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Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a TSZSZ

Prevenció, a körbetartozások csökkentése és a kis- és
közepes vállalkozások védelme – ezzel a céllal jött létre

2013-ban a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ),
amit rövid idő alatt sikerült
elérni.

Az építőipar növekedési pályán
van és az előrejelzések szerint a
szektorban ez az irány jövőre tovább folytatódik. Az ágazat fel-

TSZSZ Kisokos – Általános információk
A TSZSZ hatásköre
A TSZSZ eljárása a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki. A 2013. évi XXXIV. törvény
alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták
ügyében tud eljárni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségével kapcsolatos vitás ügyekben is kérhető az eljárás.
2018-tól minden európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott közbeszerzésnél kötelező a
TSZSZ eljárás, ha a tervező részéről meghatározott kivitelezési költség és a vállalkozó részéről adott ajánlati összeg közötti eltérés meghaladja a 15 százalékot.
Kik fordulhatnak a TSZSZ-hez?
Megrendelő, tervező, kivitelező, alvállalkozó.
A TSZSZ eljárás díja
A kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó értékének 1 %-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum
bruttó 450 000 Ft.
Kérelem beadása
Történhet e-mailen (kerelem@mkik-tszsz.hu) vagy a kérelem befogadási rendszeren keresztül (https://
www.mkik.hu/hu/tszsz).
A szakvélemény elkészítésének határideje
30 nap, ami indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60 napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.

lendüléséhez közvetett módon a
TSZSZ munkája is hozzájárult. A
TSZSZ eljárások hatékonyságáról
készült átfogó tanulmány szerint
érdemes a szakértői szervhez
fordulni, hiszen a kérelmezők 40
százaléka jórészt hozzájut a pénzéhez, az eljárások egynegyede
megegyezéssel zárul. A testület
munkájával beváltotta a hozzáfűzött reményeket, folyamatosan
nő az (el)ismertsége: gyakran már
a helyszíni szemlén, a szakértők
jelenlétében megszületik a megegyezés a vitás felek között. Az
is előfordul, hogy elég a TSZSZ
nevének említése a megállapodáshoz.
A TSZSZ működésével
kapcsolatban bővebb információ
kérhető az
info@szabkam.hu e-mail címen
vagy a 06 42 416 074-es
telefonszámon.
A TSZSZ működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja

ÚJ pályázati felhívás munkahelyi képzések támogatására
A GINOP-6.1.5. és GINOP-6.1.617 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és
nagyvállalatok munkavállalói
számára ” c. pályázati felhívással Magyarország Kormányának célja a gazdaság versenyképességének megőrzése, a
vállalkozások
versenyképességének támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal
rendelkező munkaerő biztosítása.
Projekt megnevezése: Munkahelyi képzések támogatása
mikro-, kis- és középvállalatok
és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések
szakmai támogató programja
Rendelkezésre álló forrás: 31,5
Mrd Ft.

Finanszírozási alap: Európai
Szociális Alap
Megvalósulási időszak: 2018.
február 1–2020. december 31.
Fő kedvezményezett neve:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partnerek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzetgazdasági Minisztérium
Jelen program a gazdálkodó
szervezetek képzési igényeinek
megvalósulását kívánja támogatni, a szektor sajátosságainak
figyelembevételével, biztosítva
a vállalkozások által megszervezett és megvalósított képzések megfelelő minőségét és
nyomon követését.
A támogató program megvalósítása során a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara egyik legfontosabb feladatköre a területi
ügyfélszolgálatok működtetése. Ezek a konvergencia régió
18 megyéjében kerültek kialakításra a projektet támogató információs rendszer részeként.
A 18 megyei kamara helyszínén
létrehozott
ügyfélszolgálatokon egy pályázati tanácsadó,
illetve egy ügyfélszolgálati
munkatárs dolgozik. A munkatársak az érdeklődő vállalkozásoknak online és telefonos
ügyfélszolgálatot biztosítanak,
illetve helyszíni tanácsadással
is segítik a pályázati lehetőségek megismerését.
A felhívás részletei
megtalálhatók:
www.palyazat.gov.hu
Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei első GINOP
6.1.6-17 információs nap
2018. Június 7-én, 10.00 órától
kerül megrendezésre a Szabolcs megyei kamara székházában ( 4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u.2.), amelyre
szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Elérhetőségek
MKIK központi ügyfélszolgálat:
Budapest Szabadság tér 7.
06 1 474 5100/474 5105
info.ginop617@mkik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei ügyfélszolgálati
munkatársak:
Fodorné Rácz Katalin
06 30 219 4294
ügyfélszolgálati referens
racz.katalin@mkik.hu
Szondy Zsolt 06 20 420 8800
pályázati tanácsadó
szondy.zsolt@mkik.hu

