba Ferenc 1988-ban vált
szakmája mesterévé. A vállalkozásánál
annak megalakulása óta folyamatosan
folyik a tanulóképzés, évente átlagban 15
fő szakmunkás tanuló gyakorlati képzése
valósul meg. Számos európai országban
és Európán túl Brazíliában és Indiában
is forgalmazzák termékeiket. A Carbon
Black Kft. kamarai munkássága szintén
figyelemre méltó, a legaktívabb kamarai
tagok egyike.
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szakképzéséért” díj

gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

hogy még színvonalasabb és komplexebb
Szakképzési Centerré váljanak.
„Kiváló Gyakorlati Oktató” díj

Kelemen Lászlóné
Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj

Böszörményi Dávid
MSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Szakács Pál
MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája

Soltész Imola Veronika
NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Baksa Sándor
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kardos Dóra
NYSZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Szoboszlai Gyula
Anno-Food Kft.
Kajdy József
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Görömbei Sándorné
Görömbei Cukrászat Kft.

Hot & Cold Therm Kft.
A Hot & Cold Therm Kft-t 2011-ben
Benkő Zoltán építőgépész mérnök és
műszaki tanár alapította. A cég kezdetektől szembesült azzal a ténnyel, hogy
az iskolapadból kikerülő fiatal szakmunkások szakmai ismeretei – a gyakorlati
képzőhelyek hiánya miatt – nem érik el a
kívánt szintet, emiatt önálló munkavégzésre nem oszthatóak be. Ez a tapasztalat arra sarkallta a vállalkozást, hogy
tiszalöki telephelyén gyakorlati tanműhelyeket, képzőhelyeket hozzon létre,

Károly Zoltánné
Egyéni vállalkozó

Kliebert Zsolt
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

„Kiváló Tanuló” díj
Ács Szabolcs
NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Balogh Sarolta
MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája

Sinka Ádám
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Sipos Barnabás
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szak-

Szász Gergő
MSZC Déri Miksa Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Vasvári Dániel
NYSZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi kamarai kitüntetettjei
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaráért” díj

tat. A holdingnak a vásárosnaményi volt
az első Svájcon kívüli gyártási telephelye, ami jelenleg közel 140 főnek biztosít munkahelyet. A Kft. által gyártott faipari anyagok termelése gyakorlatilag
CO2-semlegesen történik.
Az „Év Kereskedelmi
Vállalkozása” díj

Vasváry Zoltánné
A kamara iránti lojalitását és elköteleződését bizonyítja, hogy számos kamarai eseményt támogat és lehetőségeihez mérten rendszeresen hozzájárul a
rendezvények sikeres lebonyolításához.
Az elmúlt években sok alkalommal biztosított helyszínt – az általa alapított és
nagy népszerűségnek örvendő Kis Vakond táborban – a kamarában működő
szakmai klubok eseményeinek lebonyolításához.
Az „Év Vállalkozása” díj

Madura és Madura Kft.
A Madura és Madura Kft. 1992-ben
alakult családi vállalkozásként. A cég
víz-fűtés-gáz-szaniter-szellőzés termékek
teljes körű forgalmazásával foglalkozik,
e tevékenyégét két helyszínen – Nyíregyházán és Nagykállóban – végzi, valamint
szem előtt tartva az ügyfelek kényelmét
és a folyamatosan bővülő igényeket, online is állnak a vásárlók rendelkezésére.
Az
„Év Kézműves Vállalkozása” díj

Carbon Black Kft.
A Carbon Black Kft. egy 1996-ban alapított magyar tulajdonú vállalkozás.
Megalakulását az a cél vezérelte, hogy
orosz koromgyártók termékeit forgalmazza Európa felhasználóinak. Napjainkban a Carbon Black Kft. Európa legnagyobb korommal és egyéb gumiipari
alapanyagokkal kereskedő vállalatai
közé tartozik.
Az „Év Ipari Vállalkozása” díj

Semjényi Brigitta
Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, hiszen saját vállalkozását a 90-es évek elején indította
el. Megalakulásától tagja a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara fodrász tagozatának,
valamint a 2017-ben alakult Fodrász
Mester Szakmai Tagozatnak.
Az „Év Szolgáltató
Vállalkozása” díj

Swiss Krono Kft.
A Swiss Krono Kft. – korábbi nevén
INTERSPAN Faipari Kft. – 1988-tól
működik Vásárosnaményban, a svájci Swiss Krono Group magyarországi
tagja. A cégcsoport nyolc országban, 11
gyárat üzemeltet és 4500 főt foglalkoz-

