
A küldöttek ismét bizalmat szavaztak 
Varga Józsefnek, a kamara régi elnökének 
és megválasztották újabb 4 évre. 
A küldöttgyűlés  által megválasztott 
alelnökök: 
dr. Büttner Tamás (Ipari Tagozat), 
Gerber András (Szolgáltatási Tagozat), 
dr. Gulyás Árpád (Kereskedelmi Tagozat) 
és Ojtó Lajos (Kézműves Tagozat). 

Folytatódik a sikeres képzéssorozat, 
melyet a SKIK az INPUT Programmal 
közösen szervez. Az első rész a 
gamifikáció módszeréről szólt. 
A következő részekre október és novem-
ber hónapban kerül majd sor. A témák a 
generációváltás és a női vállalkozásokat 
érintő kérdések lesznek.

A Felelős Foglalkoztatói címen túl,  az 
MKIK   képzési különdíjban részesíti 
a képzés/szakképzés területén legkiemel-
kedőbb pályázatot. Lehetőség van a 
Restart-Up különdíjra pályázni azoknak a 
cégeknek, melyek tesznek a 45 év feletti 
munkavállalók foglalkoztatásának javítá-
sáért és megtartásáért.    

Őszi képzéssorozat 
vállalkozásoknak

Lezajlottak a kamarai 
választások

Legyen Ön az Év 
Felelős Foglalkoztatója!
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A kamarai törvény előírásainak megfe-
lelően a területi kereskedelmi és ipar-
kamarákban négyévente választásokat 
tartanak.

A 2016-ban választott küldöttek, tisztség-
viselők, testületi tagok mandátuma le-
járt. Ennek megfelelően 2020. augusztus 
11. és 14. között a SKIK-nél lezajlottak a 
küldöttválasztó tagozati ülések. A megye 
vállalkozásai a négy kamarai tagozatban 
–  ipari, kereskedelmi, szolgáltató és kéz-
műves -megválasztották a tagozatok új 
küldötteit. Az új összetételű 32 fős kül-
döttgyűlés a szeptember 1-i tisztújító 
küldöttgyűlésen az elkövetkezendő négy 
évre megválasztotta a kamara elnökét, al-
elnökeit, elnökségének, etikai és ellenőr-
ző bizottságának tagjait, valamint az or-
szágos kamara küldöttgyűlésébe delegált 
somogyi képviselőket. 

LEZAJLOTTAK A KAMARAI VÁLASZTÁSOK
A küldöttek ismét 
bizalmat szavaztak 
Varga Józsefnek, a 
kamara régi elnöké-
nek és megválasz-
tották újabb 4 évre. 
A küldöttek által 
megválasztott alel-
nökök: dr. Büttner 
Tamás (Ipari Tago-
zat), Gerber András 
(Szolgáltatási Tago-
zat), dr. Gulyás Ár-
pád (Kereskedelmi Tagozat) és Ojtó Lajos 
(Kézműves Tagozat).
A tisztújító küldöttgyűlés vendége volt dr. 
Parragh László, az MKIK elnöke és Dunai 
Péter, az MKIK főtitkára. 
Dr. Parragh László köszöntőjében el-
mondta, hogy idén 170 éve jött létre a 
magyar kamarai rendszer, mely a pol-

gárosodás igen fontos mérföldköve és 
a gazdaság önkormányzatiságának le-
téteménye volt. Ezt a hagyományt és 
örökséget meg kell becsülnünk, annál 
is inkább, mert a kamarai rendszernek 
ma igen jelentős szerepe, tekintélye és 
súlya van helyi és országos szinten egy-
aránt. 

A 32 tagú küldöttgyűlés személyi összetétele közel 30%-ban változott

KÜLDÖTTEK: 

IPARI TAGOZAT

dr. Büttner Tamás (Büttner Kft. – Nagyatád)

Dóra Tibor (egyéni vállalkozó – Marcali)

Fábián Balázs (Videoton Holding Zrt. Elektro-Plast Vállalat – Kaposvár)

Juhász Pál (Kapos Ternero Kft. – Bárdudvarnok)

Krennert István (Hans Pausch Hungária Kft. – Tapsony)

Makkó Istvánné (Lady Zrt. – Kaposvár)

Papp Zoltán (CAD Production Kft. – Kaposvár)

Szabó Krisztián (Szabó Fogaskerékgyártó Kft.)
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Bánfalvi Ildikó (Somogy Informatika Kft. – Kaposvár)

dr. Csugány Ibolya (Balaton-Coop Zrt. – Siófok)

dr. Gulyás Árpád (Csurgó – Coop Zrt. – Csurgó)

Kézsmárkiné Balogh Éva (Lóki Csárda e.c. – Marcali)

Makkos Péter egyéni vállalkozó (Fonyód)

Mihalics Imre (Sarkcsillag Bt. – Kaposvár)

Puskáné Kovács Irén egyéni vállalkozó (Szentbalázs)

Vígvári József (ETV Kft. – Kaposvár)

SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT

Gerber András (Powercom Bt. – Kaposvár)

Hatta József (Kapos-Coop Invest’99 Kft. – Kaposvár)

Lengyel János (Intellektuel Bt. – Kaposvár)

Marits István (egyéni vállalkozó – Kaposvár)
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Völgyi Lajos (VV Fuvar Kft. – Siófok)

KÉZMŰVES TAGOZAT

Budai Ferenc egyéni vállalkozó (Kaposvár)

Hatta József (egyéni vállalkozó – Magyaregres)

Ojtó Lajos (Slendy Kft. – Kaposvár)

Pintér József egyéni vállalkozó (Kaposvár) 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK:
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Varga József, KVGY Kft. (Kaposvár)
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Gerber András (Powercom Bt.)

Kézműves tagozati alelnök:  

Ojtó Lajos (Slendy Kft.)

ELNÖKSÉGI TAGOK: 

Bánfalvi Ildikó (Somogy Informatika Kft. – Kaposvár) 

Budai Ferenc (egyéni vállalkozó – Kaposvár)

Krennert István (Hans Pausch Hungária Kft. – Tapsony)

Lengyel János (Intellektuel Bt.)

Puskáné Kovács Irén (egyéni vállalkozó) 

Szíjártó Ferenc (Ziehl– Abegg Kft. – Marcali) 

Völgyi Lajos  (VV Fuvar Kft. – Siófok)

Wagner Ernő (Investment Kft. – Kaposvár)
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Jegyzet

EMBERPRÓBÁLÓ  
KORONAVÍRUS

Jött, látott és mindent megváltoztatott! Ez a 
koronavírus, amely alig pár hónap alatt lénye-
gében uralma alá vonta a Földet, s alig maradt 
olyan terület, ahol ne járt volna. Megérkezté-
vel minden megváltozott! Az első helyre került 
az emberi élet védelme, s nem véletlen, hogy 
a legnagyobb vállalatok is részt vettek és részt 
vesznek a kórokozó visszaszorításában, illetve 
a járvány okozta gazdasági sokk enyhítésé-
ben. Mindenki különleges helyzetbe került 
tehát, s kiváltképpen a HR-területen dolgo-
zók. Mert valóban fontos a fenntarthatóság, 
hiszen ha gazdaság nincs, akkor semmi sincs! 
De ezen a területen is minden átrendeződött. 
Az egészségügyben a kereslet a különböző 
orvosi védőfelszerelések és a kezelés során 
használható eszközök iránt a vírus terjedé-
sével párhuzamosan az egekbe emelkedett. 
A vírus átírta a fontossági sorrendeket. Az 
orvosi maszkok, kesztyűk, lélegeztető ballo-
nok és sok más jelenleg műanyagból készül, 
a gyártási folyamatok is erőforrás igényesek, 
illetve káros gázok kibocsátása szempontjá-
ból is terhelik a környezetet. Ez új megrende-
lést adott a gyártóknak, hogy – bár gyorsan 
kellettek ezek a termékek - fenntarthatósági 
szempontok alapján mégis kedvezőbb meg-
oldásokkal kísérletezzenek. Egy ír vállalkozói 
csoport például mindössze egy hét leforgása 
alatt piacra lépett egy 3D nyomtatás útján 
készült lélegeztető ballon prototípusával. Az 
alternatív anyagokat használó ruházati már-
kák már dolgoznak a környezetkímélő orvosi 
maszkok nagy mennyiségű előállításán. Új 
kihívások elé kerültek az élelmiszerüzletek, 
miközben ugrásszerűen nőtt a bevétel. A 
járvány kapcsán kialakult vásárlási lázra sem 
humán erőforrás, sem készlet tekintetében 
nem lehettek felkészülve a boltok. Már előke-
rültek a mennyiségi korlátozó intézkedések is. 
A turizmus és néhány más szolgáltatás egy-
szerűen összezuhant. A szállásadók a belföldi 
vendégeket igyekeztek csábítani. Az éttermek 
a közvetlen sokk után próbáltak kiszállítással 
túlélni, majd a nyarat kihasználni. Bezártak is-
kolák, intézmények, jött a digitális oktatás és 
az otthoni munka.  Most pedig itt a második 
hullám! Intézkedések sorozata épül az eddigi 
életünkbe egy egészen komoly átrendező-
déssel. Az új elvárás szerint az ország nem 
állhat le, ezért újabb komoly kihívásokkal kell 
szembenézni. A humánpolitika homlokteré-
be szinte minden esetben a munkavégzésre 
alkalmas ember megfelelő körülményeinek a 
biztosítása került. Egészen új megoldásokra 
van és lesz is még szükség! Rövid távon most 
is a válság súlyos hatásainak enyhítésére, rö-
vid és középtávon pedig a növekedés újrain-
dítására kell összpontosítani, miközben szem 
előtt tartandó a zöld átállás és a digitális átala-
kulás megvalósítása. S mindez nem megy a 
cselekvő ember nélkül. 
A vírus teljes mértékben átformálta a munka 
világát is!

Lengyel János

A KAMARA RÉGI-ÚJ ELNÖKE: VARGA JÓZSEF
A SKIK küldöttgyűlése 2020. szeptember el-
sején újjáválasztotta a kamara régi elnökét, 
Varga Józsefet. Ebből az alkalomból kérdeztük 
őt a helyi vállalkozásokat érintő kérdésekről. A 
korábbi években folyamatosan arról szóltak 
a beszámolók, hogy melyik területen és ága-
zatban milyen eredményeket értek el a megye 
vállalkozásai, most azonban a koronavírussal 
való szembenézés rövid és hosszú távú hatá-
sainak elemzése került előtérbe. Varga József, 
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) 
régi-új elnöke kiemelte: a koronavírus nem 
várt, előre ki nem számolható erőteljes hatást 
gyakorolt Somogy gazdaságára. Azonban a 
SKIK a jelenlegi nehéz helyzetben is és a jövő-
ben is mindent megtesz és meg fog tenni a vál-
lalkozások érdekében.

