
2022-től az éves 5.000.- Ft összegű 
kamarai hozzájárulást nem a területi 
kamarának, hanem a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamarának szükséges megfizetni.

Továbbra is igényelhetők a Széchenyi 
Újraindítási hitelek – megváltozott 
feltételekkel. 
Igénylés a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban 
Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon 
és Siófokon.

Változás a kamarai 
hozzájárulás befizetésének 

rendjében!

Kamarai 
Kedvezménykártya Klub

Széchenyi Kártya 
2022-ben is!

Az önkéntes kamarai tagok a tavalyi év 
végén megkapott tagkártya felmutatásá-
val több mint hatvan féle kedvezményes 
szolgáltatást vehetnek igénybe.
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KAMARAI PILLANATKÉPEK 2021-BŐL

A járványhelyzet miatt  két hónap késéssel, február 4-én adták át 
a 2020 évi kamarai kitüntetéseket. A Somogy Gazdaságáért Díjat a 
Szabó Fogaskerékgyártó Kft. nyerte, melyet Szabó Krisztián vett át. 

Kaposvár Szolgálatáért kitüntetést kapott Ojtó Lajos,  
a SKIK alelnöke és Harsányi Csaba, kamaránk tagja.

Folytatódik a munka a szakmai klubokban – most az online térben. 

Magyar Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült  

Budai Ferenc,  
kamaránk elnökségi tagja. 

Az év során folyamatosan szerveztünk tájékoztató rendezvé-
nyeket, a helyzettől függően személyes részvétellel vagy on-
line. Májusban például a társasági adóval kapcsolatban hall-
hattak az érdeklődők fontos információkat.

Júniusban új mesterek – két autóelektronikai műszerész és 
három autószerelő – vehette át mesterlevelét a kamarában.

TOP 100 kétszer – A 2020 évi TOP 100 kiadvány a járványhely-
zet miatt fél éves csúszással, júliusban jelent meg, a 2021 évi 
bemutatójára pedig november végén került sor.

Kamaránk elnökségi tagját, 
Wagner Ernőt, a kaposvári 
Investment Kft. ügyvezetőjét 
választotta júliusban elnökévé  
a Magyar Mérnöki Kamara

Folytatás a 15. oldalon



32022. január

Varga József: Izgalmas év lesz 2022 a somogyi gazdaságban
HA GAZDASÁG NINCS, SEMMI SINCS!

Komoly megpróbáltatások után izgalmas 
év következik a somogyi vállalkozások 
életében is – mondta Varga József, a SKIK 
elnöke. Hozzátette: tagvállalkozásaink 
többsége erőn felül teljesített, s új arcát 
is megmutatta a Covid elleni küzdelem 
során.

– Jöhet bármi, de az élet nem állhat meg! 
Két éve küzdünk a Coviddal is. Mit mutat 
a kép?
– Amit eddig is tudtunk, az tovább erősö-
dött bennünk. Ha gazdaság nincs, akkor 
semmi sincs! Amikor a koronavírus jár-
vány kezdetekor szinte bezártak az or-
szágok, s leállt a cégek egy része, ijesztő 
kép tárult elénk külföldön, itthon és So-
mogyban is. Soha nem látott hatásokkal 
szembesültünk, azonnal megmutatkoz-
tak a korábban talán észre sem vehető 
gyengeségeink is. Elmaradtak a szállítá-
sok, minden lassúbb lett. Talán az volt a 
legnagyobb szerencsénk – amiért persze 
keményen megdolgoztunk -, hogy ez az 
új válság meglehetősen jó állapotban érte 
az országot, s bennünket, somogyi vállal-
kozásokat is. Miközben minden más lett! 
Élénken emlékszem a munkatársaimmal 
folytatott első megbeszélésekre, a szük-
séges intézkedések számbavételére, el-
rendelésére, a vállalkozások vezetőivel, 
tulajdonosaival folytatott eszmecserékre. 
Szinte mindenkit érintett a kihívás, akkor 
is, ha szakmája szerint mindenki mást-
mást érzékelt. Derültégből villámcsapás 
volt, amit átéltünk, s amit még ma is – s 
ki tudja meddig - átélünk. Talán csak any-
nyi volt a közös a kihívásban, hogy szinte 
minden cég eljutott itt a megyénkben is 
egyfajta versenyképességi fordulat meg-
valósításához, s ezt írta felül a nem terve-
zett, nem is prognosztizált válság. Ehhez 
képest köszönjük, jól vagyunk, sok-sok új 
tapasztalattal felvértezve. 

– Harc volt, harc lesz a következő években 
is? Mire számít?
– A válság elleni küzdelem nem ért vé-
get, csak számos új helyzetet teremtett. 
2020 és 2021 – ahogy az életünkben - a 
gazdaságban is a koronavírus járványról, 
a védelmi intézkedésekről, a gazdaság 
újraindításáról és a recesszióból való kilá-
balásról szólt. A 2020-as első és második 
hullám után a tavalyi év elején már elér-
hetők voltak a COVID-19 elleni vakcinák, 
így megindulhatott az oltási kampány. 
Megkezdődhetett a lezárt üzletek és ven-
déglátóhelyek újranyitása, valamint a gaz-
daság újraindítása, melyben félév táján 
el is értük a 2019-es növekedési pályát. 
A fogyasztás újraindulása azonban ma-
gas keresletet generált, ami túlterhelte a 
már amúgy is problémákkal küzdő ellátási 
láncokat. Az akadozás miatt alkatrész és 
nyersanyahiány alakult ki. A helyreállás 
ezeknek a tényezőknek, valamint a magas 
energia és üzemanyag áraknak köszönhe-
tően viszonylag magas inflációval társult. 
A 2021 első félévi harmadik hullám után a 
negyedik augusztus végétől kezdett meg-

jelenni a környező országokban, ami odá-
ig fajult, hogy novemberben újra kötelező 
lett a maszkhasználat a zárt terekben. Ele-
inte gazdasági szempontból ez nem jelen-
tett különösebb visszaesést, de az idő elő-
rehaladtával a helyzet romlott. A rosszabb 
átoltottságú országokban újabb regioná-
lis lezárásokra van szükség, ami az ellátási 
láncokon keresztül további negatív hatást 
gyakorolt. Az új omikron variáns megjele-
nése miatt már most prognosztizálható 
az ötödik hullám, ami a bizonytalanságon 
keresztül mindenképpen negatívan hat. 
Mindezek ellenére 2021-ben a gazdasági 
növekedés 6,4 százalék, a foglalkoztatot-
tak száma 4,7 millió, a munkanélküliségi 
ráta pedig 3,8 százalék lett, amely minden 
korábbi időszak legjobbja. 

– Mit ígér a jövő?
– Az előrejelzések szerint 2022-ben 5,3 
százalékos GDP növekedés várható, az 
államháztartási hiány a GDP 5 százalék 
körül fog alakulni a hathatós kormányza-
ti intézkedéseknek köszönhetően. A he-
lyi-megyei gazdasági teljesítmény alakulás 
szempontjából fontos figyelembe venni a 
megváltozott szokásokat, amik már 2021-
ben is meghatározóak voltak. Ezek közül 
kiemelném a megváltozott keresletet, 
aminek az egyik leglátványosabb és leg-
tartósabb példája a digitális eszközök ter-
jedése. Ennek következtében várhatóan 
az üzleti utazások száma nem tér vissza 
a járvány előtti szintre. Felértékelődnek a 
klímacélok, előtérbe kerül a zöldgazdaság 
és a fenntartható fejlődés kérdése. Olyan 
kamarai hálózatra van szükség, amely tá-
mogatja ezeket a folyamatokat. Fontos a 
kormány és a gazdaság közötti kamarai 
hídszerep fenntartása és erősítése. 

– Mit tett a kamara a vállalkozások érde-
kében a nehéz időszakokban?
– Lehetetlen felsorolni azt a sok-sok kama-
rai javaslatot, amit elfogadtak és beépítet-

tek a döntéshozók. Csak néhány példát 
mondok a sok közül. A kamara javaslatá-
ra 2021-ben és 2022-ben is mérsékelte a 
kormány a helyi iparűzési adót. 2020-ban 
javasoltuk, de jelentős hatással volt a ta-
valyi évre is a leginkább érintett ágazatok 
számára nyújtott bértámogatás. A Széche-
nyi Kártya program keretén belül speciális 
kríziskonstrukciók és újraindítási konst-
rukciók kerültek bevezetésre. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai 
Kollégiuma aktív szerepet vállalt a turisz-
tikai ágazat válságkezelési és újraindítási 
intézkedéseinek kidolgozásában. A SZÉP 
Kártyával kapcsolatos javaslatunknak 
köszönhetően 2022. szeptember végéig 
a zsebek átjárhatóvá váltak.  A kormány 
rugalmasabbá tette az otthoni munka és 
távmunka szabályozását. Munkahelyte-
remtő bértámogatást vehetnek igénybe 
a vállalkozások mindenfajta bürokratikus 
megkötés nélkül, annak érdekében, hogy 
regisztrált álláskeresőket vehessenek fel. 
A kamara javaslatára a kormány lehetővé 
tette a hitelmoratórium meghosszabbítá-
sát a jelentős kárt szenvedett vállalkozá-
sok részére. 2022-ben csökkennek a mun-
káltatókat terhelő járulékok: a szociális 
hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 szá-
zalékra csökken és megszűnik a 1,5 száza-
lékos szakképzési hozzájárulás, csökken a 
kisvállalati adó kulcsa, s ne feledjük: mind-
össze 9 százalékos a társasági adó. Helyi 
szinten is fontos intézkedéseket hoztuk a 
vállalkozások érdekében, alkalmazkodva 
a megváltozott körülményekhez. Munka-
társaink átálltak egy rugalmas, új típusú 
ügyintézésre, mely főként a telefonos és 
internetes kapcsolattartást helyezi elő-
térbe. A személyes kontaktok alkalmával 
messzemenően betartjuk az előírásokat. 
Rendezvényeinket folyamatosan szer-
veztük az év során, ha a helyzet lehetővé 
tette személyes részvétellel, ha erre nem 
volt mód, akkor az online térben. Az on-
line rendezvényeket a vállalkozások ked-
vezően fogadták, és ezt a gyakorlatot a 
jövőben is használni fogjuk alkalmanként. 

