
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!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves 
kamarai adatszolgáltatáshoz szükséges 
adatlap beküldési határideje egyéni és 
társas vállalkozásoknak egyaránt minden 
év május 31.

Kamarai Kedvezménykártya 
Klub

Somogyi sikerek a Szakma 
Sztár Fesztiválon

Kamarai adatlap 
beküldése május 31-ig!

Három somogyi diák is sikeresen 
szerepelt a  Szakma Sztár Fesztiválon. 

A Kaposvári Szakképzési Centrum két 
tanulója dobogós helyen végzett, a 
harmadik diák pedig az ötödik helyezéssel 
gazdagodott.
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Május 14-én tartotta meg hagyományos 
Európa napi rendezvényét a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamaránál műkö-
dő Europe Direct Somogy Iroda. Az ese-
ménynek a meteorológia is kedvezett, 
gyönyörű napsütéses időben várták az 
érdeklődőket a Deseda parti Fekete Ist-
ván Látogatóközpontnál, ahová gyerme-
kes családok, fiatalok és idősebbek szép 
számmal látogattak ki.
Az ingyenes gyermek- és családi progra-
mok mellett a rendezvényen a Europe 

EURÓPA NAP A DESEDA PARTON
Direct iroda munkatársai tájékoztatást 
adtak az EU-val kapcsolatos témákban, 
legyen szó oktatásról, munkavállalás-
ról, utazásról vagy az Unió céljairól. 
Az Európa-napot számos programmal 
színesítették, melynek keretében értékes 
nyereményeket lehetett nyerni.   A szó-
rakoztatást többek között Európa sátor 
játékokkal, EU-totó, logikai és ügyességi 
feladatok szolgálták. 
A programok közül sokakat vonzott a Fuss 
ma a holnapért! elnevezésű Európa napi 

futás, melyre négy kategóriában lehetett 
nevezni: 3, 5 és 10 km-es távon, és a legki-
sebbeknek a gyermekfutam kategóriában 
lehetett indulni. 
A rendezvényt idén is a Fekete István 
Látogatóközponttal együttműködve, a 
Madarak ás Fák Napjához kapcsolóan 
szervezete meg az Europe Direct Iro-
da, melynek aktualitása, hogy mindkét 
szervezet prioritásai között szerepel a 
környezetvédelem, a „zöldebb” Európa 
irányvonala. 
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EURÓPA-NAP
Minden évben május 9-én ünnepeljük az 
Európai Unió megalakulását, amely idén 
már 72 éves működését tudhatja maga 
mögött.
Az Európai Unió elődje az Európai Szén 
és Acélközösség, majd később az Európai 
Gazdasági Közösség Robert Schuman fran-
cia külügyminiszter kezdeményezésére 
jött létre, aki 1950 május 9-én javaslatot 
tett egy országok közötti közös együttmű-
ködésre.
Schuman javaslata elsősorban arra irá-
nyult, hogy az első és második világháborúban egymás ellen harcoló európai orszá-
gok vonják közös irányítás alá a szén és acéltermelésüket, egy esetleges következő 
háborút megelőzve ezzel.
Francia- és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és Olaszország is 
csatlakozott a kezdeményezéshez, ezért 1951 áprilisában aláírták az első Szén és Acél-
közösséget létrehozó Párizsi Szerződést, amit az európai integráció első lépcsője volt.
A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon döntöttek arról, hogy minden évben 
május 9-én ünnepeljük az Európai Unió napját.  
Magyarországon az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletéhez tartozó Europe 
Direct hálózat minden évben gyermekeknek és családoknak szervezett programokkal, 
koncertekkel és nyereményjátékkal ünnepelni a csatlakozás napját. Évente megrende-
zik Budapesten az Európa napi futást, ahol mindig annyi kilométeres távot futnak le a 
lelkes résztvevők, ahány éve tagjai vagyunk az Európai Uniónak, tehát idén 18 km a cél.

