
Együttműködési megállapodást kötött az 
iFOOD Élelmiszer Klaszter és az Omni-
pack Első Magyar Csomagolástechnikai 
Klaszter. 
A szabályozási környezet és  a fogyasztók 
igényei a jövőben egyértelműen a 
termékek csomagolásának csökkentését, 
valamint újragondolását teszik szüksé-
gessé.

Újraindítási hitelek, Széchenyi Lízing GO! 
és Széchenyi Mikrohitel GO! – kamat: fix 
0,0-0,5% között! 
A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott 
módon biztosítják a vállalati működés 
fenntartásához, fejlődéséhez szükséges 
forrásokat.

iFood Élelmiszer Klaszter – 
az inspiráló együttműködés

Programok a SKIK szakmai 
klubjaiban

Széchenyi Kártya GO! 
új hitelei

Az elmúlt hetekben a SKIK szakmai 
klubjaiban érdekes eseményekre került 
sor. 
A Minőségügyi- és Humán Erőforrás Klub 
tagjai a Büttner Kft-nél tettek látogatást, 
a Női Vállalkozók Klubjában új elnök 
megválasztására került sor.  
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A Kaposvári székhelyű, de mára a régión is 
átnyúló lefedettséggel rendelkező Dél-Du-
nántúli Regionális Élelmiszer Innovációs 
Klaszter működése fordulóponthoz érke-
zett. A korábbi értékeit megtartva, de meg-
újult stratégiával, menedzsmenttel és új 
névvel folytatja tovább működését a szer-
vezet. Ezentúl iFood Élelmiszer Klaszter né-
ven működik tovább.

A Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egye-
tem (korábban Ka-
posvári Egyetem) és a 
Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamara közös 
kezdeményezésére 
jött létre a hiánypótló 
Dél-Dunántúli Regio-

nális Élelmiszer Innovációs Klaszter 2012-ben, 
azzal a céllal, hogy összefogja az élelmiszer-
gazdaságban működő vállalkozásokat és 
szervezeteket.
A Klaszternek jelenleg 33 tagja van, többsé-
gük kis- és középvállalkozás. A tagok között 
pékségek, tejüzem és tejfeldolgozó vállal-
kozások, higiéniai cégek, oktatási intézmé-
nyek, innovációs ügynökség, informatikai 
vállalkozás, húsipari vállalkozások, kama-
rák, baromfifeldolgozó, borászat, valamint 
halfeldolgozó vállalkozás is megtalálható. 
A változtatásnak több oka is van – mondta 
Szommerné Egyed Linda, a klaszter elnöke 
–, főként azért döntöttünk így, mert arra 
törekedtünk, hogy könnyebben megje-
gyezhető, a mai trendekhez illeszkedő 
nevet válasszunk, amely nemzetközi vi-
szonylatban is megállja a helyét. Szem-
pont volt az is, hogy a klaszter iránti ér-
deklődés a hazai vállalkozások részéről 

már túlmutat a he-
lyi vagy regionális 
szinten, ezért nem 
tartjuk indokoltnak 
a területi lehatáro-
lást. Természetesen 
az élelmiszergaz-
dasági fókusz nem 
változott. És hogy 
mit jelent az „i” a 
nevünkben? Az ins-
pirációt. A klaszter 
tagság értékét a ta-
gok szármára egy-
részt az a platform 
adja, ahol egymást 
inspirálva tudnak bizalmi kapcsolatokat 
kialakítani, tanulni, fejlődni, valamint az a 
hazai és nemzetközi klaszter hálózat, ami-
nek a tagság által a részeseivé válhatnak. 

Együttműködési megállapodást 
kötött az iFOOD Élelmiszer Klaszter 
és az Omnipack Első Magyar 
Csomagolástechnikai Klaszter

Mindkét klaszter számára előnyös együtt-
működési lehetőségekről tárgyaltak a 
kaposvári székhelyű iFOOD Élelmiszer 
Klaszter és az Omnipack Első Magyar Cso-
magolástechnikai Klaszter képviselői no-
vemberben.
A két szervezet megbeszélése során érin-
tette az élelmiszeripari szereplők számára 
komoly kihívást és elköteleződést jelentő, 
új csomagolástechnikai trendeket. A részt-
vevők megállapították, hogy a szabályozási 
környezet és a fogyasztók igényei a jövőben 
egyértelműen a termékek csomagolásá-

IFOOD ÉLELMISZER KLASZTER – AZ INSPIRÁLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Nevet és arculatot változtatott a Dél-Dunántúli Élelmiszer Innovációs Klaszter

nak csökkentését, valamint újragondolását 
teszik szükségessé. Az iFood Klaszter tag-
jai főleg olyan élelmiszeripari cégekből 
állnak, amelyek eddig is stratégiai szem-
pontnak tartották a folyamatos fejlesztést 
és innovációt. Az Omnipack tagjai pedig 
ugyanezen elvek mentén működnek a 
csomagolástechnika területén. 
A jövőbeli együttműködés kiterjed a közös 
érdekérvényesítő tevékenységre, és olyan 
munka kapcsolatok kialakítására, amely 
akár pályázati és más projektekben is for-
mát ölthet.  A kapocsolatok elmélyítéséne   
k lényeges eleme lesz a közös programok, 
szakmai tájékoztató rendezvények szer-
vezése, valamint a kommunikációs tevé-
kenység erősítése.
A megállapodás utáni első lépésként no-
vemberben a két klaszter tagjai Kapos-
váron találkoznak, ahol az érintett cégek 
szakemberei személyes műhelymunka 
keretében kezdenek el dolgozni az élelmi-
szeripari csomagolástechnika legaktuáli-
sabb kihívásain.

Jegyzet
ÚJ IDŐK
Jó évtizede talán, amikor arról cikkeztek: 
ötletek, újítások, fejlesztések nélkül mű-
ködik a legtöbb cég Somogyban. Egy friss 
(akkori) felmérés szerint a vállalkozások 
bevételük alig fél százalékát fordítják erre. 
Pedig enélkül nehezen fejlődik egy térség…
Azóta persze sok víz lefolyt a Kaposon és 
a Dráván, sokat változott a helyzet, de a 
kérdés az, hogy eleget-e? Tény, hogy már 
nemcsak a pi-vízzel, stresszmentesen 
nevelt malacok számítanak igazi újdon-
ságnak Somogyban. Tény, hogy van már 
olyan helyi innováció, amelynek az ered-
ménye Dubaiba is eljutott, aztán éppen 
most váltott nevet és arculatot a Dél-Du-

nántúli Élelmiszer Innovációs Klaszter és 
lett belőle iFood Élelmiszer Klaszter, amely 
együttműködés lényegében az innováció 
melegágya, s az eredményei már most 
láthatók. Évről évre sikeresek, sőt, egyre 
sikeresebbek az innovációs versenyeken a 
középiskolás diákjaink, s egyre több vállal-
kozás látja meg az esélyt az innovációban.
Van már számos újdonság, amely sike-
resen járja be az ötlettől a piacra jutásig 
vezető utat, de ez persze még nem elég, 
kiváltképpen nem a nemzetközi össze-
hasonlításban. Szóval már nem annyira 
gyenge a vállalkozások innovációs tevé-
kenysége, mint tíz évvel korábban, de 
még mindig ott van a tőkehiány és szá-
mos más akadály. Ugyanakkor vannak 
már igénybe vehető, jó támogatások, jó 
ötletek, együttműködési színterek, de 
még mindig hiányzik számos területen 
az innovációt folyamatosan serkentő 

bizalom az emberek és az intézmények 
között. Pedig ez tőkeértékű, hiszen ez 
a társadalmi tőke. S szükség van olyan 
erős hálózatokra, amelyek folyamato-
san segítik, ösztönzik a fejlesztéseket. 
Kiderült, hogy nincs modern innováció 
átfogó szemléletformálás nélkül, mint 
ahogy az is: nem lehet elég korán kezde-
ni. Szükség van akár már a kisiskolások 
bevonására is különféle szakkörök for-
májában, vagy éppen a középiskolások 
felkészítésére, hogy tudjanak, legyenek 
képesek új ötleteket kidolgozni és azokat 
megvalósítani.
Új idők új feladatokat hoznak: a modern 
innováció összeköti a vállalkozásokat 
az iskolákkal, egyetemekkel, akár civil 
szervezetekkel, új tartalommal tölti meg 
az együttműködést, mert az innováció, 
amely előre visz, közös ügyünk!

