
A SKIK és az INPUT Program által 
közösen szervezett vállalkozói workshop 
sorozat negyedik állomása május 27-én 
kerül sorra.
Az előadó Dr. Prezi – „az előadás művé-
szetének rocksztárja”!

A Széchenyi Kártya Program Krízis-
konstrukciói az év végéig a vállalkozók 
rendelkezésére állnak, miután a kormány 
június 30. helyett december 31-ig 
meghosszabbította az igénybevétel 
lehetőségét. 
Igénylés a SKIK ügyfélszolgálatain!
 

Praktikák a sikeres 
vállalkozásért

Kamarai adatszolgáltatás 
május 31-ig!

Széchenyi Kártya 
válsághitelek 

meghosszabbítva

Az éves kamarai adatlap beküldési 
határideje egyéni- és társas vállalkozások 
számára egyaránt május 31.  
Az adatlap kitöltése és beküldése fontos 
azért is, mert ez az egyik feltétele a vissza 
nem térítendő támogatások 
igénybevételének.
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Hosszú út vezetett a kútvízzel ellátott 
fürdőszobától  a központi porszívóig, 
a legmodernebb technológiákig. 2020-
ban a nagyatádi Rovizo Kft. kapta meg 
a kamara Az Év Somogyi Vállalkozása 
díját mikro vállalkozások kategóriá-
ban. Varga Zoltánnal, a cég ügyvezető-
jével beszélgettünk.

A Rovizo Kft története és az Ön szakmai 
múltja igen hosszú időre tekint vissza. Ké-
rem, meséljen arról, hogy miért választot-
ta ezt a szakmát?
1975-ben a szülői ház korszerűsítésénél, 
találkoztam először az épületgépészettel: 
jött a szakember beszerelni a vizet a la-
kásba és így lett fürdőszobánk. Az, hogy 
ezt a szakmát választottam, nagymérték-
ben köszönhető az ott dolgozó szakem-
bernek és talán kicsit a véletlennek is. Na-
gyon megtetszett a csőszerelés, és az, hogy 
az akkori technológiának köszönhetően a 
szivattyút még a kútba kellett tenni. Nagyon 
merész és bátor dolognak tartottam, hogy 
le kell ereszkedni a kútba egy drótkötés se-
gítségével és a szivattyútartókat ott lent be-
építeni, utána pedig kiépíteni a rendszert. 
Ez akkori, még talán mondhatni gyerek 
fejjel, ami 14 évet jelentett, nagy bátor-
ságra vallott. Mindig ott voltam és lestem 
mit csinál a szaki. Még kicsit segítettem is 
neki. Szerintem meglátta bennem, hogy 
nagyon érdekel, és talán látott bennem 
egy kis ügyességet is. Megkérdezte, len-
ne-e kedvem elszegődni hozzá inasnak. 
Kicsi gondolkodás után – meg persze a 
szülőkkel megbeszélve – igent mondtam. 
Így a nyolcadik osztály befejezése után a 
nyári szünetet már nála dolgoztam ki. Itt 
szeretném megköszönni a mesteremnek, 
Jónás Józsefnek azt a rengeteg türelmet 
és szeretetet, amit azokban az inasévek-
ben adott. 

Melyek voltak szakmai fejlődésének főbb 
állomásai?
1978-ban sikeresen befejeztem az iskolát 
és jöhetett a nagybetűs élet – legalábbis 
amit akkor gondoltunk róla. Megkezdőd-
tek a mindennapok, de már szakmunkás-
ként. 1986-ban megszereztem a központi 
fűtés és a gázszerelői mestervizsgát egya-
ránt, és ehhez még talán annyi tudást és 
bátorságot, hogy 1987-ben kiváltsam az 
iparigazolványt és elmenjek – az akkori 
szóhasználattal élve – maszeknak. Ez per-
sze nem volt egyszerű döntés, a vállalkozói 
lét nagyon sok  bizonytalanságot hozott. 

Lesz-e majd mindig munkám, fognak-e 
fizetni az emberek, képes vagyok-e meg-
felelni? Akkor már családos ember voltam 
és így még nagyobb teher hárult rám. Jól 
döntöttem? A munkától sosem féltem, 
meg talán abban az időben a körbetar-
tozások és „nem-fizetek” nem volt divat, 
mint most. Közel tíz évet dolgoztam egye-
dül, egyetlen segítségem abban az időben 
feleségem és édesapám volt. Majd ahogy 
egyre több lett a feladat, sikerült találnom 
megbízható munkaerőt is, így a nagyobb 
munkáknak is neki tudtunk állni. Mígnem 
megszületett a döntés, hogy átalakulok 
kft-vé. Ami nem jobb adózást, vagy jobb 
megélhetést biztosított. Egyszerűen csak, 
amikor leadtam egy ajánlatot, nem érez-
tem magam egyenrangúnak egy kft-vel 
szemben. Szaktudásunk és minden egyéb 
rendelkezésre állt, az áraink jobbak vol-

tak. Ennek ellenére a megbízást nem mi 
kaptuk. Ennek hatásárat a feleségemmel 
megalakítottuk a Rovizo Kft-t 2001-ben, 
ami azóta is jól működik. Minden évben 
kicsit sikerült fejlődnünk, mind géppark, 
mind szaktudás tekintetében. Már húsz 
éve, hogy megalakultunk, de mintha csak 
most lett volna: a Zsigulis és utánfutós 
korszak; minden hónapban vagy akár 
hetente is Budapestre járás anyagokért. 
Most már sokkal jobb a helyzet, mert a 
gépparkunk megváltozott: VW Tansport-
terekre cseréltünk a régi autóinkat, és sok 
anyagot le is szállítanak hozzánk. 
Mi a szakmai hitvallása?
Mindig is úgy gondoltam, hogy a munka 
nagysága nem befolyásol semmit. A ki-
csi javítástól a több tízmilliós beruházá-
sig megpróbálunk egyformán helyt állni. 
Nincs számomra jó vagy rossz munka. Jól 
vagy rosszul vállalt munkába azért belefu-
tunk mi is. A tisztességes haszonért dolgo-
zunk, a zsivány pénz nem kell – szoktam 
mondani. Hosszú távon gondolkodom, a 

legjobb megrendelő a 
visszatérő. Már a kez-
detektől rész veszünk 
Nagyatád két legna-
gyobb munkaadó-
ja, a Büttner Kft és a 
Claessens Cégcsoport 

mindennapjaiban is, és ez az együttmű-
ködés már több tíz évre nyúlik vissza.  
Az épületgépészet egy szerteágazó szak-
ma: a Rovizo Kft víz, gáz, központi fűtés, 
központi porszívó és öntözőrendszerek 
szerelésével foglalkozik; a tervezéstől a 
munka átadásáig. Mindig is törekszünk a 
legjobb és legmegbízhatóbb anyagokkal 
dolgozni, a legújabb technológia szerint. 
Ebben nem szabad kompromisszumot 
kötni: mintha minden munkát magamnak 
csinálnék. Talán ennek is köszönhetem az 
elismerést. 
Mi a véleménye a szakember utánpótlásról?
Manapság mi jól állunk szakemberekkel. 
De ha bővíteni szeretnénk, nem lenne 
egyszerű dolgunk. Szinte biztos, hogy 
nem találnánk olyat, aki szakmabeli; in-
kább egy ügyes embert keresnénk, és ki-
csit megtanítanánk a szakmát neki. Már 

A KERTI KÚTTÓL A KÖZPONTI PORSZÍVÓIG

„Ha nincs mögöttem egy megértő fe-
leség és megértő gyerekek, akkor ez a 
cég most nem itt tartana, az biztos.”
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KAMARAI ADATLAP BEKÜLDÉSE MÁJUS 31-IG!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves kamarai adatszolgál-
tatáshoz szükséges adatlap beküldési határideje minden év 
május 31. 
A 2021.évi adatlap letölthető a kamarai honlapról: www.skik.
hu / önkéntes kamarai tagság / tagsági információk / adatlapok az 
éves kamarai adatszolgáltatásról.
A kamarai tagdíj megállapítása az adatlap 2. oldalán található 
„Tagdíjszámítás” alapján történik.
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az egyéni és a társas vállalkozá-
sok egyaránt május 31-ig küldjék meg postai úton vagy e-mailben.

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

E-mail cím: skik@skik.hu

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

nagyon régóta nincs megfelelő képzés, 
honnan várjuk az utánpótlást? Egyre job-
ban érződik ennek a hiánya: előbb utóbb 
felhígul minden szakma. Aki meg tudja 
fogni a svédfogót, az már szakembernek 
számít. Aki Magyarországon nem tudott 
megélni a munkájából, az már a nyugati 
világban „kisfőnök”, mert ott sem egysze-
rű szakmunkást találni. Ha az idén elkez-
dődne a képzés, akkor is kellene öt-tíz év, 
hogy ezek a tanulók igazán odaérjenek és 
önállóan tudjanak dolgozni.
A COVID járvány hogyan érintette a céget?
Szerencsére a járvány a cégben nem ho-
zott nagy változást. A munka megy a min-
dennapok szerint, persze megpróbálunk 
jobban odafigyelni egymásra. Ha lehe-
tőség adódik két csoportra választani a 
munkatársakat, és eltérő munkarendben 
kezdeni és befejezni, akkor azzal rendsze-
rint élünk. Ha lehet, ők se találkozzanak 
egymással, csökkentve a kockázatot. Mert 
manapság a jó és megbízható munkaerő 
egy kincs, akire nagyon kell vigyázni. Van 
olyan több kollégám is, akivel már húsz 
éve dolgozok együtt. Már ismerjük egy-
más felé irányuló elvárásokat. 
Mivel tölti szabadidejét?
A szórakozásra és pihenésre nem sok idő 
jut. Volt egy pár év, amikor beleszerettem 
a búvárkodásba. Abba a nyugodt, víz alatti 
életbe. Sajnos nem volt annyi szabadidőm 
amennyit szerettem volna, így ez kicsit el-
maradt. Évente el szoktunk menni télen 
egy pár napra síelni, és nyáron pár napra 
a napsütést kihasználva sütkérezni a víz-
partra. Ez az elmúlt évben persze kima-
radt a Covid miatt. 