JEGYZET
SZERETÜNK EURÓPA!
Gyorsan múlik az idő! Talán csak a folya-
matos változás az állandó. S talán az, hogy 
Európa újra és újra zajló megalkotásához 
mindig az éppen adott korszakban élőknek 
kell a legtöbbel hozzájárulniuk. A ránk ma-
radt örökségből és a tankönyvekből úgy 
tudjuk: mi, magyarok legalább ezer éve itt 
vagyunk, hogy a Kárpát-medencében szi-
lárd államot hozva játszunk Európa nagy-
nagy színpadán. A szerepünk persze más 
és más, de igazából most sem történik ez 
másként, mint már oly sokszor.
Európa – akárhogy is nézzük, mindig a 
szabadság jelképe volt. A maga módján 
mindig komolyan vette a jövőt, s annak ki-
hívásait. Akkor is, amikor 1950. május 9-én 
Robert Schumann francia külügyminiszter 
mondott egy nagy-nagy – máig hallatszó – 
beszédet. Ő ott és akkor Európa megőrzői 
közül a béke megőrzése érdekében Euró-
pa gazdasági egységének megalapozására 
tett javaslatot. A béke megőrzése érdeké-
ben!
Tény, hogy a szén- és acélközösség ötlete 
az európai nemzetek nagy közös fórumá-
nak, az Uniónak az alapját vetette meg. 
Aztán kihívásról kihívásra, válságról válság-
ra, két világrend vonzásában és taszításá-
ban csordogált a bővülő Unió ügye, míg 
egyszer csak jött a Covid, aztán meg egy 
igencsak közeli háború, amely újra pró-
bára teszi a földrész reakcióképességét. 
Verseny van és együttműködés, amelyben 
hol ez, hol az az erősebb. Tagadhatatlanul 
történelmi reformok indultak el az Európai 
Unióban a koronavírus-válság és az orosz 
ukrán háború hatására, ám minden koráb-
binál másabb helyzetben szükségképpen 
új irányt vesz az integrációs lendület. Mi-
közben szükségszerű szankciópolitikákról 
folyik a szó és egységes fellépésről, nem 
feledhető, hogy ma nekünk éppen az Euró-
pát naggyá tevő sokféleség megőrzéséért 
folytatott küzdelemben jut szerep. Azzal 
együtt, hogy ezt a sokféleséget immár egy 
kegyetlen, barbár háború is veszélyezteti. 
Számunkra Európa ma azt is jelenti: nemet 
mondunk az agresszióra, nemet mondunk 
a háborúra!
Az új Európa a sokféleség Európája, amely 
nem lehet soha az intoleráns és erőszakos 
véleményhegemónia színjátékának ered-
ménye. Csak a közös, ám szabad gondol-
kodás, a véleménypluralizmus visz előre, s 
vezet a szabadságba!
Bármekkora is most a kihívás, bármeny-
nyire nehéz is a dolgunk, mi szeretjük Eu-
rópát, mert Európa számunkra mindig is 
a szabadságot jelentette! Az eltérő adott-
ságúak, de egyenrangúak szabadságát! 

Lengyel János

18 ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Magyarország 2004. május 1.-én csatlakozott az Európai Unió-
hoz. Az Európai Unió történetének legnagyobb bővítésére ke-
rült sor ebben az évben, ugyanis kilenc másik ország is aláírta 
a csatlakozási szerződést: Észtország, Lettország, Litvánia, Len-
gyelország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Málta, Ciprus.  A 
belépést a 2003. április 12.-i népszavazás előzte meg, amelyen a 
választópolgárok 46 %-os részvételi aránnyal vettek részt és 84 

%-uk támogatta a csatlakozást. Az Európai Unióba való belépéssel számos lehetőség 
nyílt meg Magyarország előtt is mind a fejlődés és a felzárkózás, mind az egyéni esé-
lyek tekintetében. A csatlakozás megnyitotta a határokat a munkavállalás, továbbá 
az áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgásának érdekében. A tagállamok állam-
polgárainak tájékoztatására számos intézményt és irodát hoztak létre országszerte, 
valamint az Európai Bizottság rendeletben szabályozta az uniós dokumentumokhoz, 
adatbázisokhoz való ingyenes, szabad hozzáférést.
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Az Európai Unió alapértékei 
Az EU nem csak egy közös piac, hanem értékközösség. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikke foglalja össze azokat az alapérté-
keket, amelyek mentén működik. Ezek az értékek: az emberi mél-
tóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlő-
ség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, 
beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait

súlyos megsértésének egyértelmű veszélye. A mechanizmus  le-
hetővé teszi a Tanács számára, hogy figyelmeztesse az érintett 
uniós országot, mielőtt az értékek súlyos megsértése ténylege-
sen bekövetkezne.  
A (2) bekezdés szerinti szankcionáló mechanizmus alkalmazására 
akkor kerülhet sor, ha valamely tagállam súlyosan és tartósan 
megsérti az említett értékeket. Ilyen esetben a Tanács felfüg-
gesztheti a kérdéses uniós országnak a Szerződések alkalma-
zásából származó egyes jogait, beleértve az ezen országot a Ta-
nácsban megillető szavazati jogokat. 

Jogállamisági mechanizmus
A jogállamiság megléte az említett uniós alapértékekhez kötő-
dik. Az Európai Bíróság álláspontja szerint egyértelmű kapcsolat 
áll fenn a jogállamiság érvényesülése és az uniós költségvetés 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának elve között, 
ezért annak be nem tartása súlyosan sértheti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az Európai Parlament és a Tanács 2020/2092. számú 
rendelete meghatározza a jogállamiság elveinek a tagállamok-
ban történő megsértése esetén elfogadandó intézkedéseket és 
a követendő eljárást. 
A szabályozás lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy 
párbeszédet kezdjen az érintett uniós országgal, hogy meg-
előzze a jogállamisággal szembeni rendszeres fenyegetések 
fokozódását. Amennyiben a tagállam nem teszi meg a szüksé-
ges lépéseket, az intézkedések magukban foglalhatják az uniós 
kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztését, a finanszí-
rozás csökkentését, valamint az új megállapodások megkötésé-
nek a tilalmát.

