
Az év utolsó napjaiban valamennyi 
rendezett önkéntes kamarai tag kézhez 
kapja 2022 évi kamarai tagkártyáját, mely 
a tagság igazolásán kívül feljogosít a 
szerveződő kamarai kedvezmény klub 
tagjai által nyújtott kedvezményes 
szolgáltatások igénybevételére is.

A SKIK elnöksége minden évben 
kitüntetések adományozásával ismeri el a 
gazdasági élet különböző területein 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjait. 

Ebben az évben december 13-án találtak 
gazdára a díjak, ugyanennek az ünnepség-
nek a keretében kozmetikus mestereket is 
avattak. 

2022-től 
kamarai tagkártya!

TOP 100Elismerés a kiválóságért

A SKIK, a Somogyi Hírlap és a NAV 
megyei igazgatósága ismét elkészítette 
a somogyi cégek TOP100-as listáját 
árbevételük és eredményességük alapján. 

A kiadvány bemutatására november 30-án 
a kamarai székházban került sor.

XXIV. évfolyam 10. szám 2021 december • www.skik.hu

kellemes karácsonyi ünnepeket!
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A kamara elnöksége a megye gazdasági életében kiemelkedő sze-
repet játszó kamarai tagok elismerésére díjakat alapított. 2021. 
december 13-án ezeknek az elismeréseknek, valamint mesterle-
velek átadására került sor. 

Az Elnökség „SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT” díjat adományozza 
annak a kamarai tag vállalkozásnak, mely több éves egyenletes jó 
teljesítménye alapján hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez.
A térség egyik meghatározó munkáltatója az 1967-ben alapított 
Kaposvári Villamossági Gyár. Főbb termékei a kis- és középfe-
szültségű berendezések. A hazai megrendeléseken kívül az el-
múlt években is számottevő bevételük származott az exportból. 
Évente csaknem 4000 érkező és induló kamion: a siker érdeké-
ben óriási energiákat mozgósít a vállalat.
Rövid időn belül két alkalommal ítélték oda a cégnek az E.ON 
„Év beszállítója” kitüntető címet, mely tovább öregbítette hír-
nevüket. Színvonalas munka, nyugodt légkör, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás: üzleti filozófiájukban ezek örök érvényű értékek.

A Somogy Gazdaságáért Életműdíjat kapta dr. Büttner Tamás

Dr. Karl Schultes a ’90-es években a munkája miatt került Ka-
posvárra, azonban annak végeztével nem csak a magánéletben, 
hanem az üzleti életben is hű maradt a városhoz, a régióhoz. 
Családi vállalkozásként alapította az 1. Magyar Cukor Manufak-
túra Kft-t. Nemzetközi színtéren mozgó, mégis emberközpontú 
munkahelyet teremtettek az évek folyamán. Az üzleti életen túl 
is aktív szereplője a város kulturális és sportéletének, a női röp-
labda csapat támogatásával.

ELISMERÉS A KIVÁLÓSÁGÉRT
Átadták a 2021 évi kamarai kitüntetéseket

A Somogy Gazdaságáért díjat nyerte: a KVGY Kft.
Képünkön: Szalai Gyula, ügyvezető

A SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT ÉLETMŰDÍJAT olyan vállalkozás-
vezetőnek ítéli az elnökség, akinek a huzamos ideig történő ve-
zetői tevékenysége alatt a vállalkozás eredményesen gazdálko-
dott, versenyképességét növelte és a megyében  jelentős piaci 
eredményt ért el. 
Ebben az évben két személy részesült az elismerésben. 
Dr. Büttner Tamás számos szakmai elismerés és kitüntetés bir-
tokosa, de mégis arra a legbüszkébb, hogy a hátrányos helyzetű 
dél-somogyi térségben a modern technológia meghonosításával 
több száz korszerű munkahely garantálja a biztos megélhetést. 
Mára a vállalkozás a szerszámlapok CNC megmunkálásában 
az európai TOP 10-ben foglal helyet. A szakember utánpótlás-
ról közép- és felsőfokon saját tanműhelyükben gondoskodnak, 
melynek mozgatórugója szintén dr. Büttner Tamás.

A másik Somogy Gazdaságáért Életműdíjat kapta 
dr. Karl Schultes

Az Elnökség évente „AZ ÉV SOMOGYI VÁLLALKOZÁSA” díjat 
adományozza annak a kamarai tagvállalkozásnak, mely több 
éven keresztül egyenletes, jó teljesítményt nyújtott és piacképe-
sen, eredményesen gazdálkodott. 
Az EBC Winsure Zrt. hosszú évek óta eredményesen, piacképe-
sen gazdálkodó társaság. Az ügyfeleik száma az elmúlt években 
duplázódott, nagyon sok Somogy megyei vállalkozás, társasház 
és magánszemély választotta biztosítási partnerének. Alkalma-
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zotti létszámukat megőrizték a járvány idején. Sok vállalkozás-
nak segítettek és kínáltak megoldást a nehéz időszak alatt a 
szerződések átdolgozásával, átmeneti szüneteltetésével.

Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte mikrovállalkozások 
kategóriájában az EBC Winsure Zrt.
Képünkön: dr. Bödő Imre, szakmai igazgató

Pontosság, hatékonyság, megbízhatóság, szakértelem – a 
nagyatádi Novics és Társa Kft. ezeket vallja legfontosabb alap-
értékeinek. Tevékenységi körükbe tartozik a mély- és magasépí-
tés, út- és hídépítés, öntözőrendszerek, halastavak kiépítése. A 
cég modern eszközparkkal és saját betonkeverő teleppel ren-
delkezik. Az elmúlt évek során tekintélyt és elismerést szereztek 
mind vevőik, mind szállítóik körében. Erről referenciáik és elége-
dett megrendelőik sora tanúskodik.

Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte kisvállalkozás kate-
góriában a NOVICS és TÁRSA Kft.
Képünkön: Novics Péter, ügyvezető

A KVIKSZ Kft. több, mint két évtizede tevékenykedik a villamosipar-
ban. Az épületvillamossági munkák és villamoshálózatok kivitele-
zése, karbantartása mellett napelemes rendszerek kiépítését is vál-
lalják. Napjainkra a cég egy versenyképes, korszerű vállalkozássá 
fejlődött, mely hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatos fejlesztések 
és továbbképzések útján mindig megfeleljen a kor elvárásainak.

Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte középvállalkozás 
kategóriájában a KVIKSZ Kft.

Az elnökség évente két SOMOGY SZAKKÉPZÉSÉÉRT díjat ado-
mányoz: egyet vállalkozásoknak, a másikat természetes szemé-
lyeknek. 
A vállalkozásoknak szóló díjat olyan kamarai tag kapja, amely gya-
korlati képzőhelyén kiemelkedően biztosította a gyakorlati képzés 
feltételeit, a tanulókat magas szintű-, eredményes gyakorlati okta-
tásban részesítette. Siófokon a Ribiszke Cukrászat már több, mint 
két évtizede áll partnerei és vásárlói rendelkezésére. 
Onody László, a vállalkozás vezetője szívügyének tekinti a szakmai 
utánpótlás nevelését. 2003 óta folyamatosan részt vesz gyakor-
lati képzésben cukrász szakmában, eddig összesen 177 tanulója 
volt tanulószerződéssel. A kamara nyilvántartásba vette az új 
szakképzési rendszer szerinti képzésbe is, jelenleg 10 szakkép-
zési munkaszerződéses tanulót képez, mint duális képzőhely.

A vállalkozásoknak szóló Somogy Szakképzéséért Díjat 
nyerte Onody László egyéni vállalkozó

A másik Somogy Szakképzéséért díjat kapja az a természetes 
személy, aki a kamara szakképzéssel összefüggő tevékenységét 
kiemelkedő módon, hosszú időn keresztül segítette.
Fisli István az a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd 
Műszaki Technikum szakmai igazgató helyettese, korábban gya-
korlati oktatásvezetője.

A természetes személyeknek szóló Somogy Szakképzéséért 
Díjat nyerte Fisli István
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A kamara szakképzési tevékenységét mestervizsga elnökként 
segíti gépi forgácsoló, ipari gépész szakmában. Kamarai és is-
kolai szakértő - duális képzőhelyek ellenőrzésében több mint 30 
alkalommal vett részt 2021-ben.
Ezen kívül ágazati alapvizsga elnök; a régi rendszerben szintvizs-
ga elnök is volt, valamint szerepel a vizsgafelügyelői tagi listán; a 
régi rendszerben vizsga elnöki és vizsga bizottsági tagi névjegy-
zékben is szerepelt. 

Az elnökség évente „SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT” díjat 
adományoz annak a kamarai tag vállalkozásnak, amely a megye 
idegenforgalmát szolgáló-, kiemelkedő teljesítményt nyújtott és 
több éves egyenletes jó teljesítménye alapján hozzájárult a me-
gye turizmusának fejlődéséhez.
Kassai Lajos a modernkori lovasíjászat megteremtője a nyolcva-
nas évek közepétől íjkészítőként tevékenykedett, saját készítésű 
íjaival eredményes versenyző volt a terepíjász szakágban.
1994-ben Kaposmérőben megrendezte az első hivatalos lova-
síjász versenyt Magyarországon.
Fennállása óta a Kassai-völgy látogatók és a tanulni vágyók so-
kaságát vonzza, mely a világ legjobban felszerelt lovasíjász köz-
pontja. 
A völgyben nem csak íjász és lovas sportolók, de hazai és külföl-
di turisták százai fordulnak meg évente. 2015-ben kétórás mo-
zifilm is készült Kassai Lajos munkásságáról.