– Milyen új kihívások, akár váratlan ténye-
zők érhetik a somogyi vállalkozásokat?
– Tavaly globálisan és itthon is elkezdő-
dött a koronavírus-járványból való gazda-
sági helyreállás. A kereslet gyorsan vissza-
pattant, így dinamikus gazdasági bővülés 
kezdődhetett meg idehaza 2021 második 
negyedévében. 2022-ben tovább emel-
kedhet a foglalkoztatottak száma, amivel 
párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is 
tovább csökkenhet. Ez segíti a kibocsátás 
bővülését Somogyban is. Akár jelentős 
bérdinamikára is számítani lehet. Egyre 
feszesebb a munkaerőpiac, fokozódhat 
a munkaerőhiány is. Ezekből adódóan is 
jelentős fogyasztásbővülésre számítok. 
Ez azt is jelenti, hogy az idén a lakosság 
fogyasztása lehet a gazdasági növekedés 
fő motorja. További, számottevő bővülés 
várható a nemzetgazdasági beruházások-
nál, s itt, Somogyban is! Izgalmas év kö-
vetkezik!
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A tavalyi évben a kamara Somogy Gaz-
daságáért Díját a Kaposvári Villamossági 
Gyár Kft. nyerte. Ebből az alkalomból be-
szélgettünk Szalai Gyula ügyvezetővel.

– Ha jól tudom, a KVGY Kft. idén ünnepli 
fennállásának 55. évfordulóját. Tekintsünk 
vissza röviden az elmúlt évtizedekre, milyen 
főbb állomásai voltak a cég történetének?
– Igen, Ön jól tudja. A Kaposvári Villamos-
sági Gyárat 1967.-ben, a vidéki iparosítás 
eredményeként alapították, így több mint 
fél évszázada van jelen a város, a megye, 
a régió és az ország villamosipari-energe-
tikai szektorában. A kezdetekben mint a 
VBKM  11. sz Kaposvári Gyáregysége funk-
cionált. A második mérföldkő 1986, ekkor 
sikerült a Gyárnak önálló állami vállalattá 
alakulnia, megtartva export és belföldi pi-
acait. Az igazi átalakulás – és egyben a 3. 
mérföldkő – 1993, ekkor lett eredményes 
az a privatizációs pályázat, melynek ered-
ményeként a Villamossági Gyár magyar 
magántulajdonba került. A Társaság több-
ségi tulajdonosai a cég ügyvezetői.

– A legutóbbi két év, a vírushelyzet nagyon 
sok gondot okozott a vállalkozásoknak. 
Önök hogyan vészelték át a nehéz idősza-
kot?
– Megelőzéssel, kitartással, és szerencsé-
vel. A kezdetektől következetesen betar-
tottuk és betartattuk az előírt protokollt 
a megelőzés vonatkozásában. Ennek elle-
nére volt olyan időszak, amikor a dolgo-
zói állomány 20%-a távol volt érintettség, 
vagy karantén miatt. Ennek tükrében még 
hatványozottabban felértékelődik a cég 
dolgozóinak teljesítménye, hisz a KVGY 
Kft. a 2021-es évben fennállásának leg-
magasabb árbevételét tudta realizálni. 
Összességében kimondhatjuk, hogy az 
elért eredményeink egy jól működő csa-
patmunka sikere.

– Rengeteg elismerés, kiemelkedő eredmé-
nyek és sikerek fémjelzik a Kaposvári Villa-
mossági Gyárat. Mégis mire a legbüszkébb?
– A Csapatra. Arra a managementre, 
akivel összeállítjuk és megvalósítjuk a 
stratégiát, arra a középvezetői körre, aki 
képviseli-, és operatív módon levezényli 
a megvalósítást, és arra a dolgozói kör-
re, aki megvalósítja a vállalásainkat. A 
Kaposvári Villamossági Gyár Csapatára. 
Szakmai elismeréseink közül kiemelném 
a 2015.-ben kapott „Üzleti Etikai Díj”-at, 
a 2016.-ban és 2019.-ben az EOn.-tól ka-
pott „Év Beszállítója” díjakat, valamint ide 
sorolnám a SKIK által 2018.-ban és 2021 
évben adományozott  „Somogy Gazdasá-
gáért” díjakat is.

– Milyen tervei vannak az előttünk álló évre 
vonatkozóan?
– Aki a 2022-es év történéseit előre meg 
tudja mondani, az vagy látnok, vagy va-
rázsló. Ami a 2021-es évben történt pl. 
a nyersanyagok-, színesfémek vonatko-
zásában az árakkal, a szállítások vonat-
kozásában a határidőkkel, az minden 

elképzelést felülírt. Tetézi ezt továbbá a 
drasztikusan, 3-5 szeresére megemelke-
dett villamosenergia-, és gázár, valamint a 
munkabérek 20%-os korrekciója. Legény 
legyen a talpán, aki ezeket a változáso-
kat gond nélkül vészeli át. Társaságunk is 
követte a világpiaci trendeket, 2022 évre 
átfogó, az export és belföldi vevőinket 
is érintő áremeléseket jelentettünk be, 
így  éves árbevételi tervünk 8,2 milliárd 
Ft-ra emelkedett. Piacaink-, és gazdasá-
gi stabilitásunk megtartása mellett egyik 
legfontosabb célkitűzésünk a munkaerő 
megtartása, hisz az évek óta jelentkező – 
minden szakterületet érintő – szakember-
hiány már gátja a rendelésállományunk 
további növelésének, esetenként a meglé-
vő rendeléseink határidős szállításainak.

– Milyen tanácsot adna, mit üzen a megye 
vállalkozóinak?
– Szorgalom, elhivatottság és alázat. 
Mindhárom tényezőnek jelen kell lennie 
a vállalkozásban ahhoz, hogy egyszer el-
mondhassuk, sikeres vállalkozást működ-
tetünk.

SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT DÍJ – 2021.
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A kamara Életműdíját  a tavalyi évben két 
nagyszerű vállalkozó nyerte el: dr. Bütt-
ner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügy-
vezetője és dr. Karl Schultes, a kaposvári 
1.M.C.M. Kft. ügyvezetője.

– Hogy indult a Büttner Kft. története, ami 
mára sikertörténetté fejlődött?
– Mint törekvő fiatal mérnök, amint lehe-
tőség nyílt részt vettem a VGMK (Vállalati 
Gazdasági Munkaközösség) mozgalom-
ban, illetve 1988-tól mellékállásban vál-
lalkoztam, mérnök irodát alapítottam. 
1988-ban munka mellett megkezdem ta-
nulmányaimat a JPTE Közgazdaságtudo-
mányi Karán, ahol 1993-ban közgazdász 
diplomát, majd 1996-ban doktori foko-
zatot szereztem. Ezek az évek erősítették 
meg a későbbi vállalkozói ambícióimat. 
1992-ben a rendszerváltás után három 
társammal alapítottuk meg a jelenleg is 
prosperáló BÜTTNER KFT-t. Igaz ugyan, 
hogy tőkével nem rendelkeztünk, de az a 
kapcsolati háló, amely az előző években 
felépült és az idegen nyelvtudás lehetővé 
tette, hogy a nemesacél és szabványos 
szerszámelem kereskedelem területén 
néhány év alatt jelentősebb eredménye-
ket érjünk el. Az így felhalmozott tőkét 
nem éltük fel, hanem 1995-ben saját te-
lephelyet vásároltunk, amelynek folya-
matos bővítésével mára közel 10 ha ipari 
területtel rendelkezünk. A gépiparban 
folyamatos technológia fejlesztésekre 
van szükség, annak érdekében, hogy a 
piaci helyzetünket stabilan tudjuk tartani. 
Ezért ahogy lehetőség nyílt rá, kihasznál-
tuk a pályázati támogatásokat, innovatív 
beruházásokat hajtottunk végre, melyek 
eredményeként mára 8.000 m2 terme-
lőterületen több mint 100 CNC és egyéb 
szerszámgéppel rendelkezünk. Az eltelt 
30 évben felépítettük az ország egyik leg-
nagyobb forgácsoló kapacitással rendel-
kező gépgyárát, melynek európai ismeret-
sége és elismertsége is kiemelkedő.

