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Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv
A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV.
törvény alapján az építészetiműszaki 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 Szervhez történő kérelem benyújtásának legegyszerűbb módja az elektronikus kérelem befogadási rendszer használata, ahol
az űrlap kitöltése és a vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentu-

mok csatolása után egyetlen kattintással kérelmezhető a TSZSZ
eljárása (az online felület elérhetősége: http://www.mkik-tszsz.
hu). A szakértői eljárás folyamatát
az alábbi ábra mutatja be részletesen.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2017. november 21-én tájékoztató
rendezvényt szervez a TSZSZ eddigi működési tapasztalatainak,
eredményeinek bemutatására. Az
érdeklődők az info@szabkam.hu
e-mail címen vagy a 06 42 416 074es telefonszámon jelezhetik részvételi szándékukat.
A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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www.szabkam.hu

15 éves a Plato Magyarországon
Megalakult az Épületgépész
Szakmai Mestertagozat
2017. nyarán kamaránkban elsőként alakult meg az Épületgépészeti Szakmai Mestertagozat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége által elfogadott és annak
alapszabályában
rögzítetteknek
megfelelően a mestertagozat célja,
hogy megfelelő alapot teremtsen
az épületgépész szakmacsoport
mesterei, gyakorlati oktatói és vállalkozásai számára a megfelelő tapasztalatcserére és folyamatosan
bővülő tudásbázis bővítésére. Az
alapítók további célja, hogy egy hatékonyan működő, pezsgő klubéleten keresztül a nem kamarai tagok
részére is vonzóvá tegyék a kamarai
tagságot.
A Mestertagozat elnöke Balázs
László, a titkári teendőket a kamara
részéről Molnár Tamás látja el.
Tagjai lehetnek a mestercímmel
rendelkezők és a gyakorlati oktatásban aktív szerepet vállaló
szakemberek, gyakorlati oktatók,
iskolai szakoktatók és cégvezetők.
A csatlakozásról a Mesterszakmai
Tagozat alapító tagjai és a legalább
egy éves szakmai tagozati tagsággal
rendelkező rendes tagok egyszerű
többségű szavazással döntenek.
Feladatai között szerepel a munkaprogram meghatározása, a tudás és tapasztalatok megosztása a
szakmán belül szervezett moderált
vagy kötetlen beszélgetések, üzemlátogatások formájában, valamint
módszertanok, eljárások fejleszté-

se, kidolgozása, valamint belső oktatások, képzések szervezése.
A tagozat tervezetten évi 2-3 alkalommal, illetve igény szerint ülésezik.
Tagság feltételei:
1. az a mester, vagy gyakorlati oktató, aki saját vagy munkáltatója
jogán a kamarai törvény hatálya alá
tartozik, és a kamara önkéntes vagy
pártoló tagja, akkor nincs külön
szakmai tagozati tagsági díj,
2. az a mester, vagy gyakorlati oktató, akinek vállalkozása van és a
kamarai törvény hatálya alá tartozik, és nem tag, akkor 10.000 Ft
szakmai tagozati tagsági díjat kell
fizetnie, évente
3. ha a kamarai torvény hatálya alá
tartozó szakmai tagozati tag nem
önkéntes tagja a SzSzBMKIK-nak,
de tagja a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarának, évi 5.000,- Ft szakmai
tagozati tagsági díjat fizet szolgáltatási díjként,
4. az a mester, vagy gyakorlati oktató, aki magánszemélyként tagja a
szakmai tagozatnak, vagy nem tartozik a kamarai törvény hatálya alá,
akkor pártoló tagként vehet részt a
szakmai tagozat munkájában,
5. az a mester, vagy gyakorlati oktató, aki nem tartozik a kamarai törvény hatálya alá, és betöltötte a 60.
életévét, akkor senior tag lesz, ami
nem jár tagdíjjal.
Információ: Molnár Tamás
(+36 30/2186-195
molnar.tamas@szabkam.hu)
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Ünnepélyes keretek között a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában került sor a Magyarországon
15 éve működő Plato találkozóra,
amelyre hazánkból és a határon túlról egyaránt érkeztek Plato tagok.
Magyarország
2003-ban csatlakozott a programhoz
A Plato program a KeletFlandriai Kereskedelmi és
Iparkamara kezdeményezésére, a
Flamand Kormány támogatásával
létrejött program, amely 1987-ben
indult útjára Belgiumban. Jelenleg
az EU-ban több mint 14 ezer vállalkozást foglal magában.
A programot 15 évvel ezelőtt a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara indította
útjára Magyarországon, a KKV-kat
támogató flamand minta alapján a
Flamand kormány támogatásával,
három megye részvételével (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg), ahol a fő
koordinátori feladatokat a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látta el, elősegítve
ezzel a hazai kkv szektor gazdasági
felemelkedését és kapcsolatépítési
lehetőségét. Azóta számtalan vállalkozás csatlakozott ehhez az újszerű
kezdeményezéshez és lett része egy
nemzetközi hálózatnak.
„Keresztapa” program
A Plato a kis- és középvállalkozásokra összpontosító „keresztapa” program, amelynek tagjai húsz-husznöt
fős csoportokat alkotnak. A nagyvállalatok megbízott vezetői kötelezettséget vállalnak arra, hogy havi összejöveteleken szakmai tanácsadással,
szakértői előadásokkal, tréningekkel, kontaktnapok és szemináriumok

szervezésével segítik a tagvállalkozások üzleti tevékenységét, A nagy
cégek képviselőinek irányításával
végzett munka segítségével a Plato
biztosítja a csoportos tanulás, a tapasztalatcsere, a tanácsadás, a hálózati működés, az üzleti fejlődés és a
határon túli kapcsolatépítés eredményességét, amely a jövőben is hozzásegíti a vállalkozásokat az előrelépésre, hazai és nemzetközi szinten.
Kapcsolatépítés a Plato-val
A találkozót Nagyné Varga Katalin a
magyarországi Plato program hazai
megvalósítója nyitotta meg, aki elmondta, hogy az elmúlt 15 év során
közel 500 kis –és középvállalkozás,
valamint 50 nagyvállalat kapcsolódott be a programba.

