VE

AM

K

E

D
R
EL
MI ÉS IPA

ÜZLET

VESZPRÉM megyei

EV

K E R E SK

AR A

EI

ÉM MEG
PR
Y
SZ

ZS

A VESZPRÉM megyei kereskedelmi és ipark amara

G A ZDA SÁGI M AG A ZINJ A
XXIII. évfolyam 2. szám – 2018. Május

EK

SE R E K

Szakma Sztár Fesztivál 2018

Megyénk diákjai szép eredményeket értek el
az országos tanulmányi versenyeken
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Rekordlétszám a vetélkedőn
5. oldal

Mesterségem címere
11. oldal

10. oldal

Üzemcsarnok-avató Zircen
13. oldal

Indul a balatoni szezon

Fontos információk a szezonfelkészítő fórumon
A hatóság segítő, aktív közreműködésének köszönhetően mindig nagy érdeklődés övezi a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) és a
KISOSZ Veszprém Megyei Képviselete hagyományos szezonfelkészítő rendezvényét, amelyet ezúttal is Tihanyban tartottak.

579268

A vállalkozásoknak sokféle
kihívásnak kell megfelelniük.
Az idényszerű működés pedig
még ennél is nagyobb feladat
elé állítja a balatoni szezonra
készülőket, hangsúlyozta köszöntőjében dr. Markovszky
György, a VKIK elnöke. Hozzátette, a kamara a minisztérium
közbenjárását kéri, hogy az ország másik feléből induljon
meg szervezetten a munkaerő, legalább az idegenforgal-

PROHUMAN

Diákkarrier a Prohumannál

A három Balaton-parti meA Kamarai Védnöki Tábla célgye – Veszprém, Somogy, Za- ja a korrekt, színvonalas, valóla – kereskedelmi és iparka- ban vendégmarasztaló vendégmarái 2002 óta működtetik a látóhelyek szakmai elismerése
három megyében és a Bala- és népszerűsítése. A Védnöki
ton Kiemelt Üdülőkörzetben Táblák a Somogyi, a Veszprém
található vendéglátóhelyek és Zala Megyei Kereskedelmi
minősítésére szolgáló Kama- és Iparkamara által megbízott
Megjelentek
a legújabb
rai Védnöki Tábla rendszert, minősítő szakértők
értékelései
pályázatok
A NEMZE T I AGR ÁRGA ZDA SÁGI K AMAR A L APJA
amelyben jelenleg 120 minő- alapján kerülnek átadásra. A
sített, kiváló szolgáltatást már minősített vendéglátóhenyújtó vendéglátóhely műkö- lyek 3 évente utóminősítésen
dik.
esnek át. Jelentkezni az alábbi
Hungarikum
a gyulai dám

Heves megyei
összefogás

Versenyképes
biogazdaságok

Világbajnok
csiliszósz

6–7. oldal

8–9. oldal

15. oldal

22. oldal
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Elérhetőségünk:
mobil: +36 70 440 3574
e-mail: konczi.bence@prohuman.hu
Prohuman Kft. 8200 Veszprém, Rákóczi u. 2.

EI

mindazt, amit megbízóink elvárnak :
nagyfokú rugalmasságot a szervezésb en, üg y félbarát
kapcsolattartást,
önálló problémakezelést, precíz admin i s z t r á c i ó t .
Ügyfeleink igényeit
igyekszünk proaktívan kielégíteni, szolgáltatásunk ebből
fakadóan messze túlmutat az egyszerű
diákmunkán. Arra
törekszünk, hogy a
diákmunka ne „pusztán” pénzkereseti

nikus eljárásokról. Szót ejtett a
vendéglátás, kereskedelem területét érintő jogszabályváltozásokról, valamint beszámolt
az idegenforgalmi szezonhoz
kapcsolódó aktualitásokról.
A rendezvényen dr. Czifra
László járási főállatorvos
(Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály) az
élelmiszer-biztonság területét
érintő aktualitásokról, ellenőrzési tapasztalatokról beszélt.
Vágó Péter, a KISOSZ megyei
elnöke zárszavában reményét
fejezte ki, hogy az összejövetel
hasznos információkkal szolgált a résztvevők számára,
amelyet a működésük során is
fel tudnak használni.

Csatlakozzon a Kamarai Védnöki
Tábla rendszerhez!

k E R E Sk

A
Prohuman
Diákmunka – elemezve a piaci folyamatokat és partnerei
igényeit – arra törekszik, hogy vállalkozási egységei egy-egy
szolgáltatási területen tapasz talatot
szerzett tagjaival és a
területet megfelelően ismerő projektvezetőivel kiszámítható
és megfizethető hátteret nyújtson partnerei számára, kielégítve munkaerőigényeiket.
Célunk, hogy elérjük

lehetőséget jelentsen. Ezen gondolat
mentén egy egészen
új kezdeményezésnek lettünk az ötletgazdái, tagjaink elhelyezkedését
a
PROHUMAN karrierprogramjába történő
bevonással is támogatjuk. Lehetőséget
teremtünk arra, hogy
a nálunk dolgozó fiatalok megfelelően
elvégzett munkáját
gyakorlati tapasztalatként igazoljuk tagjaink számára, legtehetségesebb diák
munkavállalóinknak
pedig álláslehetőséget biztosítunk a
c é g c s o p o r t
vállalkozásaiban!

kiemelkedősen magas, nyolc
halálos kimenetelű munkabalesetet jegyzőkönyveztek.
Fogyasztóvédelmi területen a
2017-ben ellenőrzött egységek száma 78 volt, szabálytalanságot 25 esetben találtak.
Angyalosy Edina, a VEMKH
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály osztályvezetője Veszprém megye
munkaerőpiaci helyzetéről, a
foglalkoztatók részére elérhető támogatási lehetőségekről
tájékoztatott.
A fórum hagyományos
előadója Dégi Zoltán, a NAV
Veszprém Megyei Adó- és
Vámigazgatósága igazgatója,
aki beszélt az aktuális jogszabályi változásokról, az elektro-

Iránytű a vendégeknek

577653

A Prohuman Diákmunka rugalmas
megoldásokat biztosít partnerei számára, amelyek illeszkednek a lehetőségekhez, a kialakult gyakorlathoz, illetve az elvárásokhoz.

mi szezonra. Hangsúlyozta, a
fórum célja, hogy segítsék a
vállalkozások szabályszerű
működését.
Troják László főosztályvezető (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály) elmondta, 2017-ben munkaügyi
ellenőrzést 531 munkáltatónál
tartottak, ebből 474 volt szabálytalansággal érintett. Az
ellenőrzés alá vont munkavállalók száma 2319 személy, ebből a súlyos jogsértést 2108
esetben tapasztaltak. „Feketén” foglalkoztatott személyt
279-et találtak, szerencsére
ez kevesebb a 2016-os 361-nél.
Munkavédelmi ellenőrzésben tavaly 725 munkáltatónak
volt része, 540 esetben találtak szabálytalanságot. Tavaly
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Központi kérdés a lócitrom

Jelentkezési határidő: június
29.
További információ: Horváth-Béni Szilvia, Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tel.: 88/814-111, e-mail: beni.szilvia@veszpremikamara.hu

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja.
A szerkesztőbizottság tagjai: Czigány Attila gazdaságfejlesztési irodavezető, dr. Somogyi Istvánné főtitkár,
Tremmer Tamás felelős szerkesztő, lapmenedzser, Végh László szakképzési irodavezető.
Szerkesztőség: VKIK Veszprém, Radnóti tér 1. Telefon: 88/429-008, fax: 88/412-150.
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu, tamas.tremmer@maraton.hu. Hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.,
Kiadja a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. ISSN 2064-308X
Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
Nyomtatás: Wunderlich Production Kft. Felelős vezető: Wunderlich Péter
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Licit alá kerültek

A VESZPRÉM MEgyEI kERESkEdELMI ÉS IPARk AMAR A

vendéglátóhely kategóriákban
lehetséges: melegkonyhás vendéglátó üzlet (étterem), cukrászda; kávéház és koktélbár.
A minősítésben való részvétel
önkéntes, feltétele a kamarának megküldött adatlap, nyilatkozat és az önminősítő lap vis�szaküldése. A dokumentumok
és a minősítési szempontok letölthetők a kamara honlapjáról
vagy a www.vednokitabla.hu oldalról.