– Mivel tudta segíteni a kamara a járvány 
első hulláma idején a vállalkozásokat?
– Tudtuk, hogy Somogy sem lesz kivétel. A 
SKIK az első pillanatoktól kezdve aktív sze-
repet vállalt a vállalkozásokat ért hatásokat 
feltérképezésében: összegyűjtöttük és to-
vábbítottuk a döntéshozók felé az informá-
ciókat, s igyekeztünk sajátos eszközeinkkel 
is segíteni a bajba jutottakat. Kiszélesítettük 
az információs bázisunkat,   folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot a vállalkozásokkal, 
még a „Maradj otthon” időszakban is. Igye-
keztünk megosztani minden koronavírussal 
kapcsolatos tudást és persze a munkahelyi 
tapasztalatokat is. Népszerűsítettük a jó 
megoldásokat. 
– Az elmúlt hónapokban úgy tűnt, megkez-
dődött a kilábalás, de most ismét egy újabb 
hullám veti ránk az árnyékát. 
– Hamar kiderült, hogy a gazdaság leállása 
nem lehet hosszú életű Somogyban sem. 
A nyári időszakra egyre inkább erősödtek 
a korábbi gazdasági kapcsolatok, s elin-
dult a gazdaság. A balatoni turizmus eddigi 
eredményei azt mutatják, a várakozások 
ellenére az eredmények bár elmaradnak a 
rekordévek teljesítményétől, stabilizálják az 
ágazatban dolgozók vállalkozások egy ré-
szét. A szállodai foglalások alacsony szintje 
ugyanakkor mutatja: tartósan kell számol-
ni a vírussal való együttélés hatásaival. A 
vírus második hulláma újabb kihívások elé 
állít bennünket és a somogyi gazdaságot 
is. Saját eszközeinkkel igyekszünk ezt a ne-
gatív hatás tompítani, a vírus utáni időszak 
együttműködési modelljeit kialakítani. Tud-
juk és értjük: hiába a vírus ereje, s egyelőre 
a megfelelő ellenszer hiánya, Magyarország 
nem állhat le. Kamaránk is tovább dolgozik 
a megye vállalkozóinak – különös tekintettel 
a kamara önkéntes tagjainak érdekében. 
– Elnök úr! Milyen gondolatok jegyében kezdi 
meg az új négyéves kamarai ciklust?
– Mint ahogy eddig is, az előttünk álló négy 
év során is legfontosabb célunk a helyi vál-
lalkozások helyzetbe hozatala lesz. Tesszük 
ezt többféle módon, a lehetőségeink esz-
köztárát felvonultatva. Véleményem sze-
rint jelentős versenyelőnyt eredményezhet 

a megfelelő információ birtoklása. Ezt az 
előnyt kínáljuk folyamatosan tagjainknak 
előadásainkkal, képzéseinkkel, workshop-
jainkkal, szakmai klubjaink működtetésével 
a legkülönbözőbb témákban. A mostani 
helyzethez alkalmazkodva a nagylétszámú 
rendezvényeinket online megoldással vált-
juk ki. Ezt a jó gyakorlatot a későbbiekben 
is alkalmazni fogjuk esetenként. Ahogy 
az online térben való részvételt, úgy más 
korszerű, digitális megoldások népszerű-
sítését is kiemelt feladatunknak tekintjük. 
A sikeres vállalkozás elengedhetetlen fel-
tételének tartom, hogy a - saját szintjén 
- mindenki igyekezzen alkalmazni a kor-
szerű informatikai, vállalatirányítási meg-
oldásokat. Ehhez nemcsak az információá-
tadás területén, de anyagilag is hozzájárul 
a kamara. A tagságnak nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásaink között szerepel 
informatikai eszközbeszerzés-, illetve kü-
lönféle képzések támogatása, hogy csak a 
legnépszerűbbeket említsem. Ugyanakkor 
egy másik nagyon fontos területhez, az ex-
portösztönzéshez, a külföldi piacokon való 
megjelenéshez is nyújt segítséget a rend-
szer a kamarai tagok számára. További for-
ráslehetőség a Széchenyi Kártya Program 
hiteleinek forgalmazása, amit a megyében 
négy helyen működő ügyfélszolgálati irodá-
inkban végzünk. A járványra adott válasz-
ként új Széchenyi Kártya konstrukciók is 
elérhetők, melyek kifejezetten a gazdasági 
nehézségek kezelésére szolgálnak. Hason-
lóan a régi konstrukciók sikereihez, az új 
hitelek iránt is nagyon nagy az érdeklődés.  
A vállalkozások munkaerő utánpótlása 
érdekében, azért, hogy jól képzett, fiatal 
szakemberek álljanak rendelkezésre a he-
lyi gazdaság számára a kamara jelentős 
erőfeszítéseket tesz intenzív pályaorien-
tációs tevékenységével. Arra bíztatom a 
vállalkozásokat, hogy jöjjenek a kamarába, 
ismerjék meg és vegyék igénybe az általunk 
kínált lehetőségeket. Ezek a szolgáltatások, 
ismeretek, hozzájárulhatnak üzleti sikereik-
hez, amit kívánok minden Somogy megyei 
vállalkozásnak!



DR. BÜTTNER TAMÁS, Büttner Kft az Ipa-
ri Tagozat alelnöke: „A jelenlegi helyzet 
nem csak egyszerűen túlélésről szól, ha-
nem a megújulásról is.”
A Covid járvány második hulláma nem érte 
felkészületlenül a somogyi ipari vállalkozá-
sokat. A cégek sok tapasztalatot szereztek 
az egészségvédelmi szabályozás, a távmun-
ka-végzés, az online kapcsolattartás terén 
is, de a legtöbben jól éltek a Kormány által nyújtott válságenyhítő 
támogatásokkal, mint hiteltörlesztési moratórium, bértámogatások 
vagy éppen a rugalmas munkarend kialakítási lehetőségei. Ilyen és 
hasonló kormányzati intézkedésekre továbbra is szükség van, vár-
juk ezek mielőbbi bejelentését.
Az ipari vállalkozások gazdasági helyzete a válság következtében 
Somogy megyében is jelentősen romlott. Sok cégnél 20-40 %-os ár-
bevétel csökkenés tapasztalható. Ebben a helyzetben is alapvetően 
fontos, hogy a cégek egyben maradjanak, meg tudják tartani szak-
embereiket és megőrizni kapacitásaikat. A versenyképesség javítá-
sa érdekében most van idő a tartalékok feltárására, a tevékenység, 
a technológia átgondolására, átszervezésére is, de az automatizálás 
és a jól megtanult Ipar 4.0 folyamatok implementálása, elsajátítása 
is napirendre kerül.
A jelenlegi helyzet tehát nem csak egyszerűen túlélésről szól, ha-
nem a megújulásról is.
Gondolkozzunk hosszabb távon és ebben a különleges helyzetben 
is foglalkozzunk keményen a szakképzéssel, a munkaerő-utánpót-
lás biztosításával is. Ez a nehéz gazdasági helyzet nem fog örökké 
tartani. Fél éven belül várhatóan megoldódik a pandémia és az eu-
rópai gazdaság is fejlődésnek indul újra.
Erre készüljünk, vegyük igénybe addig is a válságenyhítő támoga-
tásokat, tárjuk fel belső tartalékainkat, hogy megfelelő növekedési 
potenciállal álljunk az új kihívások elé.

DR. GULYÁS ÁRPÁD a Kereskedelmi Tago-
zat alelnöke: „Nagyon fontosnak tartom 
a kamara intenzív pályaorientációs tevé-
kenységét.”
A járvány időszaka jelentett egy bizonyos 
megtorpanást a kereskedelemben, külö-
nösen az iparcikk alágazatban dolgozók és 
a plázaszerű üzletek számára. Azonban a 
klasszikus élelmiszer kiskereskedelemben 
tevékenykedő vállalkozásoknak ez az időszak nem okozott ered-
ményességi romlást. Sőt, a felvásárlási időszakban többletbevéte-
lek realizálódtak. 
Ami kihívást jelentett, a saját dolgozók megfelelő védelme. Igyekez-
tünk a védekezéshez szükséges eszközöket mielőbb beszerezni és 
azokat kijuttatni a munkatársakhoz. A kis üzletekben meghatároz-
tuk az egyidejűleg bent tartózkodható vásárlói létszámot. A járvány 
első hullámának a lefutását követően az élelmiszer kiskereskede-
lem visszarendeződött a járvány előtti szintre. 
Úgy gondolom, hogy napjainkban, a második hullámban ugyan-
ezek a feladatok állnak előttünk rövid távon. 
További problémája az ágazatnak a szakember utánpótlás kérdése. 
A fiatalok körében népszerűtlen a kereskedelmi munka. Ez különö-
sen a kis üzletek jövője szempontjából jelent gondot. Ha az eladók 
és boltvezetők mostani generációja nyugdíjba megy, már vannak 
olyan helyek, ahol nincs utánpótlás. Emiatt több esetben be kellett 
zárni boltokat. Előfordul, hogy hosszú hónapokig, de van, hogy éve-
kig kell keresni, mire egy megfelelő embert találunk. 
Nagyon fontosnak tartom a kamara intenzív pályaorientációs tevé-
kenységét, mely remélhetőleg enyhíteni fogja ezt a problémát.

MEGKÉRDEZTÜK A SKIK TAGOZATI ALELNÖKEIT
VÍRUSHELYZET 2020. SZEPTEMBER

   OJTÓ LAJOS a Kézműves Tagozat alel-
nöke: „Igyekezzünk talpon maradni, ne 
hagyjuk magunkat, bármennyire nehéz 
is a helyzet.”
A járvány nagyon negatívan érintette a 
kézműves vállalkozásokat is. Azt tapasz-
taltuk, hogy az emberek inkább a multik-
ban történő nagybevásárlásokat részesí-
tik előnyben, a kis pékségekkel szemben. 
A Slendy Kft-t helyzetét még az is nehezítette, hogy a vásárlóink je-
lentős része sokáig home office-ban dolgozott, az iskolák bezártak, 
így a napközbeni kisebb vásárlásaik elmaradtak. A pékségünkben 
50%-os visszaesés volt, a cukrászatban közel 80%. Ilyen helyzetben, 
bármennyire is szerettük volna minden munkatársunkat megtar-
tani, sajnos néhánytól meg kellett válnunk időlegesen. Próbáltuk 
kiszállítással pótolni a kieséseket, ami pluszmunkát jelentett, de ezt 
mindenki vállalta a cél érdekében. A válság a kézműves ágazatban 
mindenkit elért, a szobafestőket éppen úgy, mint a fodrászokat 
vagy a gépjárműszerelőket. Most, a járvány második hullámában 
hasonló problémákkal kell szembenéznünk.  Arra bíztatok minden-
kit, hogy igyekezzünk talpon maradni,  ne hagyjuk magunkat bármi-
lyen nehéz is a helyzet.