Kizárható-e egy tagállam az Európai Unióból?
Az Európai Unió jogállamisági eljárásának fő eszköze az uniós 
pénzek visszatartására. Ha ezek az eszközök nem bizonyulnak 
hatásosnak és nem sikerül megfelelni a kritériumoknak akkor 
felmerül a kérdés: vajon az Európai Unió kiléptethet egy tagál-
lamot?
Adam Lazowski, a Westminsteri Egyetem uniósjog-professzora 
erre a kérdésre, azt a választ adta, hogy nem! Egy ilyen folyamat 
valószínűleg évekig tartana, ami végül kudarcot vallana. Ennek 
az az oka, hogy az EU egyszerűen nem számolt ezzel a lehe-
tőséggel, tehát „Jogi értelemben nincs olyan apparátusuk, hogy 
kiutasítsanak egy tagállamot, ellentétben például az Európa Ta-
náccsal, ahonnan néhány héttel ezelőtt kizárták Oroszországot”.

MIT TEHET AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPÉRTÉKEINEK VÉDELMÉBEN?

1. ábra: Az Európai Unió alapértékei

Amikor egy tagjelölt ország tagállammá válik, egy olyan jogi 
struktúrához csatlakozik, amely azon az alapvető előfeltevésen 
alapul, mely szerint minden tagállam osztozik az összes többi 
tagállammal az Unió alapjául szolgáló számos közös értékben, 
és elismeri, hogy azok osztják ezen értékeket vele, amint azt az 
EUSZ 2. cikke kimondja. A tagállamok jogszabályainak és gya-
korlatainak meg kell felelniük az Unió alapját képező közös érté-
keknek (EUSZ 49. cikke)

Mi történik az alapértékek megsértése esetén?
Attól függően, hogy mely érdekeket sért egy tagállam, különbö-
ző eljárási mechanizmusokat lehet kezdeményezni. Az uniós jog 
megsértése esetén indított kötelezettségszegési eljárást, az alap-
értékek megsértése esetén az EUSZ 7. cikke szerinti eljárást, az 
uniós költségvetés védelmében pedig az ún. jogállamisági me-
chanizmust lehet indítani illetve alkalmazni.

A 7. cikk szerinti eljárás 
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke az uniós alapértékek 
betartatását szolgálja. Két fázisból áll, megelőző és szankciós 
szakaszból:

2. ábra: A 7. cikk szerinti eljárás lépései

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti megelőző mechaniz-
mus csak abban az esetben aktiválható, ha fennáll az értékek 
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2022. április 25-27. között rendezték meg a 
XV. Szakma Sztár Fesztivált, ahol 86 szak-
mában több mint 200 tanuló versenyzett, 
emellett szakmai és szórakoztató progra-
mok várták az érdeklődőket a Hungexpo 
területén.

Ebben az évben első alkalommal a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamarával együttmű-
ködve került megrendezésre a program, 
mely keretében a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny, az Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny és a IX. WorldSkills Hungary 
Nemzeti döntője is lezajlott. 
Parragh László, a rendezvény főszervező-
je, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) elnöke a rendezvény megnyitóján 
örömmel jelentette be, hogy folytatódik 
a több mint egy évtizedes múlttal rendel-
kező Szakma Sztár Fesztivál. Fontosnak 

nevezte, hogy folyamatosan növekszik a 
szakmák bemutatását felvállaló Szakma 
Sztár Fesztivál, a tizenöt évvel ezelőtti 
induláskor 15 szakmában, mostanra 86 
szakterületen versenyeznek a diákok, az 
agrárium belépésével pedig szinte a teljes 
magyar gazdaságot lefedik. Hozzátette: a 
rendezvénysorozat nyilvánosságával el kí-
vánják érni, hogy minél többen lássák, egy 
jó szakma felér egy diplomával.
Az MKIK elnöke elmondta, hogy kiemelt 
cél a szakképzés, a felnőttképzés és a 
felsőoktatás kapcsolatának erősítése. Az 
MKIK elnöke ismertette, hogy 6995 diák 
indult el az idei szakmák versenysoro-
zatán, közülük került ki a több mint 200, 
döntőben versenyző fiatal szakember, és 
kiválasztják a nemzetközi szakmai verse-
nyeken a magyar indulókat is. A fesztivál-
ra az ország minden részéből érkeznek 

pályaválasztás előtt álló diákok, köztük 
általános iskolások - jegyezte meg.
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a 
programra 405 tanuló utaztatását biztosí-
totta Somogy megye általános iskoláiból 
és szakképző intézményeiből, az Innováci-
ós és Technológia Minisztérium által, a GFA-
KA terhére biztosított támogatásból.
A szakmai versenyek megtekintése mellett, 
rengeteg kiegészítő programmal várták a 
szervezők az érdeklődőket, így többek kö-
zött a fesztiválra kilátogatók kipróbálhatták 
a makett szerelést a légijármű-műszerész 
standnál, a marcipánkészítést a cukrász 
mesterségnél, a szögbeütést az ácsoknál, 
volt LEGO-ból történő házépítés a kőmű-
veseknél, kvízjátékok a kereskedőknél, to-
vábbá kulcstartó készítés pólófonalból a 
női szabó mesterségnél, valamint hegesztő 
szimulátor kipróbálására is volt lehetőség.