OLVASSON, KÉRDEZZEN, NYERJEN!
Részletek a 16. oldalon

Uniós párbeszéd a fiatalokkal
Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője a
Europe Direct iroda meghívására áprilisban Veszprém
megyébe érkezett, hogy beszélgetést folytasson végzős középiskolai diákokkal
az EU célkitűzéseiről, aktualitásairól, és meghallgassa véleményüket. A balaton
almádi Magyar–Angol Tan
nyelvű Gimnáziumban és a
veszprémi Vetési Albert
Gimnáziumban a végzős diákok egyrészt általános képet kaptak az EU-ról és
tesztelhették is uniós tudásukat, másrészt dr. Zupkó
Gábor felvázolta az EU jövő-

jére vonatkozó forgatókönyveket, amikhez kapcsolódóan a diákok kifejthették véleményüket.

Az Európai Bizottság (EB)
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy az állampolgárokat közvetlenül tájékoztassa uniós

ügyekben, és kommunikálja,
hogy az uniós intézmények
tevékenységeinek célja a tagországok hatékony együttműködése, versenyképességük növelése és az uniós polgárok életszínvonalának növelése. Ezen célokból az EB
munkatársai (biztosok stb.)
számos „civil párbeszéden”
(Citiziens’ Dialogues), regionális és helyi uniós vonatkozású rendezvényeken vesznek részt aktívan. Az EB tagországokban lévő képviseletei támogatják a fenti célkitűzést, így a képviseletek
munkatársai rendszeresen
tesznek látogatás különböző
célú helyi eseményeken.

Hordozhatók a digitális
előfizetések

Megjelent az éves
uniós országjelentés

Ez év április 1-jétől az új uniós jogszabályoknak köszönhetően egy másik uniós országból is elérhetjük az online előfizetéseinket, mint filmeket, zenéket, könyveket és játékokat,
amelyekre otthon fizettünk
elő.
Az új szabályok kedveznek
az EU-ban lakóhellyel rendelkező fogyasztóknak és az online tartalomszolgáltatóknak
is. Utóbbiak a jövőben más országokra (ahol előfizetőik ideiglenesen tartózkodnak) vonatkozó engedélyek nélkül is
biztosítani tudják a fogyasztók
számára az online tartalomszolgáltatások hordozhatóságát. A szolgáltatást a másik
tagállamban is úgy kell biztosítani, mint a lakóhely szerintiben. Az új szabályok az egységes digitális piac kiteljesítését
is szolgálják, és úgy növelik a
mobilitást, hogy a szerzői jogok közben nem sérülnek. A
hordozhatóságról szóló ren-

Az Európai Bizottság közzétette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített szokásos
éves elemzését, benne az országspecifikus ajánlások végrehajtásában elért eredményekkel és a
lehetséges kockázatok értékelésével.
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delet olyan helyzetekre vonatkozik, amikor az előfizetők ideiglenesen tartózkodnak külföldön (nyaralás, üzleti út, külföldi tanulmányok miatti tartózkodás stb.). Időbeli korlátozás
nincsen, az új szabályok nem
határoznak meg felső küszöböt a hordozhatósági funkció
igénybevételére, amennyiben
a felhasználó egy másik tagállamban rendelkezik lakóhel�lyel. A szolgáltató feladata az,
hogy ellenőrizze az előfizető
lakóhely szerinti országát, és
tájékoztassa őt a hordozhatósági ajánlatok pontos feltételeiről. Az online tartalomszolgáltatást nyújtók nem számíthatnak fel további díjakat a tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításakor. A rendelet
a fizetős szolgáltatások esetében kötelező érvényű, az ingyenes tartalomszolgáltatók
számára azonban opcionális.
(Forrás: EB tájékoztató)

A közzétett országjelentések az európai szemeszter téli
csomagjának részét képezik,
aminek célja, hogy az EU tagállamai össze tudják hangolni
gazdaságpolitikájukat, és kezelni tudják az előttük álló gazdasági kihívásokat. A tavalyi
évhez hasonlóan a magyar minisztériumok idén is aktívan és
konstruktívan járultak hozzá a
gazdasági és foglalkoztatási
területen elért eredményeket
is kiemelő jelentés elkészültéhez.
A Magyarországra vonatkozó országjelentés szerint az
átmeneti lassulás után a magyar gazdaság erősen növekedett 2017-ben, a foglalkoztatottság rekordmagasságokban jár, a banki hitelezés nőtt.
A költségvetési politika lazítást
mutat. Jóllehet egyelőre vis�szafogott mértékben, de a kiegyensúlyozott növekedést ve-

szélyeztető kockázatok merülhetnek fel. A magas kapacitáskihasználtság jelzi, hogy a gazdaság a potenciálja fölött teljesít. Az ország exportpiaci részesedése tovább javult, azonban a fajlagos munkaköltségek növekedése kockázatot jelenthet a következő években. A
magyar munkaerőpiac teljesítménye a piac fokozódó szűkülése mellett továbbra is javult. A munkaerőhiány erőteljes béremelésekhez vezet, és
korlátozza a foglalkoztatás bővülésének további lehetőségeit. Az államháztartás helyzetét
illetően a gazdasági növekedés gyorsulását az expanzív
fiskális politika is támogatta.
Az államadósság fokozatos
csökkenése várhatóan 2017–
2019-ben is folytatódik. (Forrás: Összefoglaló a Magyarországra vonatkozó országjelentésből)

Szoros eredmények születtek

Izgalmasan alakult az ez évi
Szakmára fel verseny döntője
Mindössze egy ponton múlott, mely csapat végez az
élen a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara ötödik alkalommal megtartott
Szakmára fel! versenyén. Idén a Nagyvázsonyi
Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola csapata bizonyult a legjobbnak.
Ebben az évben rekordszámú, 43 csapat jelentkezett a
Szakmára fel! V. mesterségés szakmaismereti vetélkedőre. A verseny három fordulóból áll, amelyek során a résztvevők változatos projektfeladatokat végeznek el.
Kiindulásként a négyfős
csapatok kiválasztottak egy
általuk érdekesnek tartott
szakmát, és felvették a kapcsolatot a mesterség egy képviselőjével. Ezután az első fordulóban az ezzel a szakemberrel készített, fényképekkel illusztrált interjúban mutatták
be az adott szakmát, annak
fortélyait, jellemző eszközeit,
illetve azt a tanulási folyamatot, amely a magas szintű képzettség eléréséhez szükséges.
A második fordulóban egy
szórólapot, hirdetést kellett

elkészíteniük a csapatoknak,
amelyben jól felismerhető az
általuk választott szakma és/
vagy a bemutatott vállalkozás.
A korábbi évekhez hasonlóan
most is pluszpontokat kaptak

azok a csapatok, akik Veszprém megyei hiány-szakképesítést mutattak be.
A beérkezett munkákat egy
háromtagú zsűri értékelte. A
döntőbe a legjobb tíz csapat jutott, ahol egy prezentációt kellett bemutatniuk az általuk választott szakmából, majd egy
szakmaismereti tesztet töltöttek ki a versenyzők.
A verseny végig izgalmasan
alakult, a helyezések sorsát
némely esetben csak 1–1 pont

