
Új adatrögzítési kötelezettségek lépnek 
életbe  július 1-től. 
Ettől kezdve a  fel- és lerakodóhelyeknek 
is lesz feladatuk – ezzel kapcsolatban 
módosulnak a BIREG szabályai és a 
számítástechnikai háttér. 

A tájékoztató időpontja: 2021. július 8.

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!

Fontos változások a 
BIREG-ben

Irodák kiadók a 
SKIK Székházban

Széchenyi Kártya 
válsághitelek 

meghosszabbítva

Kaposváron, frekventált zöld övezeti 
környezetben 13 m2-től 36 m2-ig 
irodahelyiségek részben bútorozottan 
kiadók. 

Minden iroda frissen festett, új laminált 
padlózattal, felújított állapotban kerül 
átadásra.
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ÖN HOGY LÁTJA?
Körkérdést intéztünk a megye turizmusában érintett néhány szakembertől, hogy látja a jövőt, milyen 
várakozással tekint az előttünk álló idegenforgalmi szezon elé?

Piramis koncert  
a strandolás mellé

Lipics István,  
a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ vezetője:
A fürdők többségéhez hasonlóan a járvány alatt a barcsi fürdőt 
üzemeltető Barcs Város Önkormányzata is megtartotta vala-
mennyi dolgozóját. 
2020 évben közel 40 %-os bevétel kiesésünk volt, ami nagyon 
nehéz helyzet elé állította a fenntartót. A novemberben kezdődő 
újabb, közel fél éves teljes zárás tovább nehezítette a helyzetet. 
Ebben az időszakban karbantartásokat, felújításokat végeztünk, 
valamint a dolgozóink egy része más területen tevékenykedett.
A vendégek visszacsábítására már május elején kinyitottuk a 
fedett és élmény részlegünket, június 1-től pedig az összes me-
dencével és teljes szolgáltatással várjuk az ide érkezőket.
A látogatottságunk jelenleg kb. 50 %-os, és nagyon bízunk ben-
ne, hogy a nyári szezonban ez növekedésnek indul. Szervezés 
alatt vannak nyári programjaink, például június 26-án Piramis 
koncert lesz a fürdőben.
Mit is várhatunk az előttünk álló nyári fürdőszezonra, majd az 
év többi részére?
A fürdő látogatottságát szerintem négy tényező fogja befolyá-
solni 2021 évben.
A járvány alatti korlátozások miatt az emberek szívesen kimozdul-
nának otthonról, napozni kikapcsolódni, beszélgetni szeretnének, 
ezért majd többen szemelik ki célpontjuknak a hazai fürdőket. 
Védettségi igazolványa viszont nincs mindenkinek, így ez a tényező 
jelentősen visszafogja az embereket a fürdő látogatástól. Ennek a 
rendszernek az átgondolása sokat javíthatna a helyzetünkön.
Véleményem szerint a járvány harmadik hulláma után az embe-
rek még mindig tartanak a fertőzéstől és kerülik a tömeget, így 
ez miatt szintén kicsivel kevesebben jönnek el hozzánk.
Mivel külföldön a beoltottság kisebb, mint idehaza és nem min-
den oltással mehetnek külföldi nyaralásra honfitársaink, inkább 
belföldön keresik majd a pihenési lehetőségeket. Ez a tényező 
pedig növelheti fürdőink látogatói számát.
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központba 2019 évben még  
kb, 40-50 % -os volt a szomszédos Horvátországból érkező ven-

dégeink részaránya, amely 2020-as járványhelyzet miatt 15-20 
%-ra esett vissza. Most, hogy rendeződni látszik a határátlépés 
és ott már alkalmazzák az EU-s igazolást, napról napra többen 
érkeznek. Vannak rendszeresen visszatérő vendégeink a határ 
túloldaláról, de a 2019 évi napi több száz fős látogatólétszámra 
még úgy tűnik várnunk kell.
Ha figyelembe vesszük a tavalyi a járványhelyzet enyhülését köve-
tő szezonnyitási adatokat, azt láthatjuk, hogy a júniusi 21 %-os lá-
togatottság augusztusra elérte a 85 %-ot a 2019 évihez viszonyítva.
Úgy gondolom a tavalyi menetrend fog az idén is megismétlőd-
ni, legalább is a nyári fürdőszezonban.
Hogy lesz-e az ősszel negyedik hullám, nem tudom. De remé-
lem, hogy a beoltottság miatt az talán már nem lesz olyan sú-
lyos, mint 2020-ban volt és nem is kell bezárnunk a kapuinkat a 
nagyközönség előtt.
Úgy gondolom, ha a tavaly nyári látogatottsági mutató növeke-
dési ütem megismétlődne, úgy 2021 év végére Barcsi Gyógyfür-
dő és Rekreációs Központ elérhetné a pandémia előtti átlagos 
látogatottságát.

Tisztelt Olvasóink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  Somogyi Gaz-
daság legközelebb 2021. szeptember hónap-
ban jelenik meg.
Kellemes nyarat kívánunk!

A szerkesztőség

Világszínvonalú és páratlan  
környezet a Platán Strandon

Mészáros Miklós,  
Balatonboglár polgármestere:
Nagy várakozással állunk az idei turisz-
tikai szezon előtt, a 2021-re tervezett el-
képzeléseink már megvalósultak. Mind a 
hat szabadstrandunkon történt fejlesz-
tés, de a Platán Strand minden bizonny-
al országosan is kiemelkedik világszín-
vonalú szolgáltatásaival és páratlan 
környezetével. Csak itt több mint 1 milliárd forint fejlesztés 
zajlott le az elmúlt években: új sétányok, játszóterek, homokos 
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plázs, sportpályák, egy 800 m hosszú gumiborítású futópálya, 
rengeteg fát ültettünk és a teljes vizesblokk-rendszer is fel lett 
újítva. Nagysebességű ingyenes WIFI-szolgáltatással, új családi 
öltözőfülkékkel várjuk vendégeinket. A fiataloknak még gördesz-
ka- és tengópálya is készül, de van egy szintén gumiborítású 
kosár- és kézilabdapálya és egy kis fitneszpark is. Megújult a 
büfésor és a Borudvarban is kínáljuk a borvidék finom borait.
A Platán Strand másik attrakciója a Boglári Buborék Élmé-
nystrand óriáscsúzdákkal, gyermekmedencével, pezsgőfürdővel 
és vizes játszótérrel növeli meg a szórakozás lehetőségeit. A 
méltán népszerű, de fizetős strandterület az MTÜ 6000 millió 
forintos támogatásának köszönhetően 2022-re átépülhet és 
kibővülhet.
A Gömbkilátó és környezete is teljes felújítást kapott, a bob-
pálya és a kalandpark több mint százezer embert vonz éven-
te. Az új színes LED-díszkivilágítás rendkívüli látványossága 
a boglári partnak, mely nemcsak az autópályáról látszik már 
messziről, hanem a vitorlázóknak is egy biztos támpontot ad. 
Már megérkezett a szintén MTÜ-támogatás a várdombi attrak-
ciók további bővítésére, be is adtuk az építési engedélykérelmet 
és az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi hatástanulmányt egy 
magasösvény építésére, mely terveink szerint szintén a jövő 
évre elkészülhet. A lombkorona magasságában, a Várdomb 
keleti gerincén végig futó kilátóból csodálatos panorámát élve-
zhetnek majd a látogatók.
A helyi vállalkozóknak – különösen az építőiparban – nem jelen-
tett óriási megterhelést a pandémia, hiszen a Kisfaludy pro-
gramnak, valamint a lakásfelújítási programnak köszönhetően 
inkább munkaerőhiányról beszélhetünk. Csak a szálláshelyek 
felújításában mintegy 1 milliárd forintot költhettek el a boglári 
lakáskiadók a kormánynak köszönhetően. A kereskedelem, 
vendéglátás is tudott alkalmazkodni a helyzethez, a tavalyi 
nyári vendégéjszakák száma – többségében magyar turisták – 
pedig minden várakozásunkat felülmúlta. Idén már abban is 
reménykedhetünk, hogy beszedhetjük a kurtaxát, amelyet sz-
intén városunk fejlesztésére, szépítésére és az ingyenes stran-
dok további fenntartására fordíthatunk.

Egyedülálló regionális kínálat  
a BL Delikát kisboltban

Tóth Balázs,  
a balatonlellei BL YachtClub ügyvezetője
A vírushelyzet egyik legnagyobb vesztese a turisztikai szektor 
volt. A több hónapos vendég nélkül eltöltött időszak számtalan 
vállalkozást hozott lehetetlen helyzetbe. A gazdasági károk mel-
lett meg kellett küzdeni a lelki terhekkel is, a folyamatos bizony-
talanság mindenkit megviselt. A munkaerő piac átalakult, a bi-
zonytalanságok hatására sokan pályaelhagyóvá váltak, és nem 
is tervezik a visszatérést, ezzel nehéz helyzetbe hozva a mun-
kaadókat. A vírus a sok rossz mellett viszont sok jót is hozott a 
belföldi turizmusnak, azon belül is a Balaton régiónak. A külföldi 

utazások bizonytalansága és kockázata a hazai „vizek” felé terel-
te a vendégeket, így óriási rohamra, sőt teltházra számíthatunk 
idén nyáron a Balatonnál. A vírushelyzet további pozitív hatása, 
hogy az elmúlt években megszokott kb 50 napos szezon kitoló-
dik, a júliusi és augusztusi klasszikus főszezon mellett már most 
teljesen teltházas a június, sőt kezd feltelni a szeptember is, így 
létjogosultsága lesz annak a munkának, amit évek óta végzünk 
az egész éves balatoni szezonért. Megjelent egy új vendégréteg, 
akik eddig nem jártak a Balatonra, ezáltal az eddigi évek átlag 
3-4 vendégéjszakája felkúszott sok esetben akár 10-14 éjszakára 
is. A vendégek már tavaszi, őszi és téli desztinációként is tekin-
tenek a Balatonra, előszeretettel adják le foglalásaikat ezekre az 
időszakokra is, így nemcsak a klasszikus főszezonban, hanem 
azon kívül is könnyedén lehet teltházas napokat csinálni nem-
csak hétvégén, de sok esetben már hétköznap is. 
A vendéglátóhelyek és a szálláshelyek november óta zárva vol-
tak. Mi, a BL YachtClubban a zárás alatt sem tétlenkedtünk: csi-
nosítgattuk a kikötőt, felújítottunk több apartmant, az étterem 
konyháját, tréningeztük a kollégákat, és egy új projektbe kezd-
tünk: a BL YachtClub mellett található BL Garden Panzió aljában 
megnyitottuk a BL Delikát névre keresztelt kisboltunkat. Nem 
egy átlagos boltot álmodtunk meg! Nagyon fontos számunkra 
a régiós gondolkodás, és a régiós összefogás. Hetekig, hónapo-
kig kerestük, kutattuk a környékbeli termelőket, és gyűjtöttük 
be a finomabbnál finomabb, különlegesebbnél is különlegesebb 
termékeket! Így alakult ki a végleges árukínálat, melynek 85%-a 
a Balaton régióból származik, 58%-a Somogy megyéből és 18% 
egyenesen Balatonlelléről. Polcainkon az alábbi termékek közül 
válogathatnak a vásárlók: sajtok, tejtermékek, felvágottak, hú-
sáru, minden nap friss pékáru, lekvárok, szörpök, savanyúságok, 
tésztafélék, sós és édes kézműves finomságok, fűszerek, mézek, 
olajok és ecetek, borok, pezsgők, pálinkák, gin és cognak, kéz-
műves sörök, frissen facsart narancslé, 100 % arabica és világos 
pörkölésű kávékülönlegességek, szendvicsek, és még Bambi is 
kapható! Büszkeséggel tölt el, hogy sikerült egy országosan is 
egyedülálló regionális kínálattal rendelkező delikát üzletet lét-
rehozni a Balaton partján. Természetesen a bolt egész évben 
nyitva lesz, ezzel is elősegítve az egész éves Balaton misszióját. 



