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Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása
A Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv 2013 óta segíti elő az építészeti-műszaki tervezési, építési és
kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták rendezését.
A szakértői eljárás lefolytatását
egyaránt kezdeményezheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy
az alvállalkozó.
TSZSZ eljárás menete
– A kérelem beadása legegyszerűbben
az elektronikus kérelem befogadási
rendszeren keresztül történhet. A
kérelem befogadásának feltétele
az űrlap kitöltése, a vitatott teljesítéshez kapcsolódó szerződés és a
teljesítést alátámasztó releváns dokumentumok feltöltése, valamint a
szakértői eljárási díj befizetése.
– A kérelem befogadását követően az
érintett szakterületek ismeretében
kerül kijelölésre az ügyben eljáró

2018 októberi konjunktúra felmérés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) 1998
óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti
helyzetét és várakozásait. Az MKIK
GVI e vizsgálattal képviseli Magyarországot az Eurochambres éves európai konjunktúra vizsgálatában,
amely az EU országaiban mintegy 18
millió vállalkozás adataira alapozva
ad előrejelzést az európai gazdasági
konjunktúra várható alakulásáról.
Az eddigi tapasztalatok szerint felvételünk eredményei pontosan jelzik előre a magyarországi GDP várható alakulását. Eredményeinket
többek között felhasználja az OECD,
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a
magyar kormányzat a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzései és
elemzései során. Kérjük, hogy szakítson időt kérdőívünk kitöltésére,
mely 8-10 percet vesz igénybe.
A kérdőív a http://gvi.hu/k/
konjunktura címen kitölthető,
illetve megtalálható kamaránk
honlapján is. (www.szabkam.hu)
A kitöltött kérdőíveket
2018. október 31-ig várjuk!

háromtagú szakértői tanács.
– A szakértők a vizsgálatot a beadott
dokumentumok, valamint jellemzően a felekkel közösen megtartott
helyszíni szemle alapján végzik.
– Az eljárás végeredményeként elkészül a TSZSZ szakvélemény.
Fontos tudnivalók
– Szükséges, hogy a vitás teljesítéssel
összefüggésben írásbeli szerződés

álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben
fogadható be a kérelem.
– A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt
esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60 napon belül
minden esetben lezárul a szakértői
eljárás.
– A TSZSZ eljárása díjköteles. A szakértői díjat a kérelmező a kérelem
beadásakor fizeti meg az MKIK
elkülönített 10300002-2037343271003285 számú alszámlájára. A
szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben megjelölt vitatott összeg
bruttó értékének 1 %-a, minimum
bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó
450 000 Ft.
– Az elektronikus kérelem befogadó
rendszeren az űrlap kitöltését és a
dokumentumok feltöltését követően egyetlen kattintással lehet kérel-

Őszi rendezvények
Modern Vállalkozások Programja –
Digitális KKV Nap
A rendezvény az új adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatban szolgáltat információkat
Időpont: 2018. október 18., 10.00-14.00
Helyszín: Kisvárda, Parish Bull Hotel
Könyvelőkkel a duális képzésért
Képző szervezetek jogi, pénzügyi felkészítése a tanulóképzésre.
Időpont: 2018. október 18., 10.00 óra
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
EN 1090-1 Fémszerkezeti szabvány
alkalmazása és üzleti előnyei
Időpont: 2018. október 25., 10.00 óra
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
GOOGLE előadás – Új digitális világ
Időpont: 2018. október 26., 10.00-12.00
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
GOOGLE Gyakorlati Kurzus
Időpont: 2018. október 29., 9.30-12.30,
13.30-16.30
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
Időpont: 2018. november
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Munkajogi előadás
Időpont: 2018. november 5., 14.00 óra
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szakképzési konferencia
Időpont: 2018. november 13.
Helyszín: Nyíregyháza
Beszállítói rendezvény
A találkozó elsősorban a fém- és műanyag
feldolgozással, felületkezeléssel foglalkozó kkv-k számára kínál lehetőséget a beszállítóvá válásra.
Időpont: 2018. november 14.
Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ
GOOGLE Gyakorlati Kurzus
Időpont: 2018. november 28., 9.30-12.30,
13.30-16.30
Helyszín: Nyíregyháza, Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Bővebb információkért kérjük, figyelje kamaránk honlapját
és elektronikus hírleveleinket vagy keresse munkatársainkat
az info@szabkam.hu e-mail címen és a 06 42 416 074-es telefonszámon.

mezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását.
– A jogszabályok nem zárják ki a
visszamenőleges hatályt, tehát a
TSZSZ létrehozását megelőzően
indult ügyekben is lehet szakértői
eljárást indítani. Egyedül arra érdemes figyelni, hogy már elévült követeléseket esetleges kedvező szakvélemény birtokában sem fognak
tudni bíróság előtt érvényesíteni.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara ősszel
tájékoztató rendezvényt szervez a
TSZSZ eddigi működési tapasztalatainak, eredményeinek bemutatására.
A TSZSZ működésével kapcsolatban
bővebb információ kérhető az info@
szabkam.hu e-mail címen vagy a 06
42 416 074-es telefonszámon.
A TSZSZ működését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.
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EuroSkills2018 - Budapesten rendezték
meg a szakmák Európa bajnokságát

MKIK EU Hírlevél

Kamaránk honlapján olvasható az MKIK
Brüsszeli EU Képviseletének soron következő elektronikus hírlevele (2018/13.
szám). A hírlevélben az alábbi témákról
olvashatnak bővebben az érdeklődők:
• Az EU és Kanada közötti kereskedelmi
megállapodás pozitív eredményeket hoz
• Az EU fejleszti az Európa és Ázsia közötti
összeköttetésekre irányuló stratégiáját
• HÉA: az EU tagállamai csaknem 150
milliárd euró bevételtől esnek el
• AirBnb és az uniós fogyasztóvédelmi
szabályok
• A Kereskedelmi Világszervezet modernizációjára vonatkozó uniós elképzelések
• Európai Parlament: elfogadhatatlan az
országonként eltérő termékminőség
• Jöhet az európai egységes digitális ügyfélkapu
• Építőipari termelés: uniós első a júliusi
magyar adat
A fenti hírek mellett pályázati kiírásokról is tájékozódhatnak az olvasók,
mint pl.: az „ERASMUS+” vagy „Az
Európai Szolidaritási Testület” – ami
az Európai Unió új programja, amely
szolidaritáshoz kapcsolódó projektek megvalósítását teszi lehetővé a
fiatalok és szervezetek számára. A
Fókuszban az Unió rovatban „Régiók
és városok európai hete 2018” címmel
készült összefoglaló.

Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. sz.; Tel.: 42/311-544, fax: 42/311-750; e-mail: info@szabkam.hu,
Felelős kiadó: Nagyné Varga Katalin; Felelős szerkesztő: Sütő Péter; Nyomdai munkálatok és terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújváros út 11. Tel.: 52/526-626,
fax: 52/412-940; Keressen minket a Facebookon is: www.facebook.com/szabolcskamara • ISSN-szám: 1589-4819

Szeptember 26-28. között rendezték meg a szakmák Európabajnokságát, a EuroSkills Budapest 2018-at. A komoly szakmai
megmérettetésen Európa legfelkészültebb fiataljai mérhették
össze tudásukat: 28 ország 530
versenyzője 37 szakmában közel
100 000 látogató előtt versenyzett.
Pattanásig feszült idegek, bravúros
győzelmek, feledhetetlen élmények és látványos ceremóniák: így
lehetett jellemezni a háromnapos
nemzetközi versenyt.
A EuroSkills Budapest 2018 versenyen kiemelkedően ügyes fiatal
szakemberek mérték össze tudásukat és képességeiket Európa számos