A Somogy Idegenforgalmáért Díjat nyerte Kassai Lajos

Az Elnökség „SOMOGY INNOVÁCIÓJÁÉRT” díjat adományozza 
annak a kamarai tagnak, aki kiemelkedő eredménnyel járó fej-
lesztést valósított meg.
Az Opti-Cost Kft. fejlesztette ki és valósította meg Kaposvár 
egyedülálló full HD térfigyelő kamerából álló vezetéknélküli 
rendszerét, melynek segítségével rendkívül jó minőségű felvé-
telek készíthetők. 
Az innovációjának köszönhetően egyedülálló biztonságot 
nyújtó kamerarendszer a város 10-15 km-es körzetében mű-
ködik, mely teljesen független más szolgáltatóktól és más kö-
rülményektől. 
A rendszer flexibilisen változtatható és bővíthető szemben az 
eddig alkalmazott, hagyományos kábeles megoldással.

A Somogy Innovációjáért Díjat nyerte az Opti-Cost Kft.
Képünkön: Nagy Tamás, Szaksz Gabriella,  
Nagy Péter ügyvezetők

Az Elnökség „SOMOGY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT” díjat ado-
mányozza annak a kamarai tag vállalkozásnak, amely tevékeny-
sége során a környezetvédelmi előírások betartására fokozott 
figyelmet fordít, illetve környezetvédelmi beruházást hajt végre 
a természeti környezet megőrzése érdekében.
A kaposvári Videoton Elektro-Plast Kft. mindig élenjárt környe-
zetvédelem kérdésében.
 A cég környezetirányítási és energiairányítási rendszerek al-
kalmazásával folyamatos fejleszti munkafolyamatait. Évente 
valósít meg nagy értékű energiahatékonysági beruházásokat 
az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Korszerű hulla-
dékgazdálkodási rendszert működtet. A nagyfokú szelektivitás, 
újrahasznosítás és értékesítés következtében a hulladék költ-
ségegyenlege pozitív, évről évre növekszik az ebből származó 
eredmény. Törekszik dolgozói szemléletformálására a belső 
kommunikációban, díjazza a dolgozói ötleteket, újításokat, részt 
vesz a városi környezetvédelmi akciókban és saját rendezvénye-
it is környezettudatos módon szervezi. 
Fennállásának idei 50 évfordulója tiszteletére 50 facsemetét ül-
tettek a cégnél.

A Somogy Környezetvédelméért Díjat nyerte  
a VIDEOTON Elektro-Plast Kft.
Képünkön: Fábián Balázs, ügyvezető
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A mestercím rangot jelent
„Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben kozmetikus 
szakmában szervezhettünk mesterképzést és vizsgát, mivel 
Somogy megyében az elmúlt 20 évben nem volt lehetőségünk 
ebben a szakmában mestereket avatni.”
Varga József, a SKIK elnöke és Gulyás Árpád alelnök is köszön-
tötte a kaposvári ünnepség vendégeit, ahol Dörnyei Klaudia 
Nikoletta mestervizsga elnök adta át a mesterleveleket. Össze-
sen négyen – Iván Annamária, Oppert Adrienn, Siposné Kurucz 
Viktória, Takács Edina Diána – vehették a dokumentumot.
– Tizenhárom éve dolgozom kozmetikusként,  s kellemes érzés, 
amikor a vendégek elégedetten távoznak egy-egy kezelésről – 
mondta Iván Annamária. – A helyiek és a környékbelieken kívül 
távolabbról, így  Budapestről is érkeznek jelentkezők, s olykor 
előfordul, hogy egy családon belül több nemzedék – nagyma-
ma, édesanya, nagylány – jön hozzánk. Kezdetektől fogva érde-
keltek a szakmai újdonságok, s ezért is jelentkeztem a kamarai 
mesterképzésre. Szerintem a tovább fejlődéshez kiváló alapot 
teremtett a SKIK-nél zajló oktatás, ahol színvonalas, széleskörű 
felkészítésben részesültünk. Jó élményként emlékszem vissza 
az eltelt időszakra, s bár habitusban mindannyian különböz-
tünk, mégis tisztelettel, kellemes hangulatban végeztük el a so-
ron következő feladatot. Iván Annamária szerint alapvető igény 
a jól ápoltság, s az esztétikus külső-belső megjelenés. A kiváló-
an felkészült kozmetikusok ebben segítséget nyújthatnak, míg 
a mestervizsgát tett szakemberek részeseivé válhatnak a duá-
lis képzésnek is. 
Dörnyei Klaudia Nikoletta mestervizsga elnök kiemelte: ennek 
nagy jelentősége van, mivel a felhalmozott tudást nemzedék-
ről-nemzedékre átadhatják, így a szakmai utánpótlás-biztosítá-
sa gördülékennyé válhat. Hangsúlyozta: a program résztvevői 
az új vizsgáztatási program keretében szerezték meg a mes-
terlevelüket.
– A kozmetikusok szakmai és vállalkozói ismereteket is elsajátí-
tottak – mondta Dörnyei Klaudia Nikoletta. – A csapat motivált 
volt, végig érezni lehetett, hogy bizonyítani akarnak. S akárcsak 
a tanulmányaik során, úgy az ünnepi pillanatokban is arra hív-
tam fel a résztvevők figyelmét, hogy a következő időszakban 
is képezzék magukat, járjanak szakmai továbbképzésre, tanfo-
lyamra. S kiemelten fontos az is, hogy a vállalkozók a bevétel 
egy részét időről időre fordítsák vissza fejlesztésre,  beruházás 
nélkül elképzelhetetlen  a tartós fejlődés. 
A kozmetikus mesterképzés és vizsga az NFA terhére, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium által biztosított támoga-
tással valósult meg. A jelentkezők saját vállalkozással rendel-
keznek és elsősorban azzal a céllal vállalták a képzést, hogy 
a sikeres vizsgát követően bekapcsolódnak a szakképzésben 
folyó duális képzésbe. A mintegy fél éven át tartó felkészítést 
követően, a vizsgázók november végén már az új képzési és 
kimeneti követelmény szerint tettek bizonyságot tudásukról, 
az írásbeli és gyakorlati vizsgafeladatok mellett prezentáció 
keretein belül kellett vállalkozásukat, illetve négy különböző 
kozmetikai eljárást bemutatniuk. A sikeres vizsgát követően 
2021. december 13-án, a SKIK Székházban került sor a mester-
levél-átadó ünnepségre. 
Az idei évben további két szakmában szervezett a kamara 
mestervizsgát, de az autószerelő és autóelektronikai műsze-
rész mesterjelöltek felkészítés nélkül, önköltségen vállalták a 
vizsgán való részvételt. Az autószerelő és az autóelektronikai 
műszerész vizsgázók is nagyban hozzájárultak a mestervizsga 
szellemiségének továbbviteléhez, többen közülük már a máso-
dik szakmában szerezték meg mesterlevelüket.

Gratulálunk az idei évben avatott mestereinknek!

A rendezvény következő részében olyan szakemberek elis-
merése következett, akik nagyon sokat tettek a kamarában 
folyó szakmai munka érdekében. A kamaránál már hosszú évek 
óta működnek szakmai klubok. A szakmai klubok olyan közössé-
gek, ahol azonos területen tevékenykedő szakemberek rendsze-
resen találkoznak, tapasztalatot cserélnek, szakmai programokat 
szerveznek, kölcsönösen meglátogatják egymást és megismerik 
mások jó gyakorlatait. Ilyenek például a Humán Erőforrás Szakmai 
Klub, a Minőségügyi Szakmai Klub és az Informatikai Szakmai Klub. 
Az, hogy ezek a klubok már évek óta aktívan működnek, tagjaik jó 
ismerősökké váltak és részesei lehetnek hasznos programoknak 
nem kis mértékben köszönhető a klubok elnökeinek, akik odaadó 
munkával és szakértelemmel koordinálták a tevékenységeket. 
Kajtánné Kéri Ágnest, a Humán Erőforrás Szakmai Klub el-
nöke, Pintér Ferenc, a Profiso Kft. ügyvezetője, a Minőség-
ügyi Szakmai Klub elnöke és Marits István, az Informatikai 
Szakmai Klub elnöke részesült elismerésben. 

Képünkön: Kajtánné Kéri Ágnes és Pintér Ferenc

Az ünnepség befejező részében mesterlevelek átadására 
került sor. Nagyon örömteli, hogy ebben az évben kozmetikus 
szakmában szervezhetett a SKIK mesterképzést és vizsgát, mivel 
Somogy megyében az elmúlt 20 évben nem volt lehetőség eb-
ben a szakmában mestereket avatni. A sikeres vizsgát követően 
négy új kozmetikus mester – Iván Annamária, Oppert Adrienn, 
Siposné Kurucz Viktória és Takács Edina Diána – vehette át mes-
terlevelét Dörnyei Klaudia Nikoletta mestervizsga elnöktől.

