
Az önkéntes kamarai tagok a tagkártya 
felmutatásával több mint hatvan féle 
kedvezményes szolgáltatást vehetnek 
igénybe. 

Előny a kedvezményt nyújtóknak és az 
igénybe vevőknek egyaránt! 
Csatlakozzon Ön is!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves 
kamarai adatszolgáltatáshoz szükséges 
adatlap beküldési határideje  május 31.

Ha még nem tette meg, kérjük mielőbb 
pótolja! Lehetőség van elektronikus 
űrlapkitöltésre a kamarai honlapon!

Kamarai Kedvezménykártya 
Klub

Somogyi sikerek a Szakma 
Sztár Fesztiválon

Lejárt a határidő!

Három somogyi diák is sikeresen 
szerepelt a  Szakma Sztár Fesztiválon. 
A Kaposvári Szakképzési Centrum két 
tanulója dobogós helyen végzett, a 
harmadik diák pedig az ötödik 
helyezéssel gazdagodott. 
Őket és tanáraikat köszöntötték a 
kamarában
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„Siófok felkészült a nyárra, a városon nem 
fog múlni, hogy egy kiváló szezon kez-
dődhessen” – mondta dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester az idei szezonnyitó 
Pünkösdi Fesztiválon, amikor a hagyomá-
nyoknak megfelelően átvette a nyári fővá-
ros jelképes kulcsát.
Siófok igyekszik új turisztikai beruházás-
sal előrukkolni a szezonkezdetre – tette 
hozzá a polgármester, felhívva a figyelmet 
arra, hogy idén ez a Rózsakert megújítá-
sa. „Ha elkészül, terveink szerint júliusra, 
onnantól a Balaton-part egyik, ha nem ép-
pen a legszebb parkja lesz” – ígérte a sió-
foki városvezető. A Rózsakert felújításá-
nak második és harmadik üteme a város 
és a környező települések által tulajdonolt 
Siókom Nkft. kivitelezésében készül, kor-
mányzati és városi forrásokból, több mint 
300 millió forintból.
A strandokat fenntartó és üzemeltető 
önkormányzati tulajdonú Balaton-parti 
Kft. valamennyi strandpályázata is nyert: 
a több mint 148 millió forintos pályázati 
támogatás segítségével és a városi önkor-
mányzat önerejével öt strand újulhat meg; 
a Nagystrand, az Újhelyi strand, a Sóstói 
strand, az Ezüstparti szabadstrand és az 
Aranyparti szabadstrand. Kiemelt fejlesz-

tési igény a gyerme-
kes családok és az 
aktív turizmusban 
szereplők igénye-
inek kielégítésén 
túl az akadálymen-
tesítés elősegítése 
az esélyegyenlőség 
jegyében. Több lesz 
a vizesblokkok és 
öltöző, továbbá csa-
ládbarát szabadtéri 
étkezőasztalokkal 
és padokkal gazdagodnak a partszaka-
szok. A strandokat látogató vendégek 
vagyonbiztonsága is javul, különböző 
méretű és kapacitású értékmegőrzőket 
helyeznek ki. Az aktív turizmus feltéte-
lei javulnak a kerékpártárolók számának 
ugrásszerű növekedésével, továbbá ke-
rékpáros szervizpontokat és elektromos 
csatlakozókat, töltőpontokat alakítanak 
ki. A vak és gyengénlátó vendégek tájéko-
zódását elősegítő braille írásos útbaiga-
zító táblák, taktilis vezetővonal jelennek 
majd meg, továbbá a mozgáskorlátozot-
tak vízbejutását segítő hidraulikus, önálló-
an is használható vízbeemelő eszközöket 
telepítenek. Szintén a kerékpáros turiz-

mus szolgáltatásbővítését segíti a tavasz-
szal átadott, részben fedett kerékpáros 
pihenőpont a Baross híd lábánál.
Siófok arra számít, hogy idén is átlépi 
az egymilliót, a magán- és kereskedelmi 
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
száma tekintetében. 2015 óta ezt minden 
évben folyamatosan elmondhatta város, 
kivételt csak a 2020-as, Covid-sújtotta esz-
tendő jelentett. Siófok a maga részéről 
igyekszik ennek érdekében mindent meg-
tenni, például színes, minőségi program-
kínálattal várja az ide érkezőket. Már az 
idei nyáron is számos ilyen attrakció ígér-
kezik, például július közepén musical-ős-
bemutató lesz a legendás szabadtéri szín-
padon; a Lévi Story a farmerkirály, Levy 
Strauss életét kíséri végig. Kiemelkedik az 
idei nyár gazdag programkínálatából a jú-
liusi New Orleans Jazz Fesztivál, valamint 
az augusztusi Bor és Kenyér Ünnepe, de 
nem csak a nyári hétvégékre, hanem a 
hétköznapokra is kínál kulturális progra-
mot Siófok. A szabadtéri színpad mellett 
rendezvényhelyszín lesz a Jókai park, mely 
a Zene a Zöldben programsorozatnak ad 
különleges helyszínt, a hajóállomás szín-
pada, ahol gyermekkoncertek, operet-
testek és nyári könnyűzenei estek várják 
az érdeklődőket, valamint a művelődési 
központ terasza is, ahol a KultTeraszon 
irodalom szerelmesei kapcsolódhatnak 
ki. A „Kálmán Imre140” emlékév jegyében 
pedig a 140 éve született világhírű ope-
rett-komponista szülőházában, a Kálmán 
Imre Emlékházban kiállítás mutatja be 

SIÓFOKÉ A NYÁRI FŐVÁROS KULCSA,  
A VÁROS FELKÉSZÜLT A SZEZONRA
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Siófok szülöttének színpadi világsikereit, 
de városnéző sétákkal, Gasztro show-val, 
Emlékplakettes beszélgetésekkel is várják 
az érdeklődőket az év során.
Nemcsak a színes programkínálat csábí-
tó, hanem a kikapcsolódási lehetőségek 

tárháza is sokszínű. A vízpart élmények 
mellett, családi és aktív kikapcsolódási 
lehetőségek is adottak, kajak, kenu, sup, 
kerékpárútvonalak, túrázás a Töreki tan-
ösvényen és további lehetőségek várják a 
mozgás szerelmeseit. Különleges attrak-

ciókban sincs hiány a kínálatban, csodála-
tos balatoni panoráma a víztorony vagy az 
óriáskerék tetejéről, állatpark, fordított ház, 
valamint az újonnan megnyitott Vizek Háza 
Élménypark várja a vendégeket. 

Forrás: Tourinform - Siófok

Termálfürdők, melyekről talán még nem 
is hallottunk, nyugodt, családi strandok, 
nagyobb élménykomplexumok, búvárko-
dásra alkalmas uszoda egyaránt rejtőzik a 
Dél-Dunántúlon, Somogy megyében.

Barcsi Gyógyfürdő  
és Rekreációs Központ
A legtisztább vizű nagyfolyónk, a Dráva 
partján találjuk a Barcsi Fürdőt, melynek 
kincse az ásványokban gazdag gyógyvíz. 
A közel 3 hektáros területen épült fürdő 
fedett részén hat, szabadtéren pedig egy 
medence folyamatosan fogadja a vendé-
geket, akik a nyári szezonban a nagy zöld 
területen további három szezonális me-
dencét is használhatnak. A fürdés mellett 
strandröplabda és lábtenisz pályák, ját-
szótér, étterem és büfé várja az ide láto-
gatókat. A wellness-részlegben szaunák, 
infraszauna, gőzkamra Kneipp-taposó, 
hidegkamra és pezsgőfürdő is található.
Csokonyavisonta Gyógy- és Strandfürdő
Olajkutatás során véletlen fedezték fel a 
csokonyavisontai gyógyvizet, mely alkal-
mas a mozgásszervi bántalmak és elfa-
julásos gerincbántalmak gyógyításában. 
A  Csokonyavisonta Gyógy- és Strandfür-
dőben  2 gyerekmedence, óriáscsúszda, 
úszómedence, strandmedence és télen 
is nyitva tartó gyógymedencék biztosítják 
a kellemes fürdőzést az árnyékot adó fák 
között. A fedett részlegen 3 medencét ta-
lálunk, melyek közül 2 gyógyvizű, egy pe-
dig a szauna melletti merülőmedence.

Csurgó Városi Uszoda
2017-ben nyitotta meg kapuit a  Csurgói 
Városi Uszoda, mely rendelkezik gyógyvi-
zes medencékkel is. Versenymedencéjé-
ben akár a búvárkodást is kipróbálhatjuk. 
Szaunavilágában találunk jakuzzit, Kneipp 
taposót, finn, infra- és aroma szaunákat, 

gőzkabint és sószobát, mely himalájai 
kristálysó oldatot párologtat el. Rendsze-
resen tartanak szauna szeánszokat, beje-
lentkezhetünk masszázsra, és az éjszakai 
fürdőzés sem ritka, hiszen minden hónap 
második szombatján részt vehetünk rajta 
egészen éjfélig, ha egy jó hangulatú estét 
szeretnénk eltölteni.

Nagyatádi Városi  
Termál Strandfürdő
A Dunántúl egyik kedvelt fürdővárosá-
ban gyönyörű parkos környezetben szó-
rakozhatunk, a gyerekek csúszdákon 
csúszhatnak, pancsolóban  vagy strand-
medencében élvezhetik a nyarat. Emellett 
röplabdázni is lehet, a gyerekek a játszóte-
ret is birtokba vehetik. A Nagyatádi Városi 
Termál Strandfürdőben  egy nyolcpályás 
versenymedencében rendezhetünk házi 
úszóversenyt, ami után egy 34-38 fokos, 
fedett termálvizes pezsgőfürdő medence 
nyújt pihenést. A strandfürdő szomszéd-
ságában a fedett uszodában egy 25 méte-
res úszómedence, egy tanmedence és egy 
szauna várja a látogatókat.

ELDUGOTT TERMÁLOK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐK SOKASÁGA  
SOMOGY MEGYÉBEN

Marcali Városi Fürdő  
és Szabadidőközpont
Egy hatalmas parkban helyezkedik el az 
a fedett és nyitott stranddal is rendelke-
ző Marcali Fürdő, ahol versenymedencé-
től kezdve élményelemekkel teli termál-
medencén át gyógyvizes medencékig és 
gyermekpancsolókig mindenki találhat 
kedvére valót. Beltéren gyógyvizes me-
dencében gyógyulhatunk, jakuzzizha-
tunk és úszhatunk is. A gyerkőcök a nagy 
méretű homokozókon kívül 18 féle épített 
játékelemmel teli játszótéren játszhatnak.

Csisztafürdő
Ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz 
várja azokat, akik a mozgásszervi és reu-
más betegségük miatt érkeznek a buzsáki 
Csisztafürdőbe gyógyulni. Két szabadtéri 
ülőmedencében, két fedett medencében, 
valamint egy gyermekmedencében für-
dőzhetünk, vagy akár egy frissítő masz-
százst is igénybe vehetünk itt. Kempin-
gezésre is van lehetőség, sátorban vagy 
lakóautóban szállhatunk meg. A fürdőt 
kedvező áron használhatjuk.
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Virágfürdő Kaposvár
Sokoldalú élményfürdőzéssel, komplex 
gyógyászati szolgáltatással várja a fürdőző-
ket a kaposvári Virágfürdő. A modern für-
dőkomplexumban 17 féle látványelem és 

csúszdák várják a látogatókat, akik gyerek-, 
termál-, élménymedencében és jakuzziban 
fürödhetnek a nyári napokon. Gyógyvize 
miatt a mozgásszervi és nőgyógyászati be-
tegségben szenvedők látogatják szívesen.

Igali Gyógyfürdő
A családias hangulatú igali fürdőben 13 me-
dence található, melyek közül a gyermek-, 
a termálmedencék majd mindegyike kü-
lönféle élményelemekkel van felszerelve. A 
fürdőbelépővel korlátlanul használhatjuk a 
szaunavilágot is. A gyógyulni vágyóknak jó 
hír, hogy az Igali Gyógyfürdőben egészség-
biztosítás által támogatott kezeléseket hét-
végén is igénybe tudják venni.

Nagyatádi Termál-  
és Gyógyfürdő
A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő sza-
badtéri medencéi minden évszakban hasz-
nálhatók, a fedett térben pedig 34, 38 és 
42 fokos gyógymedencék találhatóak. Az 
ivókúrára is alkalmas vizet az ország legjobb 
gyógyvizei között tartják számon. A gyógy-
fürdőben az ország egész területéről fogad-
nak betegeket. Forrás: termalfurdo.hu

NTAK: FÉL ÉV TÜRELMI IDŐ A VENDÉGLÁTÓHELYEKNEK  
ÉS A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓKNAK

Július elseje helyett csak 2023. január 
elsejétől lesz kötelező adatot szolgáltat-
niuk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálta-
tó Központ (NTAK) részére a turisztikai 
attrakcióhelyszíneknek és a vendéglátó-
helyeknek.
Már több ezer turisztikai vállalkozás 
regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központba az elmúlt hóna-
pokban az adatvezérelt ágazatirányítás 
újabb fontos lépéseként. A Magyar Tu-
risztikai Ügynökség (MTÜ) a megfelelő 
felkészülés érdekében az adatszolgál-
tatás kezdő időpontjának módosítását 
kezdeményezte a vendéglátó üzletek és 
a turisztikai attrakciók számára.
Az országgyűlés elfogadta az MTÜ által 
tett törvénymódosítási javaslatot. A mó-
dosítás értelmében a vendéglátó üzletek 
és turisztikai attrakciók adatszolgáltatási 
kötelezettsége 2023. január 1-jével indul 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ (NTAK) felé. A bevezetés félév-
vel való elhalasztása segíteni hivatott a 
vállalkozások technikai felkészülését, va-
lamint a személyzet felkészítését a rend-
szer használatára.
Az NTAK felé történő adatszolgáltatók 
körének kibővítésére azért volt szükség, 

hogy általa teljes képet kaphassunk a 
szektor forgalmi statisztikai adatairól.

