
A SKIK idén is kitüntetésekkel jutalmazza 
a gazdasági élet különböző területein 
elért figyelemreméltó eredményeket. 

A kitüntetési javaslatokat október 30-ig 
várjuk!

Szeptember 13-án Energiahatékonysági 
Kötelezettségi Rendszerről tudni kell 
(EKR) avagy Mit nyerhetnek a vállalko-
zások az EKR segítségével?- címmel 
szervez online tájékoztatót a SKIK.

Elismerés a legjobbaknak 1%-os fix kamattal már 
igényelhető a Széchenyi 

Mikrohitel MAX

Tehetünk az elszabaduló 
energiaárak ellen!

Széchenyi MAX Programon belül érhető 
el a Széchenyi Mikrohitel MAX, amely 
kifejezetten a hazai mikro-, és kisvállalko-
zások fejlődését segítő állami kamat-, 
kezelési költség- és kezességi díj támo-
gatásban részesített beruházási hitel, 
amely szinte minden beruházási hitelcél 
finanszírozására alkalmas.
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Varga József, a Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke

Egy kutatás keretében megkérdezték Var-
ga Józsefet, a SKIK elnökét is Kaposvár gaz-
daságával kapcsolatban. Az azóta eltelt 
időszakban a nemzetközi és a hazai gazda-
sági folyamatokban lényeges változások 
következtek be. A sajnálatos orosz-ukrán 
háború, az energiaválság új helyzetet te-
remtett, amely számos, nem tervezett fo-
lyamatot hozott előtérbe. A kaposvári és 
a somogyi gazdaság alapjai azonban nem 
változtak, ám a működési feltételek jelen-
tősen megnehezültek. Az új kihívások még 
fontosabbá teszik, hogy számot vessünk 
valós helyzetünkkel. Az interjút szerkesz-
tett formában adjuk közre.  

– Meddig terjed Kaposvár gazdasági vonzás-
körzete? 
– Kaposvár hatása kettős a gazdasági kör-
nyezetére: az agglomeráció folyamatosan 
növekedett, leginkább a főutak mentén. 
A munkaerő meghatározó része az agg-
lomerációban él. Modernkori – helyenként 
cégenként összehangolt - munkásjáratok 
egészítik ki a közösségi közlekedést. A ka-
posvári fejlesztésekkel ez a folyamat erősö-
dik a jövőben is pl. az üvegcsomagolóanyag 
gyár munkaerőigénye miatt is.

– Meglátása szerint melyek lesznek a legmeg-
határozóbb iparágak Kaposvár és a térség 
jövőbeni gazdaságában?
– A jövőben is a feldolgozóipar kiemelt szere-
pére célszerű számítani. Az ország egyetlen 
cukorgyára stabil, folyamatosan fejleszt, így 
tekinthetünk a Kometára is. De a villamos-
sági gyár is jelentősen fejlődött, erősödtek 
a gépipari üzemek, elkészült a naperőmű 
park, s várhatóan hadiipari üzemek is fej-
lesztenek Kaposváron. Kulcskérdés a jól fel-
készült szakemberek megléte, illetve olyan 
beruházásokat támogató projektek megva-
lósulása, amelyek hosszú távon megalapoz-
hatják a tudásalapú gazdaság kiterjedését.

– Léteznek helyi beszállítói láncok? 
– Klasszikus beszállítói láncok lényegében 
nincsenek, illetve létrejöttek erre irányuló 
törekvések, de ezek megvalósulását számos 

Az ökohatékony termelés új együttműködési formákat követel

A SOMOGYI KIÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG

tényező nehezíti. Gépipari üzemek eseté-
ben vannak helyi kisvállalkozások, amelyek 
kapcsolódnak nagyobb cégekhez, pl Lakics 
Kft.-hez, de erre célszerű nagyobb figyelmet 
fordítani. Jó példa lehet az élelmiszeripari 
klaszter, amelyet mi nagy sikernek tartunk, 
hiszen ennek tagjai különböző együttműkö-
déseket is kialakítottak egymással, illetve az 
egyetemmel.

– Az Ön meglátása szerint melyek a helyi vál-
lalatok legnagyobb kihívásai? 
– A legnagyobb kihívást ma már a munka-
erőhiány jelenti. Folyamatosan nő a hiány-
szakmák száma, lényegében már majdnem 
mind az, nagy reményt fűzünk és sokat 
dolgozunk a duális képzés sikeréért és az 
egyetemi együttműködések keretében 
megvalósuló gépész- és villamosmérnökök 
képzéséhez. Számos somogyi- benne ka-
posvári – többnyire kisvállalkozás küzd tőke-
hiánnyal, a pályázati sikerek ellenére szük-
ség lenne a dél-dunántúli fejlesztési zóna 
vállalkozásainak a speciális megsegítésére 
is. A generációváltásra számos jó példát lá-
tunk (pl. Lakics Kft., Ferrokov Kft., Büttner 
Kft., Szabó Fogaskerékgyártó Kft.) S az is 
megnyugtató, hogy a kaposvári cégek me-

nedzsmentje felkészült, versenyképes tu-
dással tudja segíteni cégét. A modern üzleti 
ismeretek közvetítésében komoly szerepet 
vállal magára a SKIK, különböző módokon, 
számos területen igyekszik a leggyorsabban 
reagálni a változásokra. Jó példa erre, hogy 
még a Covid időszaka alatt is – online formá-
ban – megvalósultak a tervezett rendezvé-
nyek. Igazából minden vállalkozás speciális 
feltételek között dolgozik, s így a gondjai is 
ebben a körben értékelhetők. Szinte vál-
lalkozásra, cégre szóló segítség lehet csak 
sikeres. Mi ezt a kamarában egy ideje már 
alkalmazzuk is. 

– Milyennek látja az új vállalatok létrejöttét / 
startupok helyzetét a térségben?
– A somogyi gazdaság egyik gyenge pontja 
a startupok alacsony száma. Az erre való 
nevelést célszerű középiskolás korban kez-
deni, s ebben vannak kaposvári sikerek. A 
KIV-AGY néven ismert, a kaposvári városfej-
lesztési kft. által generált program eredmé-
nyeképpen középiskolások nemcsak nem-
zetközi sikert értek el, hanem vállalkozások 
meg is vásárolták az általuk kidolgozott öt-
letet, szellemi terméket. Ebből kellene jóval 
több!

