
A SKIK-nél az elmúlt négy év során 
összesen 125 új mestert avattak. 
Az idei évben 14 új autószerelő mester 
vehette át mesterlevelét

Az önkéntes kamarai tagok a tagkártya 
felmutatásával több mint hetven féle 
kedvezményes szolgáltatást vehetnek 
igénybe szerte a megyében.

Előny a kedvezményt nyújtóknak és az 
igénybe vevőknek egyaránt!

Szakmájuk csúcsán 
a somogyi mesterek

Csatlakozzon Ön is!Kamarai 
Kedvezménykártya Klub

A SKIK Informatikai Szakmai Klubja 
szeretettel és színes szakmai programok-
kal várja az informatika iránt érdeklődő 
vállalkozásokat. 

A klub fő céljai a tapasztalatcsere, a 
kapcsolatépítés, a segítségnyújtás.
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A Büttner Kft. 30 éves története a folytonos 
megújulás, az innovatív gondolkodás törté-
nete is. Piacgazdasági körülmények között 
dolgozó vállalkozásoknál, amennyiben fenn-
tartható fejlődésben gondolkodnak, nem is 
lehet ez másként. Erről beszélt dr. Büttner 
Tamás, a társaság ügyvezető igazgatója, 
amikor az elmúlt évtizedek eredményeiről 
kérdeztük. 

Minden történet kezdődik valamivel. 
Mi volt ez a valami a Büttner Kft. életé-
tének kezdete előtt? 
Sok mindenről lehetne beszélni, de az in-
duláshoz lényegében, 1992-ben egy jó ötlet 
kellett, amelyben egymásra talált a magas-
fokú szakmai tudás és kereskedelmi kap-
csolatrendszer. A piac visszaigazolta az ötlet 
létjogosultságát. A magyarországi és a kül-
földi szerszámgyártóknak valóban szüksége 
volt jó minőségű, szabványos építőelemek-
re, megbízható minőségű szerszámacélokra 
és pótlólagos forgácsolási kapacitásokra is. 
A sikeres piaci belépés lehetővé tette, hogy a 
vállalkozást tovább lehessen fejleszteni.
 
Nem sokáig vártak, gyorsan haladt a 
folyamat. Az innováció kisördöge dol-
gozott a fejükben?  

Lépnünk kellett, 
sok olyan dolgot 
létrehozni, ami 
nem, vagy nem úgy 
volt. A lényeg az, 
hogy 1995-ben már 
saját telephelyen 
működött a cég és 
a következő évek-
ben pályázati tá-

mogatásokat is kihasználva sorra épültek 
a gyártócsarnokok, a legmodernebb szer-
számgépek dolgoztak nálunk, bevezettük 
a legújabb CAM technológiákat, saját szá-
mítógépes termelésirányító rendszert fej-
lesztettünk, ISO9001 és ISO14001 minő-
sítést szereztünk. Az említett fejlesztések 
motorja azonban mindig az ember, a jól 
képzett mindhalálig tanulni képes dolgo-
zó. 

Újra egy fontos elemhez érkeztünk: jól 
képzett dolgozó? Honnan? hogyan?
A Büttner Kft. már korán felismerte, 
hogy a duális gyakorlati képzés a záloga 
annak, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül, a tanulmányok elvégzése után 
hatékonyan dolgozó és célazonossággal 
rendelkező munkatársak kerülhessenek 

alkalmazásra. A középfokú gyakorlati 
képzést 2005-ben indítottuk el és ennek 
a továbbfejlesztéseként 2018-ban átad-
tuk a Büttner Technikum 1600 négyzet-
méteres épületét, ahol már duális mér-
nökképzés is folyik. 
Hogyan reagált a piac a fejlesztésekre? 
Minden esetben jött a visszaigazolás 
vagy szükség volt korrekciókra? 
A cég a piacait dinamikusan tudta fejlesz-
teni. Ez nem megy magától, ezért igencsak 
meg kell dolgozni. S ehhez valóban innova-
tív marketing megoldásokra volt szükség, 
amelyeket rendszeresen, kül- és belföldi 
szakmai vásárokon, vevőlátogatásokon, 
előadásokon mutattunk be. Az idén a cég 
várhatóan közel 7 milliárd forintos árbevé-

BÜTTNER KFT. – INNOVÁCIÓRA ÍTÉLVE 
Jövő: A mérnökök éppen a legújabb fejlesztésű űrjárművek alkatrészeit tervezik, 

miközben önvezető drónokkal érkeznek a munkahelyükre
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telt könyvelhet el, amelynek 66 százaléka 
az exportpiacokon realizálódik. 

Hogyan reagáltak a váratlan kihívások-
ra? Mennyiben segített az innováció? 
Az elmúlt 30 évben több kedvezőtlen kö-
rülmény is próbára tette a cég válságálló-
ságát. Az innovatív gondolkodás azonban 
ezekre mindig megfelelő időben és meg-
újító szándékkal reagált, elértük, hogy 
megerősödve kerüljünk ki a negatív hely-
zetekből is. A válság nem csak probléma, 
de lehetőség is, az innováció nem luxus, 
hanem alapvető szükséglet. 

Mostanság az innováció is másról szól, 
mint korábban? 
Jelenleg is a jó stratégia az innovációról 
szól. A problémákra adekvát válaszokat 
kell adni. Például: energiaválság – nape-
lempark + tárolókapacitás építés. Autó-
ipari válság – új iparágak feltérképezése 
és ezekbe való belépés. Piaci szűkülés – új 
technológiák, szolgáltatások bevezetése. 

Jelent-e generációs vitát az innováció 
gyakorlati megvalósulása? 
Kortól függetlenül az innovatív gondolko-
dás az alapja a további fejlődésnek is. Az 
innováció menedzseléséhez jó vezetők és 
kontinuitás szükséges. Ez a Büttner Kft-
nél is adott. Ebben az évben lényegében 
megtörténik a generációváltás a cégnél. 
Természetesen stabil alapokra épül a to-
vábbi fejlődés lehetősége. Sok minden 
változhat, de az innovációs elkötelezett-
ség biztosan megmarad. 

Az idén 30 éves a vállalkozás. Mi várha-
tó a következő három évtizedben? 
Ezen a bázison 30 év múlva, amikor egy 
újabb generációváltás lehet aktuális, való-
színűleg egészen más gyártmánystruktú-
rával, technológiával rendelkező, de még 
mindig innovatív nagyvállalatot fogunk 
találni, ahol a mérnökök éppen a leg-
újabb fejlesztésű űrjárművek alkatrészeit 
tervezik, miközben önvezető drónokkal 
érkeznek majd a munkahelyükre. Nagy 
büszkeség, hogy ezek gyártásában is részt 
vehetünk. Ezzel együtt azért azt gondo-
lom: a teremtő Jóisten a legnagyobb inno-
vátor!