Képünkön: Oppert Adrienn, Takács Edina Diána, Fekete-Ger-
hát Tünde – oktató, Siposné Kurucz Viktória, Iván Annamária
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A kaposvári Videoton Elektro-Plast Kft. 
mindig élenjárt környezetvédelem kérdé-
sében.
A cég a törvényi kötelezettségek teljesíté-
sén felül környezetirányítási és energiai-
rányítási rendszerek alkalmazásával folya-
matos fejleszti munkafolyamatait. Évente 
valósít meg nagy értékű energiahatékony-
sági beruházásokat az energiafelhaszná-
lás csökkentése érdekében. Korszerű hul-
ladékgazdálkodási rendszert működtet. 
A nagyfokú szelektivitás, újrahasznosítás 
és értékesítés következtében a hulladék 
költségegyenlege pozitív, évről évre nö-
vekszik az ebből származó eredmény. 
Törekszik dolgozói szemléletformálásá-
ra a belső kommunikációban, díjazza a 
dolgozói ötleteket, újításokat, részt vesz 
a városi környezetvédelmi akciókban és 
saját rendezvényeit is környezettudatos 
módon szervezi. A gyár zöldterületeit fo-
lyamatosan gondozza, parkosítja. Részt 
vett a „Bringázz a munkába” programban, 
bővítette biciklitárolóit és kezdeménye-
zésükre Kaposvár Város az Izzó utcába is 
kiterjeszti a városi kerékpárút hálózatot.   
Fennállásának idei 50 évfordulója tisztele-
tére 50 facsemetét ültettek a cégnél. A cég 
ügyvezetőjét Fábián Balázst kérdeztük:

– Az eltelt fél évszázad nagyon hosszú 
idő egy vállalkozás életében. Mégis mit 
emelne ki a sok közül, amire különö-
sen büszkék?
– Az elmúlt évtizedek során számos al-
kalommal találkoztunk különféle ne-
hézségekkel. A cég kollektívája ezekre 
a kihívásokra mindig gyors válasszal re-

agált, utólag a legtöbb esetben ezek jó 
döntésnek bizonyultak. Ha valami még-
sem sikerült elsőre abból is tanultunk; 
megerősödtünk és a következő hasonló 
szituációban már ezt a tapasztalatot fel-
használva reagáltunk. Ilyen nagy horde-
rejű esemény volt a 2009-es válság ke-
zelése, vagy napjainkban a covid okozta 
bonyodalmak több hónapon át tartó me-
nedzselése. Mára beérett az eredménye 
annak a tudatosságnak, hogy több vevő-
re alapozzuk a portfóliónkat és 2008 óta 
már két somogyi telephelyen is terme-
lünk – előbbi a piac változásait tompítja, 
utóbbi pedig a munkaerő elérhetőségé-
ben ad némi mozgásteret számunkra. A 
vezetőinket mi magunk neveljük ki, jel-
lemőzen alap munkakörökből megfelelő 

tapasztalat szerzése után 
kerülhet valaki magasabb 
pozícióba. Ezért is mond-
ható kifejezetten stabil-
nak a menedzsment. 
– A kamara Somogy Kör-
nyezetvédelméért Díjjal 
ismerte el a vállalkozás 
környezettudatos szem-
léletét. Milyen új beruhá-
zást valósítottak meg az 

utóbbi időben, mely ezt a célt szolgálta?
– Az utóbbi 6 évben 9 nagyobb energiaha-
tékonysági beruházást valósítottunk meg, 
összesen 353 millió forint értékben. Ezek 
jelentős része a világítás és a fűtés kor-
szerűsítésére irányultak. Kaposváron és 
a Marcaliban is nagyságendi fejlesztések 
történtek a fajlagos energiafelhasználás 
javítása és a CO2 kibocsátás csökkentése 
érdekében. Az energiahatékonyság növe-
lésére eddig is nagy hangsúlyt fektettünk, 
de a globális klímaváltozás lassítása és az 
energiaárak drasztikus növekedése mi-
att ez a jövőben még kiemeltebb lesz. A 
környezet védelme érdekében korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszert működ-
tetünk, nagyfokú szelektivitással és hul-
ladékhasznosítással. Társadalmi prog-
ramokban való részvétel, takarékossági 
figyelemfelhívások – ezekben mind aktí-
vak vagyunk. 
– A nemrég közzétett megyei TOP 100 
listán az előkelő negyedik helyezést tud-
hatják magukénak. Mi a siker titka?
– Minden évben képesek voltunk a növe-
kedésre, és amikor ez nehézségekbe ütkö-
zött, akkor is szinten tudtuk tartani magun-
kat. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy 
folyamatosan követjük és igazodunk a piac 
változásaihoz. Amennyiben szükségesnek 
látjuk, azaz valós igény mutatkozik, akkor 
beruházunk. Legyen szó kapacitásbővítés-
ről vagy akár technológiai korszerűsítésről 
egyaránt. Nagyon stabil pénzügyi és üzlet-
fejlesztési hátteret biztosít számunkra az 
anyagcég, a VIDEOTON Holding.
– Milyen terveik vannak a jövő évre 
nézve?
– Ritkán látunk előbbre egy-két évnél töb-
bet, adaptívan követjük a piac változásait. 
Figyeljük a világgazdaságban bekövetke-
ző nehézségeket, de szakembereik keze-
lik a problémákat, magas szinten ellátják 
munkájukat. Az üzletfejlesztés kiemelt 
prioritású terület, állandóan keressük az új 
lehetőségeket a meglévő technológiáink, 
illetve a potenciális bővítések figyelembe 
vételével. A következő 50 évre már vannak 
ötleteink…

GRATULÁLUNK!
Az idén 50 éves kaposvári Videoton kapta a Somogy Környezetvédelméért Díjat

Fábián Balázs, ügyvezető
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2022-TŐL KAMARAI TAGKÁRTYA!
Kamarai Kedvezménykártya Klub

Még ebben az évben az önkéntes kamarai tagok kézhez kapják 
kártyájukat, ami a kamarai tagság igazolásán kívül feljogo-
sítja a kedvezmények igénybevételére 2022 januárjától. (lista 
7-10. oldalon)
A kedvezményt nyújtók köre folyamatosan bővül, jövő év janu-
árjában már a SKIK honlapján is elérhető lesz. 
Ha Ön is érdeklődik a klub iránt, illetve csatlakozna, mint ked-
vezményt nyújtó, szívesen látjuk és örömmel nyújtunk tájé-
koztatást. 

A pandémia legelső heteiben anélkül, hogy bárki is kérte volna, 
egy sor felajánlás érkezett a kamarához. Olyan kamarai tagok-
tól, akik úgy gondolták, van elég erejük ahhoz, hogy segítsenek 
bajba jutott vállalkozó társaiknak. Volt, aki informatikai, online 
marketing vagy vállalati kommunikációs tanácsadást ajánlott 
fel, volt, aki biztosítások átdolgozásában, szüneteltetésében 
nyújtott segítséget, de olyan is akadt, aki alsós kisiskolások ott-
honi tanításában vállalt szerepet, hogy így tehermentesítse az 
érintett vállalkozót. Röviden: olyan támogatói szándékok jelen-
tek meg, amelyekre senki sem számított.
Aztán a sokk, ami 2020 tavaszán érte a gazdaságot, lassan ol-
dódni kezdett. Azonban nem szerettük volna, hogy ezek a kez-
detben felajánlott segítségek elvesszenek. Kezdeni akartunk 
velük valamit. Mert ha valamire ez a járvány megtanított min-
ket, az éppen az volt, hogy mi számít igazán, amikor baj van. 
Ilyenek a valódi közösségek. Ahol számíthatnak ránk, ahol 
számíthatunk másokra. Ahol számítunk.

A KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
Az akció keretében kedvezményt bárki adhat, de igénybe csak 
az önkéntes kamarai tagok vehetik ezeket. A célunk nemcsak 
az, hogy tovább emeljük az önkéntes kamarai tagság értékét. 
Azon dolgozunk, hogy az önkéntes tagok egyre inkább egy üz-
leti közösséget alkossanak. Ahol stratégiai együttműködések 
alakulnak ki, aktív kommunikáció, tapasztalatcsere zajlik a tagok 
között és talán még új barátságok is születnek. Ez egy hosszútá-
vú cél, aminek az első lépése a kedvezménykártya életre hívása.

MIT NYER AZ, AKI CSATLAKOZIK  
A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Ingyen reklámot, extra figyelmet és annak esélyét, hogy az 

önkéntes tagok hozzá fordulnak először. A kedvezménykár-
tya közösséget folyamatosan kommunikáljuk, megjelenít-
jük különböző kiadványainkban, a kedvezményprogramhoz 
csatlakozó vállalkozásokat pedig hétről-hétre külön is be-
mutatjuk. De szeretnénk, ha azok a vállalkozások, akik most 
a csatlakozás lehetőségét mérlegelik, nemcsak ezt látnák 
benne. Hanem azt is, hogy az extra üzleteknél jóval többet 
kaphatnak. Kölcsönösséget, összefogást, valahova tartozást. 
Olyasmit, aminek az árfolyama soha nem látott magasságok-
ba emelkedik majd az elkövetkezőkben.

KI CSATLAKOZHAT A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Lényegében bárki, nem szeretnénk senkit sem kizárni a le-
hetőségből. A felajánlott kedvezményeket azonban csak az 
önkéntes kamarai tagok vehetik igénybe, az erre jogosító 
kedvezménykártya segítségével. 
Az ideális helyzet az lenne, ha minden önkéntes tag csatla-
kozna a kedvezményt adók táborához. De ez nem elvárás, in-
kább csak egy vízió. Ami talán egyszer valóra válik. De addig 
is: várjuk azokat, akik megértik, mit adhat egy üzleti közösség 
számukra. És akik tudják, hogy a lehetőséget nem várni kell, 
hanem felismerni.

INFORMÁCIÓ: 

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

A kedvezményt nyújtók listája (7-10. oldal):
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A SKIK, a Somogyi Hírlap és a NAV megyei 
igazgatósága ismét elkészítette a somo-
gyi cégek TOP100-as listáját árbevételük 
és eredményességük alapján. A kiadvány 
bemutatására november 30-án a kamarai 
székházban került sor. 