Gliba Autószervíz Egyéni Cég
A cég 2010 óta végzi a sérült gépjárművek

karosszériájának javítását és fényezését.
A tulajdonos, Gliba Ferenc 1988-ban vált
szakmája mesterévé. A vállalkozásánál
annak megalakulása óta folyamatosan
folyik a tanulóképzés, évente átlagban 15
fő szakmunkás tanuló gyakorlati képzése
valósul meg. Számos európai országban
és Európán túl Brazíliában és Indiában
is forgalmazzák termékeiket. A Carbon
Black Kft. kamarai munkássága szintén
figyelemre méltó, a legaktívabb kamarai
tagok egyike.
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szakképzéséért” díj

gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

hogy még színvonalasabb és komplexebb
Szakképzési Centerré váljanak.
„Kiváló Gyakorlati Oktató” díj

Kelemen Lászlóné
Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj

Böszörményi Dávid
MSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Szakács Pál
MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája

Soltész Imola Veronika
NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Baksa Sándor
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kardos Dóra
NYSZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Szoboszlai Gyula
Anno-Food Kft.
Kajdy József
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Görömbei Sándorné
Görömbei Cukrászat Kft.

Hot & Cold Therm Kft.
A Hot & Cold Therm Kft-t 2011-ben
Benkő Zoltán építőgépész mérnök és
műszaki tanár alapította. A cég kezdetektől szembesült azzal a ténnyel, hogy
az iskolapadból kikerülő fiatal szakmunkások szakmai ismeretei – a gyakorlati
képzőhelyek hiánya miatt – nem érik el a
kívánt szintet, emiatt önálló munkavégzésre nem oszthatóak be. Ez a tapasztalat arra sarkallta a vállalkozást, hogy
tiszalöki telephelyén gyakorlati tanműhelyeket, képzőhelyeket hozzon létre,

Károly Zoltánné
Egyéni vállalkozó

Kliebert Zsolt
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

„Kiváló Tanuló” díj
Ács Szabolcs
NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Balogh Sarolta
MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája

Sinka Ádám
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Sipos Barnabás
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szak-

Szász Gergő
MSZC Déri Miksa Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Vasvári Dániel
NYSZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
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Szakma Sztár Fesztivál – ahol a szakmák találkoznak

2019-ben is folytatódnak az információs napi rendezvények

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából 12. alkalommal rendezte
meg a Szakma Sztár Fesztivált,
a hagyományokhoz híven a
Hungexpo Vásárközpont területén.
A verseny célja, a magyar szakképzés színvonalának emelése,
a fizikai szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejének
növelése, a pályaválasztás elősegítése.
Az országos szakmai versenyre a 65 szakképesítésben közel

7.500 fő jelentkezett. A döntőbe 232 versenyző jutott be 107
szakképző intézményből. A versenyzők a gyakorlati feladatokat
nyílt standokon végezték a látogatók legnagyobb örömére.
Megyénkből 10 középiskolás
diáknak szurkolhattunk, akiket verseny közben testközelből csodálhattak az általános
iskolások.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy 400 megyei
általános és szakközépiskolai
tanuló utaztatását vállalta a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a

A GINOP-6.1.7-17 azonosító
számú „Munkahelyi képzések
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára
indított képzések szakmai támogató programja” c. pályázati
felhívás célja a gazdaság versenyképességének megőrzése,
támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és
kompetenciákkal rendelkező
munkaerő biztosítása.
12. Szakma Sztár Fesztivál helyszínére. Az ide látogató diákok
a verseny megtekintése mellett
megismerkedhettek különböző
szakmákkal. Mindezeken túl
többféle tevékenységszigeten
lehetőségük volt kipróbálni tehetségüket, így egyebek mellett
marcipánfigurákat, karamellvirágot készíthetnek, a faipari
standnál virágtartót, de akár a
hegesztés rejtelmeibe is betekinthetnek egy szimulátor segítségével. A tanulók így saját

élményekkel gazdagodva, több
szakmát kipróbálva térhettek
haza.
Az MKIK 2020-ban is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
versenyt, az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyt, valamint
a Szakma Sztár Fesztivált.