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 ünnepi hangulat
a 2018. évi küldöttgyűlésen
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2018.
május 17-én tartotta évértékelő
küldöttgyűlését. Pekó László a
kamara elnöke elmondta, hogy
a megyei szervezet 2017-ben is eredményesen és költséghatékonyan
gazdálkodott.
A küldöttgyűlés alapvető témája a
kamara előző évi gazdálkodásának
értékelése és a 2018. 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 bel- és 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 szakképzé-

si feladatok ellátásában, szervezi és
bonyolítja a szakmai szintvizsgákat,
a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
megyei selejtezőit, 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 ellátja a Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság munkaszervezeti feladatait, szoros kapcsolatot tart

fenn a szakképző intézményekkel,
szakképzési centrumokkal, pályaorientációs tevékenységgel segíti az
általános iskolák tanulóinak pályaválasztását. 2017-ben 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 megalakulását - Pék- Cukrász,

Épületgépész, Építészeti, Fodrász,
Kézápoló és műkörömépítő, Kozmetikus, Pincér, Szakács - amelyeket az
elmúlt időszakban több szakmai rendezvény is kísért.
A már több éve működő Könyvelők
Klubja mellett, másfél éve nagy sikerrel működik a Női Klub, melynek
létszáma folyamatosan bővül, de a
nemrégiben megalakult 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 2017. évi mérlegbeszámolót, valamint a 2018. 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 sor került az idén
mestervizsgázott, összesen kilenc fő,
kézápoló és műkörömépítő, valamint
kozmetikus mesteravatására is, akik
a sikeres részmestervizsgákat követően átvehették mesterlevelüket.
A küldöttgyűlésen Pekó László ünnepélyes keretek között, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki
Aranyérmét adta át Huray Gábornak,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozat alelnökének és Kárpáti
Tibornak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagjának, a kamaráért kifejtett önzetlen és aktív tevékenységükért.
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Szaktanárok üzemlátogatását
támogatta a kamara

Tető alá került a kamarai támogatás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is
támogatta építőipari szakmákat
tanuló megyei diákok szakmai fejlődését. Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége a Nyíregyházi SZC
Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
bevonásával a tetőfedő és ács szakmákat népszerűsítő szakmai bemutatót szervezett a CONSTRUMA

szakkiállításon április 11-15. között.
A kamara a CONSTRUMA kiállítás
alatt üzemelő ács, tetőfedő, szigetelő és bádogos gyakorlati bemutató
megvalósítását segítő makett felépítéséhez nyújtott támogatást. A szakkiállításon résztvevő tanulók számára nagy élményt jelentett, hogy
testközelből ismerkedhettek meg
szakmájuk legújabb eljárásaival,
technikáival, illetve anyagaival.