A 90-es évek elejétől foglalkozom számí-
tástechnikával, legelső munkahelyem egy 
számítástechnikai eszközökkel kereskedő 
és szerviz cég volt. – kezdte a beszélgetést 
Marits István, a SKIK Informatikai Klubjának 
elnöke. - Itt szerettem meg ezt a területet, és 
azóta is folyamatosan ebben tevékenyke-
dem. Igaz, a fókuszok időnként változnak, 
korábban a szoftveres terület, később a mo-
biltelefonos terület, most a virtuális valóság 
területe kerül az érdeklődésem középpontjá-
ba, de alapvetően az informatika végig kísér-
te az eddigi életemet. 

Hogy látod a vállalkozások és az infor-
matika viszonyát?
Úgy gondolom, ma már egy vállalkozás 
nem létezhet informatikai megoldások 
nélkül. Az, hogy ez milyen eszközön – szá-
mítógépen, laptopon vagy mobiltelefo-
non – zajlik, a digitalizáció lényegén nem 
változtat. Napjainkban az energiahaté-
konyság, illetve általában a hatékonyság 
nagymértékben előtérbe került, ami 
számítástechnikai háttér nélkül nem va-
lósítható meg. Elmondható, hogy a látó-
körömben lévő vállalkozások nem állnak 
rosszul ezen a téren, bár javítani és fej-
leszteni való mindenhol akad.
Véleményed szerint milyen irányba fejlő-
dik tovább az informatika a közeljövőben?
Hogy hová fejlődik az informatika, ezt na-
gyon nehéz lenne megmondani. Néhány 
éve még nem gondoltuk, hogy hamaro-
san telefon formájában egy nagy teljesít-
ményű számítógép lesz a zsebünkben. Azt 
sem gondoltuk, hogy ilyen mennyiségű 
alkalmazás fogja segíteni az életünket, a 
navigációtól kezdve a vásárlásokon át az 
online kapcsolattartásig, illetve az igen 
intenzív kommunikációig. Egyre többször 
kerül szóba a mesterséges intelligencia, 
egyre több funkciót vesznek át a gépek. és 
számos berendezés kapja meg az „okos” 
elnevezést.

A kamarában működő Informatikai 
Szakmai Klubnak elnöke vagy. Milyen 
céllal jött létre ez a kis közösség?

Klubunk azzal a cél-
lal jött létre, hogy az 
innovatív, fejlődni 
vágyó vállalkozáso-
kat információval 
lássa el. További cé-
lunk, hogy tömörít-
sük a megyében fel-
lelhető informatikai 

szellemi tőkét, segítsük egymást informá-
ciókkal, megoldásokkal, kapcsolati tőké-
vel. Amellett, hogy ily módon támogatjuk 
egymást, klubunk segíti a megyében mű-
ködő olyan iskolákat, ahol informatikai 
képzés is zajlik, illetve az általános iskolák-
ban és pályaorientációs rendezvényeken 
igyekszünk népszerűsíteni ezt a szakmát. 
Van olyan klubtagunk, aki aktívan részt 
vesz a duális képzésben és saját vállalko-
zása keretében képez informatikusokat.

Milyen vállalkozásokból tevődik össze 
a klub tagsága?
A klubtagok szinte valamennyien rend-
kívül fejlődőképesek. Van olyan klubta-
gunk, amely a régió legnagyobb létszá-
mú szoftverfejlesztő cége. Több olyan 
klubtagunk is van, akinek a tevékenysé-
ge kiterjed ország egész területére. Van 
klubtagunk, aki szakkönyvet írt a közös-
ségi marketingből és van nagy nagyvál-
lalati tagunk is. Gyakorlatilag valamennyi 
klubtagunkról elmondható, hogy olyan 
megoldásaik vannak, melyek abszolút pi-
acképesek.

Milyen programjai vannak a klubnak?
A klubéletet jó hangulatú szakmai össze-
jövetelek jellemzik, akár a kamara falain 
belül, akár külső helyszíneken. Közössé-
gépítő céllal szabadidős programokat is 
szervezünk, illetve informatikai jelentő-
séggel bíró helyszínekre is szerveztünk 
már közös kirándulásokat. Ezek közül 
kiemelném a kecskeméti Mercedes gyár-
ban-, valamint a ZalaZone tesztpályán tett 
látogatásunkat. Az eddigi legjelentősebb 
utazásunk célja a Google központ volt, az 
írországi Dublinban. 

INFORMATIKAI SZAKMAI KLUB  
A KAMARÁBAN – AHOVÁ JÓ TARTOZNI!
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Bizonyára örömmel fogadjátok az új 
érdeklődőket is!
A klubtagok mára valódi – már-már baráti 
közösséggé kovácsolódtak, akik nemcsak 
szakmai, de minden más kérdésben is 
számíthatnak egymás segítségére. Nyitot-
tak vagyunk, a klubba nagy örömmel és 
szeretettel várunk minden olyan leendő 
klubtag vállalkozást, mely vonzódik az in-
formatikához, vagy éppen nagyobb rend-
szert üzemeltet.

További információ,  
jelentkezés  

az Informatikai Szakmai Klubba:

Farkas Emma, 82/501-032, 
efarkas@skik.hu

VISSZATEKINTŐ November 11-én a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának tagjai a Bá-
zis Informatika Kft. meghívásának tettek eleget. Az új – még jelenleg is fejlesztés alatt 
álló – telephely bemutatásán kívül a résztvevők  ismertetést hallhattak a kft eddigi 
eredményeiről és további terveiről. A  közvetlen hangulatú rendezvényen a klubtagok 
beszélgettek, ötleteltek  az informatikai szakmai klub 2023 évi program terveiről és 
tevékenységének fejlesztéséről is.

Jegyzet

A MOTOR NEVE INNOVÁCIÓ! 
Noha szinte mindig elégedetlenek vagyunk, (s ez így van jól…) 
a különböző kutatások és statisztikák szerint a magyar cégek 
innovativak, az Eurostat adatai alapján pedig a közép-kelet-eu-
rópai régióban Magyarország az innovációs mutatók alapján 
egyértelműen az élmezőnyben van. A KSH is rendszeresen vizs-
gálja a vállalkozások innovációs aktivitását, csakúgy, mint kama-
ránk is. Egy kutatás szerint a 10 fő feletti vállalkozások között az 
innovatív vállalkozások aránya 31,1 százalék. 

Somogyban talán valamivel rosszabb az arány, ám nálunk 
is van számos olyan vállalkozás, amely kiemelkedőt alkot az 
innováció területén. Maga a SKIK is sokat tesz azért, hogy 
az innovatív megyei vállalkozások egymásra találjanak. Ezt 
nemcsak különféle tanácskozások, konferenciák szolgálják, 
hanem számos más kezdeményezés is, például a tagozatok 
munkája vagy éppen az élelmiszeripari klaszter, illetve azok-
nak a jó példáknak a népszerűsítése, a jó gyakorlatok bemu-
tatása is, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A jelenlegi 
gazdasági nehézségek ellenére biztató a startupok erősödé-
se, a hadiipari eszközök, berendezések gyártásának vagy ép-
pen az üvegcsomagolóanyag gyártásnak a meghonosítására 
tett lépések is. 