E célhoz szervesen illeszkednek a tájékoztató napok és a
rendezvények. Az eseményeket
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a 6 konvergencia
régió 18 megyéjében felállított

ügyfélszolgálatok szervezik. Az
állandó előadók között szerepel
a Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság Pályázati Stratégiai Főosztály (GINOP Irányító
Hatóság) egy-egy munkatársa,
valamint a konzorciumvezető
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) oldaláról
a projekt szakmai vezetője.
2019-es év folyamán az információs tájékoztató napok az ország
minden megyéjében elérhetőek
lesznek, amelyeket elsősorban
a projekt kedvezményezettjei
részére szerveznek. A program
célkitűzése, hogy segítse a vállalkozókat a támogatott projektek megvalósítási folyamataiban,

A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken országos döntőjében eredményesen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik

Dunai László
felkészítő
tanárai: Kliebert
Zsolt, Salamonné
Bíró Beáta
helyezés: I.
helyezett
szakma: Szárazépítő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma
Hollik Mihály
felkészítő tanára: Balázs Elek
helyezés: II.
helyezett
szakma: Autóelektronikai
műszerész
iskola: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki
Középiskolája és Kollégiuma
Kovács Krisztián
felkészítő
tanárai: Alexáné
Dorogi Alexandra
Csordás János
Kovács Zsuzsanna

Polonkai Miklós
helyezés: II. helyezett
szakma: Pincér
iskola: Nyíregyházi SZC Sipkay
Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Papp Szabolcs
felkészítő
tanárai: Kliebert
Zsolt
Salamonné Bíró
Beáta
helyezés: II.
helyezett
szakma: Száraz-

építő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma

Vas Bertalan
felkészítő tanára: Batta Zsolt
helyezés: II.
helyezett
szakma: Elektronikai technikus
iskola: Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és
Kollégiuma

Lipták István
felkészítő tanárai:
Balogh Csabáné
Vincze Béla
helyezés: III.
helyezett
szakma: Vasútforgalmi szolgálattevő
iskola: Kisvárdai SZC Kandó Kálmán
Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr.
Béres József Kollégiuma
Zsemberi Tamás
felkészítő tanárai: Kliebert Zsolt
Salamonné Bíró
Beáta
helyezés: III.
helyezett
szakma: Szárazépítő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája es Kollégiuma
Csengeri Ferenc
felkészítő tanára:
Kiss István
helyezés: IV.
helyezett
szakma: Elektronikai technikus
szakma: Nyír-

egyházi SZC Bánki Donát Műszaki
Középiskolája és Kollégiuma
Marton Tamás
felkészítő tanárai: Cziva István
Sándorné
Ambrózy Csilla
helyezés: IV.
helyezett
szakma: Épületés szerkezetla-

katos
iskola: Mátészalkai SZC Kállay Rudolf
Szakközépiskolája
Maklári Bence
felkészítő tanárai: Csoba Zoltán
Dér István
helyezés: VI.
helyezett
szakma: Magasépítő technikus
iskola: Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és
Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma

hasznos információkat adjon át
a monitoring látogatások, a szabályszerű dokumentálások, kötelező arculati elemek használatának területén. Az információs
nap Sz.Sz.B. megyében április 24én Nyíregyházán, a kamara székházában került megrendezésre.
Az információs napot Nagyné
Varga Katalin a SZ.SZ.B. Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a munkaerőképzés egyre
nagyobb szerepet kap a vállalkozások életében, amelybe érdemes
befektetni.
Előadást tartott Gedei Gábor
GINOP projektmenedzser (Ginop
Irányító Hatóság), aki beszámolójában a projekttel kapcsolatos
aktuális kérdésekről beszélt.
Kihangsúlyozta a helyszíni ellenőrzések fontosságát, melynek kapcsán a projekt pénzügyi
és adminisztratív megvalósítását vizsgálják. Felhívta a figyelmet az olyan esetekre, amelyek
felfüggeszthetik a kifizetéseket.
Tarpai Szilvia az NSZFH szakmai asszisztense, felnőttképzési
szakértő előadásában először a
monitoring látogatások céljáról
és a kedvezményezettek kötelezettség vállalásairól, majd a látogatások szakmai tapasztalatairól
szólt.

Madarász Erik a Soter-Line
Oktatási Központ oktatási igazgatója előadásában a kedvezményezettekkel együttműködő
felnőttképző intézmények felelősségére mutatott rá.
Ezt követte Vámosi Vanda, az
Alpin-Salewa ZRT üzleti tervezőelemző referense. A ZRT történeti áttekintésével kezdte, majd
röviden összefoglalta a pályázat
„életútját” és bemutatta a projekt szakmai és pénzügyi sarokpontjait. Előadása végén beszélt
a megvalósítás során felmerült
tapasztalatokról és néhány gyakorlati tanácsot adott a jelenlévő
vállalkozások képviselőinek.
A pályázat további szakmai
rendezvényeiről és az egyéb aktuális információkról a www.
munkaerokepzes.hu weboldalon
találhatnak bővebb információt.
Gratulálunk a nyertes pályázóknak és további sikereket kívánunk a megvalósításhoz.
A Sz.Sz.B. Megyei GINOP 6.1.7.
ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Elek Zoltán
képzési tanácsadó
elek.zoltan@mkik.hu
Fodorné Rácz Katalin
ügyfélszolgálati referens
racz.katalin@mkik.hu

Kávékülönlegességek a Női Klub találkozóján
A kávé szerelmeseinek kedvezett
a márciusi klubest, hiszen Horváth László a Bols Mixer akadémia
barista és latte art oktatója volt a
vendégünk.
Bemutatója igen színes és változatos volt, természetesen jól felkészülten komoly berendezésekkel
– kávégéppel és több fajta őrlővel,
illetve egyéb érdekes kiegészítőkkel
– várta a hölgyeket.