XV. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL

SOMOGYI SIKEREK A SZAKMA SZTÁR VERSENYEN
Az országos döntőbe jutó somogyi diákok 
és felkészítő tanáraik időt és energiát nem 
sajnálva heteken keresztül készültek a ver-
seny fináléjára. A befektetett munka végül 
meghozta a gyümölcsét és diákjaink kiváló 
eredményeket érték el.

Három somogyi diák is sikeresen szere-
pelt a  Szakma Sztár Fesztiválon. A Ka-
posvári Szakképzési Centrum két tanulója 
dobogós helyen végzett, a harmadik diák 
pedig az ötödik helyezéssel gazdagodott.

Először egy írásbeli versenyen kellett di-
ákunknak sikeresen szerepelnie, majd a 
díszterítés, élőmunka és szóbeli felelet-
ben kellett bizonyítania, így került be a 
döntőbe – mondta el Horváth Csaba, a 
Kaposvári Szakképzési Centrum Széche-
nyi István Technikum és Szakképző Iskola 
oktatója, aki Sovány Petra pincér szakos 
tanulót készítette fel. 

Sovány Petra, oktatójával, Horváth Csabával

Hozzátette: a tanórákon kívül is sokat 
gyakoroltak a nívós versenyre. – A döntő-
ben három fogást kellett felszolgálnom, 
a díszítésnek a debreceni virágkarnevál 
hangulatát kellett idéznie és még kevert 
italt készítettem – mondta el a tanuló, aki 
ötödik helyen végzett. Hozzátette: nagyon 
örül az elismerésnek, szeretne érettségiz-
ni, majd a vendéglátóipari főiskolán to-
vábbtanulni és ezt követően a szakmában 
dolgozni.

Szalai Máté heteken keresztül készült a 
Szakma Sztár Versenyre Hideg Zsigmond 
oktatójával. – Az iskolában a gyakorla-
ti feladatokat többször megcsináltuk, a 
megmérettetésen Máté egy műkandal-
lót díszített kő hatású polisztirolrral, fa 
utánzatú lábazattal, valamint fölé a Csiky 
Gergely Színházat ábrázoló fotótapétát 
tette fel – mondta el a szakoktató. Szalai 
Máté hozzátette: izgatottan vágott bele a 

versenybe, de a jó csapatnak köszönhető-
en hamar feloldódott. – Nem számítottam 
a harmadik helyezésre, de nagyon örül-
tem, a jövőben egy kisebb vállalkozásnál 
fogok dolgozni – tette hozzá a Lamping J. 
Technikum és Szakképző Iskola díjazott 
tanulója.

– Az országban az írásbelit a legjobbra írta 
meg Lakatos Máté, majd az előválogatón 
is szépen szerepelt és így bejutott a döntő-
be – mondta el Holczinger István, a Kapos-
vári Szakképzési Centrum Barcsi Szakképző 
Iskola oktatója. Hozzátette: diákjának egy 
asztal tartószerkezetét kellett rajz alapján 
megalkotnia. – Második helyezést értem el, 
nem számítottam ilyen szép eredményre – 
mondta el Lakatos Máté, akinek nagyapja 
volt lakatos, műhelyében sokat tartózko-
dott gyermekként. Az érettségi után a díja-
zott fiatal szeretne mezőgazdasági gépsze-
relő szakmát is szerezni.

Szalai Máté és Hideg Zsigmond, oktató Lakatos Máté és Holczinger István, oktató
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Május 3-án  klaszterközi megállapodás aláírására kerül sor 
az  iFOOD Élelmiszer Klaszter és  az INNOSKART Digitális Klaszter  
között.

Az INNOSKART Digitális Klaszter tagjai elsősorban az informati-
kai területen működő vállalkozásokat fogja össze Főként IT szol-
gáltatásokat (hardver és softver) nyújtó, valamint élelmiszer-
ipari gyártó és kutató tagokat sorakoztat fel, de számos egyéb 
területen vannak kiemelkedő eredményeket felmutató tagjai 
(gyógyszeripar, gépgyártás és kereskedelem, fémmegmunkálás, 
festékgyártás, tanácsadás, stb.). Az Innoskart 2011. óta Akkredi-
tált Innovációs Klaszter.
A megállapodás aláírását követően közös tanácskozást 
tartottak a résztvevők arról, hogy milyen területeken len-
ne sürgető az élelmiszeripar és az informatika közös gon-
dolkodása, hol vannak azok a pontok, ahol a szenvedélyes 
ízek találkoznak a robotokkal, ahol a csillagos ég találkozik 
a távmontoringgal, ahol a gondosan válogatott zöldborsó 
szemek találkoznak a mini ERP rendszerekkel.  A bemuta-
tott jó gyakorlatok kapcsán konkrét példákat hallhattunk 
azokról az informatikai megoldásokról, amelyek már most 

Tavaly szeptemberben indult el az Európai Unió támogatásával az 
Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 
2014-2020 keretében  megvalósuló GASTROTOP projekt a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara részvételével. 