– Milyen tényezők hátráltatják leginkább a 
vállalkozások indítását a térségben?
– A kezdeti időszakhoz képest lényeges 
változások következtek be Somogyban is a 
vállalkozásindítás területén. Ma már jól ki-
dolgozott üzleti terv nélkül nem szabad még 
egy kisebb céget sem elindítani. Jóval több 
és korszerűbb üzleti ismeretre van szükség. 
Az egyik hátráltató dolog tehát a korszerű 
üzleti tudás hiánya. A tőkehiány a másik té-
nyező, amely számos jó elképzelést megva-
lósítását teszi lehetetlenné. 

– Hogyan látja, a kamara mellett mely helyi 
szervezetek nyújtanak még érdemi segítséget 
a helyi kkv-k számára? 
– Úgy látom, mindenki teszi a maga dolgát. 
Mi sajátos helyzetben vagyunk, mert a SKIK 
országosan is egyedülálló, önkéntes kama-
rai tagoknak szóló vissza nem térítendő 

2



támogatási programot valósít meg hosszú 
évek óta sikeresen. Számos szakmai klubot 
működtetünk nagy sikerrel. A gyakorlato-
rientált megközelítés jó hívószó a vállalko-
zások felé. Együttműködünk a Kaposvári 
Fejlesztési Központtal, az egyetemmel és az 
önkormányzattal, a NAK-kal, számos közös 
programunk van, nemcsak protokolláris a 
kapcsolat. Azonban még ettől is több kell, 
hiszen a vállalkozásokkal való napi kapcsola-
tunk számos új lehetőséget nyit ki, amelyet 
együttműködéssel lehet sikerre vinni. A SKIK 
mindenféle igények tárházával rendelkezik. 
Ugyanakkor nemcsak a gondok, problémák 
csatornázódnak be hozzánk egy-egy idő-
szakban, hanem a jó gyakorlatok is. Mivel 
pályázatok által is a nemzetközi kapcsolata-
ink is kiterjedtek, ezért ezekkel az informáci-
ókkal is rendelkezünk. A saját rendszerünk 
keretében ezeket az információkat rendsze-
resen közreadjuk. Az üzleti gondok mellett 
a különböző okmányokkal vagy éppen a 
Széchenyi Kártya Program hiteleivel vagy 
szakképzéssel kapcsolatos ügyekben is ben-
nünket keresnek.

– Milyen a szakképzés színvonala a térség-
ben?
– Az elmúlt időszakban jól érzékelhetők a 
változások, népszerűbb lett szakmát tanulni, 
ehhez segítséget nyújtott az ösztöndíjrend-
szer is valamint a kamara intenzív pályao-
rientációs tevékenysége. A kamara nagyon 
komolyan veszi a szakképzésben való rész-
vételét. A gazdaság igényeinek megfelelő 
szakképzés elősegítése érdekében munka-
erőpiaci egyeztető kerekasztalt és ágazati 
munkacsoportokat hoztunk létre a megye 
öt húzóágazatában. Ugyancsak fontos te-
vékenységünk a pályaorientáció. „Szakmát 
tanulni menő!” – ezzel a szlogennek igyek-
szünk pályaválasztási rendezvényeinken, 
kiadványainkban a szakmatanulást népsze-
rűsíteni és minél több fiatalt ebbe az irányba 
terelni.

– Mekkora a duális képzés szerepe?
– Annak idején mindent megtettünk, hogy 
újra teret nyerhessen a gyakorlatra orien-
tált szakképzés. A gyakorlati szakmai tudás 
minden korábbinál fontosabb lett. Ennek 
megfelelően a kamara egyik legfontosabb 
feladatának tekinti a szakképzéssel kapcso-

latos feladatok ellátását. Az új szakképzési 
törvény a kamarák szakképzéssel összefüg-
gő feladatait is módosította. A tanulmánya-
ikat megkezdő tanulók gyakorlati képzése 
már szakképzési munkaszerződés kereté-
ben történik. A duális képzőhelyeket tovább-
ra is a területi kamarák tartják nyilván, ezért 
még nagyobb jelentősége van a tanácsadói 
tevékenységünknek. 2021 során duális ta-
nácsadóink mintegy 350 vállalkozást keres-
tek fel annak érdekében, hogy tájékoztatást 
adjanak az új szakképzési rendszerről.

– Az egyetem mennyire integrált a térség gaz-
dasági életében?
– Az elmúlt időszakban ebben is jelentős 
változások következtek be. A mérnöki kép-
zések beindulása, a már említett élelmi-
szeripari klaszter tevékenysége is mutatta 
az egyetemi „háttér” fontosságát. Egyre 
több közös kutatás, termékfejlesztés való-
sul meg, egyre több szakdolgozatból, dok-
toriból lesz kézzel fogható „termék”. Hosszú 
még az út, de van esély magas tudástartal-
mú termékek, szolgáltatások előállítására. 
Külön örülök, hogy halló fülekre találtunk 
a gépész- és villamosmérnöki képzés terü-
letén is. Az irány jó, csak még tovább kell 
menni.

– Megfelelő mértékben épültek ki az egyete-
mi kapcsolatok a helyi gazdasági szereplők-
kel / kkv-kkal?
– Van már eredménye a közeledésnek. Mi 
még sok lehetőséget látunk az együttműkö-
désben.

– Meglátása szerint milyen szerepet fog ját-
szani az egyetem a város jövőbeni gazdasá-
gában?
– Kulcsszerepet! Minél inkább tudják a kü-
lönböző iparágak beépíteni a termékeikbe, 
szolgáltatásaikba a friss tudást, annal sike-
resebbek lesznek a cégek, az egyetem és a 
város. Ez közös érdek, közös jövő!

– Mit gondol, a térség gazdasági szempont-
ból milyen pályán van jelenleg?
– Megtörtént az elmúlt időszakban az el-
mozdulás, de a „történelmi örökséggel” 
még hosszú időn keresztül számolni kell. 
Sokat segít a gyorsút, segítene a taszári 
reptér új funkcióba állítása, vagy éppen a 

már beharangozott hadiipari üzemek ide-
telepítése. Ugyanakkor még erőteljesebb 
„kapacitáskiajánlásra” lenne szükség, a mo-
dern marketing eszközeinek összehangolt 
felhasználására, illetve a vállalatközi együtt-
működések további erősítésére.

– Ön szerint melyek a legfontosabb teendők 
annak érdekében, hogy a város és térsége 
fejlődési pályára álljon/fejlődési pályán ma-
radjon?
– A meglevő erőforrások lehetőségeinek, 
tartalékainak a jobb kihasználása, a terme-
lékenység, a beruházások növelése, a mun-
kaerő és képességeinek fejlesztése, a 21. 
századi készségek és képességek fejlesztése 
(digitális, idegennyelv-tudás, tanulni akarás, 
együttműködésre való képesség, probléma-
megoldás) halaszthatatlan feladat. 