Thurzó-Nagy Ágnes

Kamaránk tagja, Mogyorósy Mihály ké-
ses és köszörűs mester nemrég ünnepel-
te vállalkozása alapításának félévszáza-
dos jubileumát. Az elmúlt 50 év mottója 
számára: „Dolgozni csak szépen, ahogy 
a csillag megy az égen, úgy érdemes”. A 
mester így emlékezik az eltelt évekre:

Nagyapám, Mogyorósi József 1903-ban 
munkájáért Aranyjutalomdíjban része-
sült. Elismerő oklevelét műhelyemben 
szeretettel őrzöm. Nagybátyám, Mogyo-
rósy József 1927-ben nyitott üzletet Ka-
posváron, mint késes és köszörűs mester. 
Ő volt az én tanítómesterem. 1961-ben 
vörös diplomával végeztem el az ipari ta-
nuló iskolát Kaposváron, majd 1966-ban 
Budapesten mestervizsgáztam.
1970 szeptemberében váltottam  ki az 
iparengedélyt Kaposváron. Szolgáltatása-
imat azóta is a helyi szakácsok, hentesek, 
szabók, fodrászok, kertészek és a lakos-
ság igényeihez igazítom. Szeretem, ha a 
munkámat elismerő mosollyal veszik át. 
78 éves vagyok, még tudok és szeretek 
dolgozni. Sajnos a késes-köszörűs egy ki-
haló szakma, a megyében egyedül nekem 

van mestervizsgám ebben a szakmában. 
Feleségem, Márti és Csaba fiam nagyban 
segítik munkámat. Ők az igazi támaszaim, 
nélkülük nem jutottam volna idáig. Csaba 
érettségizett szakmunkás, ő fogja tovább 
vinni az üzletet, így a város nem marad 
köszörűs nélkül!
Igazán tisztelem és szeretem vevőimet. 
Szeretem Kaposvárt és Somogy megyét. 
Szeretettel várom vásárlóimat, hogy min-
dig jó érzéssel és élezett eszközökkel szol-
gáljam ki igényeiket.

ÉLEZÉS MESTERFOKON

32021. május



Ma már szinte közhelynek tekinthető 
az a megállapítás, mely szerint a hazai 
GDP növelésének és a gazdaság ver-
senyképességének kulcsa az innováci-
ós folyamatok erősítésében rejlik. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um (ITM) életre hívásával ez a folyamat 
kiteljesedett, s a szaktárca egyértelmű 
elvárásként fogalmazta meg a felsőok-
tatási intézmények felé is, hogy a tudás-
bázisok a korábbiaknál markánsabban 
kapcsolódjanak be a gazdaság folya-
mataiba, így támogatva a hazai KKV-kat 
fejlesztési céljaik elérésében. A tárca a 
folyamatok erősítését részben a pályá-
zati támogatási struktúra ilyen irányú el-
mozdításával támogatja, mely nem csak 
a hazai fejlesztési források esetében, de 
az Európai Unióból érkező támogatások 
vonatkozásában is elvárja az egyetemek 
és a vállalatok közötti kollaborációt az 
innovációs források odaítélése kapcsán. 
Ez a folyamat a 2021-27 közötti EU-s fej-
lesztési ciklusban várhatóan még erő-
teljesebb elvárásokat támaszt a hazai 
egyetemek és kutatóintézetek irányá-
ban, s az intézmények finanszírozásá-
ban e források egyre hangsúlyosabb 
szerephez jutnak. Ennek okán nem 
megkerülhető a tudásbázisok és a vál-
lalatok közötti együttműködések erősí-
tése.
A Pécsi Tudományegyetemen az innová-
ciós ökoszisztéma építése nem újkeletű, 
melyben a PTE a hazai felsőoktatási in-
tézmények viszonylatában is élen jár. 
Mindez az egyetemen belüli innovációs 
folyamatok szabályozásán túl jelenti a 
külső kapcsolódási pontok bekapcsolá-
sát is. 
Ennek jó példája, hogy a PTE hatha-
tós közreműködésével jött létre 2018-
ban az Egyetemi Technológia- és Tu-
dástranszfer Fórum (ETTF), mely hét 
hazai egyetem kutatáshasznosítási és 

technológia-transzfer irodáinak közre-
működésével és részvételével alakult. 
Ugyanakkor nem csak egyetemek kö-
zötti, de vállalati együttműködési fó-
rumok is alakultak a PTE-n az elmúlt 
időszakban. Ilyen a Szentágothai János 
Kutatóközpont keretei között működő, 
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara által koordinált, és a térség 
meghatározó vállalatainak képviselőit 
összefogó Innovációs és Ipari Tanács-
adó Testület (IITT), melynek célja, hogy 
tájékoztatást adjon, s alkalmasint igényt 
támasszon az egyetem kutatói számára 
a piac által vezérelt alkalmazott kutatási 
irányok tekintetében.
Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium szakpolitikai támogatásával 2019-
ben elindult a Területi Innovációs Plat-
form (TIP) program a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerve-
zésében. 
A TIP célja, hogy az egyetemi tudásbázi-
sokra épülve olyan térségi szerveződé-
sek jöjjenek létre országszerte, amelyek 
egyszerre biztosítanak lehetőséget az 
innovációs szakpolitikai irányok közvet-
len megismerésére, a helyi innovációs 
ökoszisztéma szereplői közötti együtt-
működések kialakítására, erősítésére 
és új szakmai alapok létrehozására. Ré-
giónkban a PTE, mint egyetemi központ 
köré felépülő innovációs ökoszisztéma 
jövőbeli teljesítménye és versenyké-
pessége szempontjából kulcsfontossá-
gú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, 
felsőoktatási és kutató intézmények, 
vállalkozások és szakmai szervezetek – 
kapcsolatai helyi szinten is megerősöd-
jenek, az intelligens szakosodási stra-
tégia mentén fokozva egy-egy térség 
innovációs képességét.
E törekvés újabb állomása azoknak az 
együttműködési megállapodásoknak 
az életre hívása, melyeket a PTE a Tolna 

megyei, valamint a Somogyi Kereske-
delmi és Iparkamarákkal írt alá a na-
pokban. 
Az együttműködések célja, hogy az 
egyetem pécsi dominanciájából adó-
dóan a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamarával hagyományosan szoros 
kapcsolatokat hasonló szintre emelje a 
régiót alkotó másik két megye szakmai 
szervezeteivel is. 
A kamarák helyi beágyazottságuknak 
köszönhetően jelentős közvetítő sze-
repet játszhatnak az egyetem és a he-
lyi KKV kapcsolatának építésében. Az 
együttműködés a teljesség igénye nél-
kül kiterjed többek között rendszeres 
szakmai egyeztetések, rendezvények 
lebonyolítására, tapasztalatcserére, kö-
zös pályázati lehetőségek kihasználásá-
ra. A térségek vállalatainak közös meg-
szólításával az együttműködés a kutatás 
fejlesztési és innovációs tevékenysége-
ken túl kiterjed az oktatás területére is, 
például gyakorlatok és duális képzési 
modulok életre hívásával. 
A kamarák térségükben kiemelkedő 
szerepet töltenek be a KKV-k elérésé-
ben, mozgósításában, szolgáltatása-
ikkal folyamatosan jelen vannak azok 
mindennapjaiban. 
A helyi gazdasági szereplők fejlesztési 
projektjeinek megismerése, az azokban 
rejlő egyetemi fejlesztési lehetőségek 
felkutatása, a lehetséges piaci együtt-
működések kiaknázására, közös KFI pá-
lyázati programok azonosítása minden 
érintett fél közös érdeke. 

A cikk a 2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00015 
azonosítószámú, Tudástranszfer tevékenysé-
gek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az 
Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma 
kialakítása érdekében című projekt keretében 
jött létre.

ÚJABB FEJEZETÉHEZ ÉRKEZETT AZ INNOVÁCIÓS  
ÖKOSZISZTÉMA ÉPÍTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

Együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem  
a Tolna megyei és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával
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Idén május 1-én volt a 17. évfordulója annak, 
hogy Magyarország az Európai Unió teljes 
jogú tagjává vált. A 2004. évi 10 tagállamos 
kiterjesztés volt az EU történetének legna-
gyobb bővítési köre, majd 2007-ben Románia 
és Bulgária, aztán 2013-ban Horvátország 
vált a közös európai család tagjává. 

Hazánk már a 60-as évek végétől, ke-
reskedelmi és mezőgazdasági szerző-
dések révén kezdett nyitni az Európai 
Közösségek irányába, és az 1970-es 
évektől ágazati megállapodások jöttek 
létre a Bizottság kezdeményezésére. 
1988-ban került sor az első Magyar- Eu-
rópai Közösségek kereskedelmi szer-
ződés létrehozására, és 1990-ben bein-
dult a PHARE program. Magyarország 
1998-as luxemburgi csúcstalálkozó óta 
folytatott csatlakozási tárgyalásokat az 
Európai Unióval, melyek 2002-re feje-
ződtek be. A csatlakozás időpontjára 
kiépült a működő piacgazdaság és ko-
moly jogharmonizáció ment végbe. Az 
ügydöntő népszavazást 2003. április 
12-én tartották meg 45,62 százalékos 
részvétellel. A szavazatok 83,76%-a 

támogatta a belépést, a népszavazás 
eredményes volt. Az EU történetének 
legnagyobb bővítésére 2004. május 
1-én került sor Athénban. Magyaror-
szág mellett Ciprus, Csehország, Ész-
tország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia 
írta alá a Csatlakozási Szerződést. Az új 
tagállamok számára a csatlakozás sza-
baddá tette a határok átjárását, lehe-
tővé vált a nyugat-európai munkavál-
lalás, továbbá az áruk, a szolgáltatások 
és a tőke szabad mozgása. Az egységes 
európai szabályozás jelentősen átalakí-
totta a polgárok életét.

