
A Széchenyi Kártya Program GO! hitelei 
célzott módon biztosítják a vállalati 
működés fenntartásához, fejlődéséhez 
szükséges forrásokat. 

A kedvezményes-, a futamidő végéig fix 
kamatozású hitelek 1 milliótól akár 1 
milliárd forint hitelösszegig igényelhetők 
a SKIK ügyfélszolgálatain!

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

Előny a kedvezményt nyújtóknak és az 
igénybe vevőknek egyaránt! Csatlakozzon 
Ön is!

Széchenyi újraindítási 
hitelek!

Lejárt a határidő!Kamarai 
Kedvezménykártya Klub

Az 5.000.- Ft összegű kamarai hozzá-
járulást idéntől a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának - a 12100011-10639683 
számú bankszámlára - szükséges utalni, 
változatlanul március 31-i határidővel. 

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, 
szíveskedjék mielőbb pótolni!
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Közép-Európa legnagyobb kapacitású 
egyedi alkatrész- és szerszámlapgyárát 
hozhatja létre kamaránk tagja, a Büttner 
Kft. A technológiaváltást 681 millió forint-
ból valósíthatják meg, a projektindító ren-
dezvényt március 8-án tartották a Taranyi 
úti ipartelepükön.

Eddig több mint 1,5 milliárd forint támo-
gatást nyertek már hazai és uniós forrá-
sokból, egyebek mellett kutatásfejlesz-
tésre is. Az új beruházásuk 70 százalékát, 
477 millió forintot szintén pályázati for-
rásból biztosítják.   Ingatlanfejlesztésként 
a hőkezelő épületüket bővítik. A megújuló 
energiaforrásokhoz fordulnak, levegő-víz 
rendszerű hőszivattyúkat telepítenek, ez 
70 százalékos árammegtakarítást ered-
ményezhet. Az igazi áttörést azonban az 
eszközbeszerzéstől várják. 
– A világon összesen 40 3D fémnyomtató léte-
zik, ebből csupán tíz nagy méretben – mondta 
ifj. Büttner Tamás. – Kö-
zép-Európában egyet-
len nagy méretű sincs, 
s mi most ilyet szerzünk 
be. Nagy bonyolultságú és méretű fém alkat-
részek gyors és gazdaságos előállítását teszi 
lehetővé, akár 3,5 tonna darabsúlyig, s olyan 
alapanyagokat is használhat, mint a titán. 
Ezzel a cég piacvezető lehet a nehézipar-
ban, a turbinagyártásban vagy akár a hadi-
iparban is. 
– Egyedülálló és példamutató a Büttner Kft. 
három évtizedes tevékenysége – hangsú-

lyozta Ormai István, Nagyatád polgármeste-
re, aki szerint a cég a város jelene és jövője 
is egyben. A vállalat 250 munkavállalót al-
kalmaz, vagyis ugyanennyi nagyatádi csa-

lád megélhetését ad-
ják. A dolgozók között 
egyébként 25 mérnök 
van, és ma már nem 

szokatlan, hogy egy mérnök Budapestről 
költözzön Nagyatádra. 
A projekt indító rendezvényen részt vett 
Schanda Tamás az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium parlamenti és stra-
tégiai államtitkára, aki többek között el-
mondta hogy az elmúlt tíz évben sikerült 
megerősíteni a vidéki kkv-kat, még a jár-
vány időszakában is 29%-os volt a beru-

FÉMET ÉS TITÁNT IS NYOMTATNAK MAJD A BÜTTNER KFT-NÉL

„Megélhetést adnak  
250 családnak.”

házási ráta. Jelen volt még Szászfalvi Lász-
ló országgyűlési képviselő és dr. Mikes Éva 
kormánymegbízott asszony.
A 30 éve megalapított családi vállalko-
zás 5,2 milliárd forintot meghaladó éves 
árbevételének 66 százaléka exportból 
származik. Évente 3500 tonna acélt és 
alumíniumot dolgoznak fel a 8 ezer négy-
zetméteres gyártóterületű üzemükben. 
A Büttner Kft. 2005 óta úttörője a duális 
képzésnek, jelenleg is 80 tanulószerződé-
sük van, vagyis az egész térségnek képzik 
a munkaerőt. 2021 óta a kutatásfejlesz-
tésben is erőteljesen részt vesz a cég, ke-
ményréteg-bevonatolással kísérleteznek 
a Veszprémi Egyetem munkatársainak 
közreműködésével.

MEGÉRKEZTEK A MÉRNÖKHALLGATÓK
A kaposvári cégek régi vágya vált 
valóra, amikor az idei tanévben 
elindult a gépészmérnök képzés 
a MATE Kaposvári Campusán. 
A Szabó Fogaskerékgyártó Kft. 
üzemébe már meg is érkeztek 
az első mérnökpalánták a duális 
képzés keretében.  
 
A hallgatók a duális képzésbe 
bekapcsolódó vállalatoknál be-
tekintést nyerhetnek a mérnöki 

munkába, megismerhetik a cég működését 
és elvárásait. Itt olyan gyakorlati tudásra 
tudnak szert tenni, melyet az iskolapadban 
ülve nem lehet elsajátítani. A cégek nem tit-
kolt célja, hogy a hallgatókból az egyetem 
elvégzését követően munkavállaló legyen.
Külön öröm, hogy a Kaposváron tanuló 
mérnökhallgatók többsége helyi vagy a 
környékről érkező fiatal. A cél az - és ezért 
is létfontosságú a duális képzés - hogy 
őket és az egyetemi évek alatt megszer-
zett tudásukat helyben tartsuk!
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Kaposváron vág bele az eddigi legnagyobb, 
török vállalat által végrehajtott magyar be-
ruházásba a Şişecam. A mintegy 80 milliárd 
forintból épülő üvegcsomagolóanyag-üzem 
350 embernek ad majd munkát.

„150 országgal van kapcsolatuk és mindezt 
úgy csinálják, hogy a fenntarthatóságot és a 
környezetvédelmet tűzték ki zászlóul, és ez a 
technológiájuk minden egyes szegmensében 
megjelenik” – mondta el a városházán tartott 
tárgyaláson Szita Károly, polgármester. 
Az üveggyár a Keleti Ipari Parkban kap 
majd helyet, amelyet épp a város újraipa-
rosítási programjának keretében bővítet-
tek. Ennek célja a versenyképesség nö-
velése és a magasabb hozzáadott értékű 
iparágak megerősítése volt. 
„A stratégiánk az volt, hogy a legjobb he-
lyet találjuk meg a piacok, az alapanyag 
ellátás és az infrastruktúra szempontjá-
ból. Kaposvár ennek tökéletesen megfelel” 
– mondta a cég vezérigazgatója, Görkem 
Elverici. 

A Şişecam Törökország egyik legnagyobb 
múltú ipari cégcsoportja. A mostani beru-
házásnak köszönhetően évente 330 ezer 
tonna üvegcsomagoló-anyagot állítanak 
majd elő. 
„Örülünk, hogy itt Magyarországon is elin-
dulhat a beruházás, és talán a jövő év vé-
gén már valóban megkezdődhet a munka” 
– hangsúlyozta a Şişecam csoport alelnö-
ke, Ahmet Kirman, aki bízik a kaposváriak 
együttműködésében. 
A török befektetetők és a város polgármes-
tere a külügyminiszterrel is tárgyalt a beru-
házásról. A kormány pedig döntött: a ka-
posvárit kiemelt beruházásként kezeli majd 
és 12,5 milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást is biztosít a fejlesztéshez. 

Forrás: kapos.hu

350 EMBERNEK AD MAJD MUNKÁT  
KAPOSVÁRON A ŞIŞECAM

A MINŐSÉGÜGYI 
KLUB LÁTOGATÁSA 
A TRIVIUM KFT-NÉL
Március 22-én a SKIK Minőségügyi 
Klubjának tagjai a szennai Trivium 
Aluminium Packaging Hungary Kft-nél 
tettek látogatást. A vállalkozás fő te-
vékenysége a alumínium aeroszol pa-
lackok gyártása a világ számos ismert 
kozmetikai cége számára. A klubtago-
kat Juhász Tamás gyárigazgató, Csonka 
Melinda, minőségbiztosítási vezető és 
Jäger-Székely Katalin, HR vezető fogad-
ta. A bemutatkozó előadások után a 
vendégek megtekinthették az üzemet, 
a gyártás teljes folyamatát.

JEGYZET
SOMOGYI IPAR: CSAK A BIZONYTALANSÁG A BIZTOS!

Rekordnövekedést ért el a magyar gazdaság tavaly, s azt gon-
doltuk, bár gondot okoz a Covid, de igyekszünk alkalmazkodni, 
s aztán csak jobb jöhet! Ám egyszer csak beütött az orosz-uk-
rán háború! Újabb kihívás, újabb, korábban nem ismert hatá-
sok születnek! Ez az eseménysor arcul csapta globalizációt is!
Pedig tavaly novemberben az ipari termelés volumene 2,6 szá-
zalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól 
megtisztítva pedig 2,1 százalékkal nőtt a termelés. Az előző hó-
naphoz viszonyítva 2,9 százalékkal emelkedett a szezonálisan 
és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás. Ez rendben is van, 
de azt, hogy a legnagyobb súlyú járműgyártás számottevően 
csökkent, immár ötödik hónapja az októberi 29,8 százalékos 
visszaesés után, azt itt Somogyban is a saját bőrünkön éreztük. 
A kitett cégeink vezetői elmondták: a visszaesést elsősorban 
az okozta, hogy a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb 
kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. A 
számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában is vissza-
esett a kibocsátás. Ez azért fontos, mert ez a két ágazat adja a 
feldolgozóipari termelés 34 százalékát. 
A múlt év első tizenegy hónapjában 9,9 százalékkal nagyobb 
volt az ipar teljesítménye, mint az előző év azonos időszaká-
ban. A járműipar mellett a vállalati rezsicsökkentésnek is kö-
szönhető a magyar ipar jó teljesítménye.

Közben Lengyelországban és Szlovákiában január 1-jén 15-
24 százalékkal emelkedett az áram, illetve 10-54 százalékkal 
a gáz ára a vállalkozások számára. Ezzel szemben félmillió 
magyar vállalkozás – köztük számos somogyi - változatlan 
áron kaphatja az áramot és a gázt, úgy, mint 2021-ben, ami 
nagyon jelentős versenyképességi előny. De ettől még tény:  
miközben a magyar járműipar soha nem látott mértékű meg-
rendelésállománnyal áll szemben, a globális piacon jelentkező 
félvezetőhiány miatt ezeket a megrendeléseket nem tudja ma-
radéktalanul kielégíteni. Nagy kérdés: hogyan lehet orvosolni 
a félvezető- és az alapanyaghiányt, meddig szorít az infláció, 
mikor, milyen kimenetele lesz az orosz-ukrán háborúnak, mit 
eredményeznek a szankciók, hogyan hatnak azok vissza a ma-
gyar, s benne a somogyi vállalkozásokra.
Az ipart tekintve egyelőre csak a bizonytalanság a biztos! A so-
mogyi cégvezetők ma még csak pontosítgatják az üzleti terve-
ket, abban bíznak, hogy nem lesz szükség teljes áttervezésre. 
A háború jelenleg a pénz- és az árupiacokon fejti ki azonnali 
hatását, ami mellett fokozatosan erősödik a reálgazdasági csa-
torna szerepe is: nő az infláció, s ez is negatívan hat a növeke-
désre. Mindenesetre – sajnos - nem vehetjük le az ujjunkat a 
(át)tervezőgombról!