A napjainkban divatos Speciality
közepes pörkölésű kávék fogyasztási szokásainak bemutatásával
kezdődött az este, persze először
elméletben. Különböző kávékészítési eljárásokat ismerhettünk meg
általa, olyan gépek, berendezések
vannak már napjainkban használatban, amelyről csak igen kevesen
hallottunk.
Az este folyamán természetesen
a gyakorlatban is sorra került a kávékülönlegességek
bemutatása,
baristánk a tavalyi évben Milánóban első helyezést elért kávémárkából a Costadoroból csinált előbb
standard italokat – latte, cappuccino
stb., majd látványos latte art bemutatója lenyűgözte a női klub tagjait. Hagyományos, csokis és színes
díszített italok kerültek ki kezei
közül, néhány perc leforgása alatt,
amelyeket meg is kóstolhattunk és

a látvány mellett az íz sem volt elhanyagolható. A kávézás közben a
barista szakma elterjedéséről, annak
szerepéről, illetve jövőjéről a vendéglátásban hallhattuk a beszámoló-ját. Vendégünk a tavalyi évben a
Bár Show keretein belül a Coffee in
Good Spirit verseny második helye-

zettje lett, egyszóval a szakértelem
és a minőség nem volt kérdéses.
Nem csak a magam nevében szólok, ha azt mondom, hogy élvezetes
volt az este, a kávézás együtt egy jó
hangulatú, összeszo-kott és nagy
örömünkre további új tagokkal is
bővülő csapattal. 
HBK
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Felkészülten várják a május-júniusi vizsgaidőszakot a vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok
A kamara három időpontban várta
a megyei szakmai vizsgaelnököket
és vizsgabizottsági tagokat továbbképzésre.
Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről,
valamint a szakértői tevékenységről
szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendelet
alapján az országos vizsgaelnöki és
vizsgabizottsági tagi névjegyzékben
szereplőknek a jogszabály által meghatározott időközönként szakmai
továbbképzésen kell részt venniük.
A kamara által idén megszervezett
felkészítéseken több mint háromszáz
megyei elnök és tag vett részt, akik a
komplex szakmai vizsgáztatás rendszerével kapcsolatban hallgathattak
meg előadást. A felkészítésen alapve-

tően a komplex szakmai vizsgáztatás
jogszabályi hátterét tekintették át a
jelenlévők, továbbá a vizsgabizottságok jogaival és kötelességeivel is
részletesen megismerkedhettek. A
továbbképzés a teljes vizsgafolyamatba bepillantást engedett a résztvevők

számára, hiszen a vizsgázók vizsgára
történő jelentkezésétől, a szakmai
vizsgabizottság vizsgáztatás során
elvárt feladatain át, egészen a szakmai vizsgát lezáró vizsgabizottsági
jelentések megtételéig, a vizsga minden mozzanatára kitért. A szakmai

felkészítés végén a vizsgaelnököknek
tesztkérdésekre kellett válaszolniuk,
mely tesztlapok sikeres kitöltése garantálja, hogy a szakmai vizsgaelnökök meg tudnak felelni elsődleges feladatuknak a szakmai vizsgákon, azaz
biztosítani tudják a vizsga jogszerű és
szakszerű megtartását, zavartalan lebonyolítását. Amennyiben a szakmai
vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe
szeretne jelentkezni, keresse Sarkadi
Zsoltot a 06 30 866-1771-es telefonszámon vagy a vizsga@szabkam.hu
e-mail címen.
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Innovatív technikai elemek a kamarai pályaorientáció területén
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(SZSZBMKIK) szervezésében 2019.
március 25 - 27 között három helyszínen közel hatszáz gyereket fogadott a kamarai pályaorientációs
munkát támogató „Szakmavilág”
országos kamionos roadshow.
A meghívott hatodik – hetedik
osztályos diákok VR szemüvegeken keresztül négy különböző
szakmacsoportban próbálhatták ki
magukat Kisvárdán, Mátészalkán
és Tiszalök településeken.
Építkezésen téglát pakolhattak teleportálással, autószerelő
műhelyben kereket cserélhettek,
olajat önthettek a virtuális autóba, divatszalonban ruhát tervezhettek, és vendéglátóegységben
is készíthettek tortát, grillhúst,