17 év - 17 km
A 17 évvel ezelőtti csatlakozásra emlé-
kezve szervezte meg az Európai Bizott-
ság Magyarországi Képviselete és az 
Európai Parlament Magyarországi Kap-

MAGYARORSZÁG 17 ÉVE TAGJA AZ EURÓPAI UNIÓNAK
csolattartó Irodája.  17 kilométeres tá-
vot kellett teljesíteniük a résztvevőknek 
– egyénileg vagy kétfős csapatban. A 17 
kilométer kötetlenül, bárhol teljesíthe-
tő volt május 1. és május 9. között. Az 
útvonal összeállításánál előny volt, ha 
a résztvevő elhalad valamilyen európai 
uniós támogatásból megvalósult fej-
lesztés mellett, ehhez útvonaltippeket 
is közzétettek az esemény honlapján.  A 
teljesítményeket elismerő oklevéllel dí-
jazták, és az első 2000 résztvevő egyedi 
érmet is kapott.

A Kaposvár környéki futók elsősorban a 
Desedát választották úti célul, köztük 
volt a a Europe Direct iroda vezető-
je, Puha Anikó is, aki az elsők között 
teljesítette a távot. 

Puha Anikó és Wilhelm Renáta

1921. május 21-én született Andrej Dmitri-
jevics Szaharov orosz magfizikus az 1975. 
évi Nobel-békedíj kitüntetettje. A róla el-
nevezett Szaharov-díjat az Európai Parla-
ment 1988-ban alapította és évente ítéli 
oda az emberi jogok védelméért és a gon-
dolatszabadságért.

Szaharov a Moszkvai Állami Egyetem fizi-
ka szakán végzett, az 1940-es évek máso-
dik felében a hidrogénbomba előállításán 

dolgozott. A bom-
ba  1953-ban ké-
szült el Szaharovot 
még ebben az év-
ben beválasztották 
a Tudományos Aka-
démiába, amely-
nek 32 évesen ő 

volt a legfiatalabb tagja. 1958-ban kiadott 
két cikket a nukleáris robbanás hatásairól. 
1968-ban a New York Times-ban publikált 

egy esszét  Megjegyzések a békéről, a bé-
kés együttélésről és a szellemi szabadság-
ról  címmel, amelyben a fegyverek lesze-
relése és a Nyugattal való együttműködés 
mellett foglalt állást.  1970-ben lett a szer-
veződő emberi jogi mozgalom tagja, néze-
tei miatt 1980 elején Gorkijba (ma Nyizsnyij 
Novgorod) száműzték, majd 6 évvel később 
Mihail Gorbacsov demokratizálási törekvé-
seinek részeként visszatérhetett Moszkvá-
ban 1989 decemberében halt meg. 

100 ÉVE SZÜLETETT SZAHAROV

52021. május



MI A CSUDA AZ AZ EURÓPA-NAP? 
„A világbékét csak úgy lehet megőrizni, 
ha az azt fenyegető veszélyekkel arány-
ban álló kreatív erőfeszítéseket teszünk.”  
„Európát nem lehet egy csapásra felépíte-
ni, sem pusztán valamely közös szerkezet 
kialakításával integrálni.” Konkrét megva-
lósításokra, de mindenekelőtt a tényleges 
szolidaritás megteremtésére van szükség.” 
(Robert Schuman) 

Május 9. Európa napja. 1950-ben ezen 
a napon jelentette be Párizsban Robert 
Schuman francia külügyminiszter és Jean 
Monnet közgazdász a Schuman-tervként 
ismertté vált javaslatukat, amely az Eu-
rópai Unió alapját képező Európai Acél- 
és Szénközösség (ESZAK, angolul: ECSC) 
megalapításához vezetett. 

Mi volt a közösség célja? 
Az alapító tagállamok – Franciaország, az 
NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg 
és Hollandia – ötlete az volt, hogy az ESZAK 

kezelje a tagállamok területén lévő szén- 
és acélkészletet, illetve hogy közös piacot 
teremtsen számukra a vámok eltörlésével.  
Az elgondolás csak részben volt gazdasági 
kérdés, politikai megfontolások is vezérel-
ték a megalkotókat. Schuman és Monnet 
úgy vélték, ha összekötik a francia és a né-
met gazdaságot, akkor csökken a jövőbeni 
konfliktusok lehetősége. A Schuman-terv 
kimondja: “a közös termelés miatt fellépő 
szolidaritás nem csak elképzelhetetlenné 
teszi a Németország és Franciaország kö-
zötti háborút, de gyakorlatilag kivitelezhe-
tetlenné is.”

Az egyezményt 1951-ben írták alá a tagálla-
mok Párizsban, és a következő évben lépett 
életbe, az Európai Acél-és Szénközösség meg-
alakulásának hivatalos dátuma tehát 1952. Az 
eredeti hat tagállam tovább mélyítette gazda-
sági kapcsolatait és 1957-ban aláírták a római 
szerződést, amelynek értelmében 1958-tól 
megalakult az Európai Gazdasági Közösség. 
A hat alapító államhoz később további hat 
ország csatlakozott. Az első bővítésre 1973-
ban került sor, amikor az Egyesült Királyság, 
Írország és Dánia csatlakozott. 1981-ben Gö-
rögország, 1986-ban Spanyolország és Por-
tugália csatlakozott. A német újraegyesítés 
után a korábbi Kelet-Németország területe 
is a szervezet része lett. Az tagállamok 1992. 
február 7-én aláírták a maastrichti szerződést, 
hivatalos nevén a Szerződést az Európai Uni-
óról, és 1993-tól megalakult az Európai Unió, 
amely kereskedelmi, utazási és szállítmányo-
zási szabadságot adott a tagállamoknak, és 
elvezetett a közös valuta bevezetéséig.

Forrás: europa.eu

Az európai intézmények 1973 óta rend-
szeresen közvélemény-kutatásokat, úgy-
nevezett Eurobarométer felméréseket 
végeznek az összes uniós tagállamban. 
2007-ben az Európai Parlament saját kü-
lön Eurobarométer-sorozatot indított út-
jára. E felmérések kérdései elsősorban 
olyan  témákkal foglalkoznak, mint  a pol-
gárok uniós fellépéssel kapcsolatos néze-
tei, elvárásai valamint az Unió előtt álló 
kihívások.
A Magyarországra vonatkozó legfrissebb 
2020-2021 téli  Eurobarometer adatok 
főbb eredményei  szerint a magyarok:
• közül többen ítélik meg az EU-t kedve-

zően, mint negatívan (48% pozitív; 10% 
negatív; 42% semleges);

• az uniós átlagnál jobban bíznak az EU-
ban és intézményeiben (Magyarország: 
59%; EU: 49%);

• a válaszadók csupán 28%-a nyilatkozott 
úgy, hogy Magyarország jobban szembe 
tudna nézni a jövővel az EU-n kívül, 67%-
a nem ért egyet ezzel az állítással;

• a koronavírus-járványra adott uniós 
válaszlépések alapján a magyarok há-
romnegyede (77%; EU 59%) gondolja 
úgy, hogy az EU jó döntéseket fog hoz-
ni a jövőben;

• az EU legfontosabb jelenlegi problémá-
jának az egészségügyet (32%), a gazda-
sági helyzetet (31%) és a bevándorlást 
(30%) tartják.

MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ  
FŐBB 2020-2021 TÉLI  EUROBAROMETER ADATOK
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Európai Parlament ismertette álláspontját 
a más néven Covid19-nek nevezett igazol-
ványról.  Az uniós intézmények célja, hogy 
a nyári turistaszezon kezdete előtt meg-
állapodásra jussanak a jogszabály végső 
formájáról.

A tagállamok képviselői az e-egészségügyi 
hálózatban megállapodtak a rendszer 
megvalósításának főbb műszaki előírása-
it ismertető iránymutatásokról. Ez döntő 
lépés a szükséges infrastruktúra uniós 
szintű létrehozása szempontjából. Ezzel 
párhuzamosan a tagállamokat arra ösz-
tönzik, hogy vezessék be a nemzeti szin-
ten szükséges műszaki megoldásokat. A 
folyamatban lévő jogalkotási folyamattal 
párhuzamosan rendkívül fontos, hogy 
a technikai végrehajtással kapcsolatos 
munka is haladjon, hogy 2021 júniusáig 
Unió-szerte be lehessen vezetni a digitális 
igazolványokat.
Az igazolványok birtokosainak ne kelljen 
további kötelező utazási korlátozásokra, 
például karanténra, önkéntes karanténra 
vagy tesztelésre számítaniuk, javasolja a 
Parlament. A képviselők hangsúlyozzák, 
hogy a tagállamoknak a be nem oltottak 

hátrányos megkülönböztetésének elkerü-
lése céljából és gazdasági okokból „egye-
temes, hozzáférhető, időben történő és 
ingyenes tesztelési lehetőségeket” kellene 
biztosítaniuk.
A Parlament azt is biztosítani szeretné, 
hogy az uniós igazolvány az uniós jog-
szabályok szerint bevezetett tagálla-
mi kezdeményezésekkel összhangban 
működjön. A tagállamoknak abban az 
esetben kell elfogadniuk más tagállam 
által kiállított oltási igazolást, ha az ol-
tóanyagot az Európai Gyógyszerügynök-
ség már engedélyezte (jelenleg ilyen a 
Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZe-
neca és a Janssen oltóanyag), mondják 