Lengyel János
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Megkezdődik negyven Gidrán típusú, 
Törökországban gyártott harcjármű rá-
diótechnikai, elektronikai eszközökkel 
történő felszerelése Kaposváron, később 
pedig további száz példányhoz helyben 
gyártanak alkatrészeket is - jelentette be 
Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért 
felelős kormánybiztos március 19-én Ka-
posváron.

Mindenki csodájára járt, lefényképezte a 
Gidrán típusú harcjárművet szombaton 
a BM Heros Zrt. csarnokában. Az Óbu-
dai Egyetem Okosipari Tudományos és 
Innovációs Park Kaposvár szakmai work-
shopján Maróth Gáspár elmondta: Kapos-
váron, az ipari park egyik már meglévő 
üzemcsarnokában kezdődik meg az első 
negyven jármű felszerelése. 
Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter elmondta, a Kaposváron épülő 
okosparkban hadiipari kutatás-fejlesztési 
tevékenységeket is folytat majd. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy Magyarország élen 
jár az innovációban is és hazánkban nőtt a 
legnagyobb mértékben a kutatás-fejlesz-
tésben dolgozók száma az Európai Uni-

MEGKEZDŐDIK A GIDRÁN HARCJÁRMŰVEK FELSZERELÉSE KAPOSVÁRON

óban 2010 óta. – A kormányzat szeretné 
elérni, hogy 2030-ra a forgalomba kerülő 
buszok 70 százalékát hazai gyártású jár-
művek tegyék ki, tízből hét vasúti jármű 
magyar gyárakban készüljön, valamint a 
magyar védelmi ipar képes legyen önel-
látási szinten biztosítani a honvédség igé-
nyeit – emelte ki a miniszter. 

Forrás: sonline

A Sirha Budapest, közép-kelet Európa leg-
jelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és 
HoReCa szakkiállítása 2022. március 22. 
és 24. között az ötödik alkalommal várta 
a szakembereket a HUNGEXPO Budapest 
Kongresszusi és Kiállítási Központban.
Szakmai és üzleti sikerként értékeli az 
összes részvevő a most véget ért Sirha 
Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari 
és HoReCa szakkiállítást. A HUNGEX-
PO Budapest Kongresszusi és Kiállítási 
Központban az előző rendezvényhez 
képest 12%-kal több, mintegy 24.000 lá-
togató volt kíváncsi a gasztronómia, az 
élelmiszeripar, a pék- és cukrászipar, a 
szálloda- és vendéglátóipar, valamint a 
csomagolóipar újdonságaira.
A Sirha Budapest jelentősége folyama-
tosan növekszik. Ezt jelzi, hogy idén már 
több mint 300 kiállító vonultatta fel ter-
mékeit, szolgáltatásait, innovációit. Közü-
lük csaknem minden harmadik külföldről 
érkezett. Az is a fejlődést mutatja, hogy a 
két évvel ezelőttinél 12 százalékkal több 
látogató érkezett a szakkiállításra február 
4–6. között.
„Az erősödő magyar gazdaság és az emberek 
növekvő jövedelme az élelmiszeripar lehető-

ségeit is bővíti. Folyamatosan nő a vásárlói 
tudatosság és az igény a megbízható, maga-
sabb minőségű élelmiszerek iránt” – mondta 
el a kiállítás megnyitóján Zsigó Róbert élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár.
Hozzátette, hogy a kormány stratégiai 
ágazatként kezeli az élelmiszeripart, és a 
korábbi időszakhoz képest nagyobb tá-
mogatásban részesíti az iparágat. Az egyik 
legfontosabb célja ugyanis az, hogy a Ma-
gyarországon megtermelt alapanyagokat 
minél nagyobb arányban itthon dolgozzák 
fel. „A magyar gazdaság és benne az élelmi-
szeripar most szerencsére azt a korszakát 
éli, amelyben egyre több vállalkozó elhiszi 
és megmutatja, hogy elérhet magasabb 
termékminőséget, 
piacra vezethet új 
terméket, bevezethet 
környezetbarát cso-
magolást, növelheti 
az élelmiszer bizton-
ságot, megcélozhat 
új piacokat” – mond-
ta Zsigó Róbert.
Az iparág rohamos 
fejlődését és az in-
novatív megoldá-

sok előtérbe kerülését jelzi a Hungexpo 
Zrt. és a Trade magazin negyedik alkalom-
mal megrendezett  Sirha Budapest nem-
zetközi innovációs termékverseny sikere. 
A verseny célja, hogy a kiállítók bemutat-
hassák a két kiállítás közötti időszakban 
piacra vezetett innovatív termékeiket, és 
szolgáltatásaikat. Az idei megmérettetés-
re 39 pályázat érkezett, sőt idén először 
egy diákverseny is bevonásra kerül, és 
egy különdíjat is megítélt a zsűri.
A Sirha Budapest 2020-ban olyan rangos 
programoknak adott otthont, mint a Bo-
cuse d’Or magyar döntője, a Sirha Buda-
pest Desszert Verseny, a Közétkezteté-
si Szakácsverseny, vagy a most először 
a rendezvényen zajló Jeunes Chefs Rôtis-
seurs, fiatal szakácsok versenyének hazai 
döntője.
Veres István, a Babel Budapest séfje nyer-
te el az első helyezést a Bocuse d’Or Hun-
gary séfverseny döntőjén, így ő és Molnár 
Bence (commis) képviseli Magyarországot 
a tallinni európai döntőn májusban.
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A Modern Mintaüzem Program projektet 
az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint konzor-
ciumvezető és az Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, mint 
konzorciumtag koordinálja és valósítja meg. 

mintagyárakat, mintaüzemeket és min-
taműhelyeket látogatni, szakmai rendez-
vényeken, illetve üzlet- és technológiafej-
lesztő tréningeken és műhelymunkákon 
részt venni. 
A projekt keretein belül kerül megszer-
vezésre évente az ország egyik legsike-
resebb rendezvénye a Modern Gyárak 
Éjszakája, ahol a programsorozat révén 
a magyar családok is kézzelfogható kö-
zelségben tapasztalhatják meg, hogy vá-
rosaikban példaértékű vállalatok, nem-
zetközileg is versenyképes ipari üzemek 
működnek. Az eseményről bővebben: 
https://www.moderngyarakejszakaja.hu/

AZ ÁTFORDULÁSHOZ SZÜKSÉGES  
FOLYAMAT LÉPÉSEI
• Regisztráció
• Önértékelő kérdőív kitöltése és beküldése
• Szolgáltatások kiválasztása és igénybe-

vétele

• Fejlesztési terv készítése és beküldése
• Megvalósított fejlesztése igazolása, fej-

lesztésre vonatkozó sablon kitöltése és 
beküldése

• Az IFKA részéről igazolás kiállítása a 
szolgáltatáson való részvételről

MINTAGYÁR, MINTAÜZEM ÉS  
MINTAMŰHELY LÁTOGATÁSOK MENETE
A mintagyárak, mintaüzemek és min-
taműhelyek látogatásán a honlapon (mo-
dem4.hu) regisztrált 10-15 kis- és közép-
vállalkozás vesz részt. A résztvevőket az 
érintett vállalkozás menedzsmentje fo-
gadja, ezt a munkát pedig, mint projekt-
gazda, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársai segítik.

A programról és az elérhető szolgáltatá-
sokról bővebben a https://modem4.hu/ 
honlapon tájékozódhatnak az érdeklő-
dő vállalkozók.

MODERN MINTAÜZEM PROGRAM – GINOP-1.1.3-16 KIEMELT PROJEKT

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ SOMOGY MEGYEI CÉGEK: 

Büttner és Társai Kft. (https://www.buttner.hu/hu) 
Technológiaváltó alkalmazások: Vállalat irányítási rendszer; 
Adatgyűjtés, valós idejű megfigyelés, elemzés; Egyedi innovatív technológiák fejlesztése.
Székhely: 7500 Nagyatád, Taranyi út ipartelep.
Telephely: 7500 Nagyatád, belterület 2736/4. hrsz. + még 2 másik ugyanitt Nagyatádon

VIDEOTON BATTERY TECHNOLOGIES KFT. (https://battery.videoton.hu) 
Technológiaváltó alkalmazások: LEAN alapelvek; 3D nyomtatás / additív termelés; 
3D szkenner - gyártástechnológia; Adatgyűjtés, valós idejű megfigyelés, elemzés.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Telephely: 8700 Marcali, Kossuth Lajos u. 55.

VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. (https://www.vtep.videoton.hu)
Technológiaváltó alkalmazások: LEAN alapelvek; 3D nyomtatás / additív termelés; 
3D szkenner - gyártástechnológia; Adatgyűjtés, valós idejű megfigyelés, elemzés.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Telephely: 7400 Kaposvár, Izzó u. 3.

A projekt célja a magyarországi konvergen-
cia régiókban működő mikro-, kis- és közép-
vállalkozások szervezeti megújulásának és 
technológiaváltásának elősegítése és támo-
gatása, ezen keresztül a versenyképesség 
javítása, a vállalkozói környezet és kultúra 
fejlesztése olyan összehangolt beavatkozá-
sokkal, amelyekkel elérhető a piachoz való 
magas fokú alkalmazkodás. 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI 
• Modern, példaértékű gyárak, üzemek, 

műhelyek. 
• Korszerű, high-tech megoldásokat szál-

lító cégek. 
• GINOP 1.2.8-20 pályázat nyertes vállal-

kozásai. 
• Nyitott, fejlődni szándékozó kkv-k a 

konvergencia régiókban. (GINOP 1.1.3) 

A PROJEKT SZOLGÁLTATÁSAI 
Egyéni fejlesztési tervek készítéséhez 
rendszer-, illetve szakértői konzultációk 
biztosítása. A projektben lehetőség van 

MACH-TECH és IPAR NAPJAI 2022
2022. május 10-13. között a megújult és új pavilonokkal bővített HUNGEXPO Buda-
pest Kongresszusi és Kiállítási Központban újra az iparé a főszerep, hiszen a 15. jubile-
umi MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiál-
lítás és az új koncepció mentén 9. alkalommal megrendezett IPAR NAPJAI Nemzetközi 
ipari szakkiállítás várja majd a kiállítókat és a látogatókat a világ minden tájáról.