Lengyel János

Ugrin András, az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai  
Klaszter elnöke és Szommerné Egyed Linda, az iFood Klaszter elnöke
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EGYÜTTMŰKÖDŐ KAMARÁK

1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Szé-
chenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot 
a Magyar Tudós Társaság (a mai Tudományos Akadémia) mega-
lapítására.

A  magyar tudomány ünnepéről  az  MTA  már  1997  óta meg-
emlékezik,  hivatalosan azonban  2003  óta ünnepeljük minden 
év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi 
István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tu-
dós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítását. A hivatalos indoklás sze-
rint az „Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szere-

pét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése 
érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támo-
gatásra méltónak tartja” ezért e napot a 2003. évi XCIII. törvény-
nyel a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította. 
A magyar tudomány ünnepén  Magyarország  számos városá-
ban, sőt a határokon túl is,  többhetes rendezvénysorozaton 
vehetnek részt az érdeklődök. A különböző előadások, kiállítá-
sok, bemutatók, filmvetítések, tudományos fórumok egy-egy 
vezérgondolat jegyében zajlanak, a 2021-es mottó például: Tu-
domány: iránytű az élhető jövőhöz.

„JÓSZÁGOMNAK EGY ÉVI JÖVEDELMÉT FELÁLDOZOM REÁ”  
– ÍGY ALAKULT MEG A MTA

2021. november 3-18. között tizennyolcadik alkalommal 
kerül megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) 
rendezvénysorozat, melynek kiemelt témái:
• poszt-Covid stratégia,
• klímavédelem megvalósítása,
• a járványhelyzet hatása a társadalomra és a tudományos 

teljesítményre,
• járványok-betegségek-klímaváltozás,
• mesterséges intelligencia alapú technológiák a kutatás-

ban és a mindennapokban,
• városfejlődés: környezeti fenntarthatóság, élhető környezet,
• új irányok a humán, az élet- és a természettudományok 

területén,
• a tudomány meghatározó szerepe a jövő társadalmi, gaz-

dasági átalakulásában.

Modern Gyárak Éjszakája
A Modern Gyárak Éjszakáján a működési 
területükön, vállalati mutatóik alapján ki-
emelkedő vállalkozások nyitják meg ka-
puikat az érdeklődők előtt. Az esemény 
célja azoknak az innovatív megoldások-
nak a bemutatása, amelyek versenyké-
pessé, mintaértékűvé teszik a Magyar-
országon működő gyárakat, üzemeket. 
A 2021. évi eseményre november 12-én 
került sor. 
„A Modern Gyárak Éjszakáját azért hoztuk 
létre, hogy minden érdeklődő számára kéz-
zelfogható közelségbe hozzuk a Magyaror-
szágon zajló technológiaváltást. Jólétünk 
és fenntartható növekedésünk záloga 
ugyanis nem más, mint az innováció és di-
gitalizáció. Itt a lehetőség, hogy most meg-
ismerjük, mit is jelent mindez a gyakorlat-
ban.” – Dr. Palkovics László, innovációs és 
technológiai miniszter

www. moderngyarakejszakaja.hu

Együttműködési meg-
állapodást kötött a 
Somogyi Kereskedel-
mi és Iparkamara, 
valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Ka-
mara. A dokumentu-
mot Varga József, a 
SKIK elnöke és Berek 
Gábor, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara 
megyei elnöke írták 
alá október 14-én. 

A két kamara közös 
célja Somogy megye 
gazdasági fejlődésének elősegítése és a 
térségben működő vállalkozások segíté-
se, ennek érdekében a gazdaságot érintő 
ügyekben közös érdekérvényesítő tevé-
kenységet folytatnak. Közös tájékoztató 
rendezvényeket szerveznek tagságuk in-
formálása érdekében az aktuális finanszí-
rozási lehetőségekről, és egyéb-, mindkét 
felet érintő témákban. 
Közösen támogatják és menedzselik az 
iFood Klasztert („az inspiráló együttmű-

ködés klasztere az élelmiszer ágazatban”), 
együttműködnek a megye legjelentősebb 
vállalkozásait bemutató TOP 100 kiad-
vánnyal kapcsolatban.
Az együttműködés fontos eleme lesz a 
jövő évtől egy közös kitüntetési rend-
szer működtetése a két kamara kitün-
tetési rendszereinek szinkronizálásával. 
Az elismerések átadására egy közösen 
szervezett ünnepség keretében kerül 
majd sor. 
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A kaposvári Vatner Kft. nyerte el a tavalyi év 
Somogy Innovációjáért Díját. A 100 száza-
lékig magyar tulajdonban lévő vállalkozást 
1999-es alakulása óta a töretlen kitartás jel-
lemzi, szoros együttműködésben üzleti part-
nereivel, legyenek azok kórházak, járóbeteg 
szakrendelők, egynapos sebészetek vagy 
akár európai piaci szereplők. 

A cég fő profilja az orvostechnológiai ter-
mékek forgalmazására, szervizelésére és 
az ezekhez kapcsolódó szoftverfejlesztésre 
összpontosul. Az elmúlt években a Vatner 
jelentősen bővítette forgalmazói portfóli-
óját, olyan, az egészégügyben kiemelt he-
lyen szereplő, világszerte elismert márkák 
termékeivel mint a Linet, a Siemens, az 
UVD Robots, vagy épp a TSE, az Arjo és a 
Bexen Cardio. Üzleti tevékenységük bőví-
téseként 2014-ben elindították az ország 
első CT berendezéssel felszerelt mobil 
szűrőállomását is, amely nemcsak a kór-
házak, egészségügyi szolgáltatók, hanem 
vállalkozások és a lakosság számára is el-
érhető. Ebből, és az elmúlt 22 év számos 
példájából is kitűnik, hogy a Vatner Kft. a 
kezdetektől elkötelezett az innováció te-
rén. Csak néhány példa a kutatás-fejleszté-
si tevékenységeikből: 
A „Repülőgép szimulátorok elsődleges 
kezelőszerveinek mágneses technológián 
alapuló fejlesztése” című projekt kereté-
ben többek között repülőgép szimulátor 
kormányok területén eddig ismeretlen 
technológia került kidolgozásra, melynek 
segítségével valósághű működést és erő-
visszacsatolás érzetet biztosító kezelőszer-
vek jöttek létre. A kutatási és fejlesztési fel-
adatok végeredménye mind tudományos, 
mind műszaki szempontból több újdonsá-
got hordoz magában.
Egyedülálló mind Magyarországon, mind 
közép-európai térségben is, hogy egy 
olyan - nem csak hivatásos pilóták szá-
mára igénybe vehető - szimulátorközpont 

