8

kamarai h í r e k

Széchenyi Kártya
Program
2017 őszén az eddigi 50 millióról
100 millió forintra emelkedett a
Széchenyi Kártya Program keretében igényelhető valamennyi hiteltípus maximális hitelösszege.
Egy ország gazdaságának gerincét
a kis- és középvállalkozások adják:
számottevő mértékben járulnak
hozzá az adott ország GDP-jéhez,
és a munkaerő túlnyomó többségét is ebben a szektorban foglalkoztatják. Erősítésük, fejlesztésük
valamennyi ország elemi érdeke.
A hazai kkv-k egyik legnagyobb
problémája mindig is a tőke- és
forráshiány volt. Finanszírozási
nehézségeik megoldására a kormányzat 2002-ben államilag támogatott, kedvezményes feltételrendszerű, tárgyi biztosíték nélküli
folyószámlahitel bevezetését karolta fel, amelyet Széchenyi Kártya
Programnak neveztek el.
A Széchenyi Kártya Programnak
köszönhetően havonta átlag 17 milliárd forint hitelkihelyezés valósul
meg, heti 300 db szerződés kerül
megkötésre és óránként több mint
100 millió forint kerül be a magyar
gazdaság, legfőképp a kkv szektor
vérkeringésébe.
A Széchenyi Kártya szabad felhasználású, éven belüli finanszírozási
igények kezelésére szolgáló hitellehetőség, amely akár tárgyi fedezet-mentesen, közjegyzői okiratba

foglalási kötelezettség előírása nélkül is, állami kamat- és kezességi
díjtámogatás mellett igényelhető.
A Széchenyi Beruházási Hitel maximum 10 éves futamidejű, akár
100 millió Ft összegű hitel lehetőséggel segítheti a magyar mikro-,
kis és középvállalatok fejlődését. A
konstrukciót igénylő vállalkozások
az évi 5%-os állami kamattámogatásnak köszönhetően jelenleg nettó 0%-os kamatozású beruházási
hitelhez juthatnak. A Széchenyi
Támogatást Megelőlegező Hitel,
valamint a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel szintén állami kamat- és
kezességi díjtámogatással igényelhető. Ezek a konstrukciók az Európai Uniós pályázaton elnyert,
vissza nem térítendő támogatás
előfinanszírozására és az adott pályázat önerejének kiegészítésére
biztosítanak lehetőséget.
A Széchenyi Kártya Program valamennyi hiteltípusának maximálisan igényelhető összege 2017
őszétől 100 millió forint. A konkrét
hitelösszeg a hitelbírálat eredményétől függ. A mostani jelentős
hitelösszeg emelkedés következtében a Széchenyi Kártya Program a
jövőben a mikro- és kisvállalkozásokon kívül, a gazdasági kormányzat által kiemelten kezelt középvállalatok számára is kifejezetten
vonzó alternatíva.
Forrás: KAVOSZ Zrt.

A Széchenyi Kártya Program keretén belül
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
segítségével kihelyezett hitelállomány alakulása
2002-ben
2003-ban
2004-ben
2005-ben
2006-ban
2007-ben
2008-ban

0,0545 Milliárd Ft
0,5265 Milliárd Ft
1,5855 Milliárd Ft
1,8075 Milliárd Ft
2,3215 Milliárd Ft
2,1135 Milliárd Ft
2,035 Milliárd Ft

2009-ben

2,02 Milliárd Ft

2010-ben

1,936 Milliárd Ft

2011-ben

2,1121 Milliárd Ft

2012-ben

2,0927 Milliárd Ft

2013-ban

2,1105 Milliárd Ft

2014-ben
2015-ben
2016-ban
2017. 01. 01–2017. 11. 30-ig

2,3554 Milliárd Ft
2,3066 Milliárd Ft
3,0192 Milliárd Ft
3,5042 Milliárd Ft

Vállalkozásokat érintő
jogszabályváltozások
2018-ban
Az új adatvédelmi törvény rendelkezéseiről és az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetéséről
tartunk előadást az érdeklődők
számára várhatóan 2018. február
5-én 14.00 órakor a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában.
A személyes adatok védelmére vonatkozó legfontosabb szabályokat az
információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Info tv.), vagyis a
jelenlegi adatvédelmi törvényünk
tartalmazza. A területet szabályozó új
Uniós jogszabály, a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General
Data Protection Regulation, GDPR) a
kihirdetését követő 20. napon lépett
hatályba (formai hatálybalépés), a
benne foglaltakat ténylegesen 2018.
május 25-étől kell majd alkalmaznunk. Ennek hatására módosulni fog

az Info törvény is, valamint minden
olyan részletszabály, ami jelenleg a
rendelet szövegével nincs összhangban. Ennél fogva fel kell készülnünk
egy jelentősen megváltozott jogszabályi környezetre is. Minden személyes adatot kezelő vállalat számára
szükséges, hogy megfeleljen az új és
sokkal szigorúbb szabályoknak.
A 2014/246EK Irányelvnek való megfelelés érdekében Magyarországnak
biztosítani kell az elektronikus úton
történő kommunikációt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítása értelmében a Miniszterelnökség által biztosított Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
használata a közbeszerzési eljárás
szereplői számára (ideértve az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket is)
2018. április 15. napjától kötelező.
Az előadással kapcsolatos információkat, keressék honlapunkon. www.
szabkam.hu