H
I T E L
Országos MikroHITEL Program

VÁLLALKOZÓI
MIKROHITEL

KEZDŐ ÉS MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

Országos Mikrohitel kondíciói
q Beruházásra, forgóeszközre, ingatlan vásárlására, fejlesztésére
q Felvehető összeg: 2 x 10 millió Ft
q Egy vállalkozásnak max. 2 db élő hitele és max. 20 millió Ft tőkekintlévősége lehet
q Futamidő: beruházási hiteleknél legfeljebb 10 év, forgóeszköz hiteleknél legfeljebb 3 év
q Akár 12 hónap türelmi idő, ami alatt csak a kamatot kell fizetni
q Kamat: fix 3,9% a teljes futamidőre (nincs kezelési és egyéb költség)
q A hitelkérelem benyújtásához valamint a folyósítás feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó költségek az ügyfelet terhelik (pl. banki igazolás, tulajdoni lap, értékbecslés, közjegyzői okirat, jelzálog bejegyzés,
inkasszóra felhatalmazás költségei)

A nyújtott mikrohitel előnyei:
q Gyors és egyszerű igénylés
q Önerő nélkül is igényelhető
q A teljes hitelösszeg előfinanszírozott (a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett)
q Az előtörlesztés és az egyösszegű visszafizetés díjmentes
q Nincsenek rejtett költségek
Példa: Egy vállalkozás eszközökre és személygépjármű vásárlására 5 millió Ft
hitelt igényel 5 éves futamidővel és 2 hónap türelmi idővel.

Igényelt hitel összege

5 000 000 Ft

A teljes futamidő alatt fizetendő kamat összege

511 811 Ft

Visszafizetendő teljes összeg

5 511 811 Ft

Bővebb információ:
PRIMOM Alapítvány Nyíregyháza, Luther u. 16.
Tel: 42/502-121, 502-138, mikrohitel@nyirinku.hu, www.primomvk.hu

A kamara koordinációja mellett
vehettek részt a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum két tagintézményének, a Nyíregyházi SZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiumának, valamint a
Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának szaktanárai
azon az üzemlátogatáson, mely a
Marso Kft. nyíregyházi központjában valósult meg május elején.
Magyarország egyik legnagyobb
abroncs forgalmazójánál, a magyar
tulajdonban lévő, nyíregyházi székhelyű MARSO-nál jelentős hangsúlyt fektetnek a szakmai és partneri kapcsolatok kialakítására a helyi
szakiskolákkal. Ehhez kapcsolódóan 2017. év végén több alkalommal
is szerveztek iskolalátogatásokat,
ahol a diákok megismerkedhettek a
cég felépítésével, mindennapi munkájával, de kipróbálhatták magukat
a szervizben is.
Ezt a munkát folytatva idén május
elején a nyíregyházi székhely adott
helyet annak a találkozónak, amelyen részt vettek a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum, a Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Műszaki Középiskolája és
Kollégiuma, valamint a Nyíregyházi
SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma vezetői, szaktanárai, képviselői.
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Ezen szakképzési helyek gyakorlati
küldő területnek minősülnek a vállalat számára és az iskolák legfőbb
célja is az, hogy diákjai olyan gyakorlati képzőhelyszíneket válas�szanak, ahol megfelelő színvonalú
oktatás folyik.
A MARSO-nál a diákok modern gépekkel, korrekt munkakörülményekkel, megfelelő szakmai tudással
találkozhatnak amellett, hogy alkalmanként még egy-egy különleges
autót is szerelhetnek. Ezen kívül a
vállalat mindenben segíti a diákokat,
hiszen a törvényben meghatározott
béren kívül más, nem anyagi jellegű
juttatásban is részesíti őket.
A MARSO Kft. fontos értéke, hogy
megalakulása óta folyamatosan
növekvő és nyereséges vállalat,
amelynek alapító tulajdonosai,
azok családtagjai fontosnak tartják
a hagyományokat valamint a hosszú
távú, kiszámítható, korrekt, megbízható együttműködést minden üzleti
partnerrel és dolgozóval. Mindezeket az alapelveket pedig a jövő
MARSO autószerelőinek is át kívánják adni már az iskolapadban.
A látogatás résztvevői nem távoztak üres kézzel, hiszen a MARSO
felajánlásaként, a résztvevők közül
kisorsoltak egy főt, aki részt vehet
a Robert Bosch Kft. által, augusztusra szervezett „Alternatív hajtási
rendszerek 1” elnevezésű, kétnapos
tanfolyamon.
Forrás: Marso Kft.