van, ahol egyszerre három különböző 
típus repülőgép vezetési alapismereteit 
lehet elsajátítani, vagy szakavatott instruk-
torok közreműködésével egyszerűen csak 
kipróbálni.
Ezt az olyan, igazihoz megszólalásig ha-
sonló repülőgép szimulátorokban tehet-
jük meg, mint a Vatner Kft. tulajdonában 
álló a Légügyi Hatóság által akkreditált 
Pilots szimulátor-központ repülőgép-szi-
mulátorai. A központban  a nemzetközi 
légi utasforgalom két legnépszerűbb és 
legnagyobb számban alkalmazott típusa, 
a  Boeing 737-es, illetve az  Airbus A320, 
valamint a fél évszázada világszerte töret-
len népszerűségnek örvendő, rendkívül 
elterjedt egymotoros túragép, a  Cessna 
172  professzionális szimulátorai állnak 
rendelkezésre a hivatásos repülőgép-ve-
zetők, de akár csak a laikus repülés sze-
relmesei számára is.  Szimulátorokban a 
repülés semmihez sem fogható élményét 
lehet megtapasztalni. Szakavatott kollé-
gák segítenek a repülés minden fázisá-
ban, miközben végig a vendégek kezében 
marad az irányítás. 
Az élethű térhatásról a 210 fokban hajlí-
tott félköríves falra vetített táj gondosko-
dik. Egy repülési program folyamán az Al-
pok magas hegycsúcsaitól kezdve a világ 
nagyvárosain át a tengerparti városokat 
is végig lehet járni, miközben mindenféle 
időjárási körülményt lehetőség van szi-
mulálni. Általában csak a nagy légitársa-
ságok tréningközpontjaiban vannak olyan 
professzionális szimulátorok, amelyeken 
a típusfüggő vezetéstechnikai alapisme-
retek teljeskörűen elsajátíthatók. A szituá-

ciós gyakorlatok pe-
dig mindamellett, 
hogy maradandó 
élményt nyújtanak, 
komoly szerepet 
játszanak a repü-
lőgép-vezetők kész-
ségfejlesztésében 
is. „Integrált mű-
téti prezentációs 
és oktató rendszer 
létrehozása” című 
programban egy in-

ternet alapú, valós idejű, műtéti eljárásokat 
közvetíteni tudó rendszer kialakítására ke-
rült sor. A rendszer a világ bármely részén 
használható, az alkalmazott technológiák-
nak köszönhetően a földrajzi távolságokat 
leküzdve, online oktatási platformként 
működtethető. Ehhez a rendszerhez kap-
csolódik egy olyan online tudástár, mely 
orvosi műtéti technológiákról gyűjt össze 
képi- és hanganyagokat, orvos- és állator-
vos-tudományi szakirodalmi adatbázist, 
kísérleti eljárások, műtéti technikák archív 
anyagait, valamint szabványos formátumú 
digitális orvosi képadatbázist.
A létrehozott rendszer alkalmas az orvos-
tudományi, állatorvostudományi graduális 
hallgatók képzésére, az egészségtudomá-
nyi szakemberek posztgraduális és speci-
alista képzésének támogatására, a képző 
intézmények tudástárának bővítésére, va-
lamint széleskörű, a földrajzi távolságokat 
átívelő műtéti és oktató prezentációs előa-
dások támogatására.
„VETFUSION-X” egy olyan korszerű web 
technológiára épülő anatómiai képtár, 
mely hatékonyan segíti az állatorvosok 
diagnosztikai és gyógyító tevékenységét, 
az állatorvostanhallgatók és a praktizáló 
állatorvosok anatómiai ismereteinek meg-
szerzését.  
A munka során elkészült a kutya-, macska-, 
sertés-, ló és pulyka faj egy-egy egészséges 
egyedének anatómiai, röntgen, CT, MRI, PET-
CT és szcintigráfia (nukleáris orvostudomány 
egyik diagnosztikai módszere) alkalmazásá-
val elkészített képanyaga. Ezen kívül folya-
matosan bővül az egyes betegségeket, elvál-
tozásokat bemutató képtár is. 

VATNER KFT. – SOMOGY INNOVÁCIÓJÁÉRT 2020.
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Mint sok más esetben, a marketing itt is 
tévútra visz: nem minden mesterséges in-
telligencia, amit annak reklámoznak. Per-
sze ebben az informatikai cégek is part-
nerek, ők is szeretik a tevékenységüket, a 
felhasznált technológiákat túlmisztifikálni. 
Cikkünk célja a fogalmak tisztázása, és an-
nak feltárása, hogyan lehet a mesterséges 
intelligenciát felhasználni a mindennapok 
gyakorlati problémáinak megoldásában. 

Ahogy a neve is utal rá, itt egy mestersé-
ges dologról beszélünk, tehát nem valódi 
intelligenciáról van szó, hanem annak az 
imitálásáról, művi utánzásáról. Megpró-
bálunk olyan rendszereket fejleszteni, 
melyek hasonlóan viselkednek, ahogy azt 
az emberi intelligenciától várnánk. Egy 
olyan programozási módszert haszná-
lunk, ahol nem kódokat írunk, hanem azt 
tanítjuk meg a gépnek, hogy milyen be-
menetek esetén milyen kimenetet várunk 
el tőle. Az ehhez tartozó programkódot a 
gép írja meg helyettünk. Épp ezért nem a 
programozáson, hanem a megfelelő be-
meneti adatok előállításán és egyértelmű 
kimeneti megfeleltetésén van a hangsúly. 
A fentiek figyelembe vételével elég vicces 
attól tartani, hogy a gépek öntudatra éb-
rednek, hiszen csak olyan kimeneteket, 
válaszokat várhatunk tőlük, melyeket 
előzetesen beprogramoztunk nekik. Az 
öntudatnak pedig talán pont a kiszámít-
hatatlanság, az önálló akarat a legfőbb 

ismertető jele, ami 
egy ilyen rendszer-
ben értelmezhetet-
len. Ugyan így sci-fi 
ábránd marad az 
öntanuló gépek 
fogalma is.  Per-
sze nehéz a fentie-
ket elfogadni úgy, 
hogy a médiából 
mindenhonnan az 
ömlik felénk, hogy 
a mesterséges in-

telligencia mindenhol jelen van, dönté-
seket hoz, beépül a telefonunkba, a tab-
let-ünkbe, vezérli a tőzsdét, stb. A valóság 
az, hogy persze nagyon sok alkalmazás 
van ami ezt a technológiát használja, de 
általában annak valamilyen nagyon speci-
alizált kis szeletét, célfeladatok megoldá-
sára, és messze nem olyan önállósággal, 
ahogyan azt a cikkek, hírek sugallják.
Cégünk évek óta foglalkozik a mestersé-
ges intelligencia gyakorlati felhasználá-
sával, és igyekszünk a technológiát olyan 
feladatok megoldására használni, ahol 
azok megkönnyítik a vállalkozások életét. 
A Contrall Vision vizuális termék ellenőrző 
rendszer már négy innovációs díjjal büsz-
kélkedhet. A cél általában az élő munka 
kiváltása annak érdekében, hogy például 
egy minőség ellenőrzés mindig objektív 
legyen, és a korábban monoton felada-
tot végző munkatársak magasabb hozzá-

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KKV KÖRNYEZETBEN
adott értékű munkakörökben dolgozhas-
sanak tovább.
Jó példa a Szobi Szörp, ahol hat ember 
munkáját tudja kiváltani egy kamera, 
mely 100ms alatt képes osztályozni egy 
üveget, ha kell napi 24 órában.
De említhetném a Terrán Tetőcserépgyá-
rat is, ahol kamera ellenőriz minden egyes 
cserepet (másodpercenként hármat), mi-
előtt az a raklapra kerülne, annak érde-
kében, hogy megfelelő minőségű termék 
kerüljön az ács kezébe a tetőn dolgozva.
Ezek olyan monoton, és az ember szá-
mára csak kis hatékonysággal végezhe-
tő feladatok, ahol senki sem bánja, ha a 
gépek elveszik a munkájukat. Hiszen a 
munkatársak nem az utcára, hanem egy 
magasabb hozzáadott értéket előállító 
munkakörbe tudnak kerülni. A banki dol-
gozók sem kerültek tömegesen az utcára 
az ATM-ek feltalálásával és elterjedésével, 
egyszerűen értékesebb munkát tudtak el-
látni, mint a pénzjegyek számolása.
A technológia fejlődésének ráadásul 
nem csak az az előnye, hogy korábban 
megoldhatatlan feladatok is automati-
zálhatókká válnak, hanem az is, hogy a 
megoldások bekerülési költsége csök-
ken, így azok nem csak a nagyvállalatok 
számára érhetők el, hanem a kkv-k is él-
vezhetik az előnyeit. 
Herbály István, RG-Net Kft. ügyvezetője

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal szakértője

Herbály István

Első legmeghatározóbb találkozásom a 
mesterséges intelligencia hatásáról már 
online marketinges korszakomra tehető. 
Ismerkedtem a Google Ads rendszerének 
működésével, kampányokat állítottam 
be és emlékszem mennyi félelemmel teli 
pillanatom volt, hogy a rám bízott költ-
ségkeretet úgy fektessem be a Google 
Ads hirdetési rendszerébe, hogy az való-
ban megtérüljön. 