E szerint a jogalkotó 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ számára szükséges valós ide-
jű adatszolgáltatás kezdő időpontját a 
turisztikai attrakciók, illetve a vendéglá-
tóhelyek esetében idén július elseje he-
lyett 2023 január elsejére halasztja. 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint 
egyébként minden, Magyarországon 
működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjé-
nek – vagyis annak tulajdonosának vagy 
bérlőjének − regisztrálnia kell vendég-
látó üzletét az NTAK-ba. A munkahelyi/
közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés 
és a mozgó vendéglátóhely besorolással 
rendelkező üzletek nem szolgáltatnak 
adatokat.
Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett 
turisztikai attrakciók:  közfürdő, termé-
szetes fürdőhely, muzeális intézmény, 
vár, kastély, a Balatoni Hajózási Zrt. já-
rata, a MAHART – PassNave Személyha-
józási Kft. járata, és a „hop on hop off” 
jellegű, menetrend szerinti buszos vá-
rosnéző turisztikai szolgáltatás; kaland-
park, állatkert, vidámpark, védett ter-

mészeti terület bemutatóhelye, zenés, 
táncos rendezvény – lényegében min-
den olyan turisztikai élménypont, ahol 
jegyértékesítés zajlik.
Az NTAK jelenleg már több mint 45 ezer 
szálláshelytől naponta fogad statisztikai 
adatokat, amelyek lehetőséget adnak 
a turisztikai marketingaktivitások és a 
támogatások megtervezéséhez. Ehhez 
csatlakoznak majd a vendéglátóhelyek 
és a turisztikai attrakciók is.

2022. július 1-jével emelkedik az 
alkalmai munka közterhe a turiz-
musban. Idény munka esetén a 
napi 500 Ft helyett 1000 Ft-ot, al-
kalmi munka esetében 1000 Ft/
nap helyett 2000 Ft-ot kell befizet-
nie naponta a munkáltatónak. Rá-
dóczy Andrea, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetsége Balatoni 
régiójának vezetője azt javasolja, 
hogy vállalkozások gondolják át és 
amennyiben van lehetőség rá, ak-
kor szervezzék át az üzemeltetési 
feladatokat. A felmerülő közterhe-
ket minden hónap 12. napjáig kell 
befizetni a NAV-nak.
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Tavaly a Somogy Idegenforgalmáért kama-
rai kitüntetést Kassai Lajos érdemelte ki. 
Kassai Lajost már gyermekkorában magával 
ragadta az íjászat iráni érdeklődés, minden 
lehetséges  alapanyagból íjak készítésével 
kísérletezett. Ez az érdeklődés az évek során 
szenvedéllyé vált, mára a neve fogalom lett, 
ő a modern kori lovasíjászat megteremtője, 
számtalan elismeréssel, Guiness világre-
korddal a birtokában. 

Kassai Lajos az  1980-as évek  közepétől 
kezdett hivatásszerűen íjkészítéssel foglal-
kozni. Modern anyagok felhasználásával re-
konstruálta a honfoglalás kori magyar íjat.
A lovasíjászkodás fejlődésével párhuzamo-
san haladt az íjak fejlesztése, amit az ősi 
íjfeszítő népek íjai ihlettek. Műhelyében, 
Kaposmérőn hagyományőrző  íjak  készül-
nek XXI. századi technológiával; szkíta, ma-
gyar, hun, avar és mongol íjak.

Kassai Lajos az 1980-as évek végén kezdte 
kidolgozni a lovasíjászat sport szabályrend-
szerét, majd 1994-ben megszervezte az első 
lovasíjász versenyt, amivel megteremtette a 
modern kori lovasíjászatot.
1994 óta szerveznek az Eredeti Kassai 
Rendszer (Original Kassai System) keretein 
belül versenyeket.  Jelenleg tizenhat ország-

„Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.”
SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT DÍJ 2021.

KASSAI LAJOS, A LOVASÍJÁSZ
ban működnek az Original Kassai System 
alapján kiépült lovasíjász szervezetek.
2008-ban rendezték Magyarországon az 
első Lovasíjász Világbajnokságot és Nem-
zetközi Bírók Világtalálkozóját a Kaposmérő 
melletti Kassai-völgyben. Ezeket az esemé-
nyeket kétévente rendezik meg, a követke-
ző időpontja: 2023. június 29 – július 1.
2011-ben a lovasíjászat bekerült a lovas sza-
kágak közé és még ebben az évben a vilá-
gon először Magyarországon a lovasíjászat 
része lett az egyetemi oktatásnak is.
2012 szeptemberében a Kassai-féle lova-
síjász módszert felvették a Szellemi Kulturá-
lis Örökség Nemzeti Jegyzékébe.
2013-ban a Kassai-féle lovasíjász módszer a 
Hungarikum címet is elnyerte.
2020-ban Kassai Lajos megalapította a Wor-
ld Federation of Equestrian Archery szerve-
zetet, melynek célja egyesíteni a lovasíjászo-
kat egy hiteles, szakmai alapokon nyugvó, 
nemzetközi rendszer szárnyai alatt, azért 
hogy a sportág bekerülhessen az olimpiai 
sportágak közé. 
A Kassai Lovasíjász Iskola és a lovasíjász 
sportág központja a Kaposmérő melletti 
Kassai-völgy. A Kassai-völgybe a világ min-
den pontjáról érkeznek a lovasíjászat iránt 
érdeklődők, azoknak pedig, akiknek komo-
lyabb szándékai vannak ezzel a sporttal, ki-
hagyhatatlan állomás a völgy.  
A Kassai Lovasíjász Iskola 1988 óta meg-
szakítás nélkül minden hónap első szom-
batján a Kassai-völgyben betekintést en-
ged az Iskola működésébe. Ilyenkor az 
edzések bárki számára megtekinthetőek, 
a völgyben a szabályok betartása mellett 
szabadon lehet mozogni és Kassai Lajos, a 
Mester egy előadás keretein belül válaszol 
a helyben feltett kérdésekre is. Fennállása 
óta a Kassai-völgy látogatók és a tanul-
ni vágyók sokaságát vonzza, mely a világ 
legjobban felszerelt lovasíjász központja. 
A völgyben nem csak íjász és lovas sporto-
lók, de hazai és külföldi turisták százai for-
dulnak meg évente. 2015-ben kétórás mo-
zifilm készült Kassai Lajos munkásságáról.
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A SEFAG Zrt. az ország legnagyobb vadgaz-
dálkodójaként 103.000 hektár vadászterü-
leten végez vadgazdálkodási- és vadászati 
tevékenységet. 

Vendégeink részére lehetőség nyílik 
egyéni, fogatos, illetve több napos, akár 
szabad területi, akár kerti társas vadásza-
tokon való részvételre, vagy ezek kombi-
nációjára. Felkészült szakszemélyzetünk 
odaadó munkája, a területek és az ott élő 
állomány minősége mind garancia arra, 
hogy felejthetetlen élménnyel gazdagod-
jon a SEFAG Zrt-nél töltött idő.
A megye nagy értékű vadállományának 
zászlóshajója a gímszarvas. Az elmúlt év-
tizedek során számos, nemzetközi szinten 
is elismert aganccsal – és vadászterülettel 
- hívta fel magára a figyelmet, így a világ-
ranglistát böngészve több somogyi ere-
detű is feltűnik. 1968-ban Gamás határá-
ban ejtették azt a szarvasbikát, amelynek 
agancsa 249,37 nemzetközi pontszámmal 
az 1971. évi Budapesti Vadászati Világkiál-
lítás II. helyezettje lett. 2002-ben a zselici 
dombok között lőtték azt a 14,05 kg-os 
trófeatömegű gímbikát, amely a nemzet-
közi bírálaton 263,88 pontot kapott. A 
Dráva menti térség ugyancsak bővelke-

dik komoly nemzetközi eredményekben. 
Ezen a tájon került terítékre ún. Auloch-fé-
le gímbika, amelynek agancsa az 1971-es 
Vadászati Világkiállítás emblémájául is 
szolgált. Számos 250 nemzetközi pont fe-
letti agancsú gímbika került itt terítékre, 
amelyek közül is kiemelkedik az 1981-ben 
elejtett 269,89 pontos Pusztakovácsi vi-
lágrekord, valamint a 2001-ben terítékre 
hozott 16,81 kg-os agancsú példány is. 
Egyes régiókban a dámvad is meghatá-
rozó jelentőséggel bír, míg a vaddisznó 
- mennyiségéből fakadóan – napjainkra 
az egész megyére jellemző és így minden-
hol meghatározó vadfajjá vált. Az őz és a 
muflon csak egyes régiókban képviselnek 
komolyabb értéket. Az elmúlt évtizedben 
figyelhető meg az aranysakál rohamos 
térnyerése, és lett így Somogy az ország 
a faj által lakott talán legsűrűbben lakott 
megyéje. Az apróvad a régióban csak 
marginális szerepet játszik.
A nyolc vadászterületen 11 vadászházzal 
és 5 vadászkerttel rendelkezésre álló va-
dászati lehetőségek a legmagasabb igé-
nyek kiszolgálását is lehetővé teszik.
A Segesdi Vadászterület nehéz gím- és ka-
pitális dámbikáiról ismert. Jól szemlélteti 
a terület minőségét a 2007. szeptemberé-
ben lőtt 14,12 kg-os gímbika is. 2002-ben 
esett a legerősebb,  211,37 C.I.C. pontos, 
5,22 kg-os dámbikánk, 2011-ben ugyanitt 
pedig a legnehezebb; 5,75 kg-mal. A kivá-
ló eredményekkel kecsegtető vaddisznó 
lesvadászatok mellett további igények 
kiszolgálására ad lehetőséget a területen 
található két vadaskert is, amelyek kö-
zül az egyik a sertevad, a másik dámvad 
vadászatára biztosít helyszínt. A vadász-
vendégek kényelmét a 61-es út mentén 
található, 10  férőhelyes  Csöprönd Va-
dászház biztosítja.
Az ország legnagyobb egybefüggő va-
dászterülete a híres Lábodi revír. Az itt élő 
vadállomány mennyisége és minősége 
egyedülálló, amit a Nemzetközi Vadvédel-
mi Tanács (C.I.C.) 1994-ben Edmond Blanc 
díjjal jutalmazott.
A vadászati szempontból kiemelkedő ge-
netikai értéket képviselő gímszarvas évti-
zedek óta a terület zászlóshajója, világhíres 

emblémája. 2001-ben ezen területen hoz-
ták terítékre azt a 265.67 C.I.C. pontra bí-
rált, 16,83 kg tömegű trófeát viselő gímbi-
kát, amely a világranglista 9. helyét foglalja 
el. A lábodi területen élő dámállomány is 
jelentős. Az elejtett bikák közül egy 4,60 
kg-os trófea érdemelte ki a legmagasabb 
minősítést - 213,98 C.I.C. pontot.
A vadászati módok közül a les- és cser-
kelővadászat mellett hangulatos fogatos 
vadászatra, illetve nagyterítékű szabad 
területi hajtó- és terelővadászatokra nyílik 
lehetőség. 
A hatalmas területen három vadászház 
teszi felejthetetlenné az itt tartózkodást. 
A 22 fő elszállásolására alkalmas, minden 
igényt kielégítő Alexandra Vadászház osz-
tályon felüli szolgáltatásaival, elegáns 
környezetben várja vendégeit. Lábod köz-
ség határában található a patinás múlttal 
rendelkező, 2013-ban azonban teljesen 
átépített, 20 fő befogadására alkalmas   
Nagysallér Vadászház, illetve a halastavak 
partján álló, szerényebb, de hangulatá-
ban megkapó, 5 férőhelyes  Petesmalom 
Vadászlak.
Közvetlenül a Balaton déli felén található 
a  Szántódi Vadászterület, amely kitűnő 
élőhelyet biztosít az egyébként az ország-
ban vadászható minden nagyvadfajnak.
A zömében cserrel erdősült dombok kö-
zött fel-felcsillanó Balaton látványa meg-
határozó kép a terület arculatában. Idős, 
súlyos gímbikáival (14,27 kg – 1993.) egy-
re javuló minőségű dámbikáival, és kevés, 
de jó minőségű muflonkosaival a terület 
meghatározó jelentőséggel bír a SEFAG 
Zrt. vadgazdálkodásában. A kiváló ered-
ményekkel rendelkező szabad területi 
hajtó- és terelővadászatok mellett vadas-
kertek is színesítik a terület vadászati le-
hetőségeit.
 A vadászterület két vadászházzal rendel-
kezik. A nyugati tömbben található Karád 
Vadászház  10 férőhellyel, illetve a Bala-
tontól pár kilométerre eső Alirét Vadász-
ház 6 db, kétágyas szobáival és első osztá-
lyú szolgáltatásaival a magasabb igények 
kiszolgálására is felkészült.
A Nyugat - Zselici Vadászterület erős gím-
bikái  (14,85 kg - 1989.)  mellett izgalmas 
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társas vadászatok, igény szerint pedig fo-
gatos vadászatok lehetőségét biztosítja. A 
további igényeket szolgálja a kiemelkedő 
minőséget produkáló vaddisznóskert, il-
letve a területen fellelhető muflon, illetve 
dámvad vadászati lehetősége is.
A terület szívében az exkluzív, 48 férőhelyes, 
aktív pihenésre is alkalmat biztosító  Hotel 
Kardosfa*** Ökoturisztikai és Konferenci-
aközpont hamisítatlan erdei környezetben 
nyújt kikapcsolódási lehetőséget.
A Kaposvártól délre elterülő Kelet - Zselici 
Vadászterületen a helyenként vad, hegy-
vidéki hangulatot árasztó tölgyes, bük-