– A különböző, helyben már meglévő / közel-
jövőben megjelenő gazdasági ágazatok közül 
lát olyat, amelyik kitörési pontot jelenthet a 
város és a térség számára?
– Mindenképpen nagyobb hozzáadott érték 
előállítására képes, tudásintenzív ágazatok 
letelepítésére van szükség, illetve a meglévő 
vállalkozások ezirányban történő elmozdu-
lásának erősítésére, támogatására. 

– Ön szerint a fenntartható, zöld gazdaságra 
való átállás követendő út a térség számára?
– Kaposvár elindult már ezen az úton. A 
helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 
a napenergia felhasználása, a biomassza-
erőmű építése azt mutatja, mindez jó hatás-
sal lehet és követésre méltó az itt dolgozó 
vállalkozások számára is. Itt is érdemes len-
ne a szereplők tevékenységét összehangol-
ni, akár városi szinten segíteni, integrálni. 

– Milyen (további) teendők szükségesek en-
nek megvalósításához?
Kiemelt feladat az ökohatékony termelés 
népszerűsítése, támogatása, illetve a már 
megtermelt energia minél hatékonyabb 
felhasználása. A zöld átállás keretében erre 
kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Városi 
szinten érdemes átgondolni a már meglévő 
energiatermelési infrastruktúra hasznosí-
tásának összehangolását, együttes fejlesz-
tését, a cégek zöld törekvéseinek a további 
támogatását.                                                   L. J.
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Szeptember 13-án Energiahatékonysági 
Kötelezettségi Rendszerről tudni kell (EKR) 
avagy Mit nyerhetnek a vállalkozások az 
EKR segítségével? címmel szervez online 
tájékoztatót a SKIK.

Az áram és földgáz ára egy év alatt 
drasztikusan 200 – 500 %-ban emelke-
dett, ám van megoldás a költségek csök-
kentésére, többek között az energetikai 
beruházások, fejlesztések után keletke-
zett energiamegtakarítást értékesíteni 
lehet! 
A kulcs minden esetben az energiameny-
nyiség csökkentése. Hogyan tudják ezt a 
vállalatok főként megtenni? 
Energetikai intézkedésekkel, ésszerűsí-
téssel, és beruházásokkal! Ma már nem 
tudunk olyan energetikai beruházást ta-
lálni a piacon, ami ne térülne meg 1-2 év 
alatt. Gondoljunk csak egy fűtéskorsze-
rűsítésre, világítótestek cseréjére, lég-
technikai modernizálásra, termelő gépek 
cseréjére stb. 

Miért éri meg az energiamegtakarításon 
felül ezeket a beruházásokat elvégezni? 
2021-től elindult Magyarországon az Ener-

giahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, 
továbbiakban EKR. Ez a rendszer az ilyen 
típusú beruházások után kedvezményeket 
generál a cégeknek, ami még több energe-
tikai beruházáshoz nyújt finanszírozási le-
hetőséget, így újabb és újabb fejlesztések 
valósulhatnak meg. 
A 2021-től aktivált energiahatékonysági 
beruházások után auditált, hitelesített 
energiamegtakarítást, mint korlátozott 
forgalmú vagyoni értékű jog, GJ mennyi-
ségben értékesíteni tudják a kötelezett 
feleknek, az energiakereskedőknek. Ez 
azt jelenti, hogy egy-egy beruházás után 
több millió Ft kedvezményhez tudnak 
hozzájutni, a beruházás értékének jelen-
tős mértékében! Ehhez minden esetben 
szükséges egy energetikai auditor, aki a 
jogszabálynak megfelelően, felelősség-
teljesen auditálja, hitelesíti az elért meg-
takarítást. 

AZ EKR HAZAI BEVEZETÉSÉNEK CÉLJA(I)

A) Az EKR célja, hogy támogassa azokat 
az energiahatékonysági beruházáso-
kat, amelyek segítségével csökkent-
hető hazánk szén-dioxid kibocsátása. 

A fogyasztók által elért energiameg-
takarításokat auditorok ellenőrzik és 
tanúsítják, majd ezek az ún. fehér ta-
núsítványok vagyoni értékű jogként ér-
tékesíthetővé válnak a kötelezett ener-
giakereskedők számára. Ezen keresztül 
pedig forrást biztosítanak a beruhá-
zásokhoz, javítva annak megtérülési 
idejét, olyan szintre, ami már a vállalat-
vezetők számára elfogadható. 

B) Az energiahatékonysággal is járó, de 
nem elsősorban energetikai beruhá-
zásoknál (pl. technológia berendezés 
cseréje) a plusz forrás bevonása miatt 
az energiamegtakarítás is kimutatás-
ra és adminisztrálása kerül, ezáltal 
segíti a hazai energiahatékonysági 
vállalások teljesülését.

EKR KATALÓGUS INTÉZKEDÉSEK

Az intézkedések köre a Magyar Közlöny-
ben kihirdetve, hatályos 2021. szeptem-
ber 28-tól 26 db sztenderd módon elszá-
molható intézkedést tartalmaz.
A jegyzék intézkedés csoportjai:
• Épületekre vonatkozó energiahaté-

konysági intézkedések;
• Háztartási gépcsere és irodai beren-

dezések cseréje;
• Technológiai folyamatok energiaha-

tékonyságának javítására vonatkozó 
intézkedések;

• Közlekedéssel kapcsolatos energia-
hatékonysági intézkedések;

• Szemléletformálás.
A jegyzék intézkedésben nem szereplő 
beruházások által keletkezett energia-
megtakarítást egyedi audit során lehet 
megállapítani, hitelesíteni. 
 
Hogyan tudnak a cégek ehhez  
a feladathoz hozzálátni? 
A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, 
hogy felmérjék vagy felméressék cégen 
belül milyen energetikai korszerűsítése-
ket tudnak végrehajtani. Minden energi-
amegtakarítással járó projektről érdemes 
beszélni szakemberrel. Ha nincs ezen a 

MIT TEHET EGY CÉG  
AZ ELSZABADULÓ ENERGIAÁRAK ELLEN?
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területen a cégnek elegendő tudása, sem 
külön emberi erőforrása, alkalmazzon 
megfelelő energiahatékonysági szak-
értőt, auditort, szakreferenst, akinek a 
segítségével rengeteg energiát, időt, és 
pénzt tud megtakarítani. Ha végeztek 
már a cégnél energetikai auditot, érdemes 
újra átnézni, ha még nem végeztek ilyet, 
érdemes minél előbb megtenni, hogy lás-
sák a jövő évben vagy már azonnal milyen 
beruházásokkal, intézkedésekkel tudnak 

energiát csökkenteni. Természetesen az 
EKR kedvezmény mellett 2017-től TAO 
kedvezmény is jár a cégeknek ilyen be-
ruházások után. Hogy melyikből hogyan 
érdemes a kedvezményt igénybe venni, 
szintén érdemes minden egyes projektet 
átbeszélni egy tanácsadóval.

