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Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv (TSZSZ) építőipari viták rendezésében segíti az építőipari tervezési, kivitelezési szerződések
feleit.
Amennyiben a teljesítésigazolás
kiadása, a vállalkozói díj elszámolása, vagy bankgarancia lehívása körüli vitával fordulnak a TSZSZ-hez,
a TSZSZ háromtagú, igazságügyi
szakértőkből álló szakértői tanácsa
a műszaki teljesítés vizsgálatával (a
beadott dokumentumok és egy helyszíni szemle alapján) dönti el, hogy a
vitatott teljesítés milyen mértékben
készült el és ezért a díjazás milyen
mértékben jár a vállalkozónak, illetve bankgarancia lehívás esetén a lehívás milyen mértékben indokolt.
A szakértői eljárás eredményeként
készülő szakvélemény elsődleges
célja a felek megegyezése a szakértői megállapítások alapul vételével.
Amennyiben egyezség nem jön létre, a bíróságon a TSZSZ szakvéleményére alapított perben rövidebb eljárási határidőkkel, speciális eljárási
szabályok mellett érvényesíthető a
követelés.
Az alábbiakban a TSZSZ szakvéleményére alapított perekről olvashatnak bővebben:
2018. január 1-jén új Polgári Perrendtartás lépett hatályba, amelynek
kidolgozásakor a jogalkotók elsődleges célja a permenet gyorsítása, egyszerűsítése volt megkülönböztetés
nélkül, minden eljárásra vonatkozóan. Így kikerült a kódexből a kiemelt
jelentőségű perek kategóriája, ezzel
együtt a TSZSZ szakvéleményére
alapított per is.
A TSZSZ szakvéleménye azonban
továbbra is felhasználható a bíróságon, az erre vonatkozó új szabályozás a TSZSZ eljárásáról rendelkező
2013. évi XXXIV. törvényben (TSZSZ
tv.) kapott helyet.
– A keresetindítást megelőzően
továbbra is azt javasoljuk, hogy a
szakvélemény alapján a megegyezés
megkísérlése legyen az elsődleges.
A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bírósági út elkerülhető, a
szakvéleményben leírtak is elegendők
lehetnek az egyezséghez, amennyiben
a feleknél megvan az erre irányuló
szándék.

– A szakvélemény kézhezvételét
követően továbbra is 60 nap áll rendelkezésre a TSZSZ szakvéleményére
alapított per elindítására.
– A szakvélemény és a kézhezvétel
dátumát igazoló tértivevény csatolása kötelező.
– Kötelező a jogi képviselet a perben.
– Továbbra is lehet ideiglenes intézkedést kérni az eljárás elején, azonban kiesett a folyamatból a kérelmező
általi biztosíték adás követelménye.
Az új szabályok szerint, amennyiben
a bíróság az erre irányuló kérelemnek
helyt ad, elrendeli a TSZSZ szakvéleményben megállapított összeg alperes általi bírósági elnöki letétbe helyezését. Amennyiben a teljesítés önként
nem történik meg, az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés előzetesen
végrehajthatóvá válik.
– A TSZSZ szakvéleménye ezután is
a perben kirendelt szakértő véleményével lesz egyenértékű. Ha a perben
további szakkérdés merül fel, azt elsődlegesen a TSZSZ szakvéleményt
készítő szakértőknek kell megválaszolni.
– A TSZSZ szakvéleményében megállapított összeget, mint pénzbeli
marasztalást tartalmazó ítélet továbbra is fellebbezésre tekintet nélkül
előzetesen végrehajtható lesz. Fontos,
hogy az előzetes végrehajthatóság
csak azokra az esetekre vonatkozik,
amikor az ítélet a szakvéleményben
számszerűen megállapított összeget
tartalmazza.
– A soron kívüliség és a rövidebb
eljárási határidők követelményét kifejezetten rögzíti a jogszabály.
– A Választottbíróság előtti perekben is felhasználható a TSZSZ
szakvéleménye, tehát a bizonyításra
fordítandó idő ebben az esetben is lerövidülhet.
TSZSZ működését az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
támogatja.

Felhívás! Nyíregyháza és térsé
gének jellegzetes helyi termékeit
és szolgáltatásait keresik
Helyi termelők, bio és nem bio
gazdaságok, kézművesek, hagyományos helyi termékkészítők,
valamint szolgáltatók/szolgáltatások jelentkezését várja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd
forint 100 százalékos intenzitású
támogatást nyert a „Nyíregyházi
Foglalkoztatási Paktum” című,
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására, melyet a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal
partnerségével valósít meg.
A projekt keretében sor kerül
egy komplex helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési csomag megvalósítására, amelyben többek között kidolgozásra kerül egy helyi
termék- és szolgáltatásfejlesztési
stratégia és akcióterv, valamint
egy elektronikus kataszter is. A
térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak online adatbázisának
kialakításához – azok népszerűsítése céljából – keresik Nyíregyháza
és térségének jellegzetes helyi ter-
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mékeit és szolgáltatásait, hiszen
az elmúlt időszakban az ezek iránti igény erősen megnövekedett.
Az adatbázisban való megjelenés a térség minden helyi termelője, gazdasága, szolgáltatója
számára térítésmentesen vehető
igénybe. Az adatbázisba való bekerüléshez szükséges információkat személyesen, e-mailben vagy
az online adatlap kitöltésével lehet a Paktumirodába eljuttatni.
A helyi termelők és szolgáltatók adatlapja a kamara honlapján
található linken letölthető (www.
szabkam.hu).
Bővebb információ:
Ligetfalvi-Komiszár Eszter, helyi termékés szolgáltatásfejlesztési koordinátor
telefon: 06-20/3922-067
e-mail: helyitermek@nyiregyhaza.hu

