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Amennyiben felkeltette érdeklődését a HR Klub, jelentkezését az
alábbi jelentkezési lap segítségével megteheti. A jelentkezési lapot
a kamara címére vagy a sarkadi.
zsolt@szabkam.hue-mail
címre
küldheti vissza.
További kérdéseivel keresse a HR
klubért felelős kollégánkat, Sarkadi
Zsoltot a 06 30 866-1771-es telefonszámon vagy a sarkadi.zsolt@
szabkam.hu e-mail címen.

de nagy létszámban képviseltették
magukat a hegesztők, informatikai rendszerüzemeltetők, eladók,
elektronikai technikusok is.
Idén megyénkből 15 tanuló jutott
tovább a válogatóba, a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum iskoláiból: 1
fő asztalos, 1 elektronikai technikus, 1 épületgépész technikus, 1
gépgyártástechnológiai technikus,
1 kőműves, 2 magasépítő technikus,
2 női szabó, 2 pincér, 1 szárazépítő,
1 víz-, csatorna- és közmű rendszerszerelő, a Kisvárdai Szakképzési
Centrum 1 gazdasági informatikus
tanulója, és a Lónyay Menyhért
Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 1 férfiszabója.
Az itt jól teljesítő tanulók a döntőben folytathatják a megmérettetést,
ami egy nagyszabású fesztivál keretében zajlik 2018 áprilisában.
A program megvalósítását az
NFA-KA-NGM-3/2017/TK/19 sz.
támogatási szerződés alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.

Az elmúlt időszak eredményei
igazolták a TSZSZ létrehozásának
fontosságát, ugyanis a lánctartozások összege a szervezet eddigi
négyéves működése alatt nagyságrendileg a felére mérséklődött,
miközben jelentősebb tartozások
nem kerültek már a rendszerbe.
A kérelmek jelentős többségét alvállalkozók adták be, de az elmúlt
évben megnövekedett a megrendelők által beadott kérelmek száma. A vitatott összegek nagysága
összességében meghaladta a 25
milliárd forintot. A szervezet megalakulásától kezdve 2018 február
közepéig valamivel több, mint
900 üggyel foglalkoztak a TSZSZ
szakértői. A visszajelzések alapján a TSZSZ működését mind az
építőipar szereplői, mind pedig a
szakmai szervezetek pozitívan értékelik.
A TSZSZ létrehozásakor az is célja
volt a kezdeményezőknek, hogy
amennyiben nem jön létre megegyezés a felek között, a szakvélemény lerövidítse az ilyen típusú
ügyekben akár évekig is húzódó
peres eljárások időtartamát. Pozitív tapasztalatként elmondható,
hogy a bíróságon ítélettel zárult

A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv megalakulásának elsődleges célja a lánctartozások
visszaszorítása, ezen túlmenően
pedig a likviditási problémákkal
küzdő mikro-, kis- és közepes
méretű építőipari vállalkozások
megsegítése volt.

A TSZSZ működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Forrás: Üzleti Hét Magazin
TSZSZ Különszám

ügyekben a szakvéleményekben
megállapított összegek 80 százalékát a bíróság is jogosnak ítélte,
ami jól szemlélteti a szakértői eljárások gyakorlati hasznosságát.
2018. január 1-től új Polgári Perrendtartás lépett hatályba, amelyben már nem szerepel a kiemelt
jelentőségű perek fogalma. Ezzel
elveszett volna a TSZSZ eljárások
egyik legnagyobb előnye, de a jogalkotó felismerve ennek várható
hátrányos hatását, a TSZSZ működéséről szóló törvény módosításába beemelte a kiemelt eljárásjogi
rendelkezéseket.
Szintén új elemként került a szervezet működését szabályozó törvénybe, hogy minden európai uniós és hazai költségvetési forrásból
finanszírozott
közbeszerzésnél
kötelező lesz a TSZSZ eljárás, ha
a tervező részéről meghatározott
kivitelezési költség és a vállalkozó
részéről adott ajánlati összeg közötti eltérés meghaladja a 15 százalékot. Ez azt jelenti, hogy 2018tól kezdődően ezt a feladatot a
jogszabályi felhatalmazás alapján,
a TSZSZ látja el.
A TSZSZ működésével kapcsolatban bővebb információ kérhető
az info@szabkam.hu e-mail
címen vagy a 06 42 416 074-es
telefonszámon.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
– tapasztalatok és változások

kezdi meg működését. A klubba
várjuk a cégek HR vezetőit, illetve
a HR területe iránt érdeklődő szakembereit. Terveink szerint a klub
évente 3-4 alkalommal ülésezne és
minden esetben a klubtagok részéről érkező ötletek alapján kerülne
összeállításra a program. A klubban való részvétel a klubtagoknak
ingyenes, a klubbal kapcsolatos
szervezési feladatokat a kamara
végzi majd.

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: Russmedia 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

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
karöltve hirdeti és szervezi meg az
iskolarendszerű, nappali tagozatos,
végzős diákok részére a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV)
illetve az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV).
A verseny célkitűzései között szerepel a magyar szakképzés népszerűsítése, színvonalának emelése, valamint mind a „fizikai”, mind pedig az
informatikai szakmák vonzerejének
növelése, pályamodell bemutatás,
illetve lehetőséget biztosít a tehetséges diákok megmérettetésére.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarának a
feladata SZKTV/OSZTV írásbeli elődöntőinek a lebonyolítása. Az írásbeli versenyek január 8-tól január
23.-ig tartottak, minden nap több
szakmában. Idén 295-en jelentkeztek a megye 14 iskolájából, mintegy
32 szakmában. A legtöbben a magasépítő technikus szakmában voltak,

15 tanuló a válogatóban –
SZKTV/OSZTV 2018.