Somogyban is célszerű tehát ezen az úton haladni. Vannak 
országos, jó példák, például a szomszédos Zala megyében 
számos, modern innovációs kezdeményezés jutott egyről a 
kettőre. Egy konferencián dr. Palkovics László technológi-
ai és ipari miniszter a járműipar kihívásairól beszélt, amely 
iparág a magyar innováció természetes motorja. A miniszter 
elmondta: az elkövetkező időben az autózás jövője nem any-
nyira egyértelmű, mint eddig volt, súlypontváltás zajlik ép-
pen. Megváltoznak a felhasználói szokások, ám az autózás 
jövője továbbra is fényes, de többfajta jövő látszik. Magyar-
ország számára ez egy kiemelkedő iparág (a GDP mintegy 
25 százalékát adja), az autógyárak kapacitásai le vannak köt-
ve. S itt vannak nálunk az akkumulátorgyártói kapacitások 
is. Már mindhárom német prémium autó-gyártó jelen van az 
országban, ahogy a 20 beszállító közül is immár 18. A gyártás 
területén Magyarország a „high-tech” listán az ötödik helyet 
foglalja el. Jó esély van arra, hogy hazánk az autonóm jármű-
vek fejlesztési központja legyen.  

Jó cél tehát a folyamatos innováció, ezért minden területen 
illik komolyan venni a kihívást!

Lengyel János

  w w w . s k i k . h uKATTINTSON RÁNK!
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szélesebb körű fel-
használási lehető-
ségeket nyújt. A fej-
lesztendő rendszer 
nagy előnye, hogy 
a modularitása ré-
vén az eddig egye-
di alkatrészekből 
felépített gyártó-
sorok, készülékek 
sorozatelemekből 
összeál l í thatóvá 
válnak. A rendszer 

építőelemei újrahasznosíthatók, a gyár-
tott tömegtermék kifutását követően, a 
moduláris elemek újra felhasználhatók 
egy másik gyártósor építéséhez. A rend-
szer egyedülálló módon köti majd ösz-
sze, és teszi kezelhetővé a gépépítéshez 
szükséges három területet a gépészet, az 
elektronikát és a vezérlést. 

Milyen eredményekre számítanak? 
A fejlesztés eredményeként lehetővé 
válik majd, hogy a mechanikai elemek 
építőelem szerűen összeszerelhetők 
egy tetszőleges funkciót ellátó géppé. A 
mechanikai szerkezet okos elektroniká-
val, vezérlő központ segítségével köny-
nyen programozható és működtethető 

Papp Zoltán  
ügyvezető

Kamaránk tagja innovatív projektje meg-
valósítására pályázati támogatást nyert. 
Erről kérdeztük Papp Zoltán ügyvezetőt. 

A hír: A FLEX CAD rendszer kifejlesztésé-
re nyert a CAD Production Speciális Gép-
gyártó, Mérnöki, Fejlesztő és Szolgáltató 
Kft. 81,18 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást. A „Vállalati kutatási, 
fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzése” című, GINOP Plusz-2.1.1-21 
azonosító számú pályázaton a Széchenyi 
Terv Plusz keretében. A 125,73 millió fo-
rintos összköltségvetésű beruházásból, 
64,57 százalékos támogatási intenzitás 
mellett a „FLEX CAD rendszer kifejleszté-
se” című projekt valósul meg. 

Mit jelent ez az innováció a gyakorlat-
ban? 
A projekt célja új, piacképes termék a 
FLEX-CAD rendszer kifejlesztése az au-
tóipar és a gépgyártás számára – tudtuk 
meg. - Az iparban használt egyedi alkat-
részgyártó berendezések, készülékek 
gyártása az egyediség okán, rendkívül 
költséges. A fejlesztésre kerülő gyártóesz-
köz építő rendszer olyan megoldást kínál, 
ami modularitása révén sokkal kedvezőbb 
gazdasági jellemzők mellett, lényegesen 

CAD Production Kft – Az innovatív vállalkozás 
EGY BŐRÖNDBŐL ÉPÜLHETNEK A ROBOTOK

lesz. Egy bőröndből felépíthetővé válik 
majd akár egy öttengelyes robot, egy 
csavarozó állomás, egy kameramozgató 
drón, vagy akár egy komplett szerelő-
sor. A fejlesztés gyakorlatilag megvál-
toztatja a célgép építés eddig bevett 
módszereit. 

Ezt úgy kísérletezték ki? 
Az EU és magyar állam támogatásával a 
projekt során kifejlesztése kerül a FLEX-
CAD rendszer, amelyhez kutatás-fejleszté-
si tevékenységen belül kísérleti fejlesztést 
valósítunk meg, K+F szolgáltatást veszünk 
igénybe, a fejlesztéshez egy CNC eszter-
gagép, és egy automata síkköszörű kerül 
majd beszerzésre. A fejlesztés eredmé-
nyeként, magasabb hozzáadott értékkel 
rendelkező termékeket leszünk képesek 
gyártani. A gépek beszerzése lehetővé te-
szi a kísérleti és később a gyártási folya-
matokat. 

Hol tartanak most, mikor fejeződik be 
a projekt? 
A CNC eszterga megrendelésével és a fej-
lesztési koncepció kidolgozásával elindult 
a projekt megvalósítása. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett időpontja 2024. 
november 31.
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Magyarország kis méretéhez képest rend-
kívül innovatív ország. Számos Nobel-díjast 
adott az ország a világnak és ezen kívül is 
több tucat világhírig jutó kutatót és talál-
mányt. Nem volt ez másképpen a környezet-
tudományok terén sem.

A 21. század egyik legjelentősebb társadal-
mi, gazdasági, környezeti kihívása az éghaj-
latváltozás elleni alkalmazkodás és védeke-
zés. Nem csak nemzetközi szinten, hanem 
idehaza is születtek, jobbnál jobb ötletek a 
globális felmelegedés és az éghajlatváltozás 
szélsőségeinek mérsékléséhez és az adap-
táció megkönnyebbítéséhez.
Nem is gondolnánk, hogy közvetve és köz-
vetlenül is számos magyar honfitársunk 
nagyszerű ötlete, innovatív találmánya, el-
méleti és alkalmazott kutatási eredménye 
hozzájárult és hozzájárul e terület megér-
téséhez, kutatásához és a jövőbeli sikeres 
adaptáció eléréséhez.
Egyik legnagyobb magyar tudósunk  Oláh 
György a kémiai reakciókban semlegesnek 
tartott metán aktivizálásával forradalma-
sította a kémiát. A Nobel-díjat érdemlő fel-
fedezése új utat nyitott a 21. század egyik 
legnagyobb problémájának megoldásához 
is, az üvegházhatás erősödésének mérsék-
léséhez.
A földtudományok, így a klimatológia segéd-
eszközei közé soroljuk a radioaktív izotópo-
kat, összegezve a kormeghatározás radioak-
tív órájaként szokás nevezni. Segítségükkel 
visszatekinthetünk a távoli múltba is, pl. 
kőzetvizsgálatok, mezőgazdasági eszközök, 
flóra és fauna kutatás stb., melyek mind-
mind képet mutatnak egy adott térség ko-
rábbi klímájáról. Nem is gondolnánk, hogy 
ebben a felfedezésben egy magyar honfi-
társunk, Hevesy György is fontos szerepet 
játszott. Többek között ennek segítségével 
állapították meg a tudósok például, hogy 
az ókori Egyiptom, a Krisztus korabeli Izrael, 
Hellász vagy éppen a középkori Magyaror-
szág egyes területein milyen klímahatások 
érvényesültek.
A hazai klímakutatás egyik kiválósá-
ga Péczely György volt. Az ő nevéhez fűző-
dik a Kárpát-medence és Magyarország idő-