EU Hírlevél
Kamaránk honlapján olvasható
az MKIK Brüsszeli EU Képviseletének soron következő elektronikus hírlevele.
A hírlevél tartalmából:
–K
 özeledik október 31., megjelent az
Európai Bizottság hatodik Brexitfelkészülési közleménye.
–A
 z ipar-, a vállalkozás és kkvpolitika területén az EU tagállamainak javítaniuk kell az uniós jog
alkalmazását.
–A
 z Európai Parlament Kutatószolgálata az e-kereskedelemről és az
iparpolitikáról készít elemzést – szí-
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vesen fogadják az érintettek véleményét, tanulmányait.
– Az együttműködésen alapuló gazdaság uniós szabályozásáról készül
vélemény a Régiók Bizottságában.
– Ursula von der Leyen bemutatta a
biztosjelölteket.
– Indul az Innovációs Alap, a 2020-as
Erasmus+ munkaprogramban több
forrás jut a szakképzésben résztvevők szakmai gyakorlatára.
– Hogyan teljesít Európa és az Európai Unió az innováció területén?
Megjelent a 2019-es eredménytábla
– a részletek a Fókuszban az Unió
rovatban olvashatók.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elindult a
beszállítói- és külpiaci mentoráltak kiválasztása
Több, mint 30, a beszállítói, illetve
külpiaci vállalkozói mentorprogram iránt érdeklődő kisvállalati
cégvezető részvételével a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában
2019.09.17-én megrendezésre került az Országos Vállalkozói Mentorprogram
Szabolcs-SzatmárBereg megyei nyitórendezvénye.
Megnyitó beszédében Nagyné
Varga Katalin a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara főtitkára, Szabó István
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés alelnöke, Dr. Polgári
András a Szabolcs-Szatmár -Bereg
Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Hagymási Gyula, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Pályázatok és Projekt Menedzsment Referatúra vezetője
egyaránt hangsúlyozta a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének
fontosságát, különös tekintettel
azok felkészülését a gyorsan változó gazdaság által támasztott kihívásoknak való megfelelésre, a szakmai
és üzleti tudásuk fejlesztésének és a
vállalkozások közötti együttműködések bővítésének fontosságára.
Mindannyian
támogatásukról
biztosították a fenti célokat megvalósító, a nagy- és kisvállalkozások
közötti tudásmegosztásnak szervezett keretet biztosító Országos Vállalkozói Mentorprogramot.
A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 milliárd forint európai
uniós támogatás segítségével 2020
végéig megvalósuló projektet az
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal, illetve a SEED

Kisvállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben valósítja meg.
Dr. Balla Gergely a program
operatív vezetője bevezető előadásában részletesen ismertette
kkv-k versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló, a
program részét képező közvetett
támogató eszközöket, a személyes
mentorálást, a szakmai mentorálást,
és a pénzügyi, illetve vállalkozói
szemléletformálást.
A nyitórendezvény apropójául szolgáló beszállítói és külpiaci
mentorálás elsődleges célja – a kormányzati célokkal összhangban – a
kkv-k ösztönzése termelési, szolgáltatási színvonaluk emelésére.
A beszállítói alprogram célja,
hogy a hazai kkv-k be tudjanak lépni a hazai és nemzetközi beszállítói
láncokba – ezáltal akár potenciális
beszállítóivá válhatnak nem csak a
programban részt vevő, így integrátori szerepet is betöltő mentorcégeknek, de számos más, a beszállítóik elé magas követelményeket állító
hazai és külföldi vállalkozásnak.
A külpiaci alprogramban a magyar tulajdonú kkv-k exportképességének kialakítása, illetve annak
növelése, továbbfejlesztése a cél.
Elmondta, hogy az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretein
belül elérhetővé válik megyei szinten 12-12 külpiacra törekvő, illetve
beszállítóvá válni kívánó kis- és

középvállalkozás számára egy tapasztalt vállalkozókból (mentorokból) és külsős szakemberekből álló
mentorálási program, amelynek
célja, hogy közvetett eszközökkel
támogassa az exportálás iránt érdeklődő kkv-k tudatos külpiacra
lépését, továbbá a nagyobb cégek
beszállítójává váló és arra esélyes
kkv-k tudatos beszállítói felkészítését, az ehhez szükséges gyakorlati
tudásuk megszerzését, illetve annak elmélyítését.
A mentorprogram során megerősödött, minőségileg magasabb
szintet elért kkv-k képesek lesznek
önállóan bekapcsolódni a nemzetközi munkamegosztásba akár beszállítóként, akár közvetlen exportőrként.
Kiemelte, hogy nemzetközi tapasztalatok szerint a mentorálási
programokban részt vevő vállalkozások 5 éves túlélési rátája duplája
a támogatásban nem részesülő cégekének. A részt vevő vállalkozások pedig a mentorlás során kapott
tudást és tapasztalatot vállalkozás
jövője szempontjából fontosabbnak
értékelték, mint a pénzbeli fejlesztési támogatási forrásokat.
A következőkben Mónus Levente
programkoordinátor bemutatta az
Országos Vállalkozói Mentorprogram mentorait. A beszállítóvá válni
kívánó KKV-k megyénkben a Carl
Zeiss Vision Hungary Kft., a Michelin
Hungária Kft. és Sematic Hungária

Kft. 4-4 fős mentorálti csoportjához
csatlakozhatnak, de – amennyiben
vállalják a mentortalálkozókra való
utazást – országosan összesen 60
nemzetközi nagyvállalati mentor
közül választhatnak.
A mentorprogramban való részvétel célja egyaránt lehet az adott
vállalatnak való beszállítás vagy
felkészülés egy másik céghez való
beszállításra.
A külpiacra törekvő megyei vállalkozásokat, két, a külpiacokon nagy
tapasztalattal rendelkező cég, a
Frigo-Hasso Kft., illetve a Gumiplast
Kft. fogja támogatni. A Nyíregyházán működő külpiaci mentorcsoportjukhoz összes 12 vállalkozás
csatlakozhat.
Ezután Nagyné Varga Katalin és
Dr. Balla Gergely a mentor vállalkozások munkáját a cégvezetőknek
átadott Mentori Oklevéllel köszönte
meg.
A program zárásaként megtartott kerekasztal beszélgetésben
mentorálási folyamatban mentorként, illetve mentoráltként korábban részt vett cégvezetők ismertették pozitív tapasztalataikat.
A legfontosabbnak a máshol
nem megszerezhető tudáshoz való
hozzáférést, a kapcsolati hálójuk
kibővítését és az együttműködési
képességük fejlődését tartották.
Mindezekből saját maguk és az általuk vezetett cégek is sokat profitáltak.
A pályázati felhívásokról és
a jelentkezésről bővebb információt a projekt honlapjáról –
vallalkozztudatosan.hu – és a megyei programkoordinátortól lehet
megtudni.