A vírus némileg átrendezte a legnagyobb 
somogyi cégek listáját, de nagy vissza-
esést nem okozott, derült ki a számokból. 
„A vállalkozások jól kezelték a válságot, 
többségük előre menekült és fejlesztése-
ket hajtott végre” – mondta Koltainé Ma-
gyar Zsuzsanna, a NAV Somogy Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága igazgatója, aki 
több mutató alapján is értékelte a megye 
gazdasági tevékenységét.
A TOP 100-ak között a tabi Flextronics 
végzett az élen, a csővezetékes gázszállí-
tással foglalkozó, siófoki FGSZ Zrt. lett a 
második. Mögöttük a Kometa 99 Zrt., a 
Videoton Elektro-Plast Kft. és az MG. Pro-
dukt alkotta az élbolyt. 
2020 márciusa hazánkban a folyamatos 
gazdasági növekedés hosszú időszakát 
törte meg. Az adatok alapján a visszaesés 
nagyobb és gyorsabb volt, mint bármely, 
a modern korban valaha tapasztalt. 
Szerencsére a sokkszerű törést az év 
második felében már inkább a kilábalás 

követte. A  válság enyhítését célzó kor-
mányzati intézkedések, illetve az üzleti 
szereplők fokozott igyekezete gyümölcsö-
ző lett, melyek hatása a kiadvány elemzé-
seiben is jól tetten érhető. 
Kiemelkedő szinten alakult az adózás 
előtti eredmény, ami közel negyedével 
lett nagyobb, mint egy évvel korábban – 
igaz, ezt főként a kiadások erőteljesebb 
csökkenése okozta -, de a jövőbe vetett 
bizalom egyik jelzéseként nagyon szépen 
emelkedett a tárgyévi beruházások érté-
ke is, azaz a kényszerű leállásokat többen 

TOP 100 – 2021
Tükör a somogyi gazdaságról

nem passzívan töltötték, hanem a fejlesz-
tésekre használták fel. Összességében 
kisebb, ám az egy vállalkozásra jutó, fajla-
gos számokat tekintve 10 százalék feletti 
bővülés figyelhető meg a somogyi gaz-
dálkodók saját tőkéje és mérlegfőösszege 
esetében is. 
A negatív irányú változásokat vizsgál-
va két fő területet szükséges kiemelni, 
mely a megye sajátosságai folytán elő-
re látható volt.  Somogy az ország és a 
régió többi térségéhez viszonyítva is ex-
porttúlsúlyos, amit a megye kiemelkedő 
adózója, a Flextronics Kft. egymaga ala-
poz meg. 
A határok ideiglenes lezárása, a nemzet-
közi kereskedelem korlátozottsága miatt 
az export értéke az ő esetében tizedével, 
a teljes megyére vetítve pedig 6,3 száza-
lékkal csökkent. 
Somogy meghatározó multinacionális cé-
gének megtorpanását a többiek igen jól 
ellensúlyozták. Ennek a körnek a szerep-
lői 5,7 százalékos forgalomnövekedésről 
adtak számot, ráadásul a stagnálás közeli 
alkalmazotti létszám és bérköltség mellett 
az összes fő mutató tekintetében is érde-
mi előrelépés jellemzi őket. A kiemelt kör 
a legtekintélyesebb elmozdulást – a me-
gyei mutatókhoz hasonlóan – az eredmé-
nyesség és a tárgyévi beruházások terén 
érte el.

TAGOZATI ÜLÉS 2021
December 7-én lezajlott a SKIK 2021 évi összevont tagozati ülése, ahol a kamarai 
munkáról szóló tájékoztatón kívül a résztvevők Mészárosné Borbás Orsolya online 
közvetített előadását is meghallgathatták „ 10 fontos dolog, amit egy vezetőnek tud-
nia kell az online térben” címmel. 

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat és ügyfeleinket, 
hogy a SKIK kaposvári, nagyatádi és siófoki ügyfélszolgálati irodáiban, 

valamint a szakképzési osztályon
2021. december 23-tól 2022. január 3-ig-,

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
A SKIK marcali ügyfélszolgálati irodája 

2021. december 27-től december 30-ig 8.00-12.00 óra között, 
december 31-én 8.00-10.00 óráig tart nyitva.

Sürgős okmányhitelesítési ügyekben az ügyeleti telefonszám: 30/23-78-005
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RENDEZVÉNYEK 2022
JANUÁR

ADÓZZUNK HELYESEN 2022-BEN IS!
A társadalombiztosítás, az adótörvények és a számviteli törvény 
változásai

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM-ONLINE 
Szakképzési hozzájárulás éves bevallása 

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális és várható pályázati lehetőségekről

FEBRUÁR
GAZDASÁGI ÉVNYITÓ
Aktuális gazdaságpolitikai kérdések itthon, Európában és a 
nagyvilágban

Nőnek lenni jó! – női vállalkozók – női szerepek 
Témák:
– a női lét sokoldalúságának és szépségeinek feltárása, meg-

erősítése, támogatása
– önbecsülés, önértékelés, önszeretet
 Előadó: SzemélyiségEdzők - dr. Csajka Edina és Walter Imola Ágnes

MÁRCIUS
INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN 
Kerekasztalbeszélgetés

KOMMUNIKÁCIÓ A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN
A vállalati vita ( debate ) – hatékony érdekérvényesítés, meggyő-
ző érvelés, kompromisszumkészség, konszenzus
Előadó:  Mezriczky László, 
 vállalati kommunikációs szakértő - Ispiro Consulting

ÁPRILIS
ADÓZZUNK HELYESEN 2022-BEN IS!
Az SZJA 2021 évi változásai és az SZJA 2022 évi bevallása

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN 
NAPIRENDEN A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK
Hogyan kerülhetjük el a büntetéseket?
Tájékoztató a vállalkozások számára az alapvető előírásokról, 
tipikus hibákról, szankciókról
Előadók: a hatóságok szakértői (NAV, munkaügy, fogyasztóvé-
delem, népegészségügy, élelmiszerbiztonság)

Stresszkezelés 
Mi a stressz és miért fontos a kezelése? 
Hogyan rombol a mindennapi stressz?

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális és várható pályázati lehetőségekről

MÁJUS
EURÓPA NAP

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN 

ADÓZZUNK HELYESEN 2022-BEN IS!
Az ÁFA törvény változásai

Egy „CÁPA” tapasztalatai
Boldogság a hatékony cégkultúra
„Olyan embereket keresek, akik boldogok azzal a munkával, 
amit végeznek”
Moldován András előadása

JÚNIUS
CSOBBANJ EURÓPÁVAL!
Európai uniós foglalkozások a Deseda Pikniken

JÚLIUS
EU foglalkozások a Deseda melleti gyerektáborban
Helyszín: Kaposvár, Pecatábor

SZEPTEMBER
INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN 
Kerekasztalbeszélgetés

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM 
Szakképző intézmények részére a 2022/23-as tanév aktuális 
feladatairól

Ha a vállalkozó szülő is egyben 
Praktikus tanácsok gyermeket nevelő vállalkozóknak.
Előadó: Szabó Gábor kommunikációs szakértő

OKTÓBER
INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN 

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM 
Duális képzők részére a szakképzés aktuális kérdéseiről, témáiról

Hazudj, ha tudsz! 
A hazugságfelismerés képességének jelentősége az üzleti életben

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális és várható pályázati lehetőségekről

HR Nap 

NOVEMBER
TOP 100 - 2022
A SKIK, a Somogyi Hírlap és a NAV Somogy Megyei Igazgatósága 
közös kiadványának bemutató rendezvénye

SZEBIT Informatikai Kiállítás és Vásár látogatás – Szeged
A SKIK Informatikai Szakmai Klubjának szervezésében

Könyvelőkkel a duális képzésért – tájékoztató fórum

DECEMBER
ADÓZZUNK HELYESEN 2022-BEN IS!
Az adótörvények főbb változásai 2023.
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A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
pályázatot hirdet 

DUÁLIS KÉPZÉSI  
TANÁCSADÓ
munkakör betöltésére 

határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Feltételek:
–  felsőfokú végzettség 
–  számítógép felhasználói szintű ismerete
–  határozott fellépés- jó kommunikációs készség 
–  jogosítvány és saját tulajdonban lévő gépkocsi használat

Előnyt jelent:
–  szakképzés és/vagy felnőttképzés területén szerzett 

munkatapasztalat

A pályázathoz csatolandó:
•  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•  motivációs levél
•  végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata

A pályázatokat Németh Krisztina titkár részére  
az alábbi címre kérjük benyújtani:   

– e-mailen: szakkepzes@skik.hu
– postai úton: 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Pályázatok benyújtásának határideje: 
2022. január 6.

VÁGYAK ÉS A REALITÁS 
– AVAGY NEHÉZSÉGEK 
A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara – a tavaszi nagy sike-

rű előadást követően november 22-én – online pályaválasz-

tási fórumot szervezett pedagógusok és minden érdeklődő 

szakember, szülő számára. Az előadó a sokak által ismert, a 

pályaválasztással kapcsolatos ismeretek kitűnő, országos hírű 

szakértője, Tari Annamária pszichoanalitikus volt.

December 14-én a NAV Somogy Megyei Adó és Vámigazgatósá-
gának szakemberei online tájékoztatót tartottak több, mint 80 
érdeklődő számára a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét 
érintő-, valamint a személyi jövedelemadóra vonatkozó 2022 évi 
változásokról. 
Képünkön: Juhász Katalin, NAV szakértő, Kreiner Brigitta, ügyfél-
kapcsolati referens és Kulcsár Timea, SKIK gazdasági vezető

Jegyzet
ÁLDOTT KARÁCSONYT!