Pekó László a Szabolcs megyei iparkamara elnöke kihangsúlyozta, hogy
a Plato program egy olyan lehetőséget biztosít tagjainak, amely a kapcsolatépítéseknek
köszönhetően
gazdaságilag még stabilabbá tehet
egy-egy vállalkozást.
Az eseményt megtisztelte részvételével Zerline Van Acker is, a KeletFlandriai Kereskedelmi és Iparkamara projekt koordinátora, aki a Plato
programban rejlő lehetőségeket, valamint annak nemzetközi vonatkozásait ismertette.
Kis- és közepes vállalkozások kamarai támogatása
Dunai Péter, az MKIK főtitkára a
kamarák meghatározó szerepére
hívta fel a figyelmet a hazai KKV

szektor támogatásában. Elmondta: jelenleg is nagy sikere van a
szintén 15 éve működő Széchenyi
Kártya Programnak, a nemrégiben
elindított Modern Vállalkozások
Programnak és nem utolsó sorban
a Plato programnak. Kiemelte, hogy
a KKV-szektornak ki kell használnia
azokat az EU-s forrásokat, amelyek
előremozdítják egy vállalkozás termelékenységét a gazdasági életben,
ezzel együtt a jövőben további kkvszektort segítő uniós finanszírozású
programokra lehet számítani, amelyek többek között a saját dolgozói
képzésekre összpontosítanak majd,
a mellette működő tanácsadói hálózat irányításával.
A nap zárásaként a program tapasztalatairól és eddigi sikereiről számoltak
be a rendezvényen megjelent megyei Plato tagok, valamint a Fejér,
Hajdú-Bihar,
Győr-Moson-Sopron
megyéből, Szlovákiából, Romániából
érkező Platósok, amelyet üzletember
találkozó követett.
A Plato programot újabb megyei vállalkozókból álló 20-25 fős csoport bevonásával tervezzük bővíteni, ezért
további KKV-ék jelentkezését várjuk
2017. október 20 – ig a varga.katalin@
szabkam.hu email címre.
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Az előző számban arról írtam, hogyan vásároljunk cipőt, mire figyeljünk oda. Most abban adok tanácsot,
mit tehetünk, hogyan járjunk el,
milyen szavatossági jogaink vannak,
ha mégsem jártunk szerencsével
és a vásárolt cipő – de itt bármilyen
más termékre is gondolnunk kell,
ami nem garanciás- hibás.
Bevezetőben rögtön három olyan fogalmat használtam, ami értelmezése
sok fogyasztónak gondot okoz. Mikor
hibás a (cipő) termék, vagy ahogy a
jog fogalmaz, mikor van szó hibás
teljesítésről? Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint
a kötelezett – a cipőt eladó üzlet - hibásan teljesít, ha a szolgáltatás –adott
példánál maradva a cipő- a teljesítés
időpontjában – vagyis a vásárláskor nem felel meg a szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, vagyis gyártási
hibás.
A jog segíti a fogyasztót, mivel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell, (úgy kell tekinteni),
hogy a teljesítést követő hat hónapon
belül a fogyasztó által felismert hiba
már a vásárlás időpontjában megvolt,
kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon
belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.
Mit jelent az, hogy szavatosság: a szavatosságnak két formája van a kellékszavatosság és a termékszavatosság,
amikor szavatosságot mondunk általában a kellékszavatosságot értjük
alatta.
Jogi nyelven kellékszavatosság lé-
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Hol szorít a cipő!
– második rész –

nyegében azt jelenti, hogy bármilyen
termék eladásáról is legyen szó, a
kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék
hibájáért (pontosabban: a vásárláskor
a termékben már meglévő hiba-ok
miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági igénye a teljesítés
időpontjától számított két év. Ez a két
év azonban a bizonyítás szempontjából két részre oszlik, az első 6 hónapban a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy hibátlan terméket adott el,
de a hetedik hónaptól a szavatossági
idő végéig, tehát másfél évig a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a
termék már akkor hibás volt, mikor
megvásárolta. Leggyakoribb bizonyítási eszköz a szakértői vélemény.
Fontos szabály, hogy nem számít bele
az időbe a kijavítási időnek az a része,
amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
Téves az a szemlélet, hogy a használt
dologra nincs szavatosság, ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek a
két évnél rövidebb időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.
Ha a szerződés alapján szolgáltatott
dolog ingatlan, a kellékszavatossági
igény a teljesítés időpontjától számított öt év.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni
arra az esetre is, ha a kijavítás követ-

kezményeként új hiba keletkezik.
Minőségi kifogás alkalmával négy féle
jogosultság illeti meg a fogyasztót.
Kellékszavatossági igénye alapján a
jogosult választása szerint kijavítást
vagy kicserélést - kicserélés azt jelenti, hogy ugyanolyan terméket kell a
fogyasztónak kapnia - igényelhet kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha
az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással
érintett részére a kellékszavatossági
igény elévülése újból kezdődik. Ezt a
szabályt kell alkalmazni arra az esetre
is, ha a kijavítás következményeként
új hiba keletkezik.
Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a vételár egy
részének visszafizetését kérheti - a
hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerződéstől elállhat, - kérheti
a vételár visszafizetését - ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést
nem vállalta, e kötelezettségének a
törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a
jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Ki kell hangsúlyoznom, hogy a jog
nem ismeri a levásárlás intézményét,
tehát a fogyasztó nem kötelezhető
arra, hogy válasszon másik terméket
a hibás termék árának az értékében.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
kötelezettet - tehát a vállalkozást terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat
terhelő karbantartási kötelezettség

elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével
felmerült költségeket közrehatása
arányában a jogosult köteles viselni,
ha a dolog karbantartására vonatkozó
ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a
kötelezett e tekintetben tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
Gyakran halljuk azt a két szót is, hogy
garancia és jótállás: A hétköznapi
szóhasználatban megjelent garancia,
nem jogi kategória. Ezért amikor bemegyünk a boltba, megveszünk egy
cipőt, és az eladó azt mondja, két év
garancia van a termékre, feltehetően
a szavatosságra gondol, ami viszont
nem egyenlő a garancia jelentésével
(a hétköznapokban az a jótállást jelenti). A kötelező rendeletek szerint
pedig 1 év jótállásunk lehet tartós fogyasztási cikknél. Ez azt jelenti, hogy
a jótállási idő alatt a jótállási idő alatt
felmerülő minőségi kifogás esetében
lényegében a szavatossági jogokat
(kijavítást, kicserélést, árleszállítást,
elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni. A gyakorlatban
a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan „párhuzamosan” telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor
átfedésben vannak.
Végül néhány jó tanács: mindig őrizzük meg a vásárláskor kapott blokkot, nyugtát,- csak annak birtokában
tudunk reklamálni - mindig a vásárlás
helyén reklamáljunk, mindig vetessünk fel jegyzőkönyvet és annak egy
példányát kérjük el - hisz ez kötelező
- ha nem hajlandóak jegyzőkönyvet
felvenni írjunk bele a Vásárlók könyvébe.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke
A Békéltető Testület működését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja.

Ipari Kollégium a kamarában
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara adott
otthont az MKIK Ipari Kollégium soron következő kihelyezett
ülésének, amit szeptember 18-án
tartottak meg a kamara konferenciatermében.
A kollégiumi ülés résztvevőit
Nagyné Varga Katalin az SZ-SZ-B
MKIK főtitkára köszöntötte, aki a
megye gazdasági értékeire és a gazdasági élet stabilitására hívta fel a
figyelmet, amihez nagyban hozzájárul a kamara és a vállalkozók közöt-

ti szoros kapcsolat. Ezt követően a
„digitalizáció és munkaerőpiac” témakörében hangzott el egy előadás,
majd Gaál József az Ipari Kollégium
elnöke tájékoztatatta a beszállítói
mentor programról a megjelenteket.
Előadásából kiderült: a kormányzati gazdaságpolitika kiemelt prioritásai között szerepel a hazai
beszállítói háttéripar fejlesztése,
beszállítói hálózatok kialakításának elősegítése, a feldolgozóipari
beszállítók számának növelése
és azok megerősítése. Gaál József
kiemelte: a beszállítói program

fejlesztése folytatódik: erősítik
a forráskoordinációt, fejlesztik a
szolgáltatásokat, köztük a beszállítói adatbankot, sőt, létrehoznak
egy beszállítói tudásközpontot
is. Elhangzott az is: a program a
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járműiparra, az elektronikára és a
gépiparra fókuszál. A szakmai ülést
követően a Michelin Hungária Kft.nél egy cégismertetővel egybekötött gyárlátogatáson vehettek részt
a kollégium tagjai.

Régi Új szakma Nyíregyházán
Az idei szeptemberétől újra
forgácsoló szakmát tanulhatnak a
diákok a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiumában.
Hosszú évek óta először indul
nappali tagozaton forgácsoló képzés, amelyre nagy szüksége van a
munkaerőpiacnak. A jól képzett
forgácsoló szakmunkások, CNC
programozási ismeretek birtokában magas kereseti lehetőséggel,
biztos munkahelyhez jutnak.
A szakképzés elindítása jól illeszkedik azon elképzelésbe, mely szerint
az iskolarendszerű képzéseknek is
jobban kell igazodni a munkaerőpiac igényeihez, még szorosabbá
kell tenni a kapcsolatot az iskolák
és a gazdálkodók között, ezzel

hozzájárulva a strukturális munkanélküliség mértékének csökkentéséhez. A Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan támogatja ezen
elképzeléseket, így a közeljövőben
több hasonló szakma is beindulhat a kamara közreműködésével,
példaként említve a nyomdaipari
gépmesteri képesítést, vagy éppen
a gépi forgácsoló és gépgyártás
technológus előképzettségre épülő
CNC gépkezelői továbbképzést.
A szakmai képzés célja, hogy hos�szú távon gondolkodva, egymásra
épülő, szakmai továbbképzésekkel
versenyképes tudás birtokában kerüljenek a végzett szakmunkások
a munkahelyekre. Mivel a jelentkezők már 9. évfolyamtól külső
gazdálkodó szervezetek kizárólagos tanműhelyében sajátítják el a
szakma alapfogásait, kellő maga-