A kamara által nyújtott szolgáltatások egyike a szakmai tagozatok
és klubok megalakítása, melynek
köszönhetően kamaránk már jelenleg is több szakmai tagozatot,
klubot működtet nagy sikerrel. A

tagozatok munkájában résztvevő
vállalkozások örömmel vették a
tagozatok elindítására vonatkozó
kamarai kezdeményezést, és az
azóta eltelt időszak is azt igazolja,
hogy a szakmai tagozatok rendkívül hasznosak a vállalkozások
számára, nagyban hozzájárulnak
mindennapi tevékenységük megkönnyítéséhez.
A kamara keretén belül idén tavasszal újabb klub, a HR Klub

HR Klub alakul a kamarában

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara számos szolgáltatással próbálja meg
a megyei vállalkozások munkáját
segíteni.
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2018. március

A kamarai nyilvántartás alapján
nemcsak új üzleti partnereket kereshetnek a vállalkozások és egyéb
szervezetek, hanem segítséget
nyújt a nagyközönség részére is
egy-egy megbízott vállalkozó kiválasztásához.
Az 1999. évi CXXI. törvény rendelkezései alapján a kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell

A kamarai regisztráció elsődleges
célja, olyan világos, átlátható, a
gazdasági viszonyokat reálisan
tükröző országos nyilvántartás
elkészítése, mely nyilvános és
bárki számára térítésmentesen
hozzáférhető a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján.

megfizetni minden gazdálkodó
szervezetnek a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.
Az újonnan alakuló egyéni és társas
vállalkozások bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül kötelesek
a székhely szerint illetékes területi
gazdasági kamaránál a nyilvántartásba való bejegyzését kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás
összegét befizetni. A bejelentés történhet papír alapon, mely hozzáférhető a kereskedelmi és iparkamara
honlapján, illetve elektronikus formában a www.szabkam. hu e-mail
címen.
A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel

nem válnak kamarai taggá. Az önkéntes kamarai tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezet a kamarai
hozzájárulás összegét a kamarai
tagdíjból levonhatja. A kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozások szolgáltatásunk széles körével
ismerkedhetnek meg, mint a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez
jutási tanácsadással, az üzleti partnerkereséssel, a pályázat és rendezvényfigyeléssel.
Az üzleti partnerkeresés megkön�nyítésére hozta létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az „üzlet@hálón” szolgáltatását, amely
olyan internetes adatbázis, ami a
fizetett elektronikus cégadatbázisokhoz hasonlóan működik, de

Kamarai hozzájárulás

XVI. Szabolcs Kupa

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

kamarai
hírek

a regisztrált vállalkozások térítésmentesen használhatják funkcióit. Az adatbázisba folyamatosan
frissített adatokat tölthetnek fel,
hazai és külföldi üzleti partnereket
kereshetnek. Közzétehetnek üzleti
ajánlatokat, és saját hírlevelet állíthatnak össze, melyet a rendszer
automatikusan juttat el a megadott
elektronikus címre.
Egyben fontos megjegyezni, hogy a
kötelező kamarai regisztráció nem
azonos a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamaránál nyilvántartott kivitelezői névjegyzékben szereplő
építőipari vállalkozások regisztrációjával. További információk:SzSz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nyíregyháza, Széchenyi u.
2. 42/311-544; www.szabkam.hu;
info@szabkam.hu

Részletek a 4.–5. oldalon

www.szabkam.hu

2
kamarai h í r e k

általános iskolás diákok választását,
döntését, akikkel az elmúlt évben
együtt dolgoztunk. Véletlenszerű
választással nyolcadik osztályokban
osztályfőnöki órákat tartva, örömmel tapasztaltuk, hogy vannak közösségek, ahonnan nagyon sokan
(akár 80% fölött) a szakmaválasztás
irányába indulnak el a középiskola
választás során.
Az osztályfőnöki órákon igyekeztünk felhívni figyelmüket a megyei
hiányszakmákra is, amely szakmákban tanulva, akár külön anyagi
juttatásban is részesülhetnek a középiskolás tanulók a Szabóki Adolf

szakképzési ösztöndíj keretében.
A Kormány 353/2017. (XI. 29.) Korm.
rendelete alapján megalkotta a
2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést, amely többek
között szól a 2018/2019. tanévben a
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről is.
Ismerje meg Ön is, hogy a megyénkben melyek azok a szakmák, hiányszakmák, amelyek alapján ösztöndíjra lehet pályázni a 2018/19 – es
tanévben: (szakma – szakképesítési
azonosító)
A program megvalósítását az
NFA-KA-NGM-3/2017/TK/19 sz.

Ács 34-582-01
Bádogos 34-582-02
Burkoló 34-582-13
Épület- és szerkezetlakatos
Gazda 34-621-01
Gépi forgácsoló 34-521-03
Gyakorló ápoló 54-723-02
Gyakorló mentőápoló
54-723-01
Hegesztő 34-521-06
Ipari gépész 34-521-04
Kertész 34-622-02
Közlekedésautomatikai
műszerész 54-523-03
Mezőgazdasági gépész
34-521-08
Női szabó 34-542-06
Pék 34-541-05
Vasútforgalmi szolgálattevő
54-841-05
Villanyszerelő 34-522-04
Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő 34-582-12
Vízgazdálkodó technikus
54-853-02
Vízügyi szakmunkás
34-853-02

támogatási szerződés alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.

