ÉM MEG
PR
Y
SZ

AM

D
R
EL
MI ÉS IPA

A VESZPRÉM megyei kereskedelmi és ipark amara

K

G A ZDA SÁGI M AG A ZINJ A
XXIV. évfolyam 3. szám – 2019. június

EK

SE R E K

E

ÜZLET

VESZPRÉM megyei

EV

K E R E SK

AR A

EI

VE

ZS

D
E
L
IM

Sikeres évet zárt a szakképzés Veszprém megyében 

Munkaerőt kerestek
a Karriernapon
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Asztalosok tettek komplex
szakmai vizsgát
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Tavaly kétszáz
rendezvényük volt

6. oldal

3. oldal

tagvállalkozás közreműködésével. A Széchenyi Kártya hiteligénylések száma töretlenül
emelkedett, a 2018. évi igénylési adatok meghaladták a ter-

zetgazdasági Minisztérium támogatásával 2018-ban is folytatódott a mesterek képzése 4
szakmában. A pályaorientációs feladatok keretében a kamara sikeresen szólítja meg
és motiválja az általános iskolás tanulókat a számukra rendezett eseményeken.
A szakképzést érintő folyamatos változásokra igyekez-

vezett éves mutatókat.
A tanulószerződések és
együttműködési megállapodások száma szerint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara országosan is előkelő helyen szerepel. A Nem-

nek hatékonyan reagálni, hiszen mielőbb megoldást kell
találni rövid és hosszú távon
egyaránt a kialakult munkaerőpiaci helyzet kihívásaira.
A jövőbeli stratégiai feladataik között elhangzott, a kama-

Negyedszázad
után elköszönt
A Za-Sa Kft. 1995 óta önkéntes tagja a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.
Sólyom Károly, a társaság ügyvezetője küldöttként már a kezdetektől hatékonyan részt vett a
kamara tevékenységében. Több választási évben is a jelölő bizottság tagjaként, később elnökként szívesen vállalta az ezzel járó többletmunkát. Az Ipari tagozat küldötte volt, 2016ban az ellenőrző bizottság tagjává is megválasztották. 2019. január 1-jétől nyugállományba vonult, ezért a kamarai tisztségeiről április
Megjelentek
a legújabb
1-jén lemondott.
pályázatok
A NEMZE T I AGR ÁRGA ZDA SÁGI K AMAR A L APJA
A kamara nevében dr. Markovszky György elnök köszönte meg lelkiismeretes munkáját, és
átadta részére a kamarai elismerést.
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Megtartotta éves küldöttgyűlését a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
ahol a szervezet tisztségviselői számot adtak az elmúlt évben végzett tevékenységről. A dr. Markovszky
György elnök által beterjesztett beszámoló szerint a VKIK 2018-ban
eredményesen végrehajtotta a feladattervben
megjelölt gazdaságfejlesztési és szakképzési
tevékenységeket. A kamara által tavaly szervezett mintegy 200 rendezvény színes témákkal
széles körben érintette a részt
vevő vállalkozásokat.
A gazdaságfejlesztési iroda
1 nemzetközi és 1 hazai pályázati projektet menedzselt, valamint 1 aktív klasztert és négy
klubot működtetett közel 190

EI

Magyarországon is minden
eddiginél többen voksoltak az
uniós választásokon, a szavazásra jogosultak 43,36 százaléka. Ezen számok azt mutatják,
hogy az uniós polgárokat nagyon is érdekli Európa jövője.
Hazánkat továbbra is 21 képviselő fogja képviselni: tizenhárom mandátumot szerzett a Fidesz, négyet a Demokratikus
Koalíció, kettőt a Momentum
és egyet-egyet az MSZP–Párbeszéd és a Jobbik. Az Európai
Parlamentben a három legtöbb mandátumot szerzett
pártcsalád: 179 hellyel rendelkezik az Európai Néppárt képviselőcsoport (EPP), 153 hely a
Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoporté (S&D), 105 hely
pedig a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
képviselőcsoporté + Renaissance + USR PLUS.
Az még nyitott kérdés, hogy
az Európai Néppárt melyik
párttal alakít koalíciót, ugyanakkor már május 28-án informális találkozót tartottak az
uniós állam- és kormányfők,
azaz az Európai Tanács tagjai.
Az egyeztetés egyetlen napirendi pontja volt az európai választások eredményének
megvitatása, illetve a küszöbönálló tisztújítás, amely az
alábbi pozíciókat érinti: az Eu-

rópai Bizottság elnöke (jelenleg Jean-Claude Juncker), az
Európai Központ Bank elnöke
(jelenleg Mario Draghi), az unió
külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője (jelenleg Federica Mogherini) és az Európai
Tanács elnöke (jelenleg Donald Tusk).
Figyelembe véve az európai
választások eredményét, júniusban az Európai Tanács az
Európai Parlamenttel fog
egyeztetni az Európai Bizottság lehetséges elnökjelöltjéről. Ezt követően Donald Tusk
javaslatot tesz az Európai Tanácsnak, amely minősített
többséggel fogja meghozni
döntését. Június 20–21-én az
uniós vezetők Brüsszelben találkoznak majd, hogy meghozzák a következő intézményi
ciklusra vonatkozó kinevezésekről szóló megfelelő határozatokat, és elfogadják az unió
2019–2024-es időszakra vonatkozó stratégiai menetrendjét.
Júliusban az Európai Parlamenten a sor, hogy a tagok
többségével (376 szavazat)
megválassza az Európai Bizottság elnökjelöltjét. Következő lépésként a tagországok
javaslatokat fognak tenni az
Európai Bizottság tagjaira,
azaz az EU biztosokra, mindezt
az Európai Bizottság megválasztott elnökével szoros
együttműködésben téve.
Szeptemberben és októberben a biztosjelöltek meghallgatásai következnek a javasolt
portfólióért felelős parlamenti
szakbizottságok előtt. Végül az
Európai Parlament a plenáris
ÉM MEg
PR
ülésén elfogadja majd az új Euy
SZ
rópai Bizottságot, amely november 1-jén hivatalba lép.
k E R E Sk

A minden évben megrendezett Európa-nap (május 9.) az
európai béke és egység ünnepe. Az Europe Direct hálózat
tagjai, köztük a Veszprém Megyei Europe Direct iroda is színes kitelepüléssel ünnepelte ezt a napot. A Veszprém Arénában felállított EUrópa-sátorban az iroda hasznos és aktuális uniós információkkal, kiadványokkal, értékes,
Dél-Olaszországba repítő nyereményjátékkal és több uniós
kvízzel várta az érdeklődő felnőtteket. A gyerekek szórakoztatásáról ugrálóvárral, arcfestéssel, ügyességi és logikai játékokkal gondoskodott az iroda és animátorai.

2019. május 23–26. között az EU mind a 28 tagországában megválasztottuk, hogy kik képviseljenek bennünket 2019 és 2024 között az Európai Parlamentben.
Az átlagos részvételi arány az EU-ban 50,97 százalék
volt (rekordrészvétel az elmúlt 20 évet tekintve).

