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A digitális fejlődés útján már több mint
7300 vállalkozás

2017. február 15-én került megrendezésre Nyíregyházán a Modern
Vállalkozások Programja megyei
Információs napja, melyen számos
kis-és középvállalkozó vett részt,
hogy közelebbről megismerjék a
program adta lehetőségeket.

A rendezvényt Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza polgármestere nyitotta meg, aki köszöntő beszédében
elmondta, hogy a program kiváló
lehetőséget biztosít az informatikai
fejlődésre a kis-és középvállalkozásoknak, megyei és országos szinten
egyaránt. A megyében élő kkv-nak
minél több informatikai megoldást
kellene használniuk ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a versenytársaikkal szemben. Kitért arra, hogy a digitális város mintaprojekt helyszíne
Nyíregyháza volt, melynek köszönhetően tavaszra 97%-os szélessávú
gyors internet infrastruktúra áll majd
rendelkezésre, amely európai szinten
is jelentősnek mondható.
A köszöntők sorát Pekó László a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke folytatta, aki elmondta, hogy az
infokommunikációs eszközök korszerűsége nagyban befolyásolja egy
vállalkozás hatékonyságát. A Modern Vállalkozások Programja pedig
remek lehetőség arra, hogy a vállalkozásokat elindítsa a digitalizáció
fejlődésének útján és tájékoztatást
adjon arról, hogy milyen fejlesztési
irányokban érdemes gondolkodni,
amelyekhez pályázati források áll-

nak rendelkezésre. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a kamarában
elérhetőek az IKT tanácsadók, akik
mindig szívesen fogadják, sőt várják
a vállalkozói megkereséseket. Kérte
a jelenlévő vállalkozókat, hogy éljenek a projekt kínálta lehetőségekkel,
fejlesszék, modernizálják vállalkozásukat.
A megyei rendezvény kapcsán több
meghívott előadó mutatta be a saját
tevékenységét elősegítő informatikai
eszközök, szoftverek, felhőszolgáltatások használatát, amelyekkel egy
vállalkozás hatékonyabban működhet a mai modern világban. Az előadások szünetében a megjelenteknek lehetőség adódott a meghívott
kiállítók és standok megtekintésére,
amely lehetőséget biztosított a partnerek és a vállalkozások közötti kapcsolatépítésre. A rendezvényt egy
fórumbeszélgetés zárta, ahol a jelenlévő szakértők válaszoltak az aktuálisan felmerülő infókommunikációt
érintő kérdésekre.
Röviden a programról:
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016 tavaszán hívta életre a
Modern Vállalkozások Programját,
mely a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális fejlődését, ezzel
versenyképességük fokozását segíti
informatikai technológiák és megoldások bevezetésével.
Eddig több mint 7300 kkv csatlakozott a programhoz. Ezek a vállalkozók felismerték, hogy az informatikai
eszközök és szolgáltatások használata hozzásegíti őket bevételeik növe-

léséhez, kiadásaik optimalizálásához
és hatékonyságuk fokozásához.
A mai digitalizációs fejlődés óriási,
nem egyszerű feladat lépést tartani
a változásokkal. A cégvezetők szakértő segítség nélkül gyakran érzik
úgy, hogy elvesznek a lehetőségek
tengerében. Ez az oka annak, hogy a
digitális eszközök adta lehetőségeket
csak korlátozottan használják, viszont emiatt jelentős lemaradásban
vannak európai uniós versenytársaikhoz képest.
A Modern Vállalkozások Programja
– Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a problémákra nyújt megoldást.
Országosan 27 infokommunikációs
tanácsadó áll rendelkezésre, akik
többéves szakmai tapasztalattal felvértezve felmérik a vállalkozások
digitális helyzetét, megvizsgálják informatikai felkészültségüket, majd
javaslatot tesznek a cégnél megvalósítandó fejlesztésekre. Mindezt a
program keretében teljesen díjmen-

tesen! A vállalkozások a részvételt
követően a Digitálisan Felkészült
Vállalkozás minősítést is megkapják,
amelynek birtokában plusz 5% vis�sza nem térítendő többlettámogatást
kaphatnak a GINOP-3.2.2 pályázaton,
amelyeket 2017. március 8-tól lehet
benyújtani.
A 127 állomásból álló Információs
Nap elnevezésű rendezvénysorozat
állomásain tartalmas, gyakorlati előadások mellett az informatikai területek szakértőivel is találkozhatnak,
konzultálhatnak az érdeklődők.

A pályaválasztási döntés megkön�nyítése érdekében a kamara számos
megyei vállalat bevonásával folyamatosan cég- és üzemlátogatásokat
szervez, míg a szakképzési centrumokkal együttműködve tanműhelylátogatási lehetőséget biztosít a 7. és
8. osztályos diákcsoportok számára.

A kamara pályaorientációs szakembere osztályfőnöki órák keretében
segíti a végzős diákokat a szakma –
és iskolaválasztási döntésben, emellett egyéni képességeik - készségeik
fejlesztésében. A kamara munkatársa továbbá a gyerekek reális önismeretének kialakításában is szerepet
vállal.
Szülői értekezletek keretében a tanácsadó kolléga információkat nyújt
a kamara pályaorientációs tevékenységéről, a középfokú iskolai szakképzési rendszerről, tájékoztatást ad
a hiányszakmákról, és felvázolja a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2017. február

www.szabkam.hu

SZABOLCS KUPA 2017

A következő Információs Nap
helyszíne és időpontja:
Vásárosnamény, 2017. március 8.
10.00 óra, Hunor Hotel és Étterem
(4800 Vásárosnamény, Szabadság
tér 25.), a részvétel díjmentes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket,
regisztrálni a
www.vallalkozzdigitalisan.hu
honlapon lehet!