járásának makroszinoptikus (nagy-skálájú) 
elemzése, mely a hazai előrejelzésekhez és 
napi jelentésekhez elengedhetetlen, illetve 
a Kárpát-medence és Magyarország éghaj-
latának leírása és tipizálása, mely a régiós 
klímabesorolások alapja.
Ma már tudjuk, hogy az atomenergia az 
egyik legbiztonságosabb és legtisztább 
energiaforrás. Kisebb a karbonlábnyoma, 
mint a nap- vagy a szélenergiának. Az urán 
tenyésztőreaktorok hűtését szolgáló felfe-
dezés (egy új típusú hűtőszekrény) Szilárd 
Leó és Albert Einstein nevéhez fűződik. Bár 
közvetlenül nem érinti felfedezése a klíma-
védelmet, közvetve tagadhatatlan szerepe 
van innovatív felfedezésének a kibocsátás 
mérsékléséhez. 
Az előrejelző meteorológia  Neumann Já-
nos  professzor numerikus analízis elmé-
letén alapszik. Neumann János felismerte, 
hogy a számítógépek képesek hosszú szá-
mítási sorok emberi beavatkozás nélküli 
elvégzésére, amely kiterjesztheti a numeri-
kus módszerek hatókörét az összetettebb 
többismeretlenes egyenletrendszerekre és 
a parciális differenciálegyenletekre is. 
Nem csak a múltban volt így, hanem a jelen-
ben is rengeteg magyar innováció esélyes a 
gyakorlati hasznosításra a klímaváltozás el-
leni védekezés területén.
Többek között ilyen a napenergia hasznosí-
tásán és LED-es fényforrásokon alapuló in-
telligens, önfenntartó közvilágítási rendszer. 
Az “E+grid” elnevezésű rendszer éves átlag-
ban több energiát termel majd, mint ameny-
nyi az önfenntartásához szükséges. 

A klíma lassú megváltozásán kívül az 
aszálykárok egyik fő okozója, hogy hazánk-
ban igencsak alacsony az öntözött terüle-
tek aránya. Magyarországon az összes me-
zőgazdasági területnek csupán az 1-2%-a 
számít ténylegesen öntözött területnek. 
Különféle vízmegőrzési módszerek közül 
a hazai VízŐr  különösen biztató eredmé-
nyeket mutat azzal, hogy akár felére is 
csökkentheti az öntözővíz-szükségletet. A 
VízŐr tulajdonképpen egy organikus, ta-
lajkondicionáló készítmény, amely olyan 
mértékben tudja csökkenteni a talajból el-
párolgó vizet, hogy a növényzet kevesebb 
öntözővíz mellett is könnyebben képes át-
vészelni az olyan időszakokat, amikor alig 
jut csapadékhoz. 
Zöldenergiát termel a magyar okostérkő. A 
Platio egy olyan speciális térkő, ami gyakor-
latilag a szemétből termel energiát. A pro-
jekt mögött fiatal magyarok állnak, akik sze-
rint ez a világ első olyan térburkolata, ami 
nem szükséges természetből elvett nyers-
anyag. Javarészt újrahasznosított műanyag-
ból készül ugyanis, és zöldenergiát termel 
azáltal, hogy napenergiát hasznosít, mi-
közben tökéletesen illeszkedik a modern 
városképbe. 
A sort még tovább lehetne folytatni a leg-
nagyszerűbb hazai ötletekkel. Bár kis ország 
vagyunk a globális világban, de elmondhat-
juk, hogy méretünkhöz képest rengeteg 
nagyszerű találmánnyal, innovációval, ötlet-
tel segítettük eddig is és remélhetőleg ezek 
után is a klímaváltozás elleni védekezést.

Forrás: klimapolitikaiintezet.hu

MAGYAR INNOVÁCIÓK 
A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN – RÉGEN ÉS MA
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A Kaposvári Fejlesztési Központ létrejöt-
tének alapja, egyben a társaság fő célki-
tűzése, hogy egyszerre teremtsen a gaz-
dasági szereplők számára vonzó – ipari 
- környezetet, a társadalom számára pe-
dig élhető, inspiráló életteret.
 
A Kaposvári Fejlesztési Központ két 
jogelőd fejlesztési társaság fúziójából 
született, megtartva a jogelődök profil-
ját, célkitűzéseit és feladatait, de mind-
ezeket már összehangoltan, a közös cél 
érdekében, szervezett formában végzi. 
Három fő tevékenységet lát el, mond-
hatjuk, hogy egy nagy képzeletbeli há-
romlábú széket igyekszik egyensúlyban 
tartani. Mert ugye tudjuk, ha a három-
lábú széknek akár csak az egyik lába 
is rövidebb, elkerülhetetlen a billegés, 
rosszabb esetben a borulás. Ez a három 
láb pedig a társadalom-, a gazdaság-, 
és a városfejlesztés hármas egysége. 
Vagyis tudjuk (de legalábbis érzékeljük), 
hogy társadalom nélkül nincs gazdaság, 
gazdaság és társadalom nélkül nincs 
város. Ezért kell hát jól átgondoltan, a 
jövőre fókuszálva, de a tapasztalatokból 
(is) építkezve tudatos fejlesztési felada-
tokat ellátni.
Városfejlesztés terén aktív szerepet vál-
laltunk és vállalunk a fejlesztési tervek 
kialakításában, valamint a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges források bevo-
násában, a fejlesztési projektek rész-
letes kidolgozásában, a megvalósítás 
során pedig elsősorban koordinációs, 
menedzsment feladatok ellátásában. 
Legyen szó városrehabilitációról, barna 
mezős területek fejlesztéséről, vagy a 
társadalom különböző csoportjait érin-
tő fejlesztésekről. Kiemelt fontossággal 
bír a humánfejlesztés, látva azt, hogy 
évek óta a legnagyobb kihívás minden 
gazdasági szereplő részére a megfelelő 
munkaerő. De itt látni kell, hogy nem a 
mennyiségi kérdés a fő kérdés, hanem 
a minőség, az alkalmazkodóképesség, 
a tanulékonyság. E kompetenciák fej-
lesztése kiemelt cél minden általunk 