További információ:
Mónus Levente, megyei programkoordinátor
Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. II. em. 205.
Telefon: +36 20/373-1483
E-mail: monus.levente@mkik.hu
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Biztonságról közérthetően – programsorozat
A KBA Közép-európai Biztonsági
Képzési és Kutatási Központ és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2019 év szeptemberétől
programsorozat indul „Biztonságról
közérthetően” címmel. A rendezvények ingyenesen látogathatók,
melynek helyszíne a Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca
2.). A programsorozat 2019. évi rendezvényeinek témakörei:

2019. szeptember 26. csütörtök
•É
 lelmiszerbiztonság és vízfelhasználás aktuális kérdései
•K
 orunk informatikai- és közlekedésbiztonsági veszélyforrásai

2019. október 24. csütörtök
• Nemzeti energiastartégia és az
atomenergia távlatai
• Biztonságtudatosság,
tudatos
biztonság tervezése a kisvállalkozások esetében

2019. november 28. csütörtök
• Helyünk a NATO-ban a Zrínyi 2026
honvédelmi és haderőfejlesztési
program alapján
• Bemutatkozik a Magyar Ifjúsági
Atlanti Tanács
• Adatbiztonság és az írásanalitika
összefüggései a humán erőforrás
gazdálkodás tervezésében
A rendezvényekre regisztrálni a kamara honlapján található linken
lehet (www.szabkam.hu).

A digitalizációs sikerrecept:
Modern Vállalkozások Programja

A jelenlegi EU-s költségvetési időszak egyik első kiemelt GINOP projektjeként indult el 2016-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Modern Vállalkozások Programja
(MVP).
A projekt teljesen új megközelítés szerint próbálta a magyar gazdaság digitalizációs
szintjét emelni, az új technológiák iránti bizalmat és
tudást növelve, komplex
szemléletváltást kívánt elérni a kkv vállalatvezetők
körében. Az elmúlt évek
eredményei alapján kijelenthetjük, hogy az irány
jó volt, az elkezdett munka
sikerrel járt. 2019 augusztus
1-jén az MVP működésének
a harmadik szakasza kezdődött el, mivel a kormányzat
az eredmények ismeretében
harmadszor is bizalmat szavazott a folytatásra, ennek
apropóján
összegezzük,
hogy mit adott a kkv szektornak a Modern Vállalkozások Programja.

16000 cég - 22000 informatikai
megoldás
A program a gyakorlatban eddig
több mint 16 000 működő vállalkozást ért el, ebből 10 000 cég a
helyszíni auditot követően, „személyre szabott” tanácsadásban is
részesült, annak érdekében, hogy
a működését valamilyen digitális
eszközzel támogassa. A visszajelzé-

sek szerint a cégek megértették az
üzenet és elindultak a digitális modernizáció útján ezt bizonyítja az is,
hogy 7000 vállalkozás a Digitálisan
Felkészült Vállalkozás (DFV) minősítést is megszerezte és több mint
22 000 informatikai megoldás bevezetése vagy megvalósult, vagy

folyamatban van a fejlesztés. Ezt
a munkát a 24 fős tanácsadói hálózatunk mellett 640 informatikai
megoldás szállító partnerünk is támogatja, ez a szám is jóval a várakozásaink felett alakult.
3 év - 260 rendezvény
Az eredeti tervek szerint a
program 127 állomásból álló rendezvénysorozat keretein belül
bővítette volna a vállalkozások

döntéshozóinak tudását, azonban
már az első év végére akkora érdeklődés övezte az MVP szakmai
napjait, hogy a szakaszzárás végére
a kitűzött célt jóval túlszárnyalta és
több mint 260 sikeres rendezvén�nyel zárult a program második szakasza. Fontos szempont volt, hogy

a rendezvényeink a vállalkozások
közelében legyenek, ezért nagyon
sokszor járási szinten is tartottunk
szakmai napokat.
A legnagyobb arányban, közel 50
százalékban a szolgáltatási szektor
cégvezetői csatlakoztak a Modern
Vállalkozások Programjához, az
ipari és kereskedelmi ágazat 29
százalékos, illetve, 25 százalékos
arányban képviseltette magát. Ami
a cégméret megoszlását illeti: 60
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százalékuk mikro-, míg 30 százalékuk a kisvállalkozás kategóriáját
erősítette.

A tudás mellé 47 milliárdos pályázati forrás
Az MVP által kiadott DFV tanúsítvány birtokában a cégek jogosultak
40%-os vissza nem térítendő támogatást is igényben
venni az üzleti szoftvereket,
hardver eszközöket és vállalatirányítási rendszereket finanszírozó GINOP 3.2.2 pályázaton. Eddig több, mint
1732 támogatási kértelem
érkezett erre a konstrukcióra is, ebből több mint 859
nyertes támogatási, de folyamatosan nő az értékelt
és támogatott pályázatok
száma.
Az MVP és a digitalizáció
jövője
A hazai gazdaság digitalizálása még a kezdetén tart,
az MVP eredményei azt mutatják, hogy a szemléletformálás, a helyszíni szakértői segítség és a források ilyen kombinációja
sikerre vannak ítélve, ezért szándékunk, hogy szintet lépünk és a
mesterséges intelligencia nyújtotta
lehetőségeket is csatasorba állítjuk,
hogy a jelenlegi 10 ezres nagyságrendi elérésünket akár 100 ezresre tudjuk bővíteni, ezáltal javítva
a magyar gazdaság digitalizációs
szintjét és versenyképességét is.
Forrás: mkik.hu

Képzések iránt érdeklődő vállalkozások tájékoztató rendezvényei
A pályázat tavaszi, áprilisi rendezvényén az érdeklődők a meghívott
szakértők előadásainak keretében
fontos és hasznos információkat
kaptak a pályázati célkitűzések
megvalósításához.
A Pénzügyminisztérium projekt
menedzsere a projekttel kapcsolatos aktuális kérdésekről beszélt: a
pályázatban bekövetkezett változások bejelentésének fontosságáról, a
támogatói okiratok módosításáról,
az előleg igénylésekről, a kifizetési
kérelmekről, az EPTK felület kezeléséről. Kihangsúlyozta a helyszíni
ellenőrzések fontosságát, melynek
kapcsán a projekt pénzügyi és adminisztratív megvalósítását vizsgálják.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakembere az
általuk lebonyolított szakmai monitoring látogatásokról tartott összefoglalót. Részletesen szólt az eddigi
ellenőrzésekről és tapasztalatokról,
említést tett a leggyakrabban előforduló hibákról, ezzel is segítve azok
munkáját, akiknél még nem jártak a
helyszíni ellenőrök.
A Soter-Line Oktatási Központ oktatási igazgatója előadásában a kedvezményezettekkel együttműködő
felnőttképző intézmények felelősségéről beszélt. Rámutatott a jogsza-