Gerber András, Powercom Bt. a Szolgál-
tatási Tagozat alelnöke: „Összefogással, 
fegyelmezettséggel, tenni akarással újra 
növekvő pályára állhatunk.”
A szolgáltató szektoron belül különböző 
területek helyzete  jelenleg nagyon kü-
lönböző. Nagyban függ attól, hogy mi-
lyen szolgáltatást végeznek, nyújtanak. 
Összességében azonban elmondható, 
hogy nincsen könnyű helyzetben a szol-
gáltató szektor. A vírus elleni hatékony védekezés érdekében 
több hatósági korlátozással kell szembenézni a lakosságnak 
és a vállalkozásoknak is egyaránt. Különösen érintett ebben 
az ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások, a képzésekkel, 
az oktatással  kapcsolatos terület, bizonyos egészségügyi 
szolgáltatások, a gazdasági tevékenységek csökkenése követ-
keztében pedig az azokhoz tartozó szolgáltatások, hogy csak 
párat említsek. A helyzet nem a legideálisabb, de közös ösz-
szefogással, fegyelmezettséggel, tenni akarással újra növek-
vő pályára állítható.
A korszerű informatikai eszközök alkalmazása elkerülhetet-
lenné vált. Egyrészt a gyors információáramlás, a személyes 
találkozások kiváltása informatikai módszerekkel jelentős le-
hetőséggé és feladattá vált. Ezek alkalmazása egyre inkább 
bővül. Az ezt biztosító infrastruktúra gyors ütemű fejlesztése 
minden vállalkozásnál egyre nagyobb teret hódít.
A gazdasági válságból való kilábaláshoz minden eszközt meg 
kell ragadni, legyen az kormányzati, helyi, kamarai, gazdasági, 
pénzügyi támogatás, vagy pályázati lehetőség.
Mint ismételten megválasztott szolgáltató tagozati alelnök 
azt javaslom, mindenki bátran keresse a kamara által nyúj-
tott lehetőségeket, például mentorálás, pályázati tájékozta-
tás, képzések, oktatások, szakmai klubok, Széchenyi Kártya  
Program hitelei, és még számtalan  más lehetősséget. Célunk 
a gazdaság talpra állítása, fejlesztése és ennek támogatása. 
Fordítsunk nagy figyelmet a vírus elleni védekezésre és a gaz-
daság újraindítására.
Az elkövetkező időszak, a második hullám nehézségeinek le-
küzdéséhez és a további fejlődéshez kívánok mindenkinek 
sok sikert és jó egészséget.
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A XXI. század társadalmi kihívásai a Bolygónk 
leginkább véges erőforrásainak konfliktusai-
ról szólnak. Ugyanakkor ezen erőforrásoknak 
az igénybevétele előbb-utóbb visszafordít-
hatatlan és jóvátehetetlen eseménysorokat 
eredményez. Ezen kapacitások állapotának 
és még meglévő nagyságrendjének egyik 
legjobb indikátora a bolygó vízkészleteinek 
helyzete. Ha rátekintünk pl. az Aral-tó 1989., 
2003. és 2008. évi légi fotóira, akkor minden-
ki számára világossá válik, hogy milyen jövő 
vár a civilizációra, ha 1 perccel éjfél előtt nem 
avatkozunk be. 

Nyilván a társadalmon belül eltérő lehetősé-
geink vannak; más a kormányoknak és más 
az egyénnek. Különösen érvényes a közhely 
a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan 
elve. Ugyanakkor a közhelyek sajátja, hogy 
gyakran a társadalmi igazságosság igényét 
fogalmazzák meg. Az egyénnek olyan ki-
alakult szükségletei vannak, amelyekből a 
legcsekélyebb mértékben sem kívánnak 
engedni, ezért a célokat elsősorban csak 
egyszerű úton elérhető erőforrás takaré-
kossággal lehet megközelíteni: az el nem fo-
gyasztott árammal, vízzel, gázzal, műanyag-
gal. A technikai fejlődés tálcán kínálja ezeket 
a lehetőségeket, amelyek hatékonysága 
közgazdasági beavatkozásokkal fokozható.
A vízfogyasztásban is komoly csökkentési 
lehetőségek állnak rendelkezésre a külön-
féle technikai módszerek alkalmazásával: pl. 
mosogatógép használata a kézi mosogatás 
helyett, esővíz felhasználása a háztartásban, 
WC öblítésre, egy csekély mértékű kezelést 
követően akár mosásra, mosogatógépi mo-
sogatásra. Ne feledjük, egy átlagos csalá-
di ház tetején akár 100 m3 víz is össze tud 
gyülekezni egy évben, ez pedig egy 4 fős 
háztartás éves fogyasztásának a kétharma-
da is lehet. Egy esővíz hasznosító rendszer 

költsége kiépített-
ségtől függően 300 
ezer és 1 millió fo-
rint közötti összegre 
tehető, megtérülési 
ideje 12-20 év je-
lenértéken, amely 
megtévesztő, mert 
a víz ára prognoszti-
zálhatóan drasztiku-

san fog növekedni. Ilyen és ehhez hasonló 
módszerek ma már egyre szélesebb körben 
elérhetők és beépíthetők a hétköznapjaink-
ba. Fontos megemlíteni, hogy az energia-
takarékosságot szem előtt kell tartani már 
az épületek tervezése során is, hiszen egy 
helytelenül megválasztott tájolás, nem meg-
felelő méretezés, vagy technológia alkalma-
zása a használat során többletkiadásokkal 
és energiaveszteséggel járhat. Itt kap fontos 
szerepet az építőipar, mely ma már olyan 
innovatív technológiákat és anyagokat kínál 
számunkra, melyek lehetővé teszik, hogy 
olyan épületeket alakítsunk ki, melyek hasz-
nálata a környezetterhelést csökkentsék 
anélkül, hogy igényeinkből engedni kellene. 
Természetesen a kobra hatás itt is veszé-
lyeket rejt magában.  Indiában elszaporod-
tak a kobrák, ezért a gyarmati kormányzat 
döntött arról, hogy minden beszolgáltatott 
kobráért jutalmat kapnak az indiaiak. Erre a 
lakók tenyészteni kezdték a kobrákat, hogy 
pénzhez jussanak. Mikor ezt megneszelte a 
kormányzat a beszolgáltatási díjat eltöröl-
ték. A bosszús indiaiak valamennyi háznál 
tenyésztett kobrát erre szabadon engedték. 
Így sokkal több kobra veszélyeztette a társa-
dalmat, mint annak előtte.
Az egységesítés és a sablonok alkalmazása 
mindig kockázatos. Az természetes, hogy 
Palermóban nem olyan házat kell építeni, 
mint Trondheimben, a palermói eltúlzott 
hőszigetelés környezetkárosító hatású lehet 
összességében. Az, hogy a példa mennyire 
nem életszerűtlen, azt jól bizonyítja az Euró-

pai Unióban alkalmazott betontechnológia. 
Korábban Magyarországon egy egész orszá-
got építettek fel a II. világháborút követően 
B140-es, B200-as betonból. Ezek a házak 
javarészt még ma is állnak, de - leszámítva a 
bauxit betont - szerkezetileg napjainkban is 
megállják a helyüket. Mindezek ellenére Ma-
gyarországon ma csak egyenbetont szabad 
a szabványoknak való megfelelés esetén fel-
használni. Ez azt jelenti, hogy a ma C8-asnak 
megfelelő B100-as beton helyett minimum 
C16-ost kell alapozásra felhasználni. A be-
tonok vonatkozásában csaknem ugyanazt 
a minőséget kell alkalmazni, mint ha az ag-
resszív közegű tengerparton építkeznénk. 
Nyilvánvaló a pazarlás és a környezetkárosí-
tás. Természetesen az Eurocode szabványo-
kon szocializálódó ifjú szakemberek ezen 
megközelítésen felháborodnának, pedig ki-
váló és támogatandó diplomamunka volna 
egy olyan tanulmány elkészítése, amely a 
cement felhasználás többletek hatásait vizs-
gálná. Évente a világban felhasznált beton-
mennyiséggel fék centiméter vastagságban 
be lehetne borítani a Föld felszínét.
Remélhető, hogy – bár az agresszív és teát-
rális megnyilvánulások kontraproduktívak 
lehetnek – ha a választópolgárok számára 
politikai hovatartozástól függetlenül nyil-
vánvalóvá válik, hogy hová kell helyezni a 
cselekvés célpontját, akkor azt előbb-utóbb 
a döntéshozók is figyelembe veszik és végre 
érdemben cselekszenek.

Wagner Ernő
a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke

A klímavédelem és az energiatakarékosság lakossági eszközei
A VÍZ, MINT ENERGIA

Az Aral tóról készült légi felvételek
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Korunk egyik legsúlyosabb kihívása a so-
kat emlegetett globális felmelegedés meg-
állítása. Az éghajlatváltozás és a környezet 
károsodása komoly veszélyt jelent Európa 
és az egész világ számára.  Ma már min-
denki tapasztalhatja, hogy a klímaváltozás 
egyre szélsőségesebb időjárással, forró-
sággal, aszállyal, hatalmas árvizekkel jár. 
Földünk minden eddiginél nagyobb ütem-
ben melegszik a légkörbe kerülő hatalmas 
mennyiségű üvegházhatású gázok követ-
keztében. 

Az egyik megállíthatatlannak tűnő jelen-
ség a jégmezők olvadása, amely belát-
hatatlan következményekkel jár. Fehér 
színe miatt a jég hatékonyan veri vissza 
a napsugarakat az űrbe – ez a hűtő ha-
tás még több jég képződését teszi lehe-
tővé, és fordítva is igaz: a jég olvadása 
esetén a sötétebb színű tengervíz vagy 
a talaj elnyeli a napsugarakat, amely to-
vább fokozza a felmelegedést. Az egyre 
gyorsabban olvadó a jégtakarók miatt, 
amely számos olyan problémához ve-
zet, mint a tengerszint emelkedése, a 
tengeráramlatok módosulása vagy a 
különböző fajok kipusztulása. Ráadá-
sul Szibériában a fagyott területek alól 
felszabaduló metán jelentős mértékű 
üvegházhatása miatt tovább fokozza 
a felmelegedést, és ha ez még mindig 

nem lenne elég, az évezredek óta der-
medt állapotban maradt baktériumok 
és vírusok a kiolvadás után újra fertőző-
képessé válhatnak. 
A tengerszint emelkedése a számítások 
szerint 300 millió partvidéken és szige-
teken élő embert érint közvetlenül. 