AR A

Európát ünnepeltük

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2018-ban teljesítette az aktuális feladattervben megjelölt feladatokat, ezt állapította meg a szervezet éves küldöttgyűlése.

AM

szokásos díja pedig több mint
kétszerese volt a belföldi
SMS-üzenetekének. Egyes
esetekben egy EU-n belüli hívás díja akár tízszerese is lehetett a belföldi hívás díjának.
A távközlési szolgáltatóknak
EU-szerte értesíteniük kell a
fogyasztókat az új árplafonokról. A szabályok május 15-től
mind a 28 uniós tagállamban,
és hamarosan Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is
alkalmazandóak lesznek.
Az árplafon csak a privát
használatra (azaz a magánügyfelekre) vonatkozik. Az árszabályozás tehát nem érinti az üzleti ügyfeleket, mivel számukra
több szolgáltató is rendkívül
vonzó, speciális ajánlatokat kínál.
Az új távközlési szabályok
ösztönző hatással lesznek a beruházásokra a nagy sebességű
internetkapcsolatok kiépítése
területén, valamint hozzájárulnak az 5G zökkenőmentes bevezetéséhez az EU-ban.

k

Az EU-n belüli nemzetközi hívások és SMS-ek díját május
15-től maximálták. Ennek köszönhetően az uniós országok
közötti telefonhívásokért percenként legfeljebb 19 eurocentet (+áfa), az SMS-ekért üzenetenként legfeljebb 6 eurocentet
(+áfa) kell fizetni.
Miután 2017 júniusában megszűntek a roamingdíjak, az
EU-n belüli nemzetközi hívások
és SMS-ek most bevezetésre
került árplafonjai a következő
lépését jelentik a távközlési
szabályok uniós szintű átdolgozásának, amelynek fő célja az
elektronikus kommunikáció
koordinációjának javítása.
A nemzetközi hívásokra vonatkozó új szabályok a tagállamok között korábban fennálló
nagy árkülönbségeket hivatottak eltörölni. Az EU-n belüli vezetékes vagy mobil hívások
szokásos díja eddig átlagosan
háromszor olyan magas volt,
mint a belföldi hívások normál
díja, az EU-n belüli SMS-ek

Számot adtak a 2018-as évről

A polgárokat érdekli
Európa jövője

VE

Újabb lépés a digitális
egységes piac felé

ÜZLET
A HÓNAP TÉMÁJA:

g A Z d A S Á g I az
M A állami
g A Z I N Jföldek
A
10–13. oldal

Központi kérdés a lócitrom

Támogatnák
a kisvállalkozókat
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési közfeladatainak
teljesítése céljából pénzügyi támogatási alapot tervez létrehozni a megyében működő
kkv-k fejlesztéseinek finanszírozásához. Az elképzelések szerint az alap legfeljebb ötéves futamidejű, visszatérítendő, pályázati úton elnyerhető, 3–10
millió forint összegű kamatmentes kölcsön formájában támogatja a Veszprém megyei vállalkozásokat. Kizárólag olyan
gazdálkodó szervezet nyújthat
majd be pályázatot, amely a pályázat benyújtásakor és az azt
megelőző egy évben a VKIK önkéntes kamarai tagja volt.

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: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Licit alá kerültek

A VESZPRÉM MEgyEI kERESkEdELMI ÉS IPARk AMAR A

ra folyamatos, naprakész tanácsadói szolgáltatást nyújt
minden, vállalkozás-működtetéssel összefüggő szakterületen: üzletvitel, forráskeresés, finanszírozás, jog, adózás,
üzleti partnerkeresés, szakképzés. A gazdaságfejlesztést
célzó rendezvényeik hozzájárulhatnak a vállalkozók hatékonyságának növeléséhez.
A kamara határozott
célja a 8. sz. főút fejlesztése érdekében a szükséges szakmai összefogás
megteremtése
mindazokkal, akik érdemi segítséget tudnak
nyújtani ahhoz, hogy a
megye határáig a szükséges 4 sáv kialakítása
mielőbb megvalósuljon.
A szakképzés területén a hagyományos tevékenységek mellett a kamara
kiemelt hangsúlyt fektet a gyakornoki rendszerre, mestervizsgák szervezésére és a
kapcsolódó pályázati teendőkre, valamint a pályaorientációs
tevékenységekre.

OLVASSON, KÉRDEZZEN, NYERJEN!
Részletek a 16. oldalon

Tájékozódás a munkaerőpiacon

A karriernap nemcsak azoknak volt hasznos,
akik épp állást kerestek, hanem azoknak is segített tisztán látni, akik fel kívánták mérni a piaci
helyzetet, a jövőbeni lehetőségeiket.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete, valamint Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Karriernapot rendezett a Veszprém Arénában.
Az eseménnyel segítették a
cégeket a megfelelő munkaerő megtalálásában, valamint
lehetővé tették a munkavállalóknak, hogy megismerjék a
megye meghatározó vállalkozásainak álláskínálatait.
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A megnyitón Porga Gyula
veszprémi polgármester úgy
fogalmazott, hogy ma az igazi
kihívás a munkaerő szűkössége. Veszprém megyében
nemcsak beszélnek a problémáról, hanem közösen,
együttműködve megpróbálnak ezen segíteni. Jelezte, a
karriernap nem egy klasszikus állásbörze. A látogatók
nemcsak állást kereshettek,
hanem a jövőjüket is megtervezhették, tisztán láthatták,
hogy bizonyos munkakörök-

ben milyen karrierlehetőség
áll előttük.
Takács Szabolcs kormánymegbízott azt hangsúlyozta,
hogy a rendezvény indikátor
szereppel is bírt, hiszen ös�szehozták a keresletet a kínálattal. Szólt arról is, hogy
hazánkban a foglalkoztatás
elérte a 70 százalékot, az átlagbér az előző évihez képest
17 százalékkal nőtt.
Sövényházi Balázs, az agrárkamara megyei elnöke
arról beszélt, hogy nem sokkal ezelőtt írták alá a két kamara közti megállapodást,
eszerint erősítik egymást. A
karriernap ennek ékes bizonyítéka. A rendezvénnyel
nemcsak az álláskeresőket,

állást váltókat, hanem a családokat is megcélozták, így a
jövő álláskeresői is jelen lehettek.
A következő 10–15 év óriási
változásokat hoz: foglalkozások, munkakörök, állások tömege szűnik meg, ezzel
együtt foglalkozások, munkakörök, állások tömege fog
létrejönni, csak nem pont
olyan tartalommal. Gyorsan
változó világban élünk, akit
érdekel, az itt tájékozódhat,
fogalmazta meg a megnyitón
dr. Markovszky György, a
VKIK elnöke.
A karriernapon nemcsak a
munkanélküliek érdeklődtek, hanem aktív munkavállalók is tájékozódhattak, miként alakulnak a versenypiaci körülmények, mi a helyzet
a többi munkahelyen. Ez a
tisztán látás előnyt hozhat
rövid vagy akár hosszú távon
is.
A versenypiaci szereplők,
kisvállalkozók és nagyvállalatok, az állami szektor és az
oktatás szereplőinek részvételével megrendezett karriernap beváltotta a szervezők
reményeit, hiszen magas volt
a látogatói részvétel. Az
élénk érdeklődés mellett a
munkáltatók is elégedetten
távozhattak, hiszen több nyitott pozíciót is ennek a rendezvénynek a segítségével
sikerült betölteni. És ezért
már megérte jelen lenni!
Folytatás jövőre!