országából. A verseny tíz éves történetében ez az első alkalom, hogy
Közép-Kelet-Európa ad otthont e
nemzetközi megmérettetésnek. Az,
hogy erre Magyarországon került
sor, hatalmas elismerés számunkra.
A verseny megrendezéséért a rendező ország mellett a WorldSkills
Europe nemzetközi nonprofit szervezet a felelős. A budapesti versenyt a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara szervezte a SkillStar
2018 Nonprofit Kft-n keresztül, a
Magyar Kormány
támogatásával.
A EuroSkills versenyeket a szakmák
„Európa-bajnokságának” is szokták

nevezni, melyet kétévente, páros
években rendeznek meg.
A EuroSkills Budapest 2018 versenyen 3 nap alatt 28 ország közel 530
versenyzője méri össze a tudását, 37
szakmában.
Egy versenyző egyszer indulhat
EuroSkills versenyen, minden
ország egy versenyzőt vagy
egy versenyzői
csapatot
neve z h e t
a megmérettetésre.
A verseny-

zők korhatára a verseny évében
betöltött 25 év. A verseny hivatalos
nyelve az angol. Az eseményt a világversenyekhez illő, látványos nyitóceremónia előzte meg szeptember
25-én, az eredményhirdetésre és a
díjátadásra a záró ünnepségen 2018.
szeptember 29-én került sor a Papp
László Budapest Sportarénában.
6 szakmai csoportban indultak a
résztvevők:
1. Építési és épület technológiák
2. Gépjárműipar és logisztika
3. Gyártási és mérnöki technológiák
4. Információs és kommunikációs
technológiák
5. Kreatív művészetek és divat
6. S
 zociális és személyi szolgáltatások

2

kamarai h í r e k

Jótállás vagy garancia
A békéltető testületi eljárás során
többször tapasztaltuk, hogy a
fogyasztók nincsenek tisztábansajnos néha a vállalkozók sem- a
jótállás vagy más szóval garancia
nyújtotta lehetőségeikkel, így fogyasztói eljárás során nem élnek
jogaikkal. Nekik szól ez a cikk.
A jótállásról a polgári törvénykönyv rendelkezik, valamint az
egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállás részletes szabályait a 151/2003. (IX. 22.)
Kormányrendelet határozza meg.
Mit is értünk jótálláson, vagy köznyelvben garancián, azt jelenti,
hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni, és ez alól a felelősség alól
csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a vevő rendeltetésellenesen használta a terméket.
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új
tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállási kötelezettség van.

Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
A jótállási kötelezettség teljesítése
azt a vállalkozást terheli, amelyet a
fogyasztóval szerződést kötött, vagyis aki a tartós fogyasztási cikket
a fogyasztónak eladta. A jótállásból
eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, tehát ha
a kötelező 1 éves jótállási idő alatt
a tartós fogyasztási cikket eladtuk,
akkor az új vevőt is megilleti a hátralévő időben a jótállás. Lényeges
momentum az is, hogy csak fogyasztói szerződésekre vonatkozik
a jogszabály kiemelt védelme, vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni
vállalkozó, egyéni cég jogilag nem
természetes személy, így fogyasz-

Külkereskedelmi árukárok, áruhiányok,
sérülések vizsgálata, minőség-ellenőrzés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara szervezeti egységei
között évtizedeken át működött a független és semleges
Kárbiztosok Testülete, amely
klasszikus kamarai tevékenység
keretében töltött be független
kárszakértői, kárbiztosi és
kárrendezői szerepet a külföldi
biztosító intézetek megbízásából.

tónak sem minősülhet, így nem
élhet jótállási igénnyel. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1.§ 3. pontja alapján
fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy
Azt, hogy mely termékekre vonatkozik a kötelező jótállás a fent
hivatkozott
kormányrendelet
melléklete határozza meg, általánosságban elmondhatjuk, hogy a
tízezer forint vételárat meghaladó
összegért értékesített műszaki cikkekre, gépjárművekre, bútorokra
vonatkozik, a teljesség igénye nélkül pár példa: mosógép, hűtőszekrény, egészségmegőrző termékek
és eszközök ezen összeg felett,
gyermekgondozási cikkek, a
világítástechnikai termékek, ékszerek, vagy
nemes prémek, de itt
az összeghatár már
50.000,- Ft. stb.
A jótállási határidő
a fogyasztási cikk,
fogyasztó
részére
történő átadása, vagy
ha az üzembe helyezést a
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napjával kezdődik.
A vállalkozás köteles a fogyasztási
cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani

olyan formában, amely a jótállási
határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Kötelező jótállás esetén nincs
számla bemutatási kötelezettségünk, elegendő a jótállási jeggyel
érvényesíteni igényünket. Ha a jogi
előírások ellenére nem kaptunk
jótállási jegyet, a garanciális igény
a számlával is érvényesíthető.
Mit érvényesíthetünk a jótállási idő
alatt, ha a termék javítható, akkor
annak kijavítását, ha nem javítható
kicserélését, árleszállítást vagy a
vételár visszafizetését.
Hova, kinek kell bejelentenünk jótállási igényünket: ahol a terméket
vásároltuk, és ilyenkor a vállalkozás nem
küld-

heti el a fogyasztót, hogy mennyen
a szervizbe, a forgalmazónak kell
gondoskodnia a termék megjavíttatásáról.

7

kamarai h í r e k

A fogyasztó választhatja azt is, ha
számára ez kényelmesebb, hogy a
jótállási jegyen feltüntetett szervizbe viszi el a terméket, de tapasztalatunk alapján a későbbiek
során előnyösebb lehet, ha inkább
forgalmazónál jelenti be igényét.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a
fent hivatkozott kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás
alapján a vásárláskor azok átszállnak a fogyasztóra. Ilyen például,
ha a gyártó ráírja a termékre, hogy
két év garanciát (jótállást vállal) a
termékkel kapcsolatban. Ez a szerződéses (önként vállalt) jótállásnak
egy bizonyos fajtája, amikor az alapvetően is kötelező egy éves jótállást
követően biztosít még további
plusz garanciális időszakot.
Leggyakoribb személyautók esetében.
A fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződésben semmis az
a kikötés, amely
kormányrendelet
rendelkezéseitől a
fogyasztó
hátrányára
tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.

Ma már az MKIK Szolgáltató
Nonprofit Kft. nyújtja a fenti hagyományokhoz hű, azonos színvonalú, nemzetközileg is elismert
kárbiztosi szolgáltatást független
megbízott igazságügyi szakértőin
keresztül, amely magában foglalja a külkereskedelmi és egyéb
magyarországi
káresemények
veszteségeinek megállapítását,
igazolását, illetve az alábbi alap-

vető kárbiztosi tevékenységeket:
• kárszakértés, kármegállapítás helyszíni
szemlével,
Magyarországon és
külföldön, megbízás
alapján
• kárszemle-jegyzőkönyv készítés,
idegen nyelven is
• á r u s z a k é r t é s ,
mennyiségi
és
minőségi árur e k l a m á c i ó kban,
kereskedelmi minőségi
viták esetén
• raktárellenőrzés, raktározási
körülmények vizsgálata
• berakodás ellenőrzés, fuvaresz-

köz tisztaság, súly- és minőségvizsgálat, árumintavétel
• t a n á c s a d á s ,
szakvélemény
készítés
• k árrendezés, kárigényekkel
kapcsolatos intézkedések
A szolgáltatásról
bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
MKIK Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Tel: 06-1474-5154,
06-1474-5151
E-mail:
forbat@mkik.hu