Megalakult a Pincér
Mester Szakmai Tagozat
Kamaránk elnöksége alapszabályában rögzítette mester szakmai
tagozatok működtetését, ezáltal
széles szakmai fórum jöhetett
létre az adott szakmacsoport
mesterei, gyakorlati oktatói és
cégei számára, mely által továbbképzésekre, szakmai napok
szervezésére, a gyakorlati képzés
javítására lesz lehetőség.
Kiemelt szerepe lesz az újonnan
alakult tagozatnak, hogy összefogja a szakma mestereit, és új tagok
bevonásával népszerűsítsék a pincér szakmát. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a szervezésben, koordinációban, a tervezett munkák kidolgozásában vállal szerepet, egyfajta bázist nyújtva a Pincér Mester
Szakmai Tagozatnak.
A tagozat áprilisi alakuló ülésén a
megjelentek megismerték és elfogadták a tagozat alapszabályát és
működési szabályzatát, emellett
megválasztották a tagozat elnökét
Dr. Kovács Mihályné személyében.
Az ülésen említésre kerültek a közeljövő programjai, egyebek mellett
szakmai továbbképzés, üzemlátogatás és kiállítás szervezés.

Üléseztek az épületgépészek
2018. április 6-án a Balázs Tanyán
tartotta soron következő ülését
a tagozat, ahol Balázs László
tagozati elnök köszöntője után
Lengyel István a TIGÁZ-DSO Kft.
csoportvezetője tartott színvonalas előadást a TIGÁZ tulajdonosváltásáról, a műszaki átvételről, a
tervdokumentációk felülvizsgálatáról és az ellenőrzések változásairól.
Az eseményen szó volt az illegális
készülékcserékről, valamint az új

Nyíregyházi
Foglalkoztatási Paktum
Továbbra is igénybe vehetőek a
Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum foglalkoztatási és képzési
támogatásai

HR klub alakult
Hosszas előkészületek és szervezés után márciusban megalakult
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara HR
klubja.
A klub célja, hogy a klubtagok számára egy olyan fórumot hozzon
létre, ahol amellett, hogy fontos és
aktuális témákról hallhatnak, egymás munkáját is segíthetik tapasztalataikkal.
A klub minden eseményén a tagok
által javasolt és fontosnak tartott
témák kerülnek majd napirendre. Természetesen nem volt ez
másképp az első alkalommal sem,
amikor is a vállalkozásokat érintő
egyik legaktuálisabb téma, a GDPR,
azaz az Európai Unió új adatvédelmi rendelete került bemutatásra.
A jogszabállyal kapcsolatban részletes szakmai előadást hallgattak

meg a résztvevők, mely után számos gyakorlati kérdést is megvitattak a jelenlévők a márciusi alakuló
ülésen.
A klub második ülését májusban
tartották, ahol a munkaerő-megtartás volt a központi téma. A találkozón többek között szóba került,
hogy hogyan tudnak a munkaadók
eredményesen kommunikálni a
fiatal generáció képviselőivel, mi
jelenti a jó tanulási és munkakörnyezetet az X, Y és Z generációk
számára, valamint téma volt, hogyan érhetőek el hatékonyan az
újabb generációs munkavállalók.
A HR klub továbbra is várja HR vezetők és munkatársak jelentkezését! A HR klubbal kapcsolatos kérdésekkel Sarkadi Zsoltot kereshetik
az érdeklődők a 06 30 866-1771-es
telefonszámon vagy a sarkadi.
zsolt@szabkam.hu e-mail címen.

Műszaki Biztonsági Szabályzat elkészültéről.
Molnár Tamás tagozati titkár beszámolójában a szakképzés aktualitásai kerültek terítékre, mint például
a gyakorlati képzés a vállalkozások
szemszögéből, a tanuló előszerződés, valamint a közeljövőben indítandó mestervizsga tanfolyamokról.
Parázs vita alakult ki a tanulók
gyakorlati képzése kapcsán, ahol
a mesterek abban egyetértettek,
hogy minőségi javulásra van szükség.