Itt volt a helyük a Karriernapon
A kamara által meghirdetett Karriernap a
megyehatáron túl is
élénk érdeklődést váltott
ki. Egymásra találtak a
munkavállalók és a munkáltatók.
Veszprém megye munkaképes lakosainak 40 százaléka
más megyében dolgozik. Nem
ezt a folyamatot kellene erősíteni, sokkal inkább az lenne a
jó, hogy hazahívjuk őket, hiszen
a megyén belül is tudnak kényelmes és jó munkakörülményeket biztosítani számukra.
Ezt bizonyították a résztvevők.
Pék Gyöngyi, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. HR-vezetője elmondta, fontosnak
tartották a munkáltatói márka
építését. Egy kicsit kívül esnek
a veszprémi körökön, ezért is
jöttek el a rendezvényre. Fizikai és szellemi területen egy
aránt olyan munkakörnyezetet
tudnak teremteni, ami vonzó
lehet ebben a változó világban.
A vállalat 700 fővel működik.
Stabil cégről van szó, ezt a stabilitást a kollégák számára is
biztosítják. Egy műszakban
dolgoznak, ami versenyelőnyt
jelenthet más munkáltatóval
szemben.
Jelezte, jó náluk dolgozni.
Ezt igazolják a visszatérő munkavállalóik, akik elmondják,
mit tapasztaltak máshol, és
ezek után jó visszatérni, egy kicsit hazajönnek. A manufaktúrában családias, emberi munkakörülményeket tudnak biztosítani az alkalmazottak részére. A munkafolyamat maga
is nyugodt légkört kíván, hiszen festeni feszültségben
nem lehet. Barátságok, személyi kapcsolatok, jó közösségek alakultak ki náluk.
Családcentrikus eseményt
hirdettek meg az arénába, úgy
gondolták, ezen részt kell venniük. Különböző munkakörökben hiány van náluk is, nagyon
jó lehetőségnek találták, hogy
ezekről tájékoztassák az ér-

deklődőket, nyilatkozta Török
Dorina, a Locargo Kft. HR-
munkatársa. A vállalkozás fő
profilja a nemzetközi szállítmányozás, nemzetközi sofőröket folyamatosan keresnek.
A konkurencia nagy, erős a
verseny, az elhelyezkedni kívánó sofőrök kedvükre válogathatnak. Leszögezte, a cégüknél
nincs nagy munkaerőhiány. 70en vannak, magyar tulajdonú
cégről van szó, ahol családias
légkört tudnak biztosítani,
ezért vonzó a társaság. A cégvezetés odafigyel a munkatársak igényeire, hogy meg tudják
tartani a meglévő munkaerőt
és újakat is tudjanak találni.
Speciális pozíciókba, speciális szakértelemmel rendelke-

ző embereket kerestek a műszaki műanyagok fröccsöntésével, szereléssel, szerelvénygyártással, szerszámgyártással foglalkozó Plasticor Kft.hez, tudtuk meg Bódy Kornél

ügyvezetőtől. Úgy tapasztalták, a szakértelemből hiány
van a piacon.
Folyamatosan fejlődnek, automatizálnak, komoly, nagy
szervezetfejlesztésben vannak, mert a mai világban nem
lehet másként működni. Folyamatokat kell javítani, mindenre oda kell figyelni, fogalmazta meg az ügyvezető.
Rugalmas, kis cégről van
szó, mindössze 70–80 emberrel dolgoznak. Nagy gondot
nem jelent, ha 10–20 embert
fel kell venniük. Az ország távolabbi pontjairól is vannak jelentkezőik, de elsősorban
helyben akarnak szakembereket találni, mert számukra az
tűnik biztosabbnak.
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Kamarai elismerés szakoktatóknak

Nem számítottak ekkora sikerre

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara idén ötödször részesítette elismerésben azokat az iskolai szakoktatókat, akik több
éve foglalkoznak tanulóképzéssel és áldozatvállalásukkal, színvonalas munkájukkal hozzájárulnak a megye szakembereinek kineveléséhez.

Rubus Noémi és Somogyi Dóra saját magukat is
meglepték azzal, hogy az SZKTV versenyen országos első helyezést értek el. Előbbi fodrász, utóbbi
eladó szakmában ért fel a csúcsra.

A korábbi évek hagyományának megfelelően ezúttal
is hárman vehették át a kamara elismerését. Az idei díjazottak: Sebestyén Zsuzsanna, a PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatója nyugdíj mellett az eladó képzés elméleti
szakmai tanáraként, illetve
csoportos gyakorlaton szak
oktatóként erősíti az iskola

csapatát. Korát meghazudtoló lendülettel és odaadással
végzi munkáját. Tanítás, oktatás mellett diákjait folyamatosan készíti fel a majdani
szakmai életre és különböző
versenyekre. Lelkiismeretes
munkáját jól mutatja, hogy
diákja az első helyen fejezte
be az országos szakmai versenyt, kitűnő bizonyítván�nyal.

Iskoláik élenjárói

Győriné Egresi Adrienn a
Padányi Biró Márton Római
K atolikus
Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános
Iskola szakoktatója. Az iskola
jogelődjében, a Kállai Éva
Egészségügyi Szakközépiskolában végezte középiskolai
tanulmányait, ahova 1995
szeptemberében tért vissza
egészségügyi szaktanárként.
Már az első tanévben egészségügyi szakmai elméleti és
gyakorlati tantárgyak oktatása mellett szervezte, irányította az évközi és nyári szakmai gyakorlatokat, valamint
tanfolyamvezetői megbízást
is kapott. Szakmai felkészültsége, kommunikációs
és szervezőkészsége, szo
ciális érzékenysége, empatikus, közösségformáló tevékenysége példaértékű.
Gulyás Mihály, a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Ba-

Sebestyén Zsuzsanna,
Gulyás Mihály, Győriné
Egresi Adrienn
latonfüredi Tagintézményének szakoktatója 2009 óta
foglalkozik középiskolai diákok oktatásával. Az SZKTV
versenyeken 2011 óta több
tanulóval is részt vett, az eddigi legjobb eredmény az 5.
hely volt. Munkájára az igényesség, nagyfokú gyermekszeretet a jellemző. A tanulók
személyes problémáikkal,
egyéni gondjaikkal bármikor
megkereshetik. Pedagógiai
munkáját kiemelkedően végzi. A neveléssel elkötelezett
egyéniség, amely jól kiegészül a szakmai felkészültségével.