ÖSSZEFOGLALÓAN (Lásd ábra!)
Tapasztalatom szerint sok vállalat még 
mindig nem ismeri ennek a rendszernek 

a lehetőségeit, ami 2030-ig folyamatosan 
biztosítja számukra a nagy fokú kedvezmé-
nyek igénybevételét. 
Érdemes erről minél több részletet 
megismerni, és szakember segítségét 
alkalmazni, hogy minél energiahaté-
konyabb és fenntarthatóbb működést 
tudjanak biztosítani a cég és környeze-
tük számára. 
Simon István
energiahatékonysági tanácsadó

HÁLÓZATI INTEGRÁLT ENERGIATÁROLÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Technológiai és Ipari 
Minisztérium által meghirdetett pályázatra az integrált ener-
giatárolási beruházások megvalósításához. A 33 milliárd forint 
keretösszegű pályázat vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a kormány és az energiahatékonyság javítását célzó Moderni-
zációs Alap közös finanszírozásában.
A pályázati felhívásban kizárólag Magyarországon székhellyel 
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Ma-
gyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező 
és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
kiadott villamos energia átviteli-hálózati engedéllyel vagy el-
osztói-hálózati engedéllyel rendelkező jogi személyek nyújt-
hatnak be pályázatot.

Pályázat benyújtásának határideje 2022. október 3.
 

A pályázati felhívás: 
https://nffku.hu weblapon érhető el.
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Egy néhány éve végzett – bár nem reprezentatív – felmérés 
alapján a hazai KKV-k költség struktúrájában az energia nem 
érte el a 10-15%-ot. Akkor, 2019. elején a földgáz ára 18-20 
EUR/MWh körül volt, ami nagyjából 60-70 forintos köbmé-
terenkénti árat jelent. Aztán ez ment lejjebb is a pandémia 
sokk idején 3,5 EUR/MWh 13 forint köbméterenkénti szint-
re! 2019-re – ha ügyesek voltunk - elfelejtettük a mennyiségi 
korlátokat, az ehhez kapcsolódó büntetéseket, a kereskedők 
nem tudtak gázt eladni bankgarancia igénnyel, előre fizetés-
sel. Alacsony, fix áron, kockázatmentes szerződéseket kötöt-
tünk és már rég elfelejtettük, hogy mit jelent a földgázkorlá-
tozás. A közel húsz energiakereskedő kezét, lábát törte, hogy 
a kegyeinkben járjon és szerződést tudjon velünk kötni. Bő 
kínálati piac volt.
Mi, meg még néhányan, energiaköltség megtakarítás témá-
ban utazunk. Akkoriban egy irodaépületüzemeltetésben uta-
zó barátom azt mondta, hogy túl olcsó az energia. Ha majd 
drágább lesz, mindenki meg akar majd takarítani. Abból a ke-
vésből, amit a cégek az energiáért fizetnek, fel sem tűnik 20% 
megtakarítás. Több vele a macera, mint, ami bejön a megta-
karítással. Nem hiszem, hogy arra gondolt, ami jelenleg zajlik.
A mai napon, amikor ezt írom, szeptember 2-án, a holland 
energiatőzsdén a TTF day ahead termék ára, amelyet a ke-
reskedelmi partnerek a legtöbb szerződésben referencia-
ként használnak, közel 225 EUR/MWh, ez közel ezer forintos 
köbméter árat jelent és járt ez már 300 euró felett is. Őrült 
küszködés volt az idei szezonban egyáltalán ajánlatot kicsi-
karni a megmaradt kereskedőknél és egy idő után már csak 
tőzsdei árazású terméket ajánlottak brutális spread-ekkel (az 
egyszerűség kedvéért felárral). Újra itt van velünk a bünte-
téssel sújtott mennyiségi limit és a bankgarancia. A keres-
kedők elbújtak a váraikba és a létező összes kockázatukat 
a nyakunkba varrják. Mindenki. És kockázat az van bőven. 
Nemcsak magas az ár, de soha nem látott volatilitás jellemzi 
a piacot. Ha valaki tőzsdei árazással szerződött, nem tudhat-
ja, hogy nem emelkedik-e az ára egy nap alatt 20-25% mér-
tékben. Az alábbi ábrán vastag vonallal a TTF jegyzési árakat 
tüntettük fel EUR/MWh dimenzióban. 

MI A FENE TÖRTÉNIK AZ ENERGIAPIACOKON  
ÉS MIÉRT ILYEN KISZOLGÁLTATOTTAK A KKV-K?