Mondanom sem 
kell, ijesztő fellelőség 
volt. Folyamatosan 
ajánlotta a rendszer, 
hogy milyen beállítá-
sok lennének nekem 
hasznosak, hittem 
is meg nem is. (Ez a 
hozzáállás azóta is 
tart ). 

De egyszer csak egy bátor pillanatban 
azt mondtam, hogy legyen! Nézzük meg 
mivel tudhat többet, mint én. Mit lát, 
amit én még nem. Mit tapasztalt meg, 
amit én még nem. És jött a varázslat. 
Olyat mutatott az eredmények vonatko-
zásában, ami azóta is nagyon mély ha-
tással van rám. Azóta ez csak még jobbá 
vált. Meg kellett tanulnom és tapasztal-
nom, hogy olyan tudással és folyamattal 

IJESZTŐ VAGY LENYŰGÖZŐ A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
AZ ONLINE MARKETINGBEN?

Mészárosné  
Borbás Orsolya
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rendelkezik, melyre ha kellő információ 
áll rendelkezésére, akkor bizony bátran 
rábízhatom már magam. 
De itt jön a lényeg, az adatok meglété-
nek a fontossága. Kell bizony, hogy kellő 
adattal és tapasztalattal rendelkezzen. 
Azt gondolom, hogy erre talán az egyik 
legmeghatározóbb tapasztalatom a 
Google Shopping kampány, melyet 
Magyarországon 2019 nyarán tettek 
elérhetővé. Én bár még akkor nem 
használtam, de konzultációs munkáim 
alkalmával több fiókban is volt szeren-
csém vele találkozni és az eredménye-
it tanulmányozni. Nem mondhatnám, 
hogy kimagasló eredményeket értek el. 
De hónapról hónapra változott, egyre 
okosabb és ügyesebb lett. 
Év végére már én is bátorságot gyűjtöt-
tem és el kezdtem alkalmazni. Nyilván 
a karácsonyi vásárlási hajlandóság is 
támogatta kampányaimat, de azt a cso-
dát, amit akkor megéltem a konverziók 
számának és költségének vonatkozá-
sában, azt azóta sem látom más kam-
pánytípusokban. 

Nekem ő lett az egyik fő eszközöm az 
online értékesítésre. Egy viszonylag rö-
videbb tanulási időszak után csodála-
tosan hozza a webshopok online érté-
kesítésének közel 40%-50%-át. Fontos 
megjegyeznem, hogy ez csak akkor tud 
megvalósulni, ha a termék maximálisan 
piacképes és az adatok is megfelelően 
átadásra kerülnek a rendszerben! Ijesz-
tő, hiszen tökéletes tudja, hogy kinek 
mikor mit kell megjeleníteni, ennek kö-
vetkeztében magasabb számú konverzi-
ót ér el, mint a többi kampány típus. 
De semmiképp nem szabad kihagyni 
az online marketingben rejlő mestersé-
ges intelligencia csodás eszközei közül a 
Google Ads display hálózatán megtalál-
ható intelligens kampány típusokat, vagy 
az egyéni szándékolt közönségeket. Előb-
bi tulajdonképpen szinte mindent elvé-
gezz helyettünk és fényképes hirdetések 
segítségével építi márkánk ismertségét 
és online értékesítésünk számát. Utóbbi 
pedig maximális támogatást biztosít arra, 
hogy fényképes hirdetéseink megjelen-
tesse akár azon felhasználók számára, 

akik konkurens weblapjainkon jártak. Így 
bekopogtatva a számunkra is maximáli-
san releváns piacra. Mindezt teljesen le-
gális és szabályos formában. 
Oktatásaim alkalmával minden esetben 
előkerül a mesterséges intelligencia 
online marketingre gyakorolt hatása. 
Abszolút elmondható, hogy két tábor-
ra osztható a megítélésének tábora. 
Ijesztőnek tartják sokan, mert szinte 
mindent tud rólunk onnantól kezdve, 
hogy a böngésző ablakot megnyitjuk 
vagy a Facebook profilunkba belépünk. 
Ugyanakkor temérdek vállalkozó fedezi 
fel lenyűgöző világát és a benne rejlő 
potenciális online értékesítési lehető-
séget. Azt javaslom, Ön is tegye félre 
félelmét és ismerje meg vállalkozóként 
lehetőségeit. 
Kérdése merült fel, szeretné megtanulni, 
megismerni a hirdetési rendszerek mű-
ködését? Forduljon hozzám bizalommal! 

Mészárosné Borbás Orsolya
online marketing szakértő & tréner

www.borbasorsolya.com
info@borbasorsolya.com

A  Viapan Group Vi-
acob nevű, robotika 
üzletággal foglalko-
zó cége nyerte el a 
„Hogyan segíthetik a 
modern technológiai 
eszközök az emberi 
munka hatékonysá-
gának növelését és 
a munkavégző ké-
pesség fenntartását?” című GINOP program 
megvalósításának lehetőségét. 

A Viacob kollaboratív robotjai illetve exo-és 
ergoskeletonjai olyan innovatív megoldá-
sokat kínálnak a számítógép, elektronikai, 
optikai ágazat és más termelőszektorok 
számára, ami fejleszti a munkaerő-piaci al-
kalmazkodóképességet, a termelékenysé-

get, a hatékonyságot, és a munkavállalók 
egészségmegőrzését.

Mit  jelent a munkavállalóknak nyújtott ta-
nácsadás ebben a projektben? 
A magyar foglalkoztatás történetében 
újszerű, Ipar 4.0-s kezdeményezés egyik 
célja, hogy fejlesszük, és tanácsadással 
segítsük az iparágban dolgozó gyártó-
sori munkavállalókat. Alapvető emberi 
tulajdonság, hogy tartunk az ismeret-
lentől, a változástól. Sokakban él az a 
tévhit, hogy az automatizáció, a robot 
technológia megjelenése elveszi a mun-
kahelyeket az emberektől. A pályázat 
keretében ezen kívánunk változtatni, a 
megfelelő információk és tapasztalatok 
átadásával.  Tanácsadásunk keretében 
bemutatjuk, milyen módon lehet az in-

novatív technológiák alkalmazásával 
hatékonyabbá, biztonságosabbá tenni 
a munkahelyeket, hogy a munkavállalók 
egészségét és munkavégzési képessé-
gét minél hosszabb távon megőrizhes-
sük. Az együttműködő cégeknél a pályá-
zatba bevonni kívánt munkavállalóknak 
megmutatjuk a kollaboratív robot és 
egzoszkeleton technológia használatát. 
Az eredményeket megosztjuk a résztve-
vő cégekkel és az ágazat szereplőivel. A 
szerzett tapasztalatok alapján hiánypót-
ló gyakorlati ismereteket, módszereket, 
megoldásokat nyújtunk, amelyek beve-
zetésével, alkalmazásával növekszik a 
termelés hatékonysága is

Tanácsadó: Stark Bence
Elérhetőség: 30/463-4220, 

info@modernmunkahelyek.hu

A MUNKA JÖVŐJE – HOGYAN SEGÍTHETIK A MODERN  
TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK AZ EMBERI MUNKA HATÉKONYSÁGÁT 

ÉS A MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉG FENNTARTÁSÁT?