Minden szakma hiányszakma
Az intézmények javaslata
alapján ebben az évben a következő tanulók kapták meg „Az Év
Tanulója” kamarai díjat:
Ányos Gergő Imre gépgyártástechnológiai technikus (VSZC
Ipari Szakgimnázium), Borbély
Kristóf Balázs pincér (VSZC
Jendrassik-Venesz Szakgimnázium és Szakközépiskola), Cili
Anna kisgyermekgondozó, -nevelő (Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola), Horváth Gergő asztalos
(PSZC Acsády Ignác Szakképző
Iskola), Horváth László autószerelő (PSZC Acsády), Kancsal
Márk karosszérialakatos (VSZC
Jendrassik-Venesz), Kozári
Kristóf szakács (Pétfürdői Kolping Katolikus Szakközépiskola,
Szakiskola), Kuczi Gábor asztalos (PSZC Acsády), Nagy Bence
asztalos (Pétfürdői Kolping),
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Polgár Eszter Pálma vendéglátásszervező (VSZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola),
Rózsás Marcell Attila CAD-CAM
informatikus (VSZC Öveges József Szakgimnázium, Szakközépiskola), Rubus Noémi fodrász (VSZC Táncsics), Schmidt
Krisztián hegesztő (Pápai SZC
Faller Jenő Szakgimnázium,
Szakközépiskola), Somogyi Dóra eladó (PSZC Reguly Antal
Szakképző Iskola), Szabó Bernadett vállalkozás és bérügyintéző (VSZC Közgazdasági és
Közigazgatási Szakgimnázium),
Szabó Damján Kornél műanyagfeldolgozó technikus (VSZC Ipari), Sztankovics Máté központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (PSZC Faller), Tóth Márk
központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (Széchenyi István Baptista Középiskola).

Kiváló eredményekkel zárták az idei tanévet Veszprém
megyében. Éppen ezért a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) idei
tanévzárója igazi ünnepnappá
nemesedett.
A VKIK évek óta hagyományosan június elején rendezi
meg szakképzési tanévzáró
ünnepségét. Dr. Markovszky
György kamarai elnök beszédében köszönetet mondott
mindazoknak, akik tanulmányaikkal, munkájukkal hozzájárultak, hogy Veszprém megyében a szakképzés ilyen
eredményekkel zárt. Éppen
ezért a tanévzáró az ünnepnapok egyike – fogalmazott. Reményét fejezte ki, hogy az át
adott elismerések további inspirációt jelentenek. Úgy vélte, a
közgondolkodásban egyre nagyobb szerepet kap a szakképzés fontossága, amit tovább
kell erősíteni.
Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ok-

tatási és képzési ügyekért felelős alelnöke kifejtette, a tapasztalatok birtokában muszáj átgondolni, miként lehet a duális
szakképzési rendszert továbbfejleszteni.
Jelezte, nagy horderejű változások lesznek. Még vonzóbbá
kell tenni a szakképzést. 2020tól ismét megjelenik a palettán
a technikum. Ez szerinte valós
alternatívája lesz az erős gimnáziumoknak. Létrejönnek az
ágazati képző központok, ahol a
szakma komplex tudásanyaga
megszerezhető. A digitalizáció
a XXI. század kihívása, a tananyagokat ennek szellemében
felül kell vizsgálni. Az OKJ-s
képzések tartalmának az átalakítása is elkerülhetetlen.
Szerinte ma már minden
szakma hiányszakma, ezért a
szakképzésben részt vevő diák
számára elindul az általános
ösztöndíjrendszer. Erősíteni
kell a szaktanárok, a gyakorlati
oktatók, a képzőhelyek, a vállalatok érdekeltségét is.

életben, a gyakorlatban szerzi a tapasztalatokat.
Gimnáziumban kezdte a tanulmányait, amit abbahagyott. Azért választotta az eladó szakmát, mert a családA versenyt követően külö- jában ennek van hagyomáTöbb lehetőség is érdekelte,
végül a fodrászatot választot- nösebben nem változott az nya; édesanyja akkor kezdte
ta Rubus Noémi. Azt gondolta, élete. Továbbra is fodrász sze- a szakmát, mint ő, és a testhogy ez egy keresett szakma, retne lenni, hajakat akar vág- vérei is ebben dolgoznak.
ni, a verseny pedig megerősíA versenyről azt mondta,
ezért döntött emellett.
Az SZKTV-re külön nem na- tette abban, hogy ez az ő útja. hogy érdekes, izgalmas volt.
gyon készült. A kétéves tanul- Szép lassan igyekszik kiépíte- Nagyon sok ember előtt versenyeztek. A feladatok
mánya alatt végig próbálnehezek voltak. Egész
ta a legjobbat nyújtani,
végig abban a hitben volt,
ezért a verseny előtt csak
hogy a mezőny hátsó feegy kis pluszt kellett hozlében fog végezni. Aztán
zátenni.
amikor szólították, hogy
Mosolyogva mesélte: az
ő nyert, nem akart hinni a
országos verseny az elefülének. „Örök élmény
jén kicsit ijesztő volt számarad, soha nem fogom
mára. Ma már mindezt
elfelejteni ezt a négy naannak tudta be, hogy napot.”
gyon izgult. A vizsgabiztoA győzelemmel megsok azonban nagyon ked- Rubus Noémi
Somogyi Dóra
változott az élete, „híres”
vesek voltak, ettől megnyugodott. A feladat ment, azt ni a vendégkörét. Arra törek- lett, már több interjút is
azonban nem gondolta, hogy szik, hogy fodrász egyéni vál- adott. A pékségben, ahol
dolgozik, többen megszólítilyen előkelő helyezést érhet lalkozó lehessen.
el. Nagyon meglepődött. IgyeSomogyi Dóra szintén nem ják, hogy olvastak róla,
kezett odatenni magát, ahogy merült bele annyira a tanu- mondják, hogy büszkék rá,
tudta, és ennek meglett az lásba. Mint mondta, ragad- és ez nagyon jó érzéssel tölnak rá a dolgok. Inkább az ti el.
eredménye.

Szakmájuk legjobbjai
A Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos döntőjén öt
tanuló ért el nagyon szép eredményt. Őket a kamara tárgyjutalomban részesítette:
Fodrász szakmában első helyezést ért el Rubus Noémi
(VSZC Táncsics Mihály
Szakgimnázium, Szakközépiskola, gyakorlati felkészítő tanára: Pálffy György).
Eladó szakmában első helyezést ért el Somogyi Dóra
(PSZC Reguly Antal Szakképző
Iskola, gyakorlati felkészítő tanára: Hegedűs Bernadett).
Festő, mázoló, tapétázó
szakmában negyedik helyezést
ért el Kulcsár Ákos (VSZC Táncsics Mihály Szakgimnázium,
Szakközépiskola, gyakorlati
felkészítő tanára: Siffer Attila).
Hegesztő szakmában negyedik helyezést ért el Schmidt
Krisztián (PSZC Faller Jenő
Szakgimnázium, Szakközépiskola, gyakorlati felkészítő tanára: Murai István).
Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő szakmában
negyedik helyezést ért el Tóth
Márk (Széchenyi István Baptista Középiskola, gyakorlati felkészítő tanára: Rózsa Gábor).