– Somogy megye egyik meghatározó vállal-
kozása a Büttner Kft., ahol nagy hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlás kinevelésére.
– Természetesen a termelés gépi oldala 
nagyon fontos tényező, de mit sem ér, 
ha nem áll rendelkezésre megfelelő mi-
nőségű és mennyiségű humánerőforrás 
mellette. Ezt felismerve, korunkat meg-
előzve már 2005-től intenzíven foglalko-
zunk a duális szakképzéssel. Ebben kiváló 

partnerre leltünk a KSZC Nagyatádi Ady 
Endre Technikumában és az évek során 
több mint 500 CNC gépkezelő és CNC 
technikus részére biztosítottunk kiváló 
gyakorlati oktatóhelyet. A mérnök képzés 
részére is szívesen állunk rendelkezésre. 
Az elmúlt években több mint 50 mérnök-
hallgató részére biztosítottunk duális gya-
korlati képzési lehetőséget és több mint 
20 szakdolgozati témát biztosítottunk ré-
szükre. Mint minden működő gazdasági 
szervezet, átéltünk több válságos idősza-
kot, a 2009 évi pénzügyi válságot, a 2020-
s máig tartó COVID és autóipari válságot. 
A nehézségekből sokat tanultunk, soha 
nem léptünk vissza elképzeléseinkből, jó 
alkalmazkodási stratégiák és preventív 
intézkedések sorozatával tettük válságál-
lóvá cégünket. A fejlődés sohasem egye-
nes vonalú. Vannak rossz döntések, senki 
sem tévedhetetlen. Fontos azonban, hogy 
ezekből a helyzetekből levonva a tanulsá-
got, hosszabb távon a terveknek megfele-
lő magasabb szint elérhető legyen. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a magyar 
gépiparnak, kreatív, innovatív mérnöki 
teljesítményünknek a jövőben kitüntetett 
szerepe lesz az Európai együttműködés-
ben, még ha nagyon mélyről is kellett fel-
állnunk.

– Milyen céljai vannak a jövőre nézve?
– Személyes pályámat illetően, 30 évvel a 
cégalapítás után, ez év végén szándéko-
zom gépészmérnök fiamnak, jelenlegi ügy-
vezető társamnak az operatív cégvezetést 
teljes mértékben átadni. 5 éve dolgozunk 
együtt és ez idő alatt meggyőződtem arról, 
hogy cégünk további fejlődése jó kezekben 
lesz. Ilyen értelemben nem csak cégünk 
duális képzés által biztosított szakember 
utánpótlási tevékenysége dicséretes, ha-
nem az én saját, vezetői utánpótlási mun-
kásságom is figyelemre méltó. A viccet fél-
re téve azért, mint tulajdonos nem fogok 
elszakadni cégünktől, mint tanácsadó, 
stratégiai partner szívesen állok továbbra 
is rendelkezésre. A felszabaduló időmben 
pedig szőlészettel, borászattal, sporttal, ol-
vasással és tanulással szeretnék foglalkoz-
ni, mert rengeteg lemaradásom van. 

SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT ÉLETMŰDÍJ – 2021.

– Kérem, meséljen egy kicsit  gyermekkorá-
ról, nagyatádi kötődéséről.
1955. április 3-án Budapesten születtem 
– kezdte dr. Büttner Tamás a bemutatko-
zást. Szüleim orvosok voltak, ennek ellené-
re már gyermekkoromban megnyilvánult 
technikai érdeklődésem, bár ennek követ-
kezményei nem minden esetben arattak 
osztatlan sikert. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat Győrben és Csurgón végeztem. 
Középiskolába az esztergomi Ferences 
Gimnáziumba jártam, majd Nagyatádon 
érettségiztem. Jó tanuló voltam, a fizika 
iránti speciális érdeklődésemet különö-
sen a beat korszak technikai eszközei, az 
erősítők, hangszórók, áramkörök világa 
motiválta. Érettségi után a volt Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskolára nyertem 
felvételt, ahol 1976-ban üzemmérnök dip-
lomát szereztem. Első munkahelyem az 
egykori Ganz Villamossági Művek volt Bu-
dapesten, ahol gyártmánytervezőként dol-
goztam. 1979-ben a sorkatonai szolgálat 
letöltése után megnősültem és kerültem 
vissza Nagyatádra, ahol a volt Danuviában 
kaptam állást és 1984-től mint kereskedel-
mi osztályvezetőt alkalmaztak.



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

HIRDETÉSI DÍJAK: 
Színes hátoldal  144.000.- Ft + ÁFA

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

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

A SKIK TAGJAI 25 % KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.

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

A hirdetések ügyében információ: 

Thurzó Ágnes  
tagi kapcsolatok referense
Telefon: 82/ 501-025 vagy 30/23-78-004 , 
e-mail: athurzo@skik.hu 
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Dr. Karl A. Schultes-szel, az 1. Magyar 
Cukor Manufaktúra Kft. alapítójával  és 
ügyvezető igazgatójával folytatjuk a be-
szélgetést: 
– Bécsben születtem a francia szektorban. 
Bécset, akárcsak Berlint, négy szektor-
ra osztották a háború után, gyermek- és 
ifjúkoromat pedig egy osztrák cukorgyár 
mellett töltöttem az oroszok által meg-
szállt területen. Családom négy generá-
ciója dolgozott ott előttem. A gimnázium 
után először katonai akadémiára men-
tem, őrnagyi rangban diplomáztam. Ez-
után tanulmányokat folytattam a Bécsi 
Műszaki Egyetemen, a Dijoni Egyetemen 
és a Braunschweigi Műszaki Egyetemen 
műszaki fizika és gépészet szakon. Okle-
veles mérnök és a műszaki tudományok 
doktora is vagyok. 1974-1977 között a 

Bécsi Műszaki Egyetem egyetemi tanára 
voltam, majd 1977-től az Enns cukorgyár-
ban kezdtem dolgozni. 1980-1985. között a 
Hohenau cukorgyár üzemvezetője, ezután 
1985-1991. között az osztrák keményítő- és 
cukorgyárak műszaki vezetője lehettem. 
Hohenau település arany díszjelvényével is 
díjaztak.

– Mikor és hogyan került Magyarországra?
– 1991-ben lettem a kaposvári cukor-
gyár vezérigazgatója. A beruházásoknak 
köszönhetően 1996-ig a cukorgyár volt 
az egyetlen cukorgyár Magyarországon, 
amely fennmaradt. 1994-ben megkaptam 
a „Kaposvár Városért” díjat a cukorgyár 
100 éves fennállása alkalmából.

– Milyen út vezetett az 1.MCM. Kft. megala-
kításáig?
– 1998-2003. között sűrű éveket éltem: a 
nagyváradi, az aradi és a carei cukorgyá-
raknak is én voltam az igazgatója. Szintén 
1998-ban alapítottuk meg az 1. Magyar 
Cukor Manufaktúra Kft-t párommal, Hor-
váth Évával. A vállalkozás jelenleg is 60 
alkalmazottat foglalkoztat, piacvezető a 
cukorkülönlegességek piacán, forgalma 
kb. 7 milliárd forint. Termékeinket 15 or-
szágokba exportáljuk. Célunk, hogy válla-
latunk fenntartható és környezetbarát le-
gyen. Ezekre a célokra is tavaly 400 millió 
forintot fektettünk be. Közben több évig 
az 1.CSP Praha és az 1.MCM Pula cukor-
cégek ügyvezető igazgatójaként is tevé-
kenykedtem. 30 éve a bécsi kereskedelmi 
bíróságon a cukor, cukorpiac hivatalos 

szakértője. 2021-ben pedig elnyertem a 
SKIK életműdíjat itt Kaposváron.

– Hogy érzi magát Kaposváron?
– Az otthon egy érzés. Ezért hívom az ott-
honomnak Bécset. De mi a feleségemmel 
otthon vagyunk Kaposváron. Ahogyan 
Bécsben és Salzburgban is.

– Milyen kötődése van a röplabdasporthoz
– Cégünk több mint 10 éve támogatja 
a röplabdát. A feleségem megalapítot-
ta a Röplabda Akadémiát, én pedig az 1. 
MCM-Diamant KNRC, női röplabdacsapat 
extraligában, mint elnök és szponzor. Ez idő 
alatt több mint 200 millió forinttal finanszí-
roztuk saját zsebből a röplabdasportot. 

– Mivel tölti szívesen szabadidejét?
– Hobbim a klasszikus autók. Évente 
2-3 nemzetközi klasszikus autóverse-
nyen veszek részt két Volkswagennel, 
egy 1961-es Bogárral és egy 1977-es 
VW Cabrióval. Mi egy nemzetközi csa-
lád vagyunk. A legközelebbi családtagok 
magyarok, osztrákok, németek, olaszok 
és svédek. A legtöbb európai országban 
vannak barátaink és üzleti partnereink. 
Együtt 5 gyermekünk van: egy orvos, két 
egyetemi tanár, egy jogász és egy szoci-
álpedagógus; és van már 7 unokánk, a 
legidősebb 26 éves. Feleségemmel szí-
vesen töltjük szabadidőnket vitorlázás-
sal a Balatonon, valamint síeléssel és tú-
rázással a salzburgi hegyekben. Március 
31-től több időnk lesz erre, mert akkor 
71 évesen nyugdíjba megyek.
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A tavalyi év végén minden önkéntes kama-
rai tag kézhez kapta a 2022 évi tagkártyá-
ját, ami a kamarai tagság igazolásán kívül 
feljogosít a Kamarai Kedvezménykártya 
Klub tagjai által nyújtott kedvezmények 
igénybevételére!

működések alakulnak ki, aktív kommuni-
káció, tapasztalatcsere zajlik a tagok között 
és talán még új barátságok is születnek. Ez 
egy hosszútávú cél, aminek az első lépése a 
kedvezménykártya életre hívása.