Szakképzést érintő változások
A 2017. évi LXXXVI. törvény 8. §-a
2017. január 1-re visszamenőleges
hatállyal léptette életbe a szakképzési alapnormatíva mértékének a változását. A szakképzési
alapnormatíva 453 000 Ft/fő/év
helyett 480 000 Ft/fő/év mértékre
változott, melyet 2017. január 1-től
lehet alkalmazni.
A gyakorlati képzéssel foglalkozó
gazdálkodó szervezetek számára
ismert, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükkel szemben
csökkentő tételeket vehetnek figyelembe. Ezen csökkentő tételeket érinti a megváltozott alapnormatíva.
Az a gazdálkodó szervezet, aki a
szakképző iskola tanulójával kötött
tanulószerződés alapján folytatott
gyakorlati képzés szervezésével tesz
eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét
tanulónként az alapnormatíva és a
280/2011. (VIII. 28.) Korm. rendelet
mellékleteiben található szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata alapján megállapított csökkentő tétellel
csökkentheti.
Miután a jogszabályi változás 2017.
január 1-re visszamenőleges hatállyal rendelkezik a szakképzési
alapnormatíva változásáról, így az
előlegbevallásai tekintetében önellenőrzéssel érvényesíteni lehet. Lehetőség van arra is, hogy a szakképzési alapnormatíva változását már a

havi bevallásban lehet alkalmazni.
Az alapnormatíva változása az éves
elszámolású beruházási kiegészítő
csökkentő tétel mértékét is befolyásolja.
Egyes adótörvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény
9. §-a által a személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletébe
beiktatásra került új, 4.37. pont. E
- szerint a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet
alapján a szakképző iskolában tanulónak gyakorlati képzésük ideje alatt
kötelezően biztosított nem pénzbeli
juttatások adómentes juttatásnak
minősülnek, visszamenőleg 2017.
január 1-től.
A szakképzési törvény 68. §-a és a
4/2002. (II. 26.) OM rendelet alapján a
gyakorlati képzők számára kötelezővé
teszi többek között a tanulók számára
az étkezéshez való hozzájárulás biztosítását. A gyakorlati napokra járó természetbeni étkezést 2017. január 1-től
a gyakorlati képzők 43,66%-os közteherrel tudták biztosítani. A jogszabályváltozás következtében a 2017. január
1-től megfizetett, étkezést terhelő adókötelezettséget a gyakorlati képzők
önrevízióval visszaigényelhetik.
A program megvalósítását az NFA-KANGM-1/2016/TK/15 számú támogatási
szerződés alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

biztosságot és jártasságot szereznek, ahhoz, hogy első munkahelyükön bátran merjenek a „gép mellé
állni”.
A szakképzési modell sikerességének alapja, hogy a képző-gazdálkodó szervezetek egymással
és az iskolával, a szakképzés első
évfolyamától szoros együttműködésben tervezik és egyeztetik a
szükséges ismeretanyagot. Az első
évfolyamon diákok két kizárólagos
tanműhelyben, de már a munkahelyi körülményeket és követelményeket megismerve sajátítják
el a szakmai alapokat. Majd ezt
követően a 10 és 11. évfolyamon
4-5 gazdálkodó szervezetnél, kis
létszámban (1-2 fő/gazdálkodó),
életszerű körülmények között
speciális szaktudást szereznek. A
10-11. évfolyamon gyakorlati kép-

zőhelyként szereplő vállalkozások
jelezhetik az általuk elvárt szakmai
előképzettséget a tanműhelynek
és az iskolának, ahol beépíthető
lesz a tananyagba, így a gazdálkodó szervezet 10. osztályban nem
egy ismeretlen felkészültségű diákkal találkozik, azaz megvalósulhat a folyamatos továbbképzés. A
végzést követően a friss szakmunkások már munka mellett esti tagozaton kapcsolódhatnak be a CNC
gépkezelői képzésbe, amelyben
1 év szakmai továbbképzés során
mélyíthetik el szakmai ismereteiket.
Mindennek
eredményeképpen
megvalósul a klasszikusan munkaerő-piaci háttérre épülő duális
szakképzés, ahol a végfelhasználó,
azaz a vállalkozások jól képzett,
„kész” munkaerőhöz jutnak.

Osztrák kereskedelmi ügynöki
üzletember találkozó – Kapcsolatépítési lehetőség Ausztriában
Az Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Kamarai Szakszövetsége
üzletember találkozó alkalmával kívánja bemutatni a Bécsi
Magyar Nagykövetség Külgazdasági Osztályával közösen az
osztrák kereskedelmi ügynökök
értékesítési gyakorlatát.
A rendezvény keretében az érdeklődők információt kaphatnak
– többek között – a kereskedelmi
ügynökök tevékenységéről, a velük való együttműködés előnyeiről, valamint a találkozó egyéni
megbeszélésekre is lehetőséget
nyújt az érdeklődő vállalkozások
és a kereskedelmi ügynökök között.
A rendezvény időpontja:
2017. november 22., 12.30
A rendezvény helyszíne:
Magyarország Nagykövetsége,
1010 Wien, Bankgasse 4-6.
A szervezők a magyar cégeket elsősorban az alábbi szakterületekről várják:
• Fa- és építőanyagok
• építőipari anyagok, termékek,

innovatív építőanyagok
• szigetelő anyagok
• ajtók, ablakok, lépcsők, stb.
• Bútor és mindenféle lakberendezési termékek
• Elektronikai termékek és
elektromos készülékek
• Műszaki alap- és segédanyagok
Megfelelő számú jelentkező esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lehetőséget biztosít a
megyei vállalkozások számára
az üzletember találkozón való
részvételre. A kamara gondoskodik a vállalkozók utaztatásáról,
valamint szállásuk foglalásáról, a
programon résztvevő vállalkozásoknak mindössze a szállásköltséget kell fedezniük.
Amennyiben felkeltette érdeklődését az esemény, kérjük,
hogy az info@szabkam.hu e-mail címen jelezze részvételi szándékát az alábbi adatok megadásával, 2017. október 10-ig:
• Cég neve
• Résztvevő neve
• Telefonszám
• Tevékenység
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Foglalkoztatási paktumok
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A kamarai pályaorientációs nyári táborokról