A projekt keretében a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az alábbi támogatások igénybevételére nyílik
továbbra is lehetőség:
- Foglalkoztatás bővítését szolgáló
támogatás: legfeljebb 6 hónapra
legfeljebb 70% - a támogatott időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett vehető igénybe
- Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás: legfeljebb 90 napra legfeljebb 100%
- Bérköltség támogatás: legfeljebb 6 hónapra legfeljebb 100%
- a támogatott időszak felével
megegyező
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett vehető
igénybe
- Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
helyközi utazás költségeinek támogatása
- Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
lakhatási támogatás.

A projekt keretében támogatás
nyújtható az inaktívak, a közfoglalkoztatottak illetve a hátrányos
helyzetű (alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy
a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről,
GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket
egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
megváltozott
munkaképességű
személyek, roma nemzetiségű)
személyek támogatására.
A munkaerőigények bejelentésére
a paktumiroda@nyiregyhaza.hu
e-mail címen van lehetőség, vagy
személyesen a Paktumirodában
(Városháza, Kossuth tér 1. "A" épület 1. emelet 117 iroda, valamint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának Munkaerőpiaci és
Pénzügyi Osztályán (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). A bejelentéshez szükséges nyomtatványok elérhetőek itt.

Felhívás mesterképzésre
Május végével több szakmában
indít jelentős kedvezménnyel
mesterképzéseket a kereskedelmi kamara (autószerelő, festő, díszítő, mázoló és tapétázó,
gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, kereskedő, kézápoló és műkörömépítő, kőműves,

szakács, villanyszerelő), de további szakmák képzését is tervezik,
amelyre várják a jelentkezőket az
alábbi mesterszakmákban:
cukrász, karosszérialakatos,
fodrász, pincér
Bővebb információ:
+36 30 79 19 021, www.szabkam.hu
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Nagy sikerrel zárult a XI. Szakma Sztár Fesztivál

A kamara továbbra is segíti a pályaválasztás
előtt álló általános iskolásokat

Április 25-én véget ért a XI. Szakma
Sztár Fesztivál, ahol 236 tanuló mérhette össze tudását a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV) és a SkillsHungary nemzeti
döntőben és bemutatón. A záróünnepség keretében 43 szakmában
hirdették ki az első 3 helyezettet.
Az SZKTV és az OSZTV országos döntői mellett a látogatók a EuroSkills és
a WorldSkills versenyek válogatóit
és bemutatóit is megtekinthették.
A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigényes, „fizikai”
szakmák társadalmi presztízsének
és vonzerejének növelése a szakma tanulás népszerűsítése révén.
A verseny és a fesztivál jelmondata:
„a jó szakma felér egy diplomával!”.

További célja a rendezvénynek az
országos nyilvánosság biztosítása,
valamint a szakmák, szakképzés
népszerűsítése a tanulók körében.
A frissen felfedezett tehetségek
gondozása tudatosítja a szakképzés

növekvő jelentőségét és hozzájárul
a szakmai életpályák népszerűsítéséhez.
Az országos szakmai versenyeket
43 szakképesítésben hirdették meg
a Nemzetgazdasági Minisztérium és

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
megbízásából, a nappali tagozaton
végzős szakközépiskolai és szakgimnáziumi tanulók számára. 2018ban az elődöntőben minden eddiginél több, országosan 7032 diák vett
részt, amelyeket a területi kamarák
bonyolítottak le. A háromnapos
fesztivál első két napján gyakorlati
megmérettetés várt a versenyzőkre,
míg a harmadik nap az ünnepélyes
eredményhirdetésről szólt. Az idei
fesztiválon a Szabolcs megyei fiatalok is eredményesen szerepeltek,
hiszen megyénkből 8 döntős diák
került be az országos versenyre.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-3/2017/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken eredményesen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik
Szabó Fanni Bianka
felkészítő tanára: Sipos Zoltánné
helyezés: I. helyezett
szakma: Női szabó
iskola: Nyíregyházi SZC Wesselényi
Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kórik Márton László
felkészítő tanára: Batári Béla
helyezés: II. helyezett
szakma: Asztalos
iskola: Nyíregyházi SZC Wesselényi
Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

helyezés: II. helyezett
szakma: Férfiszabó
iskola: Lónyay Menyhért Baptista
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Tóth Attila
felkészítő tanára: Strempel Antal
helyezés: II. helyezett
szakma: Gazdasági informatikus
iskola: Kisvárdai SZC Petőfi Sándor
Szakgimnáziuma