kös, hársas erdők 
különleges élmény-
ben részesítik az itt 
vadászó vendége-
inket. A  világrang-
lista 10. helyén  tar-
tózkodó  263,88 
C.I.C.  pontos,  14,05 
kg-os, ún. vörösal-
mai bikát 2002-
ben ezen területen 
hozták terítékre. A 
gímszarvas mellett 

a vaddisznó vadászata is jelentős, amely 
nagy része egyedi hangulatú terelő-, illet-
ve hajtóvadászatokon kerül terítékre. A 
180 hektárnyi vadföld mellett a vadászte-
rülethez egy 200 hektáros vaddisznóskert 
is tartozik.
A terület szívében lévő Vörösalma Vadász-
ház egy horgásztó mellett, megkapó kör-
nyezetben, első osztályú szolgáltatásaival 
11 főig szolgálja vendégeink kényelmét.
Az Iharosi Vadászterületen a gímszarvas 
mellett meghatározó jelentőséggel van je-
len a vaddisznó. A terület a gímbika (13,15 
kg - 1998) vadászata mellett elsősorban a 

téli, szabad területi vaddisznó hajtóva-
dászataival képvisel nagy értéket. Igény 
esetén a területen található vadaskertben 
eredményes hajtások kerülnek megren-
dezésre.
A festői szépségű félszigeten fekvő és egy 
védett arborétum alatt meghúzódó, 12 
férőhelyes  Ágneslak Vadászház  első osz-
tályú kényelmet biztosít az itt tartózkodó 
vendégeink számára.
A Zsitfapusztai Vadászterületen a gímszar-
vas vadászata mellett (13,88 kg - 1988.) fő-
ként a vaddisznó les- és hajtóvadászatok 
jellemzőek.
A 6 férőhelyes  Zsitfapuszta Vadászház  a 
terület szélén, számos természeti látniva-
ló szomszédságában, családias hangulat-
tal várja vendégeit.
A Barcsi Vadászterület elsőrendű gímállo-
mányt tudhat magáénak (12,3 kg - 2006.) A 
gímszarvas, mint fő vadfaj mellett komoly 
értéket képvisel a területen szintén meg-
található dám állománya is. A Vitézta-
nya  Vadászlak eldugott, szerény igényű, 
önellátó vendégeink számára fenntartott 
vadászház 3db kétágyas szobával és szau-
nával áll rendelkezésre. Forrás: SEFAG

Csodálatos kirándulóhelyeket mutatunk 
a Balaton déli partján, ahol eltölthetnek 
egy kellemes napot. 
Látnivalók Balatonlellétől a kereki Fe-
hérkő váráig.

Balatonlellei panorámaterasz
Balatonlellétől mindössze 3 kilométer-
re található a 300 méter magas Kishegy, 
amely új, 20 négyzetméteres panorá-
ma- és pihenőterasszal gazdagodott a 

közelmúltban. A 
Kishegyen elterülő 
Parkerdő többré-
tű újításon esik át: 
többek között kiszé-
lesítették a hegy-
csúcsra vezető utat, 
információs táblá-
kat tettek ki, kialakí-
tottak egy új játszó-
teret, és a területen 
új kerékpártároló-
kat, asztalokat és 
padokat helyeztek 
el. A Dél-balatoni 

Borút részét képező Kishegy a maga utá-
nozhatatlan borospincéivel, valamint a 
Szent Donát-kápolna és a Majthényi Prés-
ház épületeinek ölelésében fekvő hegyol-
dalával eddig is a kirándulók kedvelt úti 
céljai közé tartozott, ezentúl valószínűleg 
még nagyobb tömegeket vonz majd.

Csillagvár Múzeum,  
Balatonszentgyörgy
A Balatonszentgyörgy közelében fekvő 
Csillagvár elsősorban a kisgyerekes csa-
ládok körében népszerű kirándulóhely 
huszárkiállítással, íjászkodási lehetőség-
gel és a középkori életet bemutató pa-
noptikummal. Az épületet sokáig török 
kori végvárnak hitték, pedig a környék 
földesura,  gróf Festetics László  építtette 
1823-ban erdészlaknak.

LÁTNIVALÓK ÉS KIRÁNDULÓHELYEK  
A BALATON DÉLI PARTJÁN, AMIT NEM ÉRDEMES KIHAGYNI

Fotó: Krausz Andrea / likebalaton.hu

Folytatás a 22. oldalon
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A VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ ADÓÜGYI TÁRGYÚ  
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK RÖVIDEN

A törvényalkotó az utóbbi két évben 
céljául tűzte ki, hogy a magánszemé-
lyek, egyéni vállalkozók, és a KKV szek-
torban működő cégek számára olyan 
jogszabályi környezetet teremtsen, 
ami enyhíti a Covid-járvány okozta ká-
rokat.
 
A cikk megjelenése előtt fogadta el a kor-
mány az extraprofitadó kivetéséről szóló 
kormányrendeletet, amivel az elhúzódó 
háborús helyzet miatt   létrehozott re-
zsivédelmi és honvédelmi alap forrását 
kívánják biztosítani. Így a legfontosabb 
jogszabályváltozások mellett a kormány-
rendelet által  modósított, a fent említett 
szektort érintő főbb adóváltozások is 
megtalálhatók az összefoglalóban.

2022. január 1-től a 25 év alatti fiatalok 
szja-mentességet kaptak az átlagkerese-
tig a bérjövedelmük, illetve további nem 
önálló tevékenységből származó, vala-
mint egyes önálló tevékenységből szár-
mazó jövedelmeik után. A kedvezmény 
maximumát 2022-ben 
5 204 352 forint éves jövedelmben hatá-
rozták meg. A kedvezmény nem érvénye-
síthető például az ingatlan-bérbeadásból 
származó jövedelemre és a külön adózó 
jövedelmekre, viszont az egyéni vállalkozó 
vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén 
az átalányban megállapított jövedelme és 
a mezőgazdasági őstermelő e tevékeny-
ségéből származó jövedelme is adómen-
tes lett a fiataloknak. A módosítás követ-
kezményeképpen az iskolaszövetkezet 
tagjaként végzett munka 2022-től akár tel-
jes adó- és járulékmentességet élvezhet, 
hiszen az eddigi járulék- és szocho-men-
tesség mellett a korábban jelzett felső ha-
tárig szja-mentessé is vált.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 
CXXX. törvénybe átkerülő szabályozás 
alapján minden gyermekes szülő, aki csa-
ládi kedvezményre jogosult, 2022. február 

15-ig adó-visszatérítést kapott a 2021-ben 
megszerzett jövedelméből levont szemé-
lyi jövedelemadó, ekho, illetve kata alkal-
mazása esetében. Aki jogosult volt, de 
bármely okból nem kapta meg az adó-visz-
szatérítést, az önellenőrzés benyújtásával 
veheti igénybe az elévülési időn belül.

2022-től jelentősen átalakult, egyszerűsö-
dött az átalányadózás rendszere. 
Az egyéni vállalkozók számára igen ked-
vező adózási forma lett, különösen a 
másodállású, nappali tagozaton tanuló 
és nyugdíjas egyéni vállalkozók esetében. 
Egy adó, társadalombiztosítási járuék és 
szochó tekintetében is 
mentes adóalap összeghatár lett beve-
zetve. Ez az összeghatár az éves mini-
málbér fele, a 2022-es minimálbérrel 
számolva 1 200 000 forint. A 40 százalék 
költséghányad esetén 2 millió forint be-
vétel, 80 százalék költséghányad esetén 
6 millió forint bevétel, 90 százalék 
költséghányad esetén 12 millió forint be-
vétel lesz adó- járulék- és szocho-mentes. 
Növekedett az átalányadózás feltétele-
ként meghatározott értékhatár összege 
is: a korábbi 15 millió forint helyett a min-
denkori éves minimálbér tízszerese, azaz 
24 millió forint. Kiskereskedelmi tevé-
kenységek esetében azonban 100 millió 
forint helyett az éves minimálbér ötven-
szerese lett a korlát, azaz 120 millió forint.

Eddig a kriptoeszköz bányászata nem volt 
külön szabályozva, az ebből származó 
jövedelem után a 15 százalékos szemé-
lyi jövedelemadó mellett 15,5 százalékos 
szocho-t is fizetni kellett. 2022-től  ha krip-
toeszközzel végrehajtott ügyletek után 
nyereség keletkezik, csak 15 százalék 
szja-t kell fizetni, szocho már nem terheli 
az adózót. Fontos megemlíteni, bevétel 
csak akkor keletkezik, ha a kriptovaluta 
átruházása révén az adózó vagyoni érté-
ket szerez, de nem kriptovalutában, tehát 
tényleges nyereséget realizál. A tárgyévi 
költségek elszámolhatóak és a nyeresé-

gek mellett a veszteségeket is elismeri a 
jogszabály, és érvényesül az adókiegyen-
lítés elve is.

2022. december 31-ig meghosszabbítot-
ták a SZÉP-kártya egyes alszámlái közötti 
átjárhatóságot, viszont 2022. január 1-től 
ismét szocho-t kell fizetni a SZÉP-kártya 
juttatás után, és az Szja törvényben meg-
határozott reprezentáció és üzleti aján-
dék juttatása után is.

A 2022-es módosítások a munka köz-
terheinek csökkentését is célozták, azaz 
15,5 százalékról 13 százalékra csökkent 
a szociális hozzájárulás mértéke. Ezzel 
összhangban az egyszerűsített közte-
herviselési hozzájárulás mértéke is 15,5  
százalékról 13 százalékra mérséklődött a 
kifizetők esetén. 

2022. január 1-től megszűnt a szakkép-
zési hozzájárulás, és ezzel egyidejűleg 
kiegészült a Szocho tv. a szakképzési 
hozzájárulást érintő kedvezményekkel 
(duális képzés adókedvezménye, tanu-
lószerződések és együttműködési meg-
állapodások esetén a kifutó képzések-
nél is érvényesíthető adókedvezmény). 
Ezeket továbbra is változatlan formában 
alkalmazhatják az adózók. 10 százalékra 
csökkent a kiva adókulcs, ezáltal az eddig 
is népszerű kiva szerinti adózás még von-
zóbbá vált a vállalkozások számára.

A turizmusfejlesztési hozzájárulási adót 
2022-től újra meg kell fizetni.

A veszélyhelyzethez kapcsolódó 613/2021. 
(XI. 8.) Korm. rendelet meghosszabbította 
a gabonatermékekre, illetve vas-és acél-
termékekre vonatkozó fordított adózás 
alkalmazását, azaz a fordított adózást 
ezen termékekre 2022. június 30-át köve-
tően is alkalmazni kell. 

Viszonosság keretében lehetőségük van 
az Egyesült Királyságban letelepedett áfa 
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alanyoknak a magyarországi áfa visszaté-
ríttetésére.

2022. január 1-től bekerült a törvényi 
előírás szövegébe, hogy akkor men-
tesül a nyugtaadási kötelezettség alól 
az adózó, ha az adózás rendjéről szóló 
törvény (Art.) szerinti automataberen-
dezés használatával térítik meg részé-
re az ellenérték adót is tartalmazó ösz-
szegét. Ez, az „Art. szerinti” kiegészítés 
csak pontosítást jelent. Az Art. szerinti 
automata berendezések többek között 
az élelmiszerértékesítést kezelősze-
mélyzet nélkül végző automaták, parko-
lóautomaták, önkiszolgáló autómosók, 
pénzérmével működő toalettek. Ugyan-
akkor nem tartozik ebbe a mentesített 
körbe az applikáción keresztül történő 
fizetés, amely esetben az adóalanynak 
továbbra is számla-, illetve nyugta kibo-
csátási kötelezettsége van.

Jogharmonizációs céllal vezették be 2024. 
jnauár 1-től a pénzforgalmi szolgáltatók 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötele-
zettségét. A határon átnyúló elektronikus 
kereskedelem dinamikus növekedése és a 
2021. július 1-jén hatályba lépett, az elekt-
ronikus kereskedelemre vonatkozó új áfa-
szabályok ugyanis szükségessé tették egy 
új ellenőrzési eszköz bevezetését.

Az új lakóingatlan értékesítésének az 5 
százalékos áfakulcsa 2022. december 31-
ig alkalmazható. Az építkezések jelentős 
időigényét figyelembevéve, a kedvezmé-
nyes áfakulcs kivezetéséhez kapcsolódó 
átmeneti szabály úgy rendelkezik, hogy 
2026. december 31-ig átvett, jóváírt elő-
legekre és teljesített értékesítésekre is al-
kalmazható, ha az építési engedély 2022. 
december .31-éig véglegessé vált, vagy e 
határnapig az építési tevékenységet beje-
lentették.
Társasági adóval kapcsolatban nem 
történtek nagy volumenű változá-
sok. Környezettudatosságot elősegítő 

szabályozás, hogy ezentúl adómentesen 
biztosíthatnak a cégek dolgozóiknak, ve-
zető tisztségviselőjének, tevékenységé-
ben személyesen közreműködő tagjának, 
vagy akár korábban munkaviszonyban 
álló nyugdíjas magánszemélynek is kerék-
párt, elektromos meghajtású kerékpárt, 
és annak árát a vállalkozási tevékenység 
érdekében felmerült költségnek, ráfor-
dításnak minősíthetik. Nem vonatkozik a 
mentesség kerékpárnak nem minősülő 
eszközökre, például rollerre, robogóra 
stb. Úgy kezelhetik ezentúl a kerékpáro-
kat a cégek, mint a cégautókat.

A kis- és középvállalkozások beruházásai 
ismételten kedvezőbbé váltak, csökkent a 
fejlesztési adókedvezményre jogosító ér-
tékhatár. 2022. január 1-től kisvállalkozás 
esetén 50 millió forint, középvállalkozás 
esetén 100 millió forint értékhatárral kell 
számolni. 