AZ UNIÓS ZÖLDIGAZOLVÁNYRÓL
a képviselők. Minden tagállam maga 
döntheti el, hogy olyan oltóanyaggal 
elvégzett oltásról szóló igazolást is elfo-
gad-e, amely legalább az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti al-
kalmazási engedélyt kapott oltóanyago-
kat tartalmazó listáján szerepel.
Az igazolványokat és az azokon talál-
ható elektronikus bélyegzőket a csa-
lás és hamisítás elkerülése érdekében 
ellenőrizni kell. Azonban az igazolvá-
nyokban szereplő személyes adatokat 
a célország nem őrizheti meg, és uniós 
szinten sem hoznak létre központi adat-
bázist. Az adatokat kezelő és befogadó 
szervek közintézmények lesznek, így az 
európaiak gyakorolhatják az általános 
adatvédelmi rendelet  által biztosított 
jogaikat.
A képviselők végül kiemelték,  hogy a 
Covid19-oltóanyagokat nagy tömegben 
és megfizethető áron kell előállítani, és 
globálisan kell elosztani. Emellett komoly 
aggodalmat fogalmaznak meg azon prob-
lémák miatt, amelyet a termelési és szál-
lítási ütemtervet be nem tartó vállalatok 
okoznak.

www.europarl.europa.eu

Lezárult irodánk számára egy korszak. 
Köszönjük szépen minden partnerünknek 
az együttműködést, és minden követőnk-
nek a figyelmét! Egyúttal nagy örömmel 
tudatjuk, hogy továbbra is állunk rendel-
kezésetekre, hiszen sikeresen pályáztunk 

az iroda működtetésére 2025-ig. Azon 
dolgozunk, hogy a jövőben is hasznos in-
formációkkal, érdekes programokkal tud-
juk önöknek szolgálni. Irodánk a szokott 
helyen és nyitva tartással vár továbbra is 
minden kedves érdeklődőt: 
Magyarországon 17 újgenerációs EUROPE 
DIRECT központ tájékoztatja országszerte 
a lakosságot, hogy május elsejével meg-
újult EU-szerte az Európai Bizottság által 
koordinált EUROPE DIRECT hálózat. Ma-
gyarországon mostantól 17 megyeszék-
helyen működik EUROPE DIRECT európai 
uniós tájékoztató szolgálat. 
Az irodákban európai uniós szaktanács-
adók várják az érdeklődőket gyakor-
lati és testreszabott tájékoztatással. A 
EUROPE DIRECT irodák a személyes és 
online ügyfélszolgálat mellett számos 
programot – szakmai konferenciákat, 
információs napokat, képzéseket, fóru-
mokat, EU-tanórákat, versenyeket – kí-
nálnak a polgárok számára. Elkötelezet-
tek amellett, hogy az ország legkisebb 
szegletébe is eljuttassák az Európai Uni-
óról szóló információkat: rendszeresen 
kitelepülnek falunapokra, fesztiválokra 
és egyéb rendezvényekre, ahol az em-
berek közvetlenül fel tudják tenni az 
EU-val kapcsolatos kérdéseiket, illetve 
ingyenes információs anyagokhoz jut-
hatnak hozzá. 

A 17 irodából álló magyarországi há-
lózat a hetedik legnagyobb az EU-ban 
Franciaország, Németország, Olaszor-
szág, Spanyolország, Lengyelország és 
Románia után. 
Az Európai Bizottság évi 516 800 euró-
val támogatja a magyarországi EUROPE 
DIRECT irodák működését. 
Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviseletének vezetője így 
nyilatkozott: 
„A EUROPE DIRECT irodák eddig is fon-
tos sarokkövei voltak a magyarorszá-
gi EU-s tájékoztatásnak. Örülök, hogy 
az újabb generációban is számos régi 
iroda folytathatja kiemelkedő mun-
káját. Az Európai Bizottság fontosnak 
tartja, hogy a magyar polgárok is or-
szágszerte értesülhessenek az uniós 
tagságunk erdeményeiről és kapjanak 
tájékoztatást vagy segítséget a min-
dennapi életüket érintő EU-s kérdé-
sekben, illetve első kézből tájékozód-
hassanak az uniós intézkedésekről. 
Bízom benne, hogy az új, polgárok be-
vonására irányuló kezdeményezések-
kel, mint amilyen az Európa jövőjéről 
szóló konferencia, még szorosabb és 
közvetlenebb lesz a kapcsolat az eu-
rópaiak és az EU-s intézmények kö-
zött. Ebben is fontos szerep jut majd 
az újgenerációs irodáknak.”

MEGÚJUL A EUROPE DIRECT HÁLÓZAT

ELÉRHETŐSÉGEK
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Tel.: +36 82 501 035
somogy@europedirect.hu
apuha@skik.hu
facebook.com/EDSomogy
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2020. szeptember 1-től új szakképzési 
rendszer került bevezetésére, a szakkép-
zésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 
végrehajtási rendelete alapján.
Az új szakmajegyzék alapján tanulmá-
nyaikat megkezdett tanulók 2021-től - az 
ágazati alapoktatást és -vizsgát követően - 
szakirányú oktatásuk idejére szakkép-
zési munkaszerződéssel vehetnek részt 
duális képzőhelyen az oktatásban. 
A szakképzési munkaszerződés a gazdál-
kodó szervezet és a tanuló/képzésben 
részt vevő között jön létre, de a kamarák 
nem jegyzik ellen és nem veszik nyilván-
tartásba sem a szakképzési munkaszer-
ződéseket. (A kifutó rendszerben tanuló 
diákok tanulószerződéseit a kamara to-
vábbra is ellenjegyzi és nyilvántartásba 
veszi!)
Azonban csak az a gazdálkodó szervezet 
vagy képző központ köthet szakképzési 
munkaszerződést, aki szerepel a kamara 
duális képzőhely nyilvántartásában!
Annak érdekében, hogy minden jelenlegi 
és leendő duális képző partnerünk pon-
tos információkkal rendelkezzen az új 
szakképzési rendszer szabályairól, a ka-
mara duális képzési tanácsadói egy sze-
mélyes tanácsadás keretében nyújtanak 
tájékoztatást alábbiakról:
• kamarai nyilvántartásba vétel módja, 

feltételei
• szakképzési munkaszerződés megkö-

tésének módja, feltételei
• dokumentumok
• finanszírozás

Azok a szervezetek, akik szeretné-
nek duális képzőhelyként részt venni 
szakképzési munkaszerződés meg-
kötésével a szakképző iskolai tanu-
lók képzésében - be kell nyújtaniuk 

KOZMETIKUS  
MESTERKÉPZÉS ÉS 

MESTERVIZSGA
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
kozmetikus mestervizsgára felkészítő 
képzést indít kaposvári helyszínnel. 
A jelentkezés feltétele szakirányú szak-
mai végzettség és minimum 5 év szak-
irányú szakmai gyakorlat. A szakmai 
gyakorlat utolsó időszaka nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés 
időpontjában az utolsó szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 

A képzés tervezett helyszíne: Kaposvár
A képzés tervezett kezdési időpontja: 
2021. június 8.
A képzés tervezett befejezése és vizsga: 
2021. november

A képzés időtartama: 
180 óra, heti egy nap elfoglaltsággal 
kb. fél év 
A képzés tananyaga: 110 óra szakma 
specifikus ismeretek; 30 óra vállalko-
zás vezetési ismeretek, 40 óra pedagó-
giai módszertani ismeretek

A mestervizsga feladatai:
1. központi interaktív vizsga, mely az el-

méleti ismeretek számonkérését tar-
talmazza

2. projektfeladat – portfólió, szakmai be-
szélgetés, gyakorlati műveletek 

A képzés és vizsgadíj finanszírozására 
korlátozott létszámkeretig támogatási 
lehetőség áll rendelkezésre. Támogatás 
igénybevétele esetén az önerő össze-
ge: 84.000 Ft.
A kozmetikus mesterképesítés képzési és 
kimeneti követelménye, a képzési prog-
ram, valamint a jelentkezési lap kamaránk 
honlapján elérhető.

Jelentkezés, képzéssel és vizsgával 
kapcsolatos további információ:

Kovács Marianna
mestervizsga referens
30/791-2430
mkovacs@skik.hu

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK SZEREPVÁLLALÁSA  
A MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉSBEN

nyilvántartásba vételi kérelmüket az 
illetékes területi kamara felé a nyil-
vántartásba-vételi kérelem nyomtat-
ványon, mely honlapunkon elérhető.

A kérelem beérkezése után a nyilvántartást 
vezető szerv (területi kamara) közigazga-
tási hatósági eljárás keretében győződik 
meg a feltételek meglétéről. 
Az ellenőrzésben részt vevő kamarai és 
szakképző iskolai szakértők a nyilvántar-
tásba vételi eljárásban helyszíni szemle 
során vizsgálják a jogszabályi feltételeket.

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó 
szervezet vagy képzőközpont vehető 
nyilvántartásba,
• ahol biztosítottak a szakirányú oktatás 

folytatásának jogszabályi feltételei,
• amely rendelkezik az oktatni kívánt 

szakma képzési programjával
• amely a jogszabályban meghatározott 

végzettséggel és szakképesítéssel vagy 
szakképzettséggel és gyakorlattal ren-
delkező személyt foglalkoztat,

• amely rendelkezik a duális képzőhely 
által vállalt szakirányú oktatáshoz szük-
séges eszközzel és felszereléssel, vala-
mint

• a minőségirányítási feladatok eseté-
ben:
– minőségirányítási rendszert működ-
tet vagy
– a gazdasági kamara által kidolgozott 
szempontrendszerben meghatározott 
minőségi követelményeknek megfelel.

Az ellenőrzést követően, a szervezet meg-
felelősége esetén a területi kamara be-
jegyzi a szervezetet a duális képzőhe-
lyek nyilvántartásába, amely közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.