A vírus átrendezte az életünket! Ha tetszik, ha nem, 2020 márci-
usától új időszámítás kezdődött a somogyi gazdaság életében 
is. Bekövetkezett az, ami minden cégtulajdonos, menedzser 
rémálma: megtört a folyamatos gazdasági növekedés hosszú 
időszaka. Nem is akárhogy! A visszaesés bizony nagyobb és 
gyorsabb volt, mint bármikor, amit a modern korban valaha 
is tapasztalhattunk. Ám ez a válság is, ha másként is, mintegy 
„felajánlott” lehetőségeket, amelyekkel a teljesítményt mérő 
számok alapján is jól éltek a somogyi vállalkozások. Az új jövő 
új irányai rajzolódtak fel, korábban kevésbé figyelt területek 
értékelődtek magasabbra, utat tört, felgyorsult a digitális átala-
kulás, új, korábban nem ismert munkavégzési formák kerültek 
előtérbe, s ezek egy része még a járvány csillapodásakor is tar-
totta magát.
A sokkszerű törés, a nagy nehézségek ellenére gyors volt a re-
akció, viszonylag hamar megkezdődött a kilábalás, a felpatta-
nás. Tény, hogy a helyi erőfeszítések mellett kellettek ehhez a 
kormányzati támogatások, s a kiemelt figyelem, amely az idén 
sem csökkent. 
2021 azt mutatta: jobb híján, megtanultunk együtt élni az új ki-
hívásokkal, a ma már folyamatos, fokozott bizonytalansággal, a 
folytonos változással. A vírushelyzet lényegében nem változott, 
ám az átoltottság növekedése jobb lehetőségeket kínált immár 
egy alapjaiban megváltozott élethelyzetben. A gyökeres át-
alakulás áthatotta a magánélet hétköznapjait, a vállalkozások 
gazdálkodását, a bejáratott módszerek, folyamatok, beszállítói 
és vevői kapcsolatok rendszerét, s magát a kamarai munkát is. 
Mindenütt korábban még ki nem próbált (szükség)megoldá-
sok vették át a terepet, amelyek hol sikeresen működtek, hol 
megnehezítették a vezetők és a dolgozók munkáját, boldogu-
lását. Online rendezvények, események sora jött létre, de a lé-
nyeg nem változott: a figyelem, az odafigyelés, a gyors segíteni 
akarás megmaradt az új viszonyok között is. S amikor volt rá 
lehetőség, újra visszatérhettünk a régi kerékvágásba. Novem-
ber 30-án, a somogyi TOP100 bemutatóján nem véletlenül fo-
galmazhatott úgy Koltainé Magyar Zsuzsanna, a NAV Somogy 
Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója: „A vírus némileg 
átrendezte a legnagyobb somogyi cégek listáját, de nagy visz-
szaesést nem okozott. A vállalkozások jól kezelték a válságot, 
többségük előre menekült és fejlesztéseket hajtott végre.” Vé-
gülis ez a lényeg!
Köszönjük a somogyi vállalkozásoknak az erőn felüli helytál-
lást! Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog újévet 
kívánunk!

Lengyel János
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MEGHÍVÓ
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara  

és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt  

az európai uniós pályázatok megvalósítása kapcsán
rendezett tájékoztató rendezvényére, melynek címe:

„PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!”
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOKNAK

IDŐPONT: 2022. január 6.  10.00 órai kezdettel
HELYSZÍN: SKIK Székház 7400 Kaposvár, Anna u. 6. II. 
  emeleti tanácsterem

PROGRAM: 

10.00 – 10.15 – GINOP plusz-1.1.2-21: Magyar multi program - a 
kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
Vida Anita – tanácsadó, Széchenyi Programiroda

10.15 – 10.30 – GINOP plusz-1.2.3-21: A mikro-, kis- és középvállalko-
zások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
Lucza Renáta – tanácsadó, Széchenyi Programiroda

10.35 – 10.50 – GINOP plusz-1.3.1-21: „Zöld nemzeti bajnokok” – a 
zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiafejlesztésének támogatása
Lucza Renáta – tanácsadó, Széchenyi Programiroda

10.50 – 12.00 – Kérdések - Konzultáció
EPTK regisztráció és a Széchenyi Terv Plusz (palyazat.gov.hu) oldal 
bemutatása különös tekintettel a várható pályázati lehetőségek el-
érésére (napelemes)
Lucza Renáta – tanácsadó, Széchenyi Programiroda

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez 
kötött. A részvétel feltétele a VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY megléte! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Kovács Andrea: 82/501-022 akovacs@skik.hu,   
Puha Anikó: 82/501-035 apuha@skik.hu

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
GINOP Plusz-1.2.3-21: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesz-
tések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban (TERVEZET)
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 le-
zárt, teljes üzleti évvel, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszá-
ma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél 
nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, kettős könyvvitelt vezető gaz-
dasági társaságok, egyéni cégek.
Területi határolás
Azon vállalkozások, amelyek  Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, ÉszakAl-
föld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad 
vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.
Támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, képzések, meg-
újuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, információs 
technológia-fejlesztés, tanácsadás.
Támogatás összege: 10 millió – 150,5 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Támogatási intenzitás: 70%
Benyújtható: 2022. január 17. - 2022. január 24.

GINOP Plusz-1.1.2-21: Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesít-
ményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mik-
ro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek kettős könyvelést vezető gaz-
dasági társaságok vagy egyéni cégek, IFKA tanúsítvánnyal rendelkeznek. 
Támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, képzések, meg-
újuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, külpiaci meg-
jelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy 
vásáron való részvétel, iparjogvédelmi oltalomszerzés, kísérleti-fejlesztés, 
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsítványok megszerzése, információs technológia-fej-
lesztés, tanácsadás.
Támogatás összege: 100 millió – 2500 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Támogatási intenzitás: 50%
Benyújtás: 2021.október 11. – 2022. szeptember 1.
Link: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21

GINOP Plusz-1.3.1-21: Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság te-
rületén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafej-
lesztésének támogatása
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek kettős könyvelést vezető gaz-
dasági társaságok vagy egyéni cégek, IFKA tanúsítvánnyal rendelkeznek, 
rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, átlagos statisztikai állo-
mányi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt, 
nettó árbevétele legalább 30 millió forint. 
Támogatható tevékenységek:
Új eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás, megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, kísérleti-fejlesztés, 
tanácsadás, információs technológia-fejlesztés.
Támogatás összege: 20 millió – 1500 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Támogatási intenzitás: 50%
Benyújtható: 2. benyújtási szakasz: 2022. február 10.– 2022. február 24.
Link: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-131-21-zld-nemzeti-baj-
nokok-a-zldgazdasg-terletn-mkd-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgia-
fejlesztsnek-tmogatsa-1#

A LEGFONTOSABB VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓK  
EGY HELYEN: VALI.HU

Tájékozódjon  a vállalkozása számára elér-
hető támogatásokról, hitelekről, képzési és 
szakértői szolgáltatásokról.
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által fejlesz-
tett portál a vállalkozása számára személyre 
szabottan, aktuálisan elérhető támogatásokról, hitelekről, képzési és 
szakértői szolgáltatásokról ad információt térítésmentesen, néhány 
kattintás után. 
Ehhez mindössze regisztrálnia kell, a https://vali.hu/ oldalon néhány 
adat beírásával, és a vállalkozása profiljához illeszkedő, potenciáli-
san elérhető forrás lehetőségeket az oldal kilistázza Önnek.   
Az IFKA megbízásából, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
(SZPI) tanácsadójaként szívesen nyújtok további tájékoztatást a vali.
hu portálon elérhető számos egyéb, ingyenes szolgáltatásról, vagy 
segítek, ha a regisztrációval kapcsolatban kérdése merülne fel. 
Link: https://www.vali.hu/
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Végéhez közeledik a 2021-es év, mely egyben egy hétéves periódus 
zárását is jelenti. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már 
14. éve tagja az Enterprise Europe Network világméretű hálózatnak, 
melyet az Európai Bizottság hozott létre.
Azt, hogy mivel is foglalkozik a hálózat a dél-Dunántúlon, legjobban 
az utóbbi időszak eredményei mutatják be.

Kintlévőség behajtásában segített az EEN
15 éve áll kapcsolatban egy osztrák üzletfelével a Blázek & Anni 
Kft., ám az elmúlt 2-3 évben mindig fizetési késésben volt a vállal-
kozás. Bármilyen felszólítással próbálkozott a pécsi cég, az osztrák 
fél nem teljesített, mindenféle indokkal kibújt a fizetés alól. Ekkor 
fordult segítségért a kamarához Kamu János ügyvezető. Beszélt az 
Enterprise Europe Network pécsi munkatársaival, ők javasolták, 
hogy jelezzék az osztrák kamara felé az esetet, és mutattak egy 
metódust, hogy miként járjanak el. A kamara munkatársai segítsé-
gével megszerkesztett levelet továbbították az osztrák partner felé, 
aminek hatására elkezdett fizetni. 
– Mitől változott meg a partner hozzáállása?
– Valószínűleg az osztrák kamarának olyan jelentősége van a part-
nerünk számára, hogy nem mindegy, milyen hírét kelti a szervezet. 
Vállalkozásunk a pécsi kamara önkéntes tagja, mint ahogy nekünk, 
úgy nekik sem mindegy, hogy a helyi kamaránál hogyan véleked-
nek róluk. A megkeresés hatására az üzletfelünk kifizette a tar-
tozás nagyobb részét, és megállapodtunk a visszamaradt összeg 
rendezésében is. 
A vállalkozás által igénybe vett többféle szolgáltatás mindig ered-
ményez újabb és újabb sikereket és további feladatokat. Az Enter-
prise Europe Network pécsi kamarai irodájától kapott pályázati 
tanácsadás és export képzés hozzásegítette a céget egy nyertes 
pályázathoz. A direkt partnerközvetítés eredményeként a meg-
nyert pályázatban vállalt foglalkoztatás növekedés gyakorlatilag 
az új német megrendelésből hatékonyan kivitelezhető. Ezért a cég 
jelenleg 20 fő munkaerőt keres. Várják a jelentkezőket.

77 millió forintot bukott volna,  
ha nem segít a kamara
Havonta 2-3 olyan gyanús megkeresés érkezik interneten a villányi 
Günzer Családi Birtokhoz, amelyekben nagy tételben rendelnének 
tőlük bort. Mint Günzer Norman, a Günzer Családi Birtok marke-
tingvezetője mondja, igencsak résen kell lenni, mert különben ha-
talmas kár érné a gazdaságot. 
– Nem tudom, hogy milyen úton-módon jutott el hozzánk ez a Fran-
ciaországból jelentkező ember. E-mailben jelezte, hogy Magyaror-
szágról szeretne bort vásárolni, és információkat, árajánlatot kért 
tőlem. Amikor ezeket elküldtem, kérte, hogy küldjek mintaborokat. 
Majd amikor ez is odaért, írta, hogy 6 fajtából rendelnének 10-10 
ezer palackot. Ha beérkezik egy ilyen volumenű megrendelés, ak-
kor palackozunk, címkézünk stb., kb. másfél hónap alatt tudjuk 
összeállítani ezt a mennyiséget. Addig viszont nem kezdünk neki, 
amíg nincs aláírt szerződés. Jeleztem nekik, hogy az ő és a mi ban-
kunk bevonásával indítsuk el a letter of credit-et (visszavonhatatlan 
pénzfizetési garancia), erre viszont nem jött válasz. 
A megrendelés Gmail-es e-mail-címről érkezett, ez is furcsa, de iga-
zán ott vált kétségessé a dolog, amikor a letter of credit-ről nem 
akartak tudomást venni. Ha ezt a mennyiséget kiküldik Franciaor-
szágba, mintegy 77 millió Ft-os káruk keletkezhetett volna. Arra, 
hogy egy nemzetközi csalásról van szó, az Enterprise Europe Net-

work által sikerült fényt deríteni. A pécsi iroda munkatársai több 
jelből is arra a megállapításra jutottak, hogy valami nem stimmel, 
ezért az EEN-ben meglévő személyes kapcsolatrendszerükön ke-
resztül eljutottak a franciaországi borászati területért felelős helyi 
munkatárshoz. Ő jelezte vissza, hogy egy csalássorozat áldozata 
lehetett volna a baranyai vállalkozás, ha teljesít. 