bályok betartására és a szabályszerű
dokumentálások fontosságára. Néhány gyakorlati tanáccsal szolgált a
távoktatási képzés alkalmazásáról.
Az esemény színvonalát tovább
emelte az egyik GINOP kedvezményezett vállalkozás beszámolója a
projektjük megvalósítása során felmerült tapasztalataikról.
A GINOP 6.1.7-17 rendezvényei
ősszel tovább folytatódnak. Az őszi
információs nap központi témája
a felnőttképzés kérdésköre lesz,
többek között: saját munkavállalók képzésének lehetőségei, milyen
képzésekre írassuk be a dolgozókat,
innováció fejlesztése belső
képzéssel, felkészülés az Ipar 4.0-ra,
digitalizáció- okos vállalat, stb.
Fentiekhez kapcsolódóan a projektnél dolgozó képzési szakértők a
jövőben igyekeznek eljutni minden
vállalkozáshoz, hogy -versenyké-

pességük megőrzése és növelése
érdekében- segítséget nyújtsanak a
cégek képzési stratégiájának kialakításában.
Fontos módosítás történt a GINOP6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 pályázatok felhívásaiban
Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) módosította a GINOP-6.1.517 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásait. A módosítás egyszerűbbé
teszi a kedvezményezettek részére
az együttműködést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal
(NSZFH), így egyszerűsíti a projektek megvalósítóinak munkáját is.
2019. augusztus 15-én az IH weboldalán
(www.palyazat.gov.hu)
megjelentek a GINOP-6.1.5-17 és
a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásainak módosításai. Az eddigi
szabályozás szerint a projektek
megvalósítóinak a képzési tervei-

ket az NSZFH két e-mail cím valamelyikére,
(felnottkepzes@nive.
hu, vagy ginop617@nive.hu) is el
kellett küldeniük, de a módosítás
szerint mostantól az NSZFH és a
kedvezményezettek közötti elsődleges kapcsolattartás a https://
ginop617monitoring.nive.hu weboldalon keresztül valósul meg a felhívásokban rögzített adatszolgáltatási
határidők betartásával.
A módosításoktól függetlenül a két
e-mail cím továbbra is elérhető marad
a pályázók részére. A felnottkepzes@
nive.hu, illetve ginop617@nive.hu
e-mail címeken a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt megvalósítói folyamatos ügyfélszolgálatot üzemeltetnek,
ahová a GINOP-6.1.5-17, a GINOP6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 kedvezményezettjei bármikor fordulhatnak
a projektjeikkel kapcsolatos kérdéseikkel, valamint problémáikkal.
További információkat a www.
munkaerokepzes.hu honlapon olvashatnak.
A GINOP 6.1.7-17 projekt SzabolcsSzatmár-Bereg megyei ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Elek Zoltán képzési tanácsadó
elek.zoltan@mkik.hu
Fodorné Rácz Katalin ügyfélszolgálati referens
racz.katalin@mkik.hu
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-amunkahelyi-kpzsek-tmogatsa

Észak-Alföldi Innovációs ATA változások a
Belaruszba utazóknak
Díj pályázati felhívás 2019.
Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB), a Hajdú-Bihar, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg és JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az
INNOVA Észak-Alföld Regionális
Fejlesztési és Innovációs Ügynökség közösen Észak-Alföldi Innovációs Díj pályázatot hirdet az innovatív technológiában és/vagy
termékfejlesztésben kiemelkedő
vállalkozások számára.
Az Észak-Alföldi Innovációs Díj
célja a nemzeti vagy az ÉszakAlföldön kiemelkedő eredmén�nyel járó olyan fejlesztő munka,
valamint kimagasló gazdasági teljesítmény elismerése, amely:
– termékfejlesztést,
– technológiai fejlesztést,

– informatikai rendszerfejlesztést,
– szolgáltatásfejlesztést
valósított meg saját vagy állami
finanszírozásban.
Pályázni lehet az utóbbi három évben végrehajtott sikeres innováció
leírásával, képekkel, rajzokkal történő bemutatásával. A részletes
formai követelményeket a pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának helye,
határideje:
2019. október 11. (péntek) 12.00
Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
információ kérhető a 06 42 416 074-es
telefonszámon vagy az info@szabkam.hu
e-mail címen.
A pályázati útmutató és a pályázati adatlap a kamara honlapján
található (www.szabkam.hu).

•a
 hosszabbítással együtt az ATA
igazolvánnyal legfeljebb 1 évig maradhat az áru Fehéroroszországban
(csak azt az ATA igazolványt lehet
meghosszabbítani, amelynél az
eredeti bevitelnél a vámhatóság
a lejáratnál rövidebb időben határozta meg a reexport idejét) + a
hosszabbítás csak a külföldi vámhatóság engedélyével lehetséges
• s zemélyes használati tárgyak bevitele az ATA Carnet-val nem lehetséges
•a
 z ATA használata nem zárja ki a
nem tarifális eszközök alkalmazását
• s porteszközök, amelyeket versenyeken használnak, szakmai felszerelésként szállíthatók (Isztambuli Egyezmény B.2. melléklet)
•é
 lő állatok, amelyeket pl. cirkuszi fellépésre vagy más előadásra
visznek Fehéroroszországba, szintén szakmai felszerelésként szállít-

hatók
(Iszt a m b u l i
Egyezmény B.2. melléklet)
• ha olyan árut szállítanak, pl. kiállításra, tesztelés céljából, amely
valamely más termékbe be van
építve, akkor azt a másik terméket,
amely tartalmazza a bemutatásra/
tesztelésre szánt árut, kell feltüntetni az ATA igazolványon (kiegészítésként, ha szükséges, fel lehet
tüntetni a beépített árut is) (pl. egy
járműbe beépített bizonyos alkatrészt, berendezést szeretnének
bemutatni/tesztelni, akkor a járművet kell feltüntetni az ATA igazolványon, kiegészítve a beépített
egyéb áruval)
Egyéb, korábbi feltételek, különös
tekintettel az Eurázsiai Unió országain keresztül történő tranzitokra,
továbbra is érvényesek.