vagy akár törhették a tányért is.
Az újszerű, innovatív pályaorientációs lehetőséggel igyekszik a
kamara közelebb vinni a diákokat
a szakmákhoz, és a szakmaválasztáshoz.
A SZSZBMKIK pályaorientációs
munkatársai a nagyszabású megyei rendezvényre építik további
egész éves programjukat, melynek keretében céljuk segíteni a
pályaválasztás előtt álló diákok és
szüleik döntését. Munkájuk nagy
része osztályfőnöki órák, cég és
üzemlátogatások, pályaorientációs rendezvények szervezése – és
lebonyolítása, illetve pályaválasztási szülői értekezletek szervezésében és aktív közreműködésében
merül ki.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tavaly indította el azt az

újszerű kezdeményezést, hogy VR
élményeken keresztül próbálhatta
ki magát elsősorban 400 nyíregyházi diák. Az idei évben a kamionos roadshow a vidéki településeken élő diákokra koncentrált.
A „ Szakmavilág” roadshowt követően egyes helyszíneken szülői
értekezletet is szerveznek, ahol a
programba bevont diákok szüleinek biztosítanak elsősorban részvételi lehetőséget.
A szülők támogatását, érzékenyítését is fontos szempontként
kezeli a kamarai pályaorientáció,
hiszen az együtt gondolkodás a
pályaválasztás előtt álló diákokért nemcsak egyéni, szülői és tanári felelősség, hanem a támogató – közreműködő szervezeteken
is múlik.
HA ÖN iskolavezető, tanár,
vagy szülőközösség tagja és szívesen kerülne kapcsolatba a kamara munkatársaival az iskola –
és szakmaválasztást megelőzően
szülői értekezletek, szülőfórumok

szervezésével kapcsolatban, keresse bizalommal pályaorientációs
munkatársainkat, Maczkó Mónika és Szabó Renáta személyében.
www.szabkam.hu
A kamionos VR élményeket kipróbáló diákok, elégedett, mosolygós arcokkal távoztak a programokról is, mindenki a virtuális
világban történt egyéni teljesítéséről mesélt egymásnak. A rendezvényeinken a területileg illetékes
önkormányzatok is partnereink
voltak, és a helyileg illetékes Szakképzési Centrumok is interaktív kipróbálási lehetőséget biztosítottak
a meghívott diákoknak. Az iskolák
szakképzési lehetőségeiket a szaktanáraik és a középiskolás diákok
aktív közreműködésével egyaránt
népszerűsítették. 
M.M.
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
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Cosmoprof Worldwide Bologna 2019
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával a fodrász, kézápoló és
kozmetikus mester szakmai tagozatnak lehetősége nyílt részt venni
a Cosmoprof Worldwide Bologna
2019 elnevezésű rendezvényen
Olaszországban, a szépségipar
egyik legrangosabb rendezvényén,
amelyen jelen vannak a világ legfontosabb gyártói, szolgáltatói, viszonteladói és forgalmazói.

A három mester tagozat 36 fővel képviseltette magát ezen a nemzetközi kiállításon és vásáron, ami arra hivatott, hogy
a szépészeti ágazatokban bemutassa a
legújabb trendeket, felszereléseket, alap-

anyagokat és termékeket, lehetőséget
nyújtson ezek megismerésére, kipróbálására, és természetesen megvásárlására.
A rendezvényen, több mint 3000 cég
képviseltette magát a mintegy 70 or-

II. Szabolcsi Cukrász Kupa
2019. április 9-én a Westsik
Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában
második alkalommal rendezte
meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán belül működő Cukrász Mester Szakmai Tagozat a
II. Szabolcsi Cukrász Kupát.
A tavalyi évhez viszonyítva a
versenyzők létszáma jelentősen
emelkedett, hiszen 24 cukrásznövendék mérte össze tudását
12 csapatban torta- és mézeslap
díszítésben egyaránt. A II. Szabolcsi Cukrász kupa ebben az
évben nemzetközivé nőtte ki
magát, hiszen Szlovákiából két
csapat is érkezett.
A zsűri az értékelésnél a kreativitást vette figyelembe leginkább. Az alkotások elkészítésénél bármilyen anyag használata
lehetséges volt.
A verseny megrendezéséhez
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolának, aki
a verseny helyszínét biztosítot-

ta, valamint a szponzorainknak, akik nélkül a verseny nem
jöhetett volna létre. A különdíjak felajánlóinak és szponzorainknak külön köszönjük, hogy
hozzájárultak ahhoz, hogy a
versenyről senki nem távozott
üres kézzel.
II. Szabolcsi Cukrász Kupa díjazottai:
1. helyezett: Seregi-Perger Zsuzsanna – Széplaki Petra (Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
2. helyezett: Erdődi Emese –
Nagy Laura (Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola)
3. helyezett: Tóth Orsolya – Fábián Hajnalka (Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, a verseny résztvevőinek és a felkészítő tanároknak.