indított, vagy támogatott program ese-
tében. 
A gazdaságfejlesztés önmagában is ösz-
szetett feladat. Ebből fakad, hogy társa-
ságunk tevékenysége is szerteágazó, a 
gazdasági szereplőkhöz több szálon kap-
csolódunk. Jelentős segítséget tudunk 
nyújtani egyfajta információs bázisként. 
Ezért célunk, hogy aktív kapcsolatot 
építsünk ki minden arra nyitott vállal-
kozással, megismerjük a céljaikat, ki-
hívásaikat a jövőre nézve, igény esetén 
a jelen problémáinak megoldásában 
segítsünk.
Tesszük ezt sok esetben a nálunk ösz-
szefutó információra alapozva, de sok 
esetben a kreatív, kitartó szervező mun-
kánk útján. Kézzel foghatóbb tevékeny-
ség a fejlesztési projektek tervezésében 
való közreműködés, ami érint iparterü-
let-fejlesztést, vagy épp egy vállalkozás 
fejlesztési elképzelésének kidolgozását. 
Pályázatfigyelés, pályázatírás és pro-
jektmenedzsment tevékenységünk pe-
dig szinte bárki számára elérhető. 
Helyi gazdaságfejlesztési tevékenység 
a vagyongazdálkodás, ingatlanhaszno-
sítás is, melynek keretében saját tulaj-
donú és önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok, illetve a városban és környékén 
lévő iparterületek, ipari ingatlanok hasz-
nosítása terén nyújtunk szolgáltatást. 
Fontos és kiemelt célkitűzésünk a vál-
lalkozások fejlesztéseit tőkefinanszí-
rozással is támogatni. Erre hivatott a 
Kaposvár Városi Tőkealap, melynek he-

lyi menedzsment szervezete vagyunk. 
Célunk, hogy minél többen megismer-
jék, és merjék használni a saját forrás 
mellett már ismert hitelfelvételen túl a 
tőkefinanszírozást is. Sok esetben ön-
állóan is működik, de talán még jelen-
tősebb, hogy nagyobb projektekhez a 
vissza nem térítendő támogatás eléré-
séhez szükséges önerőt, vagy éppen 
egy hitelfelvételhez szükséges többlet 
forrást is finanszírozhatnak tőkebevo-
nással a vállalkozások. Iparágfüggetlen, 
a 30-50 Mft nagyságrendtől az 1 milliár-
dig terjedhet a bevonandó tőke mérete. 
Mivel egyedi projektek alapján egyedi 
döntéseket kell meghozni, így aki ér-
deklődik a tőkebevonás iránt, keressen 
bennünket bizalommal. 
Összességében legfontosabb célunk, 
mint azt már említettük, a társadalom-, 
gazdaság-, város hármas egység előse-
gítése. E célkitűzés mentén vállalunk 
aktív szerepet a gazdasági szereplők, 
a civil szereplők és a közszféra össze-
kötésére, az együttműködésre alapo-
zott programok, projektek tervezésé-
re, megvalósítására. Elsődleges, hogy 
megismerjük a vállalkozások kihívásait, 
majd az érintett szereplőkkel együtt-
működve a megoldás irányába mutató 
programokat alakítsunk. 
A vállalkozások számára elsősorban 
partnerséget, együttműködést kíná-
lunk, és egyben kérünk a közös cél, 
vagyis egy erősebb gazdaság és még él-
hetőbb, vonzóbb város érdekében.

KAPOSVÁRI FEJLESZTÉSI KÖZPONT
MIÉRT ÉRDEMES MEGISMERNI?
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Az Európai Bizottság minden évben két átfogó előrejelzést (ta-
vaszi és őszi), valamint két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz 
közzé. Az időközi előrejelzések az aktuális év és a következő év 
éves és negyedéves GDP-jére és inflációjára terjednek ki, és va-
lamennyi tagállamra vonatkozó, valamint uniós és euró-övezeti 
szintű összesített adatokat tartalmaznak.
A legutóbbi, őszi előrejelzés szerint az erős első félév után egy 
sokkal nagyobb kihívást jelentő időszakba lépett az EU gazda-
sága. Az Ukrajna elleni orosz agresszió által kiváltott sokkhatás 
csökkenti a globális keresletet, és felerősíti a globális inflációs 
nyomást. A háborúhoz való földrajzi közelsége és az orosz gá-
zimporttól való erőteljes függése miatt az EU egyike azoknak 
a fejlett gazdaságoknak, amelyek a leginkább ki vannak téve a 
háború hatásainak, az energiaválság csökkenti a háztartások vá-
sárlóerejét, és mérsékli a termelést. 
A gazdasági hangulat kifejezetten borúsabb lett. Minden-
nek eredményeként, bár a 2022-es növekedési adatok vár-
hatóan jobban alakulnak az előrejelzéseknél, azonban a 
2023-as kilátások sokkal kedvezőtlebbek a növekedés szem-
pontjából, és pesszimistábbak az infláció tekintetében, 
mint az Európai Bizottság nyári időközi előrejelzésében. 
 
A megnövekedett bizonytalanság, a magas energiaár-nyo-
más, a háztartások vásárlóerejének csökkenése, a gyengébb 
külső környezet és a szigorúbb finanszírozási feltételek az 
év utolsó negyedévében várhatóan recesszióba sodorják az 
EU-t, az euróövezetet és a legtöbb tagállamot. A 2021-ből 
származó lendületnek és az év első felében tapasztalt erő-
teljes növekedésnek köszönhetően mindazonáltal 2022-ben 
összességében várhatóan 3,3% lesz a reál-GDP-növekedés 
az EU-ban (az euróövezetben 3,2%), ami jóval meghalad-
ja a nyári időközi előrejelzésben szereplő 2,7%-os adatot. 

MAGYARORSZÁG 2021 2022 2023 2024
GDP növekedés (% év/év) 7,1 5,5 0,1 2,6
Infláció (% év/év) 5,2 14,8 15,7 3,9
Munkanélküliség (%) 4,1 3,6 4,2 4,2
Államháztartási mérleg (a GDP %-ában) -7,1 -6,2 -4,4 -6,2
Bruttó államadósság (a GDP %-ában) 76,8 76,4 75,2 75,1
Folyó fizetési mérleg (a GDP %-ában) -4,0 -7,6 -6,3 -7,3

 
Ahogyan az infláció tovább erodálja a háztartások rendelke-
zésre álló jövedelmét, várhatóan 2023 első negyedévében 
is folytatódni fog a recesszió. A gazdasági növekedés az elő-
rejelzések szerint csak tavasszal tér majd vissza Európába, 
ahogyan fokozatosan enyhül az infláció szorítása. Mivel azon-
ban az erőteljes ellenszél visszafogja majd a keresletet, a gaz-
dasági aktivitás várhatóan mérsékelt lesz, a GDP-növekedés 
pedig 2023-ban összességében 0,3%-ot ér majd el mind az 
EU-t, mind az euróövezetet tekintve. A gazdasági növekedés 
az előrejelzések szerint 2024-re fokozatosan lendületet kap: 
az EU-ban átlagosan 1,6%, az euróövezetben pedig 1,5% lesz. 
Magyarország gazdasága 2022 második negyedévében is meg-
őrizte a lendületét, a GDP 1,1%-kal nőtt az előző negyedévhez 
képest. Ugyanakkor romlottak a bizalmi indexek, és a havi ada-
tok a fogyasztás, a lakásügyletek, az építőipari tevékenység és a 
hitelezés visszaesésére utalnak. A magasabb infláció és energia-
árak, valamint a szigorúbb finanszírozási feltételek a következő 
negyedévekben várhatóan visszafogják majd a gazdasági tevé-
kenységet, a reál-GDP növekedése pedig a 2022. évi 5,5%-ról 
2023-ra 0,1%-ra fog lassulni, ahonnan 2024-ben is csak 2,6%-ra 
emelkedik vissza. A költségvetési politika a várakozások szerint 
enyhíti a háztartások jövedelmének csökkenését, és hozzájárul 
a gazdasági visszaesés elkerüléséhez, de ennek tartósan magas 
költségvetési hiány lesz az ára.