Szoros végeredmény után lett győztes a Nagyvázsonyi
Kinizsi csapata

döntötte el. A viadal színvonalára jellemző, hogy a csapatok
fele 80 százalék feletti teljesítményt nyújtott!
Az V. Szakmára Fel! verseny
végeredménye: 1. Szak(ma)
kör (Nagyvázsonyi Kinizsi Pál
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 108
pont), 2. Karthausiak V. (Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola,
107 pont), 3. Nyergetők (Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 102 pont). A további sorrend: 4. Csiszolatlan
kavicsok (Endrődi Sándor Református Általános Iskola és
Kézilabda-Utánpótlásközpont, 100), 5. Borászok (Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 99), 6. Lesence
(Lesence Völgye Általános Iskola, 95), 7. Forgácsok (Szent
István Római Katolikus Általános Iskola, 92), 8. Ápolók
(Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola, 87), 9. Remek
Elek (Tasner Antal Általános
Iskola, 86), 10. SzakmaMánia
(Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola, 86).

Szakmák éjszakája kamarai részvétellel
A Veszprémi Szakképzési Centrum iskoláiban
április közepén tartották meg a Szakmák
Éjszakája rendezvényt. A diákok négy településen, a VSZC nyolc tagintézményében közel 60
programon vehettek részt.
A VKIK a VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolájában és Szakközépiskolájában várta az érdeklődőket
hiányszakmákról és tanulószerződésről szóló kiadványokkal. A programra

több mint 1800 érdeklődő
látogatott el.
A vendéglátás iránt érdeklődő tanulókat a VSZC „SÉF”
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma, a VSZC
Jendrassik Középiskolája és

Szakközépiskolája és a
VSZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája várta.
A gépészet és informatika szakterületen elhelyezkedni kívánó diákok a
VSZC Ipari Szakgimnáziumában, a VSZC Öveges
József Szakképző Iskolájában és VSZC Jendrassik–Venesz Középiskolájában és Szakközépisko-

lájában ismerkedhettek
meg közelebbről ezekkel
a szakmákkal. A z építőipar, rendvédelem és
szépészet iránt érdeklődő
diákok előtt pedig a VSZC
Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája nyitotta meg a kapuit.
A rendezvény az NFA-KANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretén
belül valósult meg.
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Nélkülözhetetlen fémek és hungarikumok
A technikaversenyen csengőmodellt kellett
összeszerelniük, az életvitelversenyen pedig
papírzsebkendő-tartót, könyvjelzőt és tűpárnát
kellett varrniuk a versenyző diákoknak.
A Veszprémi Kossuth Lajos
Általános Iskola adott otthont
az Országos Technikaverseny és az Országos Életvitel
és Gyakorlati Ismeretek Verseny megyei fordulójának. A
versenyre az általános iskolák 7–8. évfolyamaiból összesen kilenc három-három fős
csapat jelentkezett.
Az elméleti feladatsorok
egyéni megoldásával kezdtek
a versenyzők, erre 60 perc
állt rendelkezésre. Az idei téma, amelyre a feladatokat és
a gyakorlati munkát igazították, életvitelből a „Hungarikumok”, technikából „A
nélkülözhetetlen fémek” volt.
Ezt követően a diákok csapatként dolgoztak tovább. A
technikaversenyen csengőmodellt kellett összeszerelniük, az életvitelversenyen

pedig papírzsebkendő-tartót, könyvjelzőt és tűpárnát
kellett varrniuk a versenyzőknek. A munkára 90 perc
állt rendelkezésre.
Megyei technikaverseny
eredménye: 1. helyezett a
Nagyesztergári Ányos Pál Általános Iskola csapata (Barabás Dániel, Bodó Szilveszter,
Dülk Dániel – felkészítő: Kocsis Ferenc). 2. helyezett a
Csabrendeki Általános Iskola
csapata (Fazekas Dániel, Ferenczy Csongor, Kekk Péter –
felkészítő: Németh György).
3. helyezett a Pápai Munkácsy
Mihály Általános Iskola
csapata (Csiszár Ferenc,
Porga Dávid, Tima Mátyás –
felkészítő: Sztupák László).
Megyei életvitel és gyakorlati verseny eredménye: 1.
Balatonfűzfői Irinyi János

Rajz-, eszköz- és termékkiállítás
Idén 54. alkalommal rendezték meg a Táncsics Nap keretében
azt a kiállítást, ahol közel 300 darab tanulói munkát mutattak be.
A kiállított darabok között építészeti rajzok és tablók, térkonstrukciók, maszkok, gipszmunkák, szépészeti tablók, elektronikai
áramkörök, fából készült termékek és rajzok, versek, irodalmi
alkotások kerültek bemutatásra. Itt lehetett megtekinteni az
Euroskills asztalosversenyre készülő volt diák, Simon Krisztián
és felkészítő csapata kiemelkedő munkáit is, amely egy szószék
és egy gyönyörű asztal. A kiállítás egy hétig volt látogatható az iskola legimpozánsabb termében, a Táncsics-teremben. A zárónapon a kiemelkedő munkát bemutató tanulókat könyvjutalomban és oklevélben részesítették.
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Meghatározták a hiányszakmákat

Ülésezett a Veszprém Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság
A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság (MFKB) javaslatot tett az állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a
nem támogatott szakképesítésekre és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira.

Általános Iskola csapta
(Harta Bettina, Hudra Eszter, Marton Regina – felkészítő: Horváth Irén). 2. Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola csapata (Nagy
Flóra, Pisch Veronika,
Vranyecz Anna – felkészítő:
Palkó–Kercsó Zsuzsanna).
3. Veszprémi Cholnoky Jenő
Általános Iskola csapata
(Cernák Laura, Gyimesi Jan-

ka, Réder Eszter – felkészítő: Glatz Éva).
A versenyek első helyezett
csapatai képviselik megyénket a májusban megrendezésre kerülő országos döntőkben, Debrecenben, illetve
Kaposváron.
A rendezvény az NFA-KANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretén belül
valósult meg.

A közelmúltban tartotta ez
évi első ülését az MFKB. A
megbeszélésen a tagokon kívül részt vettek állandó
meghívot tak
is,
akik
folyamatosan segítik a testület munkáját. A bizottság legfontosabb feladata az volt,
hogy a megyében folytatott
szakképzésben az állami
költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre
(a szakképzés irányaira) és a
megyében indítható szakképesítések keretszámaira (a
beiskolázás arányaira) vonatkozó javaslatait összeállítsa a szakképzésért és felnőttképzésért felelős nemzetgazdasági miniszter részére.
Az iskolai rendszerű szakképzésre tett bizottsági ja-

vaslat a 2019/20-as tanévre
vonatkozik. A szakképesítéseket és szakgimnáziumi
ágazatokat a szakmaszerkezeti javaslattétel során az
alábbi két kategória valamelyikébe kellett besorolni:
költségvetési hozzájárulásban korlátozott keretszámok
mértékéig részesülő, vagyis
korlátozottan támogatott;
költségvetési hozzájárulásra
nem jogosult, vagyis nem támogatott.
A bizottságnak összesen
284 iskolarendszerben oktatott szakképesítésre kellett
javaslatot tennie, ebből korlátozottan támogatott 103,
nem támogatott 181 szakképesítés. A 35 szakgimnáziumi
ágazat közül 25 korlátozottan
támogatott és 11 nem támogatott.