Közelgő események
Adófórum:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve,
2018 január 23-án és 24-én, 10.00 órától
adófórumot tart a kereskedelmi kamarában.
Környezetvédelmi termékdíj:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai előadást és konzultációt szervez a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatályos változásokról.
Rendezvény időpontja:
2018. január 25. 10.00 óra
Előadó: Sztruhár Imre, környezetvédelmi termékdíj szakértő
A rendezvények helyszíne:
Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Konferenciaterem
(Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. III. emelet)
A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötött. Kérjük
jelentkezési szándékát jelezze az info@szabkam.hu email
címen, vagy a +36 42 311 544-es telefonszámon. A rendezvényekkel kapcsolatos információkat keresse honlapunkon:
www.szabkam.hu

kamarai
hírek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamaránk a gazdasági érdekérvényesítés, a tagoknak nyújtott
szolgáltatások biztosításával már
eddig is komoly eredményeket ért
el, melyek a vállalkozók mindennapi munkája során közvetlenül
hasznosíthatók.

www.szabkam.hu

2017. december

Elnöki évértékelő

A
kamara
működésének
sikerét
igazolja, hogy
évek óta folyamatosan,
állandó taglétszámmal
rendelkezik,
közel ezer vállalkozás szavaz bizalmat számára.
A 2012. január elsejével hatályba lépett kamarai regisztráció elsődleges
célja a tisztességes piaci magatartás
elősegítése, a gazdálkodó szervezetek átlátható nyilvántartásának
megteremtése. Megyénkben közel
121 ezer gazdasági szervezetet tartanak nyilván, melyből 32 812 kötelezett a kereskedelemi és iparkamarai
regisztrációra.
A regisztrált vállalkozások számára kamaránk számos térítésmentes
szolgáltatást biztosít, melyek használatával az érintettek bővíthetik
üzleti partnereik körét hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.
Ezen túlmenően a kamara működteti a rendezvény és pályázatfigyelő rendszerét, ahol a vállalkozások
saját igényeiknek megfelelő rendszeres hírlevelet is igényelhetnek
elektronikus formában. A megyei
vállalkozások heti rendszerességgel
kapják meg a kamara elektronikus
hírlevelét, amelyből rendezvényekről, pályázatokról, a vállalkozásokat
érintő aktualitásokról olvashatnak
hasznos információkat. A kamara
végzi az építőipari kivitelezők nyilvántartását, melynek adattartalma
ingyenesen hozzáférhető, mely
nemcsak az alvállalkozókat kereső

építőipari cégek, hanem az építtetők, lakás-, házfelújítók számára is
biztos támpontot nyújthat döntésük megalapozásában.
A kamara kiemelt feladatként kezeli, hogy a vállalkozások számára
minél több hasznos, a mindennapi
tevékenységük végzéséhez szükséges információval szolgáljon. Ehhez
kapcsolódóan a kamara folyamatosan tematikus szakmai előadásokat,
fórumokat, konferenciákat szervez,
továbbá levél és elektronikus hírlevél formájában is tájékoztatja a megyei vállalkozásokat az azokat érintő hírekről, eseményekről.
A vállalkozók jelentős részét érintő, nagy horderejű változásokról
konzultációs lehetőséggel egybekötött szakmai napokat és fórumokat
szervez a kamara évente több alkalommal (adófórum, közbeszerzési tájékoztató, fogyasztóvédelmi,
környezetvédelmi, munkabiztonsági és munkavédelmi, valamint a
termékdíjjal és a pályázati lehetőségekkel foglalkozó tájékoztató előadások).
Évek óta sikeres vállalkozói kezdeményezés a Könyvelők Klubja, valamint a 2016-ban megalakult Női
Vállalkozók Klubja. 2017-ben mester
szakmai tagozatokkal bővült a kamarában működő szakmai klubok
köre. 2017-ben a fodrász, az épületgépész, a cukrász és pék, az építész,
a kézápoló és műkörömépítő és a
kozmetikus mester szakmai tagozatok alakultak meg. A mestertagozatok célja, hogy megfelelő alapot teremtsen az adott szakma mesterei,
gyakorlati oktatói és vállalkozásai
számára a megfelelő tapasztalatcserére és a tudásbázis folyamatos
bővítésére.
Kamaránk célja nemzetközi kapcsolatainak erősítésével, hogy
biztosítsa a megyei vállalkozások
piaci információkkal való ellátását, üzleti kapcsolataik erősítését,
piaci pozícióik megszerzésében és

megtartásában való háttértámogatást. A nemzetközi kapcsolatok
közül rendkívül szoros a flamand
régióval való együttműködés, ami
elsősorban annak köszönhető,
hogy Közép-Európában egyedülálló módon kamaránk a Kelet-Flandriai Kereskedelmi és Iparkamara
kiemelt partnere.
A megyei vállalkozások érdekében
a kamaránk együttműködik szerb,
olasz, lengyel, és német kamarákkal
és intézményekkel.
Immár 15 éve működik sikeresen a
Széchenyi Kártya folyószámlahitel,
mely számos hitelkínálattal bővítve segíti a vállalkozókat komplex
programként. A program jelenleg
igényelhető termékei: a Széchenyi
Kártya Folyószámlahitel, Széchenyi
Forgóeszközhitel, Széchenyi Beruházási Hitel, az Agrár Széchenyi
Kártya, továbbá a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel.
A kamara látja el a békéltető testület
munkaszervezeti feladatait, mely a
fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő
rendezésével foglalkozó szervezet.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
(TSZSZ) 2013-ban kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az építőipari vállalkozások napi működését