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
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A technikai fejlődés azt is megváltoztatja, 
ahogy az emberek a dolgokat előállítják. A 
múltbelitől teljesen eltérő gyártástechno-
lógiába való átlépést ipari forradalomnak 
is hívják. Az új gyártási technológiák alap-
jaiban változtatták meg az emberek mun-
kafeltételeit és életvitelét. Milyen korábbi 
ipari forradalmak voltak, és most hol tar-
tunk? „Az első ipari forradalomtól az Ipar 
4.0-ig vezető út”
Az első ipari forradalom a 18. században 
kezdődött a gőzenergia használatba véte-
lével és a gyártásgépesítéssel. Az egysze-
rű rokkán előállítható fonál mennyiségét 
a gépesített változat azonos idő alatt meg-
nyolcszorozta. A gőzenergia már korább-
ról is ismert volt. Ipari célú használatának 
megkezdése a valaha volt legnagyobb át-
törés volt az emberi termelékenység nö-

velésében. A szövőszékeknél az izomerő 
helyett ettől kezdve gőzenergiát is hasz-
nálhattak. Az olyan találmányok, mint a 
gőzhajó vagy (mintegy 100 évvel később) 
a gőzmozdony további jelentős változá-
sokat hoztak magukkal, mert az emberek 
és az áruk innentől kezdve kevesebb idő 
alatt tehettek meg nagy távolságokat.
A második ipari forradalom  a 19. szá-
zadban kezdődött az elektromosság és 
a gyártósorokkal felgyorsított termelés 
felfedezésével. Henry Ford (1863–1947) a 
tömegtermelés ötletét egy chicagói vágó-
hídról vette: A sertések szállítószalagokról 
lógtak, és minden hentes csak az állatok 
feldolgozásának egy részfeladatát látta el. 
Henry Ford ezeket az alapelveket ültette 
át az autógyártásba, radikálisan megvál-
toztatva ezzel a gyártási folyamatot. Ko-
rábban egyetlen szerelőállomáson szerel-
ték össze az egész autót, ezután azonban 
a járműveket szerelőszalagon, részfelada-
tonként állították össze – jelentősen gyor-
sabban és alacsonyabb költségek mellett.
A harmadik ipari forradalom a 20. század 
70-es éveiben kezdődött a programozha-
tó memóriájú vezérlőkkel és számítógé-
pekkel megvalósított részleges automa-
tizáció révén. E technológiák bevezetése 
óta mára már teljes gyártási folyamatokat 
tudunk automatizálni – emberi közre-
működés nélkül. Jól ismert példák erre a 
robotok, amelyek előre beprogramozott 
műveletsorokat hajtanak végre emberi 
beavatkozás nélkül.
Jelenleg a negyedik ipari forradalom va-
lósul meg a szemeink előtt. Ez az infor-
mációs és kommunikációs technológiák 
ipari alkalmazását jelenti, és sokszor 
„Ipar 4.0”-ként is emlegetik. Ez a harma-
dik ipari forradalom vívmányaira épül. 
A számítástechnikával már korábban 
kibővített gyártási rendszereket most 
hálózati kapcsolattal bővítik tovább, így 
ezeknek a rendszereknek egyfajta digi-
tális hasonmása jön létre az interneten. 
Ezzel lehetővé válik, hogy ezek a rend-
szerek más létesítményekkel kommuni-
káljanak, valamint hogy saját magukról 
információkat közöljenek. Ez a gyártása-
utomatizálás következő lépése. A rend-
szerek hálózatba kapcsolása „kiberfizi-
kai gyártási rendszerek” létrehozásához 
vezet, és így okos gyárakhoz, amelyek-
ben a gyártási rendszerek, az alkatré-
szek és az emberek hálózaton keresztül 
kommunikálnak egymással, és a gyártás 
szinte automatikus.

Forrás: 
https://www.desouttertools.hu/

MÁR LEHET JELENTKEZNI AZ ÚJ,  
FENNTARTHATÓSÁGI MENTORPROGRAMRA!
Csatlakozzon Ön is a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Országos 
Vállalkozói Mentorprogramjának 
térítésmentes részvételt biztosító 
Vállalkozz Fenntarthatóan! alprog-
ramjához. A közös munka során 
megtapasztalja: a gazdasági fejlő-
dés és a környezettudatos gondolkodás egymást kiegészítve és erősítve mu-
tat a jövő irányába!

A térítésmentesen elvégezhető vállalkozásfejlesztési program egy regisztrációs fo-
lyamat után, minőségi szolgáltatásokkal kínál rugalmas lehetőséget ahhoz, hogy a 
hazai mikro-, kis-, és közepes vállalkozások felzárkózzanak a trendekhez és bővít-
sék ismereteiket a környezettudatos vállalati működés előnyeivel és a fenntartható 
szemléletformálás módszereivel kapcsolatban.
A program során a fenntarthatóság témájában már rutinos mentorok feladata lesz, 
hogy a megvalósítási időszak alatt elérhető rendezvényeken példáikkal ösztönöz-
zék, szakmai tanácsokkal és iránymutatással, valamint jó gyakorlataik megismerte-
tésével támogassák a mentorált kkv-k fenntarthatósági szempontú fejlődését.

Milyen előnyökkel jár a részvétel?
• A környezettudatos szemléletmód napi gyakorlatba építésével növelhető a vál-

lalkozás versenyképessége;
• a program során a vállalkozások megismerhetik, milyen konkrét gazdasági elő-

nyökkel járhat a fenntartható szemléletmód szerinti működés;
• a vállalkozás tagja lehet a valóban felelősségteljesen működő vállalatok közös-

ségének, ahol lehetősége nyílik üzleti kapcsolatépítésre;
• továbbá a résztvevők a projekt sikeres elvégzésével plusz pontokat szerezhet-

nek a GINOP-1.2.8., a VEKOP-1.2.6. és több GINOP Plusz pályázaton.
 
A jelentkezés módja:
A jelentkezéseket a projekt honlapján (vallalkozztudatosan.hu) kialakított online 
jelentkezési felületen keresztül, elektronikus formában lehet benyújtani.

IPARI FORRADALMAK – AZ IPAR 1.0-BÓL AZ IPAR 4.0-BA VEZETŐ ÚT
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Online gazdasági tájékoztatót szervezett a 
SKIK-nél működő Europe Direct Iroda már-
cius 18-án. 

A rendezvény első előadója Török Zoltán, 
a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt. 
A szakember előadása elején kiemelte, 
hogy az orosz-ukrán háború kezdetén 
többféle egyensúlyi forgatókönyv látszott 
lehetségesnek játékelméleti megközelí-
tésben, melyek közül a legrosszabb vált 
valóra Oroszország és a nyugati hatalmak 
lépéseit és a szankciókat illetően. 
Optimista előrejelzések szerint néhány 
hét, a kevésbé optimisták szerint né-
hány hónap múlva kerülhet sor a béke-
tárgyalások lezárására és a háború be-
fejezésére. 
Európa túlnyomó részén jelentős az 
Oroszországtól való energiafüggőség, ami 
nagy kockázatot jelent a szankciók miatt.

Milyen következményekkel jár a há-
ború Európa és hazánk gazdaságára 
nézve?
Az előrejelzések szerint a háború követ-
keztében a gazdasági növekedés – 2019-
es évet  bázisnak tekintve – a várthoz 
képest az EU-ban 2,6 %-kal, Magyarorszá-
gon 3,6 %-kal elmarad. A különbség an-
nak is köszönhető, hogy 2021-ben hazánk 
gazdasági növekedése meghaladta az EU 
átlagát (1. sz. grafikon).
Másik következmény az inflációs hatás, 
ami már a tavalyi évben is jelentős volt 
a COVID miatti helyreállás sajátosságai 
miatt. Ezt a folyamatot tovább erősítette 
a háború. Ugyancsak 2019-et bázisévnek 
tekintve Magyarországon 2023 végére 
25%-kal lesz drágább az élet, melyből 
5,5% a háború hatása. Ugyanez az Euró-
pai Unióban 12,3 %, melyből a háború ha-
tása 4,2%.  

Hazánkban az idei évre 10% infláció vár-
ható – együtt a rezsicsökkentéssel és 
a fogyasztói árak rögzítésével is (2. sz. 
grafikon).
Jelentős forintleértékelődés tapasztalha-
tó, azonban előre tekintve,  a későbbiek-
ben stabilizálódó, erősödő forintra számí-
tunk. 
Emelkedő kamatok várhatóak, 7% körül 
tetőző kamatokkal számolunk. Óvatos 
kamatcsökkenésre csak 2023-ban kerül-
het sor. 

A Bizottság téli előrejelzésének  
eredményei
A tájékoztató rendezvény második részé-
ben Kovács-Toperczer Katalin, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezető gazdasági elemzője beszélt arról, 
hogy a Bizottság hogy látja a gazdasági 
helyzetet. Előadásában kiemelte, hogy 
a jövőt illetően még nagyon sok nyitott 
kérdés van ezért nehéz bármire ponto-
san következtetni.
Az Európai Bizottság minden évben két át-
fogó előrejelzést (tavaszi és őszi), valamint 
két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz 
közzé. Az adatok  valamennyi tagállamra 
vonatkozó, valamint uniós és euróövezeti 
szintű összesített adatokat tartalmaznak.
A legutolsó, téli előrejelzés az orosz-ukrán 
háború előtti viszonyokat tükrözte, leg-
inkább a COVID utáni állapotokra reflek-
tált, és azt mutatja, hogy a tagállamoknak 
hogyan sikerült kijönni a járvány okozta 
sokkból. 
A gazdasági tevékenység erőteljes fel-
lendülése tavaly tavasszal kezdődött és 
ősz elejéig nem is állt meg. A megelőző 
negyedévhez képesti növekedés üteme 
a becslések szerint 2021 utolsó negyed-
évében 0,4%-ra lassult az előző negyedévi 
2,2%-ról. Bár a 2021. őszi gazdasági elő-
rejelzés is lassulással számolt azt követő-
en, hogy az uniós gazdaság 2021 harma-
dik negyedévére visszaállt a világjárvány 
előtti kibocsátási szintre, ez a lassulás az 
előre jelzettnél nagyobb mértékű volt, mi-
vel egyre erőteljesebb ellenszelet kapott 
a növekedés, ami a Covid19-fertőzések 
megugrásával, a magas energiaárakkal és 
a kínálati oldal folytatódó zavaraival ma-
gyarázható.
Az inflációs előrejelzést az őszi előrejel-
zéshez képest jelentősen felfelé módo-
sították. Az inflációt az energiaárak nö-
vekedése is tolja felfelé, amely a gyártási 
folyamatokban meghatározó, ezért jelen-
tős árfelhajtó hatása van. A múlt év vége 
óta az árukategóriák egyre szélesebb kö-

GAZDASÁGI KILÁTÁSOK AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON

1. sz. grafikon

2. sz. grafikon
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rére nehezedik inflációs nyomás, amelyet 
jól mutat, hogy az élelmiszerárak glo-
bális árindexe 10 éves csúcson volt. Az 
energiaárak növekedése és árfelhajtó 
hatása már a háború előtt is látható volt 
(3. sz. grafikon).
Pozitívum, hogy a munkaerőpiaci ada-
tok visszaálltak a 2019. év végi szintre. 
EU szinten 6,5% alatti volt munkanélkü-
liségi ráta, a foglalkoztatottság bővülé-
se minden képzettségi szintet érintett. 
A Bizottság arra számított, hogy a javuló 
munkaerőpiac, a magasabb lakossági 
megtakarítások miatt növekvő fogyasztás  
élénkülést generál, emellett a kedvező 
finanszírozási feltételek, és a tagállamok 
gazdaságát segítő Helyreállítási és Rezi-
lienciaépítési Eszköz által előmozdított 
beruházások erősebben ösztönözhetik a 
gazdaságot. Továbbra is kérdéses, hogy 
a világjárványt lezárhatjuk, vagy még to-
vább kísér bennünket a háborús konflik-
tusok mellett. 