Pályaválasztás előtt…
A SZSZBMKIK több éve dolgozik a
pályaválasztás előtt álló általános
iskolás diákokkal az iskolaválasztásuk, és a szakmaválasztásuk
megkönnyítése érdekében.
Célunk az, hogy az osztályfőnöki
órákkal, a kamarai céglátogatásokkal illetve egy – egy kamarai pályaorientációs rendezvénnyel közelebb
vigyük a döntés előtt álló fiatalokat
terveikhez. Példákat mutassunk a
munka és a megyei vállalkozások
mindennapjai bemutatása mentén
nekik, és akár egy példakép, akár
egy munkakör vagy egy szakma
részletesebb megismerése mellett
olyan információkat kapjanak a diákok, ami a pályaválasztásukat, mint
döntést megkönnyíti.
A tavalyi év során több, mint 2200
diákkal dolgoztunk együtt a megyében 216 esemény keretében. 2018
évtől lehetőségünk nyílik már nemcsak az általános iskolás diákokkal
dolgozni, hanem gimnáziumi osztályokkal is fogunk együttműködni
a sikeres szakmaválasztásuk érdekében. A februári felvételi lapok
beadása előtt fontosnak tartottuk,
hogy megerősítsük, felmérjük azon

SEE Kft., a Prefa Hungária Kft. és a
Rockwool Hungary Kft. képviseltette magát.
A rendezvény elején Nagyné Varga
Katalin, a kamara főtitkára és Garai
Zoltán, a szakmai tagozat elnöke
köszöntötte a résztvevőket, majd
Tóth János, a Fakro Magyarország
Kft. kereskedelmi képviselője
kezdte meg az előadások sorát a
cég, valamint cégük termékeinek
bemutatásával. Ezután Szabó Róbert, a Creaton SEE Kft. képviselője engedett bepillantást a palatetők
világába, prezentációja a szálcement palával készült tetők tervezési és kivitelezési megoldásaival
foglalkozott.
Wittmann Csaba a Prefa Hungária
Kft. szaktanácsadója az alumínium lemezfedések tervezési, kivitelezési sajátosságait mutatta be,
majd a Rockwool Hungary Kft.
képviselője, Lestyán Mária tért ki

a szigetelések tervezésére, valamint a szigetelések kialakítására
vonatkozó jogszabályi előírásokra.
Viniczai Róbert, a Bramac Kft. alkalmazástechnikai vezetője a cég
tetőrendszer megoldásait mutatta
be az érdeklődőknek.  
A szakmai program végén a részt-

vevők szakmai kvízversenyen vehettek részt, ahol a megjelent cégek
által felajánlott értékes ajándékok
találtak gazdára. A szakmai program után a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhettek
meg a cégek képviselőivel és termékeivel. 
Sarkadi Zsolt

Építőipari szakmai napon vehettek részt
az Építészeti Mester Szakmai Tagozat tagjai
A kamara keretén belül működő
Építészeti Mester Szakmai Tagozat 2017. november 22-én alakult
meg és 2018. február 02-án már
az eslő szakmai napon vehettek
részt a tagozatba belépett mesterek és gyakorlati oktatók.
A szakmai rendezvény a kamara
szervezésében zajlott le a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és
Kollégiuma
dízstermében, ahol a tagozat tagjai
mellett több iskola építőipari szakmát tanuló diákja is végighallgatta
a szakmai tartalmú előadásokat. A
tagozat első szakmai napján elsősorban az ács és tetőfedő szakmával fogalkozó szakemberek
csemegézhettek a hasznosabbnál
hasznosabb információk közül, hiszen az eseményen a Bramac Kft., a
Fakro Magyarország Kft., a Creaton
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a profil készítése kifejezetten kell a
szerződés teljesítéséhez, de ez esetben is elegendő a szerződésbe belefoglalni, hogy ügyfélprofil készül
majd. Az új szabályozásban az ügyfélprofil készítésére külön rendelkezések vonatkoznak, az minden
esetben az érintett személy kifejezett hozzájárulásához lesz kötve.
Adatkezelés céljának meghatározása: Az adatkezelés céljának meghatározása - a cégek jelenleg szokásos gyakorlata alapján - számos
esetben hiányzik. Sokszor minden
lehetséges adatot gyűjtögetnek a
vállalatok, „majd jó lesz valamire”
alapon. Erre a jövőben nem lesz
lehetőség, az új rendelet ugyanis
szigorú követelményeket ír elő az
adatkezelés céljának meghatározásával kapcsolatban.
Az Európai Bizottság 2018. január
végén közzétett egy iránymutatást,
hogy megkönnyítse az új adatvédelmi szabályok zökkenőmentes
és közvetlen alkalmazását az egész
Európai Unióban. A Bizottság készített egy kimondottan a KKV-
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knak szóló interaktív infógrafikát
is, amely ismerteti a KKV-kat
érintő legfontosabb tudnivalókat.
Szintén a Bizottság honlapján található egy teljes körű tájékoztató,
amely segítségével a legfontosabb
kérdésekre kaphatnak választ az
érdekeltek, mint pl.:
Ki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó?
Mit jelent a „beépített” és az „alapértelmezett” adatvédelem?
Mit nevezünk adatvédelmi incidensnek, és mi a teendő ilyen esetben?
Mikor kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni?
Szüksége van-e a szervezetnek
adatvédelmi tisztviselőre?
Forrás: MKIK EU Hírlevél 2018/2.
szám