Az országos és a megyei foglalkoztatáspolitikai célok, illetve a
gazdaságfejlesztési elképzelések
megvalósításához kapcsolódóan
európai uniós források bevonásával foglalkoztatási paktumok
létrehozására nyílt lehetőség
Magyarországon.
A foglalkoztatási paktumok minden esetben a helyi igényekre
alapozva, a helyi szereplők bevonásával és összefogásával támogatják új munkahelyek megteremtését, melynek köszönhetően
a munkanélküliség csökkenése, a
foglalkoztatás színvonalának növelése, valamint a munkaerő-piacról jelenleg kiszorult hátrányos
helyzetű rétegek integrációja
valósulhat meg. A paktumok ke-

retében a munkaadók igényeire
alapozva képzési programok indulhatnak el, melyek eredményeként javul az adott térség foglalkoztatási helyzete.
A foglalkoztatási paktumokon belül több programelem megtalálható. Egyik ilyen elem a képzések
indításának támogatása, melyek
segítségével új munkahelyek hozhatóak létre. A képzések esetében
fontos kritérium, hogy nem csak
OKJ-s képzések szervezhetőek,
továbbá ehhez a pillérhez kapcsolódva egyéb (pl.: a képzési ideje
alatt keresetpótló juttatás, utazás,
gyermekfelügyelet) költségekre is
igényelhető támogatás az álláskeresők számára.
A képzések mellett bérjellegű támogatások igénybevételére is van

LEHET, HOGY TE IS STARTUP VAGY?

REGISZTRÁLJ ÉS TUDD MEG,
MILYEN LEHETŐSÉGEK VÁRNAK RÁD!
INPUT PROGRAM

Projekt időtartama:
2017. január. –
2019. március.

150+
rendezvényt szervez
országos szinten

200+
startup számára segít
globális szintre lépni

800+
startup résztvevőt
von be a programba

AZ INPUT PROGRAM CÉLJA, HOGY SEGÍTSE AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN MEGJELENŐ MAGYAR INNOVATÍV ÖTLETEKET. TUDD MEG MIHAMARABB, HOGY NEKED MIBEN TUDUNK – INGYENESEN – SEGÍTENI!
VEGYÉL RÉSZT A 150 VIDÉKI HELYSZÍNEN MEGSZERVEZETT RENDEZVÉNYEINK, KÉPZÉSEINK EGYIKÉN, VEDD
IGÉNYBE A HELYI KOORDINÁTORAINK SZAKTUDÁSÁT, VAGY KÉRJ MAGAD MELLÉ EGY SZAKÉRTŐ MENTORT, AKI
VÉGIG KÍSÉR AZ UTADON!
REGISZTRÁLJ MÉG MA, HOGY MIHAMARABB MEGKEZDHESSÜK A KÖZÖS MUNKÁT!
A PROGRAM HÁROM FŐ SZAKMAI PILLÉRBŐL ÁLL:
• Ingyenes rendezvények és képzések
• Országos koordinátor-, valamint mentorhálózat
• Nemzetközi részvétel elősegítése
12 egyetemi városban rendelkezünk helyi, állandóan jelenlévő területi koordinátorokkal, akiknél a jelentkezők igénybe vehetik az INPUT programhoz kapcsolódó
ingyenes szolgáltatásokat, felmérhetik hiányterületeiket, bővíthetik kapcsolati tőkéjüket, s megtalálhatják a számukra legideálisabb mentort, üzleti angyalt, befektetőt.
MIT KÍNÁLUNK?
Komplex programot, melyet a startup ökoszisztéma szereplőit jól ismerő szakértői csapat állított össze és koordinál a kezdeti lépéseitektől kezdve egészen az első
nemzetközi szereplésetekig, sőt még azon túlmenően is.
KINEK?
Korosztály nélkül minden, az IKT szektorban innovatív lehetőséget tartalmazó Közép-Magyarországi Régión kívüli induló, vagy már a kezdeti lépéseket megtevő ötletgazdának és vállalkozásnak.
HOGYAN?
Csatlakozz hozzánk és engedd, hogy végig kísérjünk utazásodon, melynek állomásai a képzés, a mentorálás
és az üzletfejlesztés, célja pedig a nemzetközi piacra lépés.
SZEMÉLYRE SZABOTT FEJLESZTÉS, KOMPLEX TUDÁSBÁZIS
MENTORÁLÁS
ÜZLETFEJLESZTÉS
NEMZETKÖZI PIACRA JUTÁS

Regisztrálj honlapunkon és koordinátoraink
napokon belül felveszik veled a kapcsolatot!
www.inputprogram.com