MIT NYER AZ, AKI CSATLAKOZIK  
A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Ingyen reklámot, extra figyelmet és an-
nak esélyét, hogy az önkéntes tagok 
hozzá fordulnak először. A kedvezmény-
kártya közösséget folyamatosan kom-
munikáljuk, megjelenítjük különböző 
kiadványainkban, a kedvezményprog-
ramhoz csatlakozó vállalkozásokat pe-
dig hétről-hétre külön is bemutatjuk. 
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. Olyas-
mit, aminek az árfolyama soha nem lá-

KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
tott magasságokba emelkedik majd az 
elkövetkezőkben.

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

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

A KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
Az akció keretében kedvezményt bárki ad-
hat, 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 üzleti kö-
zösséget alkossanak. Ahol stratégiai együtt-

Akik eddig csatlakoztak Kedvezményes szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,  
elérhetőség

AQUA-HORVÁTH Kft. Szoláriumbérlet
Vákuumos, infrás, és kollagénes fekvő kerékpár bérlet

10% AQUASUN Szolárium
Kaposvár, Zárda u. 13.10%

Balatincz László
Villanyszerelés munkadíj 5%

30/530-49-63Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági és 
villamos biztonsági felülvizsgálati munkadíj 5%

Bázis Informatika Kft.
Munkadíj 20%

Kaposvár, Szent Imre u. 18.
Tanácsadás, versenyajánlatok összehasonlítása, értékelése ingyenes

Borháló Borkereskedés A kereskedés termékei 10% Kaposvár, Rákóczi tér 1.

Biko Cégellátó Kft. 
Irodaszerek és egyéb termékek vásárlása telephelyen 7%

Kaposvár, Jutai u. 41.
Irodaszerek és egyéb termékek vásárlása, kiszállítva 5%

Császár Vendéglő Családi, céges és egyéb rendezvények, terembérlés 5% Kaposvár, Nyár u. 99/b.

Csurgó-Coop Zrt. Vegyes iparcikk és mezőgazdasági áru 2% Csurgó, Széchenyi tér 18.
Műszaki és mezőgazdasági üzlet

Dóra Barkácsbolt
Falfestékek, alapozók, lazúrok, zárak, vasalatok 5%

Marcali, Sport u. 5.
Tikkurila színkeverés, csavarok, tiplik, asztalosipari munkák 8%

EBC Winsure Zrt. 
Vállalati vagyonbiztosítások, gépjárműbiztosítások felülvizsgálata ingyenes

Kaposvár, Fő u. 65.
Együttműködés esetén biztosítási díj 10%

Értem Oktató Kft. PFUNDT SCHOOL HELP egy hónapos szolgáltatás: heti 1x60 perces konzultáció 
és segítségnyújtás alsós gyermekek szülei számára bármely tananyagában. 50%

Kaposvár, Bajcsy-Zs u. 2.
Happy End Nyelviskola
szilvip.mail@gmail.com

Falcon Ház Kft. Festék 10% Falcon Color Festékbolt
Kaposvár, Kanizsai u. 73.

Fenyves Panzió Éttermi, szállás szolgáltatás 10% Szentbalázs, Fő u. 21.

Ferge Balázs, SEO szakértő Bevételnövelés SEO-val című könyv 20% https://bevetelnovelesseoval.hu
SKIK2022 kuponkód használatával

Grósz Autószervíz Munkadíj, alkatrész 20% Kaposvár, Mező u. 16.

Happy End Angol Nyelviskola
5 db 60 perces English Calling ingyenes

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
www.happyendangol.hu

Konferenciahívásos beszédfejlesztés ingyenes
Első alkalommal történő nyelvtanfolyami  beiratkozáskor tankönyvcsomag ingyenes
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Akik eddig csatlakoztak Kedvezményes szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,  
elérhetőség

Hermes Tours Utazási Iroda Saját szervezésű egynapos utak 5% Kaposvár, Irányi D. u. 9.

Ispiro Consulting Kft.
Vállalati kommunikációs audit, folyamatok feltérképezése 25% 30/934-26-93

mezriczky@ispiro.huVálságkommunikációs tanácsadás, vezetői tréningek 25%

Jövő&Profit 2012. Kft.
Vagyonbiztosítás 5-20%

Kaposvár, Anna u. 6.KGFB-CASCO 5-10%
Kockázatelemzés, tanácsadás ingyenes

Kaposvári Campus 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Takarítási és kertészeti tevékenység 15% 30/282-35-11

https://kcszolg.hu

Két Tibor Kft. Étlap szerinti étkezés 10% Csillag Étterem
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 80.

Kvalitás Kft. Munkahelyi kockázat értékelés, munkabaleset kivizsgálás 5% Kaposvár, Rozmaring u. 12.
82/420-241, info@kvalitaskft.hu

La Formica Kft.
Kis arculat tervezés 10% info@weichewa.hu

70/290-77-15Nagy arculat tervezés 15%

Ledcom Média Kft.

2 hetes reklám 5%

LED MÉDIA Kaposvár
Kaposvár, Teleki u. 11.

1 hónapos reklám 6%
3 hónapos reklám 7%
6 hónapos reklám 8%
1 éves reklám 10%
3 hónapos reklámtól a spotok elkészítési díja 10%

Lönci Autóalkatrész Üzlet
Gumiszerelés 20%

Kaposújlak, Kossuth u. 50.
Szezonális tárolás 20%

Marázplast Áruház Áruházi vásárlás 10% Kaposvár, Füredi u. 101.

Markunion Kft.
Vízadagoló bérlés 10%

Kaposvár, Raktár u. 13.
Ballonos víz vásárlás 5%

Mega-Papír 2004 Kft. Papír, iroda- és iskolaszer áruházi vásárlása
Más kedvezménnyel nem vonható össze, akciós termékekre nem vonatkozik 10% Kaposvár, Raktár u. 2.

Mészárosné Borbás Orsolya
online marketing szakértő

Google Adwords, Facebook menedzsment 20% ONLINE 
www.borbasorsolya.comOnline marketing konzultáció 10%

Mogyorósy Mihály Szakácskések, hentesipari kések, szabó- és szabászollók köszörülése 10% Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2/5.

Opti-Cost Kft.

Távfelügyeleti szolgáltatás 2+1 éves szerződés esetén 5%

Kaposvár, Jutai u. 30/b.
Biztonsági rendszer telepítés 8%
Biztonsági rendszer karbantartás 5%
Vagyonvédelmi szolgáltatás 5%

Lolo Snack Kft. Lolo snack termékek vásárlása 10% Kaposvár, Jutai u. 30/b.

Pethő Nyomda
Oktatási segédanyag nyomtatása 10%

Kaposvár, Fő u. 57.Névjegykártya 5%
Kezdő vállalkozások számára minden nyomdai munka 10%

Presenta Kft.
Reklámajándékok vásárlása a PRESENTA Cool-, Gift Mix-, Tops-,  
Mcollection katalógusokból 20% Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.

www.presenta.hu
Termékek emblémázása 20%

Profiso Kft. ISO és egyéb minőségbiztosítás rendszerek bevezetése 5% Kaposvár, Fő u. 57.

Roteberg Kft.
Rovar- és rágcsálóirtás 10%

Kőröshegy, Petőfi. u. 116.
www.jomeleg.hu elektromos fűtőkészülékek 10%

Imi-Hami Gyorsétterem Meleg étel 5% Kaposvár, Dózsa Gy. u. 15.

Sarkpont Zrt Gesztenye termékek 5% Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18.
Gesztenyéző Bolt

Slendy Kft. Torták 5% Kaposvár, Anna u. 1.
Somogy Informatika Kft. Informatikai eszközök, szolgáltatások 5% Kaposvár, Buzsáki u. 48.

Széfek és Fémszekrények Kft.
https://www.femszekrenyek.eu webáruház termékei 5% Kaposvár, Cseri u. 2. 

(TANÉP telepen)https://www.vegyszerszekreny.hu oldalon elérhető termékek 5%

Szelezsen Kft.
Kézzel festett nyakláncok, karkötők 10%

www.balazskata.com
70/338-24-41Szettek, kollekciók 15%



IRODÁK KIADÓK A SKIK SZÉKHÁZBAN (Kaposvár, Anna u. 6.)
1.654.- Ft/négyzetméter+Áfa áron! 
Az irodák egy része klimatizált, ezek 1.811.- Ft/négyzetméter + Áfa áron kiadók. 
Az árak tartalmazzák a közüzemi költségeket is

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

92022. január

BEMUTATJUK A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT!
Újságunk hasábjain a következő hónapokban röviden bemutat-
juk a Kamarai Kedvezménykártya Klub keretében kedvezménye-
ket nyújtó vállalkozásokat. Keressék őket és vegyék igénybe szol-
gáltatásaikat!