Mitől melegszik a Föld?
A felmelegedésben szerepet játszanak 
olyan természetes külső tényezők, mint 
a naptevékenység vagy a vulkánkitöré-
sek, ugyanakkor legnagyobb részben 
azok az emberi tevékenységek szerepe 
a legmeghatározóbb, mint az ipari ter-
melés, a közlekedés, az állattenyésztés, 
az erdők kivágása, amelyek hatalmas 
mértékű üvegházhatású gázok kibocsá-
tásával járnak. Az üvegházhatású gá-
zoknak nagyon hosszú a légköri tartóz-
kodási idejük, és ez alatt nagyon távolra 
eljutnak kibocsátás helyüktől. A jelenle-
gi lokális kibocsátások globálisan akár 
száz év múlva is érzékelhetők lesznek.
A múltban a klímaváltozás lassú folya-
mat volt, ma viszont gyors globális fel-
melegedésnek vagyunk a tanúi. Az em-
beri tevékenységekből eredően óriási 
mennyiségben jutnak üvegházhatású 
gázok a légkörbe, ami fokozza az üveg-
házhatást, és a légkör felmelegedését 
okozza.

MIÉRT FONTOS A KLÍMAVÉDELEM?
Mi az üvegházhatás? 
A Napból érkező fényt nagy részét el-
nyeli a Föld felszíne, amely a besugár-
zás hatására felmelegszik. Az elnyelt 
energia egy része visszaverődik a vi-
lágűrbe. A Föld felszínéről visszasu-
gárzott energia már nem fény-, hanem 
hőenergia formájában távozik. Egyes 
üvegházhatású gázok nem engedik ki a 
hőt, úgy viselkednek, mint egy üvegfal 
az üvegházban, bent tartják a meleget, 
ezt nevezzük üvegházhatásnak. Termé-
szetes üvegházhatás nélkül a Föld fel-
színének átlaghőmérséklete a mai 14 °C 
helyett csupán -19 °C lenne. Az egyen-
súly eltolódása az, ami megváltoztatja 
az éghajlatot.
A legfőbb üvegházhatású gázok a víz-
gőz, a szén-dioxid, a metán, a dinitro-
gén-oxid, és az ózon, ezeken kívül egyes 
szintetikus üvegházhatású gázok. Az 
üvegházhatású gázok különböző mér-
tékben járulnak hozzá a felmelegedés-
hez, a metán például 20 éves időtávon 
hetvenkétszer, 100 év távlatában pedig 
huszonötször erősebb üvegházhatású 
gáz a szén-dioxidnál. A vízgőz tartóz-
kodási ideje a légkörben nagyon rövid, 
körülbelül 10 nap. Ezzel szemben a má-
sik többi gáz légköri tartózkodási ideje 
viszonylag hosszú 10-200 év is lehet. 
A Science folyóirat 2016. novemberi cik-
ke szerint a szén-dioxid-kibocsátás min-
den tonnája legalább 3 négyzetméterrel 
csökkenti a sarkvidéki jégtakarót.

Hogyan mérsékelhető a globális 
felmelegedés?
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testülete (The Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) 2018-ban pub-
likálta azt a jelentését, amely szerint a sú-
lyos következményeket csak akkor lehet 
elkerülni, ha a globális felmelegedést – a 
párizsi klímaegyezménynek megfelelően 
– az ipari forradalom előtti szinthez ké-
pest 1,5 Celsius-fok alatt kell tartani. 
Figyelembe véve, hogy a felmelegedés 
elsődleges oka az, hogy hatalmas meny-
nyiségű szén-dioxid jut a légkörbe, az el-
sődleges feladat az egészséges egyensúly 

A Muir-gleccser (Alaszka) 1941. augusztus 13-án és 2004. augusztus 31-én. 
Forrás: NASA
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fenntartása a kibocsátott szén-dioxid, és 
az elnyelt szén-dioxid mennyisége között. 
Ez jelentené a karbonsemlegességet. 
Az üvegházhatás csökkenthető az szén-
dioxid kibocsátásának visszafogásával, 
vagy szénelnyelő rendszerek létesítésé-
vel (pl. erdőtelepítés).

Hol bocsátják ki a legtöbb 
szén-dioxidot?
A világ legnagyobb üvegházgáz-kibo-
csátója Kína. Szén-dioxid termelése az 
elmúlt harminc évben majdnem ötszö-
rösére emelkedett, az összes kibocsátás 
közel 30%-át teszi ki. Második helyen áll 
az USA, ahol a palagáz megjelenésének 
és a szénalapú erőművek kiváltásának 
köszönhetően széndioxid-kibocsátás az 
1991-es év szintre esett vissza, és az el-
múlt 15 évben folyamatosan csökken. A 
következő ország a sorban India, mely-
nek fejlődő ipara és közlekedése éves 
szinten 2480 millió tonna széndioxidot 
termelt 2019-ben. Az EU részesedé-
se 10% alatti, a kibocsátás szintje itt is 
csökkent az utóbbi 15 évben. Az ötödik 
helyen áll Oroszország 4,5%-kal. Az EU 
gazdaságilag legfejlettebb országa, Né-
metország 2%-kal járul hozzá a globális 
szén-dioxid kibocsátáshoz.

Az energiatermelés hatása  
  a környezetre
Az emberiség növekvő létszáma és élet-
színvonala egyre nagyobb mértékű ener-
giafelhasználással társul, ezért a XXI. 
században az energiaigények kielégítése 
alapvető kihívást jelent. Energiával fűtjük 

a lakásokat, házakat, iskolákat, az áruszál-
lításhoz, a gépek és járművek működte-
téséhez is energiára van szükség. A világ 
szén-dioxid kibocsátásának legnagyobb 
része az energiatermeléshez, azon belül 
is a villamos energia előállításához kötő-
dik, ezen kívül jelentős szerepe van a köz-
lekedésnek, az ipari és a mezőgazdasági 
termelésnek. Az áram- és hőtermeléshez 
óriási mennyiségben égetnek el szenet, 
földgázt és olajat, továbbá a közlekedés-
ben a járművek meghajtása túlnyomó 
részt még mindig fosszilis eredetű. 

Klímabarát technológiák
A megújuló energiaforrások úgy használ-
hatók energiatermelésre, hogy közben 
nem, vagy csak kis mértékben terhelik a 

környezetet, és ily módon hozzájárulnak 
az üvegházhatású gázok csökkentéséhez. 
A klímavédelmi célok elérése csak ak-
kor valósítható meg, ha elérjük, hogy az 
erőművek a fogyasztók kiszolgálásához 
szükséges villamos energiát elsősorban 
klímabarát módon termeljék meg. Ilyen 
lehetőség a megújuló energiaforrások 
minél szélesebb körű igénybe vétele, 
vagy a nukleáris energia felhasználásán 
alapuló atomerőművek építése.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testületének adatai szerint ha a teljes 
életciklusra vonatkoztatva összeha-
sonlítjuk az egyes áramtermelési mó-
dok kibocsátási adatait, akkor látható, 
hogy például az atomerőművek fajlagos 
szén-dioxid egyenérték kibocsátása 12 
g/kWh, a nap- és szélerőműveké 11-48 
g/kWh. Ezzel szemben a gázerőművek 
kibocsátása 490, a szénerőműveké pe-
dig 820 g/kWh. Vagyis egy szénerőmű-
ben megtermelt 1 kWh villamos ener-
gia közel hetvenszer több szén-dioxid 
kibocsátással jár, mintha ugyanazt egy 
atomerőműben termelték volna meg.
A teljes életciklus azt jelenti, hogy egy 
adott erőműtípus esetében a bányászat, 
a kitermelés, az üzemanyaggyártás, a 
szállítás, az erőmű működése, lebontása 
és a keletkezett hulladékok kezelése so-
rán jelentkező összes üvegházhatású gáz 
kibocsátást számításba veszik.



ENERGIAHATÉKONYSÁG  
A KLÍMAVÉDELEM TÜKRÉBEN

„A zöldebb Európáért” 
címmel megjelent 
a SKIK-nél működő 
Europe Direct Tájékoz-
tató Központ kiadvá-
nya, amely az éghajlat-
változás hatásait, és az 
ennek megfékezésére 
irányuló klímavédelmi 
célkitűzéseket és a le-
hetséges megoldáso-
kat mutatja be. A mű 
szerzője Hárfás Zsolt, 
energetikai mérnök, az 
Atombiztos című blog 
szerzője. 

A kiadványt az Európai Bizottság támogatta. 
Elérhető a SKIK székházban működő Europe Direct irodánál.

A világ vezetői 2015-ben ambiciózus új célokat fogalmaztak meg az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén.  Ezek megvalósítására még 
2015 végén megszületett a globális klímapolitika jövőjével foglalko-
zó Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény, ami a világ első átfogó éghaj-
latvédelmi megállapodása. Fő célja, hogy a Föld légkörének felme-
legedését az iparosodás előtti mértékhez képest 1,5-2 Celsius-fok 
alatt tartsa.  A korábbi nemzetközi együttműködés, az 1992-ben el-
fogadott Kyotói Jegyzőkönyv csak a fejlett országok számára írt elő 
korlátozásokat, ezzel szemben a Párizsi Megállapodás egyetemes 
jellegű, azaz minden ország számára ír elő kötelezettségeket.  A pá-
rizsi megállapodás valóban mérföldkő a globális éghajlat-politiká-
ban. 2016. április 22-én az EU és 28 tagállama ünnepélyes keretek 
között New Yorkban (USA) aláírta a Párizsban megkötött globális 
éghajlat-változási megállapodást.
Az Európa Tanács nagyobb erőfeszítést szorgalmazott az éghajlat-
változás elleni fellépés terén, és felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket annak érdekében, hogy az EU a párizsi megállapodás 
keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban 
klímasemlegessé váljon.  A Bizottság 2019. december 11-én közzé-
tette az Európai Zöld Megállapodásról szóló közleményét, amely a 
klímasemlegesség elérését 2050-re tűzte ki, köztes célként pedig 
azt fogalmazta meg, hogy 2030-ra 50 százalékos kibocsátás csökke-
nést ér el az 1990-es szinthez képest. 
A célok eléréséhez elengedhetetlen a megújuló energiaforrások 

A ZÖLDEBB EURÓPÁÉRT - MIT TESZ AZ EURÓPAI UNIÓ A KLÍMAVÉDELEMÉRT?
arányának növelése és az energiahatékonyság fokozása. Emellett 
gondoskodni kell arról, hogy amit kibocsát, azt különböző „szénel-
nyelők” (például zöldfelületek, illetve szén-megkötő technológiák) 
révén ki is vonja a légkörből, ezzel  a tagországok együttes nettó 
szén-dioxid kibocsátása nulla legyen.  Az Európai Unió ezzel a lé-
péssel vezető szerepet tölt be az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben. Hosszú távon az Unió jelentős összegeket fektet új 
technológia megoldások fejlesztésébe és elterjesztésébe annak 
érdekében, hogy elérhetővé váljon a karbonsemleges működés. 
Ennek egyik eszköze a megújuló energiaforrások használatának és 
általános elterjedésének támogatása lehet. Továbbra is cél, hogy 
az EU a legfejlettebb gazdasági térsége legyen a bolygónknak, vi-
szont a fejlődést a jövőben már teljességben fenntartható módon 
valósítsa meg.  „European Green Deal’ – az elnevezés érzékelteti a 
program történelmi léptékét is. Ahogy Franklin D. Roosevelt a ’30-as 
években a ’New Deal’ nevű átfogó gazdasági-társadalmi programjá-
val Amerikát kivezette a krízisből, úgy akar az EU hatékony megol-
dást a klímaválságra.