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

lehetőség a paktumok keretében,
hiszen a foglalkoztatás bővítését
segítő bértámogatás, bérköltség
támogatás, a munkatapasztalat
szerzést elősegítő bérköltség támogatás, valamint az önálló vállalkozások indítása is támogatható. A bérjellegű támogatások
esetén bizonyos időtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség
is előírásra került, kivételt képez a
munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatás.
A foglalkoztatási paktumokban
többek között gazdasági szervezetek, non-profit szervezetek,
önkormányzatok, gazdasági kamarák, illetve a kormányhivatal
vesznek részt, melyek tevékenységük összehangolásával az adott
térség gazdaságának fejlesztését
szolgálják.
A foglalkoztatási paktumok célkitűzései:
• a munkanélküliség csökkentése,
• a foglalkoztatási színvonal
emelése,
• új munkahelyek megteremtésének támogatása,
• a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének elősegítése,
• a gazdaságfejlesztés és a szakképzés összehangolása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több foglalkoztatási paktum
jött létre megyei, megyei jogú városi és helyi szinten. A paktumok
célcsoportjai: álláskereső hátrá-

nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak. A
foglalkoztatási paktumokkal kapcsolatban bővebb információk a
paktumirodáktól kérhetőek.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig az alábbi foglalkoztatási paktumok alakultak meg:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási Paktum,
• Nyíregyházi
Foglalkoztatási
Paktum,
• Dél-Nyírségi Foglalkoztatási
Paktum,
• Kelet-Nyírségi Foglalkoztatási
Paktum,
• Mátészalka és Térsége Helyi
Foglalkoztatási Paktum,
• Csengeri Járás Helyi Foglalkoztatási Paktum,
• Baktalórántháza és Térsége
Helyi Foglalkoztatási Paktum,
• Ibrány Foglalkoztatási Paktum.

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs szakterületen
2017 nyarán, napközis táborokkal
működött együtt, hogy megszólítsa a továbbtanulás előtt álló
általános iskolásokat. A pálya – és
szakmaválasztás megkönnyítését
célzó programok, interaktív, játékos formában megyei vállalkozások bevonásával valósulhattak
meg, főként a cégek telephelyein.
A pályaorientációs nyári tábor
programsorozat az idén 5 héten keresztül zajlott, amelyek keretében
üzemlátogatásokon vehettek részt
a Kis Vakond Táborban táborozó
diákok. Ófehértón bekapcsolódtunk egy Erzsébet tábor programjában is, ahol a gyerekek játékos
feladatokon keresztül tehették
próbára képességeiket. A nyári
tábor programokba összesen 164

diákot sikerült bevonni a nyáron a
SZSZBMKIK pályaorientációs munkatársának.
Az elmúlt időszakban új partnerekkel is igyekeztünk együtt működni
a céglátogatások tekintetében, így
a közelmúltban megismerkedhettek a gyerekek a Nyír – Papír Kft
– ben a kis és nagykereskedelem
rejtelmeivel, a Magisz Kft. - BMW
szervizében az autószerelés, szerviz és értékesítés területekkel, míg

a Leányvári Mokka Cukrászdában
a cukrászok életébe tekinthettek
be. A Leonardo Séf Akadémiában
és a Cafe Floydban kipróbálhatták
magukat a vendéglátás különböző
területein és a Pa– Comp Kft. – ben
a raktározás, logisztika és gyártás
fogalmakat is megtölthették gyakorlati tartalommal.
Az interaktív foglalkozásokkal
tarkított céglátogatások nagyon
népszerűek voltak a táborozó gye-

rekek körében, és a megyei média
is többször foglalkozott a kamara
nyári programjaival. Összességében elmondható, hogy egy tartalmas és színes nyári programsorozaton vagyunk túl és már javában
zajlanak az őszi pályaorientációs
programok előkészületei.
Ha az Önök iskolája, cége, szervezete
is szívesen működne közre velünk a
diákok életpálya tervezésének megalapozása területén, keressék fel
honlapunkat www.szabkam.hu:
Maczkó Mónika,
pályaorientációs tanácsadó
Tel:+ 36-30/697-1024
https://www.facebook.com/
szabolcs.palyavalasztas
maczko.monika@szabkam.hu
A program megvalósítását az
NFA-KA-NGM-1/2016/TK/15 számú támogatási szerződés alapján
a Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.

Győri vendégszeretetben volt részük a szabolcsi vállalkozóknak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéből szeptember 24-én 16 fős
vállalkozói delegációval GyőrMoson-Sopron megyében tettünk
látogatást a helyi kamara ipari
tagozatának meghívására.
A résztvevőket fogadta a megyei
kamara elnöke, titkára valamint
az ipari tagozat elnöke. Vendéglátóink bemutatták kamarájuk működését, felhívták figyelmünket
az alkalmazott jó gyakorlatokra és
kitértek azokra a tapasztalatokra
is, melyeket a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától vettek át és adaptáltak (pl. Plato program).
A kétnapos szakmai program során többek között meglátogattuk

a Harrer Csokoládéműhelyt, ahol
betekintést kaptunk a csokoládégyártás rejtelmeibe.
A Harrer Csokoládéműhely és
Cukrászda mennyei süteményekkel, tortákkal, fagylalttal, kávé- és
teaspecialitásokkal, és nem utolsó
sorban lágy, kényeztető csokoládékülönlegességekkel várja minden
kedves vendégét.
A Harrer Csokoládéműhely és
Cukrászda több évtizedes múltra
tekint vissza; igazi családi vállalkozás, ahol a minőségi édességkészítés iránti elhivatottság már szinte a
mesés csokoládéköltemények.
2010-ben Sopronban megnyitotta
kapuit a Magyarországon egyedülálló kínálattal rendelkező Harrer
Csokoládéműhely is, ahol az érdek-

lődők egy rendkívüli csokoládékóstoló keretei között bepillantást
nyerhetnek a csokoládékészítés
varázslatos világába. A céget tulajdonosaik odaadó munkája, Karl
Harrer maximalizmusa és HarrerAbosi Beatrix gondoskodó odafigyelése vezette sikerre és működteti nap nap után, olyan partnerekkel
karöltve, mint a Luka Pincészet, az
Agárdi Pálinkafőzde vagy éppen
Nánási Pál fotóművész. Az igényes
édességfogyasztás elkötelezett híveként a Harrer Csokoládéműhely
kizárólag egyedi – nem tömeggyártásban – készült finomságokat kínál, melyek helyben az üzletben,
de akár a webshopon keresztül is
elérhetőek.