GDPR – Az EU új adatvédelmi rendelete
2018. május 25-től az EU Általános
Adatvédelmi Rendelet (General
Data Protection Regulation,
GDPR) szabályait kell alkalmazni
az adatkezelés területén minden
uniós tagállamban, így Magyarországon is. A bevezetésre kerülő
új uniós rendeletről február 5-én
kamaránkban szerveztünk tájékoztató előadást.

ka – a kettő közül a magasabb ös�szeg.
Adatvédelmi felelős: Az adatvédelmi felelős tekintetében az új rendelet a kezelt adatok érzékenysége
alapján tesz különbséget a cégek
között. Azok az intézmények, amelyek működésük jellegénél fogva
nagy tömegben, automatizált módon kezelnek személyes adatokat,
továbbá a különlegesen érzékeny
személyes adatokat (politikai nézet, szakszervezeti tagság, szexuális irányultság stb.) kezelő szervezeteknek szakirányú végzettséggel
vagy kompetenciával rendelkező
adatvédelmi felelőst kell kinevezniük, aki személyében felelős a
megfelelő adatvédelmi rendszer
működtetéséért és az adatok védelméért.
Profilalkotás fogalma: A jelenlegi szabályozás szerint, ha egy cég
ügyfélprofilt készít marketing vagy
egyéb célból, az érintett hozzájárulását elegendő az általános szerződési feltételek (ÁSZF) között feltüntetni. Kivételt csak az jelent, ha

kamat**

YA

év) mértékével 2018.01. 31-i MNB által közzétett 1 havi BUBOR = 0,01 % esetén. A Széchenyi Kártya Program további
három hitelkonstrukciójának kondíciói ettől eltérnek. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
Részletes információk: www.kavosz.hu

**Széchenyi Beruházási -, Önerő Kiegészítő - és Támogatást Megelőlegező Hitelek – évi nettó ügyleti kamata, amely
az ügyfelek által ténylegesen fizetendő ügyleti kamat mértékét jelenti: ügyleti kamat = 1 havi BUBOR + kamatfelár
(4,5 %/év, támogatást megelőlegező hitelnél 4 %/év) összege csökkentve az állami kamattámogatás (jelenleg 5 %/

*A Széchenyi Kártya Program valamennyi hiteltípusának maximálisan igényelhető összege. A konkrét hitelösszeg a
hitelbírálat eredményétől függ.
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A rendelet legfontosabb pontjai
közül néhány az alábbiakban olvasható:
Bejelentési kötelezettség: A GDPR
átfogó bejelentési kötelezettséget
vezet be, így a jövőben minden
súlyosabb incidenst 72 órán belül
jelenteni kell az adatvédelmi hatóságnak.
Bírság: A bírságok tekintetében nagyon szigorú az új szabályozás. Az
az intézmény vagy vállalat, amely
megszegi a szabályokat, elrettentő
nagyságrendű büntetésre számíthat: a kiszabható büntetés maximuma ugyanis 20 millió euró vagy
a globális éves forgalom 4 százalé-
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A Széchenyi Kártya Program konstrukcióit
keresse a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban!
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mara és a tagozat nevében is gratulálunk mindkettőjüknek az elért
helyezéshez!
Szintén a Sirha Budapest adott
otthont a Magyarország Tortája

Az első ülésen elfogadásra került
az alapszabály, amelynek célja,
hogy a mesterklub szakemberei
számára biztosítson olyan tervezett, a tagok által meghatározott tematikával, rendszeresen
létrejövő fórumot, mely segíti a
tagok szakmai továbbképzését,
gyakorlatok megismerését, illetve
a szakképzésben tevékenykedő
mesterek számára a munkájuk elvégzéséhez nélkülözhetetlen gya-

Újabb szakmai mestertagozat
alakult év elején a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Ezúttal a szakácsok alakuló
ülésére került sor, ahol a Szakács
Mester Szakmai Tagozat elnökének Szoboszlai Gyula szakács
mestert választották meg a
tagok.

A Szabolcs megyei kamara fontos
hivatásának érzi, hogy a szakmájuk iránt elhivatott szakemberek a
mesterklub által megfelelő szakmai fejlődésre tegyenek szert, a
legújabb technológiák, módszerek, eljárások megismerése mellett.
A klub tagjai között lehetnek mestercímmel rendelkezők és a gyakorlati oktatásban aktív szerepet
vállaló szakemberek, gyakorlati
oktatók, iskolai szakoktatók, cégvezetők, akiknek csatlakozását
továbbra is várjuk!

korlati módszertani jártasságok
elsajátítását. Az ülésen a 2018-ban
várható szakmai programok is
említésre kerültek, melyek között
a hamarosan Napkoron megrendezésre kerülő mestervacsora is
szerepelt.