konvencionális fegyverekkel Európa ellen zajló háború leg-
hatékonyabb eszköze. Valahol valaki egy nagy asztalon egy 
potméter csavargatásával állítja be az árakat. Leállítom a 
csövet, az ár emelkedik, elindítom, csökken. Ez megy. Nem 
most kezdődött és nem is a háború kitörésével. 
A víruskrízis utáni, hirtelen gazdasági felpattanás váratlanul 
érte az energiaellátás kínálati oldalát, Dél Kelet Ázsia elszív-
ta az LNG forrásokat, az ár szép lassan elkezdett Európában 
emelkedni. De tavaly nyár végétől elindult egy ettől teljesen 
független folyamat. Az európai szabályok szerint októberben 
induló gázév kezdetére már az egekben volt ár és karácsony-
kor ez még feljebb ment. Látszólag nem volt még háború. 
Hogy fokozzam a jókedvet, október 1-től brutálisan emelked-
nek a rendszerhasználati díjak. Ezek azok az ár elemek a ter-
mék kifizetése mellett, amit az ellátó infrastruktúra (csövek, 
tárolók) használatáért fizetünk. Ebben a két negyedévben 
március végéig megtöbbszöröződik az MSZKSZ díj és így to-
vább.
Tavaly ősszel egyszerűen a nyakunkba varrták az energiake-
reskedők az EKR vagy energiahatékonysági díj nevezetű új 
terhet mondván, hogy nekik fizetniük kell, akkor ezt mi fizes-
sük meg helyettük. 
Holott ez egyszerűen nem igaz. A jogszabály nekik adott fela-
datot és az EKR díjat csak akkor kell megfizessék, ha ezt nem 
teljesítik. Ez egy kvázi szankció, amit a nyakunkba varrtak. 
Az lett volna a dolguk, hogy mindenféle eszközzel nálunk, a 
fogyasztói, a KKV oldalon támogassanak energiamegtakarí-
tási projekteket. Szakértelemmel, tanácsadással, finanszíro-
zással. Ez a feladatuk 2021. januárja óta hatályos. Emelje fel 
a kezét, akit ilyen javaslatokkal a kereskedők megkerestek. 
Igen, minket sem. 
Belegondolok, hogy ennyi idő alatt milyen projekteket le-
hetett volna végig futtatni és mennyivel kevesebb energi-
át kellene egy fogyasztónak ilyen árak mellett megvennie. 
Egy ügyes trükkel a kereskedők az üzletszabályzataikban az 
Energia Hivatallal jóváhagyatták, hogy ezt feltétel nélkül be-
szedhetik a fogyasztóiktól. Sehol egy mondat arról, hogy ha 
a fogyasztó megtakarít, akkor legalább a megfizetett díjakat 
visszakaphatja a kereskedőtől. Legfeljebb annyi, hogy a fo-
gyasztóiknál megvalósult megtakarítás nekik jár, kötelesek 
vagyunk azt a potenciált nekik felajánlani.
Nincs érdemi érdekvédelme a KKV-knak az energia piacon. 
Fogyasztói közösségekre lenne szükség, hatékony, szakértő 
érdekképviseletre, amely kialakítja és megvédi a KKV-k érde-
keit tükröző szakmai álláspontot az egyes infrastrukturális és 
kereskedelmi cégekkel, de azok hatékony, erős és rámenős 
lobby szervezeteivel, de adott esetben a Hivatallal szemben 
is. Olyan szervezetre, amelyik szállítja a megoldásokat azok-
nak a cégeknek, akik csak tenni akarják a dolgukat a szak-
májukban, amihez értenek, nem tudnak, de nem is akarnak 
energetikai szakértőkké válni. Túlkínálat idején mi voltunk a 
királyok, ma nincs kínálat, kiszolgáltatottak vagyunk. Egyedül 
nem megy!

Buday Pál
mtGAS Consulting Kft.

MI A FENE TÖRTÉNIK ITT?!

A piac lényegében nem működik és mégis ez árazza a szer-
ződéseinket. A földgáz nem egy termék, hanem egy nem 
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Jegyzet
GÁZ VAN, HA NINCS GÁZ! 

Alig van manapság olyan vállalkozás, intézmény és magán-
személy, aki nem a várható energiaköltségeket számolja. Az 
energiaválság ugyanis jött, látott és egyelőre győzött. Az oko-
kat keresve megoszlanak a vélemények, ám a helyzet – sok 
mással ellentétben – egyértelmű: vagy van, vagy nincs ener-
gia! A politikusok is bajban vannak, hiszen ezt tényleg nem 
lehet megdumálni! Sőt, ha az őszi-téli időszakban kialakulnak 
jelentős ellátási problémák, ha nem lesz olaj és földgáz, akkor 
azt a bőrünkön közvetlenül érezzük! Ez azt jelenti, hogy nem-
csak néhány cég vagy család, hanem Európa működése ke-
rülhet veszélybe. Magyarország többnyire most is külön utat 
jár: a kormány álláspontja, hogy hazánk és a magyar emberek 
érdekeit meg kell védeni, a magyar energiabiztonság kulcsfon-
tosságú! 
A kialakult helyzetet nem lehet nem komolyan venni! Közel 
és távol ott a baj. Már augusztusban előre tervezett áramszü-
netek voltak Havannában. Mondhatnánk, hogy ott ez nem új, 
de most valóban az egyre mélyülő kubai gazdasági válság-
gal kell szembenézni. Még az eddig elmaradhatatlan nyári 
karnevált is elhalasztják. Koszovó energiaelosztó vállalata a 
minap közölte, hogy időzített áramkimaradások lesznek az 
ottani energiatermelés csökkenése és az importból beszer-
zett üzemanyag magas ára miatt. A fogyasztók minden nyolc 
órából hatban kapnak áramot, kettőben nem. 
 Németországban, amely a nehézségek ellenére sokáig tar-
totta magát, az eddigi 19 százalék helyett a kedvezményes, 7 
százalékos áfakulcs alá sorolják a földgázt. Sőt, újabb intéz-
kedéseket terveznek az infláció és az energiaárak emelkedé-
séből adódó terhek mérséklésére. Olaf Scholz német kancel-
lár elvárja az energiaszolgáltatóktól, hogy teljes mértékben, 
„egy az egyben” érvényesítsék áraikban az áfacsökkentést. 
Na, ja… 
Egy szakértő szerint elképzelhető, hogy a gázhiány miatt 
hosszabb vagy rövid időre áram nélkül maradnak a brit ház-
tartások. Tény, hogy az európai kormányok már a nyáron 
is számos lépéssel elkezdtek készülni a télen várható, kon-
tinentális szintű energiaválságra. Legutóbb az Európai Unió 
soros elnöksége hívott össze egy rendkívüli értekezletet ez-
zel kapcsolatban. 
A megkésettség azért is okozhat komoly gondot, mert sok 
helyütt gázégetéssel állítanak elő áramot. Vagyis ha nem lesz 
gáz, villany sem lesz! Nem tehetünk mást, mint ki-ki a maga 
területén igyekszik a legtöbbet megtenni a saját közösségé-
ért. Szükség van persze szolidaritásra is, ám ha visszagon-
dolunk a Covid járvány beköszönésére és annak kezelésére, 
akkor nem lehetnek illúzióink!

Lengyel János

Gratulálunk!
Kamaránk tagja, Béndek Tamás 2004 óta készít fajátékokat. 
2016-ban az Év Mestere lett, a budai várban rendezett Mes-
terségek Ünnepén, tavaly pedig elnyerte az MKIK Magyar 
Kézműves Remek díját. 
Az idei Mesterségek Ünnepén a Réka Berida Foundation 
New York-i alapítványa és a Magyar Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetségének közös elismerését vehette át.