4

A klasszikus főszezonban a Balaton mindig teltházas, és megte-
lik az idelátogató turistákkal. Nekünk, turisztikai szakemberek-
nek azon kell dolgoznunk, hogy elrugaszkodjunk a lángos, nyár, 
strand szavak hármasától, és egy egész évben élő és lüktető tu-
risztikai desztinációt építsünk. A klasszikus főszezonon kívül a 
Balaton régiónak kiváló hívószó a gasztronómia és a rendezvé-
nyek. Az utóbbi időben rendezvényt tartani nem lehetett, de bí-
zunk benne, hogy ősztől minden olyan rendezvényt ismét meg 
tudunk tartani, ami az elmúlt években nagy sikerrel debütáltak. 
Balatonlellén megrendezésre kerül a Téli Vitorlás Versenysoro-
zat, a Murci Fesztivál, az Adventi vásár, a GasztroPiknik, és télen 
a GasztroFarsang is, de számos egyéb gasztronómiai és kulturá-
lis rendezvényt találunk a tó körül. 

Kajakkal, kenuval a Desedán
Túraútvonalak gyalogosan,  

kétkeréken, lóháton és vízen
Máyerné Bocska Ágnes  
a kaposvári Tourinform Iroda vezetője:
Nemcsak a szolgáltatók, de a turizmus és a kultúra is nagy veszte-
se a járványnak. A tavalyi évben minden visszaszorult, nem voltak 
programok, hónapokig home office-ban dolgoztunk, azonban a 
július és az augusztus hihetetlenül erős volt. Az emberek kiszaba-
dulva boldogan utaztak – belföldön, ami nagyon jót tett a hazai tu-
rizmusnak. Kaposvárra is rengetegen jöttek ebben az időszakban.
Most ismét várakozó állásponton vagyunk, bízunk benne, hogy  
június közepétől megindul a forgalom. Jó előjel, hogy a turista cso-
portok már érdeklődnek, már foglalják le az idegenvezetést.
Az egyéni turistáknál azt tapasztaltuk, hogy nem múzeumokba 
szeretnének most menni elsősorban, inkább a kinti programokat 
részesítik előnyben. Erre városunk és környéke kiválóan alkalmas. 
Például a Zselicben és a Deseda környékén új gyalogos és kerék-
páros túraútvonalakat állítottunk össze. Ezen kívül egy lovastúra 
útvonal is összeállításra kerül a Zselicben. 
A legújabb attrakció a desedai vízitúra útvonal. Lehet bérelni ka-
jakot, kenut és élvezni a természet közelségét. 
A csoportok ezen kívül a Virágfürdőt és az igali fürdőt is szívesen 
látogatják, valamint a Csillagpark, a Szarvasfarm és a patcai Ka-
tica Tanya is nagyon népszerű. 

Jegyzet

VENDÉGVÁRÓ BALATON
A covidos évektől csak jobb lehet – vélekednek a balato-

ni turizmusban vállalkozók. Ha csak a számokat nézzük, 

akkor a tavalyi meglepően jó nyári szezon ellenére is ko-

moly veszteségeket szenvedett el az ágazat a tó körül. 

A szakértők egy része szerint a kereskedelmi szálláshe-

lyek forgalma több mint 40 százalékkal esett vissza, az el 

nem költött vendégéjszakák száma pedig meghaladta a 

2,5 milliót. Ez pedig majd 20 milliárdos szállásdíjkiesést 

jelent. Öröm az ürömben, hogy az érintettek a különbö-

ző ötletekkel, kezdeményezésekkel sikeresen kezelték a 

kihívásokat. A vállalkozások egy része pedig felújításba, 

fejlesztésbe fogott, elvégezték azokat a munkákat, ame-

lyekre korábban nem volt lehetőség. Új vonzerők is szü-

lettek, bízva a jobb időkben. A szakmai az idei nyárra is 

jobb időket jósol…

Ezt mutatják a különböző kutatások eredményei is. Ezek 

szerint az idén nyáron a tavalyi évhez hasonlóan ismét a 

belföldi utakat választják a legtöbben. A Pénzcentrum új 

kutatásából az derült ki, hogy a válaszadók több mint egy-

harmada, 37 százaléka úgy döntött, hogy 2021-ben bel-

földön nyaral. 19,6 százaléknyian belföldön és külföldön 

is tervezik a vakációt, és csak külföldre a válaszadók 15 

százaléka megy. Mindössze 9,5 százalék nyilatkozott úgy, 

hogy nem utazik, mert fél a vírustól, és 11 százalék val-

lotta be, hogy azért nem megy nyaralni, mert nem teheti 

meg anyagi okokból. Mindössze egy százalék hivatkozott 

arra, hogy azért nem megy nyaralni, mert nem maradt 

szabadsága a munkahelyén. Az is új elem, hogy sokan 

azt tervezik: úgy oldják meg az idei nyaralást, hogy láto-

gatóba mennek rokonokhoz, ismerősökhöz, akiket a jár-

vány emelkedő szakaszában szükségképpen elkerültek. 

Hasonló eredményt hozott az Everguest turisztikai cég 

felmérése is, miszerint a megkérdezettek 71,7 százaléka 

tervez utazást a járvány visszaszorulását követően. A vá-

laszadók 67,1 százaléka a Balatonhoz készül.

Jó jel ez a somogyi vállalkozóknak, akik gőzerővel keresik 

a jó szezonhoz szükséges munkaerőt. A többség abban 

bízik: megérte megtartani a jó szakembereket, mert ha 

megy az üzlet, gyorsan visszajön a ráfordítás. Az elége-

dett vendég pedig rendszerint visszatér!

Lengyel János
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A tavalyi évben a kamara Somogy Idegen-
forgalmáért Díját a Kapos Hotelt és Éttermet 
üzemeltető Somogyi Korona Zrt. nyerte el. 
Gergely Ica, marketing vezető így emlékezik 
a távoli és a közelebbi múltra.

Visszagondolva, az elmúlt egy év Covid 
okozta nehézségeire, számunkra a Somogy 
Idegenforgalmáért Díj volt az első remény-
sugár. Elhozta azt az érzést, hogy talán 
látható már az a bizonyos fény az alagút 
végén… Ugyan 2020 a turizmus-vendéglá-
tásban dolgozók, így a Somogyi Korona Zrt. 
által üzemeltetett Kapos Hotel és Étterem 
számára is a túlélés éve volt, mi úgy érezzük 
a díj leginkább annak a három évtizedes 
munkának az elismerése, mióta a Somogyi 
Korona Zrt. megalakult és Kaposvár főterén 
működteti a Kapos Hotelt, Éttermet, Kávé-
zót és Cukrászdát. 
A tradíció, amely nemcsak az épület múlt-
ját, hanem a munkánkat is meghatározza, 
mélyen gyökerezik. Kaposvár legrégebbi 
szállodájának krónikája azokra a régmúlt 
századokra nyúlik vissza, amikor még az 
egykori földesurak féltve őrzött kiváltsága 
volt az italmérés. Az egyre nagyobb méretű 
kaposvári uradalom igazgatási, gazdasági 
és kereskedelmi igényei szükségessé tet-
ték, hogy az 1700-as évek elejétől működő 
kocsma helyett egy fogadót építsenek az 
uradalom központjában, a mai Kapos Ho-
tel helyén. A vendégfogadó igazi fénykorát 
a 19. században élte. A város úri és polgári 
körének tagjai törzsvendégei voltak a fo-
gadó rendezvényeinek. Az épület kedvelt 
helyszíne volt az estélyeknek, kulturális 
programoknak, az előkelő megyei és városi 

fogadásokat tartot-
ták itt. A fogadó fo-
lyamatosan szolgált 
szálláshelyül a vá-
rosban állomásozó 
katonai egységek 
tisztikarának. A vi-
lágháborút követő 
politikai és gazda-
sági helyzet a for-

radalmak a szálloda életét is megviselték. 
1920-ban a vármegye lefoglalta és katonai 
célra jelölte ki az egész épületet. 1953-ban 
a szállodai részen 
fiú kollégiumot, az 
épület többi részén 
irodákat, üzleteket 
alakítottak ki. 1956 
után a lassan felé-
ledő társadalmi élet 
és az idegenforgalom kibontakozása arra 
késztette az illetékeseket, hogy visszaállít-
sák a Korona Szálloda eredeti funkcióit. A 
hotel ünnepélyes átadására végül 1967. ok-
tóber 31-én került sor.  
A szálloda tulajdonosa az osztrák Franz Mai-
er a 90-es években vette át a szállodát. Az el-
múlt 30 évben a szálláskapacitás 80 szobára 
bővült. 200 fős konferenciaterem, 15- 20- 50 
fős rendezvénytermek, étterem, kávéház és 
cukrászda várja a vendégeket. Kaposvár leg-
több férőhellyel rendelkező hotelje telt ház 
esetén közel 170 fő részére tud szállást biz-
tosítani. A cég jelenleg 40 alkalmazottal és 
15 tanulóval szolgálja ki vendégeit. 
Először a 2020. márciusában bevezetett 
korlátozások miatt kényszerültünk bezárni, 
majd a májusi nyitást követően a november 