A szakmai utánpótlásért dolgoznak
A VKIK elnöksége a tanulóképzés ösztönzésére,
a legjobb gyakorlati képzőhelyek részére díjat
alapított, amelyet minden évben a kamara külső
szakértői által javasolt három vállalkozás kaphat meg. Idén kilencedik alkalommal részesültek elismerésben vállalkozások.
Pálffy György 1994-ben indította fodrász egyéni vállalkozását, és pár évvel ezután már
tanulókkal is foglalkozott. A folyamatos megújulás érdekében Hajas László fodrászmester kurzusain képezte magát.
A 2000-es évektől rendszeresen részt vesz hazai és külföldi
fodrászképzéseken, rendezvényeken, bemutatókon, amit
a szalon működésében és a tanulóképzésben egyaránt tud
kamatoztatni. 2015-ben a kamara szervezésében sikeres

mestervizsgát tett. A tanulók
oktatását üzlettársával, Pikler
Tiborral közösen végzik. Diákjai mindig jól vizsgáztak és versenyeztek. Idén felért a csúcsra, Rubus Noémi első helyezést ért el a SZKTV versenyen.
Tóthné Petrovics Márta
egyéni vállalkozóként egy
2002-ben indult faipari vállalkozást vett át Olaszfaluban.
Saját asztalosműhelyükben,
bútor- és épületasztalos tevékenységgel foglalkoznak négy
szakmunkás és egy faipari

mérnök alkalmazásával. Műhelyük korszerűen, a legmodernebb CNC-technológiával
felszerelt. Az évek során számos új gyártási technológiát,
kiváló alapanyagokat ismertek meg, képezték magukat,
bővítették szakmai ismereteiket. 2006 szeptembere óta foglalkoznak tanulóképzéssel. A
hozzájuk érkező fiatalok a
szakmai gyakorlat során
csúcstechnológiát képviselő
gépekkel, berendezésekkel ismerkedhetnek meg.
A nemesvitai Ko-FémTech
Kft. 2007 márciusában alakult
családi vállalkozásként. A cég
fő profilja a fémszerkezet
gyártás. Kezdetben csak lakossági megrendeléseket
kaptak, később nagyobb cégekkel bővült a megrendelőik

Kovács Roland, Tóthné
Petrovics Márta, Pálffy
György
köre. 2014-ben a DGA Kft.-vel
partnerségben építőgépek alkatrészeinek gyártásával
kezdtek el foglalkozni. A megnövekedett munka és gyártás
szükségessé tette a nagyobb
telephely, csarnok létesítését.
Két nyertes pályázat révén
nyolc darab új hegesztőgépre
tudtak beruházni. A cég jelenleg 16 alkalmazottal és kilenc
tanulóval (hegesztő, épület- és
szerkezetlakatos szakmában)
működik.
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Sikeres és eredményes
szintvizsgaidőszakot zártak
Az április végéig tartó időszak nagy jelentőséggel bírt,
hiszen a sikeres szintvizsga a
feltétele annak, hogy a tanulók megkezdhessék gyakorlatukat külső képzőhelyen.
759-en tettek szintvizsgát.

Az NFA-K A-ITM-4/2018/
TK/22 számú támogatási
szerződés keretében a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április
30-ig 759 tanuló szintvizsgáját bonyolította le 20 szakmában az első szakképző évfolyamon. A fiatalok körében
idén is a vendéglátós szakmák bizonyultak a legnép-

szerűbbnek, sikeres szintvizsgát tett 150 szakács-, 100
cukrász- és 84 pincértanuló.
Idén az asztalos szakma
iránti érdeklődés növekedett
meg jelentősen, a képzésre
beiratkozók száma a tavalyi
évhez képest ötven százalékkal lett magasabb. Azonban a szintvizsgázók összlétszámát tekintve sajnos ebben az évben visszaesés tapasztalható, a szakmai felmérőkön idén közel százzal
kevesebb diák vett részt.
Az április végéig tartó időszak nagy jelentőséggel bírt,
hiszen a sikeres szintvizsga a
feltétele annak, hogy a tanulók megkezdhessék gyakorlatukat külső képzőhelyen. A
gyakorlati képzőhelyek szívesen fogadják idén is a tanulókat, és rendszerint az iskola elvégzése után is marasztalják őket. Szinte minden szakmákban hiány van a
munkaerőpiacon a szakmunkásokból.

Begördült a szakmavilág kamionja

Szülői szülőknek

A pályaválasztással kapcsolatos információk a szülők
számára is fontosak, részükre
tartottak rendhagyó szülői értekezletet a füredi Radnótiban.
A Szakmavilág roadshowhoz kapcsolódva a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve május
21-én rendhagyó szülői értekezletet tartottak a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskolában a pályaválasztás előtt álló általános iskolai
tanulók szülei részére. A rendezvényen dr. Kenderfi Miklós, a gödöllői Szent István
Egyetem docense tartott igen
érdekes tájékoztatót.
Előadásában a következő
kérdéseket járta körbe: Mi a
szülők dolga a pályaválasztás

során? Hogyan támogathatják
gyermeküket? Kihez érdemes
segítségért fordulni? Milyen
forrásokból érdemes tájékozódni?
A tanár úr beszélt az iskolaés pályaismeret fontosságáról, amihez a szülők részéről
is nagyfokú tájékozottságra
van szükség. Ebben segítséget nyújtanak a különböző pályaorientációs rendezvények
és hasznos weboldalak is.
Ezen túlmenően rávilágított
arra, hogy a gyermekekkel
való folyamatos, tartalmas
beszélgetés, a személyiségjellemzőik és érdeklődési körük alapos ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a családok reális továbbtanulási
döntést hozzanak.

Roadshow és tanműhely-látogatás

A tavalyihoz hasonlóan idén
is megérkezett megyénkbe a
Szakmavilág kamionja. Május 14-én Balatonfüredre, 15én pedig Ajkára érkezett az
országos roadshow. A helyi
és a környező általános iskolákból a rossz idő ellenére
naponta közel 250 diák látogatott el a kamionhoz. A járműbe belépésre várakozó diákokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara pályaorientációs
kollégái különböző játékokkal várták. A tanulók szakmákat ábrázoló puzzle-t rak-
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hattak ki, illetve szakmaneveket kereshettek egy szókereső játékban vagy éppen kitölthettek egy szakmaismereti tesztet. A kamarák munkatársai emellett pályaválasztási tanácsokkal is ellátták az oda érkező diákokat.
A kamionban az érdeklődő
általános iskolások virtuális
szemüvegen keresztül, interaktív módon próbálhattak
ki különböző szakmacsoportokat, szakmákat.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/22 számú támogatási szerződés keretein
belül valósult meg.