Stark Bence



72021. november

„Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb,  
hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”  (Charles Darwin)

MAGYAR 
ELEKTROMOS HAJÓVAL 
SZÁGULDÁS A VIZEKEN

Az eKraft forradalmasította az elekt-
romos hajózást. Az általuk kifejlesztett 
hajtáslánccal felszerelt e-hajók képe-
sek akár 60 km/h-val siklani a vízen, 
így elhozzák a vízi sportok élményét a 
benzinmotoroktól elzárt vízfelületekre, 
mint amilyen a Balaton is.
Az eKraft ügyvezetője, Varga Péter me-
sélt a Tesla kapacitásával megáldott 
eKraft elektromos hajókról.
– Mi az előnye az elektromos hajózásnak?
Én hiszek abban, hogy a zöld forrada-
lom nem véletlenül indult el a közle-
kedésben is. Nem vagyunk álszentek, 
tudjuk, hogy a villamos áramot is elő 
kell állítani, szállítani is kell, de az eK-
raft elérte azt, hogy a hajók rendelte-
tési helyén a károsanyag-kibocsátás 
nulla. A hajók gyakran környezetvédel-
mi területen működnek, ahol nagyon 
fontos, hogy ne legyen kipufogógáz, 
ne folyjon a vízbe olaj. A másik szem-
pont, hogy a sporthajózás időszakos 
hobbi, és a robbanómotoros hajóknak 
magas az üzemagyag- és a fenntartási 
költségük. Természetesen egy elektro-
mos hajó bekerülési ára még húzós, de 
hosszú távon meg tud térülni.
A harmadik környezetvédelmi és prak-
tikus ok is egyben, hiszen egyre több 
az olyan vízfelület, ahonnan jogosan 
ki vannak tiltva a robbanómotoros 
járművek. Ez a Balatonra is igaz, de 
Európában és világszerte is ez a ten-
dencia. Sokan vannak azonban, akik 
nulla emisszióval szeretnék élvezni 
a hajózást. Az eKrafttal ez nemcsak a 
vízen való közlekedést jelenti, hanem 
a vízi sportokat is, a wakeboardozást, 
a vízisíelést és minden hasonlót, amit 
eddig csak motorcsónakkal lehetett el-
képzelni.

A vízfelszínen akár 40–60 km/h-val is 
tudnak suhanni az eKraft hajók, így 
akár vízisíelni is lehet velük.

AZ ÉLTETŐ VÍZ  
– „VIZES” INNOVÁCIÓK A MÚLTBÓL

A vízzel kapcsolatos oltalmaknak hazánk-
ban komoly hagyománya van: az Apentá-
nak már 122 éve van megadott, máig érvé-
nyes védjegye a „palaczk töltő készüléket” 
a 19. században találták fel és szabadal-
maztatták, de jóval az I. világháború előtt 
jegyezték be a „vízzel színezhető varázs-
festészeti képek” elkészítésére kifejlesztett 
terméket is. Vízben gazdag országunk te-
hát nem meglepő módon a vízzel kapcsola-
tos találmányokban is bővelkedik.

A víz különböző felhasználási módjai már 
számos magyar innovátort foglalkoztattak 
a 19. és 20. században is. Ennek egyik fő 
oka lehetett, hogy a különleges alapanya-
gokkal ellentétben a víz a legtöbb ember 
számára könnyen elérhető, ugyanakkor 
megfizethető és nagyon széles körben al-
kalmazható erőforrás.
A nyári melegben a strandon ma már ren-
geteg program közül választhatunk, a vízi 
körjáték  azonban alighanem hiányzik a 
palettáról, annak ellenére, hogy kitalálója 
nagy népszerűségre számított. Az elsőre 
különösnek tűnő találmányt 1909-ben je-
gyeztette be Markiewicz Félix, mérnök. „A 
körjáték lényegében több köralakban el-
rendezett csónakból áll, melyek golyókon 
ágyazott közös tengely körül forognak. A 
csónakok egy csavartól vagy vizi keréktől 
kapják forgómozgásukat, mely csavart 
vagy vizikereket valamely erőforrás, mint 
benzin-, nafta-, spiritusz- vagy elektromos 
mótor segélyével, vagy pedig kézzel haj-
tunk.” Az biztos, hogy egy ilyen játékkal 
garantált a szórakozás és még az evező 
lapátokkal sem kell bajlódni.
A vizes vívmányok egy jelentős szegmen-
sét a gyermekek szórakoztatására irá-
nyuló tervek alkották. Ezek közül az egyik 
legizgalmasabb a  vízzel színezhető va-
rázsfestészeti képekre vonatkozó 1896-os 
szabadalom, amely lehetővé tette a gye-
rekeknek, hogy festék alkalmazása nélkül, 
csupán ecsettel és vízzel alkossanak képe-
ket. Nagy megkönnyebbülés lehetett ez 
a szülőknek, akik így megúszták, hogy az 
kicsik mindent összefestékezzenek.
A víz persze nemcsak játékra alkalmas: se-
gítségével akár vízhajtású  zenélőóra  vagy 
ébresztőkészülék is működtethető. Az órát 
az 1900-as szabadalom szerint egy kis vízi-
motor hatja, melyhez egy magasra helye-
zett tartályból nyeri a vizet az ébresztő óra.
Feltalálásának kényelmi okai is voltak: 
„Különös fontossága van ilyen ébresztő-
készülékeknek szállodákban is, ahol ezek 
olcsóságuknál fogva, tömegesen besze-

rezhetők és minden egyes szobában fö-
lállíthatók, miáltal a szállodai vendég nem 
kénytelen magát a szolgaszemélyzet meg-
bízhatatlan fölkeltésére rábízni” – véleke-
dett a szabadalmat benyújtó feltaláló.
A víz fogyasztásával összefüggésben is 
számos szabadalmat adtak be a sokáig 
Magyar Királyi Szabadalmi Hivatalként 
működő állami szervhez. Ezek közül a 
gyógyvizek voltak a legnépszerűbbek, pél-
dául a Herkules keserűvíz, amelyről 1904 
januárjában a következőket írta a Magyar 
Kereskedők Lapja: a „Herkules ásvány-
keserüviz név alatt Prucha Károly és tár-
sa czég budaörsi forrástelepeiről egy uj 
keserüvizet bocsátott forgalomba, mely 
máris kivivta a szakemberek elismerését.”
Másik ismert gyógyvizünk a Hunyadi János 
keserűvíz, amely Saxlehner András nevé-
hez fűződik, aki a gyógyvíz forgalmazása 
közben több további találmányt is kiötlött, 
hogy megkönnyítse a munkafolyamatokat. 
Az egyik ilyen volt a palaczktöltő készülék, 
amelynek segítségével egyszerre nagyobb 
mennyiségű palack megtöltése vált lehe-
tővé, sőt 1913-ban magát a palackozott 
gyógyvíz címkéjét is levédette, ami megje-
lenését tekintve azóta sem változott sokat. 
Szintén régi védjegybejelentőnek számít az 
Apenta, amely 1899 óta rendelkezik máig 
érvényben lévő szóvédjeggyel.
A nyári melegben azonban a legkelleme-
sebb csobbanni egyet a vízben, ha pedig 
fürdőzés, akkor  itt  meg lehet nézni a hi-
vatal régi védjegylajstromkönyvében a 
Szent Lukács Fürdő eredeti fennmaradt 
címkéjét és a hozzátartozó kézzel írt be-
jegyzést.
A Balaton-felvidéki Theodora ásványvíz 
nemzeti védjegyei számos változáson 
mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. 
Azonban a szemfüles fogyasztók megfi-
gyelhették, hogy a „Theodora” szó mellett 
van egy másik állandó eleme is az ásvány-
víz címkéin látható ábrás védjegyeknek. 
A Kékkúton található Theodora-forrásnál 
élőben is megtekinthető a védjegyek visz-
szatérő ábrás elemeként szolgáló szobor.
  A magyar formatervezőket is rendsze-
resen megihleti a szabadtéri sportok ter-
mészet adta edzőterme. Ennek köszön-
hetően az SZTNH számos, izgalmas vízi 
sporthoz kapcsolódó designra adott oltal-
mat az utóbbi években. Ide tartoznak pél-
dául ezek az egyedi megjelenésű, lábon 
viselhető és gyors úszást elősegítő uszo-
nyok is, melyek 2019 óta állnak formater-
vezésiminta-oltalom alatt hazánkban.