Az EU és a zöld energiák
Az Európai Bizottság által 1997-ben kiadott Fehér Könyv fogalmazta 
meg az első célkitűzést a megújuló energiaforrások hasznosításá-
nak növelésére: 2010-re a megújulók arányának 12%-ára való nö-
velését a teljes uniós energiafelhasználáson belül. 
2007 márciusában az Európai Tanács elfogadta az új európai 
uniós Energia és Klíma Csomagot, melynek fő célkitűzései a 
fenntarthatóság, a verseny képesség és az ellátás biztonsága. 
A program megvalósítása érdekében az EU elkötelezte magát a 
„20-20- 20” kezdeményezés mellett, azaz vállalta, hogy 2020-ig 
20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
8,5%-ról 20%-ra növeli az energiafelhasználáson belül a megúju-
ló energiaforrások részarányát, valamint 20%-kal javítja az ener-
giahatékonyságot.

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 
szóló 2009/28/EK irányelv valamennyi uniós tagország számára 
meghatároz egy 2020-ig kötelezően elérendő célszámot, amely az 
energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások arányára 
vonatkozik. Magyarország számára ez a cél 13 százalék. A közle-
kedési szektorban tagállamonként 10 százalékos megújulóener-
gia-részarányt kell elérni 2020-ig.
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2019-ben a siófoki  Öko-Sió Kft. elnyerte a 
kamara Somogy Környezetvédelméért Díját. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk Gyár-
fás-Tóth Tamással , a cég ügyvezetőjével. 

– Napjainkban egyre fontosabb téma a 
környezetvédelem kérdése. Kérem beszél-
jen róla, mióta működik a cég, hogyan ala-
kult és melyek a fő tevékenységi köreik?
– 2008-tól működik a cég, mint kft. Környe-
zetvédelmi szakemberként, mindig is elhi-
vatottságot éreztem a környezetünket ért 
káros hatások elleni védelem iránt. Az ÖKO-
SIÓ Kft., mint környezetvédelmi tanácsadó 
és szolgáltató szakcég, több éves szakmai 
tapasztalattal és felkészültséggel rendelke-
ző szakemberek együttműködésével nyújt 
mérnöki segítséget a környezetvédelem 
számos területén. Tevékenységeink között 
szerepel, megvalósíthatósági tanulmányok 
készítése, mérnöki tanácsadás, környezet-
védelmi tervezés, engedélyeztetési eljárás 
lefolytatása, tanácsadás, környezetvédelmi 
felülvizsgálat, környezetvédelmi vizsgálatok, 
környezetvédelmi és igazságügyi szakértés, 
valamint a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelő, időszakos környezetvédelmi jelenté-
sek- és bevallások készítése. A környezet-
védelem manapság egyre nagyobb terhet 
jelent a gazdaság és a társadalom szerep-
lőinek egyaránt. A jogszabályok változása, 
az új szigorúbb szabályozások bevezetése, 
gyakran okoz nehézségeket, többletmun-
kát és ezáltal költségnövekedést. Fontos 
feladatnak tartjuk a nyersanyagainkkal való 
optimális gazdálkodást, amit lehetséges, tu-
datosan, szelektíven gyűjtsük be és észsze-
rűen hasznosítsunk újra. Ennek érdekében, 
a hulladéktermelő partnereinknek akár kör-
nyezetvédelmi megbízottként, segítséget 
nyújtunk a megfelelő hulladékátvételi le-
hetőségek felkutatásában, a hulladékok el-
szállíttatásában, dokumentálásában. 2015-
ben jutottunk el arra az elhatározásra, hogy 
a cégünk újrahasznosított alapanyagokból 
készült termékek forgalmazásával és kivi-
telezési munkákkal egyaránt foglalkozzon. 
Ilyenek például az autógumiból készült ját-
szótéri-, konditermi- és terasz öko-burko-
latok, parkolást segítő ütközésgátlók, vala-
mint különféle műanyag ipari padlóelemek, 

forgalomtechnikai eszközök, például sebes-
ségcsökkentő útelemek. Főbb partnereink 
között a magánfelhasználókon kívül az ön-
kormányzatok, ipari üzemek és autógyárak 
egyaránt megtalálhatók.
– Az eltelt időszakban bizonyára voltak ki-
emelkedő jelentőségű munkáik. Melyekre 
a legbüszkébbek? 
– Visszatekintve, több olyan környezet-
védelmi munkánk is volt amire büszkék 
vagyunk. Gyorsforgalmi utak, másodla-
gos ipari nyersanyagok felhasználásáról 
hatástanulmány készítése. A Bálind Kft. 
napelemes kiserőmű építési engedélye-
zési eljáráshoz előzetes környezeti hatás-
vizsgálati dokumentáció összeállítása. A 

BAHART Zrt. megbízásából környezetvé-
delmi méréseket végeztünk, hulladékgaz-
dálkodási engedélyezéshez dokumentáci-
ókat készítettünk, valamint részt vettünk 
a vízkárelhárítási terv készítésében. 
– Hogyan hatott az Ön vállalkozására a 
COVID-19 járvány? 
– Környezetvédelmi munkáink esetében 
különböző helyszíni, valamint hatósági 
egyeztetések lefolytatására nem volt le-
hetőség, emiatt a dokumentációk össze-
állítása akadályokba ütközött.  Termelő 
üzemek részleges, vagy teljes leállása mi-
att a megrendelések főleg a nagyobb üze-
mek esetében visszaestek. Ezzel szemben 
a magán megrendelések száma meg-
emelkedett. 
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 
– A működésünk hatékonyabbá tétele és 
partnereink elégedettségének növelé-
se érdekében a közeljövőben tervezzük 
vállalatirányítási rendszer bevezetését. 
Munkáink dinamikusan igazodnak meg-
bízóink igényeihez, az aktuális piaci és 
szabályozási környezet alapján. Cégünk 
aktívan részt kíván vállalni az ipar, a me-
zőgazdaság, az ingatlanfejlesztés, a szol-
gáltatói és infrastrukturális területeken. 
Társaságunk célja, hogy munkájával segít-
se jelenlegi és leendő partnereit terveinek 
megvalósításában, megkönnyítse a folya-
matos működést és fejlődést, szem előtt 
tartva a közös célt, egy tisztább, élhetőbb 
környezet megvalósítását.

ÖKO-SIÓ KFT. A TISZTÁBB, ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÉRT
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Legyen Ön  
az év felelős foglalkoztatója!

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamarával, az Országos Humánmenedzsment Egyesülettel, a 
HR Portállal, a KKV TOP 100 és a Restart-Up kezdeményezé-
sekkel együttműködve

meghirdeti  az 

„ÉV FELELŐS FOGLALKOZTATÓJA 2020”  
című pályázatát

A pályázható kategóriák 2020-ban:
1. kategória: Kisvállalkozások
2. kategória: Középvállalkozások
3. kategória: Nagyvállalatok I.  

(251-2000 fő közötti foglalkoztatott)
4. kategória: Nagyvállalatok II.  

(2000 fő feletti foglalkoztatók)
5. kategória: Közszféra szervezetei
 
A Felelős Foglalkoztatói címen túl, a tavalyi évhez hasonlóan 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2020-ban is képzési 
különdíjban részesíti a képzés/szakképzés területén legki-
emelkedőbb pályázatot. Lehetőség van a Restart-Up külön-
díjra pályázni azoknak a cégeknek, akik aktívan tesznek a 45 
év feletti munkavállalók foglalkoztatásának javításáért és 
megtartásáért, kiemelt figyelemmel a járványhelyzet okozta 
kihívásokra, illetve az ezekre adott felelős foglalkoztatói in-
tézkedésekre.
A díj nemcsak egy elismerés, hanem valódi megmérettetés is.
Szakmai konferencia keretében 2020. november hónapban 
ünnepélyes díjátadóra kerül sor Budapesten, a jó gyakorla-
tok bemutatásával, neves hazai előadók közreműködésével.

Pályázati beadási határidő:  
2020. szeptember 30. (szerda), 16:00

A pályázaton való részvétel ingyenes! 

Részletekért és ingyenes pályázati tanácsadásért keresse 
az OFA Nonprofit Kft. munkatársait a lenti elérhetőségek 
valamelyikén:
Telefon: +36 1 555 2954
Mobil: +36 20 500 3345
E-mail: felelosfoglalkoztato@ofa.hu

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szak-
képzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 
Korm. rendelet (Szkr.), valamint e rendelet módosításáról szóló 
319/2020 (VII. 1.) Kormányrendelet tartalmazza az új szakkép-
zési rendszer szabályait, mely jelentős változásokat hoz a szak-
képzési rendszerben.

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően két féle iskola típusban 
lehet majd szakmát tanulni:
• szakképző iskola:

• 3 éves
• 9. évfolyamon ágazati alapoktatás,  

mely ágazati alapvizsgával zárul
• 10.-11. évfolyamon szakirányú oktatás  

tanműhelyben vagy duális képzőhelyen 
• szakmai bizonyítvány megszerzését követően két év alatt – 

esti képzésben – érettségi bizonyítvány szerezhető
• technikum:

• 5 éves képzés
• 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás,  

mely ágazati alapvizsgával zárul
• 11-13. évfolyamon szakirányú oktatás
• érettségi és szakmai (technikusi) bizonyítvány  

a 13. évfolyam végén
A választható szakmákat a végrehajtási rendeletben található 
szakmajegyzék tartalmazza.