Bedécs Attila
felkészítő tanárai: Belusné Sipos
Mária
Sebők András
helyezés: III. helyezett
szakma: Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Mihalovics Rita
felkészítő tanárai: Filéné Huszti
Zsuzsanna
Veres Antalné

Lente Regina
felkészítő tanárai: Csordás János
Kertész Ibolya
Polonkai Miklós
helyezés: IV. helyezett

szakma: Pincér
iskola: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
szakma: kőműves-hidegburkoló
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Csete Ferenc
felkészítő tanára: Sebők András
helyezés: V. helyezett
szakma: Épületgépész technikus
iskola: Nyíregyházi SZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Vidoven Balázs
felkészítő tanárai: B
 odó Zsolt
Kliebert Zsolt
helyezés: VI. helyezett

Mesterlevelet kaptak:
Bakti-Lévai Zsófia
kézápoló és műkörömépítő
Klenovszkyné Kocsis Ildikó
kézápoló és műkörömépítő
Mezei Klaudia
kézápoló és műkörömépítő
Szőcs Katalin
kézápoló és műkörömépítő
Gabulyáné Simai Alexandra
kozmetikus
Nagy Judit
kozmetikus
Olcsvári Nikolett
kozmetikus
Papp-Király Monika
kozmetikus
Szaponár Anett
kozmetikus

nulási és ösztöndíjas lehetőségekről. Így Kemecsén és Demecserben
a „Pályaorientációs tevékenység
Kisvárdán és vonzáskörzetében”
elnevezésű projekt konferenciáján,
illetve Nyíregyházán, a Diákparlament megyeházán megtartott éves
rendezvényén is beszámoltak tevékenységükről.
Március hónap végén vette kezdetét
az a minden évben elindított pályaválasztási kérdőíves felmérés, amely
a hetedik osztályos tanulókat célozza meg, vizsgálja érdeklődési körüket, az általános iskola utáni továbbtanulási terveiket, valamint számos
a munka világát érintő kérdést is tartalmaz. A kérdőíves felmérésbe idén
közel 600 megyei 7. osztályos tanuló
kerül bevonásra.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
továbbra is nagy hangsúlyt fektet
a szakmaválasztás előtt álló
általános iskolai tanulók tájékoztatására. Ennek apropóján 2018 első
negyedévében is számos település
általános iskolájában tartottak
tájékoztatókat a kamara pályaorientációs tanácsadói.
A kamara pályaorientációért felelős
munkatársai az év első negyedében
tekintélyes számú 6-7-8. osztályos
tanuló bevonásával tartottak osztályfőnöki órákat a megye számos
településén. Elsősorban a megyeszékhelytől távolabb eső vidéki
általános iskolák információval
történő ellátására fókuszáltak, így
Géberjén, Fábiánháza, Porcsalma,
Hodász, Kemecse, Vásárosnamény,
Ófehértó, Vaja és Nyíregyháza iskoláiba látogattak el. A pályaorientációs foglalkozások során a diákok
megismerkedhettek a képzési rendszerrel, bőséges információt kaphattak a továbbtanulási-, szakma- és
iskolaválasztási lehetőségekről, hiányszakmákról, ösztöndíjakról.
Januárban a tiszaújvárosi elektronikai cikkeket gyártó JABIL Circuit
Hungary Kft-hez és a Marso Kft.
gumi- és autószervizébe szervez-

tünk üzemlátogatásokat. A látogatások alkalmával betekintést nyerhettek a tanulók a munka és a szakmák
világába, a gyártási folyamatokba,
a cégek egyéb tevékenységébe és a
munkaszervezet felépítésébe is.
A kamara szervezésében 40 tanuló
látogatott el a XVI. Szabolcs Kupa
nemzetközi fodrász, kozmetikus,
műkörömépítő- és díszítő verseny
helyszínére, ahol Lukovics György,
a fodrász mester szakmai tagozat

elnöke köszöntötte a pályaválasztás előtt álló diákokat. A gyerekek
az alkotói munka, illetve a mesteri
alkotások és a látványos színpadi
programok mellett részesei lehettek
a szakmai workshop-nak is.
A kamara munkatársai több pályaorientációs rendezvény előadójaként tájékoztathatták a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és
pedagógusaikat a kamarai pályaorientációs tevékenységről, továbbta-