Béndek Tamás és Nagy Ildikó, a New York-i székhelyű
Foundation Réka Darida program igazgatója 

Az idén háromnapos rendezvényre is elvitte termékeit a fajá-
tékkészítő, aki teljesen gyanútlanul vett részt az eseményen. 
Egészen addig, amíg a színpadhoz szólították. Egy 2021-ben 
alapított díjat vehetett át, amelyet a Réka Berida Foundation 
New York-i alapítványa és a Magyar Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetsége közösen adományozott.
– Senki sem szólt semmit. New Yorkból, Belgiumból és Magyar-
országról érkezett egy titkos zsűri. Körbejártak a csaknem ezer 
kézműves között, és az egész országból hármunkat választottak 
a díjra. Még azt sem tudom, mivel jár ez az elismerés, de azt el-
mondták, hogy a standot, a termékeimet és az érdeklődőkhöz 
való hozzáállásomat díjazták titokban – mondta Béndek Tamás.
A hazánkban is működő alapítvány célja, hogy támogassa a 
magyar néphagyományban gyökerező, innovatív működésű 
alkotások mestereit.

Forrás: Somogyi Hírlap
Fotó: Péter János, www.mestersegekunnepe.hu

ww.skik.hu
K A T T I N T S O N  R Á N K !
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A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) az elmúlt évben 
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarával (NAK), az együttműködés keretében közös kitünteté-
si rendszer működtetéséről is határoztak.  Az eddigi megszokott 
kamarai elismerések sora ezévtől  kibővül a NAK által adományo-
zott díjakkal, illetve lesznek a két kamara által párhuzamosan és 
közösen odaítélendők is. 

A kiemelkedő teljesítmények, eredmények elismerést érdemelnek. 
Különösen igaz ez most, amikor a gazdasági élet szereplőinek nap 
mint nap újabb és újabb kihívásokkal  kell szembenézniük. 

Kérjük, hogy ha van olyan kamarai tag vállalkozás a látóteré-
ben, melyet érdemesnek tart, vagy ha Ön saját vállalkozásá-
ban volt sikeres, rövid írásbeli indoklással ellátva jelezze ezt 
felénk. 

Somogy Gazdaságáért Díj
A megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó vállalkozásnak, mely több éves egyenletes jó tel-
jesítménye alapján hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez.
Díjazó: SKIK és NAK párhuzamosan vagy közösen
Díjazott lehet: SKIK vagy NAK tag 

Az Év Agrárvállalkozása Díj
A megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó agrárvállalkozásnak, mely több éves egyenletes 
jó teljesítménye alapján hozzájárult a megye gazdasági fejlő-
déséhez.
Díjazó: NAK 
Díjazott lehet: NAK tag 

Somogy Élelmiszeriparáért Díj 
A megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó élelmiszeripari vállalkozásnak, mely több éves 
egyenletes jó teljesítménye alapján hozzájárult a megye gazda-
sági fejlődéséhez.
Díjazó: NAK
Díjazott lehet: NAK tag 

Somogy Gazdaságáért Életműdíj 
Vállalkozásvezetőnek, akinek a hosszú éveken át történő veze-
tői tevékenysége alatt a vállalkozás eredményesen gazdálko-
dott,  versenyképességét növelte és a megyében jelentős piaci 
eredményt ért el.
Díjazó: SKIK és NAK párhuzamosan vagy közösen
Díjazott lehet: SKIK vagy NAK tag 

Az Év Somogyi Vállalkozása
Piacképesen,  eredményesen gazdálkodó, több éven keresztül 
egyenletes, jó teljesítményt nyújtó vállalkozásoknak, a követke-
ző kategóriákban:
 • mikrovállalkozás
 • kisvállalkozás
 • középvállalkozás
Díjazó: SKIK
Díjazott lehet: SKIK tag 

Somogy Szakképzéséért Díj 
Vállalkozás illetve természetes személy részére a tanulók ma-
gas szintű-, eredményes gyakorlati oktatásáért, illetve a kamara 
szakképzéssel összefüggő tevékenységének kiemelkedő módon 
történő segítéséért.
Díjazó: SKIK és NAK párhuzamosan vagy közösen
Díjazott lehet: SKIK vagy NAK tag 

Somogy Idegenforgalmáért Díj
A megye idegenforgalmát szolgáló-, kiemelkedő teljesítményért, 
vagy  több éves, egyenletes magas színvonalú munkáért, mellyel 
hozzájárult a megye turizmusának fejlődéséhez. 
Díjazó: SKIK
Díjazott lehet: SKIK  tag 

Somogy Innovációjáért Díj 
Kiemelkedő eredménnyel járó fejlesztés megvalósításáért, ( pl.: 
termékfejlesztés, technológiai fejlesztés, informatikai fejlesztés, 
szolgáltatásfejlesztés, szervezetfejlesztés)
Díjazó: SKIK és NAK párhuzamosan vagy közösen
Díjazott lehet: SKIK vagy NAK tag 

Somogy Környezetvédelméért Díj 
Vállalkozás részére, amely tevékenysége során a környezetvé-
delmi előírások betartására fokozott figyelmet fordít, illetve kör-
nyezetvédelmi beruházást hajtott végre a természeti környezet 
megőrzése érdekében. 
Díjazó: SKIK és NAK párhuzamosan vagy közösen
Díjazott lehet: SKIK vagy NAK tag 

A rövid indoklással ellátott javaslatokat, pályázatokat 
október 31-ig várjuk a következő elérhetőségekre min-
den kategória esetén:
Postán:  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, 
                7400 Kaposvár, Anna u. 6.
e-mail:   skik@skik.hu

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

ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK
Pályázzon, jelöljön! Határidő: október 31.
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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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BEMUTATJUK A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT!

AZ OFFLINE AZ ÚJ PRÉMIUM

Kezdetben vala a nyomtatott. A prospektusok, szórólapok, név-
jegykártyák, borítékok. Nem volt nagy szám, mert nem volt más. 
Aztán kitört az internet és akkorát szólt, hogy Vágási Feri is kis 
híján beszállt. Abban az időben a saját weboldal annyira volt el-
érhető a kkv-k számára, mint mélyszegénységben élőknek a ka-
viárral töltött szarvasgomba. De a digitális szellem kiszabadult a 
palackból, az informatikai forradalom megállíthatatlanul tört elő-
re és mire észbe kaptunk, az online lett az alapértelmezett. Oly-
annyira, hogy a többség ásót, lapátot ragadott és temetni kezdte 
a nyomtatást. Mindenki szerencséjére, tévedtek. Mert a nyomta-
tott nem tűnt el, csak átalakult. Ez lett az új prémium. Ráadásul 
úgy, hogy közben megfizethető. Az pedig a sors humorérzékét 
dicséri, hogy a nyomtatást épp a digitális technológia mentette 
meg. Neki köszönhetően tud a Pethő Nyomda másnapra és egye-
diben olyasmit, ami régen csak hetek alatt, ipari mennyiségben 
volt elképzelhető. Az offline az új prémium. A hétköznapokra ott 
a weboldal, meg az e-mail. De ha valami különlegeset szeretnénk 
egy különlegesen fontos alkalomra, keressük a Pethő Nyomdát! 
Amit ők tudnak, az a kézzel (is) fogható kommunikáció.