Az Ukrajna ellen zajló orosz agresszió 
és a szankciók várható hatása az EU 
gazdaságára
A Bizottság még nem adott ki előrejelzést 
az Ukrajna elleni orosz agresszió, illetve 
az ahhoz kapcsolódó szankciók gazdasá-
gi hatásaira vonatkozóan. A piaci elem-
zések alapján azonban várható, hogy az 
orosz-ukrán konfliktus és az Oroszorszá-
got sújtó szankciók szűkítik a beszerzési 
lehetőségeket, amelyek hosszabb távon 
magas energia-, nyersanyag- és élelmi-
szerárakat vetítenek elő.  Várható, hogy 
további zavarok keletkeznek az ellátási 
láncokban, a kereskedelmi fennakadások 
miatt csökken a gazdasági aktivitás is.  
A költségvetés kiadási oldala jelentősen 
megugorhat a menekültek kezelésére 
szolgáló az újabb rendkívüli fiskális intéz-
kedések miatt, és úgy tűnik, hogy az EU 
tagországai a jövőben többet fordítanak 
majd a hadi kiadásokra.
Az Európai Unió 27 - nagyon heterogén - 
tagországot tömörítő szervezete relatíve 
gyorsan tudott dönteni a jelenlegi hely-
zetben mind gazdasági, mind humanitári-
us szinten. Az átmeneti védelemről szóló 
irányelv bevezetése megkönnyíti, hogy 
szociális támogatáshoz, munkaerőpiaci 
lehetőségekhez, és oktatáshoz jussanak a 
menekültek, ezáltal könnyebben tudjanak 
integrálódni. 
A kohéziós jellegű alapokat rugalmasab-
bá tették, például olyan módon, hogy a 
Bizottság úgy teszi elérhetővé ezeket a 
pénzügyi forrásokat az ukrajnai mene-
kültek segítéséhez és befogadásához 
kapcsolódó költségekre, hogy azokhoz 

nem szükséges a tagországoknak hozzá-
járulást biztosítani. Emellett egyéb jog-
szabályi keretet is hozzáigazít a Bizott-
ság a jelenlegi körülményekhez, például 
az állami támogatási szabályok átmeneti 
lazításával. Emellett természetesen nem 
elhanyagolható a tagállamok hozzájáru-
lása és humanitárius segítsége elsősor-
ban az Ukrajnával szomszédos országok 
részéről. 

Európai Unió 2021-27-es  
költségvetésének alakítása
Az Egyesült Királyság kilépése és a COVID 
járvány következményei miatt a 2021-27-
es költségvetést teljesen más gazdasági 
környezethez kellett igazítani, mint a ko-
rábbit. Folyamatosan változtak a körül-
mények és prioritások, amelyhez próbál 
alkalmazkodni az európai költségvetés 
is. Amíg továbbra is fontos szerepet kap 
a kohézió és az agrárszektor támogatása, 
markánsabban érvényesül a zöld és digi-
tális átállás ösztönzése. Jelentős összege-
ket szán az EU a kutatás-fejlesztésre, okta-
tásra (Erasmus). Forrást biztosít migráció 
kezelésére, határvédelemre és biztonság-
politikára, stb. 

Emellett az Európai Unió pénzügyi érde-
kei is előtérbe kerülnek. Ezt a célt szolgálja 
a az uniós költségvetés védelmét szolgá-
ló, általános feltételrendszerről szóló ren-
delet, amely az uniós források védelmét 
jelenti olyan esetekben, amikor valamely 
tagállamban a jogállamiság elveit meg-
sértve használnak fel uniós pénzeke, vagy 
fennáll ennek kockázata. Ez akár a kifize-
tések felfüggesztésével is járhat.
Az európai költségvetésnek komoly hatá-
sai vannak a gazdasági növekedésre, az 
alábbi ábrán látható, hogy az egy főre jutó 
éves GDP mekkora átlagos növekedést tu-
dott elérni az egyes tagországokban. Ma-
gyarországon átlagosan 3,5% körüli éves 
növekedés köszönhető az EU-s támogatá-
soknak (4. sz. grafikon).
A  Next Generation EU  (NGEU) egy  több 
mint 800 milliárd eurós ideiglenes  esz-
köz, melynek célja, hogy hozzájáruljon a 
koronavírus-világjárvány okozta közvet-
len gazdasági és társadalmi károk keze-
léséhez és helyreállításához.  Központi 
eleme a Helyreállítási és Rezilienciaépí-
tési Eszköz (RRF), amely 724 milliárd 
euró keretösszegig nyújt hitelt és vissza 
nem térítendő támogatást a tagállamok-

3. sz. grafikon. Az infláció növekedése – különösen az energiaárak miatt

4. sz. grafikon. Az európai költségvetés gazdasági hatásai az egyes tagállamokra
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nak, hogy elősegítse reformjaikat és be-
ruházásaikat. 
Az RRF-ből finanszírozott vissza nem térí-
tendő támogatást a tagországok között a 
következőképpen osztják el: A vissza nem 
térítendő támogatás 70%-ának elosztását 
az adott ország népessége, gazdasági fej-
lettsége és munkanélkülisége alapján ál-
lapították meg. A fennmaradó 30% függ a 
népességtől és attól, hogy hogyan alakult a 
gazdasági teljesítmény 2020-ban, illetve a 
2020-21-es időszakban. Ez utóbbi 30% el-
osztását a Bizottság a korábbi előrejelzések 
alapján ugyan már tagországokra lebontva 
meghatározta, de ezt a tényleges adatok 
alapján 2022. június 30-ig frissíteni fogja.
Ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz hoz-
zájuthassanak a tagországok egy helyre-
állítási és alkalmazkodóképességi tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, amit a 
Bizottság előre meghatározott értékelé-

si elvek mentén értékel és a Tanács hagy 
jóvá.  A tervek reformokat és beruházá-
sokat kell, hogy tartalmazzanak. Az esz-
köz felhasználását szabályozó rendelet 
előírja, hogy a kapott forrás legalább 
37%-át zöld átállásra kell fordítani, 20%-
ot pedig a digitális átállásra. Fontos cél a 
versenyképesség növelése. A terveknek 
tartalmaznia kell olyan intézkedéseket 
is, amelyek a szociális területekre, az 
egészségügy megerősítésére és a kö-
vetkező generáció támogatására vonat-
koznak. Tehát az a cél, hogy modernebb 
gazdaságot építsünk, amely képes ellen-
állni az új kihívásoknak. Minden egyes 
reformhoz, beruházáshoz mérföldköve-
ket, célokat kell meghatározni. Ameny-
nyiben ezek teljesülnek, akkor lehet a 
kifizetést kezdeményezni.
Az alábbi táblázat azt foglalja össze, 
hogy Magyarországnak mekkora az „or-

szágborítéka”, azaz mekkora összegeket 
kötnek le a költségvetésből kifejezetten 
Magyarország számára a 2021-2027-es 
időszakban. Ez magába foglalja azokat 
a forrásokat, amik a hagyományos költ-
ségvetés alapjaiból származnak és a fent 
említett - ideiglenes – NGEU forrásait is.
 Az EU költségvetésének egyre több 
olyan kiadása van, ami nem köthető 
egy tagországhoz, hanem mindegyiket 
szolgálja. Ilyen pl. a védelempolitika, 
a határvédelem, migrációs politika, az 
űrkutatás, stb. Így tehát Magyarország 
közvetve még további előnyökhöz, tá-
mogatásokhoz jut. Ezen kívül fontosak 
azok az alapok, amelyekre közvetlenül 
tudnak magyar vállalatok, szervezetek 
Brüsszelben pályázni. Ezek a nem köz-
vetlenül Magyarországnak „allokált” tá-
mogatások nincsenek a lenti táblázat-
ban feltüntetve. (Lásd. táblázat!)

Millió euróban

Alapok
2014-2020 2021-2027 2021-2027

2018-as áron Folyó áron

ERDF (beleértve interreg-et), EFS+, CF 21 889 20 054 22 646

Közös Agrárpolitika – közvetlen befektetések 9 075 7 906 8 928

Vidékfejlesztési Alap 3 502 2 931 3 309

Egyéb (ReactEU, Igazságos Átállás Alap) – 1 161 1 250

Helyreállítási és rezilienciaépítési eszkö, vissza nem térítendő támogatás – 6 257 7 170

ÖSSZESEN 34 466 38 309 43 303

Legfontosabb  EU-s források Magyarország számára 2021-2027

Az Európai Unió  arra törekszik, hogy vi-
lágszinten versenyképesebbé tegye ipa-
rát, valamint fokozza annak autonómiáját 
és alkalmazkodó képességét.
Emellett az EU az iparára támaszkodva 
kíván vezető szerepet betölteni a  klíma-
semlegességre  való átállásban és a  di-
gitális átalakulásban. A cél az, hogy az 
EU a változás, az innováció és a növe-
kedés hajtóerejévé váljon.
A  stratégiai autonómia  jegyében az EU 
csökkenti másoktól való függését, például 
az alapvető fontosságú anyagok és tech-
nológiák, az élelmiszer-ellátás, az infra-
struktúra és a biztonság tekintetében. 
70 évvel az alapító atyák után nemzedé-
künk első számú célja az európai straté-
giai autonómia megteremtése. Európa 
számára most kezdődik el igazán a 21. 
század.

Új európai iparstratégia
Új korszak kezdődött Európa történeté-
ben, melyet a klímasemlegességre való 
törekvés és a digitális transzformáció 
fémjelez. Az európai iparstratégia azt hi-
vatott garantálni, hogy az európai ipar 
vezető szerepet tudjon játszani ebben a 
folyamatban.
Az Európai Tanács 2019 márciusában 
felkérte az Európai Bizottságot, hogy ké-
szítsen hosszú távú iparpolitikai tervet. 
Ennek nyomán a Tanács a 2019. máju-
si következtetéseiben  2030 távlatában 
felvázolta iparpolitikai jövőképét. Az 
Európai Bizottság 2020 márciusában köz-
zétette új iparstratégiáját.
2020 októberében az Európai Tanács is-
mét rámutatott arra, hogy  ambiciózus 
európai iparpolitikát kell folytatni annak 
érdekében, hogy az EU ipara:

• fenntarthatóbbá
• zöldebbé
• világszinten versenyképesebbé
• és reziliensebbé váljon
A Covid19-válság nyomán a Bizottság 
2021 májusában aktualizálta az új ipar-
stratégiát, amellyel az egységes piac re-
zilienciájának erősítésére, valamint annak 
biztosítására törekszik, hogy az EU vezető 
szerepet töltsön be a kettős átállásban.

AZ EU IPARPOLITIKÁJA



A roamingdíjakat eltörlő rendelet hatálya 
2022. június 30-án járt volna le, de a márci-
usi ülésen további 10 évvel meghosszabbí-
totta az Európai Tanács és a Parlament.

A képviselők kiterjesztik a roaming politikát, 
hogy az európaiak továbbra is plusz költsé-
gek nélkül telefonálhassanak, üzenhesse-
nek és internetezhessenek az EU bármely 
pontján. A tervezett kiterjesztés része a 
digitális átállási stratégiának, amely az EU 
egyik prioritása. Mintegy 170 millió ember 
élvezheti annak előnyeit, hogy az EU-n belül 
a hazaihoz hasonlón költségeken telefonál-
hat és internetezhet. A rendszer az Európai 
Gazdasági Térség egész területén működik, 
ami magában foglalja mind a 27 uniós or-

szágot, valamint Izlandot, Liechtensteint 
és Norvégiát. Emellett jobb barangolási 
szolgáltatásokat biztosít az utazók számá-
ra. Ahol egyenértékű hálózatok állnak 
rendelkezésre ott a felhasználók példá-
ul ugyanazt a mobilhálózati minőséget 
és sebességet kapják, mint otthon. Az új 
szabályok azt is biztosítanák, hogy az em-
berek a segélyszolgálatokkal való kapcso-
latfelvétel esetében ingyen hívhassanak, 
küldhessenek SMS-t vagy használhassa-
nak egy alkalmazást.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELFOGADTA  
A TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜLI ROAMING MEGHOSSZABBÍTÁSÁT
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Szegeden rendezték meg a magyar Europe 
Direct és Európai Dokumentációs Központ 
hálózatnak az idei év első országos talál-
kozóját márciusban.