A bizottságnak további feladata volt, hogy javaslatot tegyen a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló
kormányrendelet szerinti
s z ak kép e sí té s ek r e.
A
2019/20-as tanévre vonatkozóan a bizottságnak 25 hiány-szakképesítést kellett
megjelölnie. A javaslatban
szerepelnie kellett 18 szakközépiskolai (ebből legalább
5 „női szakmához” sorolható), valamint 7 érettségire
épülő (ebből legalább 3 „női
szakmához” sorolható) szakképesítésnek.
A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
által a 2018/19-es tanévre javasolt hiány-szakképesítések fontossági sorendben a
következők: gépi forgácsoló,
szerszámkészítő, hegesztő,
szociális gondozó és ápoló,
épület- és szerkezetlakatos,
szakács, villanyszerelő, ipari
gépész, asztalos, mezőgazdasági gépész, víz-, csatornaés közmű-rendszerszerelő,
kőműves, gyakorló ápoló,

festő, mázoló, tapétázó,
pénzügyi-számviteli
ügyintéző, női szabó, ács,
szoftverfejlesztő, eladó, gépgyártástechnológiai technikus, műanyagfeldolgozó
technikus, elektronikai technikus, gazda, kistermelői
élelmiszerelőállító – falusi
vendéglátó, faipari technikus.
A felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvényben
foglaltaknak megfelelően az
MFKB javaslatot tett az iskolarendszeren kívüli szakképesítések támogathatóságára is. Ezek esetében támogatott vagy nem támogatott
kategóriákba való besorolás
történt. A 612, iskolarendszeren kívül oktatott szakképesítés közül támogatott 122,
nem támogatott 490 szakképesítés.
A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
működése az NFA-K ANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretében valósul meg.

Üzemlátogatások a megye területén
A pápai Munkácsy Mihály
Általános Iskola és a Szent
István Római Katolikus Iskola 7. osztályos diákjai látogattak el az Adient Mezőlak Kft.hez, ahol közelebbről megismerkedhettek a gépi forgácsoló és a logisztikus szakmával. A látogatás során a diákok egy előadás keretében
ismerhették meg a céget,
majd a gyár területén is körbevezették őket a cég munkatársai.
n n n
A Veszprémi Báthory István Általános Iskola diákjai
vettek részt a Fischer Mór
Porcelánipari Szakiskola
tanműhely-látogatásán

Herenden. A tanulók először az iskola tanműhelyében kipróbálhatták a porcelánfestés művészetét,
majd ellátogattak a Minimanufaktúrába, ahol további

ismereteket szerezhettek a
porcelánkészítő- és festő
szakmáról.
n n n
A 14/2017. EMMI-rendelet
alapján az általános isko-

láknak minden évben egy
pályaorientációs napot kell
tartaniuk, amelynek célja,
hogy a diákok a szakmáról,
foglalkozásokról széles körűbb tájékoztatást kapjanak.
Április hónapban több iskola
pályaorientációs napján is
részt vettek a kamara munkatársai, ezeken előadást
tartottak a szakmatanulás
fontosságáról, lehetőségeiről. Többek között meghívást kaptak Gyulafirátótról,
Veszprémből, Nagyalásonyból és Tapolcáról is.
A látogatások az NFA-KANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretén belül
valósultak meg.
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Ahol a minőség brand és stratégiai kérdés

Kishírek vállalkozóknak

Tudás és tapasztalat

578251

KÖRNYEZETI
MŰSZERES
VIZSGÁLATOK:
AKKREDITÁLT
KÖRNYEZETIésésMUNKAHELYI
MUNKAHELYI MŰSZERES
VIZSGÁLATOK:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által AKKREDITÁLT
LÉGSZENNYEZÉS,
ZAJ-REZGÉS,
MEGVILÁGÍTÁS,
KLÍMA,
VÍZ,
TALAJ,
LEGIONELLA
LÉGSZENNYEZÉS,
ZAJ-REZGÉS,
MEGVILÁGÍTÁS,
KLÍMA,
VÍZ,
TALAJ,
LEGIONELLA
2013-ban indított Marketing Klub legfontosabb feladatának
a vállalkozások képviselőinek összefogását, az aktuális
SZAKTANÁCSADÁS
• SZAKÉRTÉS
IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTÉS
SZAKTANÁCSADÁS
• SZAKÉRTÉS ••IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTÉS
marketingismeretek átadását tekinti. Az online világ térhóEngedélyek,
bevallások,
hatásterület-lehatárolás,
terjedés
modellezés,
környezeti
Engedélyek, bevallások, hatásterület-lehatárolás, terjedés modellezés, környezeti
kockázatértékelések, zajtérképek, környezetvédelmi programok stb....
dításával, az okostelefonok elterjedésével változtak a fo- hatástanulmányok,
hatástanulmányok, kockázatértékelések, zajtérképek, környezetvédelmi programok stb....
munkavédelmi-tűzvédelmi megbízotti feladat teljes körű ellátása!
gyasztói szokások és az ehhez kapcsolódó igények is. Első- Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi, munkavédelmi-tűzvédelmi megbízotti feladat teljes körű ellátása!
sorban a digitális marketing ismereteket átadó klubülések MÉRÉSI- ÉS SZAKÉRTŐI MÉRNÖKIRODA
MÉRÉSI- ÉS SZAKÉRTŐI MÉRNÖKIRODA
az igényekhez alkalmazkodva segítik a főként kis- és közép-www.blautech.hu
titkarsag@blautech.hu
www.blautech.hu
titkarsag@blautech.hu
vállalkozások képviselőiből álló klub tagjait. Birincsik Al-8200 Veszprém, Hársfa u. 39.
+36-30/235-1692
bert, a BEMIND digitális marketing ügynökség ügyvezető
8200 Veszprém, Hársfa u. 39.
+36-30/235-1692
igazgatója, a klub elnöke fontosnak érzi, hogy a vállalkozá-SZAKÉRTELEM! GYORSASÁG! KORREKT ÁRAK! TÜV és NAH akkreditációval!
SZAKÉRTELEM! GYORSASÁG! KORREKT ÁRAK! TÜV és NAH akkreditációval!
sok felismerjék a marketinghez kapcsolódó feladatokat és
folyamatokat. A klub nyitott, folyamatosan várják a jelentkezőket. A klubtagság a kötelező regisztrációnak eleget tett
vállalkozások részére ingyenes. A klub a következő ülését
május 16-án 10 órakor tartja a kamara elnökségi termében.
Kommunikációs eszközök, üzenethordozó felületek és tartalommarketing összefüggései; Miként lehetséges reklámfilmet, videót készíteni és terjeszteni minimális költségekből? címmel. Előadó: Birincsik Albert, BEMIND Kft. Jelentkezés online a veszpremikamara.hu oldalon lehetséges.
Klubtagsággal kapcsolatos információk kérhetőek a 88/814112 telefonszámon vagy a pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu e-mail címen.