6

kamarai h í r e k

kamarai h í r e k

Változások a Békéltető Testület háza táján
Immár 20 éves múltra tekint vissza a
Békéltető Testületek működése, ez
idő alatt bebizonyosodott létjogosultságuk a bírósági eljáráson kívüli
fogyasztói jogviták rendezésében,
ugyanakkor ennyi idő alatt elengedhetetlen, hogy a szabályozást
időről-időre felülvizsgálják, és a kor
követelményeihez igazítsák azt.
Ilyen igazítás történt 2019. szeptember 1-én hatályba lépett fogyasztóvédelmi törvényre vonatkozó módosítással is.
A rendelkezés a békéltető testület
új fogalmát határozza meg, amelynek következtében a testület nem
a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett működő,
hanem a kamara által működtetett
szakmailag független testület.
A módosításban illetve a fogyasztóvédelmi törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben rögzítésre kerület, hogy az online adás-

vételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv.
20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével
– valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
(korábban a fővárosi békéltető testület járhatott el kizárólag a határon
átnyúló online ügyekben.)
A testületi tagok megbízatása 2019.
december 31-én lejár, az újévben
már az új kiválasztási eljárás alapján
megbízott tagok fogják eldönteni a
fogyasztói jogvitákat. A békéltető
testületek,- függetlenségül megtartása mellett- a fogyasztóvédelmi intézményrendszer tagjaként hatékonyabban tudnak fellépni a jogsértő
vállalkozásokkal szemben.
A módosítás lényegesen egyszerűsíti a békéltető testületi tagok kiválasztásának szabályait, a korábbi
eljárást a kamara által lefolytatott

pályázatis eljárás váltja fel. A módosítás fő célja a békéltető testületek
vezetésének professzionális alapokra helyezése, ezért az elnökök kiválasztása is megváltozik. A békéltető
testületi tagokat és az elnököt a pályázók közül a fogyasztóvédelemért
felelős miniszter választja ki területi
kamara javaslata és az országos kamara előzetes véleményezése alapján.
A módosítás következtében főszabályként bevezetésre kerül, hogy
a békéltető testületi tag egyedül jár
el. Vagyis a fogyasztói jogvitákat
jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkező egy személy fogja
elbírálni. Ez alól két kivétel van, ha
a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja,
vagy ha azt bármely fél kéri, akkor
a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el.
A változások nincsenek hatással
a testület munkájának folytonossá-

gára. Továbbra is az eljárás megindításának előfeltétele, hogy a fogyasztó – bizonyítható módon (írásban)
– megkísérelje rendezni panaszát a
vállalkozással és ha ez nem vezetett
eredményre, kezdeményezheti a békéltető testületi eljárást. A kérelmet
írásban kell benyújtani – a kamarában személyesen beszerezhető vagy
a bekeltetes-szabolcs.hu oldalról
letölthető – nyomtatványon, mellékelve hozzá másolatban az ügyben
keletkezett dokumentumokat bizonyítékként.
Amennyiben tanácsra van szüksége a fogyasztónak ügyfélfogadási
időben (hétfő: 8.30-11.30; szerda:
13.00 – 16; péntek: 8.30. – 10.30) tájékoztatást nyújtunk eljárásunkról és a
vonatkozó jogszabályokról is.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.

Fodrász Múzeum Monokon

A lábápolás került előtérbe

2019. szeptember 14-én ünnepélyes keretek között került átadásra
a Monoki Fodrász Múzeum és Lapis
Imre Emlékhely.

A Kézápoló, Műkörömépítő és
Lábápoló Mester Szakmai Tagozat szeptember 2.-án továbbképzést tartott.

A rendezvény megnyitóján Lu
kovics György aranykoszorús mesterfodrász, a megyei fodrász mester szakmai tagozatunk elnöke – az
ötletgazda – kiemelte, hogy a helyszínválasztás sorsszerű volt, hiszen,
neki is van kötődése a településhez,
Lapis Imre egykori kiváló fodrász,
a borsodi Kézműves Kupa szellemi
atyja is itt nőtt fel a zempléni dombok között.
Bártfay Emese Monok polgármester is nyitott volt az ötletre, hiszen
egy régi ingatlan felújításával megmentettek valamit az utókor számára és ezáltal a különböző személyes
tárgyakból szemet gyönyörködtetően lehet bemutatni a hajdanvolt
borbély szakma fortélyait. És ha már
hagyatékok, itt említsük meg, hogy
e csodálatos relikviák a Lukovics
család magángyűjteményéből –

A Tagok azzal a kéréssel fordultak kamaránkhoz, hogy segítsünk
megszervezni egy PODIÁTRIA
előadást, amit természetesen támogatott a kamara, hiszen ezzel a
céllal jöttek létre a Mester Szakmai
Tagozatok. A továbbképzések,
információ csere, új kapcsolatok
kialakítása mind célkitűzésként
szerepelnek a tagozatok létrejöttében. A tagok szép számban
megjelentek a rendezvényen, és
meghívást kaptak a leendő mesterek is, mivel a közelgő vizsgájukhoz igen hasznos információkhoz
jutottak.
A podiátria egy meglehetősen
új terület a lábápolásban, a Jósa
András Oktatókórházban 2015től működik szakrendelés ezzel
a tevékenységgel. Innen sikerült
egy podiátert felkérnünk, Szabó-

ahol az egész család a szépségiparban dolgozik –, Lapis Imre hagyatékából – a családja hozzájárulásával
–, valamint kamaránk elnöke, Pekó
László úr édesapjának, Pekó Mihály
borbélymesternek a hagyatékából
páratlan gyűjtemény állt össze.
A múzeum a kisközség frekventált helyén található, közel a Kossuth-házhoz, a falumúzeumhoz és
a kastélyhoz, azzal a nem titkolt
céllal, hogy a pályaorientáció keretében a szakmaválasztást segítsék
elő a fiatalok számára, valamint
szakmai továbbképzések, konferenciák is tarhatóak lesznek amellett,
hogy igény esetén tárlatvezetést is
tudnak biztosítani minden kedves
érdeklődő számára.