gátló körbetartozás ellen lépjen fel
hatékonyan. A TSZSZ a hazai építési beruházásokkal kapcsolatos vitás
ügyekben járhat el, de a szerződést
biztosító
mellékkötelezettségek
(pl.: bankgarancia, zálogjog) esetében is rendelkezik ezzel a joggal,
amennyiben vita alakul ki a felek
között.
Kamaránk éppúgy, mint más területi
kamarák, egyre több feladatot végez
a szakképzés területén. Országosan
egységes elvek alapján folyik többek között a gyakorlati képzőhelyek
ellenőrzése, a szakmai szintvizsgák
lebonyolítása, a tanulószerződések
nyilvántartása, a tanácsadói hálózat működtetése, a pályaorientációs
tanácsadás, a szakmai tanulmányi
versenyek szervezése (Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Euroskills,
Worldskills), valamint a megyei fejlesztési és képzési bizottság (MFKB)
munkaszervezeti feladatainak ellátása.
Bízva a jövőbeni eredményes
együttműködésben, kívánok a magam, a kamara tisztségviselői, valamint munkatársai nevében, meghitt, kellemes karácsonyi ünnepet
és üzleti sikerekben gazdag boldog
új esztendőt!
Pekó László
Kamara elnöke

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kíván a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
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Magyar sikerek ABU DHABIBAN
Egy bronzérmet és kilenc kiválósági érmet nyertek a magyar
versenyzők a fiatal szakmunkások
világversenyén, a WorldSkillsen október 15-18. között Abu
Dhabiban, ahol 51 szakmában mintegy 60 ország 1300 versenyzője
indult. Magyarországot 19 szakmában 20 versenyző képviselte.
Bihall Tamás, az MKIK oktatási- és
képzési ügyekért felelős alelnöke
elmondta, hogy minden idők legnépesebb magyar csapata vett részt
az idei WorldSkills-en. Korábban 14,
az idén már 19 szakmában jutottak
el teljesítményük alapján magyar
szakemberek a viadalra. Hozzátette:
a magyar versenyzők, a felkészítők,
a szakiskolák mindent megtettek
azért, hogy a magyar csapat sikeresen szerepeljen a világversenyen.
A magyar versenyzők festő, szakács, pincér, ápoló és gondozó,
informatikai rendszerüzemeltető,
cukrász, virágkötő, épületasztalos,
bútorasztalos, ács, fodrász, gipszkarton-szerelő, hegesztő, kőműves,
szépségápoló, villanyszerelő, víz-,

gáz- és fűtésszerelő, webfejlesztő
szakmákban egyénileg indultak,
mechatronika versenyen két fős
csapat vett részt.
Csapatversenyben Magyarország a
TOP teljesítő országok rangsorában a versenyen szakmájában az első 25
százalékba bekerült versenyzők száma alapján - a 18. helyen végzett, az
összes érem pontszáma szerint a 22.
helyen zárt. Bronzérmes lett Varga
Ákos informatikai rendszerüzemeltető. A magyar versenyzők között a
legtöbb pontszámot Cseke Szabolcs
festő, díszítőfestő szerezte, őt hirdették ki a nemzet legjobbjának.
Versenyszámában átlag feletti teljesítményért kiválósági érmet kapott a
Sipos Kristóf és Takács Zoltán alkotta mechatronikai csapat, Bihary Gergely webfejlesztő, Zaja Dániel hegesztő, Liszi Roland bútorasztalos,
Stadler Bence épületasztalos, Cseke
Szabolcs festő, díszítőfestő, Kovács
Alexandra fodrász, Svajda Viktória
pincér, Takács Dániel virágkötő.
Az október 19-i díjátadó ünnepségen
Simon Bartley, a WorldSkills elnöke
hangsúlyozta, hogy a versenyen
indulók a világ legjobb szakmunkásai közé tartoznak, bajnokok, akár
nyertek érmet, akár nem.

Parragh László, az MKIK elnöke közölte, a magyar versenyzők a modernizációban fontos szakmákban vannak a világélvonalában. Biztató és
optimizmusra ad okot, hogy a jövő
iparágait megtestesítő szakmákban
tudnak kiválóak lenni a magyar fiatal szakemberek, például az informatikában, webfejlesztésben, mechatronikában, hegesztésben. A fiatal
szakmunkások világversenye is mutatja, hogy érdemes szakmát tanulni, a magyar fiatal szakemberek jók
tudnak lenni, ezzel pedig megélhetést, jövőt teremtenek maguknak.
Fekete Balázs, a magyar csapat
vezetője átlag feletti fantasztikus
eredménynek nevezte a versenyzők

teljesítményét. Hangsúlyozta, hogy
soha ennyi ország és versenyző
nem indult WorldSkills versenyen.
Kiemelte, hogy a magyar fiatal
szakmunkások csapata nagyon erős
mezőnyben küzdött, a versenyzők
mindegyike helyt állt. A csapatvezető hozzáfűzte, hogy a magyar
csapat felkészítői, szakértői, szponzorok is jó munkát végeztek, igazolja ezt a szép magyar eredmény
a WorldSkills történetének legnagyobb versenyén.
A WorldSkills szervezet október
15-én bejelentette, hogy a 2021. évi
fiatal szakmunkások világversenyének rendezési jogát Sanghaj nyerte
meg.