Legyen szakmája mestere

szerkezetek | Vízelvezetés | Burkolatok
| Vakolatok
tetőtartozékok | Nyílászárók
A legmodernebb Protektor
Plus felülettel,
antracit és rubinvörös színben kapható.
Hőszigetelések | Belsőépítészet

Az építĀanyagok forrása

Építçanyag

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018.
évben is folytatja a támogatott mesterképzést. A NemzetAZ ÚJ BRAMAC AERLOX CLASSIC KIZÁRÓLAG
gazdasági Minisztérium idén 32 személy mesterképzéséA LANG ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSBEN
TEKINTHETŐ MEG!
hez és vizsgáztatásához biztosít 80 százalékos támogatást
Az
építĀanyagok
forrása
az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés
keAzépítĀanyagok
építĀanyagok
forrása
Az
forrása
| Burkolatok
szerkezetek |||
Vízelvezetés
| |Burkolatok
szerkezetek
Vízelvezetés
szerkezetek
Vízelvezetés
Burkolatok
retén belül. Célja, hogy azon szakmákban, amelyekben
|
|
tetőtartozékok
Nyílászárók
Vakolatok
tetőtartozékok ||Nyílászárók
tetőtartozékok
Nyílászárók| |Vakolatok
Vakolatok
mestervizsga-követelményszint került kidolgozásra, tá|
Hőszigetelések
Belsőépítészet
|
mogassák a gyakorlati képzőhelyek jogszabályi megfeleléHőszigetelések
Hőszigetelések |Belsőépítészet
Belsőépítészet
sét a tanulók oktatásához.
8411 Veszprém-Kádárta győri u. 1.
Ez év márciusában megkezdődtek a 120 órás szakmai
tel.: 88/458-500, Fax: 88/458-501
felkészítő tanfolyamok pincér, szakács, illetve központifűlangepitoanyag@langepitoanyag.hu
LANG
tés- és gázhálózat-rendszerszerelő szakmákban. A festő,
Lang
Építőanyag
ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS
Lang
Építőanyag
Lang
Építőanyag
www.langepitoanyag.hu
díszítő, mázoló, és tapétázó, illetve az asztalos szakmákKeresKedés
KeresKedés
KeresKedés
ban májusi kezdéssel indul a szakmai elméleti és gyakor8411
Veszprém-Kádárta
győrigyőri
u. győri
1. u. 1.
841
1 1Veszprém-Kádárta
841
Veszprém-Kádárta
u. 1.
lati képzés. A mesterképzés ősszel, a 60 órás pedagógia és
tel.:
88/458-500,
Fax: Fax:
88/458-501
tel.:
88/458-500,
88/458-501
tel.:
88/458-500,
Fax:
88/458-501
vállalkozásismeretek tanfolyammal és vizsgával zárul.
langepitoanyag@langepitoanyag.hu
LANG
langepitoanyag@langepitoanyag.hu
LANG

A Transmoduls Kft.-nél
tartotta idei első ülését a
Veszprém Megyei Minőség
Klub. Az 1993-ban alapított
vállalkozás fő profilja az ipari automatizálás, ami többek
között lefedi a speciális célgépek, szerelőautomaták és
-sorok tervezését, kivitelezését, meglévő gyártóberendezések pótlólagos automatizálását, gépesített kézi
munkahelyek tervezését és
vezérléstechnikai rendszerek kialakítását, programozását is.
A főképp autóipari beszállítás területén tevékenykedő
vállalkozás ügyvezetője, Maár Márton András prezentálta a cég történetét, külön
hangsúlyt fektetve arra, hogy
a Transmoduls Kft. bizalmi
alapú üzletet folytat minden
megrendelővel, hiszen a termék és a szolgáltatás az üzletkötés pillanatában még
csak koncepciók szintjén létezik. Ezért is van különösen

Az építĀanyagok forrása

nagy szerepe a minőség biztosításának, amit tükröz a
vállalkozás szlogenje is: A
minőség nem minden, de minőség nélkül minden semmivé lesz. Bóka Tibor minőségbiztosítási vezető előadása
során nemcsak a termelés

minőséggel kapcsolatos kérdései kerültek elő, hanem – a
bizalmi alapú üzletvitelből kifolyólag – kiemelten foglalkozott a partnerekkel való
kapcsolatépítéssel és kapcsolattartással, a folyamatosan változó és egyedi igé-

nyekhez való alkalmazkodással, szem előtt tartva közben a magas színvonalú szolgáltatásnyújtást. Az ülés végén a klubtagok bepillanthattak az üzemcsarnokban folyó
munkába, ahol az egyedi berendezések készülnek.

Térkövek

Lang Építőanyag
KeresKedés
Az építĀanyagok
forrása
Az
építĀanyagok
forrása
Az
építĀanyagok
forrása

Takarító, Karbantartó és Szolgáltató Kft.

Építçanyag
Építçanyag
Faanyag
Építçanyag

Cserép

Faanyag
Faanyag
Faanyag
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www.langepitoanyag.hu
langepitoanyag@langepitoanyag.hu
langepitoanyag@langepitoanyag.hu

langepitoanyag@langepitoanyag.hu
8411
Veszprém-Kádárta,Gyçri
8411
u.1.
u.1.
Tel.:
88/458-500,
Fax: Veszprém-Kádárta,Gyçri
88/458-501
www.langepitoanyag.hu
Tel.:
88/458-500,Tel.:
Fax: 88/458-501
88/458-500, Fax: 88/458-501
langepitoanyag@langepitoanyag.hu

Vakolatok
Vakolatok
Vakolatok

www.langepitoanyag.hu
www.langepitoanyag.hu

578425

langepitoanyag@langepitoanyag.hu
www.langepitoanyag.hu
www.langepitoanyag.hu
www.langepitoanyag.hu
LANG ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS

Földmunkagépkezelő
(A001-3) tanfolyamok
Érd: 20/4567-142
www.schvederoktatas.hu
Schvéder Oktatási Központ

(Fnysz.: E-001079/2015)

Targoncavezető, Emelőgép-,

LANG
LANG
LANG
LANG
ÉPÍTæANYAG
KERESKEDÉS
ÉPÍTæANYAG
KERESKEDÉS
ÉPÍTæANYAG
KERESKEDÉS
574828

Nagy érdeklődés mellett, április 17-én tartottuk a vendéglátóipari vállalkozások részére hasznos információkkal szolgáló élelmiszer-higiéniai tájékoztató fórumot. Az
élelmiszer-higiéniai ellenőrzések főbb szempontjairól, tapasztalatairól dr. Leitold József megyei főállatorvos, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője tartott tartalmas előadást, amelyben részletesen kitért a földművelésügyi miniszter 28/2017. (V.30.) FM-rendeletében az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési
rendszerre vonatkozó követelményekre is.

Cserép
Cserép
Cserép

8411 Veszprém-Kádárta,Gyçri
u.1.
LANG
ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS

Aktualitások az élelmiszer-biztonság területén

LANG

ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS
KERESKEDÉS
ÉPÍTæANYAG
ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS

Tel.: 88/458-500,
Fax:
88/458-501
LANG
ÉPÍTæANYAG
LANG
KERESKEDÉS
ÉPÍTæANYAG
KERESKEDÉS
8411
Veszprém-Kádárta,Gyçri
u.1.