A Harrer Cukrászda és Csokoládéműhely minden esetben válogatott, kiemelten magas minőségű
alapanyagokból dolgozik. Fokozott
figyelmet fordítanak a kakaóbabok
kiválasztására, származási helyére és feldolgozására; így a gyártás
során felhasznált összetevők csak
nemes ültetvényekről származhatnak.
Termékeik tradicionális családi
receptjeik alapján készülnek. A jó
édesség illetve a finom csokoládé
iránti rajongásuk végtelen; ebből
a szeretetből szeretnének egy kicsit vendégeiknek, vásárlóiknak is
eljuttatni, elrejtve minden egyes
szelet tortában, pralinéban vagy
csokoládéban.
NVK
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Az Agrár Széchenyi kártya hitelösszege
100 millió forintra emelkedett

Az Agrár Széchenyi Kártya keretében a maximális hitelösszeg
duplájára emelése mellett idén a
kedvezőtlen időjárás miatt kárt
szenvedett gazdák ismét kamatés költségmentes hitelt kaphatnak.

Mesterleveleket vehettek át a kamarában
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett mestervizsgákat
követően ünnepélyes mesterlevél-átadóra került sor szeptember
közepén, ahol 24 mester szerezte
meg e rangos címet.
Az ünnepélyes átadó alkalmával a mesterek fogadalmat tettek: CNC gépkezelő, épület- és
szerkezetlakatos, épületasztalos,
gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, ipari gépész, valamint kereskedő szakmákban.
Huray Gábor, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kézműipari tagozat
alelnöke köszöntötte a megjelent
mestereket, akik májusban tettek
sikeres részmestervizsgát. Beszédében kiemelte, hogy nagy szükség
van ma hazánkban a mesterekre,
hiszen munkájukkal jelentős értéket teremtenek.

- Azon túlmenően, hogy a szakmát
mesterfokon művelik, és erről már
papírjuk is van, egy nagy felelősséget is magukra vállalnak azzal, hogy
most már a jövő generációit taníthatják a szakma fortélyaira. Fontos,
hogy tovább adják mesterségük
tudását, örökítsék tovább a hagyományokat, amelyet ők is megkaptak valakitől - hangsúlyozta Huray
Gábor. Magyarországon a mesterképzés hagyományai évszázadokra
nyúlnak vissza: mindig a mesterek
végezték az iparos tanulók képzését, 1872-től pedig törvény biztosította stabilan a jelenlétüket. Nincs
ez másképp ma sem.
A mesterképzés célja, hogy a jelölt
a magasabb szintű szakmai elismertséget jelentő „mester” címet
megszerezze, ezzel együtt a szakmát tanuló fiatalokkal magasabb
szakmai színvonalon, pedagógiailag is tudatosan foglalkozhasson.
Feladata, hogy a jelöltet a cím vi-

selésével együtt járó szakmai követelményekre felkészítse, a vállalkozás indításához, működtetéséhez
szükséges alapvető pénzügyi - gazdasági információkkal, a tanulók
gyakorlati képzéséhez, alkalmazottak foglalkoztatásához nélkülözhetetlen pedagógiai ismeretekkel felvértezze. Bizonyos szakmák
esetében az önálló vállalkozás indításához feltétlenül szükséges az

M esterlevelet kaptak :
Elek Tibor – CNC gépkezelő
Stomp Béla – CNC gépkezelő
Szabó Miklós – CNC gépkezelő
Molnár József – épület- és szerkezetlakatos
Szűcs Zoltán – épület- és szerkezetlakatos
Sztankovics József – épület- és szerkezetlakatos
Závodszki Gyula – épület- és szerkezetlakatos
Bakk Tibor – épületasztalos
Csatlós Tamás – épületasztalos
Mendler Tamás – épületasztalos
Orbán Mihály – épületasztalos
Szabó Károly – épületasztalos

Szűcs István – épületasztalos
Bálint Tamás – gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
Csóka Miklós – gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
Kojsza Zsolt – gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
Tar Attila – gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
Hajdu Szabolcs – ipari gépész
Rácz András – ipari gépész
Emődi Julianna – kereskedő
Kovács Józsefné – kereskedő
Lipcsei Zsolt – kereskedő
Suhajdáné Szabó Krisztina – kereskedő
Szanyi Zsuzsanna – kereskedő

előírt szakmai gyakorlat mellett, a
mestercím megléte is.
A 2011. évi CLXXXVII. számú
szakképzési törvény értelmében
2016. szeptember 1-jétől a gyakorlati képzést folytató szervezetnél
gyakorlati oktatóként – azokban a
szakképesítésekben, amelyekben a
szakképesítésért felelős miniszter
kiírta a mestervizsga követelményeket - csak mestervizsgával rendelkezők képezhetik a tanulókat.
Az ünnepség az eskütétel után
pezsgős koccintással ért véget, így
jelenleg több mint 400-ra emelkedett azok száma, akik az elmúlt 3
évben mesteri címet szerezhettek a
kamara által.
Idén novemberben várhatóan
újabb 6 szakmában, közel 60 fő veheti át a mesterlevelét, hiszen a kereskedelmi kamara szervezésében
pillanatnyilag is zajlanak a képzések, amelyeket követően október
hónapban mestervizsgázhatnak a
jelöltek.