Sáfrán Ilona személyében, egy
előadás keretében tartandó továbbképzésre.
A téma a „Cukorbeteg láb ápolása és gondozása” volt. Az előadásában nagy figyelmet fordított az
ilyen betegségben szenvedők lábának elváltozásaira, és azok szakszerű kezelésére. Felhívta a figyelmet,
amennyiben a lábápolók ilyen jellegű problémákkal találkoznak azt
célszerű a podiátria szakrendelésre irányítani, hogy ott megfelelő,
szakszerű kezelést kapjanak, mert
ezekben az esetekben már nem
mindig elég egy pedikűrös szaktudása. Tehát a tünetek felismerése
fontos a lábápolók részéről, és a
figyelemfelhívás a cukorbetegség
azon szövődményeire, amik a lábon megjelenhetnek.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának
a Mester Szakmai Tagozathoz.
Jelentkezni a
barath.krisztina@szabkam.hu
email címen lehet.
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Aranyérmet szerzett Simon Krisztián bútorasztalos a 45. WorldSkills versenyen
Aranyérmet szerzett Simon Krisztián bútorasztalos a szakmák világversenyén Kazanyban, a 45.
WorldSkills rendezvényen. A magyar csapat tagjai tizenegy Kiválósági Érmet kaptak a szakmájukban
elért, átlag feletti teljesítményéért.
Az országok közötti versenyben
Magyarország az éremtáblázat első
harmadában, a 20. helyen zárt, ami
az eddigi legjobb eredménye.
A 45. WorldSkills zárórendezvé
nyén Vlagyimir Putyin orosz elnök
köszöntötte a résztvevőket. Közölte: Oroszország kész együttműködni a szakképzés globális fejlesztésében, annak érdekében, hogy a

fiataloknak minél több lehetőséget
teremtsenek. Az orosz elnök méltatta a WolrdSkills mozgalmat,
amelynek Oroszországban is ösztönző hatása van a szakképzésre,
és megemlítette, hogy 2022-ben
Szentpéterváron rendezik meg az
EuroSkills versenyt.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a
magyar versenyzők szereplését az
MTI-nek úgy értékelte, hogy ismét
bizonyították szakmai tudásukat.
Az elért eredmények azt mutatják,
hogy a fiatal magyar szakemberek
teljesítménye a gazdaság valamen�nyi területén jó, a hagyományos
szakmákban éppen olyan sikere-

sek, mint az informatikában vagy a
webtechnológiában – tette hozzá.
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára
közölte: Magyarország nagyon jól
teljesített a versenyen, fantasztikusan szerepelt a magyar csapat. Várakozáson felülinek nevezte, hogy
ilyen erős mezőnyben sikerült egy
aranyérmet és tizenegy kiválósági
érmet szerezni. Az országok jelentős része éveken keresztül csak erre
a versenyre készíti fel fiataljait. A
magyar versenyzők a kiválasztást
követően fél évet készültek, ez
alatt kifejezetten a szakmára kon-

centráltak, kevésbé a pszichológiai
tényezőre. A kazányi WordlSkills
versenyen a szakmai tudás hozta
meg az eredményt, a magyar versenyzők nagyon erős mezőnyben
állták meg a helyüket – mondta
Pölöskei Gáborné.
Kiválósági Érmet vett át Orosz
Nikolett az ápolás és gondozás
szakmában, Fekete Martin épületasztalos, Simon Olivér festő, Nagy
Nikolett fodrász, Mészáros Bálint
informatikai rendszerüzemeltető,
Homokay Ádám és Stummer Gergő, a kertépítő csapat tagja, Balogh
Krisztián kőfaragó, Cságoly Laura
szépségápoló, Krehely István villanyszerelő, Török Balázs Máté
víz-, gáz- és fűtésszerelő, Balogh
Ákos webtechnológiai szakember.
Augusztus 23-26. között 63 országból, régióból 1354 fiatal szakember versenyzett 56 szakmában
a Kazany Expón kialakított helyszíneken, a magyar csapat 22 szakmában 24 versenyzőt indított. A
szervezők tájékoztatása szerint a
versenyt 3500 önkéntes segítette, a verseny helyszínét mintegy
250 ezer látogató kereste fel főleg
Oroszországból.
Forrás: MTI / MKIK

Felkészülés a megállapodás nélküli BREXIT-re
Az Európai Bizottság felkészülésre
ösztönzi az uniós polgárokat és vállalkozásokat az Egyesült Királyság
október 31-i kilépésének közeledtével.
Már csak nyolc hét van hátra az
Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséig. Az Európai Bizottság ezért
ismételten felszólítja az EU többi 27
tagállamában élő összes érdekelt
felet, hogy készüljenek fel a megállapodás nélküli BREXIT-re. Mivel
az Egyesült Királyságban továbbra
is bizonytalanság övezi a kilépésről
rendelkező megállapodás megerősítését és az általános belpolitikai
helyzetet, jelenleg is fennáll sajnos
az a lehetőség, hogy az ország 2019.
november 1-jén megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból.

Ennek fényében a Bizottság részletes ellenőrzőlistát tett közzé, hogy
segítse az Egyesült Királysággal
kereskedő vállalkozásokat a végső előkészületek megtételében. A
kereskedelmi fennakadások minimalizálása érdekében az Egyesült
Királyság ellátási láncaiban érintett
valamennyi félnek – székhelytől
függetlenül – tisztában kell lennie
azzal, milyen feladatok hárulnak rá
a határokon átívelő kereskedelem
terén. Az ellenőrzőlista a korábbi
bizottsági állásfoglalásokra és az
érdekelt feleknek eddig kiadott 100
közleményre épül, amelyek az ágazatok széles körét fedik le.
Ezenfelül a Bizottság javasolja az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy hajtsanak végre célzott
technikai kiigazításokat egyes olyan

rendkívüli uniós intézkedések időtartamát illetően, amelyek a közúti
és a légi közlekedés terén kezelik a
megállapodás nélküli BREXIT hatását. A Bizottság javasolja továbbá,
hogy a halászati ágazatra vonatkozóan, valamint az Egyesült Királyságnak a 2020. évi uniós költségvetésben való lehetséges részvételére
tekintettel a 2019-re vonatkozóan
meghatározott rendkívüli eljáráso-

kat alkalmazzák 2020-ra is. Végezetül a Bizottság azt is szorgalmazza,
hogy az Európai Unió Szolidaritási
Alapja és az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap tegyen elérhetővé támogatást a megállapodás
nélküli BREXIT által leginkább érintett vállalkozások, munkavállalók
és tagállamok számára. A javaslatok
akkor lépnek életbe, ha az Európai
Parlament és a Tanács elfogadja
őket.
A teljes sajtóközlemény, valamint
további információk és hasznos linkek – mind az uniós polgárok, mind
pedig a vállalkozások számára – a
kamara honlapján találhatóak www.
szabkam.hu.
Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete,
2019. szeptember
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Ülésezett az épületgépészeti mester szakmai tagozat