Balatincz László villanyszerelő mester

Ha mi villanyszerelőt keresnénk, a higgadt megfontoltságra ren-
geteg plusz pontot adnánk. Balatincz László pedig simán vinné 
ezeket. A vállalkozása idén lesz 22 éves és mivel nem dicsekvős 
fajta, helyette mondjuk el, hogy valójában villanyszerelő mester. 
A munka mellett 2005 óta vizsgáztat is, ezen felül sokadik éve 
a mester vizsgabizottság elnöke. Elsősorban cégeknek dolgozik, 
a normál villanyszerelési munkálatokon túl a villamos felülvizs-
gálat és a villámvédelem is a repertoár része. A minőségre épp 
olyan kényes, mint a jó viszonyra, ezért a túlbuzgó árérzékeny-
ségre hajlamos nemet mondani, mert inkább a munka vesszen 
oda, mint a jó kapcsolat. Utóbbi érdekében is folyamatosan ké-
pezi magát, tapasztalatból mondjuk: eredményesen. Ha olyan 
profit keres, akivel beszélgetni is tud, megtalálta.

biko Cégellátó Kft.

Minden hatékonyan működő vállalkozás 
életében kiemelt szerepet játszik az erő-
források menedzselése. A legszűkösebb 
erőforrásunk pedig vitán felül az idő. A 
pénz megtakarítására tett erőfeszítés 
ésszerű – egészen addig, amíg a rááldo-
zott idő értéke messze meg nem haladja 
a megtakarítás értékét. A biko elsősorban azzal takarékos-
kodik partnereinek, ami a legdrágább. Az idejükkel. Fő tevé-
kenysége 2003 óta a tisztító- és fertőtlenítőszer, valamint az 
irodaszer igények kiszolgálása. Ez a gyakorlatban több, mint 
24.000 terméket jelent. 
Ügyfeleik többségét kaposvári és dombóvári telephelyeiken 
szolgálják ki, de a futárszolgálattal történő házhoz szálítás le-
hetősége is megoldott. Szolgáltatásukhoz a termékellátáson 
túl egyedi takarítási, mosási, mosogatási technológiák kidol-
gozása is hozzátartozik. Szlogenjük: biko - és marad ideje egy 
hosszú kávéra. Mert tudják, hogy az idő nagyobb érték.

Marázplast – Kaposvár kedvenc áruháza

A Marázplast a háziasz-
szonyok Disneylandje, a 
konyhatündérek Mekká-
ja, a kertbarátok Paradi-
csoma. És ez még csak a 
jéghegy csúcsa, lehetetlen felsorolni mindenkit, aki számára a 
Marázplast a bevásárlókörút kihagyhatatlan állomása. Ha valaki 
először jár itt, szinte biztosan elvarázsolódik az áruház sokszínű-
ségétől. De nemcsak a választék legendás. 
A barátságos légkört, a jó hangulatot, az udvarias kiszolgálást 
legalább annyian emlegetik, mint a mostanra tradicióvá fejlő-
dött, gyakran népünnepély jelleget öltő zöldség- és gyümölcs-
vásárokat. 
Aki 2021-ben a reggeli nyitásra több tízméteres sort képes 
odavarázsolni a bejárat elé, az tud valamit. Ezek után nem kell 
rácsodálkozni arra, hogy a Marázplast az elmúlt években Ka-
posvár kedvenc áruházává vált. A jót könnyű megszeretni. A 
Marázplastnál pedig mindent elkövetnek azért, hogy egyre ma-
gasabbra tegyék a lécet. 

Markunion Kft. – A tiszta víz házhoz jön

A Markunion Kft. már több, mint két év-
tizede itatja a Dél-Dunántúl cégeit, in-
tézményeit és családjait. Nyilván jól csi-
nálja, mert már nagyon sok éve a régió 
piacvezetője, ha ballonos vagy hálózatra 
köthető vízadagolókról van szó. A Markunion azokat keresi és 
szolgálja ki, akiknek a friss, tiszta víz épp olyan fontos, mint a 
kényelem és a környezetvédelem. Az ügyfelek hamar elfelejtik, 
milyen érzés vizet cipelni a hiperből és a PET palack pestisből is 
kimaradnak. 
Ha pedig épp nem vizet innának, az se probléma. A Markunion 
a világ egyik legjobb olasz kávéjával éppúgy rendelkezésükre áll, 
mint a felfoghatatlanul sok ízben kapható szörpjeivel. Legtipi-
kusabb ügyfelei a kisirodák és a nagycsaládok, de rajtuk kívül 
természetesen bárki, aki értékeli a friss forrásvizet, a jó szolgál-
tatást, a barátságos árakat - és azt, hogy mindezt egyhelyi vállal-
kozástól kapja meg.



KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS
A képzés tervezett időpontjai: 2022. február
A képzés időtartama: 50 óra, 6 nap 
Vizsga: 2 részből áll, online (elméleti) és szóbeli vizsga 
A képzés teljes költsége:114.300 Ft/fő. támogatás intenzitása: 80 %, 
Önrész: bruttó 22.860.-Ft/fő.

A jelentkezési lap, és további tájékoztatás kamaránk honlapján is megtalálható:
https://www.skik.hu/jelentkezesi-lap-gyakorlati-oktatoi-kepzesre-241

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Ördögh Róbert szakképzési referens
Elérhetőség: 30/691-7791; rordogh@skik.hu
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VISSZATEKINTŐ A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara online Szakképzési Fórumot 
szervezett a „Szakképzési hozzájárulás 2021. évi elszámolása” címmel 2022. január 10-én, 
annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a duális képzőknek az éves elszámolás elké-
szítéséhez és benyújtásához. Az előadó Kissné Horváth Marianna volt, a SALDO Zrt. gazda-
sági tanácsadója. A szakmai fórumon közel 100 vállalkozás képviselője vett részt.

SZKTV és OSZTV 
ELŐDÖNTŐK

Idén is megrendezésre kerül a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny és az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Verseny. Az 
írásbeli elődöntőkre 2022. január 10. és 
25. között kerül sor a területi kamarák 
szervezésében. Megyénkben összesen 
176 tanuló jelentkezett 16 szakképző 
intézményből, 27 szakmában a meg-
mérettetésre.  A versenyzők a kijavított 
dolgozataikat várhatóan 2020. február 
9-én tekinthetik meg kamaránkban. 
A verseny döntője, a Szakma Sztár 
Fesztivál 2022. április 25-27. között 
lesz Budapesten.

A 2021. december 28-i Magyar Közlöny-
ben megjelent az egyes kormányren-
deleteknek a szakképzéssel összefüggő 
módosításáról szóló 800/2021. (XII. 28.) 
Kormányrendelet, amely az alábbi, du-
ális képzőhelyeket érintő változásokat 
tartalmazza:

2022. január 1-jétől megszűnik a szak-
képzési hozzájárulási kötelezettség, 
mint önálló adónem, 1,5%-os mértéke 
beépül a szociális hozzájárulási adó-
ba, melynek mértéke 13%-ra változik. A 
szakképzési hozzájárulás kivezetésével 

a tanulókkal, hallgatókkal tanulószer-
ződést, szakképzési munkaszerződést, 
illetve hallgatói munkaszerződést kötő 
munkáltatók számára a jogszabály a 
jövőben a szociális hozzájárulási adó-
ból biztosítja a korábban a szakképzési 
hozzájárulási kötelezettségből érvénye-
síthető kedvezményeket. A fizetendő 
szociális hozzájárulási adót meghala-
dó, illetve a szociális hozzájárulási adó 
fizetésére törvény alapján nem köteles 
adóalanyok az adókedvezményt vissza-
igénylés keretében érvényesíthetik.
A 2022. január 1-jén hatályba lépő sza-

2022. JANUÁR 1-TŐL VÁLTOZIK  
A DUÁLIS KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSZÁMOLÁS  

ÉS A MUNKABÉR SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA
bályok tehát a képzéshez kapcsolódó 
adókedvezmény érvényesítését válto-
zatlan tartalommal, a szociális hozzá-
járulási adó kötelezettséggel szemben 
teszik lehetővé a duális képzőhelyek 
számára.
A szakképzésről szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. ren-
delet módosítása új számítási alapot 
határoz meg a szakképzési ösztöndíjra, 
az egyszeri pályakezdési támogatásra, 
és a szakképzési munkaszerződés 
alapján fizetendő munkabérre is. 
2022. január 1-től nem a minimálbér 
a számításuk alapja, hanem a költség-
vetési törvényben megállapított önkölt-
ség (1.200.000 Ft) egy hónapra eső 
összege (1.200.000 Ft/12 = 100.000 Ft.) 
Ennek megfelelően a szakképzési 
munkaszerződés alapján fizetendő 
havi munkabér 2022-ben 100.000 és 
168.000 Ft között állapítandó meg.
Az ösztöndíj és a pályakezdési támoga-
tás esetében – mivel alacsonyabb a bá-
zis (100.000 Ft) –, így a százalékos mér-
ték emelkedett. Ez alapján az ösztöndíj 
és a pályakezdési juttatás összege 2022-
ben is hasonlóan alakul mint 2021-ben.