Decemberig beadhatók a „Munkahelyi képzések
támogatása” GINOP 6.1. prioritású pályázatok
Ez év márciustól nyújtható be
pályázat a GINOP-6.1.6-17-es
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középvállalatok
munkavállalói számára című
felhívás keretében. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy
a felhívás iránt nagy az érdeklődés, ezért az Irányító Hatóság
keretösszeg átcsoportosítással,
mintegy 5 milliárd forinttal megnövelte a lehívható forrást.
A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a
munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása
révén növekedjen a vállalkozások
versenyképessége, a mikro-, kis- és
középvállalkozásokra
vonatkozó
képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok, akik rendelkeznek legalább
egy lezárt, teljes üzleti évvel és az
éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum
3 fő volt, és Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági szervezet
legyen.
Támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében támogatható
képzések minimum 80%-át külső
és/vagy saját teljesítés keretében,
az Fktv. szerint engedélyezett és/
vagy ágazati jogszabály szerint
megvalósított képzésként kell
megvalósítani. A támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb
nyelvi képzés, illetve kombinált
nyelvi képzés, és legfeljebb 20%-a
lehet belső képzés.
A képzésben résztvevők száma minimum 3 fő.
A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjá-

ban nem foglalkoztatott személyeket bevonni a képzésekbe az alábbi
célcsoportokból:
• bevonást megelőző 12 hónapban
volt közfoglalkoztatott vagy
• legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
• egyéb munkavállalási korú inaktív
személyek
Támogatás összege:
Minimum 3 millió, maximum 50
millió forint. A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás
támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson
felül önrésszel nem kell rendelkeznie.
3 fő felett a 3 millió forint elérhető
támogatás 700.000 Ft/fő összeggel
emelkedik minden bevont munkavállaló után.
Átalakult az értékelési szempontrendszer – új kiemelt területek kerültek be a pontozási rendszerbe:
• a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (Szt.) szerin-

ti érvényes tanulószerződéssel és
vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés;
• igazolt működési tapasztalattal
rendelkező
képzőintézmények
igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő);
• a szabad vállalkozási zónában
megvalósuló projektek előnyben
részesülnek.
A felhívás a www.gov.hu /vállalkozás oldalon elérhető.
Ügyfélszolgálat:
A pályázattal kapcsolatosan ügyfélszolgálat működik a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara 207.sz.
irodájában. ( Nyíregyháza, Széchenyi u.2.)
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Fodorné Rácz Katalin
06 30 2194 294
Szondy Zsolt
06 20 4208 800
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Koktéloztak a pincérek
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Pincér Mester Szakmai Tagozata a
nyár eleji ülését követően, ahol Fabók Mihály a Gundel Étterem Head
Sommelierje, örökös sommelier
magyar bajnoka tartott bemutatót,
október elején megtartotta soron
következő ülését a Kamara nagytermében, a koktélozás jegyében.
A rendezvényt a tagozat elnöke Dr.
Kovács Mihályné nyitotta meg, ahol
jelen voltak a szakmát képviselő
pincér mesterek, oktatók és tanulók
egyaránt, hiszen egy igazán különleges és látványos bemutatót láthattak a meghívott szakemberektől.
A nap témája a kevert italok, koktélok és a „Molekuláris Mixológia”
köré szerveződött. Kinzler András
volt a rendezvény egyik meghívottja, aki Bartender, Cocktail Catering
cég üzemeltetője, Best Mixer Iskola oktatója, Hungarian Bartenders
oldal létrehozója, és zsűrizési tevékenységet is ellát. Több színvonalas helyen dolgozott már az elmúlt
években, de megfordult Londonban
és Saint Tropez-ban egyaránt.

Horváth László szintén az előadók
sorát erősítette, aki Bartender
(Flair is) és Barista, az ország több
pontján dolgozott – Budapesten,
a Balatonon, de Görögországban
is bármixerkedett. Saját Express
cocktail Service Cége van, tanítja a
szakmát és rendszeresen vesz részt
versenyeken.
Az általuk előállított módszerrel
(molekuláris mixológia) az italok
szilárd halmazállapotúvá válnak,
így a vendégek számára különleges
és kívánatos falatkákat kínálnak,
amely által olyan élményben lehet
részük, hogy kedvenc koktéljuk
„ehető” módon is megkóstolható.
A molekuláris koktélok világa hazánkban még sokak számára ismeretlenül hangzik, de egyre több
helyen lehet találkozni ilyen kreációkkal. A koktélok rajongói gyakran érdeklődnek a nem szokványos
lehetőségek iránt, és számukra a
molekuláris mixológia sokféle izgalmat tartogat, akár valamelyik
gasztrofesztiválon, vagy nívós koktélbárban. A molekuláris mixológia
vidám, s érdekes játék, de nem fenyegeti azokat, akik ezt már nem
akarják megtanulni.