A Karma pécsi kesztyű Belgiumban,  
Hollandiában mutatkozott be
Az EU FashionMatch rendezvényén, Amszterdamban mutatta be 
kesztyűit a pécsi Manual Divat Kft., az üzleti út sikerét két minta-
megrendelés jelenti. Mint a vállalkozás kereskedelmi vezetője, 
Hornicz Bernadett mondja, az Enterprise Europe Network (EEN) 
által megvalósult kapcsolatfelvétel arra erősített rá, hogy muszáj 
kimozdulni Pécsről, az országból, ha valamilyen irányban bővíteni 
szeretnének.
– Előre lekötött üzleti tárgyalásokra utaztunk ki, 7 találkozót tud-
tunk lefolytatni, ebből eddig két üzletkötés történt. Számukra már 
gyártjuk a mintakesztyűket, de a többi tárgyalópartnerrel is felvet-
tük a kapcsolatot, velük valószínűleg később alakul majd ki konkrét 
üzleti kapcsolat. Új partnereink között van olyan, aki a találkozá-
sunk előtt nem gondolkodott kesztyűértékesítésben, de most úgy 
döntött, hogy kinyitja a portfólióját ebbe az irányba. Egy másik 
tárgyalópartnerünk ruházati dizájner, saját márkája van Hollan-
diában, több boltban értékesíti az általa készített bőrruhákat, de 
kesztyűt nem tud csinálni, így örült a találkozásnak. Máris elindult 
a közös munka, ő tervez, mi megvalósítjuk. 
Az EEN segítségével, az együttműködéssel kapcsolatban azt a 
tapasztalatot szűrték le, hogy muszáj kimozdulni Pécsről, ha va-
lamilyen irányban szeretnének bővíteni. Meg kell ragadni a lehe-
tőségeket, amelyekből nagy valószínűséggel nem mindegyik hoz 
eredményt, de csinálni kell. Igaz, hogy ez költségekkel jár, de az 
EEN által nyújtott lehetőségeket megragadva csökkenthetők a 
költségek. 

Közösségi felületek, blogolás, személyes  
felkeresés – sikeres külföldi gasztrobiznisz
Még a Földközi-tengeren közlekedő luxusjachtokra is eljutnak a 
pécsi Venison Gusto Kft. által értékesített füstölt vadhús-készítmé-
nyek, de szállítanak Olaszországba, Franciaországba, Monacoba, 
Belgiumba, Londonba is. A prémium minőségű termékek tehát 
főként külföldön kelnek el, mivel egyre nagyobb az igény a jó mi-

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK ELSŐ KÉZBŐL A SIKERES ÜZLETKÖTÉSHEZ
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nőségű, tiszta, adalékanyag-mentes élelmiszerre. Szeretnék azon-
ban, hogy itthon is egyre többen felfedezzék az általuk létrehozott 
ízvilágot. Sok rendezvényen bemutatják a prémium sonkákat, sza-
lámikat, az egyik évben a Budapesten rendezett nemzetközi Sirha 
kiállításon vettek részt kiállítóként. 
A kiállításra a kamara közreműködésével jutottak el, azt szerették 
volna elérni, hogy minél többen lássák, minél többen megismerjék 
őket, mert több részesedést szeretnének szerezni a hazai piacon. 
A standlátogatók többségében döntéshozók voltak, tophotelek sé-
fjei, menedzserek, szakácsok. 

Nem minden igaz, ami annak látszik
1380 euró fölösleges befizetését előzte meg a kamarai segítség. Az 
exkluzív díszítő faburkolat gyártását végző pécsi It’s Wood Kft. ügy-
vezetője, Verle Zoltán egy a valódihoz szinte mindenben hasonlító 
díjbekérő levelet kapott külföldről, és ha nem jár utána tartalma jo-
gosságának a kamara munkatársainak segítségével, akkor a meg-
tévesztés eszközével nem kis összegtől „szabadították” volna meg.
– A kamara munkatársaival egy európai uniós védjegyoltalmi ké-
relmet nyújtottunk be a hivatalos módon, az európai hivatal által 
működtetett elektronikus felületen. Ezen az oldalon keresztül jött 
a fizetési értesítés is, minden szükséges adat pontos megadásá-
val. Ezt az összeget be is fizettük, így ezzel elindítottnak tekintettük 
a védjegyoltalmi eljárást. Majd kb. egy héttel később postai úton 
kaptam egy levelet, és amikor kinyitottam a borítékot, igen megle-
pődtem. Az EU védjegyoltalmi hivatalának arculatára nagyon ha-
sonlító, angol nyelvű levél volt a borítékban, 1380 euró befizetését 
kérték. Ez az összeg majdnem a duplája annak, amit korábban el-
utaltunk (850 euró volt a közösségi védjegybejelentés díja). Feltűnt, 
hogy a banki utalási adatok teljesen eltértek attól, ahová korábban 
befizettük a pénzt. Gyorsan utánanéztem, hogy elment-e az utalá-
sunk, de a bank is megerősítette a tranzakció megtörténtét. Ezután 
felhívtam a kamarát, elküldtem az ottani munkatársaknak a leve-
let, hogy nézzék meg, miért küldhette a hivatal. Az ő utánajárásuk-
ra derült ki, hogy ez egy átverés. 

Pécsi applikáció segít az agyhullámaink méré-
sében, ami által tudatosabbá válhatunk
Konzumer EEG készülékekhez készít applikációkat egy fiatalok ál-
tal alapított pécsi vállalkozás, a Semse World Kft. Az agyhullámok 
mérését végző EEG-t napjainkban nem csak az orvostudomány 
használja, az agyunkban bekövetkező változások mérése számos 
területen, például a munkavégzéssel összefüggésben a produktivi-
tás vagy a wellness területén az ellazulás, kikapcsolódás visszaiga-
zolására is hasznos lehet. 
– Sok segítséget kaptunk a kamarától a szellemitulajdon-védelem 
és szakértői ajánlások terén, illetve felhívták figyelmünket a nem-
zetközi EIT Health programra is. Két kategóriában jelentkeztünk, az 
egyikben bekerültünk a legjobb 30-ba, a másiknál pedig beválasz-
tottak bennünket Health kategóriában Európa 6 legjobb startupja 
közé. A program keretein belül rengeteg segítséget kaptunk az üz-
letfejlesztéssel és a pitcheléssel kapcsolatban, de mentori támo-
gatásban is részesültünk. Ez a későbbi előrelépés szempontjából 
roppant hasznos számunkra, mert közelebb jutottunk ahhoz, hogy 
vállalkozásunkat tudatosan építve piacra vigyük az ötleteinket – 
mondja Csernák Samu ügyvezető. 

A projektpartner-keresés kiváló
A különböző földtani tevékenységeket folytató, több mint 170 ta-
got számláló francia klaszter, a Pole Avenia az Enterprise Europe 
Network-ön (EEN) keresztül pályázati partnerséget hirdetett egy 
európai uniós projektre, egy klaszterek közötti együttműködésre. 
Erre jelentkezett a kutatás-fejlesztéssel, földtani mérésekkel foglal-
kozó Alkalmazott Földtudományi Klaszter, és azonnal bekerültek 
a néhány héten belül leadandó projektbe. Mint a klaszter elnöke, 
dr. Fedor Ferenc mondja, korábban is tettek kísérletet céges szinten 
partneri kapcsolat kiépítésére az EEN rendszerén belül, de a siker 
eddig váratott magára. 
– A jelenlegi projekt azt szolgálja, hogy megismerjék egymást az 
egyes országokban működő különböző klasztertagok, másrészt 
pedig azt, hogy közösen tudjanak kilépni a harmadik piacra. A ka-
mara értesített bennünket erről a projektpartneri lehetőségről. 
Én magam rendszeresen figyelem az EEN hírlevelét, és már nem 
egy alkalommal jeleztem, hogy érdekelne valamelyik ott bejelent-
kezett céggel való kapcsolat. Az első három próbálkozás valahogy 
nem jött össze, de ez a negyedik most igen. Az EEN munkatársaival 
nagyon jó a kapcsolatunk, tudják, hogy mivel foglalkozunk, és ha 
valamilyen minket érintő lehetőséggel találkozik, akkor azt tudatja 
velünk. 

Az ITT&MOST online platform 2020. augusztusi indulása óta 
több, mint 30 interaktív workshopnak adott otthont, ahol a 
résztvevők piaci szereplőktől, szakértőktől és az adott ország-
ban, szektorban releváns szakmai szervezetektől, hatóságok-
tól kaptak információkat és útmutatást a sikeres külpiaci meg-
jelenéshez, terjeszkedéshez.

Akár beszállítóként keresett valaki partnert Lengyelországban, 
szerette volna megismerni Dél-Afrika gazdasági környezetét, 
vagy EU-s finanszírozási lehetőségeket keresett, mindenki 
megtalálta a válaszokat az őt érdeklő kérdésekre.