Szakács mesterklub
alakult a kamarában

Kézi Sára a Nyíregyházi SZC
Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma tanulója aranyérmes lett alkalmi tortadíszítés
kategóriában az emlékversenyen.
Felkészítő tanára a tagozat egyik
tagja Strankula Katalin volt. A ka-

2018. február 7-én és 8-án a kamara keretében működő Cukrász
és Pék Mester Szakmai Tagozat
tagjai kétnapos regionális szakkiállításon vettek részt Budapesten. A tagozat megtekintette
a Pataki János emlékversenyt,
melyen a versenyzők tortadíszítés és artisztika kategóriákban
mérték össze tudásukat.

Sirha Budapest Desszert Verseny
Kolonics Zoltán főszervezésében,
melynek keretében számos különleges finomsággal találkozhattak
az érdeklődők.
A tagozat résztvevői továbbá
olyan színes cukrász programokon vettek rész, melyeket olyan ismert szakemberek tartottak, mint
Szó Gellért, Fehér Judit és Kovács
János. A kiállítás első napján az
előző évek Év Fagylaltja versenyeinek díjazott fagylaltjait, valamint
a Gelato World Tour különdíjas
magyar fagylaltjait kóstolhatták
meg a szakemberek. A tagozat
tagjai a szakmai program második
napján többek között a neves francia cukrászmester, Nicolas Coffin
bemutatóján is részt vettek.

Ezen célok megvalósítását szem
előtt tartva, a kereskedelmi és
iparkamara 2018-ban is lehetőséget ad a gyakorlati képzőhelyek
szakoktatóinak a mestercím megszerzésére támogatott formában.
A támogatás mértéke 80%, az önrész 20%.
A támogatott képzésre csak azon
gyakorlati képzőhelyek oktatói
jelentkezhetnek, akiket a kamara
nyilvántartásba vett. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a támogatásban
részesülők száma korlátozott, valamint csak azon oktató regisztrálhat, aki ténylegesen foglalko-

zik a gyakorlati oktatásban részt
vevő szakiskolai tanulók képzésével. Az elért támogatott létszámot követően, a jelentkező saját
finanszírozás keretén belül tudja elvégezni a mesterképzést. A
mesterképzéseket csoportlétszám
függvényében indítjuk várhatóan
az év második negyedévében. Jelentkezési határidő: 2018. április
30. A képzésre való jelentkezés
feltételeit és a rendeletben kiadott
mestervizsga
követelményről
szóló információkat megtalálják
az mkik.hu oldalon.
A program megvalósítását az
NFA-KA-NGM-3/2017/TK/19 sz.
támogatási szerződés alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.
A tervezett szakmák képzésének listája megtalálható a: www.
szabkam. hu oldalon. Bővebb információ: +36 30 79 19 021

Támogatott mesterképzés

A 2011. évi CLXXXVII. Törvény
31§ értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként 2016. szeptember 1. után olyan személy
vehet részt, aki mestervizsgával
rendelkezik.

verseny előzsűrizésének is, ahol a
szakmai zsűri értékelte a harminc
versenyre benevezett tortát. Ezek
mellett 2018-ban harmadik alkalommal került megrendezésre a

Kétnapos szakmai programon vettek részt a
Cukrász és Pék Mester Szakmai Tagozat tagjai
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gyasztók szemszögéből pozitívan
változni fog.
Lényeges változás, hogy a villamos
energiaszolgáltatásban szabálytalan
vételezés miatt jogkövetkezmény
csak abban az esetben alkalmazható,
ha a szolgáltató rendelkezik olyan
fénykép- vagy videofelvétellel, ami
bizonyítja, hogy a fogyasztásmérőt
ép és sértetlen állapotban adta át, a
felvételből annak is ki kell tűnnie,
hogy azt a felszerelés alatt készítette
a szolgáltató.
A szabálytalan vételezés eseteik
szabatosan, tételesen felsorolja a
rendelet: ilyen lehet pl. – a teljesség
igénye nélkül – méretlen vételezés
lehetővé tétele; szabálytalan vételezés megvalósulása fogyasztás mérő
megrongálásával vagy megkerülésével; önkényes visszakapcsolás.
A helyszíni ellenőrzés kereteit szigorúan szabályozza a rendelet. Az ellenőrzés során a fogyasztónak, vagy
meghatalmazottjának végig jelen
kell lennie. Az ellenőrzést végző személy nem intézhet a fogyasztóhoz
olyan kérést, amely az ellenőrzés
helyszínének elhagyását eredményezi, ha mégis, akkor az ellenőrzést
azonnal fel kell függeszteni, a megszakítás okát, tényét és az ellenőrzés
újrakezdésének tényét, pontos idejét

a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni. Az
ellenőrzés megkezdése előtt a szolgáltató megbízottjának fényképes
igazolvánnyal igazolnia kell magát,
tájékoztatni kell a fogyasztót az ellenőrzés megkezdése előtt, az ellenőrzésről, annak jogkövetkezményeiről, az ellenőrzés céljáról. Ezt nem
csak szóban, de a un. „Ellenőrzést
megelőző tájékoztatási lap” kitöltésével és átadásával írásban is.
A fogyasztó jogosult a helyszíni ellenőrzés során nyilatkozatot tenni a
jegyzőkönyvben. A szabálytalan vételezés tényét elismerő nyilatkozatot csak a felhasználó tehet, vagyis
akinek nevére a számla jön.
A rendelet az igazságügyi szakértő
alkalmazására, kiválasztására, kirendelésére vizsgálatára vonatkozóan is
részletes eligazítást nyújt.
Aki a részletes szabályokat szerezné megismerni az megtalálja az
interneten a 18/2017. (XII. 21) MEKH
rendelet, a hálózathasználati szerződő felek általi megszegésének egyes
eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról.
Zárásként néhány mindennapi tanács a fogyasztóknak.
Nézzék meg néha a villanyóra szekrényüket, hogy minden ép, nem rongálta-e meg valaki, ha ilyet észlelnek