I. Szabolcsi Cukrász Kupa
2018. április végén, a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Sipkay Barna
Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumában, hagyományteremtő jelleggel,
első alkalommal rendezte meg a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarán belül működő Cukrász és Pék Mester
Szakmai Tagozat az I. Szabolcsi
Cukrász Kupát, melynek során a
megye cukrász tanulói mérték ös�sze a tudásukat tortadíszítésben.
A versenyzők két és fél órán keresztül díszíthették a hozott tortákat.
Az eredményhirdetést követően a
jelenlévők meg is kóstolhatták az
elkészült remekműveket. A torták
zsűrizését követően a legjobban

teljesítő versenyzők elismerésben
részesültek.
A zsűri tagjai a kamarán belüli Cukrász és Pék Mester Szakmai Tagozat
tagjai voltak, akik a szakmájukban
rengeteg elismerést szereztek, ezáltal kellő példaképei lehetnek a jövő
cukrászainak.
A versenyre összesen10 fő jelentkezett, akik 10. és 11. évfolyamos, illetve érettségi utáni képzésben részt
vevő cukrász tanulók.
A verseny megrendezésében nyújtott segítségért ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak, akik
a verseny helyszínét biztosították,
valamint a szponzorainknak, akik
nélkül a verseny nem jöhetett volna
létre. Szponzoraink kivétel nélkül
neves hazai alapanyag beszállítók.

I. Szabolcsi Cukrász Kupa díjazottai:
1. helyezett: Kézi Sára (Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
2. helyezett: Ignácz Regina Mária
(Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
3. helyezett: Reskó Andrea (Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
Különdíjban részesült: Erdődi Emese (Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

Pályaorientációval kapcsolatos
kérdéseikkel, bizalommal forduljanak kollégáinkhoz, Maczkó Mónika
(maczko.monika@szabkam.hu;
06 30 697-1024) és Szennai-Nagy
Annamária (nagy.annamaria@
szabkam.hu; 06 30 182-5641) pályaorientációs tanácsadókhoz.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-3/2017/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi kamarai kitüntetettjei
MKIK Elnöki Aranyérem

Vaján, akkor még más néven. A cég
az Ardagh MP Group holland cégcsoport tagja. A vállalat csoport a világ
legnagyobb márkáinak gyárt csomagolóanyagokat (konzervdoboz, italos
fémdoboz, festékdoboz, dezodorflakon). Legjelentősebb exportpiacai:
Németország, Marokkó, Koreai Köztársaság, Csehország, Románia, Ukrajna és Oroszország.

Huray Gábor
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozat alelnöke
Kárpáti Tibor
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja

Az „Év Vállalkozása” díj
A kitüntetett vállalkozás: Tréner
Kft. (Nyíregyháza)
A Tréner Kft. 1992-ben alakult.
Megalakulásától kezdve foglalkozik
hivatásos repülőgépvezető képzéssel. Képzési portfólióját elsősorban
az iskolarendszerű, integrált képzések határozzák meg, de egyéni,
moduláris képzésekre is van lehetőség. A pilótaképzés mellett számos
légiforgalommal kapcsolatos tevékenységet is végez a cég, mint pl.:
sétarepülés, repülőgép bérbeadás,
- értékesítés, mezőgazdasági repülés,
légi fotózás, repülőtér üzemeltetés,
földi személyzet képzés.