Részletek a 4-5. oldalon

Tovább dolgozik a megyei fejlesztési és képzési bizottság

A kamara pályaorientációs tevékenységéről

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindig fontosnak tartotta
a pályaorientáció, a pályaválasztás kérdését, illetve a gazdaság
számára szükséges hiányszakmák
népszerűsítését.

kamarai
hírek

szülőknek az adott iskola és a kamara közötti együttműködésben rejlő
lehetőségeket.
A 2017 évben elérhető aktuális pályaválasztást segítő egyéb programokról
folyamatos tájékoztatást biztosítunk
minden érintettnek az alábbi elérhetőségeken:
facebook.com/szabolcs.palyavalasztas
www.szabkam.hu; www.mkik.hu
Maczkó Mónika
pályaorientációs tanácsadó
maczko.monika@szabkam.hu
T:30/697-1024
A program megvalósítását az NFA-

KA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság egyik legfontosabb feladata
2017-ben is a képzési irányokra és
beiskolázási arányokra vonatkozó
szakmaszerkezeti javaslat összeállítása lesz.
A bizottság már több éve minden évben elkészíti javaslatát, mely alapján kormányrendeletben jelennek
meg a szakmaszerkezeti döntések.
Az MFKB a javaslatok kialakításakor
számos adatbázis adatait használja
fel, hogy minél megalapozottabb
javaslatokat tehessen le a minisztérium asztalára. Ahogyan az elmúlt
években, úgy idén is munkaerő-piaci

kutatás keretében került sor a vállalkozások szakképző iskolát végzettek
iránti várható keresletének felmérésére. Idén közel százötven cég közreműködésével zajlott le a felmérés,
amely számos hasznos információval szolgál a bizottság számára.
A kérdőíves felmérés számos témakört érint, hiszen többek között a
vállalkozások beruházási elképzelései, a pályakezdő szakmunkásokkal
való elégedettségük és a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel kapcsolatos véleményük is megjelenik
a kérdezés során.
A vállalati adatfelvétel mellett
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
közel kétszáz szakmunkás pályakez-

dők megkeresésére is sor került, akiket a tanulmányaikról, szakmájukról,
terveikről kérdeztek a felmérést végzők. A felmérések eredményei több
évre tekintenek vissza, így alkalmasak arra, hogy azokból a megye mun-

kaerő-piacára vonatkozó tendenciák
legyenek megismerhetőek.
A program megvalósítását az NFA-KANGM-1/2016/TK/15 számú támogatási
szerződés alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatja.
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Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Az építőiparban tapasztalható
több száz milliárdos lánctartozások helyzetének kezelése szükségessé tette egy olyan szervezet
létrehozását, amely egy szakértői
eljárás lefolytatásával a szerződésből eredő teljesítések után
járó ellenszolgáltatás mértékét
állapítja meg és szakvéleményével segíti elő a felek megállapodását.

A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv – a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara mellett működve –
2013 óta látja el ezt a feladatot.
A Szervhez történő kérelem benyújtásának több módja lehetséges. Legegyszerűbb az elektronikus
kérelem befogadási rendszer használatával, ahol az űrlap kitöltése
és a vitás teljesítéshez kapcsolódó
dokumentumok csatolása után
egyetlen kattintással kérelmezhető a TSZSZ eljárása (az online felü-

let elérhetősége: www.miki-tszsz.
hu).
A szakértői vélemény elkészítése
díjazás ellenében történik, melynek összege a kérelmező által
megjelölt vitatott érték 1%-a, de
minimum 60.000 Ft és maximum
450.000 Ft.
2016 év végéig a beadott kérelmek
száma országos viszonylatban
meghaladta a 700 darabot. A beérkezett kérelmek közül 34 kérelem
megyei érintettségű. A megyei kérelmekhez tartozó vitatott összeg
nagysága 2016-ban megközelítette
az 500 millió Ft-ot. A kérelmek a
néhány százezer forintos követeléstől az 1 Mrd Ft-ot meghaladóig terjedtek, de a 10 m Ft alatti
követelést tartalmazó kérelem a
leggyakoribb. Szabolcs-SzatmárBereg megyében 2016-ban a legmagasabb vitatott összeg nagysága
meghaladta a 400 millió Ft-ot.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

A kérelmezett összegek nagysága ágazati megoszlás szerint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016
2%

2%
4%

5%

Épület villamosság
Tervezés
Épületgépészet
Közlekedés
Építésügy
87%

Kereskedelmi és Iparkamara 2017ben is szervez tájékoztató szakmai
napot a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának, valamint az
eddigi tapasztalatok bemutatására.
A TSZSZ működésével kapcsolat-

ban bővebb információ kérhető az
info@szabkam.hu e-mail címen
vagy a 06 42 416 074-es telefonszámon.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Nyíregyházi sikerek Hajdúszoboszlón
a IV. Schnitta Sámuel emlékversenyen

szaktanár volt. A versenyzők: Varga
Csaba, Boda Gábor (pincérek) - szakoktatójuk Bessenyei Tibor, Somogyi
Boglárka, Pirók Péter (szakácsok)szakoktatójuk: Somogyi Mihály
Földesi Csenge (cukrász)– szakoktató: Kolonnay István

A Schnitta Sámuel Magyar Éttermi
Kultúráért Egyesület negyedik
alkalommal rendezte meg a
Schnitta Sámuel Emlékversenyt.
A Vendéglátóipari Szakiskolák
regionális megmérettetésére2017.
január 25-én került sor a Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

A vendéglátó tanulóképzéssel foglalkozó iskolák emlékversenyén a
kelet-magyarországi régióból öt iskola csapata vett részt, Békéscsabáról, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Kisvárdáról és Nyíregyházáról.
A verseny célja, hogy a vendéglátó
képzésben résztvevő diákok lehetőséget kapjanak a már elsajátított
szakmai ismeretek bemutatására.
Az emlékverseny remek alkalom a
tanulók számára, hogy saját tudásukat összevessék a hasonló képzésben részesülő diáktársaikéval, továbbá a felkészítő szaktanároknak
is alkalmat kínál arra, hogy betekintést nyerjenek más intézmények
szakmai munkájába.
A komplex versenyen a pincér ta-

nulók számára többek között feladatként szerepelt a különleges
eszközök felismerése, étel- és italsor összeállítása és gálaétrendhez a
díszasztal terítése. Emellett a tanulóknak szakmai elméleti ismereteikről is számot kellett adniuk a nap
folyamán. Az emlékverseny kiemelt
részét képezte az előre kiválasztott,
szakácsok és cukrászok által megalkotott menüsorok megfelelő szervírozása angol, illetve svájci módban,
valamint a vendég előtti műveletek
végrehajtása is.
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A szakács és cukrász versenyt nehezítette az a körülmény, hogy az
ételsort tartalmazó ételek csak a
nyersanyag kosárban megadott
alapanyagokból készülhettek el.
A versenyen első helyezést ért el
a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Ők képviselik a régiót a márciusban megrendezésre kerülő országos
döntőn Veszprémben.
A csapat vezetője Somogyi Mihály

Az alábbi ételsor elkészítésével és
felszolgálásával érdemelték ki az
előkelő első helyezést:
• Süllő tatár citromos, pestós ruccola
ágyon mentás majonézzel, vöröskáposzta kaviárral
• Sáfrányos gyöngytyúk erőleves
kakukkfüves mellhúsával töltött
mini derelyével, blansírozott
zöldséggolyókkal és mustáros
petrezselyem papírral
• Pirított bélszín fejtett babos
sertésszűz mousselinnel, zsályás
jus-val, brokkolival és pagodakarfiollal töltött lapcsánkával,
baconchipssel, metélőhagymás
lecsós szivaccsal
• Almás ribizlizselén tálalt túrókrém fehérboros bajorkrémmel,
cukros roppanóssal, mandarinöntettel.

REACH regisztráció 2018
Az Európai Parlament és az
Európai Tanács 2006. december
18-án fogadta el a vegyi anyagok
regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 1907/2006/EK rendeletet.
A
REACH-nek
(Registration,
Evaluation, Authorisation and
restriction of CHemicals) nevezett
jogszabály 2007. június 1-jén lépett
hatályba, és rendelkezéseit az EU
valamennyi tagállamában közvetlenül alkalmazni kell. A jogszabály
által kötelezett ipari szereplőknek,
így alapvetően a vegyi anyagot
gyártóknak, importálóknak és to-

vábbfelhasználóknak, hazánkban
is eleget kell tennie a rendelet
előírásainak. Fontos tudni, hogy a
rendelet nem csak a szigorú értelemben vett vegyipar szereplőire
vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. építőipar,
műanyagipar, elektronikai cikkek
gyártói, stb.) is, ha tevékenységük
során a rendelet értelmében vegyi
anyagnak minősülő anyagot gyártanak, importálnak, vagy használnak fel.
A REACH rendelet utolsó regisztrációs időszaka 2018. május 31-én
zárul le. Eddig az időpontig kell
legkésőbb regisztrálniuk az Euró-

pai Vegyianyag-ügynökségnél a
vegyi anyagokat évi 1-100 tonna
mennyiségben gyártó vagy importáló azon vállalkozásoknak,
amelyek korábban már előzetes regisztrációt nyújtottak be az érintett
anyagaikra és a megadott határidőt
követően is folytatni szeretnék regisztrációköteles tevékenységüket.
Amennyiben egy érintett vállalkozás elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor termékét nem
hozhatja forgalomba az Unióban és
jelentős bírságot is kaphat.
Amennyiben EU-n belüli beszállítótól kerülnek beszerzésre az anyagok, és ipari vagy foglalkozásszerű
tevékenység során kerülnek felhasználásra, illetve továbbforgalmazásra, ebben az esetben nincs
regisztrációs kötelezettség. Ugyanakkor lehetnek egyéb REACH szerinti kötelezettségek, ezért fontos,

hogy minden vállalkozás tájékozódjon.
A REACH regisztrációval, vagy a
REACH rendelettel kapcsolatosan
felmerülő kérdéseikkel a vállalkozások a REACH Tájékoztató
Szolgálat munkatársait kereshetik az alábbi elérhetőségeken:
Honlap: www.okbi.hu
E-mail:
reach.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel: 06 1 476 1134, 06 1 476 1346
Az Európai Vegyianyag-ügynökség
(ECHA) készített egy gyakorlati útmutatót kkv vezetők részére, ami
tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a regisztrációval kapcsolatban. Ez a segédlet, illetve további
hasznos információ a kamara honlapján (www.szabkam.hu) megtalálható.

Megyei sikerek - SZKTV/OSZTV 2017.

A 2017-es évben is meghirdetésre
került a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny (SZKTV), illetve az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV).
A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal karöltve szervezi az
iskolarendszerű, nappali tagozatos,
végzős diákok részére.
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 tehet-

séges diákok megmérettetésére.
Kamaránknak, mint minden évben
a megyei elődöntők lebonyolítása a
feladata, amely január 03. és 18. között került megrendezésre. Idén megyénkből, 14 iskolából, 224 fő jelentkezett, 32 szakmában. A versenyeken
ténylegesen 202 fő jelent meg.
Legnagyobb létszámban magasépítő technikus, vendéglátásszervező-vendéglős és hegesztő diákok
jelentkeztek. Szintén magas volt a
részvétel az eladó és informatikai
rendszergazda szakképesítésekben.

A válogatóba 9 fő jutott be az alábbi
szakmákból és iskolákból:
2 szárazépítő (NYSZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma),
1 szakács (NYSZC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
1 fodrász és 1 női szabó (NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
1 magasépítő technikus (NYSZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma)

1 elektronikai technikus (NYSZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája
és Kollégiuma)
1 automatikai technikus (MSZC
Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
1 férfiszabó (Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola) A döntőnek minden évben a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
ad otthont, ahol nagyszabású fesztivál keretében zajlanak a szakmánkénti döntők. Az idei, 10. jubileumi
Szakma Sztár Fesztivál 2017. április
24-26. között kerül lebonyolításra.
Az itt kiemelkedő eredményt elérő

versenyzőket az MKIK meghívja a
WorldSkills és EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogatójára,
amelyek győztesei közül kerülnek
ki azok a szakemberek, akik képviselik hazánkat a nemzetközi versenyeken, 2017-ben Abu Dhabiban,
2018-ban pedig Budapesten.
További információkról, a versenyfeladatokról és megoldásaikról a
www.szakmasztar.hu honlap nyújt
tájékoztatást.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. sz.; Tel.: 42/311-544, fax: 42/311-750; e-mail: info@szabkam.hu,
Felelős kiadó: Nagyné Varga Katalin; Felelős szerkesztő: Sütő Péter; Nyomdai munkálatok és terjesztés: 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
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Elismerések a Szabolcs Kupán

ben, szervezési munkálataiban való
részvétel, a szervezési feladatok
szakmai felügyelete és irányítása.
Ezeket a feladatokat maradéktalanul és magas színvonalon teljesíti.
Lelkiismeretes közreműködésének
köszönhetően a rendezvény és a
rendezvénnyel összefüggésben a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismertsége és elismertsége is – nemcsak
országosan, hanem a szomszédos
országokban is – évről évre növekszik, amit a versenyzők számának
alakulása is alátámaszt.

A jubileum alkalmából kilenc
elismerő okleveleket adott át
Pekó László a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke azoknak a
szervezőnek, akik a Szabolcs Kupa
versenyek koordinációs munkálataiban vettek részt az elmúlt
tizenöt évben.

Az átadót megtisztelte jelenlétével
Szabó István, a megyei közgyűlés
alelnöke is. A szervezésért emellett,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, elnöki aranyérem elismerésben részesítette Lukovics György
aranykoszorús mesterfodrászt, a
Fodrász tagozat elnökét, kimagasló szakmai munkája elismerése és
megbecsülése jeléül.
Lukovics György 1990-ben indította el vállalkozását. Nagy hangsúlyt
fektet a folyamatos képzésre és ta-

nulásra, ami véleménye szerint a
sikeres működés alapfeltétele, különösen igaz ez a szépségipar területén működő vállalkozásokra, ahol
folyamatosan változik a trend és az
igény. 2001-től a Szabolcs-Szatmár-

Energetikai szakreferensek
igénybe vétele

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal arra hívja fel
a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2016. december 21-től
módosult a 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.

A módosítás szerint bizonyos gazdálkodó szervezetek energetikai
szakreferens igénybe vételére kötelesek.
A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre terjed ki,
amelyeknek a tárgyévet megelőző 3
évben az éves energia felhasználási
átlaga meghaladja a 400 000 kWh
villamos energiát, a 100 000 m3
földgázt, vagy a 3 400 GJ hőmen�nyiséget.
Az energetikai szakreferens megfigyelőként
és
tanácsadóként
vesz részt a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, továbbá javaslatokat fogalmaz meg
energiahatékony
üzemeltetési
megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel
kapcsolatban.
Az energetikai szakreferensek feladata többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során

elért eredmények kimutatása,
valamint az energia-beszerzéssel,
energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
A szakreferensek éves jelentést
készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az
energiamegtakarítási eredményekről, amelyet minden év május 31-ig
a cégek honlapján is közzé kell tenni.
Azok a gazdálkodó szervezetek,
amelyek energetikai szakreferens
igénybe vételére kötelezettek, az
igénybevételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál.
Bővebb információ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal
(http://www.mekh.hu/)
munkatársaitól kérhető a 06 1 459
7777-es telefonszámon vagy az
mekh@mekh.hu e-mail címen.

Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fodrász tagozatának elnöke. E tisztséggel együttjáró egyik
legjelentősebb feladata a minden
évben megrendezésre kerülő Szabolcs Kupa verseny előkészületei-

Korábbi kitüntetései:
• Aranykoszorús
mesterfodrász
(2004)
• Az Év Kézműves Vállalkozása
(2009)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaráért
(2015)

Kamarai hozzájárulás
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.
A nyilvántartás alapján nemcsak
új üzleti partnereket kereshetnek
a vállalkozások és egyéb szervezetek, hanem segítséget nyújt a nagyközönség részére is egy-egy megbízott vállalkozó kiválasztásához.
A 2011.évi CLVI. törvény értelmében az ötezer forintos kamarai
hozzájárulás megfizetése kötelező minden vállalkozás számára,
tárgyév március 31-dik napjáig a
területileg illetékes kamarába házi
pénztárába vagy az erre a célra elkülönített számlaszámra. Amen�nyiben a vállalkozás nem kérte
felvételét a nyilvántartásba, vagy
újonnan alakult, abban az esetben
regisztrációra is kötelezett a hozzájárulás megfizetése mellett, melyet
elektronikusan is megtehet a kereskedelmi és iparkamara honlapján
hozzáférhető adatlapon.

A kamarai hozzájárulás megfizetésével a gazdálkodó szervezet nem
lesz automatikusan a kereskedelmi
és iparkamara tagja, ez továbbra is a
cégvezető döntése, de a díj fejében
jogosult térítésmentes szolgáltatások igénybevételére, melyek a napi
munkájában jelentős segítséget jelentenek.
Ilyen szolgáltatások a gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
tanácsadás, az üzleti partnerkeresés, a pályázat és rendezvényfigyelés. Az üzleti partnerkeresés megkönnyítésére hozta létre a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara az
„üzlet@hálón” szolgáltatást, mely
minden regisztrált vállalkozás adatait tartalmazza, és a hasonló jelentős éves díjjal járó adatbázisok minden előnyét biztosítja ingyenesen.
Fontos tudnivaló, hogy a kötelező regisztráció nem azonos az
építőipari regisztrációval, tehát
az építőipari vállalkozásoknak ebben a rendszerben is kérniük kell
nyilvántartásba vételüket, és meg
kell fizetniük a kamarai hozzájárulást. További információk: Sz-Sz-B
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nyíregyháza, Széchenyi u.
2. 42/311-544; www.szabkam.hu;
info@szabkam.hu

Békéltető testület a fogyasztókért
Tapasztalatok a békéltető testület
2016 évi tevékenysége alapján,
mire figyeljenek a vállalkozók és
mitől óvakodjanak a fogyasztók.
Gyakori, hogy a fogyasztói jogvita
azért alakul ki, mert a vállalkozás
– alkalmazottja - nem ismeri megfelelően a jogi szabályozást, milyen
teendői is vannak, ha a fogyasztó
azért keresi meg, hogy az által vásárolt termékkel, megrendelt szolgáltatással kapcsolatban panasza
van, illetve a fogyasztó nem tudja,
hogy ha problémája van hova is fordulhat.
Békéltető Testület előtt zajló ügyekben is, legnagyobb a szavatossággal kapcsolatos panaszok aránya. A
fogyasztói szerződéseket a Polgári
Törvénykönyv szabályozza, de nem
keressünk benne ilyen címszót,
mert nem találjuk. Teljesség igénye
nélkül, a hibás teljesítés, a szavatosság, jótállás, ezek azok a jogi fogalmak amikre gondolnunk kell.
Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog
hibája miatt a fogyasztó a Polgári
Törvénykönyv szerinti szavatossági igény vagy jogszabály alapján
őt megillető jótállási igényt érvényesít. A vállalkozás a fogyasztó
nála bejelentett szavatossági vagy
jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni, a fogyasztó által
érvényesíteni kívánt jogtól eltérő
módon tesz eleget, ennek indokát
a jegyzőkönyvben meg kell adni.
Részletes szabályok a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények

intézésének eljárási szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben
találhatók.
Második témában egy új jelenségre hívom fel főleg az idősebb fogyasztók figyelmét. Jellemzően,
lakótelepi lakásokba csöngetnek be
hívatlanul, felajánlva a nyílászárók
hőszigetelését. A fogyasztók egymástól függetlenül azonosan adták
elő, hogy a váratlanul betoppanó
üzletkötő kihasználva, idős, egyedül élő fogyasztót, megtévesztéssel
veszik rá arra, hogy megrendelje a
hőszigetelést, és a megrendelő aláírásakor – jövedelmi viszonyukhoz
képest - jelentős összegű előlegnek
mondott, de a kapott megrendelőn
felmérési díjnak nevezett 40.000
– 60.000,- Ft közötti készpénz fizetettnek ki. A vállalkozási szerződés apró betűvel írott feltételeket
tartalmaz, mely tartalmában más,
mint amit az üzletkötő elmond, valamint az üzletkötő nem is végez
semmilyen felmérést, hiszen még
az ablakok méretét sem méri meg.
Az aláírt vállalkozási szerződésben
olyan dolgokat ismer el aláírásával a
fogyasztó, ami későbbi jogérvénye-

sítésnél a bizonyítást nehezíti. Ezért
azt tanácsolom, hogy mindig csak
előre átgondolt, általunk leinformált
vállalkozónál rendeljünk meg olyan
szolgáltatást, amire valóban szükségünk van és amelynek tartalmával is
tisztában vagyunk.
Végül a testület elmúlt éve pár
számban: 241 ügy fejeztünk be, ebből az ügyek 64%-a volt termékkel
kapcsolatos és 36%-a szolgáltatással
kapcsolatos. A tárgyalt időszakban
az ügyek 47,8 %-a volt megalapozott. vagyis a fogyasztó javára született döntés. ezen belül az ügyek
26,5%-ban született egyezség, 3
%-ban kötelező határozat, és ajánlást 18,3 %-ban fogalmaztunk meg,
az ügyek 65%-a került megszüntetésre és 22,4% volt az elutasítás.
Akinek lehetősége van az interneten
a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban sokoldalúan tájékozódhat
a fogyasztovedelem.kormany.hu
oldalon.
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
Békéltető Testület elnöke
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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. Ezen célok megvalósítását szem előtt tartva, a kereskedelmi és
iparkamara 2017-ben is lehetőséget ad
a gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak a mestercím megszerzésére támogatott formában. A támogatás fő célja,
hogy azokban a szakmákban, amelyekben a mesterszint kidolgozásra került,
támogassák a gyakorlati képzőhelyek
jogszabályi megfelelését. 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 foglalkozik 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: 2017. április 30.
A képzésre való jelentkezés feltételeit
és a rendeletben kiadott mestervizsga
követelményről szóló információkat
megtalálják az mkik.hu oldalon.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15
számú
támogatási szerződés alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.
További információ: www.szabkam.
hu; tel: +36 30 79 19 021, vagy személyesen a kamarában.

Változások az ATA igazolványok használatában
Az ATA igazolvány használata a
vállalkozások külpiaci megjelenését, külpiaci tevékenységét
könnyíti meg.
Egy olyan nemzetközi vámokmány,
amely egy éven keresztül lehetővé
teszi az áruk vámmentesen történő
ideiglenes kivitelét (pl. kiállításra,
munkavégzésre stb.), jelentősen
leegyszerűsíti az áruk harmadik
országba történő ideiglenes bevitelét.

Az ATA igazolvány alkalmazását
nemzetközi vámegyezmények: az
ATA Egyezmény és az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes
elfogadó országok saját törvényei
szabályozzák.
Az igazolványt ma már világszerte
76 országban elfogadják. Az elfogadó országok száma évről évre növekszik, a lista kamaránk honlapján megtalálható a www.szabkam.
hu oldalon.
A legfrissebb változások Dél Koreát

és Malajziát érintik. 2017.02.01-től
Dél-Koreában lehetséges az ATA
igazolványok meghosszabbítása,
Malajziában pedig nem fogadják
el az ATA igazolványt postai forgalomban.
Minden országnál érvényes,
hogy az ATA igazolvány
nem megfelelő használata
esetén büntetést kiszabása várható (pl. nem valós
áruérték
feltüntetése,
vámkezelések elmulasztása,

újrakiviteli határidő elmulasztása,
a bevitt áru értékesítése a vámhatóság bevonása nélkül, újrakivitel
elmulasztása bármely indokkal,
stb.).
Az ATA igazolványokkal
kapcsolatban bővebb
tájékoztatás kérhető a kamara
ügyfélszolgálatán
személyesen vagy a
06 42 311 544-es telefonszámon.
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Szabolcs Kupa 2017
Helyezettek a Szabolcs Kupa 2017. versenyen
Fodrászat:

A Váci Mihály Kulturális Központban került megrendezésre 2017.
február 12-én a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett XV.
Szabolcs Kupa nemzetközi fodrász, kozmetikus, műkörömépítőés díszítő verseny.  
A jubileum alkalmával a szépségipar minden területéről érkeztek
versenyzők, Magyarországról és a
határon túlról (Románia, Ukrajna)
egyaránt, 20 versenyszámban, tanuló és felnőtt kategóriában. Az elmúlt években megszokott versenyszámokon kívül a fodrász verseny
két új kategóriával bővült, a hajtetoválással és borbély „csatával”, valamint a kozmetikai versenyszámba is
bekerült egy új kategória - a Fantasy
Make-up.
A versenyt megtisztelte jelenlétével
Gurbánné Papp Mária a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Igazgatója,
valamint Fekete Balázs a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, aki köszöntő
beszédében elismerését fejezte ki
minden indulónak és felkészítő oktatóiknak munkájáért. Kiemelte,
hogy az ilyen megmérettetésen való
részvétel biztosítja a folyamatos
szakmai fejlődést és próbája lehet
egy-egy nemzetközi versenyen való
részvételnek, hiszen a legutóbbi
Göteborgi EuroSkills versenyen is
remekeltek a hazánkat képviselő
tanulók a szépségipar versenyszámaiban.
148 szépségipari szakember 178
nevezését regisztrálta a szervező,
a Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, akik 20 versenyszámban, ezen belül felnőtt és tanuló
kategóriákban mérhették össze tudásukat a nemzetközi mezőnyben.
A versenyszámok zsűritagjainak
nem volt könnyű dolga, mert a haj,

köröm és smink kreációk rendkívül
magas szakmai tudásról és kreativitásról tettek tanúbizonyságot. 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
övezte a nemes versengést, közel
800 érdeklődő fordult meg a nap
folyamán a Váci Mihály Kulturális
Központ küzdőtérré vált helyiségeiben. A szakmabeliek új termékekkel, szolgáltatásokkal is megismerkedhettek a frizura és a divat terén
egyaránt, akik számára egész napos
kedvezményes vásárlási lehetőséget
biztosítottak a megjelent kiállítók.
A nagyszínpadon egész napos és
látványos műsorokat tekinthetett
meg a szép számmal jelen lévő közönség, ahol fellépett többek között a Star School Énekiskola, After
School Tse, Effect Brake Dance
Crew, Glam Crew, Replay együttes,
Fekete László (Wing Tsun Kung Fu),
Nyíregyháza Táncklub, valamint a
budapesti Belvárosi Creative Stúdió
Köröm és divatbemutatóját is láthatták az érdeklődők.
A díjátadón felfokozott hangulatban vették át a megérdemelt elismeréseket a versenyzők, a szakmai
támogatók jóvoltából pedig számos
különdíj talált gazdára.

NŐI TANULÓ VERSENY "VÍZMARCELL" EGÉSZ FEJEN
(BABAFEJEN, VAGY MODELLEN)
1. Baranyai Vivien-Győr
2. Pócs Bettina-Kecskemét
3. Szaniszló Réka-Nyíregyháza
4. Wajandt Barnabás-Marcali
5. Szőke Katalin-Szajol
6. Polyák Evelin-Karcag
7. Révai Eszter-Ózd
8. Forgó Flóra-Albertirsa
9. Bodóczki Fruzsina-Gyula
10. Lukovics Áron-Nyíregyháza
11. Csík Edit-Békésszentandrás
12. Csorba Elizabet-Kecskemét
13. Harbula Boglárka-Mátészalka
14. Lantos Anett-Nagycserkesz
15. Enyedi Réka-Mátészalka
16. Bercsényi Evelin-Ózd
17. Móré Fruzsina-Mátészalka
18. Bognár Boglárka-Tiszalök
19. Tóth Eszter-Nyíregyháza
20. Berencsi Boglárka-Nyíregyháza
21. Szabó Dóra-Tiszalök
FÉRFI TANULÓ-KLASSZIKUS
HAJSZÁRÍTÁS - ANGOL VAGY
HINDENBURG
1. Wajandt Barnabás-Marcali
2. Csida Ágnes-Budapest
3. Perge Zsolt -Sopron
4. Antal Eliza-Budapest
5. Laki Mercédesz-Budapest
6. Nagy Alexandra-Budapest
7. Gajdos Lea-Budapest
8. Balogh Anita-Budapest
FÉRFI FELNŐTT TREND HAJVÁGÁS
1. András Dániel-Budapest
2. Boldis Boglárka-Budapest
3. Szakálos Fanni-Gyomaendrőd
4. Fucskó Gábor-Nyíregyháza
FÉRFI TANULÓ TREND HAJVÁGÁS
1. Gojdár
Jenifer-Hódmezővásárhely
2. Tóth Dorina Aida-Mezőcsát
3. Murányi Mariann-Mezőkövesd
4. Szilágyi Fanni-Gyula
5. Farkas Balázs-Nyíregyháza
6. Dékány Vivien-Gyula
7. Antal Eliza-Budapesti
8. Gajdos Lea-Budapesti
9. Csida Ágnes-Budapesti
10. Nagy Alexandra-Budapesti
SZABAD KATEGÓRIA - NŐI TREND
HAJVÁGÁS
1. Kosztin Norbert Krisztián-Budapest
2. Fórizs Nikoletta-Kászonyi
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"HAJTETOVÁLÁS"
1. Benyovszki Bálint-Cserépfalu
2. András Dániel-Budapest
3. Mihály Richárd-Mátészalka
FARSANGI KONTY 2017 FELNŐTT
1. Fórizs Nikoletta-Kászonyi
2. Lévai Katalin-Ukrajna
3. Barakonyi Kinga-Románia
FARSAGI KONTY 2017 TANULÓ
1. Csida Ágnes-Budapest
2. Szomora Melitta-Kászonyi
3. Baranyai Vivien-Győr
4. Polyák Evelin-Karcagi
5. Lakatos Anna-Karcagi
6. Rédainé Kiss Lilla-Karcagi
7. Bori Emese-Kisvárda
8. Szücs Eszter-Gyüre
9. Vadász Georgina-Karcagi
10. Csuka Evelin-Baktalórántháza
11. Bakos Tímea-Kék
NŐI FELNŐTT FONÁS:"NAPPALI"
1. Buzás Brigitta-Gyula
2. Kontra Ildikó-Gyula
3. Feke Alexandra-Gyula
NŐI TANULÓ FONÁS:"NAPPALI"
1. Mészáros Ramóna-Gyula
2. Surányi Alexandra-Gyula
3. Salánki Jennifer-Gyula
4. Fejes Szilvia-Gyula
5. Sarró Katalin-Orosháza
6. Varga Viktória-Mátészalka
7. Simon Nikolett-Hetényegyháza
8. Váradi Glória-Ózd
9. Nagy Fruzsina-Nyíregyháza
10. Tóth Brigitta-Kecskemét

ZSELÉ MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
/TANULÓ/
1. Makaráné Tardi Henrietta-Nyíregyháza
2. Kerekes Fanni-Kállósemjén

NŐI FELNŐTT FONÁS:"ESTÉLYI"
1. Gönczi Orsolya-Túrkeve
2. Hülvely Zita-Gyula
3. Molnár Gyöngyi -Hajdúdorog
NŐI TANULÓ FONÁS:"ESTÉLYI"
1. Baranyai Vivien-Győr
2. Földi Csilla-Gyula
3. Malomsoki Naomi-Gyula
4. Paczók Napsugár-Orosháza
5. Szöllősi Kitti-Gyula
6. Csuka Evelin-Nyíregyháza
7. Orosz Lídia-Debrecen
8. Bögösné Boros Boglárka-Debrecen
9. Csik Edit-Békésszentandrás
10. Juhász Fanni-Kecskemét
NŐI TANULÓ FONÁS:"A JÖVŐ
FRIZURÁJA"
1. Homonnai Enikő-Miskolc
2. Budaházi Evelin-Miskolc
3. Baranyi Gréta-Budapest
4. Soltész Ivett-Miskolc
5. Faragó Renáta-Miskolc
6. Vasas Enikő-Miskolc
Full Fashion Férfi
1. Dányi Joel-Budapest
2. András Dániel-Budapest
3. Boldis Boglárka-Budapest
4. Budaházi Evelin-Miskolc
5. Antal Eliza-Budapest
6. Nagy Alexandra-Budapest
7. Gajdos Lea-Budapest
8. Laki Mercédesz-Budapest
9. Csida Ágnes-Budapest
Full Fashion Női
1. Konovalov Tamás-Érd
2. Farkas Gréta-Érd

BORBÉLY "CSATA"
1. András Dániel-Budapest
2. Dányi Joel-Budapest
3. Fucskó Gábor-Nyíregyháza
4. Farkas Balázs-Nyíregyháza
5. Benyovszki Bálint-Cserépfalu
6. Boldis Boglárka-Budapest
7. Koroknai Gábor-Budapest
8. Csida Ágnes-Budapest
9. Laki Mercédesz-Budapest
10. Szilágyi Ottó-Budapest
11. Gajdos Lea-Budapest
12. Antal Eliza-Budapest
Műköröm:
3D MEDIA - MAGYARORSZÁG
NEVEZETESSÉGEI
1. Tőkés Lilla-Karcag
2. Bráner Angéla-Rakamaz
3. Chuhran Anna-Ukrajna
Díszítő v.sz. "ORCHIDEÁK" –
FELNŐTT
1. Lantos Anita-Karancslapujtő
2. Bráner Angéla-Rakamaz
3. Erdei Edina -Mátészalka
4. Lemákné Csák Julianna-Kocsord
5. Chuhran Anna-Ukrajna
6. Bence Alexandra-Ukrajna
7. Erdélyi Anna-Százhalombatta
ZSELÉ MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
/FELNŐTT/
1. Hubi Zsoltné-Bódvaszilas
2. Joó Katalin-Balkány
3. Oláh Kinga Roxána-Tarcal
4. Lemákné Csák Julianna-Kocsord
5. Zsatku Anett-Mátészalka

PORCELÁN MŰKÖRÖMÉPÍTŐ /
FELNŐTT/
1. Sikari Edina-Budapest
2. Nagy Annamária-Nyíregyháza
3. Oros Dóra-Budapest
Kozmetika:
I. évfolyamos tanuló /nappali
kikészítés-horható smink/
1. Csonk Regina-Tiszadob
2. Bodó Gabriella-Kisvárda
3. Schiller Vivien-Nyíregyháza
4. Nyitrai Dóra-Kecskemét
5. Kapás Noémi-Kecskemét
6. Mócza Evelin-Kecskemét
7. Krak Barbara-Kisvárda
FELNŐTT - "ALL IN GLAMOUR"
fantáziasmink
1. Székely Zsuzsanna-Budapest
2. Bukva Larissa-Románia
3. Lakatos Zsuzsi-Budapest
FELNŐTT - alkalmi smink "HOLLYWOOD CSILLAGA"
1. Székely Zsuzsanna-Budapest
2. Mohácsi Fanny-Hajdúnánás
3. Lakatos Zsuzsi-Budapest
II. ÉVFOLYAMOS TANULÓ ALKALMI SMINK - "HOLLYWOOD
CSILLAGA"
1. Kovács Renáta-Debrecen
2. Farkas Lili-Kecel
3. Tóth Natália-Debrecen
4. Molnár Dominika-Nyíregyháza
5. Tóth Dóra-Nyíregyháza
6. Oláh Veronika-Nyíregyháza
7. Patonai Éva-Kecskemét
8. Dolha Elizabeth-Mátészalka
9. Kovács Krisztián-Kisvárda
10. Paulusz Aletta-Nyíregyháza
11. Bocskai Alexandra-Nyíregyháza
12. Pethő Petra-Nyíregyháza
13. Fosztó Tünde-Nyíregyháza
14. Balogh Nóra-Csépa
15. Szurkos Laura-Nyíregyháza
Szabad kategória Fantasy make-up
1. Fogel Alexandra-Tata
2. Kóczon Fanni-Nyíregyháza
A Nap Hajszíne - Női trend:
Kosztin Norbert Krisztián
Nap hajszíne - konty felnőtt:
Fórizs Nikoletta
Nap hajszíne - konty tanuló:
Csida Ágnes
Nap hajszíne- Full Fashion:
Dányi Joel
Nap hajszíne - Férfi trend
Felnőtt: Boldis Boglárka
Tanuló: Gojdár Jenifer

Férfi nap hajszíne:
Felnőtt: Boldis Boglárka
Tanuló: Gojdár Jenifer
Különdíjban részesültek:
Női tanuló verseny- „Vizmarcell”
Lukovics Áron
Harbula Boglárka
Enyedi Réka
Móré Fruzsina
Bognár Boglárka
Szabó Dóra
Férfi felnőt-Trend hajvágás
Fucskó Gábor
Férfi tanuló-Trend hajvágás
Gajdos Lea
Farsangi konty
Lakatos Anna
Szücs Eszter
Csuka Evelin
Női tanuló fonás: „Nappali”
Fejes Szilvia
Sarró Katalin
Varga Viktória
Női tanuló fonás „Estélyi”
Szöllősi Kitti
Csuka Evelin
Női tanuló fonás „A jövő frizurája”
Soltész Ivett
Vasas Enikő
Különdíjat ajánlott fel:
Alfaparf
Ilcsi
CND
Londa
Stella Zrt.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
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