Az információk minden vállalkozás számára karnyújtásnyira 
vannak és az Enterprise Europe Network munkatársai abban 
is segítenek, hogyan hasznosítsák ezeket az exportösztönző 
információkat cégük fejlesztéséhez és üzleti kapcsolataik, ügy-
félkörük bővítésére. 

A platform jelenlegi több, mint 700 vállalkozójának 800 fölötti 
üzleti ajánlata továbbra is lehetőséget kínál üzleti tárgyalások 
online lebonyolítására az év végéig. Kiváló lehetőség a vállal-
kozás terméke, szolgáltatása vagy innovatív megoldásainak 
tesztelésére piaci környezetben.

2022-től új éra kezdődik. A tervek szerinte a Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara által működtetett dél-dunántúli EEN iroda 
továbbra is segíteni fogja a régiós piaci szereplőket és együttműkö-
dő partnereket!

Enterprise Europe Network Dél-Dunántúli Iroda
https://pbkik.hu/een

Hirdetés. Dunántúli Napló megjelenés: november 17.



Karácsonykor Jézus Krisztus születését 
ünnepli Európa. Az általános karácsonyi 
előkészületek világszerte egyeznek, ám kö-
zelebbről nézve érdekes nemzeti-kulturális 
sajátosságok fedezhetők fel. Így találkoz-
hatunk akár Donald Kacsával, rosszcsont 
manókkal, a csillagemberrel, de még egy 
kedves boszorkánnyal is.

Nagy-Britanniában a család szerettei ré-
szére küldött ünnepi képeslapok kiemelt 
szereppel bírnak. Innen ered ugyanis a 
karácsonyi képeslapküldés hagyománya. 
Az első – kereskedelmi forgalomba ho-
zott – karácsonyi képeslapot John Calcott 
Horsley, angol festő tervezte 1843-ban. A 
lapok küldése hamar népszerű lett, már 
ez első évben 1000 példányt kellett belő-
lük készíteni. Karácsonykor természetesen 
a gyermekeké a főszerep, akik zoknijaikat 
ágyuk végére (esetleg kandalló fölé) helye-
zik, hogy Santa Claus, avagy Father Christ-
mas ajándékokat helyezzen el bennük. 
Az ajándékokat azonban csak karácsony 
napján nyitják ki. Az aznapi ünnepi ebéd 
mellé minden családtagnak jár egy-egy 
„cracker” (petárdaszerű ajándék), melyet 
elpukkasztva veszi kezdetét az ebéd. Az 
ünnepi tradíció másik gasztronómiai ele-
me a karácsonyi puding, mely sajátossága, 
hogy egyikben-másikban kisebb ajándék, 
leginkább pénzérme, rejlik.

Írországban alapvetően a brit karácsony 
tulajdonságai fedezhetők fel, kiegészít-
ve az ír katolikus sajátosságokkal. Sokan 
vesznek részt éjféli szentmisén, továbbá 
ablakba helyezett gyertyákkal jelzik a Szent 
Családdal és az idegenekkel szembeni ven-
dégszeretetüket. E szokás eredete azok-
hoz az időkhöz is köthető, amikor a kato-
licizmus tiltott vallás volt. Az ablakba kitett 
gyertyával a ház lakói a lelkipásztoroknak 
jelezték, ebben a házban celebrálhatnak 
katolikus szentmisét.

Svédországban az ünnepi ráhangolódás 
Szent Luca napjával, december 13.-án ve-
szi kezdetét. Szent Luca, keresztény vérta-

nú az V. században hunyt el Siracusában. 
Mivel neve a „lux”, azaz „fény” szóból ered, 
a Gergely-féle naptárreformig (1582.) pe-
dig december 13-a volt az év legrövidebb 
napja, a vértanú ünnepe rendkívül nép-
szerű lett, különböző pogány elemekkel 
kiegészítve. Ennek megfelelően Szent 
Lucát több helyütt fényhozóként tartják 
számon. A svéd hagyomány is ebből a 
megközelítésből látja e napot, amikor a 
család legkisebb lánya egy fehér köpenyt 
ölt magára, körbefogva egy piros szalag-
gal. A kislány örökzöld ágakból készített 
koronát visel, rajta égő gyertyákkal (vagy 
kis lámpákkal), fiú társai pedig csillagnak 
öltözve (fehér köntösben, hegyes sapkák-
kal a fejükön) követik őt. A gyerekek így 
közösen kávét és süteményt visznek az 
ágyba szüleiknek. 

Skandináviában a karácsony legintenzí-
vebb része a Szenteste. A karácsonyi ebéd 
és ajándékozás mellett azonban van egy 
kimondottan svéd sajátosság e napon. Az 
ünneplés keretében délután 3 órakor az 
egész család a TV-készülékek elé ül. Ekkor 
veszi kezdetét ugyanis Kalle Anka, vagyis 
Donald Kacsa egyórás műsora, melyben a 
rajzfilmfigura 1960. óta boldog karácsonyt 
kíván a svédeknek.

A hóbortos kacsával szemben a dánok 
inkább a rosszcsont manókra ügyelnek. A 
hagyomány szerint a karácsonyi forgatag-
ban ún. nisser-ek, manók lepik el az orszá-
got. Ezek a kis lények mindenféle csínyt 
követnek el és kizárólag kedvencükkel, a 
tejberizzsel lehet őket jobb belátásra bír-
ni. Tény, hogy a dán tejberizs módfelett 
népszerű karácsonykor. A meglehetősen 
korán, délután 4 és 6 óra között elfo-
gyasztott ünnepi vacsora részét is képe-
zi e desszert. A vaníliás tejberizsbe a sok 
manduladarabka mellé egy egész man-
dulaszemet is rejtenek, és aki megtalálja, 
ajándékot kap. A vacsorát követően kerül 
sor az ajándékozásra, mely során az egyik 
gyermek egyenként átadja mindenkinek a 
maga ajándékát. 

A finneknél is a Szenteste képezi az ünnep 
központi részét. E napon kihirdetik a „ka-
rácsonyi békét”, melyre a XIII. század óta 
Turku-ban, az ország legrégibb városában 
kerül sor. A finn gyerekek ajándékaikat sze-
mélyesen Santa Claustól kapják, aki gyak-
ran fél tucat manóval tér be a házba. Az 
ünnephez elengedhetetlen a karácsonyfa, 
melyből Helsinki 1954. óta Brüsszelbe is 
küld egyet minden évben.

A Benelux országokban a karácsony „első 
felvonása” Szent Miklós ünnepe (december 
6.). A hollandok a Mikulást Sinterklaasnak 
hívják, aki Spanyolországból érkezik gőz-
hajóval december 5-én. A magyarokhoz 
hasonlóan a holland gyerekek is kihelyezik 
a csizmájukat, melyekbe Sinterklaas édes-
séget és mogyorót helyez. Szintén ő hozza 
a karácsonyi ajándékokat, melyeket már 
december 5-én este megkapnak a gyere-
kek. Az „ajándék” helyett azonban találóbb 
a „meglepetés” szó, ugyanis a gyerekeknek 
gyakran meg kell keresniük ajándékukat a 
házban. A karácsony Hollandiában megle-
hetősen nyugodtan telik: a családok csak 
akkor mozdulnak ki hazulról, ha templom-
ba vagy rokonokhoz mennek.

Belgiumban is nagy hangsúlyt fektetnek 
Szent Miklós napjára, ám a képet némi-
képp árnyalja az ország flamand-vallon 
megosztottsága. Míg a flamand területe-
ken a holland hagyomány dominál, addig 
a vallon-francia régiókban Saint Nicholas 
kétszer is meglátogatja a gyerekeket. Elő-
ször december 4-én jön megnézni, hogy kik 
voltak a jó, és kik voltak a rossz gyerekek. 
Két nap múlva újra eljön: ilyenkor édessé-
get és ajándékokat ad a jó gyerekeknek, 
míg a rosszak csak virgácsot kapnak.
A franciáknál az ünnep középpontjában a 
Betlehemes játék, illetve a betlehemi jászol 
áll, mely több családban is fellelhető. Érde-
kesség, hogy a nagy családi lakomára az 
éjféli mise után kerül sor. Ez az ún. Rével-
lion, mely összetétele régiónként változó, 
azonban a desszert többnyire egy fatörzs 
formájú csokoládétorta. Ezt a franciák „Yu-
le-törzs” tortának hívják. A Yule-törzs való-
jában egy cseresznyefarönk, melyet vörös-
borral bespriccelnek, majd elégetnek. Bár 
ezt a szokást nem mindenhol tartják meg, 
ahol azonban igen, ott általában lefekvés 
előtt nem oltják ki teljesen a lángokat, az 
asztalon pedig hagynak némi ételt, hátha a 
Szent Család éjjel arrafelé jár.

Az Ibériai-félszigeten a karácsony első-
sorban vallási ünnep. A Megváltó szüle-
tését ünneplők számára az előkészületek 
Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepével (december 8.) kezdődnek el iga-
zán. Érdekesség, hogy a spanyol és portu-
gál gyerekek többnyire nem karácsonykor 
kapják meg ajándékaikat, hanem a három 
királyok ünnepén (január 6.). Portugáliá-
ban és Spanyolországban egyaránt sokan 
jelennek meg az éjféli szentmisén, melyet 
követően sor kerül a karácsonyi vacsorára. 
Az ünnepi specialitások közül megemlíten-
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dő a portugál „Bolo Rei” (király torta). Ezt 
a gyümölcstortát eredetileg Újév napjára 
készítik, ám egyre többen fogyasztják ka-
rácsonykor. A torta egy nyers lóbabszemet 
rejt. Megtalálója köteles a következő évi ki-
rály tortát beszerezni, így e meglepetésnek 
nem feltétlenül örül mindenki. A spanyolok 
sem maradnak el a rejtett meglepetések 
versenyében. Tortájuk a három királyok 
ünnepén örvend nagy népszerűségnek. A 
gyűrű formájú, tetején gyümölcs ízű gumi-
cukrokkal és porcukorral meghintett édes-
ség belsejében apró ajándékok várják, 
hogy a gyerekek rájuk találjanak.