Amennyiben további kérdései merülnének fel a szakirányú oktatással, valamint a 

szakképzési munkaszerződés kötéseivel és a nyilvántartásba vételi eljárás rendjével 

kapcsolatban, duális képzési tanácsadóink az alábbi telefonszámokon állnak ren-

delkezésre:

Akkermanné Surányi Edina duális képzési tanácsadó 30/691-7792; esuranyi@skik.hu 

Dornacker Nóra duális képzési tanácsadó 30/865-6801; ndornac ker@skik.hu 

Mészáros Balázs duális képzési tanácsadó  30/558-9556; bmeszaros@skik.hu 

Némethné Varga Brigitta duális képzési tanácsadó 30/229-1219; bvarga@skik.hu 

Ördögh Róbert duális képzési tanácsadó  30/691-7791;rordogh@skik.hu

Vercz Erika duális képzési tanácsadó  30/791-2451 evercz@skik.hu



92021. május

MEGKEZDŐDÖTT A VIZSGAIDŐSZAK  
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN

2021. május 10-én megyeszerte megkez-
dődtek a szakmai vizsgák a szakképzést 
folytató intézményekben, közel 1200 vég-
zős tanulónak drukkolhatunk a sikeres zá-
róvizsga letételéért.

Somogy megye 19 intézményében, 53 
szakmában összesen 139 vizsga kerül 
lebonyolításra a május-júniusi vizsgaidő-
szakban.
2020. szeptember 1-jétől az iskolai rend-
szerű szakmai vizsgák esetében a szak-
képzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 
a szakképzésről szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
és annak módosító 319/2020. (VII.1.) kor-
mányrendeletének rendelkezései léptek 
érvénybe.

Az új szakképzési rendszer értelmében a 
szakmai vizsga vizsgabizottsága három 
tagból áll, amelynek
a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a 
vizsgázó tudásának felmérését,
b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel 
a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
c) értékelési feladatokat ellátó tagja minő-
síti a vizsgázó teljesítményét.
A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat 
ellátó tagját, azaz a vizsgafelügyelőt a 
szakmai vizsga helyszíne szerinti területi-
leg illetékes gazdasági kamara delegálja.
A szakképzést folytató intézményekben 
a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsga-
időszakában a SZFHÁT/47809/2021-ITM 
Egyedi Miniszteri Határozat értelmében a 
szakmai és vizsgakövetelményekben fog-

lalt szóbeli vizsgatevékenységet nem kell 
megszervezni.
A szakmai vizsgák mellett májusban kezde-
tét veszik az év végi ágazati alapvizsgák 
is, melyek az új rendelkezések bevezetésé-
vel a korábbi szintvizsgákat váltották fel. Az 
ágazati alapvizsgát – mely az adott ágazat-
ban történő munka végzéshez szükséges 
szakmai alaptudást és kompetenciát or-
szágosan egységes eljárás keretében méri 
- a szakképző intézmények szervezik, a te-
rületileg illetékes gazdasági kamara pedig 
az ágazati alapvizsgák elnökeit delegálja. A 
szakképző intézmények többsége az ágaza-
ti alapvizsgákat a szakmai vizsgák lezárása 
után, június második felére tervezi. Közel 
10 ágazatban több, mint 50 vizsga várható 
a megyében.

Két megyei húzó ágazat képviselői részére 
szervezett kamaránk online szakmai fóru-
mokat az elmúlt időszakban.
Áprilisban a kereskedelmi ágazat terü-
letét érintő kérdésekben került sor a 
programra.
A fórum első két témájának előadója 
László Gábor, a TESCO Akadémia Kft. ok-
tató-projektmenedzsere volt, aki egyben 
a Kereskedelem Ágazati Készség Tanács 
(ÁKT) elnöke is.
Elsőként bemutatta az ágazati készségta-
nácsok összetételét, működését, és létre-
hozásuk célját, majd részletesen beszélt a 
kereskedelmi ÁKT eddigi munkájáról.
A második előadása során tájékoztatott 
arról, hogy a 2020 márciusától bevezetett 
korlátozások hogyan érintették a gyakorlati 
képzőhelyeket, ezen belül a TESCO-t, akik-
nél 89 telephelyen közel 500 tanuló vesz 
részt oktatásban. Beszélt a digitális oktatás-
ra való átállásról, annak kezdeti nehézsége-
iről, valamint bemutatta az általuk kifejlesz-
tett telefonos applikációt, aminek osztatlan 
sikere volt a tanulóik körében.
Harmadikként Buneváczné Nagy Etelka, 
pályázatíró az L&E Kft ügyvezetője a Ma-
gyar Falu Program keretében megvalósu-
ló „Kistelepülési üzletek támogatásáról” 
szóló pályázati lehetőségről beszélt, rész-

letesen bemutatva a bekerülés feltételeit 
és a szükséges dokumentumokat.
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő élelmiszeripari ágazati 
munkacsoport is online ágazati fóru-
mot szervezett május elején.
A szakmai fórumon a résztvevők bete-
kintést kaphattak az élelmiszeriparban 
jellemző minőségbiztosítási rendszerek 
tanúsításába, a vállalati minőség-ellenőr-
zésbe, valamint az élelmiszeripari techno-
lógiák gépi fejlesztési lehetőségeibe. Pin-
tér Ferenc a Profiso Kft ügyvezetője hívta 
fel a figyelmet a megváltozott körülmé-
nyekre, arra, hogy a szervezeteknek meg 

kell felelniük az egyre szigorodó és mindig 
újabb jogszabályi követelményeknek, va-
lamint a versenypiaci helyzetnek.
Második előadóként Szabó Ferenc az ESH 
Embedded Systems Hungary Kft. termék-
fejlesztési igazgatója tartott tájékoztatót 
az elektronikai és digitális termékfejlesz-
tésben rejlő előnyökről.
A harmadik napirendi pontban dr. Cson-
ka Arnold egyetemi docens, az Üzleti 
Szabályozás és Információmenedzs-
ment Intézet oktató-kutatója tartott 
tájékoztatót az egyetem új szakirányú 
továbbképzéséről, az élelmiszerlánc 
menedzsment képzésről.

ÁGAZATI FÓRUMOK A KAMARÁBAN



A koronavírus járvány időszak első hónapjaiban spontán vál-
lalkozói kezdeményezésként néhány kamarai tag felajánlot-
ta segítségét a többi vállalkozás számára. Első körben például 
tanácsadást, kedvező biztosítási konstrukciót, kedvezményes 
nyelvtanulást, online marketing konzultációt kínáltak, és a fel-
ajánlások száma azóta is bővül.

A járvány nehéz hónapjaiban valóban jól jött minden segítség és 
jószándékú megnyilvánulás.
A kezdeményezést szeretnénk kibontakoztatni és minél több 
kamarai tag vállalkozást bevonni a körbe, hogy színes és sokol-
dalú legyen a kínálat. 
Ez a kamarai tagok szolidaritásának egy formája is lehet, mely-
nek keretében kamarai tagok nyújtanak kedvezményeket kama-
rai tagoknak. A rendszer előnyös mindenkinek: a kedvezményt 
igénybe vevőknek és a kedvezményt nyújtóknak egyaránt, hi-
szen ez  reklámot és többlet forgalmat is jelent. 
Ha Ön is részt venne az akcióban, kizárólag önkéntes ka-
marai tagoknak nyújtott bármiféle kedvezménnyel, kér-
jük jelezzen az alábbi elérhetőségeken: 
athurzo@skik.hu, 82/501-025
A rendszer működtetésének kidolgozása jelenleg még folyamat-
ban van (résztvevők toborzása, kedvezménykártya bevezetése, 

SEGÍTSÜNK EGYMÁSNAK!
promóció módja, stb), de a munkát nagyban segítené, ha elő-
zetesen  láthatnánk, hogy kik csatlakoznának a „kedvezmény 
klubunkhoz”. 

Eddig az alábbi vállalkozások jelezték  
részvételi szándékukat:
Császár Vendéglő – Kaposvár
Csurgó-Coop Zrt
Dóra Barkácsüzlet – Marcali
EBC Winsure Zrt. (biztosítás) – Kaposvár
Happy End Nyelviskola – Kaposvár
Imi-Hami Gyorsétterem – Kaposvár
Infocentrum Bt. (informatika) – Kaposvár
Ispiro Kft. ( vállalati kommunikációs tanácsadás) 
Makkos Vendéglő – Fonyód
Marázplast Áruház – Kaposvár
Mészárosné Borbás Orsolya (online marketing tanácsadás) – Siófok
Mogyorósy Mihály késes, köszörűs – Kaposvár
Profiso Kft. ( minőségbiztosítás) – Kaposvár
Slendy Kft (pékség) – Kaposvár
Tenisz Club Étterem – Kaposvár
Web200 Kft. (informatika) – Kaposvár
Webflow Kft. (online marketing tanácsadás) – Kaposvár

HIRDESSEN A SOMOGYI GAZDASÁGBAN! 
A Somogyi Gazdaság havonta jelenik meg és jut el névre szólóan 
valamennyi kamarai taghoz, társkamarákhoz, partnerszerveze-
tekhez, rendezvényeinken részt vevő vállalkozásokhoz.

HIRDETÉSI DÍJAK: 
Színes hátoldal  144.000.- Ft + ÁFA

Belső oldalak: 
Teljes oldal (180 x 240 mm)  90.000.- Ft + ÁFA
Fél oldal (180 x 117 mm)  45.000.- Ft + ÁFA
Negyed oldal ( 88 x 117 mm)  22.800.- Ft + ÁFA
Hatod oldal ( 88 x  87 mm)  15.600.- Ft + ÁFA
Nyolcad oldal ( 88 x  57 mm)  12.000.- Ft + ÁFA
Tizenketted oldal ( 44 x  87 mm)   8.400.- Ft + ÁFA
Tizenhatod oldal ( 44 x  57 mm)   6.000.- Ft + ÁFA

Ugyanezeken a belső oldali árakon PR cikk jelentethető meg a 
kamarai honlapon egy hónapra. Lehetőség van az újságban szó-
rólapok, reklámok elhelyezésére is!