Az igazolvány lehetővé teszi a termékek ki- és visszaszállítását egy
vagy több, az igazolványt elfogadó
külföldi országba a normál ideiglenes beviteli eljárásban általában
szokásos vámbiztosíték megfizetése
nélkül. Az ATA igazolvánnyal szállított áruk esetleges beviteli vámjának, adójának a megfizetését ugyanis, egy nemzetközi garancialáncot
alkotva, az igazolványt kibocsátó
kereskedelmi és iparkamarák garantálják az elfogadó országok vámhatóságai részére.
ATA igazolvánnyal olyan áruk széles
köre szállítható, amelyeket kiállí-

Az ATA igazolvány egy olyan,
már több mint 50 éve sikeresen
használt nemzetközi vámokmány,
amely jelentősen leegyszerűsíti az
áruk harmadik országba történő
ideiglenes bevitelét.

táson, vásáron, bemutatón történő
használatra, sportcélokra, szakmai
felszerelésként (kizárólag a vámegyezményekben szereplő áruk),
oktatási, tudományos és kulturális
céllal, személyes használati tárgyként, stb., ideiglenesen szállítanak
ki az Európai Unió vámterületéről és
változatlan állapotban, újra-behozatalra szánnak. 2018-tól több lényeges változás is életbe lépett az ATA
igazolvány használatával kapcsolatban. A legfontosabbak közül néhány
országspecifikus jellemző az alábbiakban olvasható:
India: 2018-tól szakmai felszerelés
is szállítható ATA igazolvánnyal. A
szakmai felszerelés legfeljebb 2 hónapig maradhat Indiában.
Dél-Korea: az ATA igazolvány érvényességi idejének hosszabbítása a
külföldi kamara közreműködésével
lehetséges.

Bosznia-Hercegovina:
megemelkedett az az értékhatár, amikor a
vámkezeltetésnél már speditőr szolgáltatást kell igénybe venni, 10000
EUR-ról 15000 EUR-ra.
USA: kiállításra nem használható az
ATA.
Kína: szakmai felszerelés nem szállítható ATA igazolvánnyal.
Brazília: kézipoggyászban is szállítható az ATA áru; a cargo szállítmányok tranzitjára speciális eljárás
vonatkozik.
Oroszország: az általános jegyzék
pontos kitöltése szükséges, mert ha
nem beazonosítható pontosan az
áru, akkor a vámhatóság nem fogadja el az ATA igazolványt.
Svájc: lovak szállítása esetén a vám
összege független az áru értékétől,
mert mértékvámot alkalmaznak,
amely jelenleg 3834 CHF + adó, kamat, utólagos eljárás díja.
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azt igazolható módon – nem telefonon - jelentsék be a szolgáltatónak.
Ugyancsak ellenőrizzék az óra működését, mérőállását, ha problémát
tapasztalnak szintén jelentsék. A
sértetlen őrzés az Önök feladata.
Ha ellenőrzést kapnak, bizonyosodjanak meg arról, hogy azt jogosult
személy végzi-e, az aláírásra átadott
dokumentumot csak azt követően
írják alá, hogy azt tüzetesen elolvasták és megértették. Az ellenőrzés során végig legyenek jelen, ha valamivel nem értenek egyet, azt a készülő
jegykönyvön írásba jelezzék. Azzal,
ha nem írnak alá semmit, és nem
veszik át a postán érkező hivatalos
iratokat, nem mentesülnek a felelősség alól.
Ha problémájukat nem sikerül közvetlenül rendezniük a szolgáltatóval, forduljanak a Békéltető Testülethez. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2.
Tel.: 42/416-074, Fax.:42/311-750
e-mail:
bekelteto@szabkam.hu;
http://bekeltetes-szabolcs.hu
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke

Szerbia: utólagos eljárási díj: 7620
RSD.
Egyesült Arab Emirátusok: Az általános vámeljárások módosítását követően az áruk általános belépésekor
5% adó megfizetése szükséges. Abban az esetben, ha az említett adót
az ATA igazolvánnyal történő belépés esetén is követeli a vámhatóság,
javasoljuk megkeresni a dubai kamarát az atacarnet@Dubaichamber.
com címen, mert az még nem tisztázott, hogy a vámhatóság jogosult-e
az adó szedésére az ATA igazolván�nyal szállított áruk esetében is.
Az ATA igazolvány használatával
kapcsolatban bővebb információ a
kamara ügyfélszolgálatán kérhető az
info@szabkam.hu
e-mail címen vagy
a 06 42 311 544-es
telefonszámon.