Mestereket avattak a kamarában

2019. szeptember 13-án, a Balázs
Tanyán tartotta soron következő
ülését a népes mestert számláló
tagozat, ahol Balázs László tagozati
elnök köszöntője után Blazsovszky
László a Magyar Mérnök Kamara Gáz-és Olajipari Tagozatának
elnöke tartott rendkívül magas
színvonalú előadást a „Gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági szabályzatában
(MBSZ) bekövetkezett és várható

változások” témakörében. A jelenlévők aktivitása visszaigazolta,
hogy az előadó által megosztott
naprakész információkra nagy
igény mutatkozik, hiszen aktualitása a törvényi változások tükrében
rendkívüli fontosságú.
Molnár Tamás tagozati titkár beszámolójában a szakképzés aktualitásai kerültek terítékre, mint például a kamarai gyakorlati oktatói
program, melyre nagy igény mutatkozik a szakképzés területén.

Az elmélyült szakmai tudás megméretését és elismerését is jelenti
a mestervizsga letétele – mondta
ünnepi beszédében Pekó László a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara júliusi mesterlevél átadóján.

Szakmákkal ismerkedtek a pályaorientációs táborokban
A SZSZBMKIK pályaorientációs
tevékenységének célcsoportja főként a felső tagozatos általános
iskolások diákok. A szervezet megyei szinten végzi tevékenységét
az iskolai tanévben, de a nyári időszakban sem állt le, hiszen négy héten keresztül a Kisvakond Táborral
és több céggel együttműködésben
táboroztatást működtetett.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
kamarai pályaorientációs tábor júliusban zajlott a Kisvakond Táborban
táborozó nyíregyházi és környékén
élő gyerekek bevonásával.
Első hét a kereskedelem jegyében
zajlott. Minden hét első felében csoportfoglalkozás keretében a gyerekek megismerkedtek a szakmákkal
és céglátogatásokat szerveztünk.
Először a Nyírpapír Kft-be látogattunk, ahol a gyakorlatban is kipróbáltuk a diákokkal az árubeszerzést
egy nagykereskedésben, megismerkedtünk az áru útjával a gyártótól a
vevőig, és csapatokba szerveződve
versenyfeladatokat teljesítettünk. A
Nyírpapír Kft. ezen a délelőtt kicsit

játszótérré változott. A hét második
felében kijátszottuk magunkból a
gyakorlati tapasztalatokat, csapatmunkában feldolgoztuk a látottakat
és reményeink szerint mindenki
többel távozott a tábor végén, mint
ahogyan érkezett.
Ilyen tematika alapján zajlottak
a kamarai pályaorientációs ese-

mények a következő hetekben is.
Második héten a cukrászaté volt a
főszerep. A Leányvári Mokka cukrászdába váltunk „kis” cukrászokká, és részt vettünk nemcsak a süti
fogyasztásában, hanem a kezdetektől az elkészítésében is. Közben
megismerkedtünk a kézműves fagylalt készítésével is. Természetesen a
tábori körülmények között a ráhangolódás és a feldolgozás is főként e
szakma köré csoportosult.
Harmadik héten az autószerelés,
az autókereskedelem, a szerviz, és
restaurálás vette át a főszerepet.
Megismertük, hogyan gyógyítanak
az „autódoktorok”, hogyan diagnosztizálnak, és milyen szakmai

team dolgozik az autók értékesítése területén is. A Magisz Kft.–hez
látogattunk el, ahol egy elektromos
BMW–ben minden gyerek kipróbálhatta a sebességet is.
Az utolsó hét a famunkák, és az
asztalos szakma köré szerveződött
a táborban. A Fafurdancs 2000 Kft.
volt a közreműködő partnerünk,
ahol nemcsak az asztalos munkával, a konyhabútorgyártással
ismerkedhettünk meg, hanem a
lovasparkjában is szórakoztató élményeket szerezhettek a kamarai
táborozó gyerekek.
Maczkó Mónika,
pályaorientációs tanácsadó
A program megvalósítását az NFAKAITM-4/2018/TK/19 sz. támogatási
szerződés alapján az NFA KA
terhére az Innovációs és Technológiai
Miniszter biztosítja.

A Széchenyi Kártya Programról röviden
Válaszol Krisán László, a KAVOSZ
Zrt. vezérigazgatója.
Mik azok a sarokpontok, melyek
mentén megismerhetjük a Programot?
A
KAVOSZ
Zrt
2002-ben alakult,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége

közös alapításával; azzal a céllal,
hogy koordinálja azt a programot,
amit Demján Sándor álmodott
meg a hazai mikro- és kisvállalati
ügyfélkör finanszírozási nehézségeinek megoldására. A Programot,
kezdeményezést az alapjaitól támogatta a kormány, azaz Orbán
Viktor Miniszterelnök Úr.
Milyen elemei vannak a Programnak?
Alapvetően folyószámla típusú

vállalkozói hitellel indítottunk; a
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
napjainkig a fő termékünk, de természetesen a vállalkozói igényeknek megfelelően olyan új konstrukciókkal is a piacra kellett lépnünk,
mint a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel,
Széchenyi Önerőkiegészítő Hitel
és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel, valamint egyik sikertermékünk, az Széchenyi Agrár
Kártya folyószámlahitel.

Összefoglalva a Program számokban?
Az igényelhető hitelkeret mindegyik konstrukció esetében maximum 100 millió forint. Csaknem
200 regisztráló irodában várjuk
ügyfeleinket. A Program keretében
eddig kihelyezett hitelösszeg meghaladja a 2325 milliárd forintot.