2022. június 4-én a Magyar Közlönyben 
megjelent az 197/2022. (VI. 4.) Korm. ren-
delet az extraprofitadó kivetéséről, mely-
lyel számos adótörvény is módosult. Ezek 
közül az egyéni vállalkozókat és KKV szek-
torban működő cégeket érintő legfonto-
sabb jogszabályváltozások az alábbiak:

Emelkedik az egyszerűsített foglalkozta-
táshoz kapcsolódó közteherfizetés  2022. 
július 1-től az alábbiak szerint: a mezőgaz-
dasági és turisztikai idénymunka közterhe 
minden naptári napra a hónap első napján 
érvényes minimálbér fél százaléka, azaz 
1.000 forint/nap. Ez alkalmi munka eseté-
ben a minimálbér 1 százaléka, azaz 2.000 
forint/nap, filmipari statisztát érintően a 
minimálbér 3 százaléka, azaz 6000 forint/
nap. Áthúzódó jogviszonyok esetén még 
az Efo tv. szerinti mértékeket kell alkalmaz-
ni, tehát a módosítás a 2022. július 1-jét 
vagy ezt követően létesült (bejelentett) 
egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyok tekintetében irányadó.
A filmipari statiszta alkalmi munkából 

származó napi nettó jövedelme nem ha-
ladhatja meg a hónap első napján érvé-
nyes minimálbér 12 százalékát, azaz 24 
000 forintot. Az egyszerűsített foglalkoz-
tatáshoz kapcsolódó nyugellátás számítá-
sának az alapja is közel a duplájára emel-
kedik.

A kormányrendelet 2022. július 1-től bő-
víti, illetve tovább bontja a népegészség-
ügyi termékadó-köteles termékek körét 
számos új, jellemzően a korábbinál maga-
sabb díjtétel bevezetésével.  Az adó mér-
téke az üdítőitalok, az energiaitalok, a sós 
snack-ek, illetve az ízesített sörök eseté-
ben emelkedik.

Ezeken felül számos jövedéki termék ese-
tében is magasabb adótétellel kell számol-
ni.   Növekszik az adó mértéke például a 
fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, 
értékesítés vagy felhasználás esetén, a 
villamos energiára, kisüzemi sörfőzdében 
előállított sör, valamint a cigaretta, a 
dohányzást helyettesítő nikotintartalmú 
termékek esetében.

A különadókkal együtt fogadta el a kor-
mány a cégautóadó emelését is. A ren-
delkezés 2022. július 1-től lép hatályba. 
A cégautóadó havi mértéke a jármű 
teljesítménye és környezetvédelmi be-
sorolása alapján majdnem duplájára 
emelkedik.
A két szélső határsávot kiemelve, 50 kW 
teljesítményig a jelenlegi havi 7  700 - 16 
500 forint helyett júliustól 14 000 - 30 500 
forintot kell fizetni. 120 kW felett az eddigi 
22 000 - 44 000 forintról 41 000 - 81 000 
forintra növelték a fizetendő tételt. A ren-
delet szerint ezt az emelt összeget az év 
végéig kell megfizetni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Somogy Megyei 

Adó-  és Vámigazgatósága 
Ügyfélszolgálati Osztály

Juhász Katalin
szakértő asszony

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy 
a Somogyi Gazdaság 
legközelebb szeptemberben jelenik meg!

Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek! 
A Szerkesztőbizottság

92022. június



A legfontosabb tudnivalók – első kézből a hatóságoktól
Az elmúlt két év embert próbáló feladatok 
elé állította a somogyi vállalkozásokat is: 
a koronavírus-járvány minden szektorban 
éreztette a hatását, hol többlet feladatokat 
és kapacitásnövekedést eredményezett, hol 
hirtelen leállást, termelés – és ezzel együtt 
bevételkiesést. A cégek a kormány gazdasá-
got újraindító intézkedéseivel élve segítséget 
kaptak munkavállalóik megtartásához, likvi-
ditásuk megőrzéséhez, de saját maguknak is 
új utakat, gyakorlatokat kellett kialakítaniuk 
a fennmaradáshoz. A Somogy Megyei Kor-
mányhivatal szakemberei a pandémia előtt 
rendszeres résztvevői voltak a SKIK hatósági 
tájékoztató rendezvényeinek, ahol a hiva-
tal hatáskörébe tartozó feladatokat érintő 
aktualitásokat és jogszabályi változásokat 
ismertették. Jelen cikk a SMKH szervezeti 
egységei által összeállított aktualitásokat 
foglalja össze, ezzel segítve a megyében mű-
ködő vállalkozások szabályos és hatékony 
munkáját.1) 2021. március 1. napjától a fog-
lalkoztatást elősegítő támogatásokra vonat-
kozó közös szabályokat és az egyes támo-
gatások igénybevételeinek részletszabályait 
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. 
rendelet tartalmazza. Az állami foglalkozta-
tási szerv által meghirdetett munkaerőpiaci 
programokról, továbbá álláskeresőknek, ill. 
munkaadónak minősülő vállalkozásoknak 
nyújtható aktuális támogatásokról a htt-
ps://munka.hu honlap nyújt tájékoztatást.A 
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról, valamint a foglalkoztatás fel-
ügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény és a 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenysé-
géről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 
alapján 2021. március 11. napjától a beje-
lentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén 
a hatóság a 30 napnál rövidebb időtartamú 
jogsértést oly módon szünteti meg, hogy 
nem csupán a bejelentés nélküli foglalkoz-
tatással érintett napokra vonatkozóan kerül 
megállapításra a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony fennállása, hanem a szabálysze-
gés megkezdésétől visszamenőleg számí-
tott 30. napig terjedő időszakra. A 30 napot 
meghaladó bejelentés nélküli foglalkoztatás 
feltárása esetén a jogviszony fennállásának 
megállapítása a ténylegesen bizonyított 

időtartam figyelembevételével történik.A 
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásban való 
részesülés kapcsán változás: már egyetlen, 
a költségvetési támogatás igénylésének idő-
pontját megelőző 2 éven belül végleges és 
végrehajtható határozatban megállapított, 
bírsággal sújtott jogsértés megalapozza a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok köve-
telményének hiányát. Az állami foglalkoz-
tatási szerv támogatja az Ukrajna területé-
ről 2022. február 24-én vagy azt követően 
Magyarország területére érkezett ukrán, 
ill. ukrán-magyar kettős állampolgárok ma-
gyarországi foglalkoztatását. A támogatás 
azoknak a foglalkoztatásához is segítséget 
nyújt, akik 2022. február 24. előtt Magyaror-
szágon dolgoztak, de családtagjaik a fegyve-
res konfliktus elől 2022. február 24-én vagy 
azt követően érkeztek Magyarországra. A 
támogatás a munkaadó kérelmére állapít-
ható meg, havonta utólag kerül folyósításra, 
kizárólag a munkavállaló lakhatási és uta-
zási költségeinek biztosítására fordítható. 
A támogatás részletes szabályait a 96/2022. 
(III. 10.) és a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rende-
letek, továbbá a https://munka.hu honlap 
tartalmazza. A menedékes vagy a menedé-
kesként elismerést kérő ukrán állampolgár 
Magyarország területén engedélymentesen 
jogosult munkát vállalni, ideértve a munka-
erő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást 
is. Engedélymentes foglalkoztatás esetén 
a foglalkoztatót bejelentési kötelezettség 
terheli a foglalkoztatás helye szerint illeté-
kes állami foglalkoztatási szervként eljáró 
kormányhivatal felé. 2) TAJ számmal nem 
rendelkező ukrán állampolgárok munkavál-
lalása érdekében a TAJ igénylése függ attól, 
hogy a leendő munkavállaló rendelkezik-e 
Magyarországon bejelentett lakóhellyel, 
avagy külföldi címe van, illetve menedékes 
státusszal rendelkezik-e. A kiadott TAJ szám 
érvényessége – összhangban az ideiglenes 
védelemre jogosultsággal – legfeljebb 1 év. 
A TAJ kiadás előzetes feltétele a foglalkozta-
tóval megkötött munkaszerződés.
3) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2020. 
évtől hatályos módosítása megszüntette az 
egyéni vállalkozóknak a nyilvántartásba vé-

telt követő 30 napon belüli ellenőrzését, így 
a járási hivatal éves ellenőrzési terv alapján, 
illetve eseti jelleggel végez ellenőrzést. Az 
Evectv. 3/A. § (4) bekezdése 2020. július 1-jé-
től a gazdasági kamarákat tájékoztatásnyúj-
tási és információszolgáltatási hatáskörrel 
ruházza fel. Ennek keretében az egyéni vál-
lalkozói tevékenység folytatásához szüksé-
ges általános információkról, a tevékenysé-
gek folytatásáról, valamint a képesítéshez, 
ill. a hatósági engedélyhez vagy bejelentés-
hez kötött gazdasági tevékenységekről kér-
hető felvilágosítás közvetlenül a gazdasági 
kamaráktól. (Korábban az ezekre vonatko-
zó tájékoztatás a Kormányablakoknál volt 
elérhető, azonban a törvénymódosítás ha-
tálybalépését követően a kereskedelmi és 
iparkamarák feladat- és hatásköre.)
A Kormányhivatalok tehát az egyéni vállal-
kozókkal kapcsolatban a tevékenységükkel 
összefüggő hatósági ellenőrzéseket folytat-
ják le, elektronikus úton történő kapcsolat-
tartással.
2020. július 1-jétől az egyéni vállalkozói tevé-
kenységgel kapcsolatos ügyeket a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell intézni. Az 
egyéni vállalkozók továbbra is a webes ügy-
segéden jelenthetik be a tevékenységükkel 
kapcsolatos eseményeket, és itt nyújthatók 
be az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági 
bizonyítvány iránti kérelmek. A tevékenység 
megkezdése és megszüntetése személye-
sen is bejelenthető a NAV ügyfélszolgálatain.
4) Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenysé-
gek gyakorlásához szükséges képesítésekről, 
valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 2021. szep-
tember 1. napjától hatályos rendelkezése 
szabályozza a képesítési követelményeket 
is, amely irányadó az ellenőrzések során. 
A rendeletben szereplő önálló tevékenysé-
gek csak meghatározott képesítéssel végez-
hetők. A nem önálló tevékenység végzése 
esetén a tevékenységvégzés szakmai fel-
ügyeletét az önálló tevékenység végzésére 
jogosító szakmával, képesítéssel vagy vég-
zettséggel rendelkező személy biztosítja. Az 
önálló tevékenység a vállalkozói jogviszo-
nyon belül végzett tevékenység. Ahhoz, hogy 
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a rendeletben meghatározott tevékenység 
gyakorlására jogosult legyen a vállalkozó, a 
jogszabályban nevesített szakképesítéssel, 
szakmával kell rendelkeznie (társas vállal-
kozás esetén egy főállású munkavállaló, aki 
az üzemelés teljes időtartam alatt felelős a 
tevékenység végzésért). Amennyiben nem 
önálló tevékenységet végez (vagyis mun-
kavállaló), a vállalkozáson belül a tevékeny-
ségvégzés szakmai felügyeletét az önálló 
tevékenység végzésére jogosító szakmával, 
képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező 
személy biztosítja. 
5) A termékek eladási ára és egységára, továb-
bá a szolgáltatások díja feltüntetésének rész-
letes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-
SZMM együttes rendelet 2022. május 28. 
napjától hatályos módosítása az árcsökken-
tés kommunikációjának szabályait tartal-
mazza. Az új szabályok irányadóak a hagyo-
mányos és online kereskedelemre, azonban 
nem vonatkoznak a szolgáltatásokra, egyedi 
kedvezményekre, a romlandó vagy minősé-
güket rövid ideig megőrző termékekre.
A módosítás alapján árcsökkentés bejelen-
tése esetében – „akció hirdetésekor” – meg 
kell jelölni a korábbi árat, amely a vállalkozás 
által egy olyan időszakban alkalmazott leg-
alacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet 
rövidebb, mint az árcsökkentés alkalma-
zását megelőző 30 nap. Azaz az akciózást 
megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb 
ár a bázis ár, amelyhez képest kell meghatá-
rozni az akció mértékét. 
Ha az üzlet az adott termék leértékelését 
követően pár nap múlva ismét árat emel, 
majd újra az előző akció szintjére csökken-
ti az árát, és mindez 30 napon belül törté-
nik, úgy ezt a megismételt árcsökkentést 
már nem hívhatja akciónak, hiszen a meg-
előző 30 nap legalacsonyabb árához ké-
pest nem történt árcsökkenés. Ha az üzlet 
30 napon belül, egy áremelést követően 
megismételt árcsökkentése meghaladja 
az előző árcsökkentés mértékét, úgy ezt 
már jogszerűen nevezheti akciónak. Ennek 
mértéke azonban továbbra is a megelőző 
30 nap legalacsonyabb árához igazodik, 
amelyben benne van az előző időszakban 
alkalmazott akciós ár is. 
Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan 
növekszik (pl. karácsonyi időszakban), a ko-
rábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása 

előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Ha az akció 
megszakítás nélkül 30 napnál tovább tart, 
akkor a kötelezően feltüntetendő korábbi 
ár nem változik, az akció tartama alatt ezt a 
korábbi árat használja a kereskedő. 
Amennyiben a termék 30 napnál rövidebb 
ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállal-
kozás által egy olyan időszakban alkalma-
zott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem 
lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkal-
mazását megelőző 15 nap.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése 
nem az árképzésre, hanem az árképzés 
kommunikációjára, az akciók feltüntetésére 
terjed ki.
6) 2021. január 1. napjától a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXCI. törvény 10. § (2) bekezdés b) pont-
ja hatályon kívül helyezésével megszűnt az 
a rendelkezés, hogy a rehabilitációs ellátást 
meg kell szüntetni, ha az abban részesülő 
személy keresőtevékenységet folytat és jö-
vedelme 3 egymást követő hónapon keresz-
tül meghaladja a mindenkori minimálbér 
150%-át. Ezáltal a rehabilitációs ellátásban 
részesülő személyt foglalkoztató cégeknek 
nem kell figyelemmel lenniük dolgozóik bé-
rére.
7) A díj ellenében végzett közúti árutováb-
bítási, a saját számlás áruszállítási, vala-
mint az autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási és a saját számlás sze-
mélyszállítási tevékenységről, továbbá az 
ezekkel összefüggő jogszabályok módosí-
tásáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. ren-
delet módosítása a közúti áruszállítási te-
vékenységgel foglalkozó vállalkozásokkal 
kapcsolatban rögzíti, hogy a közúti szállí-
tást végző gazdálkodó szervezeteknek – a 
korábbi 3,5 tonnát meghaladó össztömeg 
helyett – a 2,5 tonnát meghaladó meg-
engedett legnagyobb össztömegű teher-
gépjárművel díj ellenében végzett közúti 
árutovábbítási tevékenységéhez közúti 
árutovábbítási engedélyt, nemzetközi for-
galomban árutovábbítási közösségi enge-
délyt szükséges kiváltani. 2022. május 21. 
óta a 2,5 tonnát meghaladó megengedett 
össztömegű tehergépjárművel díj ellené-
ben végzett közúti áruszállítást már csak a 
jogszabályban meghatározott engedéllyel 
lehet végezni. 

8) Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, 
valamint előállításának engedélyezéséről, 
illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) 
FVM rendelet hatályon kívül helyezésével 
megszűnt a mellékletben felsorolt élelmi-
szerek kiskereskedelmi forgalomba ho-
zatalához szükséges különengedélyezési 
eljárás. 2021. július 1-jétől a FELIR azono-
sítóval rendelkező élelmiszer-vállalkozó a 
területileg illetékes jegyzőnél (kereskedel-
mi hatóságnál) tett bejelentést követően 
jogszerűen forgalmazhat élelmiszert és 
végezhet vendéglátó tevékenységet. A 
jegyző a kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet alapján a bejelentés má-
solatát a nyilvántartásba vételt követően 
a nyilvántartási számmal együtt elektro-
nikusan megküldi az élelmiszerlánc-biz-
tonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatalnak. A hatóság elő-
zetes bejelentés nélkül tarthat kockázat 
alapú ellenőrzést az egységekben, hogy 
megvizsgálja, teljesülnek-e az adott tevé-
kenységre vonatkozó EU és hazai jogsza-
bályokban leírt feltételek.
9) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szó-
ló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2022. 
január 1. napján érvényes hulladékgaz-
dálkodási engedéllyel rendelkező veszé-
lyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő, 
valamint nem veszélyeshulladék-haszno-
sító és -ártalmatlanító adatszolgáltatási 
kötelezettségét érinti. Valamennyi érintett 
gazdálkodó szervezetnek 2022. február 
20-ig az OKIR felületen az adatszolgáltatá-
si kötelezettség fentiek szerinti megválto-
zásáról EHIR: KÖT adatszolgáltatást kellett 
benyújtania.
10) Egyszerűsödtek az egészségügyi 
kártevőirtó tevékenység végzésére jogo-
sító szabályok: 2020. január 1. napjától 
a népegészségügyi feladatkörében el-
járó illetékes járási hivataltól már nem 
kell tevékenységre engedélyt kérni és az 
engedélyezési eljárást lefolytatni. A te-
vékenységet végezni kívánó - megfelelő 
végzettséggel, vagy ilyen alkalmazottal 
rendelkező - vállalkozásnak a tevékeny-
ség tervezett kezdése előtt legalább 30 
nappal bejelentési kötelezettsége van a 
hatóság felé. 
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11) 2021. június 29-től a forgalomba ho-
zott veszélyes anyaggal vagy veszélyes 
keverékkel foglalkozásszerű tevékeny-
ség csak az azokra vonatkozó biztonsági 
adatlap birtokában kezdhető meg. Ettől 
eltérően a lakossági felhasználásra for-
galomba hozott termékeknél a mellékelt 
használati utasítás birtokában is meg-
kezdhető a tevékenység.
Változott a bejelentésre vonatkozó elő-
írás aszerint, hogy azt meg kell ismételni 
a bejelentett adat megváltozása, vagy a 
tevékenység megszűnése esetén.
12) A vendéglátó üzlet üzemeltetője 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központba (NTAK) történő regisztrációt 
2021. november 1. napjával köteles meg-
kezdeni az e célra működtetett elekt-
ronikus felületen (https://info.ntak.hu/
regisztracio). Az adatok szolgáltatására 
és továbbítására 2022. július 1. napjá-
tól köteles az un. „vendéglátó szoftver” 
használatával.
13) 2022. január 1-ét követően valameny-
nyi szálláshelyet a Magyar Turisztikai 
Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. 
által minősíteni kell. Az előírások betar-
tatásának ellenőrzése jegyzői hatáskör, a 
kormányhivatal a jegyző felett e tekintet-
ben felügyeleti jogkört gyakorol.

Somogy Megyei Kormányhivatal

Jegyzet
ŐSZINTÉN A TURIZMUSRÓL

Nekünk a Balaton riviéra – mondjuk oly sokszor és persze nem véletlenül. Mi, itt 
Somogyban szemünk fényének tekintjük a magyar tengert, hiszen a miénk is. 
Minden varázsa és minden gondja ellenére! Innen nézve most úgy látszik, hogy a 
szomszédban zajló háború – s az ebből is fakadó - a szállás- és vendéglátóhelye-
ket is érintő áremelkedések ellenére egyre több a belföldi és a külföldi vendég. 
Pünkösdkor például egészen magas szinten volt a hazai turizmus forgalma.
Lapinformációk szerint idén eddig június első hétvégéjén választotta a legtöbb 
magyar pihenés, kikapcsolódás szándékával a belföldi szállodákat, panziókat, 
kempingeket, éttermeket, amelyek látogatottsága összességében meghaladta a 
járvány előtti szintekhez már közelítő, áprilisi húsvét idején mért forgalmat. A Ma-
gyar Nemzet szerint az egy héttel ezelőtt a vidéki Magyarország szálláshelyein ér-
tékesített vendégéjszakák száma 76 százalékkal volt magasabb, mint tavaly ilyen-
kor, a szobafoglaltság az ünnep mindhárom napján kimagasló értékeket ért el.
Szóval jó szezonra számíthatunk az idén. A tapasztalatainkat erősíti a Magyar 
Turisztikai Ügynökség adatsora is. Persze halljuk a jól ismert szövegeket is: drá-
ga a lángos, nincs munkaerő, kevés a tóban a víz és sorolhatnánk. Ugyanakkor 
az idén azt is tapasztaljuk, hogy megfontoltabbak lettek a balatoni vendéglá-
tósok. Legalább is a nyilatkozataikat illetően. Tanultak abból, hogy a felemlí-
tett gondjaikból gyorsan lesznek „szenzációk”, kattintásvadász cikkek, amelyek 
aztán nem, hogy nem használnak, leginkább visszaütnek. Hiába, ezt is tanulni 
kell! Vannak, akiknek semmi sem drága, s nekik a minél rosszabb, annál jobb... 
A mindig riogató rémhírterjesztők szerencsétlenségére gyorsan bedőlt az „ol-
csó” horvátországi nyaralás is, kiderült, bizony elszálltak az ottani üdülési árak. 
A turisztikai ügynökség azt prognosztizálja, hogy júniusban, júliusban és 
augusztusban összesen közel 16,5 millió vendégéjszakás forgalom várha-
tó a szálláshelyeken, ami tíz százalékkal magasabb főszezoni teljesítményt 
jelenthet a tavalyinál. A turizmusban érintett somogyi vállalkozások jól tud-
ják: a tisztességes munka mindig eredményre vezet!

Lengyel János

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara turisztikai kerekasztalt szervezett 
a kamarák és turisztikai vállalkozások, 
valamint meghatározó budapesti turisz-
tikai szereplők részvételével. A szakmai 
fórumon közösen keresték a választ, 
hogyan lehetne kitűzni Budapestet úti-
célként a belföldi utazók térképére, ho-
gyan tudnák Budapest értékeit vonzóvá 
tenni diák- és nyugdíjas csoportok ré-
szére? 
Ebben segíthet a július 1-től életbe lépő-
, a helyi Tourinform Irodákban elérhető 
HELLÓ BUDAPEST kártya, mely többféle 
kedvezményt is biztosít, például szállo-
dákban „két éjszakát fizet, egyet aján-
dékba kap”, vagy éttermekben 20-25% 
kedvezmény.

Kamaránkat dr. Gulyás Árpád alelnök, va-
lamint a Gasztro Élménybirtok Rádpusz-
ta-Balatonlelle igazgatója Fekete Márkó, 

KAMARAI HAJÓ – Budapest nyitva áll a vidéki turizmus számára

Nótár László trainer chef és Nagy Róbert, 
chef-gasztronómiai tanácsadó képvisel-
te.
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Europe Direct hálózat egy olyan informá-
ciós hálózat, amelyet az Európai Bizottság 
hozott létre, azzal a céllal, hogy a lakossá-
got helyben tájékoztassa az Európai Uniós 
ügyekről.

Idén Milánóban szervezték meg  a 424 
Europe Direct iroda és az Európai Bi-
zottság  képviselőinek éves nemzetkö-
zi találkozóját. A nyitórendezvényen az 
Európai Bizottság képviselői és Milánó 
polgármestere a Castello di Sforzesco-ban 
köszöntötték a résztvevőket. 

MILÁNÓBAN TARTOTTÁK A EUROPE DIRECT HÁLÓZAT  
ÉVES TALÁLKOZÓJÁT

lasztások közelednek. Peter Wagner fő-
tanácsadó előadásában azt is kiemelte, 
hogy nemcsak a lakosság aktivizálására 
van szükségt, hanem arra is, hogy az 
EU üzenetét lefordítsuk és eljuttassuk a 
nemzeti és regionális szintre is, ugyanis 
ezek az üzenetek nagyon eltérő módon 
juthatnak el az emberekhez, amely me-
legágya a dezinformáció kialakulásának.

A képviselők között kiemelhetjük Pia Ah-
renkilde Hansent, az Európai Bizottság 
Kommunikációs vezetőjét, Antonio Paren-
tit, az Európai Bizottság olaszországi kép-
viseletének vezetőjét, Massimo Gaudinát, 
az Európai Bizottság Milánói képviseleté-
nek vezetőjét.  
A nemzetközi konferencián előadások és 
workshopok követték egymást, ahol töb-
bek között Pia A. Hansen, Massimo Gaudi-
na, Peter Wagner, főtanácsadó előadásait 
lehetett meghallgatni.
Az Európai Bizottság Milánói képviseleté-
nek vezetője és az EB kommunikációs ve-
zetője megosztotta gondolatait az egész 
világot érintő koronavírus járványról és az 
Európát érintő háborús helyzetről, majd 
megköszönték az európai országok segít-

ségét. A hallgatóság információt kapott 
az EU által a krízishelyzetben alkalmazott 
kommunikációs stratégiáról, és az EU által 
tett lépésekről, illetve szankciókról.
A délután folyamán különböző works-
hopokhoz lehetett csatlakozni, ahol az 
Unió zöldegyezményéről, az EU szolida-
ritásról, és a digitális Európáról szóltak. 
Többet között olyan témák is napirend-
re kerültek, amelyek a legtöbb ED köz-
pontot érintik, még pedig az, hogyan 
lehet minél jobban bevonni a lakos-
ságot, azonban belül is a fiatalokat az 
EU-s ügyekbe, valamint hogyan lehet 
felkelteni a sajtó figyelmét.  Az Európai 
Parlament vezetői kihansúlyozták, hogy 
ez még nagyobb jelentőséget élvez 
most, hogy az Európai Parlamenti vá-

MILÁNÓ Olaszország második 
legnépesebb városa, gazdag történe-
lemmel és kulturális hagyatékkal ren-
delkezik. Erre a városra is éppolyan 
jellemző a modernség, mint a tör-
ténelmi hangulat. Szerencsére Milánó, 
nem úgy mint Róma, nem hemzseg 
a turistáktól, így nyugodtan végig le-
het járni a múzeumokat, képtárakat, 
templomokat. Azonban ha valaki Az 
utolsó vacsorára kíváncsi, érdemes 
előre jegyet foglalni. A város tökéletes 
2-3 napos városnéző utazásra, kikap-
csolódásra, és természetesen a luxus 
és divat szerelmeseinak a mekkája is 
egyben.
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Idén nyáron már bátrabban indulnak útnak a nyaralni vágyók, 
ugyanis a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet már csilla-
podni látszik. Ezt jelzi többek között az utazási feltételek szigorú 
szabályozásának eltörlése, illetve az egyre jobban dráguló repü-
lőjegy árak és nem utolsó sorban a hemzsegő repterek.

Idén is változatlan az európai „bakancslistás” helyek népszerű-
sége, mint Barcelona, Párizs, Róma és Madrid. Azonban a fel-
kapott nyaralóhelyek listája idén is új gyöngyszemekkel bővült.
 Dél- Európában a legkedveltebb úticélok, között Málta, Ciprus, 
Olaszország, Spanyolország és a görög szigetvilág szebbnél 
szebb nyaralóhelyei szerepelnek.