Az eseményen Richard Kuehnel, az Európai 
Bizottság Kommunikációs Főigazgatósá-
gának igazgatója is részt vett személye-
sen. Kuehnel arról beszélt, hogy milyen 
fontos a fiatalok integrációja az Európai 
Uniós tevékenységekbe, így minél több 
csatornán keresztül el kell érnünk őket. 
Az idei évet az EU A fiatalok évének nyilvá-
nította, mert az elmúlt két év járványhely-
zete miatt őket érte a legtöbb hátrány. A 
diákok számára szervezett programok és 
külföldi utak, mint például az Erasmus ál-
tal adott lehetőségek kompenzálhatják az 
őket ért hátrányokat. 
A találkozón az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviseletének tagjai is részt vet-
tek, az általuk szervezett workshopon az 
aktuális ügyek és az ezzel kapcsolatos ész-
revételek, problémák kerültek terítékre. A 
workshop csapatépítő jellegének köszön-
hetően jobban megismerhették egymást 
a Europe Direct irodák új kollégái, akik 

idén vettek részt először ilyen országos 
szintű találkozón. Lővei Andrea, az Euró-
pai Parlament Kapcsolattartó irodájának 
vezetője az irodák jövőbeli munkájáról 
beszélt és a közelgő programok szervezé-
séről. Tekintve, hogy az elmúlt két év jár-
ványhelyzete miatt számos program nem 
került megrendezésre, ezért kiemelkedő-
en fontos, hogy a megvalósítható esemé-
nyeken minél több fiatal vegyen részt. 
A meghívott előadok között volt Pelle Anita 
egyetemi docens, aki az Európai Unió gaz-
dasági szerepéről és a COVID hatásairól 
beszélt, emellett az ukrán-orosz háború 
lehetséges gazdasági következményeit is 
felvázolta.
Az Európai Unió aktuális témájában tar-
tott előadást Szigeti Borbála, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének 
jogásza, aki a jogállamiságról az orosz-uk-
rán háború okozta menekülthelyzetről 
beszélt előadásában.
A nap végén sor került egy kis ünneplés-
re a szegedi Europe Direct iroda 15 éves 
fennállása alkalmából. Az irodák munka-
társait ízletes, Europe Direct logóval ellá-
tott tortakölteménnyel lepték meg.

AZ EURÓPAI TANÁCS 
MEGHOSSZABBÍTOTTA 

CHARLES MICHEL  
ELNÖK MANDÁTUMÁT 
Az elnökség a 2022. 
június 1-jétől 2024. 
november 30-ig 
tartó két és fél éves 
időszakra szól. Az 
„EU csúcs”-nak is 
nevezett Európai 
Tanács a tagállami érdekek legmaga-
sabb szintű képviselője, amely meghatá-
rozza az Unió által követendő általános 
politikai irányvonalat. Nem tartozik az 
Unió jogalkotó intézményei közé, tehát 
nem vitat meg és nem is fogad el jogsza-
bályokat. Az Európai Tanács nem hiva-
talos elnöke korábban az Európai Unió 
Tanácsának elnökségét ellátó ország 
kormány- vagy államfője volt, azonban 
2009-től a lisszaboni szerződés értelmé-
ben, az elnöki pozíció fél év helyett 2 és 
fél éves időtartamú lett, és a tagállamok 
vezetői maguk választanak elnököt.
Charles Michel 2019. december 1. óta 
van hivatalban az Európai Tanács el-
nökeként, azelőtt 2014-2019 között 
Belgium miniszterelnöki pozícióját töl-
tötte be. A jogász végzettségű politikus 
1999-ben lett országgyűlési képviselő, 
ezt követően 2006-ban Wavre város 
polgármestere. 2007-től 2011-ig a belga 
kormány együttműködési és fejlesztési 
miniszterének nevezték ki. Ebben a po-
zícióban addig maradt, amíg meg nem 
választották a Református Mozgalom 
vezetőjének 2011-ben, majd a 2014-es 
választások után az ország miniszterel-
nöke lett.

A  EUROPE DIRECT HÁLÓZAT TALÁLKOZÓJA



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
2022-ben 15. alkalommal rendezi meg 
a Szakma Sztár Fesztivált Budapesten, a 
Hungexpo területén április 25-27. között.  
Ebben az évben első alkalommal a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamarával együttmű-
ködve kerül megrendezésre a program, 
mely keretében valósul meg a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny, az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny és a IX. 
WorldSkills Hungary Nemzeti döntője. A 
fesztiválon 86 szakmában több mint 200 
tanuló verseng a legjobbaknak járó elis-
merésért, emellett szakmai és szórakoz-
tató programok is várják az érdeklődőket 
a tevékenységszigeteken és standokon.
A versenyre az első két napon kerül sor, 
míg az utolsó napon az ünnepélyes ered-
ményhirdetés következik.
A verseny célja a magyar szakképzés szín-
vonalának további emelése, eredménye-
inek széleskörű bemutatása, valamint a 
szakképzésben részt vevő tehetséges ta-
nulók számára lehetőséget biztosítani a 
megmérettetésre és a kiemelkedő ered-
mények elérésére. 
A program a szakmai érdeklődőkön kívül 
bárki számára nyitott, de előzetes regiszt-

rációhoz kötött (www.szakmasztar.hu/
Regisztráció). A döntőn a gyakorlati ver-
senymunkák elkészítésének folyamatát a 
látogató közönség is figyelemmel kísérheti, 
így a pályaorientáció folyamatába jól illesz-
kedő rendezvényen részt vevőknek lehe-
tősége nyílik megismerni a szakmák leg-
kiválóbb tanulóit, és mivel több szakma is 
képviselteti magát, így a pályaválasztás előtt 
állóknak lehetősége van megismerni a kü-
lönböző szakmák szépségeit, eredményeit.
A Szakma Sztár Fesztiválra kilátogató 
szakképző iskolai tanulók számára jelen-
tős motivációt jelenthet, hogy a verse-
nyen munka közben láthatják a pozitív 
példát felmutató versenyző társaikat, akik 
több ezer látogató előtt mutathatják meg 
tudásukat, és szerezhetnek elismerést 
önmaguknak, felkészítő tanáraiknak és 
iskolájuk számára is. 
Az érdeklődő általános iskolák és szakkép-
ző intézmények diákjait a területi kamarák 
egynapos szakmai kirándulás keretében – 
az Innovációs és Technológia Minisztérium 
által, a GFA-KA terhére biztosított támoga-
tásból – ingyenesen viszik a rendezvényre, 
ahol szakmai tárlatvezetésen vehetnek 
részt, valamint az egyes szakmák standja-
in a nekik szóló feladatokban kipróbálhat-
ják a különböző szakmák alapfogásait, ez-
zel is elősegítve a szakmák megismerését, 
a pályaválasztási döntést.
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
mintegy 400 Somogy megyei diák utazta-
tását szervezi meg a Szakma Sztár Feszti-
válra, ahol a Somogy megyéből döntőbe 

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL 2022

került diákokat is buzdíthtják a versenyen. 
A Somogy megyei területi előválogató-
kon156 tanuló méretette meg magát, a 
tanulók közel 1/3-a legalább 60%-os ered-
ményt ért el, amely a tanulók és az őket 
felkészítő pedagógusok felkészültségét is 
bizonyítja, közülük heten jutottak tovább 
az országos válogatókra.
Az országos válogatón elért eredmények 
alapján a döntőbe 3 Somogy megyei tanu-
ló jutott, akiknek gratulálunk kiváló ered-
ményükhöz.

Somogy megye döntős tanulói:

Lakatos Máté
Épület- és szerkezetlakatos
Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

Szalai Máté
Festő, Mázoló, tapétázó
Kaposvári SZC Lamping József 
Technikum és Szakképző Iskola

Sovány Petra
Pincér
Kaposvári SZC Széchenyi István 
Technikum és Szakképző Iskola

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
2022-ben is aktívan részt vesz a pályao-
rientációs rendezvények szervezésében, 
amelynek keretében a 8. osztályos álta-
lános iskolai tanulók sikeres középiskolai 
felvétele után a 7. osztályos tanulók pá-
lyaorientációja került előtérbe. A tanulók 
szakmák iránti érdeklődésének felkeltése 
érdekében az idei évben is szerveztünk 
üzemlátogatásokat az általános iskolai 7. 
osztályos tanulók részére.
Április hónapban öt iskola 7. évfolyamos 
diákjai kaptak lehetőséget arra, hogy Ka-
posváron a kereskedelem, a szépészet, a 
turizmus-vendéglátás, a gépészet, és az 
elektronika és elektrotechnika ágazatokban 
működő vállalkozásokat ismerjen meg kö-
zelebbről üzemlátogatás keretében.
Az üzemlátogatások során a tanulók 2 cso-
portban (külön a lányok és külön a fiúk) 
naponta 4-4 vállalkozást tekintettek meg 
működés közben, ahol megismerkedhet-
tek a különböző szakmák napi feladatai-
val, a szakképzésben rejlő lehetőségekkel, 
valamint a diákoknak lehetőségük nyílott 

a már szakképzés során duális képzésben 
részt vevő tanulókkal is találkozni.
Az üzemlátogatások során rengeteg im-
pulzus és a vállalkozások működésével 
kapcsolatban megszerezhető ismeret 
mellett az egyes helyszíneken az adott 
szakmákhoz kapcsolódó játékos felada-
tok is várták a 7. osztályos tanulókat, akik 
a rendezvények ideje alatt az adott szak-
mákkal és a szakképzéssel kapcsolatos 
kérdéseiket is feltehették.

Az április hónapban lezajlott üzemlátogatá-
sokon az alábbi iskolák tanulói vettek részt:

KKZKÁI Toldi Lakótelepi Tagiskola
KKZKÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola
Bölcsesség Kezdete Baptista Ált. Isk. Bodrog
KKZKÁI Kinizsi Lakótelepi Tagiskola

A programok megszervezését az NFA-KA 
terhére, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által biztosított támogatásból 
valósítottuk meg.

ÜZEMLÁTOGATÁSOK 2022.

112022. április



A szakképzés gyakorlatias, a munkaerőpi-
acon jól használható tudást és kompeten-
ciákat biztosít. Az érettségi végzettséggel 
rendelkezőknek számos területen – 25 
éves korig nappali rendszerű képzésben, 
tanulói jogviszonyban – van lehetősége 
egy jó szakma elsajátítására.
Érettségi után a kétéves képzés fél év 
ágazati alapoktatásból és az azt követő 
szakirányú oktatásból áll. A szakirányú 
oktatás duális képzőhelyen vagy annak 
hiányában iskolai tanműhelyben telje-
síthető.

Ösztöndíj, pályakezdési juttatás
Az ágazati alapoktatás ideje alatt min. 
8.000,-Ft/hó ösztöndíj jár.
Az ágazati alapoktatást követően, abban 
az esetben, ha a szakirányú oktatás nem 
duális képzőhelyen történik, akkor tanul-
mányi eredménytől függően az ösztöndíj 
összege havonta 8.000 és 59.000 forint 
között alakul.
Rászorultsági helyzet és jó tanulmányi 
eredmény alapján egyéb támogatás is 
igényelhető, az első szakmát tanulónak 
a sikeres vizsgát követően pedig pá-

SZAKMÁT TANULNI MENŐ!!
SZAKMAVÁLASZTÁS ÉRETTSÉGI UTÁN

lyakezdési juttatás jár, mely összege a 
vizsga eredményétől függően 2022-ben 
133.000-302.000 Ft között van.