Forrás: sztnh.gov.hu



VISSZATEKINTŐ 2021. október 21-én szakképzési fórum ke-
retében kaptak részletes tájékoztatást az érdeklődők a Szak-
irányú oktatás finanszírozása a duális képzőhelyeken 2021-ben 
című előadás keretében. A fórumon mintegy 60 vállalkozás 
képviselője , könyvelője vett részt.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara az ősz folyamán is több 
programot kínál a pályaválasztás előtt álló tanulóknak, szüleik-
nek és pedagógusaiknak egyaránt, mert szeretnénk minél több 
fiatalt meggyőzni arról, hogy „SZAKMÁT TANULNI MENŐ!”

Szeptemberben lezajlottak az általános iskolák 8. osztályainak 
osztályfőnökei részére szervezett pályaválasztási fórumaink, 
a megyében 7 helyszínen, Kaposváron, Barcson, Marcaliban, 
Nagyatádon, Csurgón, Fonyódon és Siófokon. 
Ezt követően több, mint 30 általános iskolában tartottunk pálya-
orientációs osztályfőnöki órát, illetve szülői értekezletet 8. osz-
tályos tanulók, valamint szüleik részére.
A pályaválasztási szülői értekezleteken betekintést nyújtunk 
a megyei szakképző intézmények kínálatába, és ismertetjük a 
szakképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és nép-
szerűsítjük a szakmatanulást. 

SZAKMÁT TANULNI MENŐ! 
Pályaválasztás a megújuló szakképzésben

A diákok számára interaktív programokkal is készülünk az ősz 
folyamán. A megye szakképző intézményeivel együttműködve 
az iskolai nyílt napok keretében – többek között Kadarkúton, 
Nagyatádon, Tabon, Siófokon, Marcaliban – interaktív tanmű-
helylátogatásokon vehetnek részt a továbbtanulás előtt álló diá-
kok, illetve kipróbálhatják a szakmabemutató VR szemüveget, a 
kamarai standon pedig pályaválasztási tájékoztatóval várjuk az 
érdeklődőket.
A közösségi média felületeken is igyekszünk minél több tanulót, 
szülőt és pedagógust elérni színes, érdekes, a továbbtanulási 
döntést segítő tartalmakkal.

Aktuális infók, érdekességek!
Kövess minket!

https://www.facebook.com/PalyavalasztasSKIK
https://www.instagram.com/skikpalyavalasztas/

A kamara pályaorientációs tanácsadója az 
alábbi elérhetőségeken várja az érdeklődőket:
Kurucz János pályaorientációs tanácsadó
Tel.: 82/501-031; 30/237-8007; 
e-mail: jkurucz@skik.hu
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VISSZATEKINTŐ Október 20-án online kerekasztalbeszélgetést 
szervezett a kamara „Telefonodban az életed – Te hogy vigyázol 
rá? címmel. A rendezvény témája az okostelefonok biztonságos 
használata volt. Okostelefont szinte mindenki, mindennap hasz-
nál, de a benne tárolt adatok, információk biztonságára nem min-
dig fordítunk kellő figyelmet. Hogy hogyan óvhatjuk meg ezeket az 
érzékeny információkat, ebben adtak tanácsot a beszélgetésben 
résztvevő szakértők a több, mint harminc érdeklődő számára. 



Európai szabadalmat az Európai Szaba-
dalmi Egyezmény keretében lehet szerezni. 
Az európai szabadalmi eljárás a münche-
ni székhelyű Európai Szabadalmi Hivatal 
(EPO) előtt zajlik angol, német vagy fran-
cia nyelven. Az Európai Szabadalmi Egyez-
ménynek 38 tagállama van. Az európai 
szabadalom esetén egy bejelentéssel lehet 
erre a 38 országra kiterjedő régióra szaba-
dalmi oltalmat szerezni. Az európai szaba-
dalom megadása után azonban szükséges 
a kiválasztott országokban érvényesíteni is 
a szabadalmat. 

A szabadalmi eljárás menete
Bejelentés: A szabadalmi bejelentés az 
EPO-hoz kerül benyújtásra. Ha minden 
rendben van a bejelentéssel, akkor az 
EPO elismeri a bejelentési napot.
Alaki vizsgálat: Az EPO megvizsgálja a be-
jelentést, hogy az kielégíti-e az előírt for-
mai követelményeket.
Újdonságvizsgálat: Az EPO az újdonság-
kutatás során feltárja azokat a szabadalmi 
és más publikációkat, amelyek figyelembe 
vehetők az újdonság és a feltalálói tevé-
kenység követelménye szempontjából. Az 
ebből származó jelentést a nagyjából 6 
hónap elteltével küldik meg.
Közzététel: A szabadalmi bejelentést az 
EPO a legkorábbi elsőbbség napjától szá-
mított 18 hónap elteltével közzéteszi.
Érdemi vizsgálat: Az érdemi vizsgálatra irá-
nyuló kérelem díjköteles és kötelező. Ennek 
elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a beje-
lentő lemondott az oltalomról. A kérelmet 
a kutatási jelentés közzétételétől számítva 6 
hónapig lehet benyújtani és megfizetni.
Megadás: Ha a találmány és a szabadal-
mi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe 
tartozó valamennyi követelménynek, az 
EPO a bejelentés tárgyára szabadalmi ol-
talmat ad, majd a megadott szabadalmat 
meghirdetik.
A megadás után felszólalási időszak kö-
vetkezik, amely 9 hónapig tart. Ez időszak 
alatt bárki, akit zavar a megadott szaba-
dalom bizonyíthatja, hogy a találmány 
nem új, illetve nem alapul feltalálói tevé-
kenységen. A felszólalási eljárás során a 
szabadalom elutasítható vagy korlátoz-

ható. Amennyiben a szabadalmat elu-
tasítják, az EPO keretében működő Fel-
lebbviteli Tanácshoz lehet fordulni. Ezen 
eljárás nyelve angol, német vagy francia. 
Az eljárás során előfordulhat, hogy az EPO 
vizsgálatai következtében a szabadalmi 
bejelentést át kell dolgozni, és olyan mó-
dosított igénypontot kell készíteni, amely 
az eredeti oltalmi körnél szűkebb, és így 
nem ütközik az EPO által feltárt iratokba. 
Továbbá az is előfordulhat, hogy bíróság 
útján kell bizonyítani azt, hogy a szabadal-
mi eljárás során az EPO rosszul járt el.

Európai szabadalom érvényesítése
A szabadalom megadása után 3 hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy a kiválasztott 
országokban érvényesítve legyen a szaba-
dalom. Erre a megadástól számított három 

hónapig van lehető-
ség. Ott, ahol nem 
valósul meg az érvé-
nyesítés, szabadal-
mi oltalom sem fog 
fennállni. Az érvé-
nyesítésre vonatko-
zó eljárás kritériuma 
és formája orszá-
gonként változik. Az 
országok hivatali 
érdemben már nem 
vizsgálják a bejelen-

tést, de egy részük megköveteli, hogy hiva-
talos nyelvükre lefordítva legyen benyújtva 
a leírás, illetve az igénypont. Az érvényesítés 
után, a szabadalom már mindenben azo-
nos elbírálást élvez a tagállamok közvetlen, 
nemzeti úton megadott szabadalmaival. A 
jogérvényesítés ezután már az egyes orszá-
gokban történik, az ott hatályos törvények 
alapján. A szabadalom fenntartási díjait a 
továbbiakban már országonként kell leróni 
a nemzeti szabályok szerint, amelynek ösz-
szege országonként eltérhet.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény tag-
államai: Albánia, Ausztria, Belgium, Bul-
gária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült 
Királyság, Észtország, Finnország, Fran-
ciaország, Görögország, Izland, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, 
Litvánia, Luxemburg, Észak-Macedónia, 
Magyarország, Málta, Monaco, Németor-
szág, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Románia, San Marino, Spanyolország, 
Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlo-
vénia és Törökország