https://petho-nyomda-kaposvar3.webnode.hu/

FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG

Lehet, hogy a pénz nem boldogít. De az nem kérdés, hogy az álta-
lános életszínvonal alapvetően határozza meg a köz- és vagyonbiz-
tonságot. Magyarországnak eddig is bőven voltak fejlődési lehető-
ségei e téren és ne legyenek illúzióink: az előttünk álló hónapokban, 
években a helyzet rosszabbodni fog. Ez pedig óhatatlanul a bizton-
ságtechnika szerepének a felértékelődését hozza magával. És ha 
egyszer eljutunk odáig, hogy a szükségessége nem lehet kérdés, 
adja magát, hogy profiktól kérjünk segítséget. Az, hogy egy bizton-
ságtechnikával foglalkozó vállalkozás 1999 óta létezik, önmagában 
is okot ad a bizalomra. Az pedig, hogy ezidő alatt egyszemélyes 
vállalkozásból a dunántúli piac meghatározó szereplőjévé nőtte 
ki magát, sem véletlennel, sem szerencsével nem magyarázható. 
Mint ahogy az sem, hogy az OptiCost Kft. felelős többb, mint 40 te-
lepülés térfigyelő rendszerének megtervezéséért és kiépítéséért. 
Ahogy mondani szokás, a sikernek nem titka van, hanem ára. Eb-
ben az esetben a szüntelen szakmai fejlődés, a megalkuvást nem 
tűrő professzionalizmus, az ügyféligények megkérdőjelezhetetlen 
prioritása. Legyen szó magánvagyonról, vállalkozásról vagy intéz-
ményről - az OptiCost a biztonságtechnikai problémák biztonságos 
megoldása.

www.opticost.hu

KÉSEK, OLLÓK ÉLEZÉSE MESTERFOKON

Egy olyan világban, ahol minden egyre őrültebb tempóban vál-
tozik, ahol évente jönnek az új telefonok, televíziók és autók, a 
ruhák pedig lépésrőllépésre süllyednek az egyszer használatos 
szint közelébe - szóval, egy ilyen világban van valami szívet me-
lengető az állandóságban. Mogyorósy Mihály késes köszörűs 
mester kétszeresen is ezt az állandóságot képviseli. Amíg a ki-
sebb vagyonba kerülő mobil egy-két év alatt elavul, a minőségi 
kés szinte örökké tart. Főleg, ha megfelelő bánásmódban része-
sül. Erről pedig az aranykoszorús mester 52(!) éve gondoskodik. 
Ez olyan szintű elhivatottságról és szakmai alázatról mesél, ami 
manapság elképzelhetetlen. És hogy ez még sokáig így legyen, 
az a generációváltásnak, azaz Misi bácsi fiának, Csabának kö-
szönhető. 
Életlen késekkel, ollókkal dolgozni nemcsak büntetés, nehéz és 
fárasztó is. Csomagoljuk össze őket és irány a Mogyorósy mű-
hely! Meg fogunk döbbenni, mekkora élmény valóban éles szer-
számmal dolgozni. 

https://mogyorosy-mihaly.webnode.hu/

REKLÁMÍTÁS HELYETT

A reklám a modern kor szülöttje. Mindenki tudja róla, hogy nél-
külözhetetlen, mégis: mindenki szívesen nélkülözné. A fogyasztó 
utálja, hogy mindenhova beszivárog, a reklámozó pedig úgy érzi, 
mintha feneketlen pénznyelőbe lapátolná a bevételét. A jó reklám 
persze messze többet hoz a költségeinél. De ettől csak hasznosabb 
lesz, nem szerethetőbb. A reklámajándék más. Persze, reklámoz. 
De közben értéket is ad, ahelyett, hogy csak a figyelmünket köve-
telné, mint egy hisztis gyerek. Főleg a minőségi reklámajándék. 
A siófoki Presenta Kft-ben 20 évnyi szakmai tapasztalat segíti az 
ügyfeleket abban, hogy a pénzükért a legjobb megoldást kap-
ják. Mint pl. a GoGreen termékvonal, aminek minden képviselője 
a fenntarthatóság jegyében készül, így nemcsak rendkívül mu-
tatósak, de nagyon népszerűek is. De ott van a minden igényt ki-
elégítő textilpaletta is, hogy ne csak a fontos ügyfelekre, hanem 
az egyre fontosabb munkatársakra is gondoljunk. A minőségi 
reklámajándék nagyvonalú, mert sokat ad és csak keveset kér. És 
pont ettől működik. Mert a nagyvonalúság viszonzásra ösztönöz. 

www.presenta.hu
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A 2022/23-as tanév rendje
2022. július 29-én kiadott Magyar Köz-
löny-ben jelent meg a 2022/2023. tanév 
rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM ren-
delet.

A kormányrendelet alapján az iskolai tanév 
2022. szeptember 1-én, csütörtökön kezdő-
dött, és 2023. június 15-ig, csütörtökig tart.
A tanulóknak összesen 183 napig – nap-
pali oktatás munkarendje szerint működő 
szakgimnáziumban 179, a gimnáziumok-
ban és szakiskolákban 180 napig – kell is-
kolába járniuk.

A középfokú iskola utolsó, befejező 
évfolyamán vagy befejező szakképzési 
évfolyamán az utolsó tanítási nap 2023. 
május 4., a két évfolyamos rész-szakké-
pesítésekre való felkészítést folytató szak-
iskolákban pedig 2023. május 31.