Szakképzési munkaszerződés
Sikeres ágazati alapvizsgát követően a 
szakirányú oktatás idejére duális képző-
helyi oktatás esetén szakképzési mun-
kaszerződést köt a tanuló és a duális 
képzőhely, amely alapján munkabér jár. 
A munkabér összege 2022-ben havonta 
minimum bruttó 100.000 forint. Ezen fe-
lül további juttatások is megillethetik a 
tanulókat.
Azoknak az érettségizett fiataloknak, 
akik nem szeretnének felsőoktatásban 
továbbtanulni, esetleg nem sikerül a 
főiskolai felvételijük, számukra kiváló 
lehetőséget jelent Somogy megye szak-
képző intézményeinek kínálata. Érett-
ségit követően egy, a munkaerőpiacon 
keresett szakma elsajátításával biztos 
megélhetést alapozhatnak meg pá-
lyakezdőként.
Számos területen - így gépipar, építőipar, 
vendéglátás, informatika ágazatokban is– 
egyre nagyobb a szakember hiány, így a 

Informatikai szakemberekre egyre na-
gyobb szükség van, így az ágazat szakmái 
jó választást jelentenek mindazoknak, aki-
ket érdekel a digitális világ, a számítógép 
működése és rejtelmei, vagy a programo-
zás és a telekommunikáció. Az itt végzett 
szakemberek könnyedén el tudnak he-
lyezkedni a munkaerőpiacon. 
Somogy megye szakképző intézményei 
az informatika és távközlés ágazat alábbi 
képzéseinek indítását tervezik megfelelő 
számú érdeklődő esetén: 

A Kaposvári Szakképzési Centrumban
Informatikai rendszer-  
és alkalmazás-üzemeltető technikus
Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 
Technikum és Gimnázium 

fiatal jól képzett, motivált fiatalokra nagy 
szükség van a munkaerőpiacon!
Az érettségit követő szakképzésben rej-
lő lehetőségekről az érdeklődők kiadvá-
nyunkból is tájékozódhatnak, mely elér-
hető kamaránk honlapján, FB oldalán, 
illetve átvehető személyesen is pályaori-
entációs tanácsadónknál.

Érettségire épülő  informatikai képzések
Kaposvári SZC Dráva Völgye  
Technikum és Gimnázium 
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki 
Technikum és Kollégium
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár  
Közgazdasági Technikum

Siófoki Szakképzési Centrumban
Informatikai rendszer-  
és alkalmazás-üzemeltető technikus
Siófoki SZC Baross Gábor Technikum 
és Szakképző Iskola
Siófoki SZC Mathiász János  
Technikum és Gimnázium
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Siófoki SZC Mathiász János  
Technikum és Gimnázium
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KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB

A kedvezményt  
nyújtó neve Szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,

elérhetőség

AQUA-HORVÁTH Kft.
Szoláriumbérlet 10% AQUASUN Szolárium

Kaposvár, Zárda u. 13.Vákuumos, infrás, és kollagénes fekvő kerékpár bérlet 10%

Balatincz László
Villanyszerelés munkadíj 5%

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

Balogh Zita Fello-logopédia felnőtteknek, beszédállapot felmérés 50% Kaposvár, 70/41-39-954

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.
Borostyán Vendéglő Étlap szerinti ár, rendezvények ételárai 5% Várda, Petőfi u. 182.

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

Dinasztia Cukrászda Tortarendelés 10% Siófok, Kálmán Imre  
sétány 2/c.

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 per-
ces konzultáció és segítségnyújtás alsós gyermekek szülei szá-
mára 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%
bevetelnovelesseoval.hu
SKIK2022 kuponkód 
használatával

Flotta Grande Kft. Trattoria la Prima étlapján szereplő étel, ital 10% Trattoria Étterem
Kaposvár, Fő u. 2.

A 2022 évi tagkártya a tagság igazolásán 
kívül feljogosít a Kamarai Kedvezmény-
kártya Klub   által nyújtott kedvezmények 
igénybevételére! Az akció keretében ön-
kéntes kamarai tagok nyújtanak különféle 
kedvezményeket önkéntes kamarai tagok 
számára. Jelenleg már több, mint 60 féle 
kedvezményes szolgáltatást nyújt a klub.  

kamarai tagok számára. A célunk nem-
csak az, hogy tovább emeljük a kamarai 
tagság értékét. Azon dolgozunk, hogy az 
önkéntes tagok egyre inkább egy üzleti 
közösséget alkossanak. Ahol stratégiai 
együttműködések alakulnak ki, aktív kom-
munikáció, tapasztalatcsere zajlik a tagok 
között és talán még új barátságok is szü-
letnek. 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 a tagok hozzá fordulnak 
először. A kedvezménykártya közösséget 
folyamatosan kommunikáljuk, megjele-
nítjük különböző kiadványainkban, a ked-
vezményprogramhoz csatlakozó vállalko-
zásokat pedig hónapról-hónapra külön is 
bemutatjuk. De szeretnénk, ha azok a vállal-
kozások, akik most a csatlakozás lehetősé-

gét mérlegelik, nemcsak ezt látnák benne. 
Hanem azt is, hogy az extra üzleteknél jóval 
többet kaphatnak. Kölcsönösséget, össze-
fogást, valahova tartozást. Olyasmit, ami-
nek az árfolyama soha nem látott magassá-
gokba emelkedik majd az elkövetkezőkben.

KI CSATLAKOZHAT  
A KEDVEZMÉNYT ADÓKHOZ?
Lényegében bármelyik önkéntes kamarai 
tag. 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

Mit nyer a kedvezményt adó? Reklámot, 
extra figyelmet és annak esélyét, hogy a 
tagok hozzá fordulnak először! 

Csatlakozzon Ön is!
Az akció keretében önkéntes kamarai ta-
gok nyújtanak kedvezményeket önkéntes 
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KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA KLUB
A kedvezményt  

nyújtó neve Szolgáltatás Kedvezmény Igénybevétel helye,
elérhetőség

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.huKonferenciahívásos beszédfejlesztés ingyenes

Első alkalommal történő nyelvtanfolyami  beiratkozáskor tan-
könyvcsomag ingyenes

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%

Liget Gasztro Kft. A Dorottya Bisztro étlapján szereplő étel, ital
A Hotel Dorottya szobáinak listaára 10% Hotel Dorottya

Kaposvár, Széchenyi tér 8.
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.

Pintér József

Hőszivattyú telepítés
Gázvezeték kiépítés
Központi fűtés szerelés
Gázkészülék karbantartása, javítása
BWT vízlágyító beszerelés, beüzemelés
Gázvezeték, gázkészülék felülvizsgálata

5% pinterj9@gmail.com
70/320-24-10

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.huTermékek 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%
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BEMUTATJUK A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT!

Angoltanulás Happy Enddel

Sokan a pandémia alatt fedezték fel, hogy 
az online megbeszélések világa nem is ör-
dögtől való. A Happy End angol nyelvisko-
la tanulói legalábbis így voltak vele. Ami-
kor elvonult a vész és vissza lehetett volna 
térni a hagyományos oktatási formához, 
80 tanulóból mindössze 2 jelezte, hogy 
élnének vele. A többiek felfedezték, meny-
nyire kényelmes, hatékony és gazdaságos 
így nyelvet tanulni. Sőt! Az English Calling 
kapcsán (ami egy online csoportos be-
szédgyakorlat) a tanulókat még biztatják 
is: merészkedjenek ki otthonról, menje-
nek olyan helyre, ahol mások is hallhatják 
őket. Ez először talán kicsit szívdobogtató, 
de aztán rengeteg önbizalmat ad. A tanu-
lók pedig imádják. Aki nemcsak tanulni 
akar angolul, hanem meg is tanulni, aki el 
akar jutni oda, hogy meg is mer szólalni, 
röviden: aki azt szeretné, hogy az angolta-
nulásnak happy end legyen a vége, az ne 
gondolkodjon tovább!

Ahol a varázslat kezdődik

Amikor a lakás, a ház új színekbe öltözik, az 
kicsit olyan, mintha újjászületne. A meglévő 
problémái, hiányosságoi ugyan nem tűn-
nek el – de ahogy gyönyörködünk benne, 
annyira könnyű megfeledkezni róluk. 
A varázslat pedig a Festékházban kez-
dődik. A Falcon-Color Festékház (a Fal-
con-Ház kistestvére) 2016-ban született 
és azért jött a világra, hogy a hivatásos és 
műkedvelő színeznivágyóknak alapanya-
got, eszközöket, támogatást, inspirációt 
adjon. 
Mindenféle-fajta festék, minden szüksé-
ges eszköz és segédanyag, minden elkép-
zelhető és elképzelhetetlen színárnyalat 
kikeverése, amit a családias hangulat, a 
különleges kedvesség, az akadályokon 
áthatoló segítenivágyás tesz kihagyha-
tatlan kombinációvá. A hab a tortán ez 
esetben a hőszigetelés, amennyiben ezen 
törjük a fejünket, akkor sem kell másho-
va mennünk. Mit mondhatnánk még? A 
Falcon-Color Festékház igazán sokszínű 
megoldás.

Az autód háziorvosa

32 év nagy idő. Hányan húznak le 32 
évet ugyanazon a munkahelyen? Grósz 
Gyula és a Grósz Autódiagnosztika már 
32 éve gyógyítja a kaposváriak autóit. 
Autóvillamosság, autószerelés, diag-
nosztika és klíma javítás/karbantartás 
lényegében minden márka minden tí-
pusához. 
Mert nemcsak az összegyűlt tapaszta-
lat hatalmas, több mint 400 típushoz 
rendelkeznek gyári diagnosztikai szoft-
verrel. Így szinte mindig megtalálják a 
kisördögöt, akárhova is bújt el. És bár 
a rutinmunkákat is készséggel vállal-
ják, igazán attól vannak elemükben, ha 
nyomozni kell. Amikor a hiba okának 
a felderítése önmagában is kihívás. Ez 
mondjuk érthető, 32 év után ki jönne 
lázba a húszezredik olajcserétől? Ettől 
persze még az olajcserét is megcsinál-
ják, az igényesen végzett munka pedig 
önmagában is örömet okoz. Nem mel-
lesleg, a szerviz mellett autókereske-
dést is üzemeltetnek. 
Aki nem találta meg az autószerelőjét, 
esetleg a korábbival épp véget ért a 
románc, az mindenképpen nézzen el a 
Dombóvári út és a Mező Imre utca sar-
kára! 32 év nem hazudik.

A jobb cégek jobban kommunikálnak

Akinek már legalább 10 fős vállalkozása 
van, biztosan jobban érti, mire utal a régi 
mondás, miszerint „nem tudja a jobb kéz, 
hogy mit csinál a bal”. A kommunikáció, 
szerepe és fontossága még mindig alu-
lértékelt - pedig a kommunikáció lénye-
gében maga az együttműködés. Ahol az 
együttműködés csikorog, ott a kommuni-
kációval van baj. Sokszor nagyobb, mint 
gondolnánk. De a nagy baj nagy lehetőség 
is, hiszen ez azt jelenti, hogy a cég műkö-
désében még rengeteg potenciál rejlik. 
Az Ispiro Consulting Kft. ezt a potenciált 
segít felszabadítani már 15 éve. Tizenegy-
néhány fős kisvállalkozásoknak éppúgy, 
mint több ezer fős nagyvállalatoknak. Te-
vékenységük a vállalati kommunikáció tel-
jes palettáját lefedi és ebbe még olyan eg-
zotikum is belefér, mint a pletykakutatás. 
A vállalati pletyka ugyanis közvetlen mu-
tatója a kommunikáció hiányosságainak. 
Aki azon gondolkodik, van-e még több a 
cégében, ne tegye! Telefonáljon!