Az idei esztendőben a Szakmavilág kamion roadshow egyik
állomása Pápán volt, a PSZC
Acsády Ignác Szakképző Iskolájának udvarában. A rendezvényen a pápai városi, valamint az
ugodi általános iskola 7. osztályos diákjai vettek részt. Az eseményt a szervezők tanműhely-
látogatással is összekötötték: a
csoportok a kamion megtekintése után az iskola három tanműhelyében fordultak meg,
ahol kipróbálhattak szakmákat.
A villanyszerelő tanműhelyben egy rövid, de érdekes szakmabemutató után a diákok
megfoghatták, kipróbálhatták a
villanyszerelő szakmához szükséges eszközöket, blankolhattak, kábelt kötegelhettek, valamint megismerték a soros-párhuzamos kapcsoló rendszer
működését. Az asztalosműhelyben a tanulók végigkísér-

hették a famegmunkálás folyamatait, közelebbről megismerkedhettek többek közt CNC-faforgácsoló géppel. A hegesztő
műhelyben először a hegesztési eljárásokat mutatták be a diákoknak, majd gyakorlatban is
kipróbálhatták a gépészeti
szakmák valamelyikét. Az érdeklődő tanulók egy fémreszelő
segítségével egy satuba fogott
fémdarabot is formázhattak,
reszelhettek.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/22 számú támogatási szerződés keretein
belül valósult meg.

Kiváló asztalosok remekei

A PSZC Acsády Ignác Szakképző Iskolájában május közepén rendezték az asztalos
komplex szakmai vizsga gya-

korlati részét. Az asztalos
szakmát a diákok három évig
tanulják és gyakorolják az iskolában és egy külső képző-

helyen, majd ezt követően egy
gyakorlati, szóbeli és írásbeli
vizsga letétele után szerzik
meg a szakképesítést. A gyakorlati vizsga része egy műszaki dokumentációval ellátott vizsgaremek elkészítése
is. Idén 13 tanuló tett sikeres
vizsgát. A tanulók felkészültségét az mutatja igazán, hogy
az áprilisban megrendezett
SOLIDWORKS CAD modellező országos versenyen, csapat kategóriában, az iskola
két diákja 3. helyezést ért el.

Üzemlátogatások
A Nagyalásonyi Kinizsi Pál
Általános Iskola 7. osztályos
diákjai májusban látogattak
el az AUDI Hungária Zrt. győri
gyárába. A tanulók a Szakmára Fel! versenyen elért kiemelkedő teljesítményükért
nyerték el a lehetőséget. A
csoport a gyárlátogatás előtt
egy videó és egy prezentációkeretén belül kapott részletes tájékoztatást a márka és
az üzem történetéről, valamint annak folyamatos fejlődéséről. Ezután a diákokat
busszal szállították a motorgyárba és a présüzembe,

ahol közelebbről is megismerhették az autószerelő
szakma szépségeit.
n n n
A Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola 7. osztályos tanulói vettek részt a
nass magnet Hungária Kft.hez szervezett üzemlátogatáson. A cég nemzetközi piacra gyárt autóipari és ipari
pneumatikai termékeket. A
diákok először tájékoztatást
kaptak a vállalkozás működéséről, főbb termékeiről,
majd megtekintették a gyártóüzemet, ahol végigkísér-

hették a mágnestekercs
gyártásának útját. A raktárcsarnokban megnézték az
egyes alkatrészek automatizált tárolási módját, ami biztosítja a helytakarékos elhelyezést.
A programok az NFA-KAITM-4/2018/TK/22 számú támogatási szerződés keretein
belül valósultak meg.

Csatlakozzon a Kamarai
Védnöki Tábla rendszerhez!
A három Balaton-parti megye – Veszprém, Somogy, Zala – kereskedelmi és iparkamarái 2002 óta működtetik a
három megyébenés a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben található vendéglátóhelyek minősítésére szolgáló Kamarai
Védnöki Tábla rendszert.
A Kamarai Védnöki Tábla
célja a korrekt, színvonalas,
valóban vendégmarasztaló
vendéglátóhelyek szakmai elismerése és népszerűsítése.
A rendszerben jelenleg 125
minősített, kiváló szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely
működik. A Védnöki Táblákat

a Somogyi, a Veszprém és Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által megbízott

minősítő szakértők értékelései alapján adják át. A minősítés nem örökös jog, a már mi-

nősített vendéglátóhelyek háromévente utóminősítésen
esnek át.
Jelentkezni az alábbi 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 visszaküldése. A dokumentumok és a minősítési
szempontok letölthetők a
www.vednokitabla.hu oldalról. Jelentkezési határidő:
2019. június 30.

Minősített egységek
Kamarai Védnöki Táblával
rendelkező minősített vendéglátóhelyek Veszprém megyében: Amaryllis Café és Prosecco Bar – Hotel Silverine Lake
Resort (Balatonfüred), Anna
Café Kávéház és Cukrászda
(Balatonfüred), Anna Grand Hotel Étterem (Balatonfüred), Apicius Étterem és Kávéház
(Herend), Bakos Attila Kisvendéglője (Szigliget), Bergmann
Cukrászdák (Balatonfüred),
Betekints Étterem (Veszprém),
Blaha Lujza Étterem – Hotel
Blaha Lujza (Balatonfüred),
Borbarátok Vendéglő, Borpince, Panzió (Badacsonytomaj),
Borcsa Étterem (Balatonfüred),
Carpaccio Étterem (Alsóörs),
Club Tihany Beach Grill (Tihany), Club Tihany Old Captain
(Tihany), Echo Étterem (Tihany),
Favory Étterem – Szépalma Hotel (Porva-Szépalmapuszta),
Fék Kávéház Étterem (Bala
tonakali), Gizella Hotel és Étterem (Veszprém), Halásztanya
Étterem – Laroba Hotel (Alsóörs), Hasik Hotel Étterem
(Döbrönte), Határ Étterem (Balatonalmádi), Huszár Vendéglő
(Örvényes), Hotel Gabriella Étterem (Tapolca), Kakukk Vendéglő-Panzió (Bánd), Kádárta
Vendéglő (Veszprém), Káli Vendéglő (Kővágóörs), Lucullus
Fogadó (Noszlop), Mangó Panzió és Étterem (Ajka), Marina
Port Étterem – Hotel Marina-Port (Balatonkenese), Nádas Csárda (Balatonkenese),
Naturkert Étterem (Balatonalmádi), Nosztalgia Garden
(Veszprém), Oliva Étterem
(Veszprém), Portunus Étterem
– Hotel Silverine Lake Resort
(Balatonfüred), Régi Idők Udvara Skanzen és Étterem (Tihany),
Schőnig Cukrászda és Csokoládé Manufaktúra (Veszprém), Sirocco Étterem és Mistral Bár –
Hunguest Hotel Bál Resort (Balatonalmádi), Szarvaskút Étterem (Zirc-Szarvaskút), Szeremley Borház Étterem (Badacsonytomaj), Tóth Vendéglő
(Révfülöp), Villa Medici Étterem
(Veszprém), Vitorlás Étterem
(Balatonfüred), Völgyikút Étterem (Veszprém).
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Felkészültek a komplex
szakmai vizsgáztatásra
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019.
05. 03-án és 2019. 05. 10-én
vizsgabizottsági elnökök és
tagok részére felkészítő fórumot rendezett. A fórum
célja, hogy az átalakított
vizsgáztatási rendszerben is
magas színvonalon tudják
ellátni feladataikat a bizottságok tagjai az iskolarendszerű és iskolarendszeren
kívüli szakmai záróvizsgákon.
Az előadó Pátrovitsné Zölei
Zsuzsa kamarai munkatárs
volt, aki a 315/2013. (VII.28.)
Kormányrendelet változásainak ismertetése mellett felhívta a figyelmet a vizsgáztatásban előforduló hibákra is.