Ez a Las Vegasi színpadiasság már
Amerikában is helyére került, visszaállt a régi rend, amikor a vendégek
egy jó alapanyagból készült koktélt
csendesen szeretnének elfogyasztani minden „hűhó” nélkül. Kivételek
mindig akadnak pl. Szilveszter is az,
ami nem a csendességről szól.
A bemutató alkalmával az előadók
háromféle koktélt készítettek el,
kapszulák, illetve zselék formájában is, ezenkívül két féle kapszulát
és egy pezsgő kaviárt.
1. B52 koktél + B52 zselé formájában
2. Aperol Spritz koktél + Aperol- friss
narancs kapszula formájában,
mellé Prosecco shot
3. Sex on the beach koktél + Sex on
the beach kapszula formájában

4. Baileys kapszula
5. Eper-mangó kapszula
6. Száraz pezsgőbe eper és mangó
kaviár
A koktélok megkoronázása volt az
italparfümökről és a díszítési trendekről szóló bemutató, de a jelenlévők megismerték a legújabb koktél
trendeket is:
Mojító – kis csavarral
Old Fashioned – smoke gunnal
füstölve
Gin- Tonik variációk
Rubin (saját ital, házi készítésű sziruppal, italparfümmel)
Aki igazán különleges koktélokra
vágyik, próbálja ki a Molekuláris
Mixológia szolgáltatásait.

Mesterszinten végzik szakmájukat
A kamara elkötelezett híve a vállalkozások munkaerőigényének
megfelelő, minőségi szakemberképzésnek, ezért fontos feladatának tekinti, hogy a tanulóképzésben közvetlenül résztvevő
szakemberek megfelelő, alapos
ismeret – elméleti, gyakorlati,
pedagógiai – birtokában adhassák
tovább a tudásukat a fiatal szakembereknek.
Ennek érdekében a megyei kereskedelmi és iparkamara, 35 mesterjelöltnek adott lehetőséget
2018 nyarán a Nemzetgazdasági
Minisztérium által támogatott
képzésekre hat szakmában (festő, díszítő, mázoló és tapétázó,
gázfogyasztóberendezés-és
csőhálózat-szerelő, kereskedő, kőműves, szakács, villanyszerelő), illetve további szakmákban biztosított
kedvezményes finanszírozású felkészülési lehetőséget 99 főnek.
A program alatt a hallgatók peda-

gógiai, vállalkozási ismeretekre
tehettek szert, de szakmai elméleti és szakmai gyakorlati órákon
a szakmájukban új technológiai
módszereket, eljárásokat is megismerhettek.
A részvevők mindegyike rendelkezik a szükséges, előírt szakmai
gyakorlattal, egyes szakmák esetében idegen nyelvi készségekkel,
képességekkel is. A mesterjelöltek
komoly áldozatot hoztak az elmúlt
közel fél év során, hiszen a szokásos munkavégzés mellett részt

vettek a sokszor egész napos felkészítéseken, készültek az órákra,
lemondtak szabadidőről, pihenésről.
A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a
szakmai fejlődés és egzisztenciális
életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a
tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi
vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi,
vezetési, munkaügyi és jogi isme-