Az elmúlt években jelentősen változtak az étkezési trendek és szo-
kások. Ennek oka részben az egészségügyi szempontokra vezethe-
tő vissza, de szerepet játszik  benne az eltérő ízlésvilág terjedése. 
Tapasztalható, hogy a vendéglátóhelyeken megnőtt a kereslet az 
egyedi igények szerint elkészített ételek iránt..  A vendéglátósok szá-
mára sokszor komoly kihívást jelent, hogy megfeleljenek a vendég 
különleges kérésének. A kínálati lehetőség mellett fontos a helyes 
kommunikáció is. 
Ehhez nyújt segítséget a  GASTROTOP projekt, melynek keretében 
április 21-én konferenciára került sor Kaposváron a SKIK szervezé-
sében. Az esemény témája az adalékmentes élelmiszerek jótékony 
hatása volt.
A témát több oldalról körbejárva a szakorvosi vélemény is hangot 
kapott a konferencián. Dr. Guseo András Az élelmiszerintolerancia 
alapú betegségek elkerülése a tányérunkon dől el című előadásá-
ban rámutatott, hogy a modern élelmiszerek terjedésével merede-
ken emelkedett az autoimmunbetegségben szenvedők száma. Az 
élelmiszeriparra csak a fogyasztók tudatossága gyakorolhat nyo-
mást. 
Ábrahám-Alexa Anita, dietetikus a legfontosabb allergén anyagok 
és helyettesítésük témájú előadásában, bemutatta mi az amire a 
leginkább figyelni kell  a búzaliszt, a tej, és a cukor helyettesítésénél.
Szommer Gábor, a Fino-Food Kft kereskedelmi igazgatója  a cég 
tejmentes (vegán) termékeit mutatta be. 
„Pionír” élelmiszergyártó és vendéglátó vállalkozások is megjelen-
tek a térségből termékeikkel a rendezvényen, melyeket nemcsak 
néznek, de kóstolni is lehetett.
A projekt keretében már lezajlott egy sikeres  30 órás „mentes” fő-
zőtanfolyam és hamarosan indul a sütőtanfolyam.

ÉLELMISZERIPAR ÉS DIGITALIZÁCIÓ
Fókuszban a hazai KKV-k számára is elérhető  

Európai Uniós pályázatok segítségével megvalósított jó gyakorlatok

is  segítik az élelmiszeripari és agrárvállalkozásokat a ha-
tékonyabb termelési folyamatok szervezésében  például a 
tejtermelés, a malomipar vagy a sertéstenyésztés terüle-
tén. 
A rendezvény kiváló alkalmat jelentett a két klaszter tagjai 
számára az új kapcsolatok kialakítására és üzleti megbeszé-
lésekre.

MENTES ÉTREND AZ ÚJ TREND?
„A táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod a táplálékod legyen.” Hippokratész
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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. 

A MATE Kaposvári Campus éttermeiben étel és italfogyasztás
Takarítási és kertészeti tevékenység

10%
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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Meglátni és megjegyezni
Egy vállalkozás arculata nem érhet véget ott, hogy “jól néz ki”. 
Valójában ezzel kezdődik. Az arculat vizuális nyelv, amit ösztö-
nösen mindenki ért, de csak kevesen beszélik. Amikor meglá-
tunk egy logót, névjegyet vagy honlapot, érezzük, hogy megbíz-
hatóságot, dinamizmust, innovációt vagy profizmust sugároz 
– de azt nem tudjuk, mivel éri el ezt a hatást. Weich Éva, a 22 
éve nemzetközi szinten is jegyzett grafikus (a La Formica Kft. tu-
lajdonosa) tudja. A Photoshop használatát bárki megtanulhatja. 
Esztétikai érzéke is sok embernek van. De a kompetenciának 
azzal a mélységével, ami lehetővé teszi a színek és formák ab-
szolút tudatos, lézerprecizitású alkalmazását, csak nagyon ke-
vesen bírnak. A kiemelkedő szaktudás találkozása a maximális 
szakmai alázattal pedig olyan kombináció, ami tényleg csak a 
legkiválóbbakat jellemzi. Aki tudja a hogyant, bármikor készíthet 
arculatot. Aki érti a miértet, annak a munkája működni is fog. 
Éva pedig érti – annyira, amennyire csak kevesen a piacon.