 2022. ŐSZI GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS:  
FORDULÓPONTHOZ ÉRT AZ UNIÓ GAZDASÁGA

Az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben felvázolja, 
hogyan és milyen célok mentén kell 2030-ig megvalósítani Eu-
rópa digitális átalakítását. A sikeres digitális transzformáció a 
klímasemleges, körforgásos és ellenállóképes gazdaságra való 
átállás megvalósításához is elengedhetetlen, és kulcsfontossá-
gú ahhoz, hogy a világjárványt követően az európai gazdaság 
és társadalom fenntartható módon működjön.

Az EU arra törekszik, hogy digitálisan szuverén legyen a mai vi-
lágban, amelyet a nyitottság és az összekapcsoltság jellemez, és 
olyan digitális szakpolitikát folytasson, amely lehetővé teszi az 
emberközpontú, fenntartható és virágzó digitális jövő megvaló-
sítását. Ehhez meg kell szüntetni a sebezhetőségeket és a függő-
ségi helyzeteket, és fel kell gyorsítani a beruházásokat.
Ursula von der Leyen elnök hirdette meg azt a célt, hogy a kö-
vetkező éveket Európa „digitális évtizedévé” kell tenni – a mai bi-
zottsági közlemény ennek 
a felhívásnak a jegyében 
született meg. A Bizottság 
egy sor digitális jog és elv 
elfogadását, fontos, több 
országra kiterjedő és uniós, 
tagállami és ipari beruhá-
zásokon egyaránt alapuló 
projektek gyors elindítását, 
valamint egy átfogó irányí-
tási keretrendszer – a digitális iránytű – bevezetését javasolja. 

A digitális iránytű arra szolgál, hogy a 2030-ra vonatkozó uniós 
digitális törekvések konkrét eredményekhez vezessenek négy, 
kiemelten fontos területen:

1. Digitálisan képzett lakosság és magasan képzett digitá-
lis szakemberek: 2030-ra a teljes felnőtt lakosság legalább 
80%-ának rendelkeznie kell alapvető digitális készségekkel, 
és 20 millió IKT-szakembert kell foglalkoztatni az EU-ban.

2. Biztonságos, jól teljesítő és fenntartható digitális infra-
struktúrák: egyebek mellett 2030-ra valamennyi uniós ház-
tartásnak gigabites internet-hozáféréssel kell rendelkeznie, 
az 5G hálózatnak minden lakott területet le kell fednie, és el 
kell érni, hogy Európa kifejlessze az első kvantumszámítógé-
pét.

3. A vállalkozások digitális átalakulása:  többek között az a 
cél, hogy 2030-ra négy vállalkozásból három használjon fel-
hőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat, nagy adathalma-
zokat („big data”) és mesterséges intelligenciát.

4. A közszolgáltatások digitalizálása:  2030-ra valamennyi 
kulcsfontosságú közszolgáltatásnak elérhetőnek kell lennie 
az interneten, minden polgárnak hozzá kell férnie elektroni-
kus egészségügyi dokumentációjához, a lakosság 80%-ának 
pedig elektronikus személyazonosítási megoldást kell alkal-
maznia.

EURÓPA DIGITÁLIS ÉVTIZEDE
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EUROPE DIRECT HÁLÓZAT 
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA  

BUDAPESTEN
A Europe Direct irodák és az Európai Dokumentációs Központok 
országos találkozóját az idei évben második alkalommal szer-
vezték meg, amelynek Budapesten az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviselete adott otthont november 9. és 10. között.

A találkozót Maksi Mátyás, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselet megbízott képviseletvezetője nyitotta, amelyet a Kép-
viselet politikai és gazdasági szakembereinek előadásait hallgat-
hattuk meg. Dr. Szigeti Borbála és Kovács-Toperczer Katalin az 
Európai Uniós aktualitásokra fektette a hangsúlyt, mint például 
a kondicionalitási eljárás és a jelenleg tárgyalás alatt lévő uniós 
támogatások. 
A programon részt vettek a magyar minisztériumok szakértői is, 
mint például az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós és nem-
zetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára, aki 
ismertette Magyarország prioritásait az uniós kérdésekben és a 
Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtit-
kárságának osztályvezetője, aki beszámolt a jövő évi kommuni-
kációs tevékenységeikről.

A találkozó további részében terítékre kerültek az Európai Par-
lament Kapcsolattartó irodájának és a Bizottság Képviseletének 
jövő évi tevékenységei. A 2023. évet az EU a Készségek Európai 
Évének nyilvánította, ezért nagy hangsúlyt kap a pedagógusok 
és diákok képzése. A kommunikációs tevékenység fontos elemét 
képezi jövőre is a dezinformáció elleni küzdelem az orosz-ukrán 
háború vonatkozásában, a 2024-es parlamenti választások és az 
állandó célközönségnek a fiataloknak szervezett releváns előadá-
sok, rendezvények.

Dr. Szigeti Borbála és Kovács-Toperczer Katalin

EURÓPA KIBER-
BIZTONSÁGÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSE
Az Európai  Parlament és az uniós tagállamok közötti  máju-
si megállapodás eredményeként létrejött jogszabály-tervezet 
szigorúbb kiberbiztonsági, beszámolási és információ-meg-
osztási kötelezettségeket ír elő a tagállamok számára. Töb-
bek között jelenteni kell az incidenseket, fokozni kell az ellá-
tási láncok biztonságát, titkosítást kell alkalmazni és fel kell 
tárni a sebezhetőségeket.

Az Európai Parlament új jogszabályt fogadott el, amelynek fő 
szempontjai:
• Szigorúbb követelmények a vállalatokkal, közigazgatással és 

infrastruktúrákkal szemben
• Az eltérő nemzeti kiberbiztonsági intézkedések sebezhetővé 

teszik az Uniót
• Az „alapvető jelentőségű ágazatok”, például energiaipar, 

közlekedés, bankok és egészségügy az irányelv hatálya alatt

Az új szabályok az eddiginél több szervezetre és szektorra 
vonatkozank majd így például az olyan „alapvető jelentőségű 
ágazatokra”, mint az energiaipar, bankok, egészségügy, digitá-
lis infrastruktúra, közigazgatás és űrkutatás.
A tárgyalások során a képviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
vállalatokra vonatkozó szabályok egyértelműek és pontosak 
legyenek, és igyekeztek a kormányzati és közigazgatási testüle-
tek lehető legnagyobb körét az irányelv hatálya alá vonni.
Az új irányelv az ún. „fontos ágazatokra” is vonatkozik, ebbe a 
kategóriába például a postai szolgáltatások, a hulladékkezelés, 
a vegyipar, az élelmiszeripar, az orvosi berendezések gyártása, 
az elektronika, a gépgyártás, a gépjárművek és a digitális szol-
gáltatók tartoznak. Az e téren tevékenykedő összes közép- és 
nagyméretű vállalat a jogszabály hatálya alá esik.
Az irányelv emellett a különböző hatóságok és tagállamok együtt-
működésének javítását és az információmegosztás fokozását is 
előírja, és létrehozza az európai biztonsági- és adatbázist.
Tekintve, hogy az Európai Parlament elsöprő többséggel elfo-
gadta az új jogszabályt, már csak az Európai Tanácson van a 
sor, hogy jóváhagyja vagy elutasítja a kezdeményezést.