Ha Olaszország turista látványosságaira gondolunk, a gondolák 
és a víz városa, Velence jut elsőként az eszünkbe, azonban há-
rom olyan szigetet is bemutatunk, amely sokkal vonzóbb úti cél 
nyáron. Először is Szardínia, ahol a páratlan szépségű strandok 
sora és háromezer éves történelmi múltra visszatekintő építé-
szeti ritkaságok várják a turistákat, és amelynek a szépségét töb-
ben is a Karibi-térséghez hasonlítják. Capri, a Kék barlang szige-
te, amely a Nápolyi –öböl déli részén található varázslatos sziget 
már a rómaiak kora óta népszerű üdülőhelynek számít. Legfőbb 
látnivalója a világhírű Kék barlang, melyet a tenger felől csónak-
kal lehet megközelíteni. Nem utolsó sorban érdemes elutazni 
Szicíliára, a Földközi-tenger legnagyobb szigetére, amelyet 

NÉPSZERŰ ÚTICÉLOK– EURÓPA LEGSZEBB SZIGETEI

emlékei közé tartozik, illetve a Szent Lázár templom, amely 
Larnaca városának egyik legszebb látnivalója, a passzív pihe-
nők is megtalálják a szépséget, a legszebb, fehér homokos 
partú Ayia napának köszönhetően. Ayia Napa napfényes váro-
sa Ciprus szigetének déli-keleti részén, a Földközi-tenger partján 
helyezkedik el. A település egykor egy halászfalu volt, a tevé-
kenység ma is jelentős a térségben. Ayia Napa fehérhomokos, 
egzotikus strandjai közül számos kék zászló kitüntetést kapott. 
A helyi partszakaszokon a kristálytiszta tengervíz.

Málta nem csak egy a sok mediterrán sziget közül, ahol egyszerre 
lehet élvezni a csodás, strandokat és a történelmi emlékeket. Málta 
fővárosában, Vallettában sétálva meg lehet csodálni a színes „mál-
tai erkélyeket”, ami páratlan szépségű és stílusú. Ezen kívül a gaz-
dag történelmi múltjának köszönhetően rengeteg kultúrtörténeti 
emlék tekinthető meg itt. Málta híres a forgatási helyszínből turista 
látványossággá vált Popeye faluról is, ahol a Popeye című filmet 
forgatták 1980-ban. Érdemes ellátogatni a rövid hajóúttal elérhető 
is, Gozo és Comino szigetére is ahol a Kék Lagúnában türkizkék 
vízét lehet megcsodálni és megmártózni benne.

A másik magával ragadó sziget nem más, mint Ciprus. Az 
ókorból ránk maradt emlékek, a görög és római kor telepü-
lésmaradványainak a bizánci templomok, az Oszmán Biroda-
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nemcsak a mesés strandok, hanem a építészete, templomai 
miatt is érdemes felkeresni. Elég megemlíteni Palermót, az Et-
nát vagy az Agrigentó völgyét és Szicília számtalan gyönyörű 
templomát.

Azok a turisták, akik Spanyolországot célozzák meg, nem egy-
szerű kiválasztaniuk, hogy melyik gyönyörű szigetére, vagy vá-
rosába látogassanak el. Spanyolországnak két nagy szigetét 
emelhetjük ki, a Földközi-tengeren található Baleár-szigeteket, 
amely a legnagyobb spanyol szigetcsoport és az Atlanti óceá-
non elhelyezkedő Kanári szigeteket (Gran Canaria, Tenerife, 
Lanzarote, Fuerteventura). A Baleár-szigetek talán leismertebb 
tagja, Ibiza, amelyet a szórakozás fővárosának is nevezhetünk, 
de ezen kívül még ott van Mallorca és Menorca is, mint kedvelt 
úti cél. Mallorca a kultúra és a természet tökéletes kombináci-
ója. A festői partvonal mentén szenzációs kilátópontokat talá-
lunk, az érintetlen öblök pedig kristálytiszta vízzel csalogatnak. 
A történelmi városok és bájos falvak elragadóak, az egész sziget 
tele van olyan turisztikai látványosságokkal, mint a középkori 
templomok, ősi kastélyok és művészeti múzeumok. Menorca a 
Baleár-szigetek második legnagyobb tagja, Mallorca után A szi-
get több része teljesen érintetlen, romlatlan, számtalan rejtett, 
érintetlen, lélegzetelállító szépségű, paradicsomi strandja, és 
öble van. Menorca erős szeleiről is ismert, amelyek miatt “szeles 
városnak” is hívják. Viszonylag csendes szigetnek számít, Ibizával 
és Mallorcával ellentétben itt nincsenek zajos szórakozóhelyek.
A szomszéd ország, Portugália szigete, Madeira lassan Dél-Eu-
rópa legkedveltebb úticéljává válik, egész évben vonzza a tu-
ristákat gyönyörű panorámájával, és megfizethető áraival. Az 
„Atlanti-óceán gyöngyszemének” nevezett szigeten rengeteg 
mindent lehet csinálni, várost nézni, túrázni a hegyekben, lazíta-
ni a tengerparton. Az egzotikus kis sziget egyben nagyon barát-
ságos is, ezért a feltöltődés kiváló helyszíne.

Görögország, amely már régóta a magyar utazók egyik kedvenc 
helyszíne, 1300 szigettel rendelkezik. A cikkben négyet eme-
lünk, ki amelyek a legnépszerűbb desztinációk idén. Zakynthos, 
avagy olaszul Zante a Földközi-tenger szigetvilágának egyik leg-
szebb görög szigete. Kinek Kréta fehér homokos strandjai, ki-
nek Santorini mediterrán hangulatú városa jelenti az igazi görög 

nyaralást, Zakynthos viszont igazi gyöngyszem. Így akit igazán a 
görög flóra és fauna, a tenger szépsége nyűgöz le, és a gyönyörű 
tájakat keresi fel legszívesebben, az ne hagyja ki.
Kréta az ország legnagyobb szigete, ahol varázslatos strando-
kat és azúrkék tengert találunk. A kényelmes szállodák minden 
igényt kielégítenek, így szolgálva tökéletes oázisként a pihe-
nés kedvelőinek. A sziget a minószi civilizáció központja, ahol 
a letűnt korok emlékeként megcsodálható például a Knósszosz 
(bronzkori épületegyüttes), vagy Gortüsz romkertje.
Azonban Görögország és talán a világ egyik legszebb szigete Sa-
ntorini - a sziklákra épült, fehér falú, kék kupolás házaival és 
semmihez sem fogható panorámájával ejti örökre rabul az ide 
látogatók szívét.
Santorini és a szintén világhírű Mykonos a kükládikus építészeti stí-
lusáról ismertek, ahol a fehér épületek és a piros, kék, zöld színben 
pompázó ablakkeretek, és erkélykorlátok dominálnak. Az építészet 
mellett a strandok és szórakozóhelyek is nagy szerepet kapnak, 
ugyanis a világ minden tájáról idevonzzák a látogatókat.

Utazás előtt mindig érdemes tájékozódni az adott ország-
ba történő beutazás feltételeiről, ezt a  Konzuli Szolgá-
lat honlapján keresztül is meg lehet tenni. 
Az utazás-, repjegy-, szállásfoglalás esetén most már be-
vett gyakorlattá vált a lemondások rugalmasabb kezelése. 
Érdemes lehet ráfizetni valamennyit előre, biztosítékként, 
ha esetleg az utat le kell mondani, visszakapjuk a szolgál-
tatás teljes árát. A gondtalan utazáshoz utas-, baleset-, 
valamint poggyászbiztosítást is érdemes kötni, akárcsak a 
pandémia előtt.
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Májusban egy török delegáció érkezett kaposvári Europe Direct 
irodánkba, a Compass Egyesület szervezésében, ahol előadást 
tartottunk a kamara tevékenységeiről illetve a Europe Direct 
iroda működéséről. A delegáció tagjai egy török egyetemről jöt-
tek, ahol különböző projektekben dolgoznak. Az egyik jelenlegi 
munkájuk a megváltozott munkaképességű dolgozók segítésé-
re irányul és a munkaerőpiacon való szerepük megerősítésére, 
ezáltal középpontba került a török-magyar munkaerőpiac és a 
két ország gazdasága.
Törökország már 2005 óta folytat tárgyalásokat az Európai Uni-
óhoz való csatlakozásáról. Nem sokkal később a Tanács 2008. 
február 18-án elfogadta a Törökországgal létrejött csatlakozási 
partnerséget, azóta is minden évben sor kerül olyan találkozók-
ra és konferenciákra, ahol megbeszélést folytatnak az EU és Tö-
rökország közötti kapcsolatokról.

HORVÁTORSZÁG IS BEVEZETI AZ EURÓT
Hamarosan  Horvátország lesz a 20. ország, amely csatlakozik 
az eurózónához. Az eurót hivatalosan 2023. január 1-jén veze-
tik be Horvátországban, ezt megelőzően pedig az árakat szep-
tember 5-től kunában és euróban is ki kell majd írni. Az árak 
kettős kijelzése 2023 végéig érvényben marad. 
A kunát - az euró hivatalos bevezetésének időpontjától - költsé-
gek nélkül beváltják a bankok, a Horvát Posta és az állami pénzügyi 
intézet (FINA). A Horvát Nemzeti Bankban (HNB) pedig korlátlan 
ideig, ingyen lesz átváltható. Az euró bevezetéséhez az országnak 
meg kell felelnie valamennyi maastrichti kritériumnak. 
2002. január 1-je óta az euró az európai identitás része és az Euró-
pai Unió egyik jelképe. Amellett, hogy megkönnyíti az utazást és a 
kereskedelmet, erősebbé teszi az EU-t és az eurózóna tagállamait.

AZ EU DÖNTÖTT AZ EGYSÉGES 
TÖLTŐK BEVEZETÉSÉRŐL

Az Európai Parla-
ment és a Tanács el-
fogadta a Bizottság 
javaslatát, miszerint 
2024-től a okostele-
fonokat, tableteket 
és egyéb elektro-
nikai eszközöket 
– márkától függet-
lenül - egységes, 
USB-C töltővel lehet majd feltölteni. Ez a jogszabály része annak 
az uniós törekvésnek, amelynek célja, hogy az EU-ban a termékek 
fenntarthatóbbá váljanak, csökkenjen az elektronikai hulladék 
mennyisége, és könnyebbé váljon a fogyasztók élete. Az egységes 
töltő bevezetésével nincs több feleslegesen kidobott telefontöltő, 
így évi közel 1000 tonnával csökken az elektronikus hulladék, és 
összesen 250 millió euróval csökken a különböző töltőkre való 
költség. Az új szabályok értelmében a fogyasztóknak többé nem 
lesz szükségük minden egyes új készülék vásárlásakor különbö-
ző töltőeszközre és kábelre, és egyetlen töltőt használhatnak az 
összes kis és közepes méretű hordozható elektronikus eszkö-
zükhöz. Továbbá egyértelmű tájékoztatást kapnak az új készü-
lékek töltési jellemzőiről, így könnyebben meg tudják állapítani, 
hogy a meglévő töltőik kompatibilisek-e a készülékekkel.
A Bizottság terveiben az  is szerepel, hogy töltési sebességet is 
harmonizálják a gyorstöltést támogató eszközök esetében, így a 
felhasználók bármely kompatibilis töltővel azonos sebességgel 
tölthetik fel készülékeiket.
Amennyiben a nagy technológiai gyártók versenyezni akarnak 
az európai piacon, akkor eleget kell tenniük az Európai Unió 
új szabályozásával, ami egységessé tenné a telefontöltőket. Ez 
mindenkire vonatkozik, az Apple is csak USB-C portokkal ellátott 
termékeket hozhat a jövőben forgalomba.
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SOMOGYI SIKEREK  
A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYEN

 Holczinger István, Lakatos Máté és Györe Zoltán

Horváth Csaba, Sovány Petra és Bordás Beáta igazgatóhelyettes

A kamara sokrétű feladatot lát el a szak-
képzés területén, így folyamatosan kiemelt 
figyelmet szentel a fiatal generáció szak-
mai oktatásának.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
idén is a magyar szakképzés színe-java 

mutathatta be eredményeit a széles 
közönségnek, a tehetséges tanulók 
számára remek lehetőséget biztosítva 
a megmérettetésre és a kiemelkedő 
eredmények elérésére. 
Emellett a pályaválasztás előtt álló 
diákoknak is nagy élményt nyújtott a 

verseny döntője, hiszen Somogy megyéből 
is több száz általános iskolás tanuló 
követhette személyesen is figyelemmel a 
verseny  fináléjában végzett munkát. 
A SKIK  minden évben elismerésben 
részesíti azokat az országos döntőbe jutó 
somogyi diákokat és felkészítő oktatóikat, 
akik időt és energiát nem sajnálva heteken 
keresztül készültek a versenyre.
A befektetett munka most is meghozta a 
gyümölcsét, hiszen három somogyi diák 
kiváló eredményeket ért el. 

Őket, és felkészítő oktatóikat köszöntötték 
június 9-én a kamarában.

•	 LAKATOS MÁTÉ – a Kaposvári 
SZC Barcsi Szakképző Iskola 
végzős tanulója épület- és 
szerkezetlakatos szakmában 
második helyezést ért el a verseny 
döntőjében. Lakatos Mátét 
Gáspár Attila és Holczinger 
István a Kaposvári SZC Barcsi 
Szakképző Iskola oktatója, 
valamint Györe Zoltán, a Szige-
Mix Kft. oktatója készítette fel a 
versenyre.

•	 SZALAI MÁTÉ, a Kaposvári SZC 
Lamping József Technikum és 
Szakképző Iskola végzős tanulója 
festő, mázoló tapétázó szakmában 
harmadik helyezést ért el az 
SZKTV döntőn. Szalai Mátét 
Hideg Zsigmond, a Kaposvári 
SZC Lamping József Technikum 
és Szakképző Iskola oktatója 
készítette fel a versenyre. Sajnos 
ő munkája miatt nem tudott részt 
venni az ünnepségen.