Innovációs Díjazottak 2017 – Észak-Alföld
A hagyományokhoz híven idén is a
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kerültek átadásra az ÉszakAlföldi Regionális Innovációs Díjak
Debrecenben, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának székházában.
A díjazottak a régió három kereskedelmi és iparkamarájának vezetőitől, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Ügynökség igazgatójától,
valamint az MTA DAB vezetőségétől vehették át az elismeréseket.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
a GLOSTER Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. által
benyújtott pályázati anyagot díjazták az innovációs kitüntetéssel. A
máriapócsi vállalkozás fejlesztésnek eredménye egy olyan komplex konzervgyártási technológiai
sor kialakítása, amelynek révén
megvalósítható, hogy a technológiai folyamat során a töltőanyag
a lehető legnagyobb mértékben

megőrizze eredeti tulajdonságát,
élvezeti- és tápértékét, így kifejezetten annak állaga, íze és ezáltal
a konzerv minősége mindig kiváló
legyen. Mindezt olyan konzervgyártási technológia révén, amely
sajátossága, hogy a tartósításhoz
nem alkalmaz tartósítószert, vagy

egyéb mesterséges adalékanyagot, a tartósítás a legkorszerűbb
vákuumzárási és hőkezelési eljárással valósul meg. A kiváló minőséghez szervesen kapcsolódik és a
fejlesztés alapvető célkitűzését jelenti a maximális termékbiztonság
megteremtése. Mindezt úgy, hogy

7

kamarai h í r e k

a fentiekben specifikált minőségi
paraméterekhez a lehető leghos�szabb eltarthatósági tulajdonságok
társulnak, ugyanakkor a konzerv
gyártási folyamata idő és költséghatékonyabban valósul meg. A rövid cégprezentáció során Takács
Viktor – a Kft. cégvezetője – azt is
elmondta, hogy a fejlesztést közel
1,3 milliárd forintból – részben uniós támogatás igénybe vételével –
valósította meg a cég.
Hajdú-Bihar megyében a Pharma
Print Kft. – a „Bonyolult megmunkálású betegtájékoztatók nemzetközi piacainak meghódítása”
című pályázattal –, Jász-NagykunSzolnok megyében pedig az Ocular
Soft Kft. – a „Taupert Szemviszgálat
a XXI. század látásigényeire szabva” című pályázattal – nyerte el a
kitüntetést.
Valamennyi díjazottnak ezúton is
gratulálunk és működésükhöz további sok sikert kívánunk!

Közelebb a fogyasztókhoz

A kormányhivatalok járási hivatalainak fogyasztóvédelemmel
foglalkozó munkatársai és a megyei
Békéltető Testület képviselői találkoztak 2017. december 5-én a Kereskedelmi és Iparkamara épületében
megrendezett tanácskozáson.

A rendezvény célja, az volt, hogy a
fogyasztóvédelmi intézményrendszer ez év januárjában bekövetkezett módosulásának következtében
a járási hivataloknál e munkakört
ellátó tisztviselők részletesebb tudásra tegyenek szert az alternatív
vitarendezés témakörében.
A tanácskozáson tájékoztató hangzott el a megyében működő békéltető testületről részletesen ismertesre
került annak eljárása, valamint meg-

osztotta az előadó a leggyakrabban
előforduló ügyek tapasztalatait is.
A nagy számban megjelent hatósági
ügyintézők beszámoltak január óta
a hivataloknál közvetlenül jelentkező fogyasztók panaszairól és arról,
hogy a közel egy év alatt már több
esetben sikeresen irányították a panaszost a Békéltető Testülethez.
Sokan még ma is a fogyasztóvédelmet a hatósággal azonosítják, így
akkor is idefordulnak, ha békéltető
testületi eljárást kellene kezdeményezniük az ügy megoldása érdekében. A megyében található 13 járási
hivatalban illetve kirendeltségeken
kaphatnak a fogyasztók segítséget,
ha úgy érzik jogtalanság érte őket és
nem tudják a megoldást. Nemcsak
hasznos tanácsokkal látják el őket,

hanem segítséget kaphatnak abban
is, hogy a békéltető testületi eljárás
megindításához szükséges kérelmet
minden jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíthessék.

A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke

Fogyasztóvédelmi tippek
Még nem késő, összeszedtem egy
csokorra való, azokból a hasznos
tanácsokból, melyeket ha betartunk
nem keseredik meg a karácsony
édessége.
Mindig őrizzük meg az összes, vásárlást bizonyító blokkot, nyugtát,
számlát, ha később esetleg reklamációra kerül sor a kereskedő, csak
akkor köteles eljárni, ha ezekkel bizonyítjuk, hogy az ő üzletében vásároltuk a terméket.
Ellenőrizzük, hogy a számlán valóban a termékkel kapcsolatban feltüntetett ár, valamint a megfelelő
darabszám szerepel-e. A számítógépből nyomtatott szalagot ne fogadjuk
el nyugta helyett, ezen nem szerepel
sem az, hogy mit vettünk, sem a kereskedő megnevezése. Élelmiszer
vásárlása esetén mindenképpen ellenőrizze a minőségmegőrzési vagy
fogyaszthatósági idő lejártát.
Minőségileg kifogástalan terméket
(csak azért, mert nem tetszik a színe, vagy nem megfelelő a méret) a
kereskedő nem köteles kicserélni.
Ha mégis azt a tájékoztatást kapjuk,
hogy önként ezen kéréseknek is eleget tesz, ha mód van rá, kérjük, hogy
ezt írja rá a blokk hátuljára.
Kötelező, egyéves jótállás vonatkozik
10 000 forintos vételár feletti termékekre pl. a: hűtőszekrény, mosógép,
mosogatógép, porszívó, varrógép,
kerékpár, babakocsi, konyhai kisgépek, órák és ékszerek.