11-i második hullám következtében kellett 
a működést átszervezni. 
Ezért a Somogy Idegenforgalmáért Díj vé-
leményünk szerint leginkább annak az elis-
merése, hogy a Somogyi Korona Zrt. úgy az 
első mint a második hullámban is megtar-
totta valamennyi munkavállalóját, megőriz-
te a munkahelyeket és a tanulók gyakorlati 
helyét, igyekezett kihasználni a leállást és 
elvégezni olyan felújításokat, melyre a min-
dennapos működés során nincs lehetőség. 
Erején felül is biztosította 40 család részére 
a megélhetést és közel 20 tanuló gyakorlati 

képzőhelyét A bezá-
rás, és a korlátozó 
intézkedések követ-
keztében mindkét 
hullámban rengeteg 
csoportos és egyéni 
foglalást és rendez-

vényt töröltek a vendégek, mely jelentős be-
vétel kiesést jelentett. A 2020- ra tervezett 
gazdálkodást hónapról-hónapra át kellett 
alakítani, a Covid teljesen felülírta a számí-
tásainkat. A tavaszi bezárást kihasználva, az 
előre menekülésben bízva, közel 20 millió 
forintos saját forrásból történő finanszíro-
zással felújítottuk a Kapos Étterem konyhá-
ját, az alkalmazottak vállalva a „kurzarbeit” 
4 órás munkát, a felújítási, karbantartási 
munkákban vettek részt,  2020. november-
től pedig ugyanezt teljes munkaidős foglal-
koztatásban. 
A Somogy Idegenforgalmáért díj számunk-
ra az összetartást jelenti. „Rengeteg erőt, 
optimizmust, hitet adott, és arra inspirált 
bennünket, hogy bízzunk egymásban” és a 
mielőbbi újra nyitásban. 

SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT DÍJ 2020.

„Rengeteg erőt, optimizmust, 
hitet adott, és arra inspirált 
bennünket, hogy bízzunk egy-
másban”
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ELMARAD A BALATON SOUND FESZTIVÁL 2021-BEN
A világjárvány miatt továbbra is bizonytalan a fesztiválipar jövő-
je, így a szervezők azt a döntést hozták, hogy 2021 nyarán nem 
rendezik meg Balaton Sound fesztivált, hasonlóan a Sziget 
és a VOLT Fesztiválhoz. Erről rövid közleményt tettek közzé 
hivatalos oldalaikon. A globális vírushelyzet okán továbbra is 
kiszámíthatatlan terepen mozog a fesztiválipar. Mi, szervezők, 
hisszük, hogy közös felelősségünk együttműködően, mindenki 
biztonságára törekedve átvészelni ezt a megterhelő időszakot, 
ezért hosszas egyeztetés után arra a döntésre jutottunk, hogy   
az idei nyarat még elengedve, 2022-ben fog újult erővel vissza-
térni a Telekom VOLT Fesztivál – olvasható a honlapon, ahogy 
a Balaton Sound oldalán is.

Forrás: csodálatosmagyarország.hu

HAJÓZÁS
ELINDULT AZ ELŐIDÉNY A BALATONON

Előidényi menetrend szerint közlekednek a személyhajók a 
Balatonon május 29-től.  A települések közötti járatok kilenc 
útvonalon, a sétahajók pedig tíz kikötőből indulnak.

TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI HAJÓJÁRATOK:
Siófok – Balatonfüred – Tihany útvonalon naponta,
Fonyód – Badacsony útvonalon naponta,
Balatonboglár – Révfülöp útvonalon június 11-ig pénteken, szombaton és va-

sárnap, azt követően naponta,
Balatonföldvár-Tihany útvonalon június 11-ig pénteken, szombaton és vasár-

nap, azt követően naponta,
Balatonmáriafürdő – Balatongyörök – Szigliget – Badacsony útvonalon június 

11-ig pénteken, szombaton és vasárnap, azt követően naponta,
Keszthely – Balatongyörök – Balatonmáriafürdő útvonalon június 11-ig pén-

teken, szombaton és vasárnap, azt követően naponta,
Balatonlelle – Balatonboglár – Badacsony útvonalon június 11-ig pénteken, 

szombaton és vasárnap, azt követően naponta,
Alsóörs – Balatonfüred – Tihany útvonalon június 11-ig pénteken, szombaton 

és vasárnap, azt követően naponta,
Balatonboglár – Balatonlelle – Balatonszemes – Tihany útvonalon június 12-

től naponta közlekednek hajórátaink.

SÉTAHAJÓZÁS:
Badacsonyból 1 órás sétahajó járat indul csütörtökön, szombaton és vasár-

nap.
Balatonboglárról 1 órás sétahajó járat indul pénteken, szombaton, vasárnap 

és június 12-től szerdán és csütörtökön is.
Balatonföldvárról 1 órás sétahajó járat indul pénteken, szombaton, vasárnap 

és június 12-től szerdán és csütörtökön is.
Balatonfüredről 1 órás sétahajó járat indul minden nap, 2 órás félsziget-kerü-

lő sétahajózás indul szombaton, valamint 1 órás sétahajózás a naple-
mentében indul szintén szombaton.

Balatongyörökről 1 órás sétahajó járat indul szombaton és június 12-től ked-
den és csütörtökön is.

Balatonlelléről 1 órás sétahajó járat indul június 11-ig szombaton és vasárnap, 
azt követően minden nap.

Balatonmáriafürdőről 1 órás sétahajó járat indul szombaton és vasárnap és 
június 12-től kedden és csütörtökön is.

Keszthelyről 1 órás sétahajó járat indul minden nap.
Révfülöpről 1 órás sétahajó járat indul szombaton és június 12-től szerdán is.
Siófokról 1 órás sétahajó járat indul minden nap, valamint 1 órás sétahajózás 

a naplementében indul szombaton.

Forrás: Somogyi Hírlap

KÉK HULLÁM
Júliusban kiderül, melyik  

balatoni strandok kapnak zászlót
Már jelentkezhetnek a balatoni önkormányzatok a Kék Hul-
lám Zászló strandminősítésre. Lombár Gábor, a Balatoni 
Szövetség elnöke elmondta: közel húsz éve minősítik a víz-
partokat, és egyre színvonalasabb strandokkal találkoznak 
a helyszíni szemle során. Hozzátette: negyven szempont 
alapján vizsgálják a strandokat a szövetség mellett a Magyar 
Turisztikai Ügynökség, a Nők a Balatonért Egyesület, a Bala-
toni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki 
nemzeti Park munkatársai.
A helyszíni bejárások az iskolai tanítási szünet kezdete után, 
június második felében zajlanak majd, és július első napjai-
ban adják át a minősítéseket az érintetteknek. Több különdíj 
is gazdára talál majd az eredményhirdetéskor.
A minősítés során a bizottság vizsgálja a parkolási viszonyo-
kat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadály-
mentesítésének szintjét, a környezet állapotát, a játszóterek 
minőségét, árnyékoltságát, a tájékoztató táblák meglétét. 
Figyelembe veszik a sportolási lehetőségeket, de a gyerekba-
rát szempontokra is odafigyelnek. Vizsgálják majd a strandi 
vendéglátóhelyek színvonalát és egyéb szolgáltatásokat is. 
Idén az elmúlt évekhez hasonlóan újra egytől öt csillagig kap-
nak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdő-
hely színvonalát.

Forrás: Somogyi Hírlap



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 bútorozot-
tan 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 állapotban 
kerül átadásra.
A parkolás ingyenes, közvetlenül az irodaépülethez tartozó, az mellett található magán-
parkolóban 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

72021. június

HELLO TOURIST!
Érdekes időszak következik most a turiz-
mus és a vendéglátás számára. Egyfelől, 
az elmúlt hónapokban annyira felgyülem-
lett a bezártság traumája, hogy most az is 
menni akar, aki nem is akar menni. Másfe-
lől (és ez az érem szomorú oldala), sokan 
kiestek az iparágból, mert nem voltak meg 
a szükséges erőforrásaik ahhoz, hogy át-
vészeljék a világzárványt. Ezekből pedig az 
következik, hogy a talpon maradt vendég-
látósnak és idegenforgalmistának nincs 
más dolga, mint szélesre tárni a kapukat, 
aztán gyorsan félreállni, nehogy eltapos-
sa a bezúduló tömeg. Az időjárás persze 
itt-ott még belejavíthat a forgatókönyvbe, 
de még ezzel együtt is arra lehet készülni, 
hogy a talpon maradóknak durva szezon-
juk lesz.
Mit fog ez eredményezni? Minden pia-
cot a kereslet és a kínálat viszonya alakít. 
Ahol pedig a mérleg ennyire megbillen a 
kereslet irányába, ott két dologra lehet 
számítani. A magától értetődőbb hatás az, 
hogy emelkednek az árak. Ennek a vendég 
olyan nagyon nem örül, de az élet már 
csak ilyen. Hiába szeretünk annyira a wn-
win helyzetről beszélni, a rideg valóság az, 
hogy amikor valahol valaki nyer, azzal vala-
hol máshol valaki más veszít. Így működik 
a Föld nevű játszótér.
A kereslet elszabadulásának azonban van 
egy másik, nem annyira nyilvánvaló és 

nem is törvényszerű (bár jellemző) követ-
kezménye. Ez pedig a minőség hanyatlása. 
Ez a mi játszóterünk egy másik fontos jel-
lemzője. A minőséget a kínálat, a verseny 
kényszeríti ki. Ha a kínálat csökken a ke-
reslethez képest (vagyis lanyhul a verseny), 
abba könnyű belekényelmesedni. Ez 
megint olyasmi, amibe nem szívesen gon-
dolunk bele, de az emberiség legnagyobb 
ellensége nem a környezetszennyezés, 
nem a háború, nem a mohóság és még-
csak nem is a butaság. A legnagyobb ellen-
sége a kényelem. Ez simán megérne egy 
külön cikket, itt és most legyen elég annyi, 
hogy a vállalkozásokra ez fokozottan igaz.
Az evolúció tehát látszólag megtorpan egy 
időre - de csak látszólag. Mert az, ki hogy 
éli meg a nehéz időket, javarészt azon dől 
el, hogyan kezeli a jó időket. Akin most, a 
kereslet-cunami láttán eluralkodik a „sose 
halunk meg” életérzés, az pont ezt nem ér-
tette meg. Az élet igazi kihívásait a siker és 
a jólét jelenti. Jó eséllyel a válságok azért 
térnek vissza újra meg újra, mert túl sokan 
kezelik rosszul azt, amikor jól megy. A bő-
ség, a fellendülés hálás és örömteli állapot. 
De veszélyes is.
Mit vegyen ki ebből egy vendéglátós, ho-
gyan alkalmazzuk az idegenforgalomra? A 
válasz egyetlen szó: élmény. Ezt minden-
ki tudja, de csak kevesen csinálják jól. Aki 
pedig nem csinálja jól, az nem érti eléggé. 