Jobb felni, mint megijedni
Az átlagos autótulajdonosnak a kerekek (és a gumik) évente két-
szer jutnak eszébe: tavasszal és ősszel, amikor a nyári/téli csere 
aktuálissá válik. Ha ez így van, akkor a szerencsés többséghez tar-
tozik. A gumik és a felnik nem gyakran csinálnak bajt, de ha igen, 
akkor nem aprózzák el. Most próbáljunk nem gondolni egy száz-
harmincas tempónál bekövetkező durrdefekt utáni pillanatokra! A 
bizonyosság, hogy ott lenn minden rendben van, az igazi kötelező 
biztosítás. Amit elvileg bármelyik szervizben megkapunk. Vajda 
Jenő és csapata viszont fájdalmasan hosszan tudna arról mesélni, 
hogy az "elvileg" használata milyen gyakran indokolt. A konkuren-
ciát ekézni mindig kellemetlen szagú, ők sem teszik. De amikor a 
csorbult ügyfélélményen túl a testi épségünk, ne adj Isten, az éle-
tünk is a tét, a minimum az, hogy jó kezeket keresünk. A megbíz-
ható szakember nemcsak alapos, tanít is minket. Hogy tudjuk, mit 
várjunk el. Jenő és csapata pont ilyen.

Reklám – erőlködés nélkül
A marketingesek (és az általuk képviselt vállalkozások) egyre 
kínzóbb problémája: hogyan jussunk be a vevő fejébe? A feladat 
"lehetetlen küldetés" jellegét nemcsak az egyre harsogóbb rek-
lámzaj adja. Nagyobb gond a célpiac elzárkózása, a bannervak-
ság, a hirdetések automatikus átugrása, a blokkoló eszközökről 
nem is beszélve. De mi lenne, ha ott találnánk meg vevőinket, 
ahol nemhogy nem tudnak - nem is akarnak elzárkózni? Ahol 
akár még örülnek is az információnak? Van ilyen? Igen, már sok 
éve. A Ledcom Media Kft-nek köszönhetően pedig Kaposváron 
is. A megoldást azok a nagyképernyős televíziók és LED falak je-
lentik, amelyeket a cég oda telepít, ahol jellemzően várnunk kell: 
üzletekben, éttermekben, orvosi rendelőkben. És amíg várunk, 
mi mást tehetnénk, mint amihez már annyira hozzászoktunk? 
Egy képernyőt bámulunk. Egyszerű? Nevetségesen. Működik? 
Tőlünk nyugatra és keletre már hosszú évek óta. Miért erőlköd-
nénk, ha máshogy is lehet?

Ezt kajálni fogod
Ha feltennénk a kérdést, kinek jut eszébe a Kaposvári Campusról 
az ebédelés lehetősége, ma még nem sokan jelentkeznének. De ez 
gyorsan fog változni, erre a Campusnak két érve is van. Az egyik az 
önkiszolgáló étterem Kaposvár egyetlen látványkonyhájával, ahol 
minden hétköznap emelt szintű menüebéddel várnak minket. A 
másik pedig a Diáktanya, ahova nemcsak egy jó kávéra érdemes 
beülni, választhatunk mellé kézműves hamburgert, pazar pizzaköl-
teményt, de olyan komolyabb fogásokat is, mint a sült kacsacomb 
fügés párolt káposztával. Ha ehhez hozzáadjuk a környezetet is, 
a csomag abszolút életképes alternatíva üzleti találkozók lebonyo-
lításához is. Mindezért kicsit messzebbre kell mennünk - cseré-
be nem gond a parkolás, megnyugtató a környezet és akármit is 
eszünk vagy iszunk, csalódni nem itt fogunk. Első alkalommal talán 
kicsit nehezen vesszük majd rá magunkat, hogy elinduljunk. De a 
jót könnyű megszokni.

BEMUTATJUK A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT!

www.skik.hu
K A T T I N T S O N  R Á N K !
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VISSZATEKINTŐ Az emberi elme  valódi erejét helyezte közép-
pontba Szabó Gábor a kamaránál rendezett előadásán április 
28-án. A több, mint 50 érdeklődő nagyon sok érdekes és hasz-
nos információt kapott a tudatos (analitikus) és a tudatalatti (re-
aktív) elme működéséről és sajátosságairól. 

VISSZATEKINTŐ Informatikai Klub látogatása Székes-
fehérváron az Alba Innovár Digitális Élménycentrumba 
A SKIK Informatikai Szakmai Klubjának már régi terve volt, 
hogy ellátogasson Székesfehérvárra az Alba Innovár Digitális 
Élményközpontba egy tapasztalatcserére. Az élmény centrum 
fő feladata az 5-12.-es osztályok, csoportok fogadása egy-egy 
informatikai napra, ahol a gyerekek megismerkedhetnek ér-
dekes „játékokkal”, irányíthatnak, programozhatnak robo-
tokat, csoportosan játszhatnak számtalan, korosztályuknak 
megfelelő oktatási tartalmú számítógépes játékokkal az okos 
padlón. Találkozhatnak pepper humanoid beszélő robottal. 
Célja, hogy az iskolások testközelből, robotokkal, informati-
kai- és okoseszközökkel ismerhessék meg a digitalizáció vilá-
gát. Az Alba Innovár missziója nemcsak az, hogy bevezetést 
nyújtson a robotikába, hanem hogy megtanítsa az ide látoga-
tó gyerekeket az algoritmikus gondolkodásra valamint hogy 
fejlessze azon készségeiket, melyek elengedhetetlenek lesz-
nek a jövő munkaerőpiacán.
A fő cél a már 5 éve működő centrum látogatása során az infor-
málódás, tapasztalat gyűjtés, és a felszereltség a kiállított, illetve 
használatba vehető eszközök megtekintése, megismerése.
Ezen a területen a gyerekek megfoghatóak, lehet őket orien-
tálni egy rendkívül piacképes szakma felé. Ez a megkezdett 