Az „Év Ipari Vállalkozása” díj
A kitüntetett vállalkozás: Ardagh
Metal Packaging Hungary Kft.
(Vaja)
Az Ardagh Metal Packaging Hungary
Kft. 1992-ben kezdte meg működését

Az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” díj
A kitüntetett személy: Kelemen Róbert egyéni vállalkozó
(Cégénydányád)
Kelemen Róbert 1999-től vállalkozó.
Működését mindig a több lábon állás
jellemezte. A vállalkozás indításakor
Fehérgyarmaton üzemeltetett egy
töltőállomást – jelenleg már a MOL
partnereként teszi ezt –, majd évekkel később az autópálya mellett két
töltőállomással bővítette üzleti érdekeltségeit, melyeket azóta is sikeresen
vezet. Mindezek mellett egy másik
kereskedelmi ágazatban is sikeresen
tevékenykedik: ruházati termékek és
túrafelszerelések értékesítésével foglalkozik.

Az „Év Kézműves Vállalkozása”
díj
A kitüntetett vállalkozás: Gy és Gy
Csőszer Bt. (Nyíregyháza)
A Gy. és Gy. Csőszer Bt. 1995-ben
alakult meg és működik azóta is stabilan, töretlen lendülettel az épületgépészeti szolgáltatások területén.
A cég Gyureskó Károly (tulajdonos)
szakmai vezetése és felügyelete mellett végez megbízhatóan és magas
színvonalon víz-, gáz- és fűtésszerelési szolgáltatásokat elsősorban a

lakossági piac igényeire alapozva.
Gyureskó Károly alapító és aktív tagja a 2007-ben alakult Épületgépész
Tagozatnak, valamint a 2017-ben
megalakult – a szakma megyei mestereit tömörítő – Épületgépész Mester
Szakmai Tagozatnak is.

Az „Év Szolgáltató Vállalkozása”
díj
A kitüntetett vállalkozás: Módszertan 2000 Bt. (Kisvárda)
A Módszertan 2000 Bt. 1996-ban
kezdte meg működését. A cég tulajdonosa – Szarvadi Antal – 1990-ben
ismerkedett meg a szervezet- és vezetésfejlesztéssel. Referenciái között
olyan jelentős vállalatok szerepelnek,
mint a GE-Tungsram, a TEVA vagy
a K&H Bank és mindezek mellett a
kamara vezetősége és munkatársai

részére is rendszeresen állít össze vezetői készségfejlesztő és csapatépítő
programokat.

„Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj
A kitüntetett személy: Páskuly Tibor, egyéni vállalkozó (Mátészalka)
Páskuly Tibor egyéni vállalkozóként
2013 óta foglalkozik tanulók képzésével. Gyakorlati képzőhelyként gépi
forgácsoló szakmában végzi magas
színvonalon és a jogszabályi feltételeket maradéktalanul betartva a

képzési tevékenységet. A kamara és a
képzőhely között évek óta folyamatos
a kapcsolattartás és jó az együttműködés.
„Kiváló Gyakorlati Oktató” díj
Dér Sándorné Kovács Éva
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Molnár István
Hotel Pagony – Újmajori Szabadidőpark Kft.
Szabó Balázs
S-Maszter-B Kft.
Szabó Sándor
Grillázs Kft.
Vincze Béla
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

„Kiváló Tanuló” díj
Bedécs Attila
A Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának
és Kollégiumának víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő szakos tanulója.
Csete Ferenc
A Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának es Kollégiuma épületgépész
technikus tanulója.
Éberhardt Attila
A Bánki Donát Műszaki Középiskola
autótechnikus szakos tanulója.
Kórik Márton László
A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma asztalos tanulója.

Lente Regina
A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma pincér tanulója.
Márta Alexandra
A Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakgimnáziumának tanulója.
Mihalovics Rita
A Vásárosnaményi Lónyay Menyhért
Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola férfiszabó tanulója.
Orgován Dániel

A Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola szakács tanulója.
Szabó Fanni Bianka
A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma női szabó tanulója.
Tóth Attila
A Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola tanulója.
Vidoven Balázs
A Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma kőműves-hidegburkoló tanulója.