Nem az ebéd vagy a vacsora, nem a szál-
lás az árucikk. Az élmény. Bár a szótárban 
nem feltétlenül ez szerepel, az „élmény” 
szót a legkönnyebbben így definiálhatjuk: 
valami, ami akkora örömmel tölt el, hogy 
el akarom mesélni.
Ez a feladat, ez a kihívás, ez a mérce. 
Amit adok, az vajon okoz akkora örömet, 
hogy a vendégek el akarják majd mesél-
ni? Mit tudok tenni annak érdekében, 
hogy növeljem ennek a valószínűségét? 
Hogyan tudom elérni, hogy a vendég 
büszke legyen a választására és el akar-
jon dicsekedni vele? És bár a konkrét vá-
laszok minden esetben egyéniek, létezik 
egy nagy általánosság, amit érdemes sű-
rűn mantrázni: a „semmilyen” és a „wov” 
közötti különbséget az apróságok teszik. 
Van erre mondásunk is: az ördög a rész-
letekben rejlik.
Egyszerű ez? Mint a faék. Könnyű? A legke-
vésbé sem. Emiatt van az, hogy a csúcson 
mindig jóval kisebb a tülekedés. Ez a rossz 
hír. A jó hír viszont az, hogy ez legfőképp 
nem pénz kérdése. Az egyszemélyes lán-
gossütő éppúgy feljuthat a csúcsra, mint 
az ötcsillagos luxusszálloda. A saját súly-
csoportjában mindkettő lehet világbajnok. 
Az élmény világbajnoka.

Szabó Gábor,  
kommunikációs tréner és tanácsadó 

(www.szabogabor.hu)

Képzés 3 percben
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A nyár az egyik legtökéletesebb időszak arra, hogy bepakoljunk a 
hátizsákunkba, és nyakunkba vegyük a világot. Bemutatunk né-
hányat Európa legszebb túraútvonalai közül.

Szent Jakab útja, Spanyolország
Az itthon csak El Caminóként ismert ősrégi zarándokút a kelta 
időkben a Tejút szimbóluma volt. Legnépszerűbb szakasza a Pi-
reneusok lábánál kezdődik és a galíciai Santiago de Compostela 
városáig tart, ahol a legenda szerint Szent Jakab apostol földi 
maradványait őrzik. Ez a táv közel nyolcszáz kilométer hosszú, 
és harminc-harmincöt nap alatt teljesíthető. A népszerű túraút-
vonal mai napig őrzi spirituális jellegét, sokan a megújulás, el-
mélyedés, önmegismerés céljával vállalkoznak rá. 

mutatja be. Az elsősorban gyakorlott természetjáróknak aján-
lott magashegyi túra, és bár az út kifejezetten nehéz, az erőfe-
szítésekért a gyönyörű, gránittal borított táj, a jégkorszaki tavak 
és a hósapkás hegycsúcsok kárpótolnak.

Alta Via1, Olaszország
Az Alta Via1 Dobbiaco és Belluno városát köti össze Olaszor-
szágban, a  Dolomitok  északi részén. A százhúsz kilométeres 
túra magassági csúcspontját 2752 méteren éri el, és számos lát-
ványos hegycsúcsot érint.

EURÓPA LEGSZEBB TÚRAÚTVONALAI

Fogarasi-havasok, Románia
A Fogarasi-havasok a Kárpátok legnagyobb tömegű kristályos 
hegysége. Hetven kilométeres hosszúságával és negyven kilo-
méteres szélességével, hozzávetőlegesen háromezer négyzetki-
lométeres területével, számos 2400-2500 méter feletti csúcsá-
val méltán vívta ki magának az Erdélyi Alpok címet. Lenyűgöző 
élményt nyújtanak a fenyvesek, csobogó vizű patakok, vízesé-
sek, valamint a felejthetetlen panoráma. 

GR20, Korzika, Franciaország
Az 1972-ben épített, százhatvannyolc kilométer hosszú GR20-as 
út átszeli egész Korzikát, és Európa egyik legváltozatosabb táját 

Triglav Nemzeti Park, Szlovénia
Szlovéniát összesen hétszáz kilométer hosszan szelik át a túraútvo-
nalak, melyek az ország legszebb vidékein futnak keresztül. Válto-
zatosságukkal és szétszórtságukkal megadják a választás lehetősé-
gét, bármilyen elképzelésünk is legyen a túrázással kapcsolatban.

Hadrianus útja, Anglia
A híres római császárról elnevezett Hadrianus útja százharminc-
öt kilométer hosszú, teljesítéséhez egy hét is kell. A kirándulás a 
keleti parti Wallsendből indul, és Bowness-on-Solwaynél ér vé-
get. Izgalmas vidékeken megy végig az útvonal, egyes szakaszai 
a rendkívül magas és keskeny római kori falakon vezetnek. A 
túraút érinti Newcastle upon Tyne városát és a 13. századi fal 
mentén halad tovább, ami hihetetlen épségben vészelte át a 
történelem viharjait.

Forrás: roadster



92021. június

Most hogy újra nyit a világ, érdemes kicsit újragondolni utazási 
szokásainkat és feleleveníteni élményeinket a vonatokkal.  Tény, 
hogy sokkal tovább tart vasúton megközelíteni a kívánt helyszínt, 
de amit időben elvesz egy többórás zakatolás, azt látványban 
maximálisan visszaadja. Így van ez az alábbi öt európai vasút-
vonalon, melyek káprázatos tájakon visznek végig, miközben 
eszünkbe sem jut azon gondolkodni mikor érünk már oda. 

Gleccser Expressz
A leglassabb gyorsvonat zakatol végig Európa ikonikus vas-
útvonalainak egyikén Svájcban, Zermatt és Davos között. Az 
utazás hét órán keresztül tart, így bőven jut(na) idő olvasásra 
vagy szunyókálásra, ha nem az ablakhoz tapasztott orral bá-
mulnánk inkább a csodás tájat, melyen átzötyög az első sze-
relvényét 1889-ben elindító, teljes szakaszán 1930 óta üze-
melő expressz. Közel háromszáz kilométeres útja során az 
Alpokon áthaladva 290 hidat és 91 alagutat érint, több helyen 
azonban csak fogaskerekű üzemmódban gurulhat. Legmé-
lyebben 585 méterrel jár a tengerszint felett Churnál, majd 
egészen 2033 méter magasságig kapaszkodik, amikor Oberal-
ppasshoz közelít. A táj  igen változatos,  hol virágzó és zöldellő 
fák, hol pedig havas sziklák és fenyvesek váltják egymást a 
felejthetetlen vonattúrán. Végállomása az a Zermatt, amely 
mezőgazdaságot hátrahagyva a Gleccsernek köszönhetően 
turisztikai központ lett.

Bernina expressz
Újra Svájcban járunk, egy több szempontból egyedi elbírálású 
vonaton. A vasút St. Moritzot köti össze az olaszországi Tiranó-
val, miközben áthalad a Bernina-hágón – egy vágányon. Számos 
rekordot tart: ez az Alpok legmagasabban fekvő adhéziós vas-
úti pályája, és az egyik legmeredekebb is a maga hétszázalékos 
emelkedésével, továbbá az egyetlen a világon, melyet a Google 
feldolgozott az utcakép-szolgáltatásához. A villanymozdonnyal 
húzó szerelvény százötven kilométeres utat jár be, végállomása 
2250 méteres magasságban van. A majdnem négy és fél órás út 
során 55 alagutat és 196 hidat számolhat meg az utas, ha a táj 
helyett képes a részletekre figyelni. A Bernina expressz 2008 óta 
az UNESCO Világörökség része.

Rigi vasút
Rigi egy Luzern-Vierwaldstättersee régióhoz tartozó piciny-
ke síterep Svájcban. Pályáit legkönnyebben hegyi vasúton át 
lehet megközelíteni, továbbá itt indult el a világ első fogas-
kerekű vasútja még 1871-ben. Akkoriban nagy szenzációnak 
számított, a helyi sajtó ezért kicsit eltúlozva mutatta be, és ve-
szélyes száguldásként festette le az Art-Goldauból rajtoló és 
Vitznauba érkező kis vonatot. A hegy legmagasabb pontja az 
1797 méter magas Rigi Klum, amely a 19. század óta népszerű 
kirándulóhelynek számít, ide kapaszkodik fel utolsó méterein 
a szerelvény.

EURÓPA LEGSZEBB VASÚTVONALAI

Jacobite gőzmozdony
Igazi híresség a gőzmozdonyok között a Skócia olykor zord, de 
gyönyörű tájain végigpöfögő Jacobite, hiszen több mozifilm-
ben is feltűnt már. A Harry Potter-szériában Roxfort Expresz-
szként szállította iskolába a varázslótanoncokat: a szerelvény 
áthalad(t) a soklyukas építészeti remekművön, a Glennfinnan 
viadukton, ami miatt Európa tíz legszebb vasútvonala között 
tartják számon az először 1901-ben elindult járatot. Fort Wil-
liamből indulva festői szépségű vidéken haladva varázsolja el 
utasait, majd Mallaig végállomáson szállít le mindenkit a ka-
lauz. A két település közti mindössze negyvenegy mérföldes 
szakaszt naponta egyszer teszi meg oda-vissza, ráadásul csak 
hétfőtől péntekig dolgozik.

Flam hegyivasút
A világ sokak által legszebbnek tartott vasútvonala a norvég 
fjordokat érinti a Flåmsdalen-völgyben. A tengerszintnél lévő 
Flamból indul, és a nyolcszáz méter magasan fekvő Myrdalba 
érkezik meg. A húsz kilométeres út amennyire gyönyörű, olyan 
meredek is egyben, ráadásként borult időjárás esetén számolni 
kell azzal, hogy a felhők szintjén közlekedik a szerelvény. A pa-
noráma egészen döbbenetes, nem véletlenül lett az 1940-ben 
átadott hegyivasút Norvégia harmadik leglátogatottabb turis-
talátványossága. Az út során tíz megállóban várakozik a vonat, 
kilenc alagúton és egy hídon megy át – a 93 méteres Kjosfossen 
vízesésnél pedig megpihen egy ötperces fotószünetre. 