A SKIK TAGJAI 25 % KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.

Kétszeri megjelentetés esetén további 10%, háromszori megjelente-
tés esetén 15% kedvezményt biztosítunk. 

A hirdetések ügyében információ: 

Thurzó Ágnes sajtóreferens
telefon: 
82/ 501-025 vagy 30/23-78-004 , 
e-mail: athurzo@skik.hu 

SOMOGYI 
     GAZDASÁG

VÁLTOZIK A SZÉP-KÁRTYA ALSZÁMLÁIN 
LÉVŐ ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA

A SZÉP-kártya szálláshely alszámlájáról  
már akár állatkerti belépő is vásárolható

2021. április 25-től változik a SZÉP-kártya alszámláin szereplő 
összegek felhasználási rendje. Jelenleg az egyes alszámlán jó-
váírt összegeket a kártyabirtokos csak az alszámlákhoz tartozó 
szolgáltatások értékének a kiegyenlítésére használhatja.
A 178/2021. (IV.15.) Korm. rendelet szerint az Szja tv. 71. § (1) 
bekezdése alapján béren kívüli juttatásként az egyes alszámlák-
ra utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a szolgáltató a Szé-
chenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően az ere-
deti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó 
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán 
lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az 
egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál megha-
tározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem 
értve a szolgáltatás közvetítését – felhasználhatja.
Tehát április 25-től a szálláshely, vendéglátás, illetve a sza-
badidő alszámlákra befizetett összegből bármely alszámlá-
hoz kapcsolódó szolgáltatások értéke is kiegyenlíthető lesz. 
A SZÉP-kártyával rendelkező magánszemélyeknek év végéig 
így nem kell azt vizsgálniuk, hogy mely alszámlájáról egyenlít-
se ki például a szállás, éttermi vagy állatkerti belépők értékét, 
mivel azt bármely alszámla egyenlegének terhére megteheti.
Az alszámlák közötti átjárhatóság 2021. év végéig biztosított.

Forrás: Saldo Adótanácsadás
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A 2020. ÉVRE VONATKOZÓ 
KISKERESKEDELMI  

KÜLÖNADÓ ÖSSZEGÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA

Mely év számít a Kisker tv. értelmében első adóévnek?
A kiskereskedelmi adót a 2020. május 1-jétől június 9-ig 
hatályban lévő, a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtá-
sa érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kis-
kereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vezette be, majd 
az a Kiskertv. (2020. évi XLV. tv.)  kihirdetésével törvényi 
szintre emelkedett.
A törvény értelmében az adó alanya adókötelezettségét 
az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó nap-
jáig állapítja meg és vallja be a 20KISKER nyomtatványon. 
Az adóévi adó és a már megfizetett adóelőlegek esetleges 
különbözetét is eddig kell megfizetni. Ha az adóévre meg-
fizetett adóelőleg összege több, mint az adóévre bevallott 
adóösszeg, a különbözet az adóévi adóbevallás benyújtá-
sának napjától igényelhető vissza.
Az első, azaz 2020-as adóévre speciális szabályokat állapít 
meg a törvény, melyek a naptári évvel megegyező üzleti 
éves és már 2020. adóévben is működő adóalanyok ese-
tében a következők:
A Kiskertv. alapján  az első adóévnek minősül az adózó 
2020. június 10-ét magába foglaló adóéve.
  Erre az első adóévre vonatkozó, kiskereskedelmi tevé-
kenységből származó teljes nettó árbevétel az első kiske-
reskedelmi adóévi adóalap. Az adó összege erre a nettó 
árbevételre a tv. 6. §-a szerinti adómértékkel megállapított 
számított összeg, amelyet megfelelően arányosítani kell.
Az arányosítás szabályai a következők. · Ha az adózónak 
folyamatos az adóéve, az első adóév fizetendő adója a 
2020. május 1-jétől az első adóév végéig terjedő időszak 
napjainak az első adóév naptári napjaiban képviselt ará-
nyában megállapított összeg.
Példa: A naptári év szerint, folyamatosan működő vál-
lalkozásnak a 2020. adóévi nettó árbevétele 220 mil-
liárd forint. Az erre jutó számított adó 3309,5 millió 
forint. Ennek azonban csak a május 1-december 31. kö-
zötti napokra (245 nap) jutó összegét kell megfizetni. 
(3309,5/366)×245=2215,37568 millió forint.
A 2021. évben fizetendő előleg bevallása az éves elszámo-
ló bevallásban történik. Előlegként a 2020. évi adóalap után 
számított, nem arányosított adóösszeget kell két részletben, 
az adóév 7. és 10. hónapjának 20. napjáig megfizetni.
Amennyiben az adóalany 2020. májusban vagy júniusban 
elmulasztotta bevallani az adóelőleget, az éves elszámo-
ló bevallás benyújtása előtt pótolja ezt a kötelezettségét 
szintén a 20KISKER nyomtatványon.

Forrás: Saldo Adótanácsadás

EKHO ALKALMAZÁSA  
MEGBÍZÁSI  

JOGVISZONYBAN
Meg kell-e emelni az általános közterhek alapját a 10 száza-
lék költséghányaddal?
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 3. § (1) be-
kezdése szerint ekhoval teljesíthető a közterhek megfizeté-
se, ha a magánszemély az adóévben bármely tevékenység-
gel összefüggésben megbízási szerződés alapján a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a további-
akban: Szja tv.) szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő 
magánszemélyként olyan jövedelmet szerez, amely után a 
közteherviselési kötelezettségek teljesítése az általános sza-
bályok szerint történik.
A közterhek általános szabályok szerinti fizetése azt jelenti, 
hogy az adott jövedelem adójának és járulékainak megfizeté-
se az Szja tv., valamint a társadalombiztosítás ellátásaira jo-
gosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. 
évi CXXII. törvény, illetve a szociális hozzájárulási adóra és a 
szakképzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezé-
sek szerint történik.
Megbízási jogviszony esetében a minimálbér utáni közte-
herfizetés nem induló feltétele az ekho alkalmazásának, csu-
pán az ekhoval adóztatható bevétel nagyságára hat ki.
Az Ekho tv. 3. § (4) bekezdése értelmében, ha a magánsze-
mély általános szabályok szerint adózó jövedelme az adóév-
ben eléri az év első napján érvényes havi minimálbér 12-sze-
resét  (mely 2021. évben is 161 000 forint*12=1  932  000 
forint), akkor 60 millió (vagy adott esetben 500 vagy 250 mil-
lió) forint bevételre alkalmazható az ekho.
Amennyiben az általános szabályok szerint adózó jövedelem 
az éves minimálbért nem éri el, akkor az értékhatár az évi 
60 millió (vagy adott esetben 500 vagy 250 millió) forintnak 
olyan hányada, amilyen arányt az általános szabályok sze-
rinti közterheket viselő jövedelem az éves minimálbérhez 
viszonyítva képvisel.
Tehát, amennyiben az ekhozandó bevétel az évben várha-
tóan eléri valamelyik említett értékhatárt, akkor legalább 
2 146 667 forint bevételre (havi 178 889 forint) az ekho nem 
alkalmazható, vagyis ebből a 10 százalék költséghányad le-
vonásával megállapított, a minimálbér 12-szeresének meg-
felelő jövedelemből (161 000 forint*12=1 932 000 forint) a 
kifizetőnek le kell vonni az adóelőleget és a tb járulékot, il-
letve meg kell utána fizetnie a szochót és a szakképzési hoz-
zájárulást. 

Forrás: Saldo Adótanácsadás
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BEMUTATKOZIK  
AZ E-TUS RENDSZER

Adatbázis az egyéni vállalkozói tevékenységekhez 
szükséges követelményekről

Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át 2020. július 1. nap-
jától az egyéni vállalkozások nyilvántartását, az egyéni vállalko-
zóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (4) 
bekezdése alapján a gazdasági kamarák azok, akik tájékoztatást 
nyújtanak az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szük-
séges információkról.
A területileg illetékes gazdasági kamarák személyre szabott tá-
jékoztatása mellé a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara létre-
hozott egy új információs felületet, az e-tus -t, azaz az Egyéni és 
társas vállalkozások alapítási és működtetési követelményeinek 
tudásbázisát, mely a következő linken keresztül érhető el: htt-
ps://e-tus.hu/etuspublic/search
Az adatbázis tájékoztatást ad arról, hogy egy adott tevékenység 
bejelentés vagy engedélyköteles-e, az adott tevékenység foly-
tatásához szükséges-e szakképesítés, illetve arról is, hogy mely 
hatósághoz szükséges fordulni egy esetlegesen fennálló köte-
lezettség teljesítése érdekében. Amennyiben egy tevékenység 
szakképesítéshez kötött, a rendszer tájékoztatást ad a jogsza-
bályban előírt szakképesítés(ek) pontos megnevezéséről, vala-
mint a képesítést előíró jogszabályhelyről is.
Fontos, hogy a végezni kívánt tevékenységek ÖVTJ szerinti beso-
rolása továbbra is a KSH hatáskörébe tartozik.