Aktualitások az ATA igazolvány használatához

Előzmények: A békéltető testületnél
a gáz- és villamos energiaszolgáltatással kapcsolatban leggyakrabban
azért indult meg az eljárás, mert
a szolgáltató szabálytalan vételezés miatt több százezer forint ös�szegű kötbér fizetésére kötelezte
a fogyasztót, aki ezt nem tartotta
jogosnak. A szabálytalan vételezés
akkor is megvalósult a jogszabályok
alapján, ha a mérőórák és az azokon
található jogi zárak – plombák, záró
gyűrűk – sérültek, vagy azért, mert
nem volt azonos a plomba lenyomata a felszereléskor felhelyezettel. A fogyasztók nehéz helyzetben
voltak, hiszen nem tudták igazukat
bizonyítani. Remélhetőleg ez a helyzet egy 2018. február 19. napján hatályba lépett, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott rendelet alapján a villamos
energia szolgáltatás területén a fo-

A megyei Békéltető Testületnél
2017 évben tárgyalt, összes befejezett ügy 58 % szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztói jogvita volt.
Ebből közüzemi szolgáltatáshoz
köthető 27 %, melyen belül távhő
0,36 %; víz- szennyvíz 0,73 %; hulladék 17,88 %; gáz 5,74 %; villamos
energia 2,55 % volt.

Összefoglaló a Békéltető Testület szemszögéből

Kedvező változások a villamos-energia fogyasztók általi szabálytalan vételezési eljárása során

kamarai h í r e k
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mérettetés megnyitóján a Szabolcs
megyei kamara főtitkára, Nagyné
Varga Katalin köszöntötte a versenyzőket, aki beszédében elismerését fejezte ki minden indulónak
és felkészítő oktatóiknak munkájáért. Elmondta: ez a verseny lehe-

ságot. A fodrász versenyszámok
zsűritagjai között a hazai fodrászvilág nagyjai is szerepet kaptak, világ
– és európabajnokok nézték kritikus
szemmel a kész műveket. A nagyközönség részéről komoly érdeklődés

Szabolcs Kupa 2018
A XVI. Szabolcs Kupa nemzetközi fodrász, kozmetikus,
műkörömépítő- és díszítő versenynek a Váci Mihály Kulturális
Központ adott otthont, melynek
fő szervezője idén is a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt.
Nyíregyháza egyik legrangosabb
szakmai eseményére a szépségipar minden területéről érkeztek
versenyzők, Magyarországról és a
határon túlról (Románia, Ukrajna,
Szlovákia) egyaránt. A résztvevők
17 versenyszámban mérhették ös�sze tudásukat, tanuló és felnőtt
kategóriákban, akik mindent megtettek, hogy a maximálisan nyújtott
teljesítményükkel elvarázsolják a
zsűrit és a közönséget. Az idei év újdonságaként a műkörömdíszítő-és
műkörömépítő verseny kiegészült a
gél lakk versenyszámmal.
A nemzetközi szintű szakmai megtőséget nyújt minden szakmájában
elhivatott versenyzőnek arra, hogy
megmutassák tehetségüket, kreativitásukat és tudásukat, valamint
azt, hogy milyen remek érzékkel
bánnak a szakmájukban használatos különböző eszközökkel, anyagokkal. Nem csupán a szakmai zsűri, hanem a nagyközönség előtt is
bemutatkozási alkalmat biztosít ez,
amivel elismerést vívhat ki a versenyző a szépségiparban, hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.
A XVI. Szabolcs Kupán 156 szépségipari szakember 176 nevezését regisztrálta a szervező, a Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
akik 17 versenyszámban, ezen belül felnőtt és tanuló kategóriákban
mérhették össze tudásukat a nemzetközi mezőnyben. A zsűri tagjainak idén sem volt könnyű dolga,
hiszen a haj, köröm és smink alkotások igen magas szakmai tudásról
és kreativitásról tettek tanúbizony-

övezte a különböző versenyszámokat, közel 900 érdeklődő fordult
meg a nap folyamán a Váci Mihály
Kulturális Központ küzdőtérré vált
helyiségeiben. A szakmai közönség
idén a workshopok és bemutatók
alkalmával megismerhette az új
trendeket, a frizura és a divat terén
egyaránt, ahol egész napos kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítottak a megjelent kiállítók.
A versenyszámok végeztével a nagyszínpadon látványos
műsorokat
tekinthetett meg a jelen lévő kö-
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zönség, ahol többek között fellépett
a nyíregyházi VLAMI-Vásárhelyi
László Alapfokú Művészeti Iskola
Dráma csoportja, de a divat iránt
érdeklődők szemet gyönyörködtető
ruhabemutatókat láthattak Mindák
Viktória ukrán, valamint Rabócsi Renáta nyíregyházi divattervezőktől.
Az egész napos verseny végeztével fokozott hangulatban vehették
át a megérdemelt elismeréseket a
versenyzők, a szakmai támogatók
jóvoltából pedig számos szakmai és
különdíj talált gazdára a díjátadón.

Farsangi konty felnőtt
1. Balogh Cintia
2. Pink Letícia
3. Kolveg Alexandra
4. Barakonyi Kinga

Női fodrász – fonással készített frizura – estélyi
1. Hajdu Bálint
2. Baranyai Vivien
3. Hülvely Zita
4. Tóth Veronika Alexandra
5. Szolnoki Dóra Stefánia
6. Földi Csilla
7. Petróczki Vivien
8. Simon Szimonetta Petra
9. Csobádi Dalma
10. Farkas Ágnes Zsófia
11. Drahun Renáta
12. Eszenyi Evelin

Női fodrász – fonással készített frizura – nappali
1. Kontra Ildikó
2. Surányi Alexandra
3. Váradi Glória
4. Fejes Szilvia Anna
5. Szili Gréta Stefánia
6. Lévai Katalin
7. Kis Anita
8. Buzás Brigitta
9. Heinrich Zsófia Alexandra
10. Nagy Katalin Erzsébet
11. Kicsi Georgina
12. Boros Melinda
13. Rónai Viktória
14. Balogh Dóra
15. Pálfi Barbara