Forrás: roadster.hu
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 UNIÓS COVID19-IGAZOLVÁNY
Működésbe lépett az uniós Covid-igazol-
vány rendszerének technikai alapját ké-
pező, a T-Systems és az SAP által létreho-
zott uniós portál. Hét tagállam – Bulgária, 
Csehország, Dánia, Németország, Görög-

ország, Horvátország és Lengyelország –
már csatlakozott is hozzá, és megkezdte 
az első uniós igazolványok kiállítását. Az 
uniós igazolvány bevezetését a Bizott-
ság javasolta annak érdekében, hogy 
idén nyáron már ismét biztonságosan 
lehessen utazni. Az igazolvány díjmentes, 
biztonságos és mindenki számára hoz-
záférhető lesz. A digitális formában vagy 
papíron kiállított okmány bizonyítékul fog 
szolgálni arra, hogy tulajdonosa védőol-
tást kapott a Covid19 ellen, vagy tesztet 
végeztetett, amelynek eredménye nega-
tív lett, vagy felgyógyult a betegségből. A 
portál lehetővé teszi az összes igazolvány 
QR-kódjaiban található digitális aláírások 
ellenőrzését, mégpedig úgy, hogy közben 
személyes adatok kezelésére nem kerül 
sor. Az ellenőrzéshez szükséges aláírási 
kulcsok tárolása nemzeti szintű szervere-
ken történik; a portálon keresztül a nem-
zeti ellenőrző alkalmazások vagy rendsze-
rek EU-szerte hozzáférhetnek ezekhez a 
kulcsokhoz.
Május óta 22 ország tesztelte sikeresen a 
portált. Bár a rendelet csak július 1-jétől 
válik alkalmazandóvá, minden olyan tag-

állam, amely elvégezte a technikai tesz-
teket, és készen áll az igazolványok kiállí-
tására és ellenőrzésére, önkéntes alapon 
már most megkezdheti a rendszer hasz-
nálatát. Az uniós igazolvánnyal egyelőre 
párhuzamosan működnek a más tagálla-
mok által kiadott védettségi igazolványok.
Az igazolvány kiállításával kapcsolatos 
döntéseket a nemzeti hatóságok hozzák 
meg: kiállíthatják az okmányt például 
tesztközpontok vagy egészségügyi ha-
tóságok, de akár közvetlenül, e-egész-
ségügyi portálon keresztül is kiváltható 
lehet. A digitális változatot mobil esz-
közön lehet majd tárolni. A polgárok 
nyomtatott változatot is igényelhetnek. 
Mind a digitális, mind a nyomtatott vál-
tozaton szerepel majd egy QR-kód az 
alapvető információkkal és egy digitális 
bélyegzővel, amely az igazolvány hite-
lességét szavatolja.
Az uniós digitális Covid19-igazolványt 
minden uniós tagállamban el fogják fo-
gadni, így lehetővé teszi, hogy EU-szerte 
összehangoltan fel lehessen oldani a je-
lenlegi korlátozásokat.

Forrás: ec.europa.eu

Az Európai Unió hivatalos portáljához tar-
tozó weboldalt üzemeltet Re-open EU né-
ven. Ez a szolgáltatás segíthet abban, hogy 
az utazni vágyók biztonságosan megter-
vezzék utazásaikat Európában. Az oldal 
tájékoztatást nyújt a különböző hatályos 
intézkedésekről, az utazókra vonatkozó 
karantén- és tesztelési követelményekről, 
a digitális Covid-tanúsítványról, valamint 
a koronavírussal való érintkezést nyomon 
követő mobil alkalmazásokról. Az oldalon 
minden héten csütörtökön kerülnek fris-
sítésre az adatok, és 24 nyelven  állnak 
rendelkezésre. Ez a szolgáltatás segíthet 
abban, hogy az utazni vágyók biztonságo-
san megtervezzék utazásukat Európában.
Az uniós országok a koronavírus-világjár-
ványra válaszul összehangolt megközelí-
tésben állapodtak meg a szabad mozgás 
korlátozásával kapcsolatban. Ez magában 
foglalja a régiók osztályozására szolgá-
ló színkódot az ottani járványügyi helyzet 
alapján.

RE-OPEN EU

A Re-open EU elérhetősége: https://reopen.europa.eu/hu



SZAKMÁT TANULNI MENŐ!
Pályaorientációs programok  

a kamara szervezésében
Somogy megyében is sok száz 8. osztályos tanulónak kell a kö-

vetkező fél év során döntenie továbbtanulásáról. Nagyon fontos 

kérdés ez, amiben a szülőknek, pedagógusoknak is kiemelkedő 

szerepe és felelőssége van. 

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara ezt a választást szeret-

né megkönnyíteni pályaorientációs rendezvényeivel, szolgálta-
tásaival, kiadványaival, annak érdekében, hogy a szakmatanu-

lás felé irányítson minél több fiatalt.

A pandémia miatt az elmúlt évben nem volt lehetőség interaktív 

programok szervezésére, így tájékoztatóinkat online formában 

tartottuk meg, azonban a következő hetekben több lehetőséget 

is kínálunk 6. és 7. osztályos tanulók részére pályaorientációs 

programokon való részvételre.

Június első két hetében öt Siófok környéki általános iskola 

diákjai vesznek részt a kamara által szervezett üzemlátogatá-
sokon, ahol a tanulók betekintést nyerhetnek többek között a 

szépészet, a vendéglátás, kereskedelem, és a gépipar ágazat 

szakmáinak rejtelmeibe.

Június végén kerül sor a SZAK-MA táborra, ahol 20-20 tanuló 

ismerkedhet egy héten át színes, interaktív programok kereté-

ben a különböző szakmákkal, a szakképzésben rejlő lehetősé-

gekkel, orientálva őket a megye szakképző intézményeiben vá-

lasztható szakma tanulás irányába.

A nyár folyamán hat héten át heti egy alkalommal tartunk 

pályaorientációs napot nyári táborok résztvevői számára. 

A széleskörű tájékoztatás érdekében a nyár folyamán elkészít-

jük, és a tanév elején ismét megjelenik Pályaválasztás, Szak-
maválasztás című pályaválasztási kiadványunk, melyekből a 

tanulók és szüleik megismerhetik az általános iskola után, és 

az érettségi megszerzését követően választható szakmákat, 

betekintést nyerhetnek megyénk szakképző intézményeinek 

kínálatába.

Az ősz folyamán – terveink szerint – számos interaktív prog-
ramot szervezünk a megye egész területén, ezzel is segítve a 

8. osztályosok pályaválasztási döntését.

Stratégiai kérdés ez a kamaránál, hiszen egyre több vállalkozá-

sánál okoz gondot a szakképzett munkaerő hiánya. A vállalko-

zások érdekképviseleteként minden eszközzel támogatni kell, 

hogy minél nagyobb számban válasszák a fiatalok a szakmata-

nulást annak érdekében, hogy biztosítva legyen a jövő szakem-

ber utánpótlása. A gazdaságnak alapvető érdeke, hogy minél 

több, jól felkészült fiatal lépjen ki az iskolapadból a munkaerőpi-

acra, így programjaink nagy részét a duális képzőhelyekkel 
közösen szervezzük meg.

112021. június

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000423

KOZMETIKUS  
MESTERKÉPZÉS ÉS  

MESTERVIZSGA
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara kozmetikus mester-

vizsgára felkészítő képzést indít Kaposváron. 

A jelentkezés feltétele szakirányú szakmai végzettség és 

minimum 5 év szakirányú szakmai gyakorlat. A szakmai 

gyakorlat utolsó időszaka nem lehet egy évnél rövidebb, és a 

vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó szakmai gyakor-

lat nem lehet egy évnél régebbi. 

A képzés kezdési időpontja: 2021. június 15. (kedd), 8.00 óra

HELYSZÍN: SKIK székház, Kaposvár, Anna u. 6.

A KÉPZÉS TERVEZETT BEFEJEZÉSE ÉS VIZSGA: 2021. november

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 

180 óra, heti egy/két nap elfoglaltsággal kb. fél év 

A képzés tananyaga: 110 óra szakma specifikus ismere-

tek; 30 óra vállalkozás vezetési ismeretek, 40 óra peda-

gógiai módszertani ismeretek

A mestervizsga feladatai: 

1. központi interaktív vizsga, mely az elméleti ismeretek szá-

monkérését tartalmazza

2. projektfeladat – portfólió, szakmai beszélgetés, gyakorlati 

műveletek 

A képzés és vizsgadíj finanszírozására korlátozott létszám-

keretig támogatási lehetőség áll rendelkezésre az NFA-KA-

ITM-9/2020/TK/17. sz. támogatási szerződés alapján. Támo-

gatás igénybevétele esetén az önerő összege: 84.000 Ft.

A kozmetikus mesterképesítés képzési és kimeneti követel-

ménye, a képzési program, valamint a jelentkezési lap kama-

ránk honlapján elérhető.

Jelentkezés, képzéssel és vizsgával kapcsolatos  
további információ:

Kovács Marianna mestervizsga referens

30/791-2430 | mkovacs@skik.hu



A kamara Somogy Szakképzéséért Díját 
2020-ban a fonyódi Makkos Vendéglő nyer-
te. Makkos Péterrel, az étterem tulajdonosá-
val beszélgettünk.

– Mi vezette a vendéglátás irányába? Mikor 
és hogyan kezdődött a vendéglátós múltja?
– Vendéglátós családban születtem. Édes-
apám a Rianás étteremben édesanyám 
a cukrászüzemben dolgozott Fonyódon. 
Szinte természetes volt, hogy 14 éves ko-
romtól nyaranta a vendéglátásban dol-
goztam, ez 1966-ban kezdődött, ami a 
közép- és főiskolás éveim alatt is tartott. 
1988-ig tanítottam, de nyaranta vendég-
látásban dolgoztam. Vendéglátó üzlet-
vezetői képzés elvégzését követően már 

főállású vállalkozóként dolgoztam. Elő-
ször egy büfét vezettem, majd a fonyódi 
hajóállomási üzletsoron egy több egység-
ből álló vendéglátó üzletet. A jelenleg is 

általam üzemeltetett Makkos Vendéglőt 
2000 június 1-én nyitottam meg. Arra tö-

rekedtem, hogy egy egész évben 
nyitva legyen. Ez a Balatonnál 
nem egyszerű, de Fonyód köz-
pontjában többnyire működik. 
Igyekszünk ételeinkben hagyo-
mány tisztelők lenni, de a mai 
táplálkozási és gasztronómiai 

igényeket is figyelembe vesszük. 

– Mi a véleménye a szakmában a humán 
erőforrásról, a szakember utánpótlásról? 