retek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés
és bizalom garanciáját teremtse
meg. A sikeres vizsgákat követően
a mesterjelöltek november 7-én
vehetik át mesterlevelüket ünnepélyes keretek között a kamara
székházában.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-3/2017/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Nyári élmények a kamarai
pályaorientációs táborban
Lezárultak a kamaránk által szervezett pályaorientációs jelleggel
létrehozott kamarai nyári táborok. Július hónapban 78 diák vett
részt a táboroztatásban, amit a
Kis Vakond Matematikai Tanoda
Hungary Kft. közreműködésével
valósítottunk meg. A táborozó
gyerekeknek a pályaválasztásuk
megkönnyítése érdekében céglátogatásokat szerveztünk a nyári
időszakban.
Látogatást tettünk kereskedelmi
egységben, ahol játékos formában
kipróbálhatták a diákok magukat az
értékesítés, raktározás és logisztika
területén. Jártunk cukrászdában,
ahol saját kézzel készíthettünk süteményt, beleláttunk a legszebb torták
készítésébe és a fagylaltkészítés rejtelmeibe is beavattak bennünket.
Immár második szülinapját ünnepelte a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Klubja. Az elmúlt két
évben több új taggal bővültünk
valamint különböző programok
színesítették klubéletünket.
Többek
között
jógáztunk,
pilateszeztünk, na meg olasz ételeket főztünk, hogy kedvezzünk a
testnek, meditáltunk, hangfürdőztünk, hogy a lélek se maradjon ki.
Az ősz első hónapjában Rudikné
Kecsmár Ágnes ismertetett meg
minket a jobb agyféltekés rajzolással. Ma már annyi helyen láthatjuk
meghirdetve, akár a városban is,

Autókereskedő és autószervíz partnerünknél kipróbálhattuk a legmodernebb autókat és láthattuk
az old timer kategóriájú régi autók
felújítását, restaurálását is. Emellett
betekinthettünk az autók szervízelésébe, az autószereléshez kötődő
szakmák szépségébe.
Ezúton is köszönjük partnercégeinknek, a Nyírpapír Kft.–nek, a Leányvári Mokka Kft-nek és a Magisz
kiplakátolva a rajzokat hogy e sajátos technika elsajátítása előtt még
valamit odafirkált az ember a lapra majd pár nap múlva úgy rajzol,
mint egy művész. Hogyan lehetséges ez, és még inkább mit rejt és
mire jó ez a technika, erre kaptunk
válaszokat - itt nem csak a rajz a lényeg, hanem önmagunk megismerése, határaink kiszélesítése, önbizalmunk növelése, nem mellesleg
a rajzolás során hasznos, örömteli
idő eltöltése.
Legközelebb novemberben találkozunk, akkor is szeretettel várjuk
régi és új tagjainkat egyaránt egy
közösen eltöltött kellemes klubestre. 
HBK

Kft-nek az interaktív játékokkal
bővített cégbemutatásokat, amik
közelebb vihették a gyerekeket a
munka világához.
A program megvalósítását az NFAKA-NGM-3/2017/TK/19 sz. támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Maczkó Mónika
pályaorientációs tanácsadó
www.szabkam.hu

Két éves a Női Klub
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Óriási magyar siker a budapesti szakmák Európa-bajnokságán
Ünnepélyes záró ceremónia keretében hirdették ki a EuroSkills
Budapest 2018 győzteseit a Papp
László Budapest Sportarénában.
27 szakmában indult magyar
versenyző, ebből 17 versenyszakmában értek el helyezést. Hazánk
ismét bebizonyította, hogy a
magyar fiatalok nem maradnak
el szaktudásban és tehetségben
európai társaiktól.
A szakmák Európa-bajnokságát
szeptember 26-28. között rendezték Budapesten. A versenyt óriási
érdeklődés övezte: a rendezvényt
három nap alatt összesen 100 ezer
látogató tekintette meg.
A szakmák 2018-as Európa-bajnokságán 525 versenyző szállt ringbe 37
szakmában, a záró ceremónián kiderült, hogy közülük kik állhattak