10 000 forintos vételár alatt nem jótállás, hanem két éves szavatossági
időszak vonatkozik a termékekre.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet
értelmében a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása
miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
vállalkozás nem hivatkozhat a polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013.
évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés
a) pontja értelmében aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Vagyis a három munkanap szempontjából nem az számít, hogy ön mikor

kapta, mikor vette át szeretteitől az
ajándékot, hanem az az időpont az
irányadó, amikor vásárolták.
Leértékelt terméknél is érvényesíthetőek a szavatossági jogok, kivéve, ha
a leértékelés oka a termék valamely
hibája és erre a kereskedő felhívta figyelmünket, így ezzel a hibával kapcsolatban nem élhetünk minőségi
kifogással.
Ha egy terméken több eladási ár került feltüntetésre, a szabályok szerint mindenkor a legalacsonyabb ár
felszámítására kötelezett a kereskedő. A magasabb ár felszámítását
már lehetőleg a pénztárnál, vagy az
ügyfélszolgálaton jelezze. Meg kelle őriznünk az eredeti csomagolást?
Szavatossági, jótállási igény érvényesítéséhez nem szükséges az eredeti
csomagolás, az nem követelhető a
vásárlótól. Ha a kereskedő ilyen tájé-

koztatást ad, az megtévesztő.
Internetes vásárlásainkat ne hagyjuk
az utolsó napokra, egyre elterjedtebb
ez a forma, a futárcégek túlterheltek, nem mindig sikerül a kiszállítási
időt betartani. Senkinek sem jó, ha
szentestét követően érkezett meg
az online rendelt ajándék. speciális
jogok illetik meg a vásárlót, a nem
üzletben vásárolt (internetes vásárlás, termékbemutató), így például
ha meggondolta magát, a termék
kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, akkor is, ha a termék
hibátlan, de ha nem érkezik meg a
várt időre, az átvétel előtt is elállhat
a szerződéstől. A Békéltető Testület
működését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja.
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
békéltető testület elnöke

Minden fogyasztónak és kereskedőnek bosszankodás
mentes, áldott, békés karácsonyt kívánok.
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Mestertagozatok alakultak a kamarában

Az őszi pályaorientációs rendezvényekről

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége mester szakmai tagozatok létrehozását tette lehetővé, melyeknek
célja, hogy lehetőséget és alkalmat teremtsen szakmai továbbképzésekre, új innovatív technikák elsajátítására, szakmai napok megszervezésére. Fontos, hogy összefogja a szakmai mestereit, és új tagok bevonásával népszerűsítsék és bővítsék a tagozatot. A Kereskedelmi és Iparkamara
a szervezésben, a tervezett munkák kidolgozásában vállal szerepet, egyfajta keretet, hátteret adva a Mester Szakmai Tagozatoknak.

Épületgépész Szakmai Mestertagozat
2017. nyarán kamaránkban elsőként alakult meg az Épületgépészeti Szakmai Mestertagozat.
A Mestertagozat elnöke Balázs
László lett.

Cukrász és Pék Mester
Szakmai Tagozat 
2017. augusztusában megalakult
a Cukrász és Pék Mester Szakmai
tagozat, melynek elnöke Bereczki
Attila lett. A tagozat tagjai november 7-én a látogatást tettek a Martin Braun Kft.-nél.

Fodrász Mester Szakmai
Tagozat
2017. szeptember végén megalakult a Fodrász Mester Szakmai
Tagozat 22 fő mesterfodrász és
szakoktató részvételével, melynek elnöke Lukovics György lett.

Kézápoló és Műkörömépítő
és a Kozmetikus Mester
Szakmai Tagozat
2017. novemberében alakult meg
a kézápoló és műkörömépítő tagozat, melynek elnökének Tóth
Csillát, a kozmetikus tagozat elnökének pedig Dávidáné Krómer
Beátát választották.

Szabolcs Kupa 2018.

2018. február 25-én immár XVI. alkalommal kerül megrendezésre
a Szabolcs Kupa, Fodrász, Kozmetikus és Műkörömépítő- díszítő felnőtt
és Tanuló Verseny és Work Shop.
A Work Shop új elemként jelenik meg rendezvényünkön, amit a Fodrász-, Kozmetikus-, Kézápoló-és Műkörömépítő Mester Szakmai tagozatainkkal együttműködve valósítjuk meg.

A versenyre elektronikusan lehet jelentkezni a következő címen: www.szabkam.hu
A Szabolcs Kupa kiemelt szakmai esemény, ami 15 éve folyamatosan megrendezésre kerül. A versenyen több mint
100 versenyző teszi próbára tudását a szépségipar minden területén. A haj, köröm és smink kreációk rendkívül magas
szakmai tudásról és kreativitásról tesznek tanúbizonyságot.
A program lebonyolítását országos szakmai szövetségek is támogatják.
A szakmabeliek és a program iránt érdeklődők új termékekkel, szolgáltatásokkal is megismerkedhetnek a frizura és a
divat terén egyaránt. Egész napos rendezvényen kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítanak a megjelent kiállítók. A nagyszínpadon látványos műsorokat tekinthet meg az érdeklődő közönség.
A verseny rendezője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A rendezvény helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
A rendezvény időpontja: 2018. 02. 25., 9.00-17.30

Építész Mester Szakmai
Tagozat
2017. november 22-én megalakult
az Építész Mester Szakmai Tagozat, melynek elnöke Garai Zoltán
lett.

Séfakadémián a Női Klub tagjai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Női
Vállalkozók Klubja megtartotta soron következő klubestjét,
amelynek helyszínéül a Leonardo
Séfakadémia szolgált, így ennek
megfelelően természetesen a fő
téma a főzés volt.