Műkörömépítő versenyszám – Épített porcelán
1. Szőnyi István
2. Tokár Virág Lilla
3. Samuné Falusi Bernadett

Műkörömépítő versenyszám – Épített zselé
1. Nagy Andrea
2. Ing.Loreta Czeranko
3. Szalkai Dóra
4. Cziránku Bianka
5. Bianka Palaciková
6. Lasutova Jana

Műköröm:
Műkörömdíszítő versenyszám „Japánkert”
1. Zolcsák Melinda
2. Ing. Czeranko Loreta
3. Lakatos Judit
4. Mester Daniella
5. Magyar Zsófia
6. Erdei Edina
7. Schuller Angéla
8. Szalkai Dóra

Borbély „csata” – szabad
kategória
1. Lukovics Dániel
2. Lukovics Áron
3. Nagy József
4. Farkas Balázs
5. Fucskó Gábor
6. Nyisztor Csaba
7. Szilágyi Ottó
8. Csizik Marcell

5. Csehi Dóra
6. Ötvös Evelin
7. Tóth Veronika Alexandra
8. Petrózcki Vivien
9. Révai Eszter
10. Csorba Elizabet

Kozmetika:
Kozmetikus tanuló nappali kikészítés, hordható
smink
1. Kaba Ráhel Zsófia
2. Szikora Evelin
3. Gáti Kitti
4. Hugyecz Zsófia
5. Puskás Anna Fanni
6. Varga Jennifer
7. Szarvas Nikolett
8. Fagyal Brigitta
9. Egryné Gressa Tímea
10. Molnár Laura
11. Karaszek Fruzsina
12. Szentgyörgyi Viktória
13. Ancsák Denissza
14. Szaniszló Dóra
15. Csuja Anikó
16. Kaskötő Éva
17. Szabados Tünde
18. Fülöp Fruzsina
19. Fodor Lilla
20. Deák Karolina
21. Marton Edina

3D Media - „LUXOR”
1. Mester Daniella
2. Tárnok Tamara
3. Levelényi Barbara
4. Zolcsák Melinda
5. Schuller Angéla
6. Tóth Zsuzsa
7. Pásztor Ditta Glória
8. Jójárt Natasa Emese
9. Fehértóiné Nyikita Éva

Műkörömépítő tanuló kategória - Gél Lakk
1. Balogh Judit
2. Tóth Nikoletta
3. Cziránku Bianka
4. Fehértóiné Nyikita Éva

4. Balázs Nóra
5. Oláh Kinga Roxána

Helyezettek a Szabolcs Kupa 2018. versenyen
Fodrászat:
Férfi fodrász- tanuló –
klasszikus hajszárítás
1. Üveges Renáta
2. Bukta Evelin
3. Bercsényi Evelin
4. Váradi Valentina
5. Gégény Mihály
Női fodrász- tanuló –
„Vízmarcell” egész fejen
1. Baranyai Vivien
2. Bodóczki Fruzsina
3. Hajdu Bálint
4. Szőke Katalin
5. Cser Beáta
6. Hulé Norbert
7. Mészáros Réka Bianka
8. Debrentei Márk
9. Kántor Gyöngyi
10. Németh Barbara
11. Grunda Liliána
12. Petróczki Vivien
13. Tasi Alexandra
14. Csorba Elizabet
15. Ötvös Evelin
16. Kállai Zsuzsa
17. Katona Zsuzsa Tünde
18. Szabó Zita
19. Bernáth Petra
20. Nagy Cintia
Férfi fodrász – trend hajvágás – szabad kategória
1. Lukovics Áron
2. Juhász Róbert
3. Molnár Tamás
4. Farkas Balázs
5. Gégény Mihály
6. Murányi Mariann
7. Szakálos Fanni
8. Szilágyi Fanni
9. Sinai Róbert Tibor
10. Bársony Dávid

Farsangi konty tanuló
1. Szabó Dóra
2. Orbán Szindi
3. Móricz Éva
4. Mezei Katalin
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Kozmetikus felnőtt alkalmi kikészítés „PÁRIZSI
LÁNY”
1. Tóth Viktória
2. Faragó Edina
3. Juhász Katalin
4. Bukva Larisa
5. Szikora Adrienn
6. Szász Zsófia
7. Károly Dalma

Kozmetikus tanuló alkalmi kikészítés „PÁRIZSI
LÁNY”
1. Rádai-Vargyasi Anikó
2. Kovács Krisztián
3. Siller Vivien
4. Botos Dalma
5. Nyitrai Dóra

Kozmetikus felnőtt fantázia smink – „RAINBOW”
1. Bukva Larisa
2. Faragó Edina
3. Molnár Anita
4. Maklári Nikolett

Különdíjat ajánlott
fel:
• Imperity
Professional
Milano
• Belvárosi Creative Stúdió
Bt -CND
• Softwave Kft
• Premium-Welt Kft
• Enviril Kft- Geletei -Jakab Nóra
• Sz-SZ-B MKIK
• Nyíregyházi Szakképzési
Centrum
• Borsod Megyei KIKBOKIK
• Ilcsi- Szépítő Füvek
• STUDEX Kft
• Brelil Professional Kft