szágból. A színvonalas kiállítás hatalmas
területen zajlott, az igényesen, a mai
modern design szerint berendezett pavilonok ámulatba ejtették a látogatókat. A
szakma hírességei tartottak különböző

bemutatókat, show műsorokat a négy
nap folyamán. Az érdeklődés lankadatlan volt, a hömpölygő tömeg nyugodtan
nézelődhetett, hiszen a terület óriási volt,
a szinte végeláthatatlan csarnokok folyamatosan ontották a látványosabbnál látványosabb programokat.
Mindhárom mester szakmai tagozat
megtalálta a számukra hasznos, érdekes
vagy akár szükséges kiállítókat. Véleményük egybehangzó volt azzal kapcsolatban, hogy szükség van az ilyen jellegű
szakmai programokra, és a kamara hathatós segítsége, nem csak a szakmai fejlődésükhöz járult hozzá, hanem összehozta
a szépészeti ágazat tagjait, hogy egy még
jobb csapatban tudjanak együttműködni,
egymást segítve tovább fejlődni.  HBK.

Az építőipar hazai csúcsrendezvényére látogatott el az Építészeti Mester Szakmai Tagozat

A kamara Építészeti Mester Szakmai
Tagozatának tagjai a Construma Nemzetközi Építőipari szakkiállításon vettek részt.
A kamara szervezésében megvalósuló
szakmai program során, a tagok a budapesti Hungexpo területén megrendezett
kiállítás alkalmával számos hazai és külföldi kiállító standját tekinthették meg.
Az április 3-7. között megtekinthető
esemény a hazai építőipar csúcsrendezvénye, ahol ebben az évben 20 ország
600 kiállítója mutatta be újdonságait az
érdeklődők számára.
A Construma célja, hogy tájékoztassa
szakembereket a legújabb tendenciákról,
a technológiai újdonságokról és aktuális

szakmai kérdésekről. A kiállítás első három napja ezúttal is csak a szakmáé volt
és ennek apropóján látogatott el a tagozat
is a rendezvényre.
Az egy napos szakmai programnak
köszönhetően számos újdonsággal találkoztak a megyei szakemberek, akik a
továbbiakban munkájuk során is alkalmazhatják a Budapesten látott technológiákat, használhatják az ott megismert
termékeket.
A kamara a tagozat együttműködésével a jövőben is szervez majd szakmai
programokat. Amennyiben felkeltette
érdeklődését a tagozat tevékenysége keresse Sarkadi Zsoltot a 06 30 866-1771es telefonszámon vagy a sarkadi.zsolt@
szabkam.hu e-mail címen.
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MKIK EU
Hírlevél

Kamaránk honlapján folyamatosan
megtalálható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara EU Képviseletének
aktuális hírlevele. A májusi hírlevélben az alábbi hírekről olvashatnak
bővebben az érdeklődők:
• Megfelel az EU kkv politikája az új kihívásoknak?
• Digitális kormányzás Európában – jubileumi tanulmány
• Digitális egységes piac
• Horizont Európa program
• Jelentés az uniós piacvédelemről
• A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata
• Növekedési és foglalkoztatási csúcstalálkozó
• Ipari termelői árak 2019 februárjában
– Üzleti statisztika 2018. IV. negyedév
• Tanulmány a magyar lakáspiacról
• Brexit – újabb halasztás
A hírlevél mindezek mellett az aktuális,
közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségekről és eseményekről is tartalmaz információkat, valamint a „Fókuszban az
Unió” rovatban „Fenntartható Európa
2030-ra” címmel készült összefoglaló.

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől
csak kamarai gyakorlati oktatói
tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval. A
jogszabály egyaránt vonatkozik a
tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