EURÓPAI SZABADALOMRÓL DIÓHÉJBAN

EUROPE DIRECT 
TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT
ELÉRHETŐSÉGEK:
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Tel.: +36 82 501 035
somogy@europedirect.hu
apuha@skik.hu
facebook.com/EDSomogy

NYITVATARTÁS
Hétfő:  8:00-12:00
Kedd:  8:00-12:00
Szerda:  8:00-12:00
Csütörtök:  8:00-12:00 
 és 13:00-16:00
Péntek:  8:00-12:00

92021. november



Európában méltán lehetünk büszkék kre-
ativitásunkra, találmányaink évszázadok 
óta meghatározzák mindennapjainkat.  A 
mai, multipoláris gazdasági rendszerben 
az innovációban élen járó amerikai és 
távol-keleti országok mellett továbbra is 
számos újító ötlet jön Európából. Igyekez-
tünk összegyűjteni az országok egy-egy 
jelentős, vagy leginkább közismert felfe-
dezését. Sok esetben nehezen meghatá-
rozható, hogy pontosan melyik országhoz 
illetve melyik ország állampolgárához köt-
hető egy-egy találmány. Ezt az összepá-
rosítást nem könnyíti meg a kontinens 
multikulturális jellege, illetve Európa vál-
tozó határai sem. Emellett számos olyan 
esettel találkoztunk, amelyben egy-egy 
találmányt több ország is magáénak 
vall. Például a számítógépet tekinthet-
jük az angol Charles Babbage, a bolgár 
John Vincent Atanasoff találmányának, 
de abból a szempontból, hogy műkö-
dési alapjait Neumann János alapozta 
meg, sokan magyarként is gondolnak 
rá. Ugyanígy a légzsákot, a tengeralatt-
járót, a fénymásolót is magának vallja 
több nemzet szülöttje, de a magyar ér-
dekeltséggel rendelkező helikopternél 
is nehéz igazságot tenni (van rá francia, 
dán, és magyar – Asbóth Oszkár – jelent-
kező is). A találmányok „nemzeti kisajá-
títása” persze vitatható sok esetben, de 

EURÓPAI TALÁLMÁNYOK ÉS FELFEDEZÉSEK

Ország Találmány / felfedezés
Ausztria vércsoportok, Karl Landsteiner (Nobel-díj), 1901
Belgium bakelit, az első műanyag, Leo Baekeland, 1906
Bulgária A bolgár fizikus, Georgi Nadjakov fedezte fel többek között azt a fotoelektormos jelenséget („fotoelektrét”), amely elven a modern fénymásolók 

is működnek (amely szintén felhasználta a magyar Selényi Pál felfedezéseit, de a fénymásolót végül is az amerikai Chester F. Carlson szabadal-
maztatta 1938-ban).

Ciprus  Bár a parfümkészítés valószínűleg Egyiptomból származik, és a rómaiak, a perzsák és az arab kultúrák is használták, a ma ismert legrégebbi 
parfümöket Ciprus szigetén találták egy Pyrgos városhoz közeli feltáráson.

Cseh Köztársaság kockacukor, Jakub Kryštof Rad (svájci születésű cseh vállalkozó), 1843
Dánia az atom szerkezete, Niels Bohr, 1913 (Nobel-díj: 1922)
Egyesült Királyság telefon, Alexander Graham Bell, 1876
Észtország  Skype, Ahti Heinla and Priit Kasesalu szoftverfejlesztők (a svéd Niklas Zennström és a dán Janus Friis, valamint Jaan Tallinn és Toivo Annus szintén 

a Skype alapítói), 2003
Finnország Bár a világ sok táján használtak már évszázadokkal ezelőtt hasonló építményeket, a szaunát alapvetően finn találmánynak tekintik a világ legtöbb 

táján. Egyes források szerint több mint 2000 éves a szaunázás hagyománya, az első írásos említése 1112-ből származik.
Franciaország 1895. december 28-án tartották a Lumière fivérek első nyilvános filmvetítésüket a párizsi Salon Indien du Grand Café közönsége előtt, amivel új 

korszakot nyitottak a képi ábrázolás történetében.
Görögország A színház és a drámák az ókori Görögországban jelentek meg először és onnan terjedtek el a világ minden részére; időszámításuk előtt 5. szá-

zadban, Athén fénykorában volt a legjelentősebb az antik színházi kultúra.
Hollandia EKG, Willem Einthoven, 1903 (Nobel-díj: 1923)
Horvátország A nyakkendő („kravátli”) innen terjedt el az egész világon. Eredetileg horvát katonák viselték a 17. században, majd francia közvetítéssel jutott el 

szerte a világba. A nyakkendő szó számos nyelvben utal eredetére (Hrvat / Croat): (horvátul kravata, angolul cravat, franciául cravate, németül 
Krawatte, olaszul cravatta.)

Írország tengeralattjáró, John Philip Holland, 1897
Lengyelország Polonium és Rádium, Marie Curie, 1897
Lettország Walter Zapp rigai születésű, balti német családból származó feltaláló volt, aki 1936-ban kifejlesztette az első szubminiatűr kamerát.
Litvánia A ritnis gyeplabdához hasonló sport, amely egy litván népi játékból nőtt ki,   első szabálykönyve 1923-ból származik.
Luxemburg A luxemburgi Henri Tudor készítette az első praktikusan gyártható – és használható – ólom-savas akkumulátort 1886-ban, ezt használta Porsche is.
Magyarország golyóstoll, Bíró László, 1935
Málta laterális gondolkodás, Edward de Bono (1967) és a hat gondolkodó kalap (1985): kommunikációs módszer, melynek lényege az ún. párhuzamos 

gondolkodás – szemben a vitatkozással.
Németország könyvnyomtatás, Johannes Gutenberg, 1450 körül
Olaszország szemüveg, olasz találmány, 12. század körül
Portugália karavella (kereskedelmi vitorláshajó), portugál fejlesztés, 13. század körül
Spanyolország szkafander, Emilio Herrera Linares fejlesztette ki az elsőt 1935-ben („escafrandra estratonáutica ”), amelyet az oroszok is mintául használtak 

későbbi űrruháikhoz
Svédország zipzár, Gideon Sundbäck, 1913
Szlovákia az ejtőernyő prototípusa, Štefan Banič, 1913,
Szlovénia parfümporlasztó, Peter Florjančič, 1947

sajnos nincs olyan egyértelmű rendszer, 
amely eldöntené a találmányok „nem-
zeti hovatartozását”. Adódna persze a 
szabadalmi levédettség kérdése – de az 
ókori görögök, vagy Leonardo a renge-
teg találmányával még nem igazán járult 

efféle hatóságokhoz. Az alábbiakban ol-
vasható lista reméljük sok érdekességet 
tartalmaz. Egyes elemei persze a fent is-
mertetett okok miatt vitathatók. Néhány 
innovációhoz kisebb magyarázatot is 
igyekeztünk fűzni. 
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NŐK A VÁLLALKOZÁSOKBAN 
Van egy mondás, mely szerint Ginger Rogers ugyanazokat a lé-
péseket táncolta végig, mint Fred Astaire, csak tűsarkúban és 
hátrafelé.  Hasonló a helyzet, ha az ember lánya vállalkozó. A 
vállalkozói lét már önmagában sem könnyű pálya, pláne, ha  
mellette több más fronton is meg kell felelni. A vállalkozást, a 
családot nem egyszerű összeegyeztetni. Jó, ha van egy olyan 
közösség, ahol hasonló cipőben járókkal tapasztalatot lehet 
cserélni, ki lehet beszélni az aktuális témákat, vagy éppen csak 
kikapcsolódni jó társaságban. Ilyen közösség a Somogyi Keres-
kedelmi és Iparkamaránál működő Női Vállalkozói Klub. 
A klub 2016. márciusában alakult tizenegynéhány fő részvéte-
lével, akik között a fodrásztól, a kereskedőn át a középvállalko-
zás ügyvezetőjéig nagyon sokféle hölgy található. Az évek során 
rengeteg közös programot szerveztek, elsősorban speciálisan 
nőknek szóló előadásokat, tréningeket. De kézműveskedés, ki-
rándulás, városnéző séta is szerepelt már a programban. 
A klubtagok valamennyien elfoglalt vállalkozók, így természete-
sen mindig mindenki nem tud részt venni az eseményeken, de 
a kapcsolatot folyamatosan tartják egymással és a kamarával. 
A klub nemrég megválasztott új elnöke, Tárkányiné Máli Orsolya 
(Markunion Kft.) célként fogalmazta meg a klub taglétszámának 
bővítését és további informatív, vonzó programok szervezését. 