Olaszországban a karácsony legfonto-
sabb része a betlehemi jászol állítása, mely 
szokással Assisi Szent Ferenc ismertette 
meg Itália lakóit az 1220-as években. Bár 
a Római Katolikus Egyház nem írja elő, so-
kan szigorú böjtöt tartanak december 23-
tól a Szentestén tartott ünnepi vacsoráig. 
Spanyol és portugál társaikhoz hasonlóan 
az olasz gyerekek is Vízkereszt (január 6.) 
napján kapnak ajándékot. Az ajándékokat 
azonban nem a napkeleti bölcsek hozzák, 
hanem az ún. „La Befana”, aki egy boszor-
kányszerű, ám kedves néni. Az olasz nép-
hagyomány szerint amikor a napkeleti 
bölcsek a gyermek Jézust keresték, útmu-
tatást kértek az idős hölgytől, aki azonban 
ezt megtagadta. Később megbánta tettét, 
így a bölcsek után eredt. Befana azóta min-
den gyermeket megajándékoz, hogy biztos 
lehessen benne, a kis Jézus is megkapja 
ajándékát.

Bár Görögországban Szent Miklós a ten-
gerészek védőszentjeként nagy tisztelet-
ben áll, a gyerekek az ajándékokat rend-
szerint Nagy Szent Vazul (január 1.) vagy 
Vízkeresztkor kapják. Noha a karácsonyfa 
állítása egyre népszerűbb, Görögország-
ban és Cipruson inkább egy, dróttal a 
széleinél fogva felfüggesztett fatál kihe-
lyezése jellemző. A drótról egy fakereszt 
köré csavart bazsalikomszál lóg, melyet a 
tálba öntött víz tart életben. Minden nap 
a család egy tagja, rendszerint az anya, 
szentelt vízbe mártja a keresztet és a köré 
csavart bazsalikomot, majd az összes szo-
bát enyhén meghinti velük szentelt vízzel. 
A hagyomány szerint így lehet távol tarta-
ni az ilyenkor a Föld mélyéből előbújó ko-
boldokat, akik amúgy kioltanák a tüzet és 
megsavanyítanák a tejet a házban. Máltán 
minden szempontból a gyerekeké a fősze-
rep. Ajándékukat Santa Claustól kapják 
ugyan, ám a kis szigetországban a gyer-
mek Jézus marad az ünnep középpont-
jában. Amellett, hogy Máltán rendkívül 
népszerű a betlehemi jászol állítása, Szen-
teste a hívek ünnepi körmenetet tartanak, 
mely élén egy, a kis Jézusra emlékeztető 
babát visznek magukkal. Továbbá az éjféli 
szentmisén a prédikációt nem a misét ce-
lebráló atya, hanem egy kisgyerek mond-
ja, előre megtanult szöveg alapján.

A német és osztrák gyerekek − magyar 
társaikhoz hasonlóan − a Jézuskától kap-
ják az ajándékot szenteste. A gyerekek 
már korábban levelet írhatnak a kis Jézus-
nak, mit szeretnének a karácsonyfa alá, 

melyet szüleik díszítenek fel. A gyermekek 
addig nem is láthatják a fát, míg meg nem 
hallják a várva várt csengőszót decem-
ber 24-én este. Ausztria és Németország 
esetében azonban sokkal érdekesebb, 
hogy milyen ünnepi szokásokat adtak a 
világnak. Maga a karácsonyfa állítása kö-
zépkori germán gyökerekre vezethető 
vissza, míg a világszerte kedvelt „Csendes 
éj” az osztrák Joseph Mohr és Franz Xaver 
Gruber szerzeménye. Dalukat először az 
oberndorfi éjféli szentmisén énekelték 
1818-ban. 

A német kultúra hatása Csehországot és 
Szlovákiát is elérte: a XIX. századtól a cseh 
gyerekek ajándékait Ježíšek, vagyis a kis 
Jézus hozza. Mindkét országban kedvelt a 
karácsonyi ponty, melyet azonban Csehor-
szágban nem feltétlenül eszik meg − néha 
a gyerekek visszaengedik a halat a tóba. 
Egy cseh szokás úgy tartja, ha a pénztár-
cánkba eltesszük a ponty egy pikkelyét, 
nem lesznek anyagi gondjaink jövőre.

Lengyelországban karácsonykor közpon-
ti szereppel bír a Megváltó születését jelző 
betlehemi csillag. A néphagyomány szerint 
az ajándékokat a „Gwiazdor” (csillagem-
ber) hozza. Szenteste a gyerekek izgatot-
tan kémlelik az eget, hogy felleljék rajta az 
első csillagot, melyet követően kezdetét 
veheti a vacsora. A hús nélküli, ám megle-
hetősen bőséges ünnepi menü első fogása 
az ún. „Oplatek”. A Szent Családot ábrázoló 
ostyaszerű ételt körbeadják, és mindenki 
tör belőle egy-egy darabot.

Bár a Balti államokban alapvetően az 
általánosan jellemző karácsonyi szoká-
sok vannak jelen, az ünnepi kavalkádban 
akad hely néhány különlegességnek. A 
litvánok az ünnepi vacsorán az asztalte-
rítő alá szalmát helyeznek, megemlékez-
ve ezzel arról, hogy Jézus istállóban jött a 
világra. Lettországban pedig az a szokás 
járja, hogy a Mikulás Szentestétől Vízke-
resztig minden este hoz valamilyen aján-
dékot a gyerekeknek. 

Bulgáriában csak 1968-tól ünneplik a ka-
rácsonyt december 25-én. Ebben az évben 
váltott ugyanis a bolgár ortodox egyház a 
gregorián naptárra. A lengyelekhez hason-
lóan a bolgárok is tartózkodnak a hústól 
Szenteste, viszont így is tudnak több (álta-
lában 13) fogásos ünnepi vacsorát rendez-
ni. A vacsorán az ételek száma páratlan, 
mivel a néphagyomány szerint ez szeren-
csét hoz. A család tagjai egy helyet üresen 
hagynak, hogy egy váratlan vendéget is 
asztalhoz lehessen ültetni.

Romániában az ajándékokat a gyerekek 
Szenteste kapják Moş crăciuntól, vagyis a 
Mikulástól. Még az este folyamán az em-
berek házról házra járva karácsonyi éne-
keket adnak elő. Ilyenkor kartonpapírból 
készített csillagokat visznek magukkal, me-
lyeket belülről megvilágítanak. Az éneklés 
minden korosztályra kiterjed: a gyermekek 
kezdik, majd hozzájuk csatlakoznak a ka-
maszok, végül a felnőttek.

Forrás: euractiv.hu
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Az évnek ebben a szakában Európa-szerte összegyűlnek a csa-
ládok, hogy ünnepi fogások mellett töltsék együtt az ünnepeket. 
Mit is esznek az európai nemzetek karácsonykor? 

Nagy-BritanniaNagy-Britannia
A britek leginkább gesztenyével töltött szárnyast készítenek ka-
rácsonykor, de népszerű a malacsült is, roston sült zöldségek-
kel, kenyérrel és áfonyaszósszal. Az étkezést általában a híres 
aszalt gyümölccsel és brandyvel ízesített karácsonyi puding, a 
náluk „egérpite” néven futó aprósütemény, a krémes sodóval 
tálalt „trifle” (vagyis borba áztatott piskóta pudinggal és tejszín-
nel), és csokoládés fatörzs zárja.

OlaszországOlaszország
Bár a karácsonyról az olaszok sokféleképp gondolkoznak, ab-
ban egyetértenek, hogy az ünnepi lakoma az egyik legfontosabb 
része. Szenteste az olaszok is halat vagy tenger gyümölcseit esz-
nek, nagyon népszerű a hétféle halból készített étel. Karácsony 
napján előételnek crostinit kínálnak, utána általában pulykát, 
szárnyast vagy malacsültet esznek, de van, ahol inkább borjút, 
ossobuco-t tálalnak, és természetesen elmaradhatatlan az olasz 
tészta is. A híres olasz kuglóf, a panettone az étkezés végén ke-
rül sorra, hagyományosan olasz nugáttal és kávéval kísérve.

Panettone, az olaszok kuglófja

Melomakarono

MagyarországMagyarország
Nem mondunk újdonságot azzal, hogy Magyarországon is leg-
inkább halat esznek Szenteste, legyen az halászlé vagy rántott 
hal - német hatásra krumplisalátával. Rákövetkező nap azon-
ban már változatos, hogy ki mit főz: sokan a töltött káposztára 
esküsznek, mások inkább disznótorost esznek, van, aki pulykát 
készít. Elmaradhatatlan azonban a diós-mákos bejgli, a mézes-
kalács, és a zserbó.

NémetországNémetország
A németek hagyományosan krumplisalátát esznek kolbásszal, 
vagy libát sütnek, amit vöröskáposztával tálalnak. Sokan készí-
tenek sajtfondüt, vagy raclette-et is.

SpanyolországSpanyolország
A spanyolok karácsonyi asztala nagyon hasonló az olaszokéhoz: 
bár régiónként eltérő, hogy mi a főfogás, általában elmondható, 
hogy halat, rákot, sokan bárányt, pulykát fogyasztanak. A tra-
dícionális desszertek viszont Spanyolország-szerte ugyanazok: 
nugát, marcipán, vagy szárított gyümölcsökkel készült püspök-
kenyér mind-mind a spanyol konyhára gyakorolt arab hatást 
mutatják.

GörögországGörögország
A görögöknél általában disznó és pulyka a karácsonyi asztal fő-
fogása, régiónként eltérően készítve. Ezen kívül a hagyományos 
piték, a vasilopitta (gyömölcsös sütmény), a melomakarona, a 
kourampiedesz, a baklava, a kantaifi az, amit készítenek.

Karácsonyi ételek EurópábólKarácsonyi ételek Európából