Hat szakma 24 képviselője vette
át mesterlevelét a kamara rendezvénytermében megrendezett ünnepségen a hivatalos fogadalomtételt követően a kamara elnökétől és
Huray Gábortól, a kézműipari tagozat alelnökétől.
A Mester, mint fogalom évszázadok óta a minőséget, a szakma
legmagasabb szintű rangját jelenti.
A mestervizsgáztatásnak komoly
hagyományai vannak Magyarországon. A magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga
rendszerét már nem csupán a tradíciók, hanem a kor követelményei
is fontossá teszik. E kitüntető cím
napjainkban a szakma magas szintű
ismerete és gyakorlása mellett, a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten kívül, a modern
korhoz való alkalmazkodást, az új
berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti. Szerves
része a mesterképzésnek a sikeres
vállalkozáshoz szükséges vezetési

ismeretek és a tanulóképzéshez elengedhetetlen pedagógia ismeretek
elsajátítása is.
A Mester címet viselő szakember,
korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magasabb
színvonalon tudja átadni ismereteit
a tanulóknak. Éppen ezért a Mester
címnek nemcsak dokumentumnak,
de garanciának kell lennie. Magyarországon a gazdasági rendszerváltásig létezett mestervizsgáztatás
azokban a szakmákban, amelyekben törvény írta elő a vállalkozásindításhoz. Az utóbbi évek bebizonyították, hogy a szakmák fejlődése,
a megváltozott gazdasági versenyhelyzet új elvárásokat támaszt a
szakemberekkel,
vállalkozókkal
szemben. A szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a piacképes

termeléshez nélkülözhetetlen a vállalkozók felkészítése a napjainkban
meglévő magas technikai szintre.
Emellett megjelent a vállalkozással
járó különböző jogi, adminisztrációs
ismeretek elsajátításának, valamint
az utánpótlással foglalkozó szakemberek pedagógiai felkészítésének igénye. Mindezeket figyelembe
véve készültek/készülnek folyamatosan az új korszerű mestervizsga
követelményszintek. Napjainkban a
Kereskedelmi és Iparkamarák területén 77 szakmában van lehetősége
a szakma legjobbjainak mestervizsgát tennie.
A Szabolcs megyei kamarában jelenleg is több szakmában zajlanak
mesterképzések, így novemberben
újabb mesterlevél átadóra kerül
majd sor.

Mesterek névsora:
1	Demjén-Rékasi Attila

ács, állványozó
2	ifj. Demjén-Rékasi Attila

ács, állványozó
3 Gyimesi Ferenc ács, állványozó
4 Csaplár Attila
CNC gépkezelő
5 Bede Márk Mihály

CNC gépkezelő
6 Hamvai Tibor
CNC gépkezelő
7 Molnár Miklós
CNC gépkezelő
8 Zámbor Máté
CNC gépkezelő
9 Kandrák Ferenc
járműfényező
10 Nagy Zoltán Pál járműfényező
11	Vass Viktor Miklós

járműfényező
12	Kelemen Lajos

karosszérialakatos
13	Palcsák Tamás

karosszérialakatos
14	Spisák Tibor

karosszérialakatos
15 Szekeres Ákos

karosszérialakatos
16 Bíró Laura
kozmetikus
17 Halászné Lengyel Tünde

kozmetikus
18 Havacsné Szilágyi Krisztina

kozmetikus
19 Lemák Tímea
kozmetikus
20 Magera Viktória
kozmetikus
21 Pénzes Tünde Erzsébet

kozmetikus
22 Angyal Róbert
pincér
23 Galgóczi Tamás
pincér
24 Kisgyörgy László
pincér
Nyíregyháza, 2019. július 25.

Beruházási hitellel az erős KKV szektorért
A vállalkozások hitellehetőségeinek bővülése nagymértékben hozzájárul a KKV szektor fejlődéséhez, különösen, ha a konstrukciók
előnyösek a szereplők számára. A
Széchenyi Beruházási Hitel állami
támogatással rendelkező hitelkonstrukció, amely segítséget jelent a kis- és középvállalkozások
beruházásai és fejlesztést célzó
projektjeinek megvalósítása során.
Ezért előnyös választás a Széchenyi Beruházási Hitel
Nem kérdés, hogy minden kis- és
középvállalkozás igyekszik növelni
az eredményességét, ehhez pedig a
lehető legkedvezőbb megoldásokat
keresik. Az állami támogatásnak
köszönhetően a Széchenyi Beruházási Hitel kedvező kamatozást kínál
(jelenleg 0 százalékos évi nettó kamattal érhető el), legyen szó akár

vállalkozási célra vásárolt ingatlanról vagy tárgyi eszköz beszerzésről.
A konstrukció gyors és egyszerű
hitelbírálati eljárással rendelkezik,
így sürgős tárgyieszköz-beszerzés
esetén is megfelelő megoldást kínálhat.
A maximálisan igénybe vehető
összeg 100 millió forint, ami akár
középvállalatok számára is komoly
anyagi segítséget jelenthet. A futamidő rugalmasan megválasztható, így az igénylő vállalkozás a
számára legkedvezőbb ütemezés
mellett dönthet. A lehetséges legrövidebb futamidő 13 hónap, a
leghosszabb pedig 10 év, illetve 18
hónapos rendelkezésre tartási idő
vehető igénybe.
Kik számára elérhető?
A Széchenyi Kártya Programhoz tartozó beruházási hitel egyik
nagy előnye sok más konstrukcióval szemben a kiemelkedőn ma-

gas állami támogatás. A hitelhez a
Kormányzat 5 százalékos mértékű
kamattámogatást biztosít, így a
konstrukció méltán kedvelt a legalább egy teljes éve működő vállalkozások körében. Természetesen a
lejárt hiteltartozás és köztartozás
ez esetben is kizáró tényezőnek minősül.
További feltétel, hogy az igénylő
a tervezett beruházás 20 százalékát
képes legyen önerővel fedezni, a
fennmaradó 80 százalék biztosításában nyújt segítséget a Széchenyi
Beruházási Hitel. A hitelt folyósító
hitelintézet számára a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben
a beruházás tárgya jelent biztosítékot. Ez a hitelbírálat során meghatározott egyéb feltételekkel egészülhet ki.
A Széchenyi Kártya Program
eredményes és szükséges

A Széchenyi Kártya Program
jelentős mértékben képes hozzájárulni a hazai kis- és középvállalkozások hatékonyságának növeléséhez. A KKV szektor eredményei
a magyar gazdaság egészét meghatározzák, ezért elengedhetetlenül
szükséges, hogy a szektor számára
előnyös és tervezhető hitellehetőségek legyenek elérhetők.
A Széchenyi Kártya Program
erőssége abban rejlik, hogy a vállalkozások javaslatai alapján a Programot koordináló KAVOSZ Zrt. időről
időre alakítani tudja a program
feltételrendszerét, folyamatosan
keresik az igényelhető összegek
maximumának emelési lehetőségét, mindemellett külön figyelmet
fordítanak a fiatal vállalkozók segítésére, akik meghatározó sikereket
érhetnek el a mikro- és kisvállalkozások piacán, itthon és külpiacokon
egyaránt.