92022. november



Sisák Botond webfejlesztő versenyszám-
ban, Dél-Koreában léphetett a dobogó 
második fokára a szakmák idei világver-
senyen. A fiatal magyar szakemberek csa-
pata emellett már hat kiválósági érmet is 
magáénak tudhat.

Az idei WorldSkills világversenyt erede-
tileg 2022 októberében tartották volna 
Sanghajban, de a szervezők a kínai járvá-
nyügyi helyzet miatt lemondták a rendez-
vényt. A világversenyt így most 15 ország 
26 városában bonyolítják le 62 verseny-
számban. 57 országból 1015 versenyző 

méretteti meg magát szeptember 7. és 
november 26. között, Magyarországot 23 
versenyszámban 27 fiatal szakember kép-
viseli 10 különböző országban – derül ki a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köz-
leményéből.
Az első magyar dobogósként ezüstér-
met nyert a huszonegyéves Sisák Botond 
webfejlesztő, a versenyt a dél-koreai 
Goyangban tartották 2022. október 13. 
és 16. között. „A versenynek és a bírá-
latnak nagyon szigorú követelményei 
voltak, maga a verseny négy napon át 
tartott, minden versenynapon kétszer 
háromórás blokkokban kellett egy-egy 
adott webes technológiával dolgozni. 
Körülbelül másfél éve, hogy megvolt a 
magyarországi válogató, tulajdonképpen 
azóta folyamatosan zajlott a felkészülés. 
Abszolút pozitív élmény számomra ez 
az időszak és a verseny is. Már önmagá-
ban különleges dolog, hogy eljutottunk 
Dél-Koreába emiatt. Leírhatatlan érzés 
volt egyrészt ott állni, másrészt pedig, 

hogy büszkévé tehettem édesapámat” 
– mesélte a Budapesten élő, Hódmező-
vásárhelyről származó Botond, akinek 
szakmai felkészítője az édesapja, Sisák 
Zoltán volt.
Az utóbbi napokban további hat kiváló-
sági érmet is hazahoztak a fiatal magyar 
tehetségek. Szintén Goyangban Lakos 
Bence szoftverfejlesztő, míg Bóné Áron 
Zoltán informatikai rendszerüzemeltető 
versenyszámban versenyzett kimagas-
ló eredménnyel. Ferenczi Krisztofer és 
Kovács Márton csapata a németországi 
Stuttgartban, mechatronika szakmában 
bizonyította felkészültségét. Svájcban, Aa-
rauban Uszkó Dorka Csenge grafikus, Basel 
városában Nagy Dániel épületasztalos és 
Sajtos Dániel bútorasztalos remekeltek. 
Kiválósági érmet azoknak a versenyzők-
nek ítéltek oda, akik pontszámuk alapján 
közel kerültek a dobogósok eredményé-
hez, és szakmailag szintén kiemelkedően 
teljesítettek.

Forrás: www.pénzcentrum.hu

FONTOS ELISMERÉST KAPOTT A MAGYAR PROGRAMOZÓ: 
KOMOLY SIKER A VILÁG LEGJOBB SZAKEMBEREI KÖZÖTT

VISSZATEKINTŐ November 10-én  a SKIK HR Klubjának tag-
jai a szennai Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft-nél 
tettek látogatást. A vállalkozás fő tevékenysége a alumínium 
aeroszol palackok gyártása a világ számos ismert kozmeti-
kai cége számára. A klubtagokat Juhász Tamás gyárigazga-
tó és Thury-Nagy Diana HR vezető fogadta. A bemutatkozó 
előadás után a vendégek megtekinthették az üzemet, a gyártás 
teljes folyamatát.
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Megyénkben továbbra is fokozott érdeklő-
dés övezi a mesterképzést, a Somogyi Ke-
reskedelmi és Iparkamara (SKIK) október 
25-én megtartott ünnepségén tizennégyen 
vették át a mesterlevelüket. dr.Gulyás Ár-
pád a kamara alelnöke és Tóth Csaba a 
mestervizsga bizottság elnöke elsőként 
gratulált az ifjú mestereknek, akik október 
elején tettek sikeres mestervizsgát.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamará-
nál az elmúlt négy év során összesen 125 
új mestert avattak. Az idei évben 14 autó-
szerelő mester vehette át mesterlevelét. 
Hosszú út vezetett a sikerhez, a tanfolyam 
idén áprilisban indult, az utolsó oktatási 
napot szeptember 17-én tartották. Tizen-
hárman a GFA keret terhére, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium által 
biztosított támogatással, egy fő pedig ön-
költségen vett részt a mesterképzésen.
-Legyen szó bármilyen modern technikai 
megoldásról, érdekelnek az újdonságok, 
haladni kell a korral – hangsúlyozta a 35 
éves Takács József, aki társaihoz hason-
lóan most vette át mesterlevelét a Hotel 
Dorottyában. – Szerintem alap, hogy fi-
gyelemmel kövessük a szakterületünk 
minden rezdülését.
A résztvevők az interaktív és gyakorla-
ti vizsgán kívül oktatási célú szemlélte-
tő eszközöket is – készítettek a vizsgára. 

Zsigár Dávid József négy kerék meghajtású 
autók osztóműveihez készített bemutató 
eszközt. A 26 esztendős fiatalember elő-
relátó döntésnek nevezte, hogy jelentke-
zett a SKIK-mesterképzésére. 
– Öröm számomra, hogy a csapat tag-
jai elkészítették az oktatási szemléltető 
eszközöket – mondta Illés Tibor, aki az 
oktatók nevében köszöntötte az új mes-
tereket. – Ezeket rendszeresen használni 
kívánjuk majd, melyek a SKIK jóvoltából az 
iskolánkba kerültek.
A SKIK tájékoztatása szerint 2022-től a 
mestervizsgákat olyan helyszínen lehet 
megtartani, amelyet előtte a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara által felkért 
szakértők minősítettek, s ezek felkerül-

nek a minősített mestervizsga helyszí-
nek országos listájára. Ilyen minősített 
helyszínen, az AutoCarma Szerviz Kft-nél 
zajlott az idei autószerelő mestervizsga 
Somogyban.
Tóth Csaba, a mestervizsga bizottság elnö-
ke a kaposvári ünnepségen az új meste-
rek hozzáállását példaértékűnek nevezte, 
mindannyian készek, s képesek voltak a 
tanulásra.
Ünnepélyes keretek között vehette át mes-
terlevelét Bárány Norbert Tamás, Bayerle 
József, Bizderi Viktor, Herceg Krisztián, Ka-
lafatics Bence János, Krasznai Attila, Lukács 
István, Marosi Róbert, Somogyi Lóránt, Szabó 
Gyula, Sztaravics Péter, Takács József továb-
bá Varga Zoltán és Zsigár Dávid József. 