Vakolatok

29 ÉVE – NEVÜNK A GARANCIA

ÉPÍTæANYAG KERESKEDÉS

Építçanyag

• Teljes körű építőipari
kivitelezés
• Műszaki ellenőrzés
– műszaki vezetés
• Családi házak,
nyaralók külső-belső
felújítása
Építçanyag

Építçanyag
Építçanyag

Térkövek

Térkövek

579303

Térkövek
Térkövek
Térkövek

Térkövek
Térkövek

Faanyag

Faanyag

Faanyag
Faanyag

Cím: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
Web: www.laver.hu
• E-mail: info@laver.hu
Cserép
Cserép 20/428-6910
Cserép
Tel.:
Cserép

Már a Facebookon is:
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Négyen a dobogón

Kiváló eredmények az országos
szakmai versenyeken
Megyénkből nyolc fiatal vehetett részt a 11. alkalommal megtartott Szakma Sztár Fesztiválon.
Tanulóink fele dobogóra állhatott az országos szakmai versenyeken.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) szervezésében 11. alkalommal rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivált, ahol 43 szakmában 300
tanuló versengett. Az esemény a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), valamint az V.
SkillsHungary Nemzeti döntőjének a színhelye volt. Az ünnepélyes megnyitón felszólalt
Orbán Viktor miniszterelnök,
Parragh László, az MKIK elnöke és Csiszár Zsófia, a Skill
Star 2018 Nonprofit Kft. projektmenedzsere.
A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigényes,
„fizikai” szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejé-

nek növelése a szakmatanu
lás népszerűsítése révén. A
verseny és a fesztivál jelmondata: „a jó szakma felér egy
diplomával!”. További célja a
rendezvénynek az országos
nyilvánosság biztosítása, valamint a szakmák, szakképzés
népszerűsítése a tanulók körében. A frissen felfedezett tehetségek gondozása tudatosítja a szakképzés növekvő jelentőségét és hozzájárul a
szakmai életpályák népszerűsítéséhez.
2018-ban az elődöntőben
minden eddiginél több, országosan 7032 diák vett részt. Megyénkben a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében 24 szakmában
246 tanuló versengett. Innen

Karamelltanfolyam
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Somogyi Zoltán cukrász felkérésével alap karamelltanfolyamot szervezett a gyakorlati
képzőhelyek oktatói számára.
A szakma talán legszebb díszítési technikájával mélyebben megismerkedő résztvevők a cukor idomításával gyönyörű virágokat alkottak a
dél
előtt folyamán. Délután
már nehezebb feladatok megoldása elé állította a cukrászokat az oktató: karamellgömböket fújtak és többszínű
szalagokat készítettek.
A program NFA-KA-NGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretében valósult meg.
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Tanulók a Támaszban
Szintvizsgáztak a Pápai
SZC Faller Szakképző Iskola
9. évfolyamos Szociális gondozó és ápoló tanulói. A vizsgán a tanulók elméleti és
gyakorlati ismereteikről adtak számot, mint például a
különféle elsősegély-nyújtási feladatok, illetve ezek elméleti hátterének bemutatása (vérzés típusai, égési sérülések, újraélesztés szabályai és a többi). A szintvizsgára a veszprémi Támasz Idősek Otthonában került sor,
ahol a tanulók már az első
évfolyamtól kezdődően tanulószerződés keretében töltik
a gyakorlatukat. Valamennyi
diák sikeres szintvizsgát tett.

A szintvizsgázó tanulók mellett Kovácsné Péter Anikó és
Bacsárdy Attiláné szakmai oktatók, valamint Szalainé
Tihanyi Andrea elnök

Mesterségem címere

Kézműves remek
kerestetik
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2018-ban is meghirdeti a kétfordulós pályázatot
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére. A pályázat célja a magyar
kézművesség értékeinek és
mestereinek elismerése, a minőségi kézműipari termékek
bemutatása, a hazai és külföldi
fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése és a kézműves szakma
rangjának emelése. Pályázási
határidő: augusztus 3. A pályázás nevezési díj megfizetéséhez kötött, ami alól mentesülnek az önkéntes és a pártoló
kamarai tagok. A részletes pályázati kiírás a kamara honlapján elérhető.

Szakmabemutató nap Tótvázsonyban
Az aranyérmes Kovács Kitti felkészítőjével, Mikóczy
Zoltánnal
15-en mentek tovább a második forduló előválogatóiba. Az
országos döntőbe nyolcan jutottak, akik kiváló eredményekkel képviselték megyénket. 1. helyezést ért el: Kovács
Kitti (pincér, VSZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája). Harmadikak lettek: Borbély Levente Mátyás (vendéglátás szervező,
VSZC Jendrassik-Venesz
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája), Marosi Dávid (villanyszerelő, PSZC Faller Jenő
Szakképző Iskolája és Kollégiuma), Banai Viktória Ramóna (eladó, PSZC Acsády Ignác
Szakképző Iskolája). Negyedik
helyezést értek el: Pintér Bence (gépgyártástechnológiai
technikus, VSZC Ipari
Szakgimnáziuma), Strenner
Tamás (magasépítő technikus,
VSZC Táncsics Mihály
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma). Hatodik lett: Borbély Krisfóf Balázs

(pincér, VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája). Hetedik
helyen végzett: Dudás Patrícia (cukrász, VSZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája).
A verseny színvonalára jellemző, hogy a döntőn résztvevők több mint 80 százaléka
mentesült a szakmai záróvizsga letétele alól.
A területi kamarák szervezésében több mint 9000 tanuló
érkezett az eseményre, Budapestről pedig mintegy 5000 látogató. A résztvevők 70 százaléka pályaválasztás előtt álló
iskolás volt, akik a verseny
megtekintése mellett szakmai
tárlatvezetésen vehettek
részt, valamint egyes szakmák standjainál kipróbálhatták tehetségüket.
A program az NFA-KANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretében valósult meg.

A kamara által szervezett szakmabemutató rendezvényre közel 250, főként 6–7. osztályos tanuló látogatott el Veszprémből, Balatonfüredről, Herendről,
Nemesvámosról és a helyi, tótvázsonyi iskolából.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara május elején szervezte meg immáron második alkalommal
a Mesterségem címere
szakmabemutató napot a
Padányi Katolikus Iskola
Tótvázsonyi tagintézményében. A rendezvényre közel
250, főként 6–7. osztályos tanuló látogatott el Veszprémből,
B a l a to nf ü r e d r ő l ,
Herendről, Nemesvámosról
és a helyi iskolából.
A rendezvény azzal a pályaorientációs céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson
az iskola-, szakma- és pályaválasztás előtt álló tanulóknak a saját motivációjuknak és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakma
kiválasztásában. Fő célkitűzése, hogy a tanulók közvetlenül, gyakorló szakemberek bemutatóján keresztül kaphassanak tájékozta-

tást a különböző szakmákról és megismerkedhessenek a képzési lehetőségekkel.
A külön standokon kiállító
szakemberek látványos,
gyakorlatias tevékenységek
keretében mutatták be, tették „kézzelfoghatóvá” az
egyes szakmákat, így a gyerekek testközelből ismerhették meg a különböző
mesterségeket. A rendezvényen megjelent gazdálkodók
és az általuk képviselt szakmáik: Árkossy Bútor Kft. –
asztalos; Cholnoky Ferenc
Kórház – gyakorló ápoló;
Csizmadia László egyéni vállalkozó – épület- és szerkezetlakatos; E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. –
villanyszerelő; E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati
Zrt. – központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő;
Falatnyi Pékség – cuk-

rász-pék; Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola – porcelánfestő, porcelánkészítő;
Gulyás Mihály – hegesztő;
JOST Hungária Bt. – gépi
forgácsoló; Kiss Krisztián –
tetőfedő, ács; Mapei Kft. –
kőműves; Pintér Károlyné –
női szabó; Tom Market – kereskedő, eladó.