a dobogó legfelső fokára, ki nyerte
el az Európa Legjobbja címet, továbbá kik lettek a Nemzetek Legjobbjai. Az ünnepélyes eseményen
részt vett Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke és Dita Traidas,
a WorldSkills Europe elnöke.
A magyar szakemberek ismét bizonyították, hogy tudásuk és szakértelmük kiemelkedő az európai
mezőnyben is: 3 arany, 3 ezüst,
3 bronz és 8 kiválósági érmet
nyertek, összesen 17 helyezést. A
EuroSkills Budapest 2018 Nemzet
Legjobbja kitüntetést Nagy Ádám
János (bútorasztalos szakma) tudhatja magáénak.
A legtöbb érmet Oroszország csapata nyerte, az éremtábla második
helyezettje Ausztria csapata, a harmadik pedig Franciaországé lett.
Magyarország a negyedik helyen
végzett.
„Egy magyar közmondást ajánlok
figyelmükbe, amely így szól: a jó
mesterembernek egész világ a hazája. Legyenek büszkék rá, hogy olyan
tudás birtokában vannak, amely
valóban az egész világon, mindenhol egyformán versenyképes. Ez pedig nem más, mint a precíz, pontos,
lelkiismeretes, eredményes munka,
amelyre a világon mindenütt szük-

A kamara munkatársai és a szabolcsi iskolák tanulói a EuroSkills-en

A Euroskills idén 10 éves fennállását ünnepelte, így az elmúlt évek
versenyein készült képekből és alkotásokból kiállítás várta az érdeklődőket.
Továbbá a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által alapított Magyar
Kézműves Remek pályázat nyerteseinek alkotásai is kiállításra kerültek a verseny helyszínén.
ség van” – emelte ki Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke.
„Győzött a gazdaság, Európa gazdasága, benne Magyarország gazdaságával, mert olyan fiatal szakemberekkel lett gazdagabb, akik
sikereikkel, teljesítményeikkel magasra helyezik a minőségi mércét.
Győzött a magyar szakképzés ügye,
mert meg tudta mutatni a fiatal

szakmai elitet azoknak, akik még
csak terveznek erre az útra lépni.”
– mondta Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke.
„Magyarország, a magyar intézmények, szervezetek és vállalatok
együtt tették a EuroSkills Budapest
2018 eseményét Európa legjobb fiatal tehetségeinek nagyszerű és
felejthetetlen élményévé. Magyarország kijelölte a EuroSkills következő évtizedének kezdőpontját
azzal, hogy rendkívüli professzionalizmust tanúsított a rendezés során és megemelte a mércét ennek
az eseménynek mind a minőségét
mind pedig a méreteit illetően” –
mondta Dita Traidas, a WorldSkills
Europe elnöke.
A nemzetközi szakmai fesztivál és
szakembertalálkozó lebonyolításához szükséges eszközök beszer-

zését 84 szponzor és 20 partner
támogatta gépekkel, szerszámokkal, alapanyagokkal, technikai
személyzettel és know-how-val. A
verseny lebonyolításában 700 önkéntes is segített budapesti iskolákból.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a 3
napos verseny során a megye 31

iskolájából közel 1 509 diákot utaztatott fel különbuszokkal, hogy a
megye fiataljai első kézből tapasztalhassák meg, milyen az, amikor
a szakmák kiválóságai mérik össze
tudásukat, és kedvet is kapjanak
egy-egy szakma elsajátításához.
A rengeteg élménnyel kecsegtető program és az utazás mellett, a
kamara a tanulók étkeztetéséről is
gondoskodott. A Szabolcs megyei
kamara munkatársai nemcsak a
szervezésben, de a külföldi szakértők, versenyzők fogadásában is
aktívan részt vettek a verseny teljes ideje alatt.
A látogatók nem csak a versenyzőket
tekinthették meg testközelből, alkotás és munka közben – ezáltal közelebbről megismerve egy-egy szakmát –, hanem ki is próbálhattak 29
szakképesítést a Try-a-skill elnevezésű, a Hungexpo különböző pont-

jain felállított foglalkoztató szigeteken. A versennyel egy időben több
program is futott párhuzamosan. A
szakképzés európai helyzetéről előadások és panelbeszélgetések folytak, így a gazdaság képviselőinek is
érdekes volt a rendezvénysorozat.

A győztesek teljes névsora az
euroskills2018.com oldalon olvasható. A diákok és kísérőik a
EuroSkills Budapest 2018 rendezvényre való utaztatása a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával az NFA KA fejlesztési projekt
terhére valósult meg.