•	 SOVÁNY PETRA, a Kaposvári 
SZC Széchenyi István Technikum 
és Szakképző Iskola végzős 
tanulója pincér szakmában 
ötödik helyezést ért el az 
országos döntőn. Sovány Petrát 
Horváth Csaba, a Kaposvári 
SZC Széchenyi István Technikum 
és Szakképző Iskola oktatója 
készítette fel a versenyre.
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Május végén a GASTROTOP projekt egyik 
horvátországi partnere, a Veleučilište 
u Virovitici elnevezésű felsőoktatási in-
tézmény horvátországi tanulmányutat 
szervezett, amelyen a résztvevők megis-
merhették azokat a muraközi szolgáltatá-
sokat, amelyek a hagyományos, és egész-
séges táplálkozáshoz köthetők. 

A múlt évben kezdődött 16 hónapig tar-
tó GASTROTOP projekt célja, hogy meg-
ismertesse a különböző élelmiszerek 
egészségre gyakorolt hatását, és azokat a 
trendeket, amelyek meghatározzák nap-
jaink étkezési szokásait. A projekt két hor-
vát és három magyar partner keretében 
valósul meg. A szervezett programok és 
tevékenységek eredményeképp megis-
merhetők a legfontosabb irányok, ame-
lyekkel a helytelen táplálkozásból eredő 
betegségeket, és a különböző ételintola-
renciák hatásait lehet kivédeni.

A tanulmányút fő témakörét a Rudolf Stei-
ner nevéhez fűződő, úgynevezett biodina-
mikus gazdálkodás adta. A polihisztornak 
tartott Rudolf Steiner a Muraközben talál-

GASTROTOP tanulmányút Horvátországban

ható Donji Kraljevec-ben látta meg a nap-
világot, majd Ausztriában végezte iskoláit. 
Neve elsősorban filozófiai munkásságáról 
ismert, az antropozófia megalkotója, és a 
Waldorf pedagógia atyja, emellett számos 
más területen bizonyította egyedülálló 
képességeit és tudását. Az általa képvi-
selt mezógazdaság alapja az a holisztikus 
megközelítésű, biodinamikus elv, amely a 
rendszert egy egész, élő organizmusnak 
tekinti, ahol a működő szervek hatással 
vannak egymásra. 
A tanulmányúton láthattuk, hogy a 
Muraközben gazdálkodó kistermelők 
között szép számmal akadnak olyanok, 
akik a biodinamikus gazdálkodás alap-
elveit követve igazodnak a modern kor 
kihívásaihoz. A Rudolf Steiner Központ-
ban megismerhettük a módszer alap-
elveit, majd különböző megoldásokat 
alkalmazó gazdálkodókhoz látogatott el 
a csoport.
Mindezeken túl megtekintettük a  Mura-
köz néhány kulcsfontosságú turisztikai 
látványosságát is, mint például a Turiz-
mus Palotáját és a Muraközi Kincstárt 
Čakovecben, a Mlin na Muri Látogatóköz-
pontot és a peklenicai Olajmúzeumot.
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KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB

A kedvezményt  
nyújtó neve Szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,

elérhetőség

AQUA-HORVÁTH Kft.
Szoláriumbérlet 10% AQUASUN Szolárium

Kaposvár, Zárda u. 13.Vákuumos, infrás, és kollagénes fekvő kerékpár bérlet 10%

Balatincz László
Villanyszerelés munkadíj 5%

30/530-49-63Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági és
villamos biztonsági felülvizsgálati munkadij 5%

Balogh Zita Fello-logopédia felnőtteknek, beszédállapot felmérés 50% Kaposvár, 70/41-39-954

Bázis Informatika Kft. Munkadíj 20% Kaposvár, 
Szent Imre u. 18.Tanácsadás, versenyajánlatok összehasonlítása, értékelése ingyenes

Borháló Borkereskedés A kereskedés termékei 10% Kaposvár, Rákóczi tér 1.
Borostyán Vendéglő Étlap szerinti ár, rendezvények ételárai 5% Várda, Petőfi u. 182.

Biko Cégellátó Kft. Irodaszerek és egyéb termékek vásárlása telephelyen 7% Kaposvár, Jutai u. 41.Irodaszerek és egyéb termékek vásárlása, kiszállítva 5%
Császár Vendéglő Családi, céges és egyéb rendezvények, terembérlés 5% Kaposvár, Nyár u. 99/b.

Csurgó-Coop Zrt. Vegyes iparcikk és mezőgazdasági áru 2%
Csurgó, Széchenyi tér 18.
Műszaki és 
mezőgazdasági üzlet

Dinasztia Cukrászda Tortarendelés 10% Siófok, Kálmán Imre  
sétány 2/c.

Dóra Barkácsbolt Falfestékek, alapozók, lazúrok, zárak, vasalatok 5% Marcali, Sport u. 5.Tikkurila színkeverés, csavarok, tiplik, asztalosipari munkák 8%

EBC Winsure Zrt. 
Vállalati vagyonbiztosítások, 
gépjárműbiztosítások felülvizsgálata ingyenes Kaposvár, Fő u. 65.
Együttműködés esetén biztosítási díj 10%

Értem Oktató Kft.
PFUNDT SCHOOL HELP egy hónapos szolgáltatás: heti 1x60 per-
ces konzultáció és segítségnyújtás alsós gyermekek szülei szá-
mára bármely tananyagában.

50%
Kaposvár, Bajcsy-Zs u. 2.
Happy End Nyelviskola
szilvip.mail@gmail.com

Falcon Ház Kft. Festék 10% Falcon Color Festékbolt
Kaposvár, Kanizsai u. 73.

Fenyves Panzió Éttermi, szállás szolgáltatás 10% Szentbalázs, Fő u. 21.

Ferge Balázs, SEO szakértő Bevételnövelés SEO-val című könyv 20%
bevetelnovelesseoval.hu
SKIK2022 kuponkód 
használatával

Flotta Grande Kft. Trattoria la Prima étlapján szereplő étel, ital 10% Trattoria Étterem
Kaposvár, Fő u. 2.

A 2022 évi tagkártya a tagság igazolásán 
kívül feljogosít a Kamarai Kedvezmény-
kártya Klub   által nyújtott kedvezmények 
igénybevételére! Az akció keretében ön-
kéntes kamarai tagok nyújtanak különféle 
kedvezményeket önkéntes kamarai tagok 
számára. Jelenleg már több, mint 60 féle 
kedvezményes szolgáltatást nyújt a klub.  

kamarai tagok számára. A célunk nem-
csak az, hogy tovább emeljük a kamarai 
tagság értékét. Azon dolgozunk, hogy az 
önkéntes tagok egyre inkább egy üzleti 
közösséget alkossanak. Ahol stratégiai 
együttműködések alakulnak ki, aktív kom-
munikáció, tapasztalatcsere zajlik a tagok 
között és talán még új barátságok is szü-
letnek. Ez egy hosszútávú cél, aminek az 
első lépése a kedvezménykártya életre 
hívása.

MIT NYER AZ, AKI CSATLAKOZIK  
A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Ingyen reklámot, extra figyelmet és an-
nak esélyét, hogy a tagok hozzá fordulnak 
először. A kedvezménykártya közösséget 
folyamatosan kommunikáljuk, megjele-
nítjük különböző kiadványainkban, a ked-
vezményprogramhoz csatlakozó vállalko-
zásokat pedig hónapról-hónapra külön is 
bemutatjuk. De szeretnénk, ha azok a vállal-
kozások, akik most a csatlakozás lehetősé-

gét mérlegelik, nemcsak ezt látnák benne. 
Hanem azt is, hogy az extra üzleteknél jóval 
többet kaphatnak. Kölcsönösséget, össze-
fogást, valahova tartozást. Olyasmit, ami-
nek az árfolyama soha nem látott magassá-
gokba emelkedik majd az elkövetkezőkben.

KI CSATLAKOZHAT  
A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Lényegében bármelyik önkéntes kamarai 
tag. Az ideális helyzet az lenne, ha minden 
önkéntes tag csatlakozna a kedvezményt 
adók táborához. De ez nem elvárás, in-
kább csak egy vízió. Ami talán egyszer va-
lóra válik. De addig is: várjuk azokat, akik 
megértik, mit adhat egy üzleti közösség 
számukra. És akik tudják, hogy a lehetősé-
get nem várni kell, hanem felismerni.

Információ: Thurzó-Nagy Ágnes, 
82/501-025, athurzo@skik.hu

Mit nyer a kedvezményt adó? Reklámot, 
extra figyelmet és annak esélyét, hogy a 
tagok hozzá fordulnak először! 

Csatlakozzon Ön is!
Az akció keretében önkéntes kamarai ta-
gok nyújtanak kedvezményeket önkéntes 
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KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
A kedvezményt  

nyújtó neve Szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,
elérhetőség

Grósz Autószervíz Munkadíj, alkatrész 20% Kaposvár, Mező u. 16.

Happy End 
Angol Nyelviskola

5 db 60 perces English Calling ingyenes Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
www.happyendangol.huKonferenciahívásos beszédfejlesztés ingyenes

Első alkalommal történő nyelvtanfolyami  beiratkozáskor tan-
könyvcsomag ingyenes

Hermes Tours Utazási Iroda Saját szervezésű egynapos utak 5% Kaposvár, Irányi D. u. 9.

Ispiro Consulting Kft. Vállalati kommunikációs audit, folyamatok feltérképezése 25% 30/934-26-93
mezriczky@ispiro.huVálságkommunikációs tanácsadás, vezetői tréningek 25%

Jövő&Profit 2012. Kft.
Vagyonbiztosítás 5-20%

Kaposvár, Anna u. 6.KGFB-CASCO 5-10%
Kockázatelemzés, tanácsadás ingyenes

Kaposvári Campus 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

A MATE Kaposvári Campus éttermeiben étel és italfogyasztás
Takarítási és kertészeti tevékenység

10%
15%

30/282-35-11
https://kcszolg.hu

Két Tibor Kft. Étlap szerinti étkezés 10% Csillag Étterem
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 80.

Kvalitás Kft. Munkahelyi kockázat értékelés, munkabaleset kivizsgálás 5% Kaposvár, Rozmaring u. 12.
82/420-241, info@kvalitaskft.hu

La Formica Kft. Kis arculat tervezés 10% info@weichewa.hu
70/290-77-15Nagy arculat tervezés 15%

Ledcom Média Kft.

2 hetes reklám 5%

LED MÉDIA Kaposvár
Kaposvár, Teleki u. 11.

1 hónapos reklám 6%
3 hónapos reklám 7%
6 hónapos reklám 8%
1 éves reklám 10%
3 hónapos reklámtól a spotok elkészítési díja 10%

Lönci Autóalkatrész Üzlet Gumiszerelés 20% Kaposújlak, Kossuth u. 50.Szezonális tárolás 20%

Liget Gasztro Kft. A Dorottya Bisztro étlapján szereplő étel, ital
A Hotel Dorottya szobáinak listaára 10% Hotel Dorottya

Kaposvár, Széchenyi tér 8.
Marázplast Áruház Áruházi vásárlás 10% Kaposvár, Füredi u. 101.

Markunion Kft. Vízadagoló bérlés 10% Kaposvár, Raktár u. 13.Ballonos víz vásárlás 5%

Mega-Papír 2004 Kft.
Papír, iroda- és iskolaszer áruházi vásárlása
Más kedvezménnyel nem vonható össze, akciós termékekre 
nem vonatkozik

10% Kaposvár, Raktár u. 2.

Mészárosné Borbás Orsolya
online marketing szakértő

Google Adwords, Facebook menedzsment 20% ONLINE 
www.borbasorsolya.comOnline marketing konzultáció 10%

Mogyorósy Mihály Szakácskések, hentesipari kések, 
szabó- és szabászollók köszörülése 10% Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2/5.

Opti-Cost Kft.

Távfelügyeleti szolgáltatás 2+1 éves szerződés esetén 5%

Kaposvár, Jutai u. 30/b.Biztonsági rendszer telepítés 8%
Biztonsági rendszer karbantartás 5%
Vagyonvédelmi szolgáltatás 5%

Lolo Snack Kft. Lolo snack termékek vásárlása 10% Kaposvár, Jutai u. 30/b.

Pintér József

Hőszivattyú telepítés
Gázvezeték kiépítés
Központi fűtés szerelés
Gázkészülék karbantartása, javítása
BWT vízlágyító beszerelés, beüzemelés
Gázvezeték, gázkészülék felülvizsgálata

5% pinterj9@gmail.com
70/320-24-10

Pethő Nyomda
Oktatási segédanyag nyomtatása 10%

Kaposvár, Fő u. 57.Névjegykártya 5%
Kezdő vállalkozások számára minden nyomdai munka 10%

Presenta Kft.
Reklámajándékok vásárlása a PRESENTA Cool-, 
Gift Mix-, Tops-, Mcollection katalógusokból 20% Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.

www.presenta.huTermékek emblémázása 20%
Profiso Kft. ISO és egyéb minőségbiztosítás rendszerek bevezetése 5% Kaposvár, Fő u. 57.

Roteberg Kft. Rovar- és rágcsálóirtás 10% Kőröshegy, Petőfi. u. 116.www.jomeleg.hu elektromos fűtőkészülékek 10%
Imi-Hami Gyorsétterem Meleg étel 5% Kaposvár, Dózsa Gy. u. 15.

Sarkpont Zrt Gesztenye termékek 5% Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18.
Gesztenyéző Bolt

Slendy Kft. Torták 5% Kaposvár, Anna u. 1.
Somogy Informatika Kft. Informatikai eszközök, szolgáltatások 5% Kaposvár, Buzsáki u. 48.

Széfek és Fémszekrények Kft. https://www.femszekrenyek.eu webáruház termékei 5% Kaposvár, Cseri u. 2. 
(TANÉP telepen)https://www.vegyszerszekreny.hu oldalon elérhető termékek 5%

Szelezsen Kft.
Kézzel festett nyakláncok, karkötők 10% www.balazskata.com

70/338-24-41Szettek, kollekciók 15%
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BEMUTATJUK A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT!