út jó, menni kell tovább ebbe az irányba. Az SKIK Infoklub 
működése során egyre jobban kezdjük tömöríteni azokat a 
helyi innovációt, és a helyi oktatást segítő szervezeteket, akik 
egyértelműen látják azt, amit mi is, hogy a digitalizáció meg-
kerülhetetlen, és egyre inkább a minden napjaink részévé 
válik. 
Egy jóhangulatú, eredményes látogatás volt profi fogadtatással, 
profi helyszínen. 

VISSZATEKINTŐ A mesterséges intelligencia teljesen át fogja 
formálni a munka világát és a társadalmunkat is – mondta Rab 
Árpád trendkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, aki 
a mesterséges intelligenciáról, és annak üzleti, társadalmi vetü-
letéről tartott előadást a Somogyi Kereskedelmi és Iparkama-
ránál.
Az emberiség meg akarja őrizni az életszínvonalát, de az erő-
forrásai fogynak. Ezt a kulcsproblémát csak intelligens tervezés-
sel lehet megoldani. Erre hivatott a mesterséges intelligencia, 
amely együttműködésre készteti az embereket. A következő tíz 
évünk arról fog szólni, hogyan növelhetjük ezt az együttműkö-
dést, hogy hatékonyabbak legyünk. Forrás: Somogyi Hírlap

Rab Árpád forró nyarakra és újabb világjárványra számít a 
következő évtizedben
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VISSZATEKINTŐ A Minőségügyi Szakmai Klub látoga-
tás a Ferrokov Kft-nél Április 26-án a kamara Minőségügyi 
Szakmai Klubjának tagjai látogatást tettek a segesdi Ferro-
kov Kft-nél. A résztvevők tájékoztatót hallgattak meg a cég 
történetéről, eredményeiről, terveiről Talián Bálint ügyveze-
tőtől, valamit a vállalkozás minőségpolitikájáról Göntér Ba-
lázs minőségügyi vezetőtől. A tájékoztatók után a vezetők 
végigkalauzolták a látogatókat az üzemben.

2022-ben változnak többek között a kellékszavatossági igények-
re és a jótállásra vonatkozó fogyasztói szabályok, erősödnek a 
fogyasztók jogai a digitális áruk és szolgáltatások tekintetében, 
valamint május végétől tovább szigorodnak az árfeltüntetés sza-
bályai is árkedvezmény bejelentése esetén. Mindemellett módo-
sulnak a szankciók is. Így pontosításra kerülnek a bírságkiszabás 
szempontjai, egyes nevesített tényállások esetén kötelező bírság-
minimumok jelennek meg valamint bővül a szankcionálható ma-
gatartások köre is.

Módosuló bírságkiszabási elvek és bírságminimum
A fogyasztóvédelmi szabályok európai uniós felülvizsgálatának 
keretében az EU minden tagországában egységesen kerülnek 
meghatározásra a bírságkiszabás vizsgálandó szempontjai. Má-
jus 28-ától ezek a szabályok a Fogyasztóvédelmi törvényben is 
meg fognak jelenni. A jövőben a tagországok hatóságait egy 
bírság összegének meghatározásakor azt is mérlegelni fogják, 
hogy ugyanazon jogsértő magatartásért más tagállamokban 
szabtak-e ki szankciót a vállalkozás ellen, illetve vizsgálni fogják, 
hogy a vállalkozás jogsértő magatartása mennyire kiterjedt, az 
ténylegesen mennyi fogyasztót érint.
Részletesen kidolgozásra kerültek azok az eljárási szabályok is, 
amelyek alapján a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai ösz-
szehangoltan fel tudnak lépni egyes speciális jogsértések ellen. 
Ilyen speciális jogsértésnek minősülnek az úgy nevezett „kiter-
jedt jogsértések” és az „uniós dimenzióval” rendelkező kiterjedt 
jogsértések. Egyes esetekben ide sorolhatóak – többek között – 
azok a jogsértések, mikor például egy webshop tisztességtelen 
magatartásával két, vagy több tagország fogyasztóinak jogos ér-
dekét sérti. Ezen esetekre meghatározásra került egy minimális 
bírságszankció. Nálunk a Fogyasztóvédelmi törvény bírságösz-
szegre vonatkozó rendelkezései egészülnek ki május végétől oly 
módon, hogy a fenti esetekben a hatóságok a vállalkozás nettó 
árbevétele legalább 4%-ának, ha pedig a vállalkozás árbevétele 
nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió eurónak megfelelő 
bírság kiszabására jogosultak. Hangsúlyozzuk, ez a kötelezően 
kiszabandó bírság alsó határa.