– El kell, hogy 
mondjam 1990-
től napjainkig a 
balatoni vendég-
látásban részt-
vevő vállalkozók 
szemlélete és a 
vendégek igénye 
is nagyon sokat 
változott. Az „egy 
nyári” vállalkozói 
szemléletet fel-
váltotta a tulajdo-
nosi szemlélet, a 
vendégek pedig a 
napsütés és stran-
dolás mellett el-
várják az igényes 
szolgáltatásokat, 
rendezvényeket 
is. Jól megfér a 
lángos és a hekk 
mellett a kuliná-

ris gasztronómia és különböző sütő-főző 
rendezvény. Magamról még annyit, hogy 
nem szakadtam el az oktatástól, az elmúlt 
30 év során folyamatosan képeztem ma-
gam, valamint a környezetemben lévőket 
és a munkatársaimat is erre biztattam. 
A kamara 1995-ös megalakulása óta ak-
tív tagjaként tevékenykedem, mellette 
a KISOSZ munkáját is segítem és 30 éve 
a csoport elnöke vagyok. Dolgoztam a 
kamara különböző szerepének megfele-
lően a szakképzésben vizsgabiztosként, 
szakértőként, vendéglőm képzési hely-
ként is üzemelt. Akkor még rangja volt a 
vendéglátó szak- és szakközépiskoláknak. 
A nehéz bejutás mellett a szakmaiság, az 
elhivatottság és tanulási vágy volt a fő 
motiváció. Ma is nagyon sok kiváló fiatal 
igényes szakember kerül a pályára és a 
szakképzésbe. Ugyanakkor sokan csak 
papír megszerzésének lehetőségét látják 
a tanfolyamokban és megfelelő szaktudás 
és gyakorlat nélkül nagyon sokat ártanak 
a „szakmának” idehaza és külföldön egy-
aránt. A nappali középiskolai oktatásban 
pedig úgy érzem hiányzik a vendéglátás 
szakmai presztízse. Ezt kellene visszasze-
rezni ahhoz, hogy napjainkban is divat le-
gyen a vendéglátó szakma. 

– Milyen várakozással tekint az előttünk álló 
szezonra?
– Szinte minden bizonytalan. Most egy 
nagy hurrá hangulat van. Nagyon opti-
misták azok a turisztikai szakemberek, 
akik nem vállalkozóként dolgoznak. Mi, 
akik a sikeres nyarak mellett megéltünk 
jó pár kudarcot is, inkább várakozással 
tekintünk körül és kapkodjuk a fejünket, 
mert már két hete belföldi turista döm-
pingről beszélnek akkor, amikor esett az 
eső, fújt a szél és csak füvet nyírni jöttek 
le a nyaralókhoz, melynek következtében 
maximum az élelmiszer boltoknál volt 
teltház. Nyilvánvaló a pandémia átalakí-
totta a nyaralási szokásokat is, amihez jó 
idő is kell. Kinek milyen lehetősége van az 
a jövő titka. Mindenesetre Fonyódon fel-
újított strandokkal, színes programokkal 
várjuk kedves vendégeinket.

Lejegyezte: Thurzó-Nagy Ágnes

SOMOGY SZAKKÉPZÉSÉÉRT DÍJ 2020.

„Nagy öröm és  
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„Hogyan segíthetnénk jól? Pályaválasztás az az Alfa generáció 
életében” címmel szervezett a kamara online pályaválasztási 
fórumot az általános iskolák felső tagozatos pedagógusai szá-
mára. Az előadó Tari Annamária pszichoanalitikus volt.

Az ismert szakember feltárta a mai fiatal generáció legége-
tőbb problémáit, melyet véleménye szerint elsősorban a túl-
zásba vitt virtuális lét generál. 
Ennek a jelenségnek  esetenként a  szülők is részesei, hiszen  
sokszor 6-7 évesen okostelefont adnak  gyermekük  kezébe, 
hogy folyamatosan ellenőrizni tudják őket például sms-ezés-
sel, helymeghatározással. 
Ez valóban egyfajta biztonságérzetet nyújthat a szülők számá-
ra, azonban az ilyen módon „digitális pórázon” tartott gyere-
kek elvesztik az önmagukért vállalt felelősségérzetet. 
Tíz év alatti gyereknek nem is szabadna okos eszközt a kezé-
be adni, mert teljesen „áthuzalozza”az agyát – mondta Tari 
Annamária. 
A közösségi médiák a valóság eltorzításával szintén rom-
boló hatásúak lehetnek a szakember véleménye szerint. 
Ezeken a platformokon folyamatosan megy a rivalizáció. 
Itt  mindenki gyönyörű, boldog, sikeres, gazdag … és én? – te-
hetik fel a kérdést a fiatalok önmaguknak, és máris romokban 
hever az önkép. 
Pedig az önértékelés, önbecsülés, önbizalom háromszögének 
vasból kell lennie, ami egy életen át megtart. 
Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy lehet hibázni, rossz 
döntés hozni, ez még nem jelenti azt, hogy vége  mindennek. 
Az Internet  tanuló algoritmusainak köszönhetően a fiatalok el-
vesztik saját kérdéseiket. Ha néhányszor valamire rákeresnek, 
utána folyamatosan  ugyanazokkal a témákkal találkoznak. Az 
automatikusan előbukkanó témák elveszik az önálló gondolato-
kat és hamarosan egy „filter buborékba” zárva találják magukat. 
A mostani húszévesek mentálisan körülbelül 15 éves szinten 
vannak és ez a jelenség igaz  más fiatal korosztályokra is. 
Az élet nem egy applikáció, amit ha nem tetszik, be is lehet zárni. 
A valóság más, ott olyan helyzeteket, érzelmeket is meg kell élni, 
amihez sokszor nincs kedvünk. – zárta gondolatait a szakember. 

HOGYAN SEGÍTHETNÉNK JÓL? 
Pályaválasztás az Alfa generáció életében

370 milliós fejlesztés az  
1. Magyar Cukor Manufaktúránál

180 millió forinttal támogatta a kormány a több, mint 20 éves 
múltra visszatekintő 1. Magyar Cukor Manufaktúra legújabb fej-
lesztését, mellyel a cég nemcsak logisztikai és gyártási kapacitá-
sát tudja növelni, hanem munkavállalói számát is emelni tudja. 
A támogatásról szóló okiratot Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter adta át a vállalkozás ügyvezetőjének.

A kormány beruházási programjának keretében jelenleg 34 be-
ruházás zajlik Somogyban, melyek összesen 13 milliárd forintos 
értéket képviselnek, és ezekhez a kormány 6 milliárd forintos 
támogatást biztosít a nehéz gazdasági időszakban – mondta az 
eseményen Szijjártó Péter, majd hozzátette, ezekkel a beruházá-
sokkal 5200 munkahelyet tudtak megőrizni a megyében. 

A prémium cukortermékek hazai és európai piacán szerepet ját-
szó 1. Magyar Cukor Manufaktúra a 370 millió forintos beruhá-
zással egy 2400 négyzetméteres csarnok építésén dolgozik, ahol 
a raktáron túl kialakítanak egy üzemcsarnokot, szociális helyisé-
geket, az emeleten pedig egy olyan közösségi teret, ahol a cég 
minden dolgozója elfér a közös programok alkalmával. 
58 családnak ad megélhetést az 1. Magyar Cukor Manufaktúra, 
amire nem csupán Kaposváron, hanem az országban is büszkék 
lehetünk, mert termékeikkel a világ számos pontján jelen van-
nak – monda Gelencsér Attila. Az országgyűlési képviselő kiemel-
te: a kormány vidéki vállalkozásokat célzó támogatásából több 
tízmilliárd forintot szeretne Somogy, hogy az ipari infrastruktúra 
fejlesztésével még vonzóbbá váljon a befektetők számára.
dr. Karl-Schultes az 1.M.C.M Kft. ügyvezetője a támogatási okirat 
átadása előtt arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány okozta 
nehéz gazdasági körülmények ellenére sem váltak meg egyet-
len dolgozójuktól sem, sőt az új csarnok elkészültével bővíteni is 
tudják majd a dolgozói létszámot. 

Forrás: Kapos Extra
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A KOMETA ’99 Zrt. újabb fejlesztéssel bővült, mellyel jelentős lépése-
ket tett a környezetvédelem útján. A húsüzemnél május 17-én ad-
ták át az első melléktermék-feldolgozó üzemet, amely nemcsak a 
környezetet óvja, hanem még profitot  is termel a vállalat számára.

A magyarországi húsfeldolgozással és húsipari termékek gyártá-
sával foglalkozó cégek közül a kaposvári KOMETA az első, amely 
melléktermék-feldolgozó üzemmel rendelkezik.
Az eseményen Szita Károly polgármester elmondta, a KOMETA 
eddig is a város legnagyobb foglalkoztatója volt, és családok szá-
zainak jelentette a biztonságot a mindennapokban.
A mai üzemátadó mindannyiunk ünnepe, hiszen ez a fejlesztés 
is közelebb visz bennünket a közösen megfogalmazott céljaink-
hoz. – tette hozzá a városvezető. 
Szita Károly arról is szólt, hogy Kaposváron az elmúlt 20 esztendő 
legalacsonyabb munkanélküliségét mérték áprilisban, a munka-
nélküliségi ráta is az országos alatti már hónapok óta. Annak 
érdekében, hogy a munkabérek is tovább növekedhessenek 
a városban, 38 hektárral bővítik a Keleti Ipari Parkot, melynek 
köszönhetően újabb iparágak telepedhetnek le Kaposváron. A 
kormány ezt a területet kiemelt beruházási övezetté nyilvánítja 
és infrastrukturális fejlesztést is biztosít. A polgármester azt is 
bejelentette, hogy elkezdték a 173 hektáros új ipari terület kiala-
kítását a Füredi út mellett.
Az évi 15 ezer tonna hulladék feldolgozására alkalmas új üzem 
átadóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmond-
ta, hogy az élelmiszeripari vállalatok teljesítményének növelése 
nyomán tavaly a magyar élelmiszeripar termelési értéke 8 szá-
zalékkal bővült, megközelítette a 4 ezer milliárd forintot, és 147 
ezer embernek adott munkát. A lendület nem állt meg, hiszen 

az idei első negyedévben is három százalékot meghaladó bővü-
lést figyelhettünk meg az élelmiszeripar teljesítményében.
A termelési érték nem növekedhetne, ha nem lennének olyan 
zászlóshajók, mint például hazánk egyik legnagyobb és legmo-
dernebb sertésfeldolgozó vállalata,  a KOMETA. A húsüzem Ma-
gyarországon elsőként hoz létre olyan üzemet, amely gyakor-
latilag a vágóhídi melléktermékek feldolgozását teszi lehetővé. 
– hangsúlyozta a miniszter. 
Hozzátette: a KOMETA 40% exporthányaddal nagymértékben 
hozzájárult a magyar export általános növekedéséhezés az 
Olaszországba irányuló export növeléséhez is.
A KOMETA vágóhídján keletkező melléktermékek tárolása és el-
szállítása egyrészt terhelte a környezetet, másrészt magas költ-
séggel járt a vállalat számára, így az üzemet környezetvédelmi 
és költségmegtakarítási okokból építették. A teljes projekt ösz-
szege 1,4 milliárd forint, melyhez 664 millió forint támogatást 
kapott a húsüzem a kormánytól. 
A hulladékból többek között takarmánynak használható fehér-
jeliszt, takarmány- és ipari zsír készül, melyeket a vegyipar és 
gyógyszeripar tud hasznosítani. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy olyan úttörő beruházást tud-
tunk megvalósítani. amellyel nemcsak mint cég érhetünk el még 
jobb eredményeket, de még a környezeti terhelést is csökkente-
ni tudjuk.  – mondta Giacomo Pedranzini, acég ügyvezető igazga-
tója az átadó ünnepségen. 

Forrás: Kapos Extra
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KAMARAI ADATLAP 
Az éves kamarai adatszolgáltatáshoz szükséges adatlap be-
küldési határideje minden év május 31.
A 2021.évi adatlap a kamarai honlapról letölthető:
www.skik.hu / önkéntes kamarai tagság / tagsági informá-
ciók / adatlapok az éves kamarai adatszolgáltatásról
A kamarai tagdíj megállapítása az adatlap 2. oldalán találha-
tó „Tagdíjszámítás” alapján történik.

Kérjük, ha még nem tette meg, mielőbb juttassa el  
a kitöltött adatlapot az alábbi elérhetőségek egyikére:

POSTAI CÍM:
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, 
7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

E-MAIL CÍM: 
skik@skik.hu

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

JÖVŐRE AZ SZJA TV-BEN 
KÜLÖN SZAKASZT KAPNAK 

A KRIPTOESZKÖZÖK
A jelenlegi 26,5%-os adóteher 15%-ra csökken a T/16208-as 
számú törvényjavaslat alapján
A tavaszi adócsomag részét képezi a kriptoeszközökkel kap-
csolatos szabályozás, mely egy releváns hiányt pótol az Szja 
tv-ben. Erre vonatkozó konkrét szabályok hiányában ugyanis 
sok befektető egyáltalán nem foglalkozott adókötelezettség-
gel a kereskedése során, – bár ilyen esetekre alkalmazandó 
az egyéb összevonás alá eső jövedelmekre vonatkozó sza-
kasz (a jövedelem 87%-a után 15% szja és 15,5% szocho) – így 
a szabályozással ez az ágazat is várhatóan kifehéredik majd.
Az új szabályok alapján a kriptoeszköz értékesítéséből szár-
mazó jövedelem külön adózó jövedelemnek minősül, mely 
után csupán 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni, 
szociális hozzájárulási adót azonban nem.
A jövedelem megállapításának módja az ellenőrzött tőkepia-
ci ügyletből származó jövedelem meghatározásához hason-
ló logikára épül. Jövedelem akkor keletkezik, ha az adóévben 
elért ügyleti nyereségek együttes összege meghaladja a tár-
gyévben realizált ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez 
kapcsolódó díjak, jutalékok együttes összegét.
Ha az adóévben az összes ügyleti veszteség meghaladja az 
összes ügyleti nyereség összegét, akkor a veszteséget elszen-
vedett magánszemély élhet az adókiegyenlítés lehetőségé-
vel. Az adókiegyenlítés során a magánszemély az adóévben, 
illetve az azt megelőző két évben kriptoeszközzel végrehaj-
tott ügyletből származó veszteségének „adótartalmát” az 
éves adóbevallásában megfizetett adóként érvényesítheti.
A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedel-
met a magánszemélynek adóévenként kell majd megállapí-
tania a személyi jövedelemadó bevallásában.
Átmeneti rendelkezés alapján azon magánszemélyek, akik 
2022. előtt – elévülési időt figyelembe véve 2017. évtől – krip-
toeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet 
nem állapítottak meg, az új szabályok szerint büntetlenül 
megállapíthatják a jövedelmet és azt 2022. évi ügyleti ered-
ményként vehetik figyelembe.
Hatálybalépés tervezett időpontja: 2022. január 1.

Forrás: Saldo Tanácsadás

KÉSZPÉNZ, VAGY MÁS ÉRTÉK 
ELLENŐRZÉSE  

AZ UNIÓBA BE-, VAGY KILÉPÉSKOR
Szigorodnak a harmadik országból 

történő készpénz behozatal szabályai

Amennyiben a természetes személy az EU-ból kilép harmadik 

országba, vagy onnan belép az EU-ba, és 10.000 EUR összeget 

meghaladó készpénz, csekk, utazási csekk megnevezett ked-

vezményezett nélküli váltó vagy fizetési megbízás, legalább 90 

%-os aranytartalmú aranyérme stb. van a birtokában, akkor 

ezt a be- illetve kilépéskor be kell jelenteni a vámhatóságnál.

E célra egy EU-s nyomtatvány áll majd rendelkezésre, min-

den tagállamban a nemzeti nyelven. Az ellenőrzés június 3-tól 

szigorúbbá válik, így például a vámhatóságok készpénznyilat-

kozatot kérhetnek a 10.000 EUR-nál alacsonyabb összegek 

esetén is, illetve azt visszatarthatják, ha büntetendő cselek-

ményekre utaló jeleket észlelnek. 

Ugyancsak szigorítás, hogy a vámhatóságok akkor is kész-

pénznyilatkozatot kérhetnek a 10.000 EUR vagy ezt meghala-

dó összegű készpénz esetében, ha azt postai úton, rakomány 

részeként vagy futár útján továbbítják.

Forrás : Saldo Tanácsadás
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TÖRVÉNYEK:

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. 
évi XXXIX. törvény mely többek között az alábbi jogszabályokat módosítja:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségé-
ről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
XXXVII. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló 
2021. évi LVIII. törvény mely többek között az alábbi jogszabályokat módosítja:
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXX-
VIII. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXX-
VII. törvény módosítása
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LIX. tör-
vény mely többek között az alábbi jogszabályokat módosítja:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény

2021. évi XL. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szó-
ló 2021. évi I. törvény módosításáról

2021. évi XLI. törvény az Unió területére belépő, illetve az Unió területét 
elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi ren-
delet végrehajtásáról

2021. évi XLII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi 
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt váme-
gyezmény módosításának kihirdetéséről

RENDELETEK: 

A Kormány 203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete a koronavírus ellen vé-
dett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

A Kormány 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek 
módosításáról 

A Kormány 246/2021. (V. 13.) Korm. rendelete a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fo-
gyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 22/2021. (V. 13.) ITM 
rendelete a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozás-
sal összefüggő egyes közlekedési tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelete a 2021–2027 programo-
zási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatá-
sok felhasználásának rendjéről

A Kormány 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelete a 2021–2027 programo-
zási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós ver-
senyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

A Kormány 306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelete az Európai Unió saját for-
rásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmé-
nyek feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

A Kormány 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelete a közúti közlekedési igaz-
gatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és vissza-
vonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 289/2021. (V. 31.) Korm. rendelete  a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. ren-
delet módosításáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2021. (V. 31.) MvM rendelete  
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazá-
sáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

A belügyminiszter 13/2021. (V. 27.) BM rendelete egyes bejelentéskö-
teles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletek módosí-
tásáról

A Kormány 274/2021. (V. 26.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi 
időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 
valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és köz-
igazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő 
egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosí-
tásáról

A Kormány 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelete egyes turisztikai tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 273/2021. (V. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi 
időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. ren-
delet módosításáról

JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK
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ÖSSZEFOGÁS:  
ÚT A MUNKA VILÁGÁBA

A Kaposvári Foglalkoztatási Együttműködés (Paktum) 2017. 
március 10-én indult útjára. A több mint 4 éves projekt fő 
célja a helyi munkaerő-piaci helyzet segítése, támogatása. E 
cél elérése érdekében tucatnyi vállalkozás, civil szervezet és 
közszféra szereplő fogott össze, akkor még a munkanélküliség 
csökkentése érdekében. 

A projekt keretében 850 főt vontak be a szakemberek 
munkaerő-piaci szolgáltatásba, vagyis nyújtottak valami-
lyen szakmai segítséget számukra álláskeresésben, felké-
szülésben, az elhelyezkedésben. 
A 2017-ben tervezett tevékenységek megvalósításának 
eredményeként több, mint 800 fő került munkába a pro-
jektnek köszönhetően, hozzájárulva ezzel a város, a helyi 
gazdaság működéséhez. Az erre a célra felhasznált mint-
egy 900 MFt legnagyobb arányban a mikro és kisvállalko-
zásoknak nyújtott nagy segítséget a projektből biztosított 
szolgáltatás és anyagi támogatás formájában. A foglalkoz-
tatók 6 hónap támogatási és  minimum 3 hó tovább fog-
lalkoztatási időszakot vállaltak minden érintett munka-
vállalóra vonatkozóan. A 802 fő munkavállaló több, mint 
300 munkakörben, több, mint 450 foglalkoztatónál he-
lyezkedett el. Az elmúlt 4 évben a munkaerő-piaci helyzet 
változására a projekt megvalósítás során is reagálni kel-
lett, ami sikerült is. Ezt igazolja, hogy a munkaerő-hiány 
időszakában, és a COVID járvánnyal sújtott időszakban is 
folyamatos és aktív bevonás, munkába helyezés volt a jel-
lemző. A jövőre nézve biztató információ, hogy a projekt 
utolsó félévében készített felmérések alapján a mikro és 
kisvállalkozások jelentős létszámbővítést terveznek. Ez is 
mutatja, hogy ma már nem a munkanélküliség leküzdése 
a legnagyobb kihívás, hanem a a megfelelő szakemberek, 
dolgozók elérése és biztosítása.

A projekt kedvezményezettje Kaposvár Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Somogy 
Megyei Kormányhivatal és a Szövetség a Polgárokért 
Alapítvány. 

A projekt teljes koordinációját és projektmenedzsment 
feladatait a Kaposvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft 
látja el. 

A projekt az EU támogatásával, 100% támogatási forrás-
ból valósul meg, a TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 azonosí-
tó számú szerződés keretében.

MÁJUS 26-ÁN  
A SKIK HUMÁN ERŐFORRÁS 
SZAKMAI KLUBJA TARTOTT 

ONLINE TALÁLKOZÓT
A találkozó első  részében az egyik klubtag, Szabó Zoltán, a Ka-
posvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. szakmai igazgatója is-
mertette a  Kaposvári Foglalkoztatási Együttműködés (Paktum) 
eddigi tevékenységét. 
A továbbiakban a klubtagok saját tapasztalataikat osztották meg. 
Többen arról szbeszámoltak róla, hogy a járvány márciusban 
okozott tömeges megbetegedéseket, nagyon sokan hiányoztak 
egyidejűleg, ami kihívások elé állította a HR-es munkatársakat. 
Azonban a munka nem állt le, sőt volt, ahol új termékekkel jöt-
tek ki és bővítették a létszámot. 
Akadt olyan cég, ahol nemcsak a gyártósorokon, de az irodai 
munkatársak esetében is bevezették a két műszakos munka-
végzést, a megfelelő távolságtartás biztosítása érdekében.  Új 
feladatként jelentkezett a COVID tesztek megszervezése és 
adminisztrációja. Sajnos a tanulók online gyakorlati képzéshez 
való hozzáállása nem mindig úgy működött, ahogy kellett volna, 
ez is jelentős többletfeladatot eredményezett a HR-eseknek. 
Volt olyan cég, ahol egy korábbi-, rugalmas munkavégzésre 
irányuló pályázatnak köszönhetően már rendelkezésre állt a 
home-office összes technikai feltétele, sőt a szabályzata is el-
készült. 
A munkavállalókkal való kapcsolattartásra a belső Facebook 
csoport tűnt a leghatékonyabbnak. 
Szinte egyhangúan számoltak be a résztvevők a táppénzes papí-
rok kódjával kapcsolatban felmerülő problémákról. 
A résztvevők megvitatták a „oltottság-átesettség” nyilvántartá-
sának anomáliáit. Valójában ezekről a szenzitív adatokról nyil-
vántartást vezetni adatvédelmi szempontból nem lehet, ugyan-
akkor a munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet biztosítása. A pandémiával kapcsolatos mun-
kajogi kérdéseket szervezeti szinten sikerült megoldani. A részt-
vevők egyetértettek abban, hogy a józan ész szerint, egyedileg 
kell kezelni ezt a kérdést. A klub vendége dr. Bauer Péter jogta-
nácsos volt, aki a munkajogi esetekre reagált.
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A FARKASOK HÁBORÚJA  
avagy gyakorlatias útmutató  

a vállalkozói önbizalom fejlesztéséhez

2021. május 27-én Szabó Gábor kommunikációs tréner tar-
tott online előadást a vállalkozói önbizalom fejlesztéséről. 
Egy indián tanmese szerint minden emberben lakik két far-
kas, ezek folyamatosan harcolnak egymással. A viselkedé-
sünket, a világlátásunkat, azt, hogy mennyire vagyunk pozi-
tívak vagy negatívak - az határozza meg, hogy éppen melyik 
farkas kerekedik felül. És mindig az, amelyiket táplálod, ame-
lyikre figyelmet fordítasz.
A résztvevők sok érdeles és megfontolandó gondolatot vi-
hettek haza. Néhány ezek közül: 
– Minden negatív emberi reakció forrása a bizonytalanság. 

A negatív kisugárzású emberek hiába tűnnek sokszor na-
gyon is magabiztosnak, belül bizonytalanság van bennük. 
Innen ered a negatívitásuk. 

– Az önbizalom a cselekvés képessége - jóváhagyás, helyes-
lés vagy elismerés igénye nélkül, saját döntési képessé-
gedbe vetett hit. Mindegy, hogy jól vagy rosszul, a lényeg, 
hogy tudj dönteni. 

– Fontos, hogy hasonló súlycsoportba tartozóhoz hasonlítsd 
magad. Ha nem találod meg a helyes mércét, porrá zúzza 
az önbizalmad. A legjobb mérce a tegnapi önmagad!

– Ne vidd túlzásba az önkritikát és legfőképp nem bántsd 
magad vele. 

– Ha képes vagy növelni a rendet az életedben, növekszik az 
önbizalmad. Nem kell patikarend: a lényeg, hogy a dolgok 
el legyenek rendezve úgy, ahogy neked tetszik. 

– Készíts forgatókönyveket, te legyél az életed, a vállalkozá-
sod rendezője. 

Kerekasztalbeszélgetés a infobiztonságról Június 2-án az érdek-
lődők a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának online kerekasztal-
beszélgetésén vehettek részt, melynek témája az információbiz-
tonság volt. 
Fókuszba került például, hogy mit tehetünk a vírusok ellen, me-
lyek a legújabb adathalász trükkök, hogyan lehetnek biztonság-
ban az adatok és mit kell tenni, hogy a biztonsági szabályozás ne 
gátolja a vállalkozás működését.

Facebook haladó beállítások  a gyakorlatban Május 13-án Mé-
szárosné Borbás Orsolya, online marketing szakértő, oktató 
tartott online workshopot. Az esemény résztvevői profi, össze-
foglaló és gyakorlatias ismereteket szerezhettek arról, hogy jó 
beállítások segítségével hogyan lehet eredményesen hirdetni a 
Facebook-on. 
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Véget ért a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK), vala-
mint az INPUT Program közös vezetői tréningsorozata május 
25-én. Ennek apropóján visszatekintünk az eseménysorozat 
legfontosabb momentumaira, tanulságaira.
A 2021-es év első fele minden vállalkozás és szakmai szervezet 
számára kihívásokkal teli volt, hiszen az online világban rejlő 
lehetőségek és nehézségek egyaránt próbára teszik, új kihívá-
sok elé állítják a vezetőket és a munkatársakat egyaránt. Erre 
reflektálva indította el 4 alkalmas sorozatát a SKIK és az INPUT 
Program azzal a céllal, hogy felkészítse a vezetőket és a döntési 
pozícióban dolgozókat az újonnan kialakult helyzetekre és esz-
köztárat adjon a kezükbe ezek hatékony kezelésére. 

NAGY SIKERREL  ZÁRULT AZ SOMOGYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
ÉS AZ INPUT PROGRAM KÖZÖS VEZETŐI TRÉNINGSOROZATA

Első alkalommal Orvos György vezette be az érdeklődőket a tár-
gyalástechnika világába, mely gyakorlatiasan mutatta be a leg-
újabb, az online térben is használható meggyőzési technikákat.

Végül májusban a sorozat záróakkordjaként a prezentációs techni-
kák igazi nagymesterét Dr. Németh Zoltánt, azaz DrPrezit sikerült 
a somogyi megyeszékhelyre csábítani, még ha csak virtuálisan is. 
A jelenlévők az izgalmas és lüktető workshop során elsajátíthatták 
az online és offline térben is használható, a nagyközönség előtt is 
működő prezentációs fogásokat, illetve bemutatta, hogy mik azok 
a mozzanatok a felkészülés során, melyek segítik a testi és lelki rá-
hangolódást a tökéletes bemutatóra.

A workshop sorozat második alkalmával, melynek témája a 
konfliktuskezelés volt, Svéda Dóra tréner, a Coachingcentrum 
alapítója segítségével olyan konfliktusos szituációkat ismerhet-
tek meg és oldhattak meg közösen a résztvevők, melyek a kiala-
kult vírushelyzet miatt a munkahelyek többségében előfordul-
hatnak.
Áprilisban Dr. Galgóczi Gábor szervezetfejlesztési tanácsadó az 
energiamenedzsment tréning során megmutatta, hogyan opti-
malizálhatják a vezetők energiáikat és idejüket a szervezeti ha-
tékonyság érdekében.

A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezetten folytatódik a 
rendezvénysorozat ősszel, új, innovatív, gyakorlatias témákkal.

Pályázati tájékoztató Június 2-án GINOP Plusz-1.2.1-21   A 
mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és terme-
lési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejleszté-
sek támogatása című pályázatról tartott online tájékozta-
tót  Büki Péter, az ECONOSERVE Pályázati Kft. ügyvezetője. 
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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

MEGHÍVÓ
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett

BIREG 
Új adatrögzítési kötelezettség

július 1-től!
című online tájékoztatóra

IDŐPONT:  2021. július 8. (csütörtök), 10.00-13.00
ELŐADÓ:  dr. Sztankó Dániel, 
 vezető adószakértő -RSM Hungary Zrt.

BIREG megnyitása  
fel- ás lerakodóhelyek felé 2021. július 1-től
2021. július 1-től a szállítással összefüggő adatokat is kell 
rögzíteni a BIREG rendszerben – így a fel- és lerakodóhelyek-
nek is lesz feladatuk – ezzel kapcsolatban módosulnak a BI-
REG szabályai és a számítástechnikai háttér.
2020 utolsó napján jelent meg a BIREG rendszerről szóló Kor-
mányrendelet, amely azonban egy hónapon belül módosult is. 
A BIREG a közlekedési hatóság által üzemeltetett, nyilvá-
nosan elérhető informatikai rendszer, amelyben a különbö-
ző nemzetközi szállítási feladatokat – ideértve a saját szám-
lás közúti szállítást – ellátó gépjárművek üzembentartóinak 
kell regisztrálniuk fuvarjaik bizonyos adatait.
A regisztrációs kötelezettségek a szállítmány feladóira, illetve a 
címzettjeire is vonatkozhatnak. 2021. január 1-től a feladóknak 
/ címzetteknek ellenőrizni kell a rendszerben a BIREG regiszt-
ráció érvényességét, 2021. július 1-től a szállítással összefüggő 
adatokat is kell rögzíteniük a BIREG rendszerben.

Ez azt jelenti, hogy a BIREG rendszer kapcsán: 
– az árufuvarozók, illetve 
– a fuvarok feladói és 
– a szállítmányok címzettjei is érintettek. 

TÉMÁK: 
– Mi az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rend-

szer (BIREG)
– Kik érintettek?
– Milyen szankciókra lehet számítani?
– Mit kell bejelenteni a tehergépjárművek üzembentartói-

nak? Üzembentartói regisztráció
– Milyen viszonylatokra kell az árufuvarozási engedély?
– Milyen feladatai vannak a feladónak / címzettnek?
– Mit jelent az engedély-kezelés?
– A feladónak /címzettnek mit kell feltölteni a BIREG-be?

Részvételi díj: rendezett kamarai tagoknak : 5.000.- Ft/fő,
regisztrált vállalkozásoknak: 10.000.- Ft/fő

JELENTKEZÉS JÚLIUS 6-IG: 
82/501-025, ATHURZO@SKIK.HU