Szakképzési munkaszerződés
A szakirányú oktatás – a szakképző iskolában és a technikum-
ban is – duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés kere-
tében folyhat, amely alapján munkaviszony jön létre a tanuló 
és a képzőhely között, így a tanulók munkabért (legkisebb havi 
munkabér 60-100 %), és egyéb juttatásokat kapnak.

A 2020-21-es tanévben tanulmányaikat megkezdő 
• 2 éves technikus képzésben részt vevők a 2020-21-es tanév II. 

félévétől, azaz 2021. februártól, 
• szakképző iskolai tanulók a 10. évfolyamtól, azaz a 2021-22-

es tanév szeptemberétől, 
• a technikumban tanulmányokat kezdők a 11. évfolyamtól, 

azaz 2022-23 szeptemberétől
köthetnek szakképzési munkaszerződést.
A szakképzési munkaszerződéseket a kamarák NEM jegyzik el-
len és nem veszik nyilvántartásba sem.
A duális képzőhelyek nyilvántartásba vételét, valamint elle-
nőrzését és minősítését továbbra is az illetékes gazdasági ka-
marák végzik.

Ösztöndíj
A tanulók – bármely szakma esetén – ösztöndíjban részesülnek 
tanulmányaik idején (kivéve, ha duális képzőhelyen szakképzési 
munkaszerződéssel rendelkeznek), az első sikeres vizsga letéte-
lekor pedig pályakezdési juttatást kapnak.
Ösztöndíj alapja: a tanév első napján érvényes kötelező legki-
sebb munkabér 
 • szakképző iskolákban
    9. évfolyam: 10%
  10. és a 11. évfolyamon: 5 - 35%*
 • technikumokban
   9. és 10. évfolyam: 5 %
  11. évfolyamtól: 5 -35%*

*tanulmányi eredménytől függően 2,0-tól
Egyszeri pályakezdési juttatás:
• az első szakma megszerzésekor, sikeres vizsga esetén
• a tanév első napján érvényes kötelező  

legkisebb munkabér 80 - 180%-a

A szakképzési törvény átmeneti rendelkezéseinek értelmében 
(125. §) a 2020. május 31-ig tanulói jogviszonyt létesített tanulók 
esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. rendelke-
zéseit kell figyelembe venni. 
A szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes szer-
kezetben megtalálható a www.ikk.hu oldalon.
Az új szakképzési rendszerről az ősz folyamán tájékoztató fó-
rumokat szervez kamaránk, szakképzési tanácsadóink az alábbi 
elérhetőségeken állnak rendelkezésre:
Akkermanné Surányi Edina 30/69-17-792, esuranyi@skik.hu
Dornacker Nóra 30/86-56-801, ndornacker@skik.hu
Mészáros Balázs 30/55-89-556, bmeszaros@skik.hu
Némethné Varga Brigitta 30/22-91-219, bvarga@skik.hu
Ördögh Róbert 30/69-17-791, rordogh@skik.hu

MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉS A 2020-21-ES TANÉVTŐL
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SIKERES VÁLLALKOZÁS ÉPÍTÉS  
A VÁLSÁG UTÁN

A koronavírus-járvány alapjaiban rendítette meg a vállalkozói 
lét adta stabilitást, sok esetben kérdésessé vált a vállalkozói 
tevékenység folytathatósága is. A járvány olyan nem várt 
körülményeket idézett elő, melynek során egyes vállalkozá-
soknak a bevételük visszaesésével, ügyfélszám csökkenéssel, 
vagy akár a munkavállalóik munkaviszonyának megszünteté-
sével kellett szembenézniük. 

Megannyi kérdésre keressük a választ ebben az időszakban: 
• Hogyan lehet sikeresen helyreállni a válság után? 
• Milyen stratégiát érdemes választani? 
• Hogyan változott meg a piac és az ügyfelek elvárásai? 
• Mi lehet a vállalkozás új üzleti modellje? 
• Hogyan építsük fel az online vállalkozásunkat?

Szeretne azon nyertes vállalkozások közé tartozni,  
akik képesek voltak a válság után is talpra állni? 

Hol kaphat a kérdéseire hiteles válaszokat?

Most egy olyan speciális szakértőkből, vállalkozói mento-
rokból és gyakorló vállalkozókból álló közösség várja a SEED 
Alapítvány, Személyes Vállalkozói Mentorprogramján belül 
a COVID-19 járvány által érintett vállalkozásokat, ahol mind-
ezekre a kérdésekre választ kaphatnak és sikeresen újraépít-
hetik vállalkozásukat. 

Mit nyújt az ingyenesen elérhető program?
• Tapasztalt vállalkozó mentorok támogatását az újraterve-

zés lépéseinek megtételéhez a vállalkozói célok megvaló-
sításához.

• Speciális tanácsadás igénybevételi lehetőségét a program 
ideje alatt (marketing, jog, szervezetfejlesztés, személyes 
hatékonyságfejlesztés, értékesítési és tárgyalási készsé-
gek fejlesztése).

• Új kapcsolatépítési lehetőségeket egy értékteremtő vállal-
kozói közösség részeként.

• Tudásmegosztó rendezvényeken, vállalkozói fórumokon 
történő részvétel lehetőségét.

Kik jelentkezhetnek? 
A programba most mindazok a konvergencia régióban (Pest 
megye kivételével az ország összes megyéje) bejegyzett vál-
lalkozással rendelkezők jelentkezhetnek, akiknél a járvány 
hatására visszaesett a bevétel, ügyfélszám, a vállalkozás lét-
száma, vagy a vállalkozói tevékenység folytathatóságát alap-
jaiban rendítette meg a kialakult pandémiás helyzet. 

A sikerhez vezető első lépés = Regisztráció a programba
www.vallalkozztudatosan.hu

Kapcsolat: mentorprogram@seed.hu • web: www.seed.hu

A Személyes Vállalkozói Mentorprogram a GINOP-1.1.2-17-VEKOP-17 „KKV szektor 
hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás 
biztosítása révén” elnevezésű program keretében valósul meg. 

TANULJUNK A TAPASZTALTABBAKTÓL!
2019-ben indult el az Országos Vállalkozói Mentorprogram, 
amelynek megvalósítója az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a SEED 
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány konzorciuma. A projekt – 
amely 3,3 milliárd forintos európai uniós támogatással jött létre 
- célja a kis- és közepes vállalkozások (kkv) versenyképességé-
nek, hatékonyságának növelése.
A vállalkozói mentorálás, mint vállalkozásfejlesztési eszköz a 
nemzetközi jógyakorlatok elemzése alapján ma már egyértel-
műen az egyik leginkább kedvelt eszköztár, amely képes valódi, 
hosszú távon is fenntartható hatást gyakorolni egy vállalkozás 
fejlődésére. A mentorálás speciális mivolta a vállalkozás-fej-
lesztési eszközökön belül a személyes, bizalmi jellegéből fakad. 
Kétirányú, elkötelezett, bizalmi kapcsolat, amelyben mindkét fél 
kötelezettséget vállal; a mentor a támogatás, fejlesztés, a men-
torált a tanulás, fejlődés iránt.
Az elmúlt időszakban országosan kiválasztásra kerültek mind a 
mentorok - megyénként 5-, mind pedig a mentoráltak -megyén-
ként 24.
A mentor egy tapasztalt, gyakorló vállalkozó, vagy komoly múlt-
béli vállalkozói tapasztalattal rendelkező személy, esetleg egy 
nagyvállalat középvezetője, aki a vállalkozói mentorálási folya-
matban a tudását, tapasztalatát és a bölcsességét osztja meg 
önkéntes alapon a mentorálttal, ezzel is elősegítve annak hat-
hatós fejlődését. A mentor szerepe, hogy segítsen azonosítani a 
vállalkozás erősségeit és gyengeségeit, építse a vállalkozó által 
igényelt készségeket.
A mentorált egy olyan, bejegyzett vállalkozással rendelkező vál-
lalkozó, aki a vállalkozás működtetése, fejlesztése érdekében a 
program keretében egy mentor segítségét veszi igénybe, és a 
tanultakat képes és kész átültetni saját vállalkozói gyakorlatába. 
A mentorált vállalkozó a mentorálási folyamat során segítséget 
kap abban, hogy lássa a saját erősségeit, gyengeségeit, átlássa 
a szervezeti folyamatokat, és a mentor – akinek szakértelme és 
tapasztalatai megfelelő biztosítékot jelentenek – ösztönzésére 
mozgósítsa magában és vállalkozásában azt a maximális erő-
forrást, mely hozzásegíti ahhoz, hogy a céljait a lehető leghaté-
konyabban érje el.
A projekt első szakaszában a mentorok és a mentoráltak, egy 
speciális „bemeneti teszt” alapján meghatározták a mentorált 
cégek erősségeit és esetleges gyengeségeit is. Ezek alapján min-
den mentorált részére elkészült egy egyénre szabott fejlesztési 
terv, amelynek mentén célzottan tudják az egyes cégek fejlesz-
tését a program későbbi szakaszaiban végrehajtani.
2020. szeptemberében megkezdődik a projekt képzési szaka-
sza, melynek során a mentorált cégek csoportos mentorálási 
alkalmakon, valamint egy speciálisan a projekt keretein belül 
elkészített e-learning tananyag alapján sajátíthatják el a fejlődé-
sükhöz szükséges információkat.
A csoportos mentorálás esetében a találkozók minden esetben kis-
csoportos foglalkozások keretében zajlanak. A mentor és a mento-
ráltak kis csoportja, közösen alakítják ki a fejlesztendő területeket 
és valósítják meg a tematikus műhelyfoglalkozásokat külső szakér-
tők bevonásával. Már most látható nagy eredménye a projektnek, 
hogy több működő üzleti kapcsolat született a résztvevők között, 
mentorált-mentorált, illetve mentor-mentorált szinten is.

A Somogy megyei mentor cégek: Külpiaci mentorálás területén: 
Szabó Fogaskerékgyártó Kft., Ka-Span Kft. Beszállítói mentorálás 
területén: KVGY Kft., Videoton Elektro-PLAST Kft., Büttner Kft.