A rendezvény ideje alatt a
látogatók részére a kamara
munkatársai tájékoztatást
nyújtottak a szakmatanulás
lehetőségeiről és az aktuális
hiányszakmákról.
Az esemény az NFA-KANGM-3/2017/TK/22 támogatási szerződés keretén belül
valósult meg.
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Nem állunk jól

Csarnokavató a Bakonyban

Az európai általános adatvédelmi rendeletet
nemsokára már élesben is alkalmazni kell a vállalatoknak, vállalkozásoknak. A felkészülés
egyre égetőbb lesz.
Az Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete, a
GDPR (General Data Protection Regulation) május 25-től
hatályos lesz. A téma fontosságára tekintettel a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Europe Direct iroda több
fórumot is szervezett a GDPR
részleteiről. A helyzetet jól érzékelteti, hogy mindig telt házas előadásokat tartottak. Gilincsek Szabolcs ICT szakértőt, GDPR konzultánst a téma
kapcsán kérdeztük.
– Milyen horderejű változás ez a többi uniós irányelvhez képest?
– A jelenleg hatályos Infotörvény is elég szigorú, de jellemzően a szervezetek eddig nem fordítottak kellő figyelmet annak
betartására. Természetesen
vannak új elvárások a GDPR-
ban, alapvetően szigorúbb, mint
a jelenlegi Infotörvény. A legna-

gyobb változás, hogy IT és jogi területen is támaszt elvárásokat a
szervezetekkel szemben. IT
szempontból az adatbiztonságra
sokkal jobban kell koncentrálni,
jogi szempontból a meglévő elvárások mellett néhány új alapelv, adatkezelési jogalap és érintetti jog betartására kell figyelmet fordítani.
– A hazai vállalkozások
miként állnak a felkészüléshez/felkészüléssel?
– Véleményem szerint néhányan kivárásra alapoznak,
illetve nem szeretnének erre
jelentős összeget költeni.
Természetesen a kisebb
szervezeteknek ez nem jelent nagy erőforrást, a nagyobb vállalatoknál viszont
igen. Összességében világviszonylatban sem állunk jól a
felkészülés terén.
– Mit tapasztalt a kamarai
fórumokon: képben vannak
a vállalkozók?

Hédl Sándor ügyvezető igazgató átveszi a támogatói okiratot
Lepsényi Istvántól, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárától

– Úgy tűnik, hogy nem. A
legnagyobb probléma, hogy
nehezen értelmezik és vetítik
magukra az elvárásokat. Ebben segített az egész napos
kamarai workshop, ahol gyakorlati példákkal alátámasztva ismerhették meg a
rendelet tartalmát.
– Tud olyan vállalkozásról,
amelynek már új adatvédelmi szabályzatai vannak?

– Ha arra gondol, hogy vane felkészült vállalkozás, igen,
van, de erről titoktartási okok
miatt nem nyilatkozhatok.
– Milyen szankciók lehetnek, ha lejár a határidő?
– A büntetési tétel akár az
utolsó lezárt üzleti év nettó
árbevételének 2–4 százaléka
is lehet, természetesen ezeket súlyos jogsértések esetén szabják ki.

Nívódíj az építészeknek

A gazdasági rendszerváltás
időszakában, 1990-ben kezdte
meg működését a Bakony Elektronika Kft. A cég alaptevékenysége villamosipari, elektronikai
termékek gyártása, de 15 évvel
ezelőtt autóipari beszállítóként
is megmérették magukat. Az Irinyi Terv keretében kapott támogatásnak köszönhetően a közelmúltban új üzemcsarnokot adtak át, ahol autóipari tevékenységet végeznek. Az új üzemcsarnok 770 négyzetméter alap-

területű, a felső szintjén szociális helyiségeket, bemutatótermet, karbantartó részleget alakítottak ki. Az üzemben két világcég számára végeznek szerelő tevékenységet. A beruházással 40 új munkahelyet is teremtettek. A támogatás feltétele volt három bejegyzett szabadalom teljesítése. A Bakony
Elektronika Kft. már ennek is
eleget tett. Mi több, az egyik szabadalmat (egy tesztberendezést) exportálták is.

TARTÓS BÉRLET
MAGÁNSZEMÉLYNEK?

Az utókornak megőrzik a színháztervező nevét

Csomay Kálmánról elnevezett díj alapításáról döntött a
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építészek
Veszprém Megyei Kamarája, a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Veszprém
Megyei Önkormányzat és
Veszprém Megyei Jogú Város
támogatásával. A névadó ikonikus veszprémi, nevéhez
fűződik a Petőfi Színház épüle-

12 | ÜZLET

te, illetve a Diófa és a Rózsa utcai múlt századi épületek.
Munkássága, stílusa fontos,
meghatározó szerepet játszott
az 1910-es években.
A nívódíj olyan Veszprém
megyében létrehozott alkotásoknak és alkotóknak adható, amelyek megvalósítása
5 évnél régebben történt, a
kivitelezés óta eltelt időben,
az üzemeltetés során igazol-

ták a várhatóan tartós, az
eredeti célnak megfelelő
használat lehetőségét, kiemelkedő építészeti és esztétikai megjelenéssel bírnak,
anyaghasználatuk mértéktartó, példaértékű, hibátlan a
kivitelezés minősége, a településképet pozitívan befolyásolják, illetve az épület környezetének rendezettsége is
kiemelkedő.

A nívódíj odaítélésében
nem lehet meghatározó az
alkotás jellege, tulajdonviszonya, ugyanakkor meghatározó az üzemeltetés gazdaságossága, karbantartottsága, települést formáló
szépítő hatása. Műemléki és
helyi védettség alatt álló
épületek esetében csak azok
felújítási munkáira adományozható.
A díj azon alkotásoknak adható, amelyekre a szakma, a
lakosság vagy annak valamely civil szervezete tesz
ajánlást. Az elismerésre pályázhat maga a tervező, a kivitelező vagy a tulajdonos is.

ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM.
BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL!
Üljön új autóba egy fix havi díjért, ami tartalmazza a kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t, a forgalomba
helyezés díját és egy balesetbiztosítást. Keressen minket személyre szabott ajánlatokért.
MÁR AKÁR HAVI

59 990 FT-TÓL

AUTO PIEDL

Veszprém, Gladsaxe utca 4.
Tel.: 88/576-500 www.autopiedl.hu

A feltüntetett bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának díját, valamint a kötelező biztosítást, a szervizcsomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa balesetbiztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és finanszírozásról érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 04. 30-ig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása:
4,4-4,8 l/100km, CO2-kibocsátása: 101-108 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. A
tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

578258

A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei Mérnöki
Kamara kezdeményezésére, a Veszprém Megyei Önkormányzat és
Veszprém Megyei Jogú Város elvi támogatásával, a névadó képviselőjével
Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjat alapítottak.

Ismétlés a tudás anyja…
A Veszprém Megyei Békéltető Testület nem járhat el akkor, amikor egy vállalkozásnak az önálló
foglalkozásával, gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett jogvitája van egy
másik vállalkozással.
Már 2012. július 29. óta van
hatályban az a fogyasztóvédelmi törvényi (Fgytv.) módosítás, amely szerint fogyasztóként a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet,
mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban ezt a
felsorolást mellőzzük, és
csak a „szervezet mint fogyasztó” megnevezést használjuk) is terjeszthet elő fogyasztói panaszt, akkor, ha
fogyasztónak minősül. Ez akkor van így, ha az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső
célok érdekében eljáró –
előbb felsorolt – szervezet
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje – mondja ki a törvény 2. § a) pontja. Ennek ellenére a mai napig „beesik”
olyan ügy a békéltető testülethez, amelyben nem járhatnak el, mondta dr. Vasvári
Csaba testületi elnök.
Ismétlés a tudás anyja –
idézzünk fel egy esetet, hogy
mások is tanuljanak belőle.
Az egyik ilyen esetben arról volt szó, hogy a kérelmező megnyert egy olyan pályázatot, amiben a beruházás részeként napkollektorok felszerelését és beüzemelését is el kellett (volna)
végeznie. Ugyancsak vele,
egy másik beruházás befejező mozzanatként, tereprendezési munkákra kötöttek
szerződést. A megbízott vállalkozással meggyűlt a megrendelő baja, mert sem a
kollektorok kivitelezését,
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sem a tereprendezést nem
végezték el.
A kérelmező úgy értékelte,
hogy megfelel a Fgytv.-ben
meghatározott fogyasztói fogalomnak, ezért megkereste
a békéltető testületet. Azonban a jelzett szerződésekben
mind olyan kivitelezésekre
kötött megállapodást a kérelmező mikrovállalkozás,
amely nem esett kívül a gazdasági tevékenységi körén. A
felek közötti vita nem minősül fogyasztói jogvitának,
mivel a kérelmezőt nem lehet
fogyasztónak minősíteni,
még a békéltető eljárás
szempontjából sem, ezért
meghallgatás kitűzése nélkül az eljárást meg kellett
szüntetni.
Egy másik esetben a kérelmező a meghibásodott gépjárművével kapcsolatosan
tett bejelentést. A kérelmet
előterjesztő meghatalmazott
ügyvéd a javítást végző gazdasági társaságnak írt levelében azt közölte, hogy „Ügyfelem gépjármű-vezető oktató, nagyon fontos számára a
megbízható működésű autó”.
A javítást végző vállalkozás
levelében pedig többek között az szerepel, hogy a biztosítással kapcsolatban lévő
cég kirendelte saját műszaki
szakértőjét, aki megállapította, hogy az autó oktatási
célra átalakították, és feltehetően így használják.
A testület elnöke megállapította, hogy a kérelmező – a
nyilvános egyéni vállalkozói
nyilvántartás szerint – fő tevékenysége: járművezető-oktatás. A szabályok szerint a kérelmezőnek nyilat-