A tanév első félévének 2023. január 20-
án lesz vége, az iskoláknak január 27-ig kell 
értesíteni majd a diákokat és a szülőket a 
félévi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2022. október 28. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap 2022. november 7. (hét-
fő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
2022. december 21. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2023. január 3.(kedd). A 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

TÁJÉKOZTATÓ
 a szakirányú oktatásban köthető szakképzési munkaszerződésről  

és a duális képzőhelyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókról

Amennyiben további kérdései merülnének fel a szakirányú oktatással, valamint a 
szakképzési munkaszerződés kötéseivel és az eljárás rendjével kapcsolatban, duális 
képzési tanácsadóink az alábbi telefonszámokon állnak rendelkezésre:

Akkermanné Surányi Edina duális képzési tanácsadó 30/691-7792 esuranyi@skik.hu 
Dornacker Nóra duális képzési tanácsadó 30/865-6801 ndornacker@skik.hu 
Mészáros Balázs duális képzési tanácsadó 30/558-9556 bmeszaros@skik.hu 
Némethné Varga Brigitta duális képzési tanácsadó 30/229-1219 bvarga@skik.hu 
Vercz Erika duális képzési tanácsadó 30/791-2451 evercz@skik.hu
Hábetler-Klacsán Judit duális képzési tanácsadó 30/430-8733 jhabetler@skik.hu

A 3 éves szakképzés esetén a 9. évfolyamon a 
tanulók ágazati alapoktatásban vesznek részt a 
szakképző intézmény szervezésében. Az ágazati 
alapoktatás ágazati vizsgával zárul a 9. évfolyam 
végén, ahol ezt követően a tanulók eldöntik, hogy 
az ágazatban mely szakmát választják. Sikeres 
ágazati vizsgát követően, a 10. évfolyamtól (azaz 
minden év szeptemberétől) a tanulók a szakirá-
nyú oktatásukat duális képzőhelyen tölthetik 
szakképzési munkaszerződéssel. 
Az érettségivel rendelkező tanulók 2 éves nappa-
li képzés keretein belül az első félévben ágazati 
alapoktatásban vesznek részt, majd ez után kez-
dődik számukra a szakirányú oktatás. 
Az 5 éves technikumban 2 évig vesznek részt 
ágazati alapoktatásban a tanulók, 11. évfolyamtól 
köthetnek szakképzési munkaszerződést az adott 
iskola képzési programjának megfelelően
A szakirányú oktatást a nyilvántartásba vett gaz-
dálkodó szervezetek vagy képzőközpontok 
végezhetnek. 
A szakirányú oktatásba belépni tervező gaz-
dálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele 
kérelem benyújtásával indul, amelyet a leendő 
duális képző székhelye vagy telephelye szerinti 
illetékes területi kamarának kell benyújtani 
a nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatvá-
nyon, mely kamaránk honlapján elérhető. A ki-
töltött dokumentumot aláírva papír alapon vagy 
elektronikusan, szkennelve kell megküldeni az 
illetékes területi kamarának. A kérelem beérke-
zése után duális képzési tanácsadóink felveszik a 
kapcsolatot a benyújtó szervezettel.

Rövid összefoglaló a duális képzőhelyek szakirá-
nyú oktatásba való bekapcsolódásához szüksé-
ges tudnivalóiról, feladatokról: 
• kezdeményezi a kamarai nyilvántartásba vételt, 

amennyiben még nem szerepel az új rendszer-
ben

• biztosítja  a szakirányú oktatáshoz szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket,

• minőségirányítási rendszert működtet  vagy 
legalább a gazdasági kamara által kidolgozott 
szempontrendszerben meghatározott minősé-
gi követelményeknek megfelel,

• megköti a szakképzési munkaszerződést a tanu-
lóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel,

• biztosítja a Szakképzési törvényben meghatáro-
zott juttatásokat,

• tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy 
javára felelősségbiztosítást köt,

• a szakképző intézménnyel közösen alakítja ki a 
szakirányú oktatásra vonatkozó képzési prog-
ramot

• kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági 
kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel,

• a regisztrációs és tanulmányi rendszerben (KRÉ-
TA) – a szakirányú oktatásával összefüggésben 
– rögzíti:

 - a szakmai tevékenységeket, annak helyszí-
nét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántar-
tásba vett székhelyétől vagy telephelyétől,

 - a szakmai tevékenységre fordított időt,
  - a tanuló értékelését és
 - a tanuló részvételét és mulasztását a szakirá-

nyú oktatás során.

A szakmai oktatáshoz szükséges szakképzési 
munkaszerződés (nem tanulószerződés!) a gaz-
dálkodó szervezet és a tanuló között szakirányú 
oktatás céljából, a szakmajegyzék szerint okta-
tott szakma képzési idejére megkötött írásbeli 
szerződés. 
Érvényes szakképzési munkaszerződés esetén a 
tanuló szakirányú oktatását a gazdálkodó szer-
vezet és a szakképző iskola végzi a képzési és 
kimeneti követelmény, illetve a programtanterv 
alapján elkészített képzési program szerint. A 
szakképzési munkaszerződés rögzíti a gazdál-
kodó szervezet és a képzésben részt vevőre vo-
natkozó jogokat, kötelességeket. A szakképzési 
munkaszerződést 2 példányban kell elkészíteni 
és aláírni (eredeti aláírás és bélyegző szükséges!).  
A gyakorlati képzőnek bejelentési kötelezettsége 
van a NAV felé a T1041-es nyomtatványon a 1101 
jogviszonykódon.

A szakképzési munkaszerződéseket a ka-
marák NEM jegyzik ellen és nem veszik 
nyilvántartásba sem. Azonban csak az a 
gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont 
köthet szakképzési munkaszerződést, aki 
szerepel a kamara duális képzőhely nyil-
vántartásában!

A tanulókkal szakképzési munkaszerződést kötő 
munkáltatók számára a szociális hozzájárulási 
adóból kerülnek biztosításra az érvényesíthető 
kedvezmények. A fizetendő szociális hozzájárulá-
si adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási 
adó fizetésére törvény alapján nem köteles adó-
alanyok az adókedvezményt (önköltséget) vissza-
igénylés keretében érvényesíthetik.  
Amennyiben a képzésben részt vevő személy 
foglalkoztatásra irányuló más jogviszony mel-
lett párhuzamosan vesz részt az oktatásban és a 
foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harma-
dik személy, az igénybe vehető önköltség ötven 
százaléka érvényesíthető.
A bruttó kötelezettség csökkenthető továbbá a 
szakképzési munkaszerződésre tekintettel az 
igénybe vett adókedvezmény 20%-ának megfe-
lelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett. Va-
lamennyi képzőhely érvényesítheti a csökkentő 
tételt, ahol a sikeres vizsgát tett tanuló a szakmai 
oktatás vonatkozásában legalább 6 hónap időtar-
tamban szakképzési munkaszerződéssel rendel-
kezett. 
A 2019. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés sze-
rint a szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy és a duá-
lis képzőhely között munkaviszony jön létre.  A 
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a 
szakképzési munkaszerződés alapján végzett 
munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbe-
li juttatásként munkