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Országos szakmai vizsgabizottsági elnöki és tagi
névjegyzék bővítése
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara egyik
kiemelt szakképzési feladata, hogy
az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli komplex szakmai záróvizsgák kapcsán javaslatot tegyen a
vizsgabizottság tagjaira vonatkozóan.
A kamara ennek kapcsán várja elsősorban olyan szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkező, aktív korú,
a gyakorlatban jártas, a pályázati felhívásban feltüntetett minimális feltételeknek megfelelő szakemberek
jelentkezését, akik a kamara megbízásából a vizsgákon vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági tagi teendőket
tudnak ellátni. A kamara javaslattételi kötelezettsége több szakmacsoportot is érint, melyek közül elsősorban az alábbi szakmacsoportok
és szakképesítések esetében várjuk a
pályázatokat:

a pályázó pályázatát a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarához is benyújthatja díjmentesen. A pályázati felhívás és a
pályázati adatlap a kamara honlapján
elérhető.
Az országos vizsgaelnöki névjegyzékbe kerüléssel kapcsolatban a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján érhetőek el a
pályázattal kapcsolatos információk
(www.nive.hu).
További információk Sarkadi Zsolt
szakképzési referenstől kérhetőek
a vizsga@szabkam.hu e-mail címen
vagy a 06 30 866-1771-es telefonszámon.
A program megvalósítását az NFA-KANGM-1/2016/TK/15 számú támogatási
szerződés alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (villanyszerelő, elektronikai technikus),
Faipar szakmacsoport (asztalos,
kárpitos),
Könnyűipar szakmacsoport (cipőkészítő, női szabó, férfiszabó),
Vegyipar szakmacsoport (vegyipari
technikus),
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (fodrász, kozmetikus).
Az országos vizsgabizottsági tagi
névjegyzékbe való bekerüléshez

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
(TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény
alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és
így a szakértői eljárás lefolytatását
kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó.
A TSZSZ eljárásának legfőbb célja az
elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása. A szakvélemény
elkészítésének határideje 30 nap,
ami indokolt esetben maximum 30
nappal meghosszabbítható, így 60
napon belül minden esetben lezárul
a szakértői eljárás.
A Szervhez történő kérelem benyújtásának legegyszerűbb módja
az elektronikus kérelem befogadási
rendszer használata, ahol az űrlap kitöltése és a vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok csatolása után
egyetlen kattintással kérelmezhető a
TSZSZ eljárása (az online felület elérhetősége: www.miki-tszsz.hu).
A szakértői vélemény elkészítése
díjazás ellenében történik, melynek
összege a kérelemben megjelölt vi-

2017. június 28-30-án, szerdától
péntekig várják a Mercure Budapest Buda Hotel Mátyás termébe.
A rendezvényen a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2017. május 15-től június
15-ig a https://www.b2match.eu/
kulgazdasagiertekezlet2017 oldalon keresztül lehet, amely felület
segítségével könnyen leszervezhetőek a B2B találkozások is.

A regisztrált exportőri rendszer (továbbiakban REX-rendszer) olyan,
– jelenleg elsősorban – az Európai
Unió Általános Preferenciarendszerének (továbbiakban GSP) keretében
alkalmazandó rendszer, mely az áruk
származásának igazolására szolgál.
Az Uniós Vámkódex 2016. május 1-jei
hatályba lépésével a REX-rendszer
szabályai értelemszerűen alkalmazandóak az Európai Unió által harmadik országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodások keretében
is, amennyiben erről az adott megállapodás rendelkezik.
Amennyiben az exportáló vállalkozások élni szeretnének a szabadkereskedelmi megállapodások keretében meghatározott kedvezményes
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tatott összeg bruttó értékének 1 %-a,
minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban szervezett tájékoztató rendezvényt a TSZSZ eddigi működési
tapasztalatainak,
eredményeinek
bemutatására. Várhatóan idén ős�szel újabb tájékoztató előadás kerül
megrendezésre a TSZSZ működéséről, amelyről a későbbiekben adunk
részletes tájékoztatást.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Tájékoztató a Regisztrált
Exportőri Rendszerről

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági Értekezlete

A Külgazdasági és Külügyminisztérium idén júniusban rendezi
meg a Külgazdasági Értekezletet,
amelynek keretében a vállalkozások rövid találkozások keretében
személyesen vehetik fel a kapcsolatot a külgazdasági attasékkal,
akik a külföldi országok piacát és
az exportlehetőségeket jól ismerő,
magyar szakemberek.
A rendezők a cégek képviselőit

Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv

vámtarifákkal, akkor a vállalkozást
előzetesen regisztrálni kell a fenti
rendszerben. A regisztráció egy egyszerű eljárás: egy regisztráció iránti
kérelem nyomtatványt kell kitölteni
és azt benyújtani a székhely, illetve
telephely szerint illetékes NAV megyei igazgatósághoz. A nyomtatvány,
valamint a REX rendszerrel kapcsolatban bővebb információ a NAV holnapján található.
2017. május 1-én lépett életbe az EUKanada szabadkereskedelmi megállapodás (CETA), amelyre szintén vonatkozik a fenti előírás. Eszerint tehát
a CETA megállapodás kedvezményes
vámtarifáinak eléréséhez az érintett
exportőröknek előzetesen regisztrálniuk szükséges a REX - rendszerben.
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Küldöttgyűlés és kitüntetések a kamarában
2017. május 19-én tartotta évértékelő küldöttgyűlését a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Pekó László
a kamara elnöke elmondta, hogy a
megyei szervezet 2016-ban is eredményesen és költséghatékonyan
gazdálkodott.
A küldöttgyűlés fő témája a kamara
előző évi gazdálkodásának értékelése és a 2017. évi pénzforgalmi terv
elfogadása volt.
A kamara elnöke a számszaki beszámolókhoz kapcsolódóan ismertette, hogy a kamara önkéntes taglétszáma stabil, az igénybe vehető
szolgáltatások köre egyre szélesebb,
igazodva a kamarai tagok és a kötelező regisztrációnak eleget tevő
vállalkozások igényeihez. Egyre többen veszik igénybe 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 növekvő az érdeklődés a szakmai előadások és konferenciák iránt is. Fontos szerepet vállal a kamara a szakképzési 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. 2016-ban összesen 99
mesterlevet adhattak át azoknak a
szakembereknek, akik tanulók képzésével is foglalkoznak, melyből 25en a Nemzetgazdasági Minisztérium
által finanszírozott mesterképzésen
vehettek részt, 74 főnek pedig 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.
A küldöttek a 2016. évi beszámolót,
valamint a 2017. tervet elfogadták.
A küldöttgyűlés zárásaként kamarai
kitüntetéseket adott át az elnök a
megyei gazdaság meghatározó szereplőinek, a kiváló tanulóknak és
oktatóknak, valamint a kitüntetések
mellett pénzbeli juttatásban is részesítette az országos szakmai tanulmányi versenyeken eredményesen
szereplő helyezetteket és felkészítő
tanáraikat. 

(Tudósítás 4-5. oldal)
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A Békéltető Testületi eljárás során
gyakori, hogy a fogyasztó cipő szavatossági üggyel kapcsolatban keresi az igazát. Nézzük mire is kell(ene)
figyelnünk cipővásárláskor.
Azt gondolnánk cipőt
vásárolni
egyszerű, de
nem így van.
Az alábbiakat ajánlom,
hogy vegyék
fig yelembe
mielőtt a kasszánál kifizetnék a kiválasztott lábbelit.
lehetőleg délután menjünk cipőt vásárolni. A nap folyamán ugyanis a láb
mérete egy kicsit megnő, s így a délután vásárolt cipő biztosan kényelmes lesz a nap bármely szakában.
Mindkét lábra próbáljuk fel a kiválasztott cipőt, mert előfordulhat,
hogy az egyik valamivel nagyobb,
mint a másik. Ügyeljünk arra, hogy
zárt cipőben ne érjen végig a láb,
hisz ez amellett, hogy kényelmetlen lehet, nem megfelelő illeszkedés
esetén a lábbeli belső felületének károsodásához is vezethet.
A felpróbált cipőben mindig járkáljunk egy kicsit. Figyeljük meg, hogy

Hol szorít a cipő!
– Első rész –

lépéskor nem nyomja-e lábujjainkat
a cipő eleje, nem tör-e, szorít-e valahol.
Ne válasszunk túl szűk orrú cipőt.
Ha szűk a cipő orra, akkor a lábujjak
összetorlódnak, emiatt a középső
ujj irányába tolódik minden ujj, ami
kedvez a bütyök kialakulásának.
Ne válasszunk túl merev talpú lábbelit se. Ha ugyanis túl merev a cipő
talpa, akkor viselése megváltoztatja
a lábizmok dinamikáját, ehhez pedig
egész testünknek alkalmazkodnia
kell.
Lehetőleg csak természetes anyagú,
jól szellőző lábbelit válasszunk.
A szandálok nagyon vékony pántjai
hosszabb viselés esetén szoríthatják
a bokát vagy a lábujjakat, rontva a
végtagok keringését.
Lábunk elsődleges feladata, hogy
megfelelő, rugalmas alátámasztást
biztosítson, és egyensúlyban tartsa
egész testünket, akár egy helyben
állunk, akár sétálunk vagy futunk.
Ehhez kifinomult felépítésre van
szükség, nem véletlen, hogy egész
testünket figyelembe véve lábunk
rendelkezik az egyik legkomplexebb

szerkezettel: 26 fő csont, 33 ízület, 19
izom és ín, továbbá 107 ízületi szalag
alkotja.
Figyeljünk oda, hogy a cipő gyártó általi rendeltetése megegyezzen
az általunk óhajtott céllal, amikor
a cipőt hordani szeretnénk. Ne essünk áldozatául a divatnak. A lábbelik sokféle változatban, modellkialakításban kerülnek forgalomba,
csoportosítani azonban a viseletük
körülményei alapján lehet őket. A
rendszeres használatú lábbelikhez a
tavaszi, őszi, nyári és téli lábbeli típusokat soroljuk, amely az évszakra
utaló rendeltetési célt is tükrözi.
Az alkalomszerű viseletű lábbelik
csoportjai a következőképp alakulnak:
• alkalmi lábbelik
• szabadidő-lábbelik
• sportlábbelik
• papucsok
Vásárlásnál nézzük meg a dobozon
vagy a használati utasításon, hogy
a lábbelit arra a célra gyártották-e
amilyen célra szánjuk. Később a
reklamációnál ennek jelentősége
lehet, hisz egy tavaszi cipőt, ha té-

len viselünk, és az a hóban beázik,
tönkremegy, hiába akarunk élni
szavatossági jogainkkal, a lábbelit
nem rendeltetésének megfelelően
használtuk. Jogszabály írja elő, hogy
a lábbelihez tartozó címkén tájékoztatni kell a vásárlót a termék rendeltetéséről, az anyag-összetételről,
illetve a használati és kezelési szempontból lényeges jellemzőkről. Ezek
a jellemzők megadhatók szöveges
illetve jelképes jelöléssel is. Követeljük meg, hogy az eladó jelölje meg a
használati utasításon, hogy milyen
célú és anyag-összetételű cipőt vásároltunk.
A lábbeli élettartamát befolyásolja a
viselés mellett a rendszeres ápolás és
tisztítás, ezért fontos, hogy a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően ápoljuk lábbelinket.
Ha a fent leírtakat betartva indulunk
vásárolni, remélhetőleg kevesebb
kellemetlenségben lesz részünk
a vásárlást követően. Következő
számban azt tárgyaljuk meg milyen
szavatossági jogaink vannak, és hogyan gyakorolhatjuk azokat.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.

A Modern Vállalkozások Programja felveszi a versenyt
a digitális lemaradással
A magyar kkv-k versenyképességének fokozása érdekében egy éve
indult projekt, a Modern Vállalkozások Programja iránt a vártnál
jóval nagyobb az érdeklődés a
vállalkozások körében.
A program azt tűzte ki célul, hogy
olyan átfogó segítséget nyújtson a
hazai cégek számára, amely hozzájárul informatikai fejlődésükhöz,
hatékonyabb és gazdaságosabb működésükhöz. Egy év alatt minimum
3000 vállalkozás digitálisan felkészültté válása volt a cél, de az eddigi
eredmények ezt messze túlszárnyalják.
Eddig több mint 9000 vállalkozás regisztrált a programba, 4700 kkv informatikai és
üzleti átvilágítása keretében
pedig felmérték a digitális
felkészültségüket is. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a cégvezetők mostanra már
elfogadták az országosan

28 infokommunikációs tanácsadó
működését, a mindennapjaik, életük részévé vált. Május hónapban
meghaladta a 3500-at azon mikro-,
kis- és középvállalkozások száma
is, melyek megkapták a Digitálisan
Felkészült Vállalkozás minősítést,
megfelelve a minősítés kiadása feltételrendszerének.
A 127 vidéki információs napra ös�szesen 4000 cégtulajdonos és döntéshozó érkezett, a rendezvények
közel 500 szakmai előadó részvételével zajlottak le. A Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítésnek
amellett, hogy presztízsértékkel
bír, további előnye, hogy birtoká-

ban plusz 5 % vissza nem térítendő
többlettámogatás vehető igénybe a
pár héttel ezelőtt megnyílt GINOP3.2.2 informatikai pályázatban. A
GINOP-3.2.2 48,2 milliárd forint
keretösszeggel biztosítja a kkv-k
digitális eszköz- és szolgáltatásfejlesztését, ami cégenként akár 24
millió forintot is jelenthet. A pályázati kedv intenzitását mutatja,
hogy folyamatosan érkeznek a pályázatok, és hetente 1 milliárd forint
összegű támogatást igényelnek a
hazai vállalkozások. Még nem késő
csatlakozni a digitálisan felkészült
vállalkozások közé, a pályázatok
benyújtására 2019. március 8-ig van
lehetőség.
A program során SzabolcsSzatmár-Bereg megyében:
-k
 özel 300 vállalkozás szerezte meg a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést
- közel 100 szoftverterméket
vezettek be a megyében és

7

kamarai h í r e k

ez a szám növekedni fog a benyújtott informatikai pályázatokkal
együtt
- közel 400 vállalkozást kerestek
fel és auditáltak a megyei IKT tanácsadók, és készítettek számukra
digitális vállalkozásfejlesztési útmutatót, javasoltak informatikai
termékeket, szolgáltatásokat
- közelít a 20-hoz a beadott informatikai pályázatok száma a GINOP3.2.2-ben, ahol 48,2 milliárd forint
vár a pályázókra
- 7 rendezvényen közel 1000 vállalkozás vett részt
- 15 informatikai beszállító kínál
megoldásokat minden területre
A Modern Vállalkozások Programja
a nagy érdeklődésre való tekintettel tovább folytatódik. A témával
kapcsolatban keressék a Szabolcs
megyei kamarában található IKT
tanácsadókat, akik megfelelő felkészültséggel tájékoztatják az érdeklődő vállalkozókat.
www.vallalkozzdigitalisan.hu

A megye szakmaszerkezetére tett
javaslatot az MFKB
2017. márciusában ismét ülésezett
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság. A
bizottsági ülés legfontosabb napirendi pontja a 2018/2019-es tanévre
vonatkozó szakmaszerkezeti javaslat elfogadása volt.
A beiskolázási arányok és képzési
irányok megvitatása előtt Dr. Erdei
Gábor, a Debreceni Egyetem docense
számolt be egy az előző évben elkészült tanulmányról, mely a bizottsági
javaslatok, illetve a szakmaszerkezeti
döntések hatásait vizsgálta, elsősorban a képző intézmények oldaláról.
Az országos adatfelvételen alapuló
elemzés számos hasznos és érdekes
információval szolgált a bizottsági
ülésen résztvevők számára, melyek
közül több felvetés is a bizottság segítségére lehet a közeljövőben.
A testület az ülésen elfogadta a
2018/2019-es tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti javaslatát, melyet
a jogszabályoknak megfelelő módon
és határidőig eljuttat az arra illetékes szerveknek. A javaslatok alapján
az elmúlt évekhez hasonlóan kormányrendeletben fognak megjelenni
a szakmaszerkezeti döntések az év
második felében. Az MFKB az iskolarendszerű szakképzés esetében szak-

képesítésenként, illetve szakgimnáziumi ágazatonként tett javaslatot
arra, hogy az adott szakképesítés és
ágazat a támogatott, a korlátozottan
támogatott vagy a nem támogatott
kategóriába kerüljön. Emellett meghatározásra került azon huszonöt
szakképesítés is, melyeket a bizottság a hiány-szakképesítések közé
javasolt a megyében. Az iskolarendszeren kívüli képzések tekintetében
a szakképesítéseket két kategóriába
- támogatott, illetve nem támogatott
- sorolhatta a bizottság, mely javaslat
a következő egy évre vonatkozóan
lesz irányadó.

REACH regisztráció
határidő:
2018. május 31.
Az Európai Parlament és az Európai
Tanács már 2006-ban elfogadta a
vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását
szabályozó REACH-nek (Registration,
Evaluation,
Authorisation
and
restriction of CHemicals) nevezett
rendeletet. A jogszabály rendelkezéseit az EU valamennyi tagállamában
közvetlenül alkalmazni kell.
A jogszabály által kötelezett ipari
szereplőknek, így alapvetően a vegyi
anyagot gyártóknak, importálóknak
és továbbfelhasználóknak, 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. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató előadást szervez a REACH
regisztrációval kapcsolatban. A legfontosabb tudnivalókról, illetve a
vállalkozások kötelezettségeiről az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályának munkatársaitól
hallhatnak részletes tájékoztatást. A
tájékoztató rendezvény időpontja:
2017. június 8., 10 óra; helyszíne a
kamara (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.). A rendezvény ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
az info@szabkam.hu e-mail címen,
vagy a 06 42 416 074-es telefonszámon lehet.

miatt értékes. A szakembereket a
mesteri cím viselésével együtt járó
magas szakmai követelményekre
felkészíti, a vállalkozás indításához
és működtetéséhez szükséges alapvető pénzügyi-, számviteli-, gazdasági ismeretekkel ellátja.
A mestervizsga célja, hogy biztosítsa a szakemberek számára a
szakmai fejlődés lehetőségét és a

tanulók képzéséhez szükséges ismereteket.
A mestereknek kiemelt szerepük lesz
a gyakorlati képzés irányításában, és
a jövő generációjának oktatásában.

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: r
each.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel: 06 1 476 1134, 06 1 476 1346

A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Mesterien teljesítettek

Hat szakmában szervezte meg tavasszal a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara annak a 28 mesterjelöltnek
a szakmai részmestervizsgát, akik
eleget tettek a magas szintű követelményeknek és sikeresen teljesítették a gyakorlati mestervizsgákat.
Ezek között voltak a cnc gépkezelő,
gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő, épület és szerkezetlakatos, épületasztalos, ipari gépész
és kereskedő szakma képviselői. A
sikeres vizsgákat követően júniusban ünnepélyes mesterlevél átadóra kerül sor.
Az elmúlt években igen nagy volt
az érdeklődés a mestervizsgák
iránt, hiszen a 2011. évi CLXXXVII.
törvény 31§ értelmében 2016. szep-

tembertől a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
mestervizsgával rendelkezik.
A megnövekedett igények miatt a
Szabolcs megyei kamara jelenleg
újabb hat szakmában indít az NGM
által támogatott, valamint kedvező
finanszírozású mesterképzéseket,
amelyekre az alábbi szakmákban
jelentkeztek a mesterjelöltek: autószerelő, járműfényező, karosszérialakatos, pincér, szakács, villanyszerelő. Az újabb jelöltek várhatóan
ősszel fejezik be a tanfolyamot és
tehetnek mestervizsgát, amellyel
bizonyíthatják szakmai felkészültségüket a mesteri címre.
A mesteroklevél nem csupán presztízse és a vele járó tudás és rang

A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
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Országos szakmai tanulmányi
versenyeken eredményesen
szereplő helyezettek
és felkészítő tanárai:
Németh Levente István Férfiszabó I. hely
Vásárosnamény-Lónyay
Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
Felkészítő tanár: Major
Erika

Magisz Kft.

Kondor Csaba - Elektronikai technikus I. hely
Nyíregyháza - Nyíregyházi SZC Bánki Donát
Műszaki Középiskolája
és Kollégiuma
Felkészítő tanár: Batta
Zsolt

Fodor Gergő Ádám - Szárazépítő III. hely
Nyíregyháza- Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Felkészítő tanár: Kliebert
Zsolt

Somogyi Boglárka - Szakács V. hely
Nyíregyháza
Nyíregyházi
SZC
Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Felkészítő tanár: Somogyi Mihály

Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

A pályaorientációs programokról

Szakmák versenye

László Tamás József Szárazépítő I. hely
Nyíregyháza - Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Felkészítő tanár: Kliebert
Zsolt

Eissmann Automotive Hungaria Kft.

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 tehetséges 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 201 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:
2 szárazépítő (NYSZC Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumából),
1 szakács (NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumából)

1 fodrász és 1 női szabó (NYSZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumából)
1 magasépítő technikus (NYSZC
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziumából)
1 elektronikai technikus (NYSZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiumából)
1 automatikai technikus (MSZC
Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumából)
1 férfiszabó (Lónyay Menyhért
Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskolából)
A döntő egy nagyszabású fesztivál
keretében zajlott az idei 10. jubileumi Szakma Sztár Fesztiválon, 2017.
április 24-26. között, amelynek
helyszíne a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpont volt.
A döntőben a megyénkből továbbjutott tanulók igen szépen
szerepeltek. Három aranyérmes
versenyző teljesített kíválóan:
László Tamás József (szárazépítő), Németh Levente István (férfiszabó) és Kondor Csaba (elektronikai technikus).
Fodor Gergő Ádám (szárazépítő)
bronzérmes lett, Somogyi Boglárka (szakács) 5 helyezést ért el.
A Skills Hungary versenyzője volt
Földesi Csenge cukrász tanuló, aki
4. helyezett lett.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15
számú
támogatási szerződés alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

A Sz – SZ – B Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara kiemelt figyelmet
fordít a pályaorientációs szakterületre, és részt vállal az általános
iskolások körében a pálya – és
szakmaválasztás megkönnyítésében, emellett a gazdaság számára
szükséges hiányszakmák népszerűsítését is végzi.

Partnerszervezeteinkkel, a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal,
illetve a Mátészalkai Szakképzési
Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával a Szakképzés Európai
Hetében több tanműhely látoga-

tást, és céglátogatást szerveztünk
az Európai Szakképzési Napokon.
A Nyíregyházán, és Nyírbátorban
megrendezett
pályaorientációs
rendezvények kapcsán számos
vidéki kistelepülésen élő diák, és
megyeszékhely közeli tanuló kerülhetett közelebb egy – egy szakmához.
A kamara pályaorientációs szakembere osztályfőnöki órák keretében
segíti az általános iskolákban a végzős diákokat a szakma – és iskolaválasztási döntésben és a céglátogatások keretében közelebb viszi őket a
valós munka világához.
Az elmúlt időszakban is megismer-

kedhettek a gyerekek a mátészalkai
Carl Zeiss Vision Hungary Kft.-ben
folyó termeléssel, és betekinthettek
az ott dolgozó szakemberek munkájába. Új partnerként köszöntöttük ebben a pályaorientációs programban a nyíregyházi Eissmann
Automotive Hungaria Kft. – t, ahol
szintén szívélyes fogadtatás várta
az általános iskolás diákokat, mind
a vezetőség, mind a termelésben
fontos szerepet vállaló szakemberek
részéről.
A Magisz Kft, Mag3 BMW
Márkaszervízben betekintést kaptak
a tanulók az autóiparban használt
innovációs technológiai fejleszté-

sekbe, kipróbáltattak egy elektromos autót és végigkísérhették a
szerviz mindennapi tevékenységét,
de voltak akik a cukrászat szépségével ismerkedtek meg testközelből a
már évek óta partnerként is elismert
Leányvári Cukrászdában.
Ezúton is köszönjük, minden cégpartnernek a közreműködését!
Maczkó Mónika
pályaorientációs tanácsadó
maczko.monika@szabkam.hu
T:30/697-1024
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Magyar-Olasz üzletemberek
a kamarában

Egészségesen a Női Klubbal
A Női Klub tavaszi klubtalálkozójának témája az Egészséges test –
Egészséges lélek volt, melynek keretében klubtagunk Husztiné Hajdú
Erika pszichológus tartott előadást
a lélekre vonatkozóan. Sok érdekes
információt tudtunk meg magáról a
pszichológiáról, annak területeiről,
különböző tréningekről, hogyan lehet egyensúlyt teremteni munka és
magánélet között. Maga a pszichológia, mint tudomány igen sokrétű,
az Energon Plusz Bt, aminek Erika a
cégvezetője, szintén széles körben
tevékenykedik, életvezetési tanácsadásokon kívül személyiségfejlesztő és cégfejlesztési tréningekkel is
foglakozik, mindezek mellett magatartás- és hipnoterapeuta is.
A klubtalálkozó helyszínéül a Csodaszertár – a XXI. századi szatócs-

bolt szolgált, vendéglátóink a tulajdonosok Matolcsi-Kovács Dorottya
és Matolcsi Balázs voltak. Ízelítőt
kaptunk a bolt széles választékából,
kóstolhattunk szörpöket, teákat, a
csodaszerként emlegetett különböző ízesítésű boreceteket. A tulajdonosok maguk is használják és
kipróbálják a termékeiket, és így saját tapasztalataikat oszthatták meg
velünk. A természetes és egészséges életmód és táplálkozás mellett
tették le a voksukat, elmondásuk
szerint e szerint is élnek.
Nemrég értesültünk róla, hogy a
bolt áprilisban elnyerte az "Év Boltja 2017" szakmai elismerést, illetve a
NÉBIH különdíjasa lett.
A márciusi klubtalálkozó is jól sikerült, ezt garantálta a jó hangulat, az
összhang a vidámság.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara szervezésében magyar–
olasz üzletember-találkozót rendeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konferenciatermében. Az eseményen jelen volt Francesco Mari, a
Magyarországi Olasz Kereskedelmi
Kamara főtitkára és Roberto Sarca
tiszteletbeli konzul is.
A Magyar-Olasz üzletember-találkozó jó hangulatban telt, amelyen az
olasz meghívott vendégeken kívül
számos megyebeli cég vezetője is
jelen volt. Az eseményen Roberto
Sarca tiszteletbeli konzul elmondta:
fontosnak tartja, hogy a térségben
lévő vállalkozók megfelelő kapcsolatot ápoljanak a külföldi partnerekkel,
hiszen ezzel is elősegíthetik a két ország közötti gazdasági fellendüléstemellett mint mondta, szorosan kötődik a megyéhez, hiszen több évet
töltött el a tuzséri Tékisz Zrt.-nél.
Nagyné Varga Katalin, a Szabolcs
megyei kereskedelmi kamara főtitkára kihangsúlyozta, hogy a két
ország között már eddig is nagyon

jó kapcsolat alakult ki a vállalkozók, cégvezetők között - legutóbb
például a mátészalkai Carl Zeiss és
az újfehértói Pa-Comp Kft. mutatkozott be az olasz partnereknek egy
hasonló esemény kapcsán. A rendezvényen továbbá egy olasz üzleti napot (Italian Business Day) is
előkészítettek a résztvevők, melyet
várhatóan ősszel rendeznek meg a
megyeszékhelyen.
Az esemény visszaigazolta, hogy a
magyar vállalkozók egyre több kapcsolatot tudnak kiépíteni a nyugati
partnerekkel az ilyen és ehhez hasonló találkozók alkalmával, amelyet a jövőben is folytatni szeretnének a szervezők.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2017. évi kamarai kitüntetettjei

Dankó László egyéni vállalkozó

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért” díj
A kitüntetett személy:
Nyitrai Gábor
Nyitrai Gábor 2004 és 2016 között
aktívan tevékenykedett a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldötteként
majd később elnökségi tagjaként a
megyei vállalkozások érdekében.
A kamara kereskedelmi tagozati
elnökségi tagjaként végezte lelkiismeretesen munkáját és működött
közre elsősorban az autókereskedelemmel foglalkozó helyi vállalkozások érdekében. Aktivitásával
és példamutatásával hozzájárult
a kamara elismertségének javításához, gazdaságban betöltött szerepének erősítéséhez. Az általa
irányított vállalat 2005-ben kiérdemelte az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” kitüntetést.
Az „Év Vállalkozása” díj
A kitüntetett vállalkozás: „KEVÍZ” 21 Zrt. (Nyíregyháza)
1991-ben alakult meg a “KE-VÍZ 21”
Kft., mely 1999-től részvénytársaságként, majd 2006-tól zRt.-ként
folytatta munkáját. A társaság 100%ban magyar tulajdonú, megalakulásától kezdve. Fő tevékenységi köre

a komplex mély- és magasépítés, de
ezen kívül foglalkoznak környezetvédelmi beruházások-, ipari- és vasúti létesítmények kivitelezésével,
valamint technológiai szerelésekkel
is, illetve 2003-tól az útépítési tevékenység beindítására is sor került. A
vállalat nevéhez fűződik például a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója vagy a sóstógyógyfürdői élményfürdő kivitelezése, illetve több megyei útszakasz
építése és rekonstrukciója is.

Az „Év Ipari Vállalkozása” díj
A kitüntetett vállalkozás: MSK
Hungary Bt. (Nyírbátor)
Családi irányítású vállalatként az
MSK Hungary Bt. mintegy 300
dolgozójával a nemzetközi tevékenységet folytató MSK Covertech
Group tagja. A vállalkozás több
mint tíz éve működik sikeresen
Magyarországon. Kezdetektől fogva a folyamatos megújulás és bővülés jellemzi a nyírbátori gyárat.
Meghatározó szereplője a megye
gazdaságának, a legjelentősebb
megyei vállalkozásokat összefoglaló TOP 100 megyei vállalkozói lista
biztos szereplője. Az vállalat elkötelezett híve a szakmai képzésnek,
fejlődésnek: rendszeresen szervez
munkatársainak belső képzéseket,
illetve a térségben élő fiataloknak
biztosít gyakorlati képzőhelyet.
Az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” díj
A kitüntetett vállalkozás: Dankó
László egyéni vállalkozó (Nyíregyháza)
Dankó László 1992 óta tevékenykedik a vendéglátás területén. Nyíregyházán és Nagykállóban sikere-

Az „Év Vállalkozása” díj: „KE-VÍZ” 21 Zrt.

Az „Év Ipari Vállalkozása” díj: MSK Hungary Bt.

mint ipari gépész szakmákban végzik magas színvonalon és a jogszabályi feltételeket maradéktalanul
betartva a képzési tevékenységet.
Az idei tanévben az említett szakmákból összesen 13 tanuló gyakorlati képzését végzi kiemelkedően
magas színvonalon tanulószerződéses jogviszony alapján. A kamara és a képzőhely között évek óta
folyamatos a kapcsolattartás és jó
az együttműködés.

sen és eredményesen működteti
éttermeit, amelyekben több mint
20 főnek biztosít munkahelyet. Fő
tevékenysége az a’la carte és menü
rendszerű étkeztetés. Éttermi kínálatában a házias, tájjellegű ízeket a
modern konyha elvárásaival ötvözi. A tökéletesen felszerelt és minden igényt kielégítő Unió Étterem
számos alkalommal szolgált már
családi és hivatalos rendezvények,
fogadások helyszínéül.
Az „Év Kézműves Vállalkozása”
díj
A kitüntetett vállalkozás: BanuSzer Kft. (Nyíregyháza)
A Banu-Szer Kft. 1991-ben kezdte
meg a működését. Mára egy több
mint húszéves múltra visszatekintő, stabilan működő, sikeres tevékenységet folyatató, régió szerte
ismert és elismert vállalkozásról
beszélhetünk, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyékben is teljesít megrendeléseket. A Kft. jelenleg tizenöt ember
megélhetését biztosítja. Kezdetben a cég fő profilja a gázvezetékek
építése, komplett épületgépészeti
kivitelezés (közületi és lakossági),
valamint gázkészülékek és alkatré-

szeik forgalmazása, beüzemelése
és szervizelése volt. A „klasszikus”
gázszerelési munkákon túl a cég
ma már nagykonyhai készülékek
és berendezések forgalmazásával
is foglalkozik.
Az „Év Szolgáltató Vállalkozása”
díj
A kitüntetett vállalkozás: Leányvári Kft. (Nyíregyháza)
A Leányvári Kft. családi vállalkozásként működteti a 25 éve sikeresen működő és nagy népszerűségnek örvendő Mokka Cukrászdát.
Helyben készített, eredeti tradíciók tiszteletben tartásával készült,
friss süteményeket, marcipán termékeket, gazdag tortaválasztékot,
helyben főzött fagylaltot és kávékülönlegességeket kínál vendégeinek Nyíregyháza egyik legkedveltebb cukrászdája.
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szakképzéséért” díj
A kitüntetett személy: Dr. Kovács
Mihályné (nyugdíjas gyakorlati
oktatásvezető, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Szakiskola)

Dr. Kovács Mihályné vendéglátóipari eladóként kezdte pályafutását, majd 1973-ban szakoktatóként
kezdett el dolgozni a Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakközépiskola
és Szakiskolában. Ezt követően az
intézménynek tanműhely vezetője, majd gyakorlati oktatásvezetője is volt. 2007-es nyugdíjazásáig
több mint harminc éven át oktatta a fiatalokat a vendéglátó-ipari
szakmacsoport valamennyi területén. Szakmai tapasztalatának,

felkészültségének, kreativitásának
köszönhetően tanítványai számos
alkalommal eredményesen szerepeltek a legnívósabb szakmai
versenyeken itthon és külföldön
egyaránt.
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj
A kitüntetett vállalkozás:
FIPKERSZ Kft. (Fehérgyarmat)
A vállalkozás 2005 óta foglalkozik
tanulók képzésével. Akkreditált
képzőhely, ahol hegesztő, vala-

„Kiváló Gyakorlati Oktató” díj
Botos György
Pull Bt.
Gyimesi István
NA-SZU Építőipari Kft.
Hutás László
Kisvárdai Szakképzési Centrum
II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Lakatos Mihály
La-Bel-La Kft.

Sipeki Zoltán
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája
„Kiváló Tanuló” díj
Fodor Gergő Ádám
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
Földesi Csenge
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Hegedüs Attila
Mátészalkai Szakképzési Centrum
Déri Miksa Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
László Tamás József
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Inczédy György Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Németh Levente
Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
Pósán László
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
Reskó Gábor
Mátészalkai SZC Bethlen Gábor
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Somogyi Boglárka
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