Jegyzet

KÜZDELMES ÉVÜNK LESZ
Új évre virradt a magyar, s benne a somogyi gazdaság is. Már 
a tavalyi év végén is sokan latolgatták: mi várható 2022-ben, 
milyen tartós hatásokkal kell számolni? Lesz-e valaha vissza-
térés a boldog békeidőkhöz, azaz a 2010-es évek végi tartós 
növekedéshez. Mert tény, hogy a magyar gazdaság – Európa 
nagy részén megfigyelhetőnél magasabb – stabil növekedést 
mutatott. A lényeges folyamatok segítettek bennünket: a 
foglalkoztatás és a termelékenység javult, vele emelkedett a 
GDP. Már-már azzal kacérkodtunk, hogy egyre inkább innen 
is látszik, s már nem elérhetetlen messzeségben van akár a 
nyugat-európai életszínvonal sem.
Aztán a Covid-19-világjárvány megakasztotta ezt a kedvező fo-
lyamatot. Minden más lett, mint ami addig volt. Emberi életeket 
nem sikerült megmentenünk, a túlterhelés miatt kialakult egy 
soha nem ismert egészségügyi válság. Mint azt tapasztaltuk itt 
Somogyban is: komoly fennakadások alakultak ki a nemzetkö-
zi kereskedelemben, jelentősen lecsökkent az utasforgalom és 
a turizmus; a vírus terjedésének megfékezését célzó karantén 
és egyéb korlátozások pedig minden gazdasági tevékenységet 
jelentősen lelassítottak. A Covid jött, látott és itt maradt! A 2020 
tavaszi, viszonylag alacsony áldozattal járó védekezés után a 
járvány Európát elérő második hulláma már bennünket sem 
kímélt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a magyar, ben-
ne a somogyi gazdaság növekedési potenciálját mégsem sike-
rült teljesen kioltania; akkor sem, ha a lendület egyértelműen 
megtört. A somogyi TOP100 közös kiadványunk is azt mutatta: 
jól küzdöttek a megye vállalkozásai, s ez biztató a jövő szem-
pontjából is. Sokat tanultunk az elmúlt időszakból, amely segít-
het az idén is. Megtanultuk, hogy minden pillanatban készen 
kell állnunk a növekedés beindításár. Megtanultuk azt is, hogy 
vannak olyan új eszközök is, amelyek nehéz helyzetekben is 
sikeresen alkalmazhatók, például a szervezett otthoni munka, 
új létformák, megoldások, illetve az is kiderült, hogy megfelelő 
eszközök kiválasztásával és alkalmazásával még egy megakasz-
tott növekedés dinamizmusa felpörgethető. Küzdelmes év vár 
ránk, de ha a megoldásokat keressük, sikeresek lehetünk! 

Lengyel János

VISSZATEKINTŐ Január 6-án a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. munkatársai tartottak tájékoztatást az alábbi 
aktuális pályázati lehetőségekről: 
GINOP plusz-1.1.2-21: Magyar multi program - a kiemelkedő tel-
jesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelke-
ző mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
GINOP plusz-1.2.3-21: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fej-
lesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
GINOP plusz-1.3.1-21: „Zöld nemzeti bajnokok” – a zöldgazda-
ság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások tech-
nológiafejlesztésének támogatása

HOZZUNK KI TÖBBET  
A KLASZTERTAGSÁGBÓL!

Január 13-án Kardosfán tartotta évnyitó rendezvényét az 
iFood Élelmiszerklaszter „Hozzunk ki többet a klasztertag-
ságból!” címmel. A találkozón Egyed Linda, a klaszter elnöke 
értékelte az elmúlt év legfontosabb eredményeit és tapasz-
talatait, valamint ismertette a 2022. évre vonatkozó terveket. 
Az különböző témakörökben szerveződő találkozók mellett 
fontos lépés, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően az 
élelmiszeripari cégek digitalizációja is napirendre kerül majd.

FEBRUÁR 15-TŐL OLTÁSI 
IGAZOLVÁNNYÁ ALAKUL  

A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY
Változnak a védettségi igazolvány szabályai, az oltottsághoz 
februártól harmadik vakcina is kell, ha a második oltás hat 
hónapnál régebbi. A gyógyultaknak nem jár majd az igazol-
vány – jelentették be a Kormányinfón.
Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy az omikron 
miatt változtatnak a szabályokon: a védettségi igazolvány 
február 15-től oltási igazolvánnyá alakul.
Február 15-étől az a 18 éven felüli minősül oltottnak, aki 
megkapta a koronavírus ellen a harmadik oltást, valamint az, 
aki két oltást kapott és a második hat hónapon belül van. A 
18 éven aluliaknál a két oltás elegendő.
A koronavíruson „átesettség” nem jelent védettséget. A gyó-
gyultaknak így nem jár majd igazolvány.
Nem kell új igazolványokat kiadni, a QR-kód alapján lehet el-
lenőrizni az igazolványt – tette hozzá a miniszter.
Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a felnőtteknél hét napra 
rövidül a karanténkötelezettségi időszak, amelyből 5 nap 
után negatív teszttel lehet „kiszabadulni”.
Az iskolákban az iskolatársak fertőzöttsége után a diákoknál 
a karanténkötelezettség 5 napra csökken, de csak azoknál, 
akik oltottak.
A miniszter elmondta, hogy a negyedik hullám ugyan leszálló 
ágban lenne, de az omikron variáns megjelenésével a fertő-
zésszám dinamikusan nő, és a következő hetekben a megbe-
tegedések száma rekordot dönthet.
Az omikron a korábbiakhoz képest kevésbé súlyos tünetek-
kel jár, s a kórházi kapacitások tekintetében jól állunk – az 
ágyak 25 százalékán ápolnak covidos betegeket –, jelentette 
ki Gulyás.
Mint rámutatott, azt látni más országokban is, hogy a meg-
betegedések számából nem következik hasonlóan növekvő 
kórházi betegszám és halálozás. A járvány ötödik hulláma 
remélhetőleg Magyartországon is ezeket a trendeket fogja 
követni.

112022. január



2022 január elsejétől fél évig Franciaország 
az Európai Unió Tanácsának soros elnöke. 
Prioritásai között a koronavírus-járvány 
kezelése, a szociális Európa erősítése, a klí-
macélok és a gazdasági fejlődés összehan-
golása, az erős határvédelem kialakítása és 
schengeni övezet reformja szerepel.
A január 1-től június 30-ig tartó francia 
elnökségnek az Újraindítás, Erő és Ösz-
szetartozás (Relance, Puissance, Appar-
tenance) a jelmondata. Meghirdetett cél-
jai között szerepel az európai stratégiai 
szuverenitás meghatározása azért, hogy 
Európa megerősödjék és önállóvá váljék 
a világban, továbbá egy, a határait elle-
nőrizni képes egységes és demokratiku-
sabb Európai Unió létrehozása. A fran-

cia elnökség szerint olyan Európára van 
szükség, amely meg tudja védeni értékeit 
és érdekeit, valamint képes ellenőrizni a 
határait oly módon, hogy elkerülje az em-
beri tragédiákat a tengereken és a száraz-
földi határokon. Ehhez Párizs a schengeni 
térség reformját mozdítaná elő új ha-
tárvédelmi mechanizmusokkal, továbbá 
megerősítené Európát, hogy megfelelően 
tudjon válaszolni a legnagyobb gazdasági, 
oktatási, és katonai kihívásokra is.
Emmanuel Macron francia elnök decem-
ber elején az Európai Unió Tanácsának 
következő féléves prioritásait ismertető 
beszédében elmondta: az uniós tanács a 
változó éghajlati problémákra, a digitális 
átállásra kíván összpontosítani. El kívánja 
érni, hogy az Unió képes legyen a növek-
vő egyenlőtlenségek kezelésére, az egyes 
államok által befolyásolt migrációs nyo-
más megoldására, valamint az európai 
demokráciák destabilizálására tett külső 
kísérletekkel szembeni fellépésre, vala-
mint hogy megfelelően tudjon válaszolni 
a közvetlen szomszédságban növekvő 
feszültségekre. Tájékoztatása szerint 
Franciaország egyebek mellett hangsúlyt 
helyez majd a koronavírus-járványból tör-
ténő kilábalásra is figyelve arra, hogy a 
gazdasági fejlődés összeegyeztethető ma-
radjon az éghajlat-politikai törekvésekkel. 
Macron beszédében bejelentette azt is, 
hogy Franciaország kampányt indít majd 
a halálbüntetés globális eltörlése érdeké-
ben. Elmondta, hogy konferenciát tervez-
nek azon országok részvételével, ahol a 
büntetésnek ezt a legsúlyosabb fokozatát 
még alkalmazzák, esetleg alkalmazását 
felfüggesztették. A nemzetközi közösség-
gel egy ENSZ-határozatot fogadnának el, 
kötelezővé téve az országoknak, hogy 
évente jelentsék a meghozott halálos íté-