Bővül a bírsággal sújtható magatartások köre

A Fogyasztóvédelmi törvény új szabályai alapján május végétől to-
vább bővül a szankcionálható magatartások köre is. Az úgy neve-
zett „kettős minőség” a jövőben külön nevesített tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak minősül és bírsággal sújtható. „Kettős 
minőség” alatt értjük azt a gyakorlatot, melynek keretében egy 
adott árut az egyik tagállamban akként forgalmaznak, hogy az 
megegyezik egy más tagállamban forgalmazott áruval, miközben 
az utóbbi áru összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések 
vannak, anélkül, hogy az eltérést jogszerű és objektív tényezők in-
dokolnák. A gyakorlatban tehát mindez azt jelenti, hogy jelentős 
szankciókkal és magas bírságkockázattal kell számolnia annak a 
vállalkozásnak, aki különösebb objektív indok nélkül oly módon 
téveszti meg a fogyasztókat, hogy két európai uniós tagállamban 
azonos márkanévvel, csomagolással, de például lényegesen elté-
rő összetétellel értékesít egy terméket.

2022 A FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK  
VÁLTOZÁSÁNAK ÉVE

VISSZATEKINTŐ Április 20-21-én két napos workshopot 
szervezett a SKIK-nél működő Europe Direct Somogy iroda, 
melynek fókuszában a Google Adwords hirdetési rendszere 
állt. A résztvevő vállalkozások betekintést nyerhettek a rend-
szer működésébe az alapoktól kezdve, megismerhették a 
költséghatékony és eredményes kampányok felépítésének 
módját, a reszponzív hirdetéseket és a különböző célzási mód-
szereket. A workshop vezetője Mészárosné Borbás Orsolya on-
line marketing szakértő volt. 
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KAMARAI ADATLAP  
BEKÜLDÉSE MÁJUS 31-IG!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves kamarai  
adatszolgáltatáshoz szükséges adatlap beküldési határideje 

 minden év május 31.

A 2022.évi adatlap letölthető  
a kamarai honlapról.

www.skik.hu / önkéntes kamarai tagság /  
tagsági információk /  

adatlapok az éves kamarai adatszolgáltatásról

A kamarai tagdíj megállapítása az adatlap 2. oldalán talál-
ható „Tagdíjszámítás” alapján történik.

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az egyéni és a társas vál-
lalkozások egyaránt május 31-ig küldjék meg postai úton 
vagy e-mailben.

Postai cím:  
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara,  

7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

E-mail cím:  
skik@skik.hu

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

MÁR LEHET JELENTKEZNI 
AZ ÚJ, FENNTARTHATÓSÁGI 

MENTORPROGRAMRA!
Csatlakozzon Ön is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Országos Vállalkozói Mentorprogramjának térítésmentes 
részvételt biztosító Vállalkozz Fenntarthatóan! alprogram-
jához. A közös munka során megtapasztalja: a gazdasági 
fejlődés és a környezettudatos gondolkodás egymást ki-
egészítve és erősítve mutat a jövő irányába!

A térítésmentesen elvégezhető vállalkozásfejlesztési prog-
ram egy regisztrációs folyamat után, minőségi szolgálta-
tásokkal kínál rugalmas lehetőséget ahhoz, hogy a hazai 
mikro-, kis-, és közepes vállalkozások felzárkózzanak a tren-
dekhez és bővítsék ismereteiket a környezettudatos vállala-
ti 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 ösztönözzék, szakmai 
tanácsokkal és iránymutatással, valamint jó gyakorlataik 
megismertetésével támogassák a mentorált kkv-k fenntart-
hatósági szempontú fejlődését.

Milyen előnyökkel jár a részvétel?
• A környezettudatos szemléletmód napi gyakorlatba 

építésével növelhető a vállalkozás versenyképessége;
• a program során a vállalkozások megismerhetik, mi-

lyen konkrét gazdasági előnyökkel járhat a fenntartha-
tó szemléletmód szerinti működés;

• a vállalkozás tagja lehet a valóban felelősségteljesen 
működő vállalatok közösségének, ahol lehetősége nyí-
lik üzleti kapcsolatépítésre;

• továbbá a résztvevők a projekt sikeres elvégzésével 
plusz pontokat szerezhetnek a GINOP-1.2.8., a VE-
KOP-1.2.6. és több GINOP Plusz pályázaton. 

 
A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a projekt honlap-
ján  kialakított online jelentkezési felületen keresztül, elekt-
ronikus formában lehet benyújtani.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Hegedűs Viktória, vezető szakmai koordinátor

Tel.: +36-20/293-6798
E-mail: hegedus.viktoria@mkik.hu

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