A  legutóbbi találkozón töklámpás faragásra is sor került

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamaránál évek óta hasonlóan ak-
tív klubélet folyik másik három szakmai klubban is:  az Informati-
kai-, a Minőségügyi-, és a Humán Erőforrás Szakmai Klubban. 

IPAR 4.0 TOVÁBBRA IS AKTUÁLIS
A COVID okozta pandémia és annak hatá-
sa a gazdasági életre átmenetileg háttér-
be szorította az Ipar 4.0 folyamatok alkal-
mazásának kérdéskörét. 2017. januárban 
jelent meg a GINOP 1.1.3-16 kódszámú 
pályázat, amely a termelő KKV-k digitális 
és automatizációs fejlesztéseinek élénkí-
tése érdekében Ipar 4.0 mintaalkalmazá-
sok kialakítására vonatkozott.
A pályázat célja a magyarországi feldol-
gozóiparban tevékenykedő mikro- kis- és 
középvállalkozások digitális transzfor-
mációjának elősegítése, az Ipar 4.0 ter-
melési rendszereinek technológiai, ipari 
automatizálási, vezérlési megoldások 
iránti nyitottságának fokozására az IFKA közreműködésével. A 
projektben a hazai KKV-k Ipar 4.0 felkészültségének mérése, 
minősítése, a fejlett Ipar 4.0 megoldásokat alkalmazó termelő 
vállalatok minta jellegű megoldásainak demonstrációja történt, 
amely segítette a KKV-k Ipar 4.0 megoldásainak alkalmazását, 
erősítette a hazai termelő KKV-k körének versenyképességét. 
Nem kérdés, hogy a KKV-k digitális átállása, az automatizálás 
minden téren, a robottechnika alkalmazása, az élőmunka haté-
konyságának folyamatos növelése, az informatikai rendszerek 
fejlesztése, a nagyméretű adatállományok gyors kezelése min-
dennapjaink részévé vált és ez egyben a fejlődés záloga. 
Az ebből fakadó innovatív technológiai, technikai megoldások 
alkalmazása további folyamatos tanulást, képzést igényel.
Az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségekről, rendezvényekről 
az IFKA honlapján bőséges információ található.
Ez alkalomból is szeretném a vállalkozások figyelmét felhívni a 
„Modern Gyárak Éjszakája” programokra, melynek során testkö-
zelből is tanulmányozható az élenjáró I4.0 megoldásokat alkal-
mazó cégek működése.
Ne felejtsük el, minden kis lépés a termelékenység növelése ér-
dekében, már innováció.

SZAKMAI LÁTOGATÁS  
A BÜTTNER KFT-NÉL

A SKIK Minőségügyi Szakmai Klubja és Humán Erőforrás Szak-
mai Klubja közös szakmai látogatást tett a nagyatádi Büttnert 
Kft-nél október 19-én. A vendégeket dr. Büttner Tamás ügyveze-
tő köszöntötte. Ezt követően a résztvevők részletes tájékozta-
tást kaptak a cég minőségpolitikájáról és emberi erőforrás gaz-
dálkodásáról. Különös hangsúlyt kapott a vállalkozásnál folyó 
magas színvonalú tanulóképzés, melynek egyik hozadéka a jól 
kvalifikált szakember-utánpótlás biztosítása. Az előadások után 
a klubtagok megtekintették a tanműhelyt, valamint az üzem-
csarnokokban folyó munkát. A látogatás utolsó részében élénk 
eszmecsere folyt az szakterületeket érintő aktuális témákról. 

Dr. Büttner Tamás

IRODÁK KIADÓK A SKIK SZÉKHÁZBAN
(Kaposvár, Anna u. 6.) 
1575 Ft/négyzetméter+Áfa áron! 
Az irodák egy része klimatizált, 
ezek 1733 Ft/négyzetméter+Áfa 
áron kiadók. 

Az árak tartalmazzák 
a közüzemi költségeket is

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

112021. november



A HITELKONSTRUKCIÓKKAL 
KAPCSOLATOS  
INFORMÁCIÓ, IGÉNYLÉS 
KAPOSVÁR, ANNA U. 6., FÖLDSZINT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Békefiné Dobozi Beatrix, 82/501-024, bbekefine@skik.hu
Gurgel Mónika, 82/501-027, mgurgel@skik.hu

MARCALI, RÁKÓCZI U. 19-21.
Hosszú Józsefné, 85/415-313, skikmarc@skik.hu

NAGYATÁD, MÁRTÍROK U. 16.
Pecséth József, 82/351-615, skikatad@skik.hu

SIÓFOK, FŐ U. 174-176., I. EM. 29.
Orbán Ágota, 30/695-5386, skiksiof@skik.hu

SZÉCHENYI KÁRTYA GO! ÚJ HITELEI
ÚJRAINDÍTÁSI HITELEK, SZÉCHENYI LÍZING GO!  

ÉS SZÉCHENYI MIKROHITEL GO! – KAMAT: FIX 0,0-0,5% KÖZÖTT!
A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott módon biztosítják 

a vállalati működés fenntartásához, 
fejlődéséhez szükséges forrásokat, 
lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek 
megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizá-
lását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, 
a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetősé-
geinek biztosításában. 
•  1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig,
•  a teljes futamidő alatt fix kamattal,
•  gyorsan, a lehető legrövidebb hozzáféréssel,
•  a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított 

igénylési feltételek szerint,
•  a forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 havi, míg a beru-

házási hitelekre akár 24 havi türelmi idő  biztosítása mellett
•  a legtöbb konstrukcióban akár ingatlan fedezet nélkül 

igényelhetők.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!  
a napi működési költségek biztosításához,

Széchenyi Likviditási Hitel GO!  
a vállalkozás működtetésére alka lmas forgóeszközhitel 
beszerzésekhez,

Széchenyi Beruházási Hitel GO! a beruházások 
finanszírozásához,

Széchenyi Turisztikai Kártya GO!  
a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére 
az újraindításhoz nyújt segítséget,

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!  
az agrárszektor vállalkozói által használható széles 
körű beruházási hitelcélok megvalósítására.

Széchenyi Lízing GO!   
felhasználható például új vagy használt személy- 
és haszongépjármű, gép, berendezés és ingatlan 
finanszírozására is.                          

Széchenyi Mikrohitel GO!  
kifejezetten a mikrovállalkozások fejlődését 
segítő hitel, mely felhasználható beruházási 
célok finanszírozására, például ingatlanvásárlás, 
építés, fejlesztés, továbbá új vagy használt gépek, 
berendezések és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.

MEGHÍVÓ
A SOMOGYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT TAGOZATI ÜLÉSÉRE
NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi munkájáról
 Előadó: Varga József, elnök

2. 10 fontos tényező, amit egy vezetőnek tudnia kell az online térben
 Előadó: Mészárosné Borbás Orsolya, online marketing szakértő

 dr. Büttner Tamás sk.          Gerber András s.k. dr. Gulyás Árpád s.k. Ojtó Lajos s.k.
                ipari szolgáltatási általános- és kereskedelmi kézműves
     tagozati alelnök  tagozati alelnök tagozati alelnök tagozati alelnök 