A SKIK ünnepségén 14 autószerelő vette át mesterlevelét 
SZAKMÁJUK CSÚCSÁN A SOMOGYI MESTEREK

VISSZATEKINTŐ Október 27-én a SKIK 
Női Vállalkozói Klubjának tagjai szín- és 
üzleti stílustanácsadáson vettek részt 
Siófokon, a Harmónia Világ vendégeként, 
melyet Augusztin Kamilla, önkéntes ka-
marai tag vezet. 
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KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
CSATLAKOZZON ÖN IS!

Az akció keretében önkéntes kamarai tagok nyújtanak kedvez-
ményeket önkéntes kamarai tagok számára. 
A kedvezményt nyújtók köre folyamatosan bővül: ma már 
több, mint félszáz vállalkozás ad – 5 és 50 % közötti – kedvez-
ményt közel nyolcvan féle szolgáltatás árából szerte a megyé-
ben. A kedvezményes szolgáltatások rendkívül változatosak, 
megtalálható köztük az építőipari, informatikai, szépségápo-

lási szolgáltatásoktól kezdve 
a vendéglátáson át külön-
féle termékcsoportokig na-
gyon sok lehetőség. 

KI CSATLAKOZHAT 
A KEDVEZMÉNYT 
ADÓKHOZ?
Lényegében bármelyik önkéntes kamarai tag. Várjuk azok jelent-
kezését, akik szívesen csatlakoznának a Kamarai Kedvezmény-
kártya Klubhoz! 
Néhányan a kedvezményt nyújtók közül:

A nagy pékség
Ha Kaposváron megkérdezünk valakit, is-
meri-e a Slendyt és az illető nem épp most 
érkezett távolsági busszal, akkor egyértel-
műen „igen” lesz a válasz. A Slendy a fejek 
többségében pékségként él, nem ok nél-
kül. Nemcsak a kenyerei és hagyományos 
péksüteményei bírnak komoly rajongó-
táborral - tegye fel a kezét, aki 5 másod-
percnél tovább képes ellenállni a csokis 
croissantjuknak! Na ugye. De! A Slendy cukrászati vonalon lega-
lább annyira lenyűgözően teljesít, mint a pékáruk mezőnyében. 
Menyasszonyi és hagyományos torták, cukrászsütemények, 
krémes-habos csodák - szóval minden, ami önmagában alkal-
mas arra, hogy földig rombolja a fogyókúrás elképzeléseinket. 
Na jó, nem. Épp csak nem mától kezdjük, hanem majd holnap-
tól. De vannak itt a kor elvárásainak megfelelően mindenféle 
mentes sütemények is. Annak pedig, aki következetessen óvná 
az alakját, a fitt termékek lesznek a legjobb barátai. Egy biztos: 
ha rajtuk múlik, nem maradunk éhesek.

Az ünnep gesztenyéje,  
a gesztenye ünnepe

Ez nem egy fizetett PR cikk. Igaz, a töb-
bi sem. Ez egy rajongói cikk. Aki szereti 
a gesztenyepürét (ugye mindenki?), az 
egyet fog érteni velünk: a Sarkpont fo-
galom. Távol álljon tőlünk, hogy bárkit is 
megbántsunk, de a helyzet az, hogy van 
az összes többi gesztenyepüré - és van a 
Sarkpont. Aki még nem próbálta, azért nem hiszi, aki pedig igen, 
azt nem kell meggyőzni. Szóval, a Sarkpont gesztenyepüréje az 
ellenállhatatlanok magabiztosságával várja, hogy elcsábuljunk. 
És ha ez nem lenne elég, ott vannak a Sarkpont gesztenyés fi-
nomságai és péksüteményei, amelyek külön-külön is képesek 
arra, hogy elveszejtsenek. Aki betéved a Sarkpont üzletébe a 
Bajcsy és a Kossuth utca sarkán, azonnal tudni fogja, miről be-
szélünk. De akkor már túl késő lesz. Az akaraterőt érdemes kint 
hagyni a bejárat előtt, mert csak felesleges kínlódást okozna és 
végül úgyis a kísértés győz. Mi szóltunk.

És akkor jó meleg lesz
Hogy a klasszikus vicc csattanóját idéz-
zük: erre nem számítottunk. Pár éve még 
nem jöttünk annnyira lázba a gáz-, meg 
a villanyszámlától, mint most. Arra meg 
pláne nem számítottunk, hogy eljön az 
a világ, amikor olcsóbb lesz árammal fű-
teni, mint gázzal. Pedig most itt tartunk. Ha még napelemünk 
is van, akkor a kérdés már nem is kérdés. Csak az, hogy mit 
és honnan. A kőröshegyi Roteberg Kft. webáruháza, a www.
jomeleg.hu kimondottan kielégítő válasz a kérdésre. Termékvá-
lasztékukkal lefedik az elektromos fűtés teljes szegmensét, sőt, 
még hőszivattyút is forgalmaznak. Kínosan ügyelnek arra, hogy 
kizárólag minőségi német, szlovák és norvég gyártókat képvisel-
jenek (mert ugye tudjuk, hogy az áram nem játék). Üzletpoliti-
kájuk alapvetése az is, hogy csak valós készleteket jelenítenek 
meg, amit meg tudunk rendelni, az raktáron van. Másnapra meg 
nálunk. És akkor tényleg jó meleg lesz.

Hatékonyság stresszmentesen?
Minden vállalkozó életében eljön a pilla-
nat, amikor Bridget Jones-hoz hasonlato-
san úgy érzi: mindjárt megőrül. Van, hogy 
ez a pillanat többször is eljön. Az okok 
után kutatva könnyű azokat a körülmé-
nyekben, a munkatársainkban vagy épp 
önmagunkban fellelni. Egyik megfejtés 
sem helyes. A valódi ok a megfelelő rend-
szer hiánya. Amit a felismerés után saját 
magunk is összerakhatunk. De okos ember nem kezd komoly 
kutatás-fejlesztésbe azért, hogy újra feltalálja a kereket. A jó hír 
az, hogy a világ legjobb irányítási rendszereit már kitalálták. Ne-
künk csak bevezetni kell. Na meg valaki, aki segít bevezetni. A 
Profiso Kft. attól különleges, hogy közel 20 ilyen rendszer beve-
zetésében kompetens. Ami azt jelenti, hogy a többszörös rend-
szerigény esetében (ami egyáltalán nem ritka) képesek integrált 
megoldást nyújtani, azaz nem kell több tanácsadó céget bevonni 
a folyamatba. Kiszámíthatóság, minőség, hatékonyság - minden 
vállalkozó erről álmodik. A Profiso segít, hogy valósággá váljon.

A további kedvezményt nyújtók és az igénybe vehetők részletes listája  
megtalálható honlapunkon: www.skik.hu

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