A résztvevők érdeklődését
mutatta, hogy az előadás
után számos kérdést tettek
fel. Az előadás zárásaként az
vizsgabizottsági elnökök egy
tesztet töltöttek ki.
A sikeres teszteredmények mutatják a vizsgabizottsági elnökök jó felkészültségét, amely bizonyítja, hogy
feladatukat magas színvonalon, a jogszabályi előírások
betartásával tudják ellátni.
Mindkét fórum sikeres volt,
61 vizsgabizottsági elnök és
121 bizottsági tag vett részt a
rendezvényeken.
A felkészítő az NFA-KAITM-4/2018-os támogatási
szerződés keretében valósult
meg.

Kozmetikus szakmai
tréning és bemutató

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével a Beauty Partner Kft. kozmetikusoknak és
kozmetikus tanulóknak szakmai tréninget és bemutatót
tartott 2019. május 23-án.
Weber Erika, a cég vezető
szakoktatója bemutatta a Bielenda termékcsalád legújabb fejlesztéseit az elmúlt
évekre visszatekintve, valamint interaktív tréningen keresztül új generációs arcke-

zelési technikákat láthattunk. A bemutató ideje alatt
megtekinthető és kipróbálható volt a cég által forgalmazott összes Bielenda Professional és lakossági készítmény. A szakmai nap egy
aránt hasznos volt a gyakorlati képzésben részt vevő diákoknak és oktatójuknak is.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/22 számú támogatási szerződés keretein
belül valósult meg.

Sikerrel vették
a gyakorlati oktatói vizsgát
Emelkedő vizsgabejelentések
Idén 381 komplex szakmai
vizsgabejelentés érkezett a
Veszprém Megyei és Kereskedelmi és Iparkamarához,
amelyből 169 iskolai rendszerű, 212 pedig iskolarendszeren kívüli volt. Lemondott
vizsgák száma 36. A tavalyi
időszakhoz viszonyítva emelkedett a vizsgabejelentések
száma.
Figyelemre méltó, hogy az
informatika szakmacsoportban jelentősen megnőtt a
képzések száma az előző
évekhez viszonyítva, míg a
vendéglátás szakmacsoportban csökkent.
Tapasztalataink szerint a
Pest Megyei Kormányhivatal
a legtöbb vizsga tekintetében
nagyon gyorsan reagált a
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vizsgabejelentésekre, rövid
időn belül továbbadta javaslattételre a kamarának, ezzel
jelentősen felgyorsult az elnökök és tagok delegálása,
maradt idő az esetleges változtatásokra.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékében jelenleg 77 vizsgaelnök és 167 vizsgabizottsági tag rendelkezik érvényes kinevezéssel. Ebben az
évben eddig hat új vizsgabizottsági tagot sikerült toboroznunk.
A komplex szakmai vizsgák
elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatok az
NFA-KA-ITM-4/2018/TK22es támogatási szerződés keretében valósulnak meg.

Hatnapos elméleti és gyakorlati tréning után vizsgával
adtak számot tudásukról a
gyakorlati oktatók.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében újabb kamarai
gyakorlati oktatói képzést
tartottak. Legutóbb Ajkán,
különböző szakmák (ápoló,
asztalos, eladó, gépi forgácsoló, hegesztő, kerámia- és
porcelánkészítő, kozmetikus,

szakács, szobafestő-mázoló
tapétázó, pincér) képviseletében érkeztek az oktatók a
tréningre. A képzés célja a tanulók foglalkoztatására al-

kalmas képzőhelyeken az oktatók létszámának növelése,
illetve a képzettség révén új
képzőhelyek létesítése.
A 6 napos képzés elméleti
és gyakorlati részből állt,
amit trénig formájában tartottak a résztvevők nagy örömére. Visszajelzéseik alapján nagyon élvezték a szituációs feladatokat, sokat tanultak az életszerű jelenetekből,
amit mind a tanulókkal való
foglalkozásuk során, mind a
magánéletben is tudnak alkalmazni.
A képzés vizsgával zárult,
amelyen minden résztvevő
sikeresen szerepelt, kiváló
eredmények is születtek.
Mindenki megkönnyebbülve
és büszkén vehette át tanúsítványát, így felkészülve várhatják szakmáik nebulóit.
A program az NFA-KAITM-4/2018/TK/22 számú támogatási szerződés keretein
belül valósult meg.

Békéltető sarok

Mire ügyeljünk a vásárlás során?
A vásárlások során kapott, a vásárlást igazoló blokkot, számlát érdemes megőrizni, mivel minőségi
kifogásunkat a későbbiekben azzal tudjuk érvényesíteni. Egy ilyen dokumentum a békéltető testületi
eljárásban is nagy segítségünkre lehet.
Még ha rutinszerű vásárlásról is van szó, nem árt néhány
hasznos tanácsot megszívlelni, hívta fel a figyelmet rá Mitev
Hrisztó, a Veszprém Megyei
Békéltető Testület elnöke.
– A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a
természetes személyeken túl
az önálló foglalkozásán és
gazdasági tevékenységi körén
kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil
szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz,
rendel, kap, használ, igénybe
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje –
mondta az elnök.
A fogyasztóvédelmi törvény
szerinti fogyasztó: az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
A Polgári Törvénykönyvben
meghatározott általános fogyasztó fogalom: A szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
– Miként jön létre a fogyasztói szerződés? Milyen ügylet
minősíthető fogyasztói szerződésnek?
– Ez a vállalkozás és természetes személy között létrejövő szerződés. A fogyasztói
szerződés néhány fázisa, eleme: az áru kiválasztása, amelyet követően sor kerül annak
kifizetésére, ezt pedig a bizonylat átadása követi. A vá-

sárláskor kapott bizonylat átvételével létrejön a fogyasztói
szerződés.
– Miért kell megőrizni a vásárláskor kapott blokkot,
számlát?
– Ezeket azért érdemes
megőrizni, mivel minőségi kifogásunkat a későbbiekben
azzal tudjuk érvényesíteni. Kötelező jótállás alá eső termék
esetén elegendő a jótállási jegyet felmutatni az igény érvényesítéséhez.
Szolgáltatás igénybevételekor szintén rögzítsük írásban
az igényelt és elvégzendő szolgáltatást, díját és a teljesítés
határidejét, illetve az esetleges szavatossági vállalásokat.
– Meddig érvényesíthetjük
a szavatossági jogainkat?
– Minden, magánszemélyként megvásárolt új termék
esetében (vételártól függetlenül) két év szavatossági időszak biztosított a megvásárlástól számítva, amely igény
érvényesítési határidő gyártási
hibák előfordulása esetén a
minőségi kifogás bejelenthetőségére vonatkozik.
– Milyen termékek esetében alkalmazhatjuk a 3 napos
cserét?
– Ha a kötelező jótállás alá
eső termék esetében a megvásárlástól számított 3
munkanapon belül az árucikk
meghibásodik, amely a rendeltetésszerű használatát
akadályozza, úgy a kereskedőnek mérlegelés nélkül azonnal újra kell cserélnie.
– Mit jelent a bizonyítási teher és milyen termékekre vonatkozik?
– Szavatossági időszakban a
vásárlástól számított hat hónapig a kereskedő köteles alátámasztani a hiba keletkezési