A hölgyeknek a milánói Anastasio
Russo, olasz séf tartott bemutatót
egy vacsora keretében, ahol mindenki kipróbálhatta magát, azzal

a jelmondattal, hogy
mindenki azt eszi,
amit főz. A menü tipikus olasz ételekből
állt, előételnek római
tojáslevest főztek a
klubtagok, a főétel
pedig, kardhal volt
paradicsom szósszal,
ott helyben általuk
gyúrt tésztával, és
az elmaradhatatlan
desszert, isteni cso-

ki szuflé eper öntettel. A kiváló
csapatmunka meghozta a gyümölcsét, mindenki elégedett volt
a finom vacsorával. Szondy Zsolt
a Séfakadémia tulajdonosa, nem
csak gyakorlatban, de elméletben
is megdolgoztatta a hölgyeket, egy
Olaszországról szóló tesztfeladattal, de ezt az akadályt is sikeresen
teljesítették. A klubtagok a főzés és
a részvétel jutalmául egy elismerő
oklevéllel távoztak és „JÓ SZÁJÍZZEL”.

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarában
pályaorientációs szakterületen 2017
őszén főként az általános iskolások
körében zajlottak le a pálya – és
szakmaválasztás megkönnyítését
célzó programok, Leginkább pályaorientációs rendezvények keretében jutottunk el a döntés előtt áll
fiatalokhoz.
A kamarai pályaorientációs munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gazdaság számára szükséges
hiányszakmák és a megyei szakgimnáziumok és szakközépiskolákban zajló szakok népszerűsítésére.
Ezeket a célokat a megyei Pályaválasztási Kiállításon, és iskolai pályaorientációs napokon igyekszünk
megvalósítani, illetve az Európai
Szakképzési Hét keretében tanműhelyekre épülő interaktív programokban, és különböző szakmákra
épülő pályaorientációs rendezvényekkel, a megyei vállalkozásoknál
zajló üzemlátogatásokkal vittük
közelebb a hetedik – nyolcadikos
diákokhoz.
Egy rendkívül jól szervezett általános iskolai pályaorientációs napon
vehettünk részt Vásárosnaményban
a kamarai pályaorientáció keretében
közel 200 gyerek körében. Dolgoztunk a MSZC Bethlen Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskolával

az Európai Szakképzési Hét keretében. Ezen a három napos rendezvényen húsz Nyírbátor környékbeli
kistelepülés általános iskolás diákjait szólítottuk meg, több, mint 200
diáknak mutattuk be az egyes szakmák rejtelmeit a tanműhelyekben.
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az idei 2017/2018-as
tanévben először került megrendezésre Nyíregyházán a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére országosan elindított
TÁJOLÓ NAP nevű kamarai pályaorientációs rendezvény. A programot 27 fő diák és külső szakértők
bevonásával sikerült megvalósítani.
A hat különböző munkaállomáson
szakértők dolgoztak, akik középiskolai tanárokból, és megyei cégek
képviselőiből tevődtek össze. Az

Pályaválasztás és szakképzési
konferencia Tiszavasváriban
körülmények megteremtése, hiszen
Az állásbörze és nyílt nap kísérőrendezvényeként szakképzési konferenciát is szerveztek november 15-én
a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumában. Az állásbörze és nyílt
nap kísérőrendezvényeként szakképzési konferenciát is szerveztek
november 15-én a Nyíregyházi SZC
Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában.
A helyi sportcsarnokban megrendezett eseményen jelen voltak a város
oktatási intézményeinek pedagógusai és diákjai, valamint a régió foglalkoztatói. A szakképzési konferencia
keretében Kajdy József, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara stratégiai koordinátora
a tanulószerződésekkel kapcsolatban kiemelte: a duális szakképzés
legfontosabb pillére a valós munka-

a tanulószerződések alapvető célja,
hogy minél több szakmát tanuló diák
tölthesse szakmai gyakorlatát gazdálkodó szervezetnél, mégpedig életszerű munkakörülmények között.
A pénzbeli juttatás mértéke változó,
de a jelenlegi jogszabályi környezetnek köszönhetően egy hiány-szakképesítést tanuló és tanulószerződéssel is rendelkező tanuló akár közel
50 ezer forintot is kaphat havonta.
A kamara célja, hogy minél több legyen a regisztrált tanulószerződések
száma, amelyhez a szakképzésben
tanulók létszámának növelése mellett elengedhetetlenül fontos a gyakorlati képzést végző gazdálkodó
szervezetek körének bővítése.
A program támogatását az NFA KA
terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

első Tájoló Nap, mintaprogramként
került lebonyolításra az ősszel Szabolcs – Szatmár Bereg megyében, a
Móricz Zsigmond Általános Iskola
közreműködésével.
A diákok felkészítését a pályaorientációs munkatárs végezte osztályfőnöki
óra keretében. Felkészítette őket a
várható eseményre, megtanította őket
csapatban és önállóan időre dolgozni, igyekezett ösztönözni a diákokat,
hogy a közreműködésük a sikeres
program alapja. Elkötelezett, figyelmes, fegyelmezett diákokkal sikerült a
napot lebonyolítani. Ezúton is köszönjük nekik. Természetesen a program
élményeinek feldolgozása, a kiértékelés, az osztály és az egyének nézőpontja alapján szintén osztályfőnöki
órák keretében zajlik csoportos formában. Összességében egy rendkívül érdekes napon, programon vagyunk túl,