letek és a végrehajtott kivégzések számát.
Franciaország 1950 óta tizenharmadik 
alkalommal tölti be az EU soros elnöki 
tisztét, utoljára 2008-ban Nicolas Sarkozy 
elnöksége alatt jutott rá ez a feladat. Pá-
rizs közel négyszáz találkozót és konfe-
renciát szervez, köztük február 17-18-án 
egy EU-Afrika csúcstalálkozót, valamint 
március 10-11-én egy informális európai 
csúcsértekezletet. 
Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 
27 tagállam nemzeti kormányai látják el, 
amelyek hathavonta, minden év január 
1-jén és július 1-jén váltják egymást. A min-
denkori elnökség munkaprogramján há-
rom tagállam (elnökségi trió) osztozik egy 
18 hónapos periódust felölelő időszak alatt.
Franciaország az őt váltó Csehország-
gal, majd a következő elnökséget betöltő 
Svédországgal alkotja az elnökségi triót. 
Az elnökség egyrészt részletesen megha-
tározza azon célokat, amelyeket hivatali 
ideje alatt el szeretne érni, másrészt - a 
trió két másik tagjával együtt - olyan hosz-
szabb távú célokat is kitűz, amelyek nem 
valósulhatnak meg mindössze hat hóna-
pon belül. A francia-cseh-svéd trió priori-
tásai között szerepel egyebek mellett az 
emberi jogok és az alapvető értékek, köz-
tük a demokrácia, jogállamiság, nemek 
közötti egyenlőség védelme és tisztelet-
ben tartása, a schengeni térség, valamint 
a közös uniós menekültügyi és migrációs 
politika megerősítése, a zöld növekedés, a 
digitális szuverenitásának megerősítésén 
alapuló új európai növekedési és beruhá-
zási modell előmozdítása.
Magyarország uniós tagsága történeté-
ben eddig egyszer, 2011 első félévében 
töltötte be az uniós elnöki tisztséget. Ma-
gyar elnökségre legközelebb 2024 máso-
dik felében kerül sor.

A SOROS ELNÖKSÉG 
INTÉZMÉNYE

A Tanács elnökségét félévente más-

más uniós tagállam tölti be. E féléves 

időszak során minden szinten a soros 

elnökség vezeti a tanácsi üléseket, így 

biztosítva a Tanácsban az Unió mun-

kájának folytonosságát. Az elnöksé-

get betöltő tagállamok hármas cso-

portokban, az úgynevezett elnökségi 

triókban szorosan együttműködnek 

egymással. Az elnökségi triók rend-

szerét a Lisszaboni Szerződés vezette 

be 2009-ben. A trió tagjai hosszú távú 

célokat tűznek ki és közös programot 

készítenek, melyben meghatározzák 

azokat a témákat és lényeges kérdése-

ket, amelyekkel a 18 hónapos időszak 

során a Tanács foglalkozni fog. E prog-

ram alapján a három ország mindegyi-

ke elkészíti saját részletesebb féléves 

tervét. A jelenlegi triót a francia, a cseh 

és a svéd elnökség alkotja.

www.consilium.europa.eu

NAGY TERVEKKEL VETTE ÁT AZ UNIÓS ELNÖKSÉGET FRANCIAORSZÁG
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2022-BEN SZÁMOS UNIÓS  
ÉVFORDULÓRA IS SOR KERÜL: 
• 10 éves az Európai Polgári  

Kezdeményezés 
• 20 éve van forgalomban az euró
• 30 éve került aláírásra a Maastrichti 

Szerződés
• 30 éves a Natura 2000 hálózat   
• 35 éves az Erasmus program
• 60 éves a közös agrárpolitika
• 70 éves a Párizsi Szerződés
• 70 éves az Európai Unió Bírósága

Egy lezárásokkal és válságokkal teli év 
áll a hátunk mögött, ami félelmek és til-
takozások jegyében telt. Előttünk pedig 
egy növekvő Európa, amely szeretne bő-
vülni és komoly tényezővé válni, de meg 
kell küzdenie a belső konfliktusokkal és a 
kontinenst megosztó migrációs válsággal. 
A következő év fő céljai a gazdasági fellen-
dülés megszilárdítása, az új munkahelyek 
teremtése és a fenntartható növekedés 
folytonosságának biztosítása. 
Franciaország január 1-jén átvette az Eu-
rópai Unió soros elnökségét. Macron 
megmutathatja elkötelezettségét az EU 
megerősítése mellett, de a francia válasz-
tások árnyéka rávetül az elnökségre, bármi 
legyen is az eredmény. A főbb kihívások a 
költségvetési és a schengeni reform, a sta-
bilitási paktum, a migráció és a jogállami-
ság. Csehországban leváltották Andrej Ba-
bis cseh kormányfőt, így az utóda veszi át a 
soros elnöki posztot az év második felében. 
Megváltozhat a közép-európai országok 
visegrádi csoportjának egyensúlya, mivel 
Prágában EU-párti kormány alakul. Lengyel-
országnak és Magyarországnak már volt 
vitája Európával a migráció, a jogállamiság 
és az emberi jogok ügyében. Brüsszel úgy 
látja, jogában áll elzárni a pénzcsapokat az 
uniós kiadásokkal kapcsolatos jogállamisá-
gi aggályok miatt. A háborúk, a szegénység 
és az éghajlati katasztrófák elől menekülő 
migránsok befogadása olyan kérdés, amely 
megosztja az európai országokat, Keletet és 
Nyugatot, Délt és Északot. A fehérorosz ha-
tár gyújtópont, míg a Törökországgal kötött 
öt éves megállapodást újratárgyalják. Ez a 
Földközi-tenger keleti részén szabályozza a 
migrációt. A migránsok főleg innen jutnak 
el Európába, 2021 decemberig közel 120 
ezren érkeztek. Portugália új parlamentet 
választ, ahol a szélsőjobboldal előretörése 
várható. A választást azután írták ki, hogy 
Antonio Costa kisebbségi szocialista kormá-
nya elsőként bukott el költségvetési szava-
zást a modern demokratikus korszakban. 
Franciaországnak választania kell Macron 
európaisága és a jobboldal nacionalizmusa 
között. Az áprilisi francia elnökválasztás éllo-
vasa továbbra is a hivatalban lévő államfő, 

de számos kihívóval kell szembenéznie. Or-
bán Viktor kormányzásának folytatásáról 
dönthetnek a tavaszi magyar parlamenti 
választások, a Fidesz elnöke 2010 óta Ma-
gyarország miniszterelnöke.
2022 vírusvariánsok és korlátozások nél-
kül is kihívást jelent Európa számára. A 
legsürgetőbb kérdés a világjárvány társa-
dalmi-gazdasági hatásainak leküzdésére al-
kalmazott állami monetáris és fiskális intéz-
kedésekkel kapcsolatos. A szakértők által 
várt fellendülés elhúzódhat. Aggodalomra 
ad okot, ha az európai gazdaságok a stag-
nálást és az inflációs nyomást is megérzik.

Néhány 2022-ben várható fontosabb esemény
Februárban Peking lesz a világ első váro-
sa, amely a nyári és a téli olimpiai játékok-
nak is otthont ad. Az Egyesült Államok és 
több ország ugyanakkor diplomáciai boj-
kottot tervez az ujgurok ellen elkövetett 
emberi jogi bűncselekmények miatt.
Az Eurovíziós Dalfesztivált az olaszországi 
Torinóban rendezik május 10-14 között, a 
Måneskin rotterdami győzelme után.
Júniusban ülik meg Erzsébet királynő 
trónra lépésének 70. évfordulóját. Ez lesz 
az első alkalom, hogy egy brit uralkodó 
platina jubileumot ünnepel.
A Világgazdasági Fórumot az omikron-va-
riáns terjedése miatt elhalasztották, így a 
januárra tervezett eseményt 2022 köze-
pén rendezik meg.
A következő klímacsúcsot jövő november-
ben rendezik, a helyszín ezúttal az egyip-
tomi üdülőváros, Sarm El-Sejk.
Decemberben kerül sor az Európai Filmdíjak 
átadására Reykjavíkban.        (Forrás: Euronews) 

2022 KIHÍVÁSOKKAL TELI, IZGALMAS 
ÉV VÁR RÁNK

ELHUNYT DAVID SASSOLI 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE

David Sassolinak, az Európai Parlament 
elnöke 2022. január 11-én hajnalban, 
súlyos betegség következtében 65 éves 
korában elhunyt. Sassolit december 26. 
óta ápolták kórházi keretek között, egy 
immunrendszert érintő megbetegedés 
súlyos komplikációjával. Ezt megelőző-
en már szeptemberben is kórházi keze-
lésre szorult Strasbourgban tüdőgyul-
ladásos megbetegedéssel, aminek 
nem volt köze a koronavírushoz.
David Sassoli 1956. május 30-án szüle-
tett Firenzében. Több mint 10 éven át 
tagja volt az Európai Parlamentnek, mi-
után az újságírásról a politikai pályára 
váltott. A szocialista politikus pályafutá-
sát újságíróként kezdte a római Il Tem-
po napilapnál, majd egyebek mellett a 
RAI olasz közszolgálati televízió esti hír-
adójának műsorvezetője volt mielőtt 
2009-ben az olasz Demokrata Párt (PD) 
tagjaként az Európai Parlament képvi-
selőjévé választották. 2019. július 3-tól 
volt az Európai Parlament elnöke. Az 
Európai Parlamentben az Európai Szo-
cialisták és Demokraták Progresszív 
Szövetsége (S&D) képviselőcsoportjá-
nak tagja volt, amely az Európai Nép-
párt (EPP) után a második legnagyobb 
képviselőcsoport az uniós parlament-
ben. Nős, két gyermeke született.