okát, ha a felek között vita áll
fenn, kötelező jótállás esetében egy évig.
– Milyen esetben és miért
kell felvenni reklamációs
jegyzőkönyvet?
– Jegyzőkönyvet akkor kell
felvenni, ha a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető
jótállási igényt érvényesít. A
jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét és címét, a termék megnevezését, vételárát,
a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó
által érvényesíteni kívánt jogot, a kifogás rendezésének
módját vagy elutasításának indokát.
Ha a vállalkozás a kifogás
bejelentésekor a fogyasztó által bejelentett igényéről nem
tud nyilatkozni, álláspontjáról
– az igény elutasítása esetén
annak indokáról és a békéltető
testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül
köteles a fogyasztót értesíteni.
– Mi a kellékszavatosság és
mely esetekben alkalmazható?
– A Polgári Törvénykönyv
minden, kereskedőtől természetes személy által megvásárolt termékkel kapcsolatban szavatossági kötelezettséget ír elő. Új termék
esetében kétéves időtartamra; használt termékek esetében, továbbá nem fogyasztói
szerződések esetén (magán-

személy magánszemélytől,
kereskedő kereskedőtől való
vásárlása esetén) egyéves
időszakra. Ha ezen időszakon
belül a termék gyártási eredetű hibával romlik el, a kereskedő köteles azt ingyenesen javítani, cserélni vagy ha
egyikre sincs lehetőség, árleszállítással élni, a terméket a
vállalkozó költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, végső esetben a
vételárat visszafizetni.
– Mi a termékszavatosság
és mely esetekben alkalmazható?
– Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája
esetén a fogyasztó követelheti
a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges
– a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel
meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem
rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal. Speciális szabályai
vannak, a fogyasztó kijavítást
vagy kicserélést kérhet, mindvégig a fogyasztót terheli a bizonyítási kötelezettség. A termékszavatosság a gyártót a
termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. A
jogvesztő határidő kezdete
nem a teljesítés (vásárlás) időpontja, hanem a gyártó által
történő forgalomba hozatal
időpontja.

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 88/814-111 telefonon is érdeklődni!
A testület elnöke hívható (hétköznap 8.00–13.00 között):
06-30-209-0369. A dokumentumokat fogadjuk e-mailben, faxon, postai úton is, illetve munkanapokon átadhatók a Kereskedelmi és Iparkamara titkárságán (I. emelet) is.
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Vállalkozói mentorprogram
– nem csak vállalkozóknak
A vállalkozói Erasmus programban – a nevével
ellentétben – nem csak vállalkozások vehetnek
részt. Pályázhatnak egyrészt azok, akiknek a
vállalkozása 3 éven belül alakult, illetve azok is,
akik csak tervezik, hogy vállalkozást indítanak.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara immár több mint 5 éve lát el
közvetítői feladatokat az uniós Erasmus Fiatal
Vállalkozóknak
progr amban.
A
részletekről a program helyi koordinátorát, Czigány Attila
gazdaságfejlesztési
irodavezetőt kérdeztük.
– Mi a mentorprogram lényege?
– Az idén éppen 10
éves, rendkívül sikeres program célja, hogy a kezdő vagy
leendő vállalkozók
egy tapasztalt és sikeres külföldi vállalkozásnál eltöltött
időszakban elsajátítsák a vállalkozásvezetés és -működtetés mindennapi
folyamatait.
– Kik vehetnek részt a
programban? Csak vállalkozások, fiatalok indulhatnak?
– A vállalkozói Erasmus
programban – a nevével ellentétben – nem csak vállalkozások vehetnek részt. Pályázhatnak egyrészt azok,
akiknek a vállalkozása 3 éven

belül alakult, illetve azok is,
akik csak tervezik, hogy vállalkozást indítanak. Nagy
előny továbbá, hogy a prog-

oldalon, majd ki kell tölteni
egy online pályázati adatlapot, amelyhez mellékelni kell
egy rövid, angol nyelvű üzleti
tervet és önéletrajzot. A beküldés előtt az adatlap végén
ki kell választani egy helyi
közvetítő szervezetet (például a veszprémi kamarát). Az
így beérkezett pályázatot
gyorsan elbíráljuk, és a jóvá-

ram nem írja elő azt, hogy
vállalkozást kell létrehozni
vagy működtetni a támogatási időszak végeztével. Természetesen életkorra vonatkozó
megkötés sincs.
– Mi a pályázás folyamata?
– A pályázónak először is
regisztrálnia kell a www.
erasmus-entrepreneurs.eu

hagyást követően a pályázó
tud keresni egy megfelelő
mentort a fogadó vállalkozások adatbázisában.
– Mennyi időre, hova és
mekkora összegre lehet pályázni?
– A programban legalább 1
és legfeljebb 6 hónap tölthető
el a választott mentorcégnél

Kézműves Remek pályázat
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kétfordulós pályázatot hirdet
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”
elismerő cím elnyerésére. A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, a minőségi kézműipari termékek bemutatása
és a népi kézműves mesterségek
hagyományainak tovább éltetése.

Minden természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész pályázhat, aki/amely a pályázatban
kiírt terméket állít elő. A benyújtási határidő 2019. augusztus
30. A pályázati kiírás elérhető a
www.veszpremikamara.hu oldalon.

a részt vevő 37 európai országban, de lehetőség van
tengerentúli fogadóknál is
dolgozni (pl. USA, Izrael,
Szingapúr). A havi támogatási összeg országonként kb.
nettó 700 és 1100 euró között
váltakozik.
– Mi a helyzet a fogadó
mentorcégekkel?
– A programban fogadó,
mentorvállalkozásként regisztrálhat minden olyan európai (és magyarországi) kkv,
amely szívesen fogadna egy
külföldi (vagy határon túli magyar) vállalkozójelöltet, munkaerőt. Anyagi támogatásban
ugyan nem részesül
a fogadó cég, azonban akár 6 hónapra
gyakorlatilag költésmentes munkaerőhöz juthat, aki tulajdonképpen nem
pályakezdő lesz, hanem
gyakorlott
munkaerő, tehát a
betanításával sem
kell bajlódni.
– Akit érdekel a
program, hol érdeklődhet?
– Minden lényeges
információ megtalálható a www.
veszpremikamara.
hu/erasmus oldalon
vagy a program hivatalos weboldala a
w w w.erasmus
-entrepreneurs.hu, de természetesen személyesen és telefonon is állunk az érdeklődők
rendelkezésére: Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Veszprém, Radnóti
tér 1., 88-814-103.

Kiadó
irodák

Veszprémben
a Kossuth u. 10. sz. alatti
irodaépület 4. emeletén

13–47 m2-es
irodák kiadók.
Érdeklődni: 06/88/814-112