Annak a gazdálkodó szervezetnek
is érdemes beiskolázni, ahol mester
dolgozik, hiszen a helyettesítések alkalmával szükség lehet rá. A képzési
idő 50 óra, amely két szakaszból áll:
25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti képzés pedagógiai,
szociálpszichológiai, kommunikációs
és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos
dokumentációs ismeretekre terjed ki.
A megyében a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás
feladatát. Az első csoport május 6-án
sikerrel levizsgázott, és további csoportok kezdték már el a képzéseket.
Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó
gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai
gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak
tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési
törvény 31. § (3) bekezdésében leírt
mentességében nem részesül.
• mestervizsgával rendelkezik;
• a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és
legalább 2 éves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
• s zakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább
5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• 6 0. életévét betöltötte.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díja Önnek mindössze
a 20%-os önrész, azaz 18.000,- Ft/fő
+ ÁFA.
Képzésre és vizsgára a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet jelentkezni.
www.szabkam.hu
E-mail: info@szabkam.hu
Telefon: +36-42-311-544
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási
szerződés alapján az NFA KA terhére
az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv – Gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a TSZSZ működésével kapcsolatban leggyakrabban felmerülő
kérdések.
– Hogyan kell beadni a kérelmet?
A kérelmet legegyszerűbben elektronikus formában, a kérelem befogadási
rendszerünk online felületén lehet beadni
az űrlap kitöltésével és vitás teljesítéshez
kapcsolódó dokumentumok csatolásával.
Lehetőség van a kérelem beadására e-mailben a kerelem@mkik-tszsz.hu e-mailcímen is.
– Milyen esetben fordulhatok a TSZSZhez?
A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti, ha a szerződés
szerinti munkát elvégezte, de a teljesítésigazolást nem kapta meg, vagy a teljesítésigazolást megkapta, de a számláját
nem fizetik ki. Kérheti az eljárást a megrendelő is, ha a szerződés szerint járó díj
kifizetését a vállalkozó teljesítése alapján
nem tartja jogosnak.
– Milyen dokumentumokat kell beadni a
kérelemhez?

A kitöltött kérelem űrlap mellé csatolni
kell a szakértői eljárási díj befizetéséről
szóló igazolást, emellett minden olyan
dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, alátámasztja. Ezek
közül a legfontosabb a felek között létrejött, írásban kötött, mindkét fél által aláírt
szerződés és mellékletei (minden esetben
kötelező csatolni).
– Mennyibe kerül a TSZSZ eljárása?
A TSZSZ eljárásért fizetendő szakértői
díj minden esetben a vitatott összeg bruttó
értékének 1%-a, minimum bruttó 60 000
Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.
– Mikor és milyen módon kell befizetni a
szakértői eljárási díjat?
A kérelmező a szakértői díjat a kérelem beadásával egyidejűleg fizeti meg az
MKIK elkülönített 10300002-2037343271003285 számú alszámlájára.
– Mi történik a kérelem benyújtása
után?
A kérelmek a benyújtást követő naptól
számított 5 napon belül elbírálásra kerülnek. Ha a kérelem hiányos, a TSZSZ

kamarai
hírek

tájékoztatja a kérelmezőt a hiánypótlás
lehetőségéről, egyéb esetben a kérelem
befogadásáról. A befogadással egyidejűleg megtörténik a szakértői tanács kijelölése, aminek 30 napja van a szakértői
vélemény elkészítésére. Ezalatt a felek
bevonásával helyszíni szemlét, illetve
szakértői meghallgatást tartanak. A tanács
kérheti a határidő legfeljebb 30 nappal
történő meghosszabbítását. Az TSZSZ az
eljárás befejeztével a szakértői véleményt
megküldi a szerződő felek részére.
– A TSZSZ által kiadott igazolás egyenértékű a teljesítésigazolással? Az alapján
kiállítható a számla?
Nem. A TSZSZ által kijelölt szakértői

tanács egy szakértői véleményt készít,
amelyben megállapítja, hogy a vitatott
teljesítés ellenértékét a vállalkozó jogosan követeli-e. Ennek alapján a kérelmező egy megállapodási folyamatot indíthat
el, ha ez sikertelen, a bíróságon a TSZSZ
szakvéleményére alapított perrel szerezhet érvényt a követelésnek. A kiemelt
ügyként kezelt eljárás a szakvélemény
kézhezvételétől számított 60 napon belül
indítható.
– A TSZSZ létrehozását megelőzően
indult ügyekben indítható-e szakértői
eljárás?
Igen, a TSZSZ működését szabályozó
jogszabályok visszamenőleges alkalmazása nem ütközik a visszamenőleges
hatály tilalmába, amennyiben kivitelezés
vizsgálatáról van szó. Ilyenkor arra kell
figyelni, hogy a polgári ügyek elévülési
ideje öt év, így az ennél korábban keletkezett követelések nem érvényesíthetők a
bíróság előtt.
A TSZSZ működésével kapcsolatban
2019. május 23-án, 10 órától tartunk
szakmai előadást a kamarában.
TSZSZ működését az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatja.

Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. sz.; Tel.: 42/311-544, fax: 42/311-750; e-mail: info@szabkam.hu,
Felelős kiadó: Nagyné Varga Katalin; Felelős szerkesztő: Sütő Péter; Nyomdai munkálatok és terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújváros út 11. Tel.: 52/526-626,
fax: 52/412-940; Keressen minket a Facebookon is: www.facebook.com/szabolcskamara • ISSN-szám: 1589-4819
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Kitüntetések és díjazottak
a 2019. évi küldöttgyűlésen
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2019. május 10-én tartotta évértékelő küldöttgyűlését. Pekó László
a kamara elnöke elmondta, hogy a
megyei szervezet 2018-ben is eredményesen és költséghatékonyan
gazdálkodott.
A küldöttgyűlés központi témája
a kamara előző évi gazdálkodásának
értékelése és a 2019. évi pénzforgalmi terv elfogadása volt.
A kamara elnöke a számszaki
beszámolókhoz kapcsolódóan ismertette, hogy a kamara önkéntes
taglétszáma továbbra is stabil, az
igénybe vehető szolgáltatások köre
egyre szélesebb, alkalmazkodva a
kamarai tagok és a kötelező regisztrációnak eleget tevő vállalkozások
igényeihez. A szolgáltatások közül
egyre többen használják ki a belés külföldi üzleti partnerközvetítő
szolgáltatásokat, valamint a rendezvény- és pályázatfigyelő rendszert
is. Nagy a vállalkozói érdeklődés a
kamara által regisztrált szervezeteknek biztosított gazdasági, pénzügyi
jogi tanácsadásra, de a szakmai előadások és konferenciák iránt is nagy
az érdeklődés. Fontos szerepet vállal a kamara a szakképzési feladatok
ellátásában, szervezi és bonyolítja
a szakmai szintvizsgákat, a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny megyei se-

lejtezőit, szakmai tanácsadást és ellenőrzést végez a tanulók gyakorlati
foglalkoztatásához kapcsolódóan.
Minden évben 400 tanulót utaztatnak a megyéből az országos szakmai tanulmányi verseny budapesti
döntőjére, aminek a pályaválasztás
előtt álló diákok számára rendkívüli
jelentősége van.
A kamara szoros kapcsolatot tart
fenn a szakképző intézményekkel,
szakképzési centrumokkal, pályaorientációs tevékenységgel segíti az
általános iskolák tanulóinak pályaválasztását. 2018-ban több mint 100
mesterlevet adhattak át azoknak a
szakembereknek, akik tanulók képzésével foglalkoznak, melyből 25-en
a Nemzetgazdasági Minisztérium
által finanszírozott mesterképzésen
vehettek részt, a többi résztvevőnek

a kamara biztosított jelentős kedvezményt a képzéshez.
A kereskedelmi és iparkamara
fontos feladatának tekinti, hogy a
tanulóképzésben közvetlenül résztvevő szakemberek megfelelő, alapos ismeret – elméleti, gyakorlati,
pedagógiai – birtokában adhassák
tovább a tudásukat a fiatal szakembereknek. Kiemelt feladatként
kezelik a gazdálkodó szervezetek
széleskörű bevonását a gyakorlati
képzésbe, szakmai tanácsadással
segítik a tanulók foglalkoztatásával
kapcsolatos gyakorlati feladatellátás megismertetését.
Az elnökség elfogadta a kamarán
belül működő Szakmai Mestertagozatok további működéséhez szükséges költségvetési tervezetet - PékCukrász, Épületgépész, Építészeti,

www.szabkam.hu
Fodrász, Kereskedő, Kézápoló és
műkörömépítő, Kozmetikus, Pincér, Szakács szakmákban - amelyeket az elmúlt időszakban számos
szakmai rendezvény kísért.
A már több éve működő Könyvelők Klubja mellett, nagy sikerrel működik a Női Klub, melynek létszáma
folyamatosan bővül, de a HR Klub is
remek lehetőséget biztosít az adott
területen tevékenykedőknek, hogy
egymás munkáját segítség a klubbon belül működő hasznos előadásokkal és témákkal.
A küldöttek a 2018. évi mérlegbeszámolót, valamint a 2019. költségvetési tervezetet elfogadták, mely
után az elmúlt évek szokásainak
megfelelően Pekó László kamarai
kitüntetéseket adott át az elismerésre érdemes vállalkozásoknak és
személyeknek, a kiváló tanulóknak
és oktatóknak. A kitüntetések mellett pénzbeli juttatásban is részesítette az országos szakmai tanulmányi versenyeken eredményesen
szereplő helyezetteket és felkészítő
tanáraikat.
A küldöttgyűlésen Pekó László
ünnepélyes keretek között, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöki Aranyérmét adta át Urbán
Lajosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
általános alelnökének, Topjánszki
Irénnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttjének, Balku Ágnesnek a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi
vezetőjének a kamaráért kifejtett
önzetlen és aktív tevékenységükért.