Forrás: Saldo Adótanácsadás

KISZÁLLÍTOTT ÉTELEK ÁFAKULCSA 
A TERASZOK NYITÁSA UTÁN

A vendéget fogadó éttermek alkalmazhatják-e továbbra is a ki-
szállított ételek után az 5%-os áfamértéket?
2021.04.24-től a vendéglátóhelyek a teraszaikon, kerthelyisége-
ikben meghatározott feltételek betartása mellett ismét fogad-
hatnak vendégeket. Ennek okán kérdésként merül fel, hogy a 
vendéglóhelyek teraszok nyitását követően is alkalmazhatják-e 
a kiszállított ételek után az 5%-os áfakulcsot.
A 498/2020. (XI.13.) Korm. rendelet alapján 2020.11.14-től a ve-
szélyhelyzeti intézkedéssekkel összefüggésben, annak vissza-
vonásáig az elvitelre, illetve kiszállított helyben készült étel és 
alkoholtartalom nélküli italok áfakulcsa 5%-ra csökkent.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 5%-os mértékű 
áfakulcsot azokra a kiszállításra vagy elvitelre kerülő helyben ké-
szített ételekre, és alkoholt nem tartalmazó italokra lehet alkal-
mazni, amelyeknek helyben történő fogyasztása esetén a szol-
gáltatás az Áfa tv. 3. számú melléklet II. fejezet 3. pontja alapján 
az 5%-os adómérték alá tartozna.
A fent említett Korm. rendeletben foglaltak a nyitást követően 
is érvényben maradtak, így a kiszállított ételek áfatartalmát vál-
tozatlanul az 5%-os áfakulcs figyelembevételével határozhatják 
meg azok az éttermek is, melyek kerthelyiségeikben vendégeket 
fogadnak.

Forrás: Saldo Adótanácsadás

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA A 
TELJESÍTÉST MEGELŐZŐEN

A gazdasági esemény teljesítési 
időpontját megelőzően  
kiállítható-e a számla?

A közelmúltban számos esetben kérdésként merült fel, 
hogy az értékesítő/szolgáltatás nyújtó kiállíthatja-e az ál-
tala teljesített gazdasági eseményről a számlát az Áfa tv. 
szerinti teljesítési időpontot megelőzően a vevő részére.
Természetesen igen, megteheti, de csak abban az eset-
ben, ha a számla kibocsátásának időpontjában a számlán 
szerepeltetendő adatok már ismertek.
Az Áfa tv. 163. § (1) bekezdés a) pont és a (2) bekezdés 
c) pontjának rendelkezése egy olyan időpontot határoz 
meg, mely időpontig szankciós következmények nélkül 
kiállítható a számla. A szóban forgó rendelkezések nem 
időtartamot, hanem határidőpontot rögzítenek, így egyéb 
korlátozó rendelkezések hiányában nincs akadálya annak, 
ha az értékesítő a gazdasági eseményről az Áfa tv. szerinti 
teljesítés időpontja előtt állítsa ki a számlát, feltéve, ha a 
számla kiállításának időpontjában a számlán feltüntetett 
adatok már ismertek. Igaz ez a kijelentés akkor, ha az ügy-
let Áfa tv. szerinti teljesítés időpontját annak tényállássze-
rű megvalósulása keletkezteti (Áfa tv. 55. §).
Ugyanakkor a teljesítés időpontját megelőzően kiállítható 
a számla akkor is, ha a felek a határozott időszaki elszá-
molásban állapodnak meg (Áfa tv. 58. §).
Határozott időszaki elszámolás esetén, ha a számla ese-
dékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő 
időpontra esik, akkor a fizetési határidő vagy az időszak 
utolsó napját követő hatvanadik nap lesz a gazdasági ese-
mény teljesítési időpontja. E széles körben alkalmazott 
gyakorlat esetében is rendszerint az Áfa tv. szerinti telje-
sítés időpontja (fizetési határidő) előtt történik a számla 
kiállítása, mely jogszerű.
Amennyiben az értékesítő az elszámolási időszak utolsó 
napját megelőzően állítja ki a számlát, illetve ezen időpon-
tot megelőző a fizetési határidő is, akkor az Áfa tv. szerinti 
teljesítési időpont előtt történő számlázás fogalmilag ki-
zárt, mivel ebben az esetben a számla kelte lesz az ügylet 
teljesítési időpontja.

Forrás: Saldo Adótanácsadás
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JEGYZET

AZ ÖSSZEFOGÁS IS  
VIZSGÁZIK

Egycsapásra minden más lett, amikor megjelent a covid! 
Nemcsak az egyes ember, a közösségek, hanem a vállal-
kozások is új helyzet elé kerültek. A világjárvány nem vá-
logat. Érinti a fejlett és a fejletlen országokat, szegénye-
ket, gazdagokat egyaránt. 150 millió ember szenvedése, 3 
millió ember halála jelzi a járvány eddigi útját. Szó szerint 
az élet a tét! Az Európai Unió is új kihívások elé került. A 
válsághelyzet közepette a tagországok, a régiók és a váro-
sok Unió-szerte segítséget nyújtanak egymásnak és az EU 
polgárainak. Az unió is úgy segít, ahogy tud, például bizto-
sítják a hiányzó védőfelszereléseket, orvosokat, ápolókat 
bocsátanak rendelkezésre, ellátják más tagállamok bete-
geit, közreműködnek az Európai Unión kívüli országokban 
rekedt uniós polgárok hazajuttatásában. 
A legnagyobb kihívást az oltóanyagok beszerzése jelen-
tette és jelenti napjainkban is. A válságba került ágaza-
tok megsegítése, a kilábalási programok finanszírozása, a 
gyors kiút közös keresése a mostani erőpróba lényege. Az 
már most is jól látszik, hogy a nemzetállamok és az unió 
közös törekvéseire van szükség. Nem véletlen, hogy az 
Európai Bizottság további 9 milliárd euró összegű, 2036. 
júniusi lejáratú kötvénycsomagot bocsátott ki a koronaví-
rus-járvány miatt megnövekedett munkanélküliség mér-
séklését célzó uniós program (SURE) lehívható forrásai 
számára. Úgy tudjuk, a munkahelyek és a munkavállalók 
védelme, valamint a koronavírus-világjárvány súlyos ne-
gatív társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése 
érdekében kibocsátott, 15 éves futamidejű kötvénycso-
magot 0,228 százalékos hozammal árazták be, az uniós 
bizottság a kedvező feltételeket közvetlenül továbbadja a 
tagállamoknak.
Egy ilyen helyzetben minden segítség, minden támogatás 
jól jön. A magyar gyakorlat, amely a munkaalapú rendszer 
alkalmazását tartja üdvösnek a covid utáni gazdaság fej-
lesztésében, az adózási, családtámogatási rendszerével 
korábban meglepetést okozott, ám egyre több tagállam 
érdeklődik e megoldások iránt. 
Ugyancsak felértékelődött a helyi-megyei segítség szerepe 
is, s így új megvilágításba kerül a SKIK országosan is egye-
dülálló támogatási rendszere. Az élet közvetlen védelme 
után ugyanis a gazdaság feltételeinek a biztosítása a kulcs-
kérdés. Mert ha munka van, akkor minden van! Az Európai 
Unióban is!

Lengyel János
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MEGHÍVÓ 
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

A farkasok háborúja
avagy

gyakorlatias útmutató
a vállalkozói önbizalom fejlesztéséhez

című online rendezvényére

Egy indián tanmese szerint minden emberben lakik két far-
kas, ezek folyamatosan harcolnak egymással. A viselkedé-
sünket, a világlátásunkat, azt, hogy mennyire vagyunk pozití-
vak vagy negatívak - mindezt az határozza meg, hogy éppen 
melyik farkas kerekedik felül.
Gyönyörű metafora. Még egyfajta választ is ad arra, mit tehe-
tünk a harc befolyásolása érdekében. De a válasz inkább köl-
tői, mint gyakorlatias. Nekünk pedig - főleg így, a pandémia 
árnyékában - gyakorlatias válaszokra van szükségünk.
Akkor legyünk gyakorlatiasak! A vállalkozó mozgatórugója a 
magabiztossága. Nem az intelligenciája, a szaktudása, a ta-
pasztalata. A magabiztossága. Ez nem azt jelenti, hogy az előbb 
felsoroltak ne lennének fontosak. De azok egyike sem fog 
megmozdítani. Hatnak a magabiztosságra? Természetesen! 
Helyettesítik vagy kiváltják a magabiztosságot? Egyáltalán nem.
Járjuk körül tehát a vállalkozói önbizalom kérdését és keres-
sük meg a válaszokat a következő kérdésekre:

•  Mi a gyökere minden negatív érzésnek (egy szó)?
•  Mi a gyökere minden pozitív érzésnek (egy szó)?
•  Mi az önbizalom valójában?
•  Mi az elevenség és hogyan függ össze az önbizalommal?
•  Hogyan alkalmazzuk a mérnöki megközelítést az 

önbizalom fejlesztésére?
•  Mi a gond az önkritikával és hogyan tud hasznos lenni?
•  Mi köze a farkasok háborújának az egészségedhez?
•  Mi az egyetlen tényező, ami miatt követni fognak?
•  Mi a megoldás a zűrzavaros helyzetekre?
•  Mi kell ahhoz, hogy felülkerekedj a környezet 

bizonytalanságain?

Gyere, vegyél részt egy izgalmas előadáson és tanuld 
meg, hogyan hozd ki a legtöbbet a vállalkozásod mozga-
tórugójából!

ELŐADÓ: Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó
Időpont: 2021. május 27. (csütörtök) 10.00-12.00

Helyszín: ONLINE

Részvételi díj:  Önkéntes kamarai tagoknak térítésmentes
  Regisztrált vállalkozásoknak: 3.000.- Ft/fő

Információ, jelentkezés: 82/501-025, athurzo@skik.hu
Jelentkezési határidő: 2021. május 25. 



Pályázzunk sikeresen! A Somogyi Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében Büki Péter, az ECONOSERVE Kft. 
ügyvezetője      tartott online tájékoztatót május 3-án a GI-
NOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő 
mikro,- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című 
pályázatról. 

A SKIK Minőségügyi Szakmai Klubja április 29-én  online 
találkozót szervezett, melynek  keretében a Büttner Kft tevé-
kenységét és minőségbiztosítási rendszerét mutatta be Bencsik 
László projektmenedzser.