kozni kell, hogy a kérelmet
önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységi körén
kívül eső célok érdekében eljáró fogyasztóként nyújtja be.
A kérelmező erre nem tért ki,
azonban a beadványban foglaltak alapján megállapítható
volt, hogy nem felel meg a
törvényben meghatározott
fogyasztói fogalomnak, mert
a jelzettek mind olyan tevékenységre utalnak, amely
alapján a kérelmező gépkocsiját saját munkájához használja, illetve a használat nem
esik a gazdasági tevékenységi körén kívül. Ebből egyenesen következik, hogy a felek
közötti vita nem minősül fogyasztói jogvitának, mivel a
kérelmezőt nem lehet fogyasztónak minősíteni még a
békéltető eljárás szempontjából sem. Ebben az esetben
sem jutott el az ügy a meghallgatásig.

VESZPRÉM MEGYEI
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
8200 Veszprém, Radnóti M. tér
1. Pf.: 220
(A testület helyiségei: fsz. 115.,
116.)
telefon: 88/814-111,
fax: 88/412-150,
e-mail: info@
bekeltetesveszprem.hu
honlap: www.
bekeltetesveszprem.hu
fogadóóra: minden kedden
8.00–13.00 óra között.
Célszerű előzetesen a 88/814111 telefonon is érdeklődni!
A testület elnöke hívható
(hétköznap 8.00–13.00 között):
06-30-608-0270
A dokumentumokat fogadják
e-mailben, faxon, postai úton
is, illetve munkanapokon
átadhatók a kamara
titkárságán (I. emelet) is.

A vállalkozások kérték

Újabb EKÁER fórum a kamarában
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer (EKÁER) majd minden vállalkozás
működését, szállítmányozását érinti. A változó
jogszabály miatt nem árt frissíteni a korábban
megszerzett tudást. A Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara élére állt ennek a
folyamatnak.

A fórum elején dr. Somogyi
Istvánné kamarai főtitkár
hangsúlyozta, a kamara e témában már több tanácskozást is szervezett, de úgy látszik, mindig van mit elsajátítani a jogszabállyal kapcsolatban. A mostani összejövetelt a tagok kezdeményezték, a kamara pedig örömmel tett eleget a felkérésnek. Mi több, a résztvevőktől
előre bekértek kérdéseket,
hogy az általános tájékoztató
után a szakértő célirányosan
is tudjon válaszolni a felvetésekre. Kanczler László
pénzügyőr őrnagy a fórum

közben és a végén is kapott
kérdéseket, azokra is a legjobb tudása szerint válaszolt, így a fórum végére
nem sok nyitott kérdés marad.
Az őrnagy a fórumon elmondta, az EKÁER szabályozás célja a jogkövető piaci
szereplők pozíciójának erősítése, az áfát érintő visszaélések visszaszorítása; az
árumozgások valós idejű
ellenőrzésének megteremtése; a tisztességes gazdasági szereplők versenysemlegességének biztosítása. A
rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek útjának követhetőbbé válása.
Az 5/2015. (II. 27.) NGM
rendelet szerint főszabályként bejelentési kötelezettség terheli a közúti fuvarozással járó alábbi tevékenységeket: így az Európai Unió
más tagállamából Magyarország területére irányuló
termékbeszer zést vagy
egyéb célú behozatalt; a Magyarország területéről az
Európai Unió más tagálla-
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mába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt; a belföldön nem közvetlenül végfelhasználó részére történő első általános
forgalmiadó-köteles ter
mékértékesítést.
Bejelentésre kötelezettek
köre címzettként: belföldi
vagy belföldre irányuló közúti
fuvarozás esetén a termékbeszerzést megvalósító általános forgalmiadó-alany;
belföldről az Európai Unió
más tagállamába irányuló
közúti fuvarozás esetén a terméket beszerző személy,
szervezet; egyéb cél esetén a
terméket a kirakodási (átvételi) címen átvevő személy,
szervezet (belföldre irányuló

termék kivitele megvalósult,
illetve egyéb célú behozatal
esetén az a személy, szervezet, akinek az érdekében a
termék behozatala megvalósult.
Kockázatos élelmiszerek
esetén EKÁER-számot az az
adózó kaphat, amelyik a
FELIR rendszerben bejelentett élelmiszeripari vállalkozó; és mint ilyen, az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett; kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette. Kockázatos egyéb termékek esetén
EKÁER-számot az az adózó
kaphat, amelyik a kockázati
biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

közúti fuvarozás esetén a
végfelhasználó kivételével);
kockázatos termék belföldre
irányuló közúti fuvarozása
esetén a kirakodási címen található ingatlant jogszerűen
használó adózó, ha az eltér az
előzőektől.
Bejelentésre kötelezettek
köre feladóként: termékértékesítést megvalósító általános forgalmiadó-alany, illetve a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője; egyéb célú kivitel esetén
az az általános forgalmiadó-
alany, akinek az érdekében a

Az őrnagy közölte, az EKÁER rendszerbe 77 780 elsődleges felhasználó, valamint
51 836 másodlagos felhasználó regisztrációja történt
meg 2017. december 31-ig.
Tavaly 12 millió EKÁER-bejelentés történt. Közel 209 ezer
gépjárműt ellenőriztek a közutakon. 23,9 ezer esetben
adózói, 1,6 ezer esetben bűn
ügyi kockázatot állapítottak
meg, míg ellenőrzés alá vont
gépjármű kísérése 515 esetben történt. A felderített bűncselekmények, szabálysértések, tör vénysér tések
együttes száma meghaladta
a 21,5 ezret.
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Segítségünkkel
gyorsan
és
Akár
24 órán belül
kedvező
feltételekkel
pótolhatja
a
egyszerűen juthat
képzett
felmerülő
munkaerőhiányt!
és tapasztalt
munkaerőhöz!

Segítségünkkel gyorsan és
egyszerűen juthat képzett
és tapasztalt munkaerőhöz!

8200 Veszprém, Egyetem u. 1/B.
Telefon: +36 20 569 7008
veszprem@melodiak.hu

8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.
Telefon: +36 20 349 4646
veszprem@eszakiszomszedok.hu

www.szomszedok.eu
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