A KÖZÖSSÉGI MARKETING ÜZLETI LEHETŐSÉGEI
Április 6-án a Közösségi marketing üzleti 
lehetőségei címmel tartott Lévai Richárd 
online marketing specialista előadást a 
SKIK-nél.
Lévai Richárd több marketing könyv szer-
zője, egy felmérés szerint 2015-ben a 
kommunikációs szakma véleményvezér 
toplistájának dobogós helyezettje, 
2016-ban a VOSZ az Év Vállalkozója cím-
mel tüntette ki, referenciái között olyan 
nevek szerepelnek, mint a Bosch, a 
CEWA fotókönyv, a Piatnik vagy éppen a 
Telenor,  első magyar szakértőként vehe-
tett részt a Facebook Marketing Partner 
programban. Mindezek mutatják, hogy 
igazán kiváló tanítómestertől tudhatták 
meg a résztvevők, hogy miként lehet nö-
velni a vásárlók számát és a bevételt az 
online közösségi média segítségével. A 
szakértő a jövőt is felvázolta: közeledik 
a háromdimenziós metaverzum világa, 
ahol  az emberek headseteken át dolgoz-
nak és szórakoznak, és ez át fogja szőni 
mindennapjainkat.
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MEGHÍVÓ 
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

AZ ELMÉD VALÓDI EREJE 
című rendezvényére

IDŐPONT: 
2022. április 28. (csütörtök)  10.00 óra 

HELYSZÍN: 
Kaposvár, Anna u. 6. SKIK Székház, II. emeleti tanácsterem 

ELŐADÓ: 
Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

Mindegy, hogy milyen gépek, eszközök, kütyük vesznek kö-
rül, egyikőjük fejlettsége sem fogható ahhoz, amire az elméd 
képes. De ahogy a világ legjobb számítógépével sem mész 
sokra, ha nem tudod, hogyan kell használni, ugyanígy, az el-
méd képességeit is csak korlátozottan tudod kihasználni - ha 
nem vagy tisztában azzal, hogyan működik.
Ezért lenne fantasztikus, ha mindannyian kapnánk egy út-
mutatót hozzá, valamikor még iskolás korunkban. Ja, hogy 
nem kaptunk? Akkor itt az idő, hogy legalább részlegesen 
pótoljuk!

A TARTALOMBÓL:

• Mi az igazság a megoldhatatlan problémákról?
• Képes-e tévedni az elme? De akkor miért tűnik úgy, hogy 

igen?
• Hogyan épül fel az elme és mennyire csodálatos a tudata-

latti hatalma?
• Mi a gondolkodás 3 szintje és melyik kettő sodor bajba?
• Mi a gondolkodás 3 akciója és hogyan segítheti ez az intelli-

gencia növelését?
• Hogyan kell önmagadat és a helyzeteket megfelelően érté-

kelni?
• Mi az introvertáltság valódi oka és hogyan használhatjuk ezt 

fel az elme jobb működéséhez?
• Hogyan használhatjuk fel az élet alaptörvényét arra, hogy 

jobb állapotba kerüljünk?
• Mi a legpontosabb mutatója annak, mennyire vagy önma-

gad? Hogyan lehet ezt a képességeid javítására használni?

Az előadás 24 évnyi tanulás és kutatás kivonata. Az idő 
rövidsége miatt nem lesz szó olyan terápiákról, ame-
lyekhez szakember segítsége szükséges. Kizárólag azok-
ra a módszerekre összpontosítunk, amelyeket alkalmaz-
ni tudsz a mindennapok során.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  
Rendezett önkéntes kamarai tagoknak térítésmentes 

Regisztrált vállalkozásoknak: 3.000.- Ft/fő

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: 
82/501-025, athurzo@skik.hu

7 Outlook e-mail tipp, mellyel időt 
takaríthat meg a munka során és 

megkönnyítheti az életét

Szeretne még hatékonyabban dolgozni és további gyakorlati tip-
peket kapni? Jöjjön el május 5-én a Somogy Informatika díjmen-
tes üzleti informatikai rendezvényére! 

Időnként valóban nehéz feladat nyomon követni és rendsze-
rezni az online levelezéseket, különösen akkor, ha ezen kívül 
még millió dologra kell odafigyelni a napi feladatvégzés során. 
Sokszor ráadásul pont a körülményes e-mailezés az, ami akadá-
lyozza a munka tényleges elvégzését. Ha szeretne munkájában 
több időt felszabadítani és könnyebbé tenni az életét, Önnek is 
érdemes pár egyszerű változtatást eszközölnie az e-mailjei ke-
zelése során. A hatékony e-mail használat ráadásul kevesebb 
informatikai támogatást igényel, ha a dolgok elkerülhetetlenül 
lelassulnak vagy leállnak!

1. Az aláírások beállításával időt takaríthat meg! 
Ha olyan munkakörben dolgozik, ahol rendszeresen kell ha-
sonló válaszokat kiküldenie, esetleg gyakori vásárlói vagy ügy-
fél kérdésekre kell válaszolnia, jelentős időt takaríthat meg, ha 
olyan előre megírt aláírásokat állít be, amelyek tartalmazzák a 
rendszeresen használt szövegrészeket. A lényeg az, hogy ne úgy 
nézzenek ki, mint az aláírás részei, tehát címkézze a szokásos 
aláírását az üzenet végére. Ezentúl tehát, ha egy általános vá-
laszt igénylő e-mailt kap, elég egyszerűen a Válasz gombra kat-
tintania és kiválasztania az előre beállított aláírást. Így másod-
perceken belül válaszolhat az üzenetekre. Ezzel pedig rengeteg 
időt takaríthat meg hosszú távon.

2. Küldjön késleltetett e-maileket! 
Ez egy rendkívül hasznos tipp olyan felhasználóknak, akik haj-
lamosak a feledékenységre. Legtöbbször az emberek csak bi-
zonyos időpontokban szeretnének e-maileket kapni, ez pedig 
fokozottan igaz a napi vagy heti tevékenységekről szóló frissí-
tésekkel vagy emlékeztetőkkel kapcsolatban. Ám a rengeteg 
teendő közepette könnyen előfordulhat, hogy elfelejti időben 
elküldeni ezeket az e-maileket.
A probléma sokszor az, hogy az embernek korábban jut eszébe 
kiküldeni az üzeneteket, de amíg vár a megfelelő alkalomra, idő 
közben kimegy a fejéből a feladat. Ilyenkor jön jól az elhalasztott 
kézbesítés funkció, ami lehetővé teszi, hogy megírja és elküldje 
az e-mailt bármikor, amikor eszébe jut, de a kézbesítést beál-
líthatja egy Ön által megadott tetszőleges időpontra. Ez a lehe-
tőség az Outlook felugró ablakában található, ami az e-mailek 
kiküldése alkalmával jelenik meg. Lépjen a Beállítások elemre, 
majd a felső menüben válassza a „késleltetett kézbesítés” lehe-
tőséget.

3. Használjon csoportokat az e-mailek rendszerezéséhez! 
Gyakran nehéz a beérkező üzeneteket számontartani, vagy 
egy adott levelezést nyomon követni, ha naponta számos 
e-mailt kap. Az Outlook egyik hasznos funkciója azonban le-
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MEGHÍVÓ
a Somogy Informatika  

„Irány a felhő 2022”
című díjmentes üzleti konferenciájára,

melynek szakmai együttműködő partnere
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara.

IDŐPONT: 

2022. május 5. csütörtök 9:30-13:30 

HELYSZÍN: 

Somogy Flandria Inkubátorház 
7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1.

Büféebéd, kávé, frissítők

A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

Ismerje meg azokat az üzleti informatikai megoldásokat, 
amelyek az Ön aktuális kihívásaira is választ adnak, legyen 
szó távmunkáról, adatbiztonságról vagy vállalkozása infor-
matikai háttérének korszerűsítéséről! 
 
Szakértői előadások, helyi cégek esettanulmányai, inspiráló 
kerekasztal-beszélgetések

REGISZTRÁCIÓ:  
rendezveny@sominfo.hu 

hetővé teszi az e-mailek beszélgetések szerinti csoportosítá-
sát. A funkció az összes olyan e-mailt rendszerezi, amelyek 
ugyanannak a levelezésnek a részét képezik. Így a beérkező 
levelek sokkal rendezettebbnek tűnnek, különösen akkor, ha 
hosszú és részletes beszélgetésekbe küldik, ahol mindenki 
mindenkinek válaszol.

4. Hozzon létre mappákat a gyakran keresett tartalmakhoz! 
Az Outlookban található egy praktikus keresősáv, amely hasz-
nos lehet, mikor konkrét levelezéseket keres. Van azonban 
egy ennél is jobb módszer, ha azon kapja magát, hogy ismé-
telten ugyanazokat a tartalmakat tallózza. Hozzon létre egy 
„keresési mappát” az Outlook-ban a mappa lapján található 
„új keresési mappa” elemre való kattintással! Ez a lépés ha-
tékonyan segít időről-időre megtalálni az adott személyektől 
származó üzeneteket, vagy azokat az e-maileket, melyek egy 
adott kulcsszót vagy kifejezést tartalmaznak. Ezután a mappa 
mindig elérhető lesz az Outlook bal oldalán, a többi mappa 
között.

5. Állítson be szabályokat az e-mailek automatikus rendsze-
rezéséhez! 
Ezzel a rendkívül praktikus opcióval különböző szabályokat állít-
hat be az Outlook számára, hogy az e-maileket rendszerezze a 
megérkezésükkor. Így például az adott személytől kapott, vagy 
adott kulcsszóval rendelkező üzeneteket az Outlook egyből egy 
meghatározott külön mappába helyezi át. Dönthet úgy is, hogy 
az e-mail feladójától vagy tartalmától függően az Outlook külön-
böző jelző hangokat játsszon le vagy jelezze, ha csak másolatot 
kap és nem Ön az e-mail fő címzettje.

6. Archiválja vagy törölje a régi e-maileket! 
Ha Ön Exchange-kiszolgálót használ, az összes e-mailjét ez a 
szerver tárolja. Kevesen tudják, hogy az e-mailek akkor is fenn-
maradnak a szerveren, mikor a számítógépen kitörlik azokat. 
A törlés így tehát csak a beérkező levelek közül távolítja el az 
üzeneteket. Azonban ha valóban szeretné törölni őket, nyomja 
meg a Shift + törlés billentyűket, vagy lépjen be a törölt elemek 
mappába, és ott távolítsa el őket véglegesen.
A régi üzenetek végleges törlésének előnyei:
Több tárhely  – Ha túllépi a lefoglalt tárhelyet, előfordulhat, 
hogy egyes e-mailek nem érkeznek meg a fiókjába vagy a szá-
mítógépére. Ha az Ön cége Exchange-kiszolgálót használ, az a 
veszély is fennáll, ha a kiszolgáló megtelik, az üzenetek nem jut-
nak el maradéktalanul a vállalat minden munkatársához. Fontos 
tehát, hogy véglegesen törölje azokat az e-maileket, amelyekre 
már nincs szüksége, különös figyelmet fordítva a nagy melléklet-
tel rendelkező üzenetekre.
Kevesebb rendetlenség – A régi e-mailek archiválása azt jelen-
ti, hogy szükség esetén továbbra is elérheti őket. Ennek ellené-
re nagyon csekély az esélye annak, hogy 6 hónap elteltével is 
szüksége lesz ezekre a levelezésekre. Ha egy dedikált mappába 
helyezi és tömöríti a régi e-maileket, fiókja rendezettebb lesz, 
így könnyebben megtalálhatja benne a fontosabb üzeneteket.
Csökkentett terhelés a rendszeren – Ha az Ön Outlook fiókjában 
több ezer üzenet sorakozik a beérkező levelek közt, az kétség-
kívül azt jelenti, hogy a szoftver betöltése sokkal tovább tart. Ez 
különösen abban az esetben okoz napi szintű kellemetlenséget, 
ha már régebbi gépet használ.