a szakértő csapat összekovácsolódott,
a diákok nagyon hasznosnak tartották
a programot, a személyes élményeik
mentén tágabb nézőpontból tekintenek a pályaválasztás, mint döntés elé.
Vannak közöttük, akik már az egyéni
eredmények ismerete nélkül is reálisan látják a képességeiket, és tudják,
hogy melyik terület az, amiben jól teljesítettek, ami érdekli őket, amit szívesen végeznének a jövőben. A diákok
egyéni értékeléseinek átadása még
előttünk álló feladat. Mivel első volt ez
a program minden résztvevő életében
nagyon odatették magukat a sikerért
mind a megfigyelők, mind a diákok,
és a programot segítő munkatársak is
- ezt szervezőként nem lehetett, nem
észrevenni. Ma is úgy nyilatkoznak
a felkért szakértőink, hogy szívesen
vállalnának hasonló feladatokat a jövőben is.
Az őszi programokkal sok diákhoz jutottunk el megyei szinten,
akik még az iskolaválasztás előtt
találkozhattak a kamarai pályaorientációs törekvésekkel, és a szakmaválasztást, mint lehetőséget
megismerhették a pályaválasztási
döntésük előtt. A program támogatását az NFA KA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Maczkó Mónika
pályaorientációs tanácsadó
www.szabkam.hu

Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
–Az építkezés problémakörei a
gyakorlatban a TSZSZ tapasztalatai
szerint
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban a fenti címmel szervezett
tájékoztató előadást az építőipari
vállalkozások számára a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának,
valamint az eddigi tapasztalatok bemutatására. A rendezvényen Názon
Gyula, a Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Osztály vezetője előadást
tartott az építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól, valamint az
építésfelügyeleti bírságról. Éva Péter
a Polgármesteri Hivatal Építésügyi
Osztály vezetője tájékoztatta a jelenlévőket az építésügyet érintő jogsza-

bályváltozásokról. Csermely Gábor, a
TSZSZ vezető-helyettese tájékozatót
tartott a Szerv munkájáról, a TSZSZ
szakértői eljárások tapasztalatairól.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
(TSZSZ) 2013-ban kezdte meg működését. A szerv speciálisan az építőiparban felmerülő elszámolási viták rendezésére nyújt lehetőséget. A TSZSZ
célja, hogy hozzájáruljon az építőipari
körbetartozások visszaszorításához. A
kereskedelmi és iparkamarák mellett
független szervezetként működik.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
munkáját a Nemzetgazdasági Minisztérium Támogatja.
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TOP 100: A megye gazdasági elitje 2017-ben
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara idén
is megrendezte szokásos év végi
gazdasági eseményét, a megyében
lévő top cégek vállalkozóinak és
cégvezetői körében, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve
a Kelet-Magyarországgal együtt
szervezett meg.
Mint minden évben, így 2017-ben is
gazdára talált a TOP 100 Gazdasági
Díj, amelyet ezúttal a szakmai zsűri Dr. Nemes Attilának, a Michelin
Hungária Kft. nyíregyházi gyárigazgatójának ítélte oda.
A gazdasági fórummal egybekötött
rendezvényt Nyéki Zsolt a megyei
napilap főszerkesztője nyitotta meg
a Hotel Korona dísztermében, ahol
jelen volt dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Román István kormánymegbízott, dr. Kazsuk
Attila a NAV megyei igazgatója, a
megyei közgyűlés alelnöke Baracsi
Endre, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, Pekó
László.
A megjelentek megismerhették a
megye gazdasági viszonyait leképező friss számadatait, árbevételeit,
nyereségeit, illetve a foglalkoztatottak számát is.
Román István kormánymegbízott a
megyei kormányhivatal széleskörű
munkájáról és azon belül a megye
foglalkoztatási helyzetéről beszélt.
Ebben kitért azokra a programokra, amelyek a hazai és uniós források közelebb hozzák egymáshoz a
munkavállalókat és a munkaadókat.
Ezen programok célja, hogy a megye foglalkoztatottsága minél jobbá
válhasson, hiszen az elmúlt éveket
figyelembe véve 2010 óta évről –
évre nőtt a foglalkoztatottak száma,
amellyel arányosan csökkent a munkanélküliek száma is.
Baracsi Endre tolmácsolta Seszták
Oszkár, a megyei közgyűlés elnö-

A TOP 100 Gazdasági Díját Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. nyíregyházi gyárigazgatója kapta
kének jókívánságait, majd kitért a
kormányrendeletben szabályozott
TOP-os felhívásokra, amelyek a
megyei területfejlesztési célok megvalósulását szolgálják. Szabolcs megyének egy Integrált Területi Programot kellett létrehoznia, melyben
különböző stratégiák és területfejlesztési programok lettek rögzítve a
kitűzött célok megvalósítása érdekében. Előadásában kitért a megyei
Paktumokra és a megyei turisztikai
fejlesztésekre is. Fő cél, hogy „2030ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
olyan hely legyen, ahol jó élni.” mondta.
Nyíregyháza polgármestere a TOPos forrásokról tájékoztatta a megjelenteket, melynek köszönhetően a
megyeszékhely 30 milliárd forintból
gazdálkodhat az elkövetkező időszakban. Kitért a városunkat érintő befejezett fejlesztésekre, így a
Szegfű, Törzs, Semmelweis, Szalag,
Lujza, Bottyán János utcai beruházásokra és a jövőbeni infrastruktúrafejlesztésekre, melyek között szerepel a nyugati elkerülő továbbépítése,
egészen Nyírszőlősig. A Jósa András
Oktatókórház területén hamarosan
a város legújabb és egyik legmo-

dernebb óvodája nyitja meg kapuit,
valamint beszédében büszkén tette
hozzá: Sóstón egyszerre két szálloda
is épül,a Pangea Ökocentrum és a
Hotel Sóstó Spa, aminek idegenforgalmi szempontból fontos szerepe
van. Jelenleg a Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és bővítése zajlik,
de a Sóstói Múzeumfalu is további
fejlesztések előtt áll, amelyre újabb
források állnak rendelkezésre. Dr.
Kovács Ferenc polgármester kiemelte, hogy a megyeszékhelyen
működő cégek számára is fontos az,
hogy Nyíregyháza egy élhető város
legyen.
Dr. Kazsuk Attila, a NAV megyei igazgatója egy életszerű példán keresztül
szemléltette a jelenlévőkkel, hogy
mi inspirálhat ma egy olyan vállalkozót, akit már nem a pénz motivál.
Ezek között szerepel „a siker, az üzleti hírnév és az, hogy hatással vagyunk a dolgok alakulására”. Így ma
a Top 100 körbe tartozni egy komoly
elismertséget és megbecsültséget jelent a vállalkozások számára. 2016ban a megye társas vállalkozásai 1
777,9 milliárd forint nettó árbevételt
értek el, amely 1 százalékkal kevesebb az előző évitől. A TOP 100 kör-
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be tartozó vállalkozások 6,1 százalékos (57,4 milliárd forint) növekedést
követően 998,6 milliárd forint nettó
árbevételt értek el.
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter első körben arról
beszélt, hogy a kormány kiemelt
turisztikai övezetnek nyilvánította
Tokaj és Felső-Szabolcs térségét,
amely komoly előrelépést jelent ebben a szektorban. Az is nagy öröm
számára, hogy a foglalkoztatottság
növekedése a Kisvárdai Járásban
volt a legnagyobb és elismerését
fejezte ki, hogy a Mátészalkai Járás
nettó árbevétele a második legnagyobb a megyei összehasonlításban.
Szintén nagy büszkeséggel töltötte
el, hogy 2017-ben megrendeztük a
valaha volt legnagyobb magyarországi rendezvényt, a vizes világbajnokságot, amely világszerte nagy
elismertséget váltott ki. A TOP 100
résztvevőinek Muhammad Ali idézetét ajánlotta útravalóul, akiknek
szívből gratulált. „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra
könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban
az erőt a változtatásra. A lehetetlen
nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem
kihívás.
A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat.” dr. Seszták Miklós ezekkel a gondolatokkal kívánt
minden jót az idei és 2018-as évre a
megjelenteknek, amely idézetet egy
bekeretezett formában átnyújtott
a Szabolcs megyei kereskedelmi és
iparkamara elnökének, Pekó Lászlónak.
Záróbeszédében Pekó László, a
kereskedelmi és iparkamara elnöke, egyetértését fejezte ki a gazdaság fejlesztési irányait illetően, de
fontosnak tartotta kiemelni, hogy
napjaink égető kérdése a jól képzett szakmunkások megtartása a
gazdaság által igényelt szakterüle-

teken. Megyénkben, sőt az egész
országban a képzett munkaerő elvándorlásának megakadályozása a
legfontosabb kérdés. A szakképzés
átalakítását üdvözölte, hiszen így
lehetőség van olyan szemléletváltásra, melynek eredményeként a
tisztességes munka okán kapott
jövedelem kerül előtérbe. a segély
iránti kérelmek helyett. A gazdaság
kifehérítésének teljes célkitűzésével egyetértve megjegyezte, hogy
még közelebb kell hozni a hivatalokat a vállalkozókhoz és gazdálkodóbaráttá kell azokat tenni, hogy
valóban segítséget nyújtsanak kritikus helyzetekben és megoldandó
kérdésekben.

Szakmájuk mesterei lettek
2017. november 8-án A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mesteravató ünnepségén kilenc
szakmában 59-en vehették át a
szakmájukat elismerő mesterlevelet az arra érdemesek.
Mesterlevelet kaptak:
autószerelő:
Ferencsák György
Horváth Sándor
Imre János
Komlós Attila
Linzenbold Attila
Márton Imre
Molnár Gábor
Móricz István
Ötvös Roland László

Papp János Attila
Talpas László
Tamás Sándor
Tóth Zoltán
Tóth Zsolt Gerzson
Veress Tamás
CNC gépkezelő
Rádi Róbert
gázfogyasztó-berendezésés csőhálózat-szerelő
Oláh Tamás
ipari gépész
Sós Csaba
Vona László
járműfényező
Balog Tamás
Kresztyankó József
Spisák Tibor
karosszérialakatos
Danka János

Kurucz István László
karosszérialakatos
Nagy Zoltán
Tóth Tibor Béla
pincér
Batár Gábor
Besenyei Tibor
Deme László Alex
Horváth János
Koleszár János
Nádasdi Szabolcs
Mika László
Ricsei Gergely
Somogyi Mihály
Varga Menyhért
szakács
Belicza János
Belme Zsolt
Béres Milán
Bertók Edvárd

Farkas Szabolcs
Kulcsárné Giricz Katalin
Lakatos Mihály
Lukács Péter
Maximovich György
Molnár Gábor
Palicz János
Pauliczki Mihály
Polonkai Miklós
Szelik Béla
Varró István
villanyszerelő
Csobai István
Deák Zsolt
Erdei Attila
Gere István
Orosz László
Spekker András
Szakács János
Tóth István
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