Somogy megyei programkoordinátor: 
Hajdu Tibor, tel.: 20/372-95-25, e-mail: hajdu.tibor@mkik.hu
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG  
MEGFIZETÉSE ÉS BEVALLÁSA

Hogyan valljuk be a 2020. szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleget, ha a 
2019. évi adóbevallást csak szeptember 30-án fogjuk benyújtani?
A veszélyhelyzeti adózási könnyítések értelmében többek között a 2019. évi helyi 
iparűzési adó bevallási- és befizetési határideje is 2020. szeptember 30-ra módo-
sult (140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet). Viszont az általános szabályok szerint adó-
zó vállalkozásokat 2020. szeptember 15-én adóelőleg fizetési kötelezettség terheli, 
mely előleg a 2019. évi adóbevallásban kerül meghatározásra és bevallásra.
Mindezek miatt, azon adózók, amelyek 2020. szeptember 15-e előtt nem nyújtják 
be a 2019. évi adóbevallásukat, a 2020. március 15-ével előírt adóelőleg összegével 
azonos összegű előleget kötelesek szeptember 15-ig megfizetni. Ezen adózók 2019. 
évi helyi iparűzési adóbevallásában a 2020. szeptember 15-én esedékes adóelőleg 
összegeként a ténylegesen már befizetett (azaz a márciusival egyező) előleg össze-
get kell a bevallásukban feltüntetni.
Azon adózók, amelyek szeptember 15-e előtt benyújtják a 2019. évi iparűzési adó-
bevallásukat, abban a 2020. szeptember 15-ig esedékes előleg összegként az álta-
lános (szokásos) szabályok szerint számított előleg összeget tüntetik fel és fizetik 
azt meg szeptember 15-ig.

Forrás: Saldo Tanácsadás

A NAV meghatározott feltételek fennál-
lásakor nem szab ki mulasztási bírságot, 
ha az adóalany a 2020. július 01. és 2020. 
szeptember 30. közötti időszakban a 
számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét 
nem, vagy nem megfelelően teljesíti.
2020. július 1-jétől változnak az Áfa tör-
vény[1]  számlaadat-szolgáltatási kötele-
zettségre vonatkozó szabályai, megszűnik 
a 100 ezer forint áfatartalomra vonatkozó 
korábbi értékhatár. Minden olyan számlá-
ról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, 
amit egy adóalany egy másik belföldi adó-
alanynak, belföldön teljesített[2] ügyletről 
(kivéve a Közösségen belüli termékér-
tékesítést) bocsát ki, a számla áthárított 
áfatartalmától függetlenül. A befogadott 
számlákat érintően az adatszolgáltatás 
abban az esetben, illetve akkor terheli az 
adóalanyt, ha és amikor az adómegállapí-
tási időszakról teljesítendő bevallásában 
az ügylet teljesítését vagy az előleg meg-
fizetését tanúsító számla alapján adólevo-
nási jogot gyakorol.
Tekintettel arra, hogy a COVID-19 járvány 
miatt bevezetett veszélyhelyzet idején 

elrendelt szigorú 
korlátozások jelen-
tősen akadályozták 
az adózókat az új 
jogszabályi kötele-
zettségre történő 
felkészülésben, a 
NAV szankciómen-
tességet biztosít a 
számlaadat-szol-
gáltatási kötelezett-
ségüket nem, vagy 
nem megfelelően 
teljesítők részére a 2020. július 01. és 
2020. szeptember 30. közötti időszakban.
Az átmeneti időszak módot ad a számlá-
zó programok elmaradt fejlesztésének 
befejezésére és a kiterjesztett számlaa-
dat-szolgáltatási kötelezettség mielőbbi 
teljesítésére. Lehetőséget biztosít – főkép-
pen – az újonnan kötelezetti körnek, hogy 
letöltse a NAV ingyenes Online Számlázó 
programját, vagy más módon szervezze 
meg az adatszolgáltatási kötelezettségét.
A NAV a fent meghatározott időszakban 
nem alkalmaz szankciót azokkal az adó-

SZEPTEMBER VÉGÉIG TART A SZANKCIÓMENTES IDŐSZAK

zókkal szemben, akik az alábbi kötelezett-
ségeiket nem teljesítik maradéktalanul:
adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárí-
tott adót el nem érő bejövő számlákról,
adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárí-
tott adót el nem érő kimenő számlákról,
a kibocsátástól számított 4 napon belüli 
adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő 
vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot 
el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, 
amennyiben az adatszolgáltatás a kibo-
csátást követő 5 napon belül megtörténik.
A felsoroltak szerint mentesül a szankció 
alól a 100 ezer forint áthárított áfatartal-
mat el nem érő számlákról teljesítendő 
adatszolgáltatás tekintetében az az adó-
alany is, akinek már 
2020. július 1. előtt is keletkezett számlaa-
dat-szolgáltatási kötelezettsége.
A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, 
akiknek eddig nem keletkezett online 
számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége, 
kizárólag akkor mentesülnek a szankció 
alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kö-
telezettséggel érintett első számla, szám-
lával egy tekintet alá eső okirat (módosító, 
érvénytelenítő számla) kiállításának nap-
jáig regisztrálnak a NAV Online Számla 
rendszerében.
A regisztrációra vonatkozó bővebb infor-
máció a következő weboldalon találha-
tó:  https://onlineszamla.nav.gov.hu/taje-
koztatas_a_regisztraciorol.
A regisztráció a https://onlineszamla.nav.
gov.hu/regisztracio/start weboldalon vé-
gezhető el, ahol egy kisfilm is segíti az 
Online Számla rendszerbeli regisztrációs 
folyamatot.
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Új, innovatív, környe-
zettudatos megoldást 
dolgozott ki a kapos-
vári szoftverfejlesztő 
Infocentrum Bt. a he-
lyi vállalkozások szá-
mára. Egy olyan pi-
acteret hoztak létre, 
melynek segítségével 
könnyedén egymásra 
találhatnak a helyi fogyasztók és a terme-
lők. A cég ügyvezetőjével, Horváth Győző-
vel beszélgettünk.

– Mit nyújt a Vásárolj Helyben nevű online 
piactér?
– A helyi vállalkozásoknak egyre nehe-
zebb felvenni a versenyt a multikkal. A 
Vásárolj Helyben piactér azért jött létre, 
hogy támogassa a magyar vállalkozáso-
kat, termelőket, kézműveseket, vidéki kis 
boltokat az értékesítésben, melynek kö-
szönhetően a helyi lakosság minőségi ter-
mékekhez juthat környezetbarát módon. 

Nekik kínálunk ingyenes megjelenési fe-
lületet és lehetőséget arra, hogy kedvező 
feltételekkel tudják termékeiket online 
értékesíteni, akár online bankkártyás fize-
téssel is. A vírus által megváltozott hely-
zetben most a fennmaradásukat, a jövő-
ben pedig a fejlődésüket szolgálná egy 
olyan lehetőség, melynek segítségével a 
vásárlóik otthonról adhatnák le a meg-
rendeléseiket. Akár kiszállítással, akár a 
vásárló számára előre elkészített csomag 
saját maguk által történő hazavitelével, 
érintkezésmentesen tudnák a forgalmu-
kat megtartani vagy növelni. Lehetőséget 
nyújtunk az online értékesítésre azok szá-
mára is, akiknek webáruház üzemeltetés-
ben nincs tapasztalatuk, se erőforrásuk.

– Hogyan működik a rendszer?
– Ezt a piacteret úgy kell elképzelni, mint egy  
online helyi plázát, mely kapcsolatot teremt  
a helyi termelők és vevők között. A látoga-
tók az oldalra belépve elérhetik a hozzá-
juk közeli helyi szolgáltatókat, termelőket, 
kézműveseket, kereskedőket és leadhatják 
a rendeléseiket is. A kereskedők számára 

biztosítanánk az online fizetés lehetőségét 
és később akár a kiszállítást is partnerek se-
gítségével.  A vásárlók a vírus miatt is egyre 
nagyobb arányban keresnek és rendelnek 
az interneten keresztül, így ez a lehetőség 
a multikkal szemben kitörési pont lehetne 
a helyi vállalkozások számára. A működés 
lényege, hogy a vásárló – bárhol is lakjon – a 
hozzá közeli termelőket fogja látni az olda-
lon és tőlük tud közvetlenül rendelni. És ez 
nem csak anyagi kérdés, hiszen a környeze-
tünk szempontjából is fontos, hogy ameny-
nyiben egy termék helyben is előállítható jó 
minőségben, akkor azt ne több ezer kilomé-
terről hozzuk be. 

– Mikorra várható, hogy a piactér „éles-
ben” megkezdi működését?
– A piactér jelenleg „béta” állapotban van, 
ami azt jelenti, hogy a boltok már megje-
lenhetnek a piactéren, lehet termékeket is 
feltölteni, sőt már az online értékesítést is 
elő lehet készíteni, amihez ingyenes sab-
lon ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót 
is adunk a kereskedőknek. 2020. október 
5-én indul élesben az online értékesítés is. 

– Mit kell tenni azoknak, akik értékesítő-
ként szeretnének csatlakozni, illetve azok-
nak, akik vásárlóként szeretnének a piac-
térre látogatni?
– A vásárlókkal kezdem, nekik egyszerűen 
el kell látogatni a www.vasaroljhelyben.
hu oldalra, ahol megadják a címüket –
legalább a várost – és már láthatják is a 
környékbeli kereskedőket, termékeiket, 
amiket azonnal meg is rendelhetnek. Az 
értékesítőknek regisztrálni kell a rend-
szerbe, majd egy a számukra készített 
admin felületen tudnak bemutatkozni és 
a termékeiket feltölteni. Itt lehet az online 
értékesítéshez szükséges paramétereket 
is beállítani. Ha minden kész, akkor akti-
válhatják is a saját webáruházukat. Jelen-
leg a rendszer használata teljesen díjmen-

tes. Aki idén regisztrál, annak a jövő évben 
is díjmentesen nyújtjuk a megjelenést.

– Az Infocentrum Bt. évtizedek óta fejleszti 
számlázó és útnyilvántartó programjait. 
Kérem, beszéljen ezekről is. Miért jó, ha 
egy vállalkozás ilyen szoftvereket használ? 
Kiknek ajánlja szolgáltatásaikat?
– Közel 20 éve fejlesztjük az útnyilvántartó 
és számlázó programunkat, melyek na-
gyon népszerűek a kisebb vállalkozások 
vagy egyéni vállalkozók körében. A leg-
nagyobb előnye a szoftvereinknek, hogy 
könnyen kezelhetőek és így lényegesen 
lecsökkenti a szükséges adminisztráció 
idejét. A NAV online számlázás bevezeté-
sével gyakorlatilag megszűnt a kézi szám-
lázás lehetősége. Az Infocentrum Számlá-
zó program természetesen 100%-osan 
támogatja a NAV felé jelentést, ráadásul 
olyan egyszerű módon, hogy ez az ügyfe-
leinknek semmilyen plusz munkával nem 
jár. A háttérben, szinte észrevétlenül tör-
ténik meg az online jelentés elküldése.

– Milyen további terveik vannak?
– A következő feladat az online bankkár-
tyás fizetés beépítése, melynek fejleszté-
se már folyamatban van, így októberben 
ez a funkció is elérhetővé válik. Szeret-
nénk a kereskedőket támogatni abban is, 
hogy könnyebben el tudják juttatni a ter-
mékeiket a vevőkhöz. Ezzel kapcsolatban 
már folynak tárgyalások futár cégekkel és 
tervben vannak különböző más átvételi 
lehetőségek is.