7. Végül minden tipp közül a leghasznosabb:  
Ésszerű e-mail feldolgozás! 
Ha nap, mint nap nap rengeteg e-mailt kap, az egyik leghasz-
nosabb tipp Önnek, ha a nap folyamán csak három megha-
tározott időpontban dolgozza fel az e-mailjeit. Például meg-
nézheti a levelezését, amikor megérkezik az irodába, ezt 
követően közvetlenül ebéd után, majd a nap végén az irodá-
ból való távozás előtt.
Ezzel jelentősen megnövelheti munkavégzése hatékonyságát. 
A cél az, hogy a nap folyamán háromszor válaszoljon a beér-
kező levelekre, vagy intézkedjen velük kapcsolatban, majd tö-
rölje vagy archiválja a már feldolgozott az e-maileket. Minden, 
ami nem igényel különösebb műveletet vagy választ, szintén 
törölje vagy helyezze a megfelelő mappába. Ezáltal naponta 
háromszor ürülhet ki a postafiókja és nem kell folyamatosan 
az e-mailekkel foglalkoznia, vagy percenként ellenőriznie, 
hogy mi történt a levelezéseiben.

IRÁNY A FELHŐ 2022 KONFERENCIA 
Szeretettel várják az ingyenes kaposvári rendezvényen 

május 5-én!

www.skik.hu
K A T T I N T S O N  R Á N K !

172022. április



A SKIK évek óta vissza nem térítendő támogatások nyújtásával 
segíti az önkéntes kamarai tagokat. Az önkéntes tagok idén is-
mét hatféle-, a versenyképességet elősegítő támogatást vehet-
nek igénybe. A kialakított rendszer sokoldalú, számos területet 
felölel, így lehetőség van arra, hogy mindenki megtalálhassa a 
neki leginkább megfelelő-, üzleti   tevékenysége   szempontjából 
leghasznosabb támogatási formát.  

1. Informatikai eszközbeszerzés támogatása 
A digitalizáció jelentőség az utóbbi években jelentősen felérté-
kelődött. A vállalkozásoknak az informatika területén folyama-
tosan szüksége van fejlesztésekre, szoftver, hardver és egyéb 
eszközök beszerzésére. Ezt a támogatási formát  akár telefonok, 
pénztárgépek   vásárlására, honlapkészíttetésre, fejlesztésre is 
lehet fordítani. 

2. Kamarai tagvállalkozások és alkalmazottaik képzési 
költségeinek támogatása. 
A vállalkozások versenyképességének meghatározó eleme, 
hogy rendelkezésre álljon a szükséges jól képzett munkaerő. A 
SKIK ennek érdekében vissza nem térítendő módon támogat-
ja a tagvállalkozások és alkalmazottaik képzési, továbbképzési 
költségeit. 
A SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. által szervezett tan-
folyamokra, mesterképzésre, illetve bármely más külső képző 
cég által szervezett tanfolyamra,  nyelvi képzésre, akár ONLINE 
képzésekre is igénybe vehető.

3. Széchenyi Kártya Program hitelek kamattámogatása. 
A kamara a tagok finanszírozási gondjainak enyhítésére-, a 
pénzhez jutás költségének csökkentésére   kamattámogatást 
biztosít tagjai számára. Ennek a támogatásnak köszönhetően a 
tagok a Széchenyi Kártya Program újraindítási hiteleit akár 0%-
os kamattal vehetik igénybe. 

4. Külföldi piacra jutás támogatása 
a. Idegen nyelvű nyomtatott promóciós anyagok, külföldön 

megjelenő hirdetések és egyéb exportot segítő marketin-
geszközök készíttetésének-, valamint külföldi kiállításokon, 
vásárokon történő megjelenés, piackutatás támogatása 

b. A külföldi versenytársak-, az EU-s tagországok üzleti viszo-
nyainak megismerését szolgálják azok a csoportos szak-
mai utak, vásárlátogatások, melyeket szintén vissza nem 
térítendően támogat a kamara. 

5. Pályázatkészítés, üzleti tanácsadás, GDPR  és minőség-
biztosítási rendszerek bevezetésének, tanúsíttatásának 
támogatása. 
A pályázati forrásokhoz jutás fontos a vállalkozások fejlesztése 
és versenyképessége érdekében. A kamara a vállalkozók pályá-
zati  aktivitásának ösztönzésére támogatja tagjai pályázatkészí-
tési költségeit. A versenyképesség szempontjából ugyancsak ki-
emelt jelentőségük  van a minőségbiztosítási rendszerek, ezért 
ezek bevezettetéséhez, megújításához szintén támogatást nyújt 
a kamara. 
6. Gyakorlati képzők képzéssel kapcsolatos költségeinek 
támogatása.  
A SKIK fontos szerepet tölt be a szakképzésben, és kiemelt fi-
gyelmet fordít a megyében folyó gyakorlati képzésre. Ezért is tá-
mogatja a gyakorlati képzést folytató kamarai tagvállalkozások 
képzéssel összefüggő költségeit. 
A támogatások odaítélése és igénybevétele a jelentkezések sor-
rendjében történik.A támogatásokra nem pályázhat lejárt köz-
tartozással rendelkező vállalkozás.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK 2022

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb információ: 
Békefiné Dobozi Beatrix, ügyfélszolgálati vezető  (82/501-024, bbekefine@skik.hu).

A pályázati felhívások a kamarai honlapon megtalálhatók.

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 ka-
marai honlapon egy hónapra. Lehetőség van az újságban szórólapok, 
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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Az iFOOD Élelmiszer Klaszter április 5-én 
szervezett, PROAGRO projekthez is kapcso-
lódó  találkozójának témája a mellékter-
mék hasznosítása volt. 

a Dél-Dunántúlon. Az iFOOD Élelmiszer 
Klaszter tagjai számára ezzel megnyílik a 
lehetőség személyre szabott szolgáltatá-
sok igénybe vételére, amelynek része az 
agrár-élemiszeripari együttműködések 
fejlesztése, a digitális megoldások meg-
ismertetése és az üzletközpontú digitális 
fejlesztések elősegítése. 
A projekt keretében 4 tematikus work 
shoppal és hálózatépítő eseménnyel vár-
ják a klaszter tagjait, valamint minden 
olyan agrár-élelmiszeripari vállalkozást és 
az iparághoz kapcsolódó szereplőt, akik 
versenyképességüket, piaci szerepüket 
erősíteni, növelni kívánják; nyitottak az új, 
digitális megoldások alkalmazására; ér-
deklik őket hazai és nemzetközi jó gyakor-

PROAGRO PROJEKT:  
TANÁCSKOZÁS AZ ÉLELMISZERIPARI MELLÉKTERMÉKEKRŐL

Az iFood Élelmiszer Klaszter az Innomine 
Digital Innovation HUB-al közös konzor-
ciumban nyert el egy Európai Uniós pro-
jektet PROAGRO néven, melynek megva-
lósítása 2022. szeptember 30-ig tart, célja 
pedig a agrár-élelmiszeripari vállalkozá-
sok digitális átalakulásának támogatása 

latok. Az április 5-i 
találkozón kiderült:  
a somogyi élelmi-
szeripar szereplői 
keresik a megol-
dást a mellékter-
mékek hasznosítá-
sára. Jó példaként 
említhető, hogy 
Kometa 99 Zrt-nél 
keletkező hatezez 
tonna anyagot már 
nem kell elszállíta-
niuk, hanem hely-
ben csontlisztet, 
ipari zsírt készíte-
nek tavaly átadott 
üzemükben. A Fi-
no-Food Kft. is azon 
dolgozik, hogy mi-

nél több mellékterméket tudjon haszno-
sítani. A trágyát visszaöntözik a földekre, 
szárítási technológiával pedig granulátum 
készül belőle a házi kertek számára. A 
sajtkészítés során keletkező savóból pél-
dául gyümölcsital- és testépítő termékek 
alapanyagai készülhetnek.
Dr. Borbély Csaba, a MATE Agrár- és Élel-
miszergazdasági Intézetének docense 
előadásában elmondta: a háztartások a 
teljes élelmiszer hulladék mennyiség 30-
40 százalékát adják. Az Egyesült Királyság-
ban átlagosan 160 kilogrammnyi hulladék 
keletkezik háztartásonként, hazánkban 
hatvan kiló. Megfigyelhető, hogy minél 
gazdagabb egy ország, annál pazarlóbban 
bánik az élelmiszerrel. 

ÚJRA! Passzold vissza Tesó! kampány
Ha még mindig lapul a fiókban megunt, használaton kívüli mobiltelefon, ne habozz, passzold vissza!

Miért is fontos mindez? Mobiltelefonjainkhoz olyan ásványok szükségesek, melyek kitermelése súlyos kör-
nyezetvédelmi veszélyekkel jár. Ilyen például a koltán bányászat is, mely Afrika szívében gorilla-populációk 
élőhelyét dúlja fel. Mindezt tetézi, hogy az esőerdők irtása és az orvvadászat fokozottan védett fajokat so-
dornak a kihalás szélére. Ezen fémek újrahasznosítása enyhítheti a károkat.

E célt szolgálja a Passzold vissza Tesó! program és kampány, amelyet öt évvel ezelőtt a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért 
Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg és egyre népszerűbb. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara az előző kampányhoz már 
csatlakozva rekordmennyiségű-, közel 30 kg mobilkészüléket gyűjtött össze. 

A tavaszi kampány március 22. és május 22. között tart, 24 kijelölt gyűjtőponttal szerte az országban. 
Az együttműködő szervezetek célja a kampánnyal, hogy minél több adatmentes, már nem használható mobilkészüléket, GPS-t vagy 
táblagépet  és ezekhez használt töltőket vegyenek át adományként, elősegítve ezzel a  körforgásos gazdaságot és  segítve  ezáltal 
a kongói főemlősök élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét.   A körforgásos gazdaság elvei szerint a visszagyűjtött 
telefonokból a feldolgozás során kinyert fémek újrahasznosításra kerülnek.

GYŰJTŐPONT:  SKIK Székház, Kaposvár, Anna u. 6. földszinti előtérben kihelyezett doboz
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2022-BEN TOVÁBBRA IS IGÉNYELHETŐK 
A SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI HITELEK!

Igénylés a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban  
Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon és Siófokon!

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.

Kamarai 
hozzájárulás: 

LEJÁRT  
A HATÁRIDŐ!
A gazdasági kamarákról szóló tör-
vényben meghatározott évi 5.000,- 
Ft kamarai hozzájárulás jövőbeni 
megfizetésével kapcsolatban a kö-
vetkezőkről 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 

12100011-10639683 
számú bankszámlára,  

változatlanul 
március 31-i határidővel! 

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

Kérjük, aki még nem tette meg, 
mielőbb pótolja!

 

Amennyiben az Ön vállalkozásá-
nak, illetve az Ön által vezetett 
vállalkozásnak a 2021. december 
31-ét megelőző időszakra vonat-
kozóan hátraléka van a kamarai 
hozzájárulás megfizetése vonat-
kozásában, úgy azt változatlanul a 
székhelye szerint illetékes területi 
kereskedelmi és iparkamara felé 
szíveskedjen rendezni.
 

Kérjük, hogy a jövőbeni  
befizetéseinél a fentiek szerint  

szíveskedjen eljárni.