A minőségi marketing mindig megéri
A marketing olyan, mint a vitamin: akkor is szükség van rá, ha 
a körülmények bársonyosan simogatóak. Amikor viszont be-
köszönt a gazdasági lehűlés, jön a szeles, nyirkos hideg, akkor 
egyenesen nélkülözhetetlen. Mint most. A marketing ma már 
egyre inkább online, ezért jó, ha van valaki, aki TÉNYLEG ért hoz-
zá. Mészárosné Borbás Orsolya ilyen. A hozzáértést persze bárki 
állíthatja magáról. Azt, hogy minősített Google Ads szakértő és 
minősítettt Google partner, már kevésbé. Azt meg, hogy sikerrel 
oktatja is az online marketinget, még kevesebben mondhatják 
el magukról. Orsi krédója a szakmai hitelesség - ha nem tudja 
csinálni, nem vállalja, ha elvállalja, tudja, hogyan kell csinálni. Le-
gyen szó Google, Facebook, LinkedIn vagy éppen TikTok hirde-
tésekről, Orsi tudni fogja, mi lesz a jó, hogyan lesz jó, mennyiért 
lesz jó. A régi mondás szerint a marketing fele kidobott pénz. Aki 
nem szeretné a pénze felét kidobni, az költse az egészet minő-
ségi marketingre! Orsi segíteni fog benne.

Imi Hami – a gyorsétterem magyarul

Az Imi Hami gyor-
sétterem 1999. de-
cembere óta eteti 
a kaposváriakat. 
Eredetileg szendvi-
csekkel és saláták-
kal indítottak, de 
egy idő után lát-
szott, hogy a piac 
nem ezt várja tőlük. Lehet, hogy csak a korukat előzték meg, ma 
egy ilyen helynek simán lehetne zajos sikere. Akkoriban viszont 
másképp volt és utólag visszatekintve: ezzel mindenki jobban 
járt. Mert a szendvicsek és saláták helyett jött a ma is ismert 
gyorsétterem, kimondottan a hazai ízekre koncentrálva. Ebből 
már ki lehet találni, hogy az Imi Hami a magyar konyha szerel-
meseit hozza lázba elsősorban. Azokat, akiknél egy gulyásle-
ves-túrós guba kombináció kiütéses győzelmet arat a nuggets 
és a wooper felett. Itt kizárólag a mindenki számára ismerős 
levesekkel, főzelékekkel, tésztákkal, egytálételekkel találkozik az 
ebédelni vágyó. De az ebédeltetés mellett vállalják hidegtálak 
készítését is, akár kitelepüléssel együtt. A gasztronómiában fon-
tos a változatosság, kellenek az új ízek. De kell az is, hogy közben 
ne vesszen el az sem, ami eredetileg a miénk. Aki ezeket keresi, 
az Imi Hamiban megtalálja.

Lolosnack – Az egészség finom

Sokat elmond az élet és az ember természetéről, hogy mi-
közben a vállalkozásokat alapvetően a profit inspirálja, a leg-
jobb termékek mégis szívből születnek. A Lolosnack alapítói 
tudják, hogy minden, amit a jelenben teszünk, hatással van a 
jövőnkre. Olyan terméket, olyan vállalkozást szerettek volna 
létrehozni, amivel egy jobb jövőhöz járulnak hozzá. A Lolos-
nack attól különleges, hogy benne van minden, ami a friss 
gyümölcsben, zöldségben is megtalálható - és nincs benne 
semmi más. Amikor a gyermekünk Lolót ropogtat, az a szer-
vezete számára ugyanaz, mintha magát a gyümölcsöt vagy 
a zöldséget enné. Amit nem biztos, hogy megenne. A Lolót 
viszont boldogan. A környezettudatos szülő elégedettségét 
pedig az is fokozza, hogy a Lolosnack gyártása 100%-ig meg-
újuló energiával történik. Túl szép, hogy igaz legyen? Pedig 
csak az akarat diadala. És mint megannyi csodálatos dolog az 
életben, ez is egy mosollyal kezdődöttt.

A toll, ceruza, meg a papír

Ezzel a szlogennel indult 2004-ben a Mega Papír története. Azóta 
nagyon sok víz folyt le a Kaposon, a cég pedig mára az irodaszer 
ellátás megkerülhetetlen szereplőjévé vált Somogy megyében. 
Annak, hogy olyan sok vállalkozás és közület a Megát választja, 
oka van. Vonzó az, hogy a cég repertoárjában szó szerint minden 
megtalálható, amire csak egy irodában szükség lehet, beleértve 
az irodai székeket, a kávéfőzőt, de akár még a tisztítószereket is. 
Vonzó az is, hogy az egész megye területén megoldják a házhoz 
szállítást is. De a legvonzóbb az a kitartó, alázatos professziona-
lizmus, amit mindenki jól ismer, aki kapcsolatban áll a Mega Pa-
pírral. És ez nemcsak a gazdasági-, hivatali élet szereplőire vonat-
kozik. Kiskereskedelmi üzleteikben (Kaposváron és Dombóváron) 
a magánszemélyek is megtapasztalhatják ugyanezt. Akik nyáron 
leginkább az iskolakezdés miatt keresik fel az üzleteket. A válasz-
ték pazar, az eladók legendásan kedvesek - a Mega nem a lottón 
nyerte a népszerűségét. Akárhogy is alakul az irodaszer ellátás 
jövője, a Mega Papír benne lesz.
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VISSZATEKINTŐ Ismerje meg a vállalkozása számára 
leghasznosabb online marketing lehetőségeket! Egy vállal-
kozás online jelenlétének profi menedzselése a megfelelő plat-
form kiválasztásával kezdődik. Rengeteg információt olvasha-
tunk, hallhatunk az adott felületek hasznosságáról. Nincs olyan, 
hogy minden felület hasznos vállalkozásunknak, és azt sem je-
lenthetjük ki, hogy az ami a szomszédnak bevált, az nekünk is 
jó lesz. Minden felület temérdek lehetőséget hordoz magában, 
érdemes a felületek értékesítési erejével és lehetőségeivel alap 
szinten is tisztában lenni. A rendezvény résztvevői útmutatást 
kaptak, hogy ne vesszenek el az online marketing világában 
és hasznos felületeken, hatékonyan fektessék be   marketing 
költségkeretüket. Az online értékesítési felületek gyakorlatias 
példákon keresztül, közérthetően kerültek  bemutatásra a SKIK 
online rendezvényén május 24-én Mészárosné Borbás Orsolya 
online marketing szakértő vezetésével.

VISSZATEKINTŐ Hogyan indítsunk és működtessünk 
sikeres webáruházat? címmel szervezett a SKIK online kere-
kasztalbeszélgetést június 8-án. A beszélgetés résztvevői Éles 
László, az Infoartnet Kft. ögyvezetője, Ferge Balázs, SEO szakér-
tő és Martits István, a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának elnö-
ke többek között az e-kereskedelem növekedéséről, a vásárlói 
szokások átalakulásáról beszélgettek. Szóba került, hogy milyen 
módon vehetjük fel a versenyt meghatározó, nagy webáruhá-
zakkal, kinek és miért jó a bérelhető webáruház, milyenek a gya-
kori hibák és hogyan javíthatjuk ki azokat?

Deseda-tó, Magyaregres
Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a kaposváriak 
kedvelt pihenő- és üdülőhelye. Nyáron strand, télen korcsolya-
pálya. A Toponárhoz közeli részt főként a fiatalok, a sportolást 
és a strandolást kedvelők látogatják, míg a Kaposfüredet, Ma-
gyaregrest és Somogyaszalót érintő partszakasz a csendet, nyu-
galmat keresők pihenőhelye.

Fehérkő vára, Kereki
A Somogyi dombság 283 méter magas csúcsára épült Fehérkő 
vára Károly Róbert uralkodása idején keletkezett, építéséhez 
javarészt téglát használtak. Mátyás halála után rövid időre a 
Habsburg hadak foglalták el, 1530-ban egy magyar nemes 
kezdett neki a felújításához, végül a keresztény seregek tették 
lakhatatlanná, nehogy török kézre kerüljön. Anyagát a kereki 
plébániatemplom és egy vadászkastély építéséhez hordták 
el, falai ma egy emelet magasságban állnak.

Fonyódi Piac
Egész évben heti két alkalommal, szerda és szombat délelőt-
tönként a környék legnagyobb piaca várja a vásárlókat és né-
zelődőket egyaránt. Őstermelői friss zöldség és gyümölcs, nép-
művészeti, iparművészeti, használati és dísztárgyak, régiségek, 
festmények minden mennyiségben megtalálhatók a város szí-
vében elhelyezkedő, mintegy három hektáros területen. A piac 
könnyen megközelíthető. A 7-es főútról a városközpontban a 
Blaha Lujza utcába kanyarodva, majd azon végighaladva autós 
és gyalogos is messziről észreveszi a vásári forgatagot.
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VISSZATEKINTŐ Május 31-én a SKIK Női Vállalkozó Klubjá-
ban az egyik klubtag, dr. Farkas Nóra elmesélte, hogyan lett jogász-
ból meseíró és bemutatta eddig megjelent köteteit, melyeket saját 

élményei és anyaként megélt tapasztalatai alapján írt. A találkozó 
következő részében Gerhát Tünde kozmetikus mester szolgált 
hasznos kozmetikai, szépségápolási tanácsokkal a résztvevőknek. 

NYITOTTAK A GAZDÁK A LEGÚJABB FEJLESZTÉSEKRE 

„A digitalizáció segíti  
a hatékonyságot is” 

Az intelligens mezőgazdaság és digitalizált élelmiszeripar címmel 
tartott konferenciát az iFood Élelmiszer Klaszter, az innomine DIH 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MATE Kaposvári Campusán 
május 31-én. A rendezvényen elhangzott: a magyar gazdák egyre 
nyitottabbak a csúcstechnológiai fejlesztésekre annak érdekében, 
hogy javítsák mindennapi munkájuk hatékonyságát. Arra a kérdés-
re kerestékaválaszt, hogy mennyire ismerik és használják a gazdál-
kodók a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és az így kapott ada-
tokból milyen következtetéseket, eredményeket tudnak levonni. Szommerné Egyed Linda, az iFood Élelmiszer Klaszter elnöke kö-

szöntőjét követően Kövesdi József, az Okosfarm tulajdonosa az 
informatikai megoldások szerepe a mezőgazdaságban címmel 
tartott előadást, Láng Vince, az AgriD-
ron Kft. ügyvezetője a helyspecifikus 
gazdálkodás komplex adatrendsze-
rét elemezte, míg Farkas László a zi-
mányi birtokán alkalmazott precíziós 
növénytermesztés fejlődését mutatta 
be. Mihalecz András,aRio Alto Kft. tulajdonosa arról beszélt, hogy a 
digitalizációnak milyen szerepe van a marhahústermelés minősé-
gének és hatékonyságának javításában. A konferencián szó esett az 
élelmiszer útjáról az ekétől a tányérig, Gyarmati Tünde tanácsadó 
nemzetközi jó példákról számolt be.

232022. június



IRODÁK KIADÓK A SKIK SZÉKHÁZBAN 
(Kaposvár, Anna u. 6.)
1.654.- Ft/négyzetméter+Áfa áron! 
Az irodák egy része klimatizált, ezek 1.811.- Ft/négyzetméter + Áfa áron kiadók. 
Az árak tartalmazzák a közüzemi költségeket is

ÉRDEKLŐDNI: dr. Bauer Péter jogtanácsos  telefon: 82/501-041 • e-mail: pbauer@skik.hu

Lejárt a határidő!
Kamarai adatlap  

beküldése május 31-ig!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves kamarai adat-
szolgáltatáshoz szükséges adatlap beküldési határide-
je minden év május 31.
Ha a határidő elkerülte a figyelmét, kérjük, mielőbb 
pótolja!

A 2022.évi adatlap letölthető a kamarai honlapról letölthető.

ÚJ LEHETŐSÉG!
Az adatszolgáltatásra már elektronikus űrlapkitöltés 
útján is van lehetőség!
A kamarai honlap jobb felső sarkában található e-ügy-
intézés gombra kattintva lehetőség nyílik a 2022 évi ka-
marai adatlap kitöltésére ügyfélkapun keresztül! 

A kamarai tagdíj megállapítása az adatlap 2. oldalán talál-
ható „Tagdíjszámítás” alapján történik.
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot küldjék meg postai 
úton vagy e-mailben az alábbi címekre:

Postai cím: 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, 
7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

E-mail cím:
 skik@skik.hu

Az adatlap kitöltése és beküldése azért is fontos, mert ez az 
egyik feltétele a kamarai tagság rendezettségének 
:  annak, hogy a tagok igénybe vehessék a kedvezményes 
szolgáltatásokat  és a vissza nem térítendő támogatásokat.

VISSZATEKINTŐ Május 27-én a SKIK Minőségügyi Klub-
jának tagjai látogatást tettek a kaposvári Császár Vendéglőbe. 
A most 25 éves vendéglátóhely tulajdonosa Harsányi Csaba 
hosszú idő óta tagja a klubnak. A látogatás során színvonalas 
prezentáció keretében bemutatták a vállalkozás történetét a 
kezdetektől napjainkig, majd a minőségpolitikájuk került terí-
tékre. A Császár Vendéglő igazi családi vállalkozás, Harsányi 
Csaba mellett dolgozik felesége, lánya és fia, Ádám, aki egyre 
nagyobb szerepet vállal a munkában. A minőség iránti elköte-
lezettségüket mutatja, hogy a kávézóban saját márkás kávét és 
saját márkás GáBor pálinkát is kínálnak „Csaszi” márkanévvel és 
logóval ellátva. A kávézóhoz tartozó sportpályák minden évben 
több száz fős gyermeknapi rendezvénynek adnak otthont és fo-
lyamatosan állnak rendelkezésre sportolásra a környékbeliek-
nek. Harsányi Csaba közösségépítő tevékenységéért Kaposvár 
Szolgálatáért kitüntetésben részesült. 