Bővebb információ: 
www.vasaroljhelyben.hu

INFOCENTRUM Bt.
Kaposvár, Fő u. 70.
www.infocentrum.hu
e-mail: info@vasaroljhelyben.hu

EGY ONLINE PIACTÉR HELYI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
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FOLYTATÓDIK A SIKERES 
INNOVATÍV VÁLLALKOZÁS 

MENEDZSMENT MŰHELY 
KÉPZÉS SOROZAT 

a SKIK és az INPUT Program 
szervezésében!

2020. szeptember 15-én Damsa Andrei, pszicholó-
gus, kutató, adatelemző és gamifikációs szakértő tar-
tott előadást a „játékosításról”. 

De mi is az a gamifikáció?
Játszani jó, ezt mindenki tudja. De mi lenne, ha a já-
tékot a munkánk során a javunkra fordíthatnánk? A 
gamifikáció (játékosítás)  pont ehhez nyújt segítséget. 
A módszert nemzetközi szinten rendszeresen alkal-
mazzák, hazánkban most kezdenek ismerkedni vele 
a vállalkozások. A módszer kiválóan alkalmazható a 
marketing és a HR területén egyaránt. 
De a módszertan egyre szélesebb körben terjed az 
oktatás területén, az orvostudományban és a munka 
világában is. A workshopon a résztvevők betekintést 
nyertek a játékosítás világába, kiindulva az azt meg-
alapozó játékkutatásból egészen a kapcsolódó pszi-
chológiai elméletekig. A bemutató során gyakorlati 
rálátást kaptak a gamifikáció témakörére, fókuszálva 
a különböző üzleti problémákra és azok potenciális 
megoldási lehetőségeire.

A SOROZAT KÖVETKEZŐ RÉSZEI:

2020. október 13. (kedd), 10.00-12.00: 
Generációváltás a vállalkozások életében

2020. november 10. (kedd), 10.00-12.00:
Nők a vállalkozásokban

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
A részvétel térítésmentes,  

de előzetes regisztrációhoz kötött
Jelentkezés, információ:  

82/501-025, 501-012, athurzo@skik.hu

MEGHÍVÓ
a SKIK

Akár alkalmazottad van, akár gyereked…
A kulcs a vállalkozásod jövőjéhez

című rendezvényére

IDŐPONT: 2020. október 1. (csütörtök), 10.00 óra
HELYSZÍN: Kaposvár, Anna u. 6. SKIK Székház, II. emelet
ELŐADÓ: Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

Talán túlontúl merésznek és sarkosnak hangzik, de vállaljuk: a vál-
lalkozásod jövője alapvetően egyetlen dolgon múlik. Ez pedig a 
képzés. Gondolj csak bele! Az, hogy egy problémát meg tudunk-e 
oldani vagy sem, azon múlik, megvan-e a szükséges tudásunk a 
megoldásához. Ez egy cipő bekötésére éppúgy igaz, mint egy ebéd 
elkészítésére vagy egy vállalkozás működtetésére. Amikor csak alig, 
vagy egyáltalán nem boldogulunk, azt nézhetjük onnan, hogy túl 
nehezek a körülmények. És nézhetjük onnan is, hogy a tudásunk 
nem elégséges a körülmények kezeléséhez. Előbbi jóval kényelme-
sebb, a második viszont jóval eredményesebb nézőpont.

Persze van az, amit józan észnek nevezünk és a képzés ezt nem pó-
tolhatja. De minden vállalkozó életében eljön az a pillanat, amikor 
a képzettség hiányát sem lehet tovább józan ésszel helyettesíteni. 
Ráadásul, ha igazán eredményes akarsz lenni, akkor a képzéssel 
kapcsolatos feladatod hármas:
• képezned kell önmagadat
• képezned kell a munkatársaidat
• képezned kell a vevőidet is
De ha ez ennyire egyszerű, akkor miért fáznak olyan sokan a ta-
nulástól? A válasz fájdalmasan egyszerű: azért, mert nem tudják, 
hogyan kel. 

Ha profi akarsz lenni, ha profikkal akarsz dolgozni, ha profi vevő-
ket szeretnél, akkor tudnod kell, hogy tanul egy profi. Erről fog 
szólni ez a két óra. Olyan dolgokat tudhatsz meg a tanulásról, ame-
lyekben semmi új nem lesz, mégis meg fognak döbbenteni. Hogy egy 
klasszikust idézzünk: megmutatjuk, milyen mély a nyúl ürege.

ISKOLÁSKORÚ GYEREKED VAN?
Bár ez az előadás elsősorban a vállalkozónak szól, de ha egyben 
szülő is vagy, akkor a részvétel nyomatékosan ajánlott. Még nem is 
sejted, milyen sokat tudsz majd segíteni a gyereke(i)dnek ennek a 
tudásnak a birtokában.

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezés, információ: 
82/501-025, 501-012, athurzo@skik.hu
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MEGHÍVÓ
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

A digitális kultúra jelene és jövője 
című rendezvényére

 
ELŐADÓ:  Dr. Rab Árpád jövő kutató, 
 PhD docens Budapesti Corvinus Egyetem

• Milyen üzleti modellek működnek a digitális kultúrában?
• Hogyan változtatja meg az automatizáció és a robotok ter-

jedése a hagyományos gazdasági modelleket?
• Mibe és hogyan érdemes fejleszteni cégeinkben, hogy tar-

tani tudjuk a versenyt?
• Merre és hogyan alakul a világ?
• Milyen trendek várhatók a társadalomban, ezen belül a 

termelési és üzleti folyamatokra?
• A jelenkor változásainak mélyebb megértése.
• A mesterséges intelligencia, és az új technológiák hatásai.
• Technológia, társadalom, versenyképesség, üzleti folya-

matok alakulása.

IDŐPONT: 2020. szeptember 24.  
(csütörtök), 10.00 óra
HELYSZÍN: SKIK Székház, Kaposvár, 
Anna u. 6. II. emeleti tanácsterme

A rendezvényen való részvétel ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött.

INFORMÁCIÓ:  82/501-032, efarkas@skik.hu

Modern Vállalkozások Programja 
Vállalkozz digitálisan! Webinárium

A Modern Vállalkozások Programja  
és a SKIK tisztelettel meghívja Önt

A TÁVMUNKA ÉS A HOME OFFICE 
ELŐNYEI, TAPASZTALATAI, 

TOVÁBB FEJLESZTÉSE – INFORMATIKAI  
MEGOLDÁSOKKAL 

című ONLINE  rendezvényére

IDŐPONT: 2020. szeptember 29. (kedd) 13.00-14.300

TÉMÁK:

• Home office vagy távmunka? Mi a különbség és hogyan 
szabályozzuk? 

• Milyen digitális eszközöket használjunk az otthoni 
munkavégzés során? 

• Milyen forrást vehet vállalkozásunk igénybe a digitális 
fejlesztéshez? 

• Előnyök és buktatók az átállásban – egy vállalkozó 
személyes tapasztalatai. 

A rendezvényen a vonatkozó jogszabály és kötelezettség-
ről szóló tájékoztatás mellett, infokommunikációs szakér-
tő, Somogy megyei eszközszállító és a home office, táv-
munka megoldásokat már alkalmazó cégek vesznek részt 
és mutatják be a legújabb digitalizációs trendeket, ágazati 
megoldásokat.

A rendezvényen a részvétel ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött.

REGISZTRÁCIÓ LINKJE: https://vallalkozzdigitalisan.hu/
esemenyek/regisztracio.html?rid=805

INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:  
82/501-032, efarkas@skik.hu 

SOMOGYI GAZDASÁG  A Somogyi Kereskedel-
mi és Iparkamara lapja  Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Lengyel János főszerkesztő, Thurzó Ágnes SKIK sajtóreferens, 
Várnai Károly tervezőszerkesztő, design, borító: Weich Ewa. El-
nök: Németh Krisztina, a SKIK titkára, a SKIK Szolgáltató és Ok-
tatási Nonprofit Kft. ügyvezetője  SKIK 7400 Kaposvár, Anna 
u. 6. Telefon: 82/501-000. E-mail: skik@skik.hu. Internet: www.
skik.hu  Kiadja SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. Né-
meth Krisztina ügyvezető 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefon: 
82/501-000, Fax: 82/501-046 

Kövessen minket 
a Facebook-on is!  

www.facebook.com/skik55



A Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a CO-
VID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére új 
hitelkonstrukciók kerültek bevezetésre. 
Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konst-
rukciók célja, hogy a koronavírus járvány hatására kedvezőtlen 
helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok kedvezményes 
feltételek mellett, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz 
jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek megőrzését és a nor-
mál üzletmenet folytatását.
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddigi-
nél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futa-
midő alatt fix kamaton érhetőek el  a vállalkozások számára.

SZÉCHENYI KÁRTYA HITELEKKEL A VÁLSÁG ELLEN!

Három éves futamidejű, max. 250 MFt összegű szabad fel-
használású forgóeszközhitel. 
KAMAT: 0,2%

IGÉNYLÉS ÉS INFORMÁCIÓ A HITELEKRŐL A MEGYÉBEN 4 HELYEN: 

KAPOSVÁR
Békefiné Dobozi Beatrix
Gurgel Mónika

30/91-61-219, bbekefine@skik.hu
30/63-13-848, mgurgel@skik.hu

SIÓFOK Orbán Ágota 30/69-55-386, skiksiof@skik.hu

NAGYATÁD Pécséth József 82/351-615, skikatad@skik.hu

MARCALI Hosszú Józsefné 85/415-313, skikmarc@skik.hu

Két éves futamidejű, max. 100 MFt összegben igényelhető 
szabad felhasználású folyószámlahitel. 
KAMAT:0,1%

Két éves futamidejű, max. 750 MFt összegű forgóeszközhitel. A 
munkahelyek megtartását segíti azáltal, hogy a vállalkozás szá-
mára maximum 24 havi bérköltségükkel megegyező hitelössze-
get biztosít. KAMAT: 0,1%

A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1 Mrd Ft összegű beru-
házási hitelek igénylését is lehetővé teszi. 
KAMAT:0,5% max. 6 év futamidő esetén

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a jár-
vány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági 
hatások enyhítése érdekében kialakított új hitelkonstrukció. 
Akár 200 Mft 0% KAMAT, max 3 éves futamidő

TOVÁBBRA IS IGÉNYELHETŐ:TOVÁBBRA IS IGÉNYELHETŐ:
Széchenyi Önerőkiegészítő Hitel  Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel  Agrár Széchenyi Kártya