Az Agrár Széchenyi Kártya
Konstrukció
keretében
mostantól az
igényelhető
maximális hitelösszeg a jelenlegi 50 millió forintról a duplájára, 100 millió forintra
emelkedik. A kedvező módosítás
főként az általános csekély összegű támogatási kerettel rendelkező
vállalkozások, például az élelmiszeripari vállalkozások, TÉSZ-ek és
termelői csoportok finanszírozási
lehetőségeinek bővítésében jelent
érdemi előrelépést
Fentiekkel egy időben további jelentős változás kerül bevezetésre:
a Kormányzat a 2017. év téli-tavaszi
fagykárok és jégkárok által sújtott
mezőgazdasági termelők veszteségeinek enyhítésére idén is 100%-os
kamat-, kezességi díj-, illetve kezelési költségtámogatással, valamint
egyéb költségtámogatásokkal (mint
pl. szerződéskötési díj, közjegyzői

díj, értékbecslési díj, stb.) segíti a
jogosultsági feltételeknek megfelelő agrárvállalkozások kedvező
finanszírozási forráshoz jutását. Ez
az akár kamat- és költségmentesen
is elérhető Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel (ASZK) segítséget
nyújthat a termelők számára a kárenyhítő juttatás kifizetéséig, továbbá lehetőséget biztosít számukra a
káreseményből származó veszteségek kigazdálkodására.
Az akár hiteldíj-mentes finanszírozási lehetőség a rendelet mellékletében meghatározott 915 településen székhellyel/fiókteleppel/
telephellyel rendelkező vállalkozások számára érhető el. A támogatás
az „ültetvény” minősítésű földterületek után, hektáronként legfeljebb
1 millió forint igénybevett hitelig,
a 2017. augusztus 8-át követően,
de legkésőbb 2017. december 31-ig
megkötött és hatályba is lépett hitelszerződésekhez kapcsolódóan
vehető igénybe (amennyiben a hitelhez biztosított magasabb összegű támogatásokra elegendő szabad
csekély összegű támogatási kerettel
is rendelkeznek a vállalkozások).
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: az ASZK hiteligénylések száma továbbra is nő.
Külön öröm, hogy ismét sikerült a
szektor azon érintettjeinek igénye-

it maximálisan szem előtt tartani,
akik az ágazat sajátosságaiból fakadó viszontagságos időjárási körülmények miatt – remélhetőleg az
előzőekben részletezett magasabb
összegű támogatásoknak köszönhetően csupán átmenetileg – nehezebb helyzetbe kerültek.
Az Agrár Széchenyi Kártya 2011. évi
bevezetése óta már közel 10 ezer
igénylés került befogadásra, az átadott kártyák száma megközelíti a
8 ezret, a kihelyezett hitelösszeg
pedig mára elérte a 67 milliárd forintot. Az átlagos hitelösszeg az

idei évben létrejött ügyeket tekintve 9,5 millió forint. A kedvezőtlen
időjárás miatt kárt szenvedett vállalkozások részére biztosított többlettámogatásokat eddig az ASZK
keretén belül 1500 hitelügylet közel 13 milliárd forint összegű szerződéséhez kapcsolódóan vették
igénybe.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a www.kavosz.hu oldalon és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Ügyfélszolgálatán a 06-42-312-741 –es
telefonszámon kaphatnak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
kihelyezett Agrár Széchenyi Kártya hitelállományának alakulása
millió forint
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Pályázati felhívás – Észak-Alföldi Innovációs Díj 2017

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB), a Hajdú-Bihar, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg és JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az INNOVA
Észak-Alföld Regionális Fejlesztési
és Innovációs Ügynökség közösen
Észak-Alföldi Innovációs Díj pályázatot hirdet az innovatív technológiában és/vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások
számára.

Az Észak-Alföldi Innovációs Díj
célja a kiemelkedő eredménnyel
járó olyan fejlesztő munka, valamint kimagasló gazdasági teljesítmény elismerése, amely:
• termékfejlesztést,
• technológiai fejlesztést,
• informatikai
rendszerfejlesztést,

meghaladó meg nem fizetett, lejárt köztartozással rendelkezik.

• szolgáltatásfejlesztést
• valósított meg saját vagy állami
finanszírozásban.
Pályázni lehet az utóbbi három évben végrehajtott sikeres innováció
leírásával, képekkel, rajzokkal történő bemutatásával.
A részletes formai követelményeket a pályázati útmutató tartalmazza.

Formai követelmények
A pályázati csomagot 1 db eredeti
példányban kell beadni nyomtatott formában, melynek 1 példányban tartalmaznia kell a teljes pályázatot elektronikus formában is CD
vagy DVD-n.

Lehetséges pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az adott
megyében bejegyzett székhellyel
vagy telephellyel rendelkező közép- és nagyvállalatok, mikro- és
kivállalkozások valamint egyéni
vállalkozók.
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll, vagy 60 napot

A pályázati csomag kötelező tartalmi elemei:
1. Pályázati adatlap (formanyomtatvány szerint – max. 1 oldal)
2. Részletes pályázat (az erre vonatkozó tartalmi követelményeket a formanyomtatvány tartalmazza, terjedelme max. 10 A/4
oldal lehet),
3. Referenciák (erre vonatkozóan
nincs kötelező formanyomtat-

vány, ide kerülhetnek a szakvélemények, vevők véleménye,
fotók, videofilm, szakcikk, stb.
Ezek közül legalább kétfajta referencia csatolás kötelező)
4. Aláírt nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességéről
(formanyomtatvány szerint)
A pályázatok benyújtása
A pályázatokat a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara címére kérjük benyújtani postán vagy személyesen. A
borítékra írják rá: „2017. évi ÉszakAlföldi Innovációs Díj”
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Beadási határidő: 2017. október 6.
A részletes pályázati felhívás,
valamint a pályázati adatlap a
www.szabkam.hu
honlapról letölthető.