Címlapkép forrása: MTI/EPA

132022. január
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GINOP Plusz-1.2.3-21: A mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazko-
dását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb 
helyzetű régiókban (TERVEZET)
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 
1 lezárt, teljes üzleti évvel, amelyek éves átlagos statisztikai állomá-
nyi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, 
teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, ket-
tős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.
Területi határolás
Azon vállalkozások, amelyek  Dél-Dunántúl, Észak-Magyaror-
szág, ÉszakAlföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen ré-
giókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő telepü-
lésen valósítják meg fejlesztéseiket.
Támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, képzé-
sek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalma-
zása, információs technológia-fejlesztés, tanácsadás.
Támogatás összege: 10 millió – 150,5 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos fel-
tételek 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 
teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek kettős könyvelést 
vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek, IFKA tanúsít-
vánnyal rendelkeznek. 
Támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, kép-
zések, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák al-
kalmazása, külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing te-
vékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, 
iparjogvédelmi oltalomszerzés, kísérleti-fejlesztés, minőség-, 
környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsítványok megszerzése, információs techno-
lógia-fejlesztés, tanácsadás.
Támogatás összege: 100 millió – 2500 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos fel-
tételek 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 zöldgaz-
daság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiafejlesztésének támogatása
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek kettős könyvelést 
vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek, IFKA tanúsít-
vánnyal rendelkeznek, rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes 
üzleti évvel, átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt, nettó árbevétele leg-
alább 30 millió forint. 
Támogatható tevékenységek:
Új eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruhá-
zás, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkal-
mazása, kísérleti-fejlesztés, tanácsadás, információs techno-
lógia-fejlesztés.
Támogatás összege: 20 millió – 1500 millió forint
Támogatás formája: a visszatérítendő támogatás bizonyos fel-
tételek 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-nem-
zeti-bajnokok-a-zldgazdasg-terletn-mkd-mikro-kis-s-kzpvllalko-
zsok-technolgiafejlesztsnek-tmogatsa-1#

GINOP Plusz-1.2.2-22: Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási 
Program (TERVEZET)
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikrovállalkozások, amelyek egyszeres könyvvitelt vezető 
gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt ve-
zető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti év-
ben legalább 1 fő volt.
Hol valósítható meg a beruházás?
Szabad vállalkozási zónák területén és Szabad vállalkozási zó-
nán kívül eső 5000 fő lélekszám alatti települések
Támogatható tevékenységek:
Új eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás, 
információs technológia-fejlesztés.
Támogatás összege: 2 millió – 10 millió forint
Támogatás formája: a vissza nem térítendő támogatás 
Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke a tá-
mogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó 
határozza meg, maximális mértéke: 70 %
Benyújtható: 
2. benyújtási szakasz: 2022. február 17.– 2023. március 31.
Link: 
https://www.palyazat.gov.hu/node/74618#

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



Szeptemberben elindult az Interreg Magyarország-Horvátor-
szág Együttműködési Program keretében megvalósuló GAST-
ROTOP projekt, melynek egyik résztvevő partnere a SKIK.

Júliusban a Desedánál szervezett Energianappal végéhez ért 
az a szemléletformáló program, melyet a „Tudatosság a jövő 
energiája” címmel szerveztünk.

Korábbi értékeit megtartva, de megújult stratégiával és új 
névvel folytatja munkáját a Dél-Dunántúli Élelmiszer Innová-
ciós Klaszter. Az iFood Élelmiszer Klaszter elsőként együttmű-
ködési megállapodást kötött az Omnipack Első Magyar Cso-
magolástechnikai Klaszterrel.

Októberben együttműködési megállapodást kötött a SKIK és 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dokumentumot Varga 
József és Berek Gábor, a NAK megyei elnöke írta alá.

Az ősz folyamán a SKIK sok programot kínált a pályaválasztás 
előtt álló tanulóknak, szüleiknek és pedagógusaiknak 
egyaránt. Rendkívül sikeresek voltak a diákoknak szervezett 
interaktív programok.

Szeptemberben az önkéntes kamarai tagok részére szervez-
tünk látogatást a zalaegerszegi ZalaZONE Tesztpályára és Ku-
tatási és Technológiai Központba.

A Minőségügyi szakmai Klub és a Humán Erőforrás Szakmai 
Klub tagjai közös szakmai látogatást tettek a Büttner Kft-nél. 

2021-ben a Somogy Gazdaságáért Díjat a KVGY Kft. nyerte, 
melyet Szalai Gyula ügyvezető vett át.

Az év végén az önkéntes 
kamarai tagok kézhez 
kapták a tagkártyájukat, 
mely a tagság igazolásán 
túl feljogosít a Kamarai 
Kedvezménykártya 
Klub kedvezményeinek 
igénybevételére is.

KAMARAI PILLANATKÉPEK 2021-BŐL



VÁLTOZÁS  
A KAMARAI 

HOZZÁJÁRULÁS  
BEFIZETÉSÉNEK  

RENDJÉBEN!
A gazdasági kamarákról szóló tör-
vényben meghatározott évi 5.000,- Ft 
kamarai hozzájárulás jövőbeni meg-
fizetésével kapcsolatban a követke-
zőkről tájékoztatjuk. 

A kamarai hozzájárulást 2022. janu-
ár 1-jét követően nem a vállalkozás 
székhelye szerinti területi kamará-
nak, hanem az országos kamarának, 
vagyis a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának kell megfizetni a Grá-
nit Banknál vezetett 

12100011-10639683 
számú bankszámlára. 

A közlemény rovatban kérjük tün-
tesse fel vállalkozása 11 számjegyű 
adószámát a befizetés beazonosítása 
érdekében. 

Amennyiben az Ön vállalkozásá-
nak, illetve az Ön által vezetett vál-
lalkozásnak a 2021. december 31-ét 
megelőző időszakra vonatkozóan 
hátraléka van a kamarai hozzájá-
rulás megfizetése vonatkozásában, 
úgy azt változatlanul a székhelye 
szerint illetékes területi kereske-
delmi és iparkamara felé szíves-
kedjen rendezni.

Kérjük, hogy a jövőbeni befizetéseinél 
a fentiek szerint szíveskedjen eljárni.

Tájékoztatjuk, hogy a 2022. január 
1-jét követően a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara által beszedett 
kamarai hozzájárulás 90%-a az ed-
digi gyakorlatnak megfelelően a 
székhelye szerint illetékes területi 
kereskedelmi és iparkamarához 
kerül és azon kamarai tevékeny-
ségek, illetve szolgáltatások pénz-
ügyi fedezetéül szolgál, amelyeket 
a területi kamara az Ön vállalkozása 
részére is biztosít. 

A beszedés központosítása kizárólag 
a forrásallokáció hatékonyságának 
javítását szolgálja. 

Befizetési határidő:
2022. március 31.

2022-BEN TOVÁBBRA IS IGÉNYELHETŐK 
A SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI HITELEK!

Igénylés a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban  
Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon és Siófokon!
Meghosszabbodnak a hazai vállalkozások újraindítását segítő hiteltermékek a Széchenyi 
Kártya Programban. Egy 100 millió forintos, tehát átlagos méretű beruházási hitel esetén 
a teljes futamidő alatt egy kisvállalkozás 25 millió forintot tud megspórolni a piacon elér-
hető hitelekhez képest. Ez akár több mint 200 ezer forinttal kisebb havi törlesztőt jelen a 
Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően.

A hitelkonstrukciók továbbra is  igényelhetők a SKIK ügyfélszolgálati  
irodáiban Kaposváron, Nagyatádon, Marcaliban és Siófokon! 

Az SZKP GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fej-
lődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzelé-
seinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási forrásokhoz jutását, továbbá segítenek 
a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növe-
kedés feltételeinek biztosításában. 
Az SZKP GO! kedvezményes, a futamidő végéig fix kamatozású hitelei 1 milliótól akár 
1 milliárd forint hitelösszegig igényelhetőek a magyar kis- és középvállalkozások meg-
erősítése érdekében.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
Szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyószámlahitel.
1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben.
Fix nettó 2,5% kamat/év.

Széchenyi Likviditási Hitel GO!
Maximum 3 éves futamidejű, szabad felhasználású forgóeszközhitel.
1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.
Fix nettó 2,5% kamat/év. 

Széchenyi Beruházási Hitel GO!
Maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel.
1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő összegben. 
Fix nettó 1% kamat/év.

Széchenyi Turisztika Kártya GO!
Szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű, kifejezetten a turisztikai szektorban mű-
ködő vállalkozások részére kialakított folyószámlahitel.
1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.
Fix nettó 0,5% kamat/év.

Széchenyi Lízing GO!
Lízing konstrukció, amely felhasználható agrár és nem agár célú eszközbeszerzések, 
így például új vagy használt haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és 
ingatlan finanszírozására
1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő összegben. 
Fix nettó 2,5% kamat/év

Széchenyi Mikrohitel GO!
Beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok finanszíro-
zására.
Kezdő vállalkozások is igényelhetik.
1 millió forinttól 50 millió forint összegben.
Fix nettó 0,5 % kamat/év.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!
Maximum 10 éves futamidejű, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására fel-
használható beruházási hitel.
1 milliótól 1 milliárd forintig terjedő összegben. 
Fix nettó 1% kamat/év.