Május 3-án a társasági adót érintő 2021. évi változások 
valamint a 2020. évre benyújtandó  2029-es társasági 
adó adóbevallással összefüggő  legfontosabb tudnivalók 
címmel tartott online tájékoztatót a SKIK-nél  Matáncsi Anita 
a NAV Somogy Megyei Adó és Vámigazgatósága Ellenőrzési 
Osztály osztályvezetője. 
Képünkön: Kulcsár Tímea, SKIK gazdasági vezető  
és Matáncsi Anita

Chatbot - kommunikáció és üzletfejlesztés előnyök 
és lehetőségek címmel szervezett online tájékozta-
tót a SKIK HR Szakmai Klubja március 24-én.
A koronavírus helyzet nem csupán a vásárlókkal és a part-
nerekkel, de a munkatársakkal való kapcsolattartásra  is 
jelentős hatással van.A védekezési intézkedések miatt 
minimalizálódtak a fizikai kontaktusok, ugyanakkor  meg-
nőtt  a vezetői üzenetek száma. Fontosabbá vált a belső 
kommunikáció, igényként fogalmazódott meg a munkavál-
lalói vélemény rendszeres felmérése, az egyéni egészség-
re való napi szintű rákérdezés, mindez pedig különösen a 
munkaállomással (email-lel) nem rendelkező fizikai dolgozók 
esetében. A rendezvényen bemutatásra került a magyar fej-
lesztésű CHEQ, mely  a cégvezetés egyik legkorszerűbb bel-
ső kommunikációs eszközét kínálja a vállalatok számára. A 
CHEQ segítségével üzenetek és kérdőívek mellett titkosított 
dokumentumok is küldhetők az alkalmazottak okostelefon-
ján futó kommunikációs csatornára, jelentősen csökkentve 
a HR adminisztrációs feladatait.  A rendezvény keretében a 
résztvevők megismerhették továbbá az ügyfélszolgálati terü-
leten, valamint a webshopok számára igénybe vehető chat-
botmegoldásokat is.

Április 29-én LINKEDIN hirdetési kampányok címmel tartott 
tájékoztatót Mészárosné Borbás Orsolya, vezető online marketing 
szakértő. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a LinkedIn-en 
való hirdetési forma. De hogy kinek is éri meg igazán, mi alapján 
lehet eldönteni, hogy egy adott vállalkozás esetében potenciá-
lis hirdetési felület-e vagy sem, ez az igazán elsődleges kérdés. A  
workshop keretében megvilágítást kapott a felület hasznossága, 
működésének alappillérei és hirdetési lehetőségei. 

VISSZATEKINTŐ

Április 22-én online kerekasztalbeszélgetésre került sor „A si-
keres webáruház indítás és működtetés kulisszatitkai” 
címmel a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának szervezésében. 
A rendezvényen Ferge Balázs SEO szakértő, webáruház tanács-
adó, Wágnőder Tamás online marketing szakember és Marits 
István, a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának elnöke adott 
tippeket többek között a következő témakörökben: Mekkorát 
növekedett az e-kereskedelmi piac itthon és globálisan a pan-
démia idején?  A vásárlási szokások átalakulása. Webshop in-
dításának-, üzemeltetésének- módszerei, lépései, tapasztalatai. 
Milyen marketing lehetőségeket érdemes számításba venni?
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A SKIK és az INPUT Program által közösen 
szervezett vezetői workshop sorozat har-
madik állomása április 27-én zajlott le. 
 Az online rendezvény témája az energi-
amenedzsment volt, a résztvevők választ 
kaphattak dr. Galgóczi Gábor szervezet-
fejlesztési tanácsadótól arra, hogyan le-
het idő- és energiafelhasználásunk
optimális és hatékony? 
Az energiamenedzsment az emberi erő-
forrás két kiemelkedően fontos ténye-
zőjével foglalkozik: az energia-, és az 
időfelhasználás optimalizálásával és ha-
tékonyságával. Hányszor térünk vissza 
ugyanarra a feladatra? Tudunk egyszerre 
több dologra fókuszálni és haladni? Mitől 
tudjuk, hogy eredményes volt-e a napunk: 
listán pipáljuk az elvégzett feladatokat, 
vagy csak érzésre?

VEZETŐI PRAKTIKÁK A SIKERES VÁLLALKOZÁSÉRT

A workshop célja az volt, , hogy a résztve-
vők megtanulják hatékonyan beosztani az 
idejüket és energiájukat, eszerint tervezni 
a napjukat és a feladataikat, ezáltal jelen-

tős javulást elérve a napi teljesítményük-
ben.

A következő rész:

MEGHÍVÓ
PREZENTÁCIÓS KÉSZSÉGEK

„BÁRKI LEHET JÓ ELŐADÓ,  
EZ CSAK GYAKORLÁS KÉRDÉSE”

IDŐPONT: 2021. MÁJUS 25. (KEDD), 09:30-12:30

A prezentációs képesség magas szinten való művelése nagyon fontos minden vál-
lalkozás számára. A workshop az elméleti háttér átadása mellett lehetőséget ad a 
prezentációs eszközök gyakorlati alkalmazására, improvizáció, tömörítés, vissza-
jelzés kérés, összegzés által.
Célja, hogy segítse a résztvevőket felkészülni prezentációk tartására, a hallgató-
ságra tett hatás, a hallgatóság mélyebb bevonása, a közölni kívánt tartalom haté-
kony átadása és a hallgatóság reakcióira adott válaszok tekintetében.
Kiknek ajánljuk?
A workshopot ajánljuk azoknak, akik hatásos prezentációkat szeretnének tartani, sze-
retnének olyan technikákat megismerni, amelyek által átalakíthatják eddigi kommu-
nikációjukat.
Témák:
• Hogyan tegyünk jó benyomást a közönségre;
• A prezentáció megtervezése megfelelő stratégia mentén;
• A közönség megismerése;
• Improvizációs technikák;
• Prezentációs technikák;
• Bevezetés, lezárás és utánkövetés.

Információ: 82/501-025, athurzo@skik.hu
A részvétel térítésmentes!

DrPrezi
prezentációs tréner,

az előadás művészetének 
rocksztárja

www.drprezi.hu

dr. Németh Zoltán több, 
mint 1000 tréningnapon 

8000 résztvevőnek segített 
már jobbá válni

Több, mint 100 TEDx 
előadót készített fel

Előadok, tehát vagyok  
címmel prezentációs  

szakkönyvet írt

Retorikai klubokat alapított, 
retorikai edzőtáborokat  

szervez fiataloknak

„Benned is ott van a lehengerlő és fesztelen előadó.
Segítek, hogy szabadjára engedd!”

DrPrezi

152021. május



IRODÁK KIADÓK  
A SKIK SZÉKHÁZBAN!

Kaposváron, frekventált zöld övezeti környezetben, az Anna 
utca 6. szám alatt található öt szintes, liftes SKIK székházban 
13 m2-től 36 m2-ig irodahelyiségek részben bútorozottan havi 
1575 Ft/m2 + ÁFA áron kiadók. Az irodák egy része klimatizált, 
ezek 1733 Ft/m2 + ÁFA áron kiadóak.
Hosszú és rövid távú bérletre egyaránt lehetőség van.
A feltüntetett ár tartalmazza közüzemi költségeket, valamint az 
épületben portaszolgálat is biztosított.
Minden iroda frissen festett, új laminált padlózattal, felújított ál-
lapotban kerül átadásra.
A parkolás ingyenes, közvetlenül az irodaépülethez tartozó, az 
mellett található magánparkolóban biztosított a gépjárművek 
elhelyezése, emellett a közeli Szántó Imre utcában is lehetőség 
van ingyenesen parkolni.

Érdeklődni: 
dr. Bauer Péter jogtanácsos

telefon: 82/501-041, 30/5073563

SZÉCHENYI KÁRTYA 
VÁLSÁGHITELEK  

MEGHOSSZABBÍTVA

A Széchenyi Kártya Program Kríziskonstrukciói az év végéig 
már biztosan a vállalkozók rendelkezésére állnak, miután a 
kormány június 30. helyett december 31-ig meghosszabbítot-
ta az igénybevétel lehetőségét.
A konstrukciók eredetileg 2020 év végéig kerültek meghirdetésre, 
majd első ízben az igénybevételi határidejük 2021. június 30-ig lett 
meghosszabbítva, és most a legújabb rendelkezés szerint mini-
mum 2021. december 31-ig a vállalkozók rendelkezésére állnak.
A Széchenyi Kártya Program Krízishitelei a jelenlegi helyzet főbb 
problémáira adhatnak megoldást:
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ a napi műkö-

dési költségekre, évi fix 0,1%-os kamattal,
• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel a munkahelyek 

megőrzésére, évi fix 0,1%-os kamattal,
• Széchenyi Likviditási Hitel a vállalkozás működtetéséhez 

szükséges forgóeszköz beszerzésekre, évi fix 0,2%-os kamattal,
• Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ a beruházások finan-

szírozására, évi fix 0,5%-os kamattal,
• Széchenyi Turisztikai Kártya kifejezetten a turisztikai ága-

zatban tevékenykedő cégek működésének fenntartására,
• Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz az agrár vállalko-

zások fejlesztési, beruházási elképzelései megvalósulásának 
segítésére, évi fix 0,5%-os kamattal

A Program számai egyértelműen visszajelezték, hogy a vál-
lalkozások éltek a lehetőséggel: a Széchenyi Kártya Program 
Kríziskonstrukciói keretében azok indulása óta már több mint 
33 ezer hitelkérelmet nyújtottak be a vállalkozások, több mint 
1000 milliárd forint értékben. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások számára a 
napi kiadásaik finanszírozása az elsődleges: a Program kereté-
ben 2020-ban megkötött hitelszerződések 97 százaléka, a szer-
ződött hitelösszeg tekintetében pedig az ügyletek 95 százaléka 
volt folyószámla- vagy forgóeszközhitel.

További információ, igénylés a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban

Kaposvár: 82/501-024, 501-027
Marcali: 85/415-313

Nagyatád: 82/351-615
Siófok: 30/69-55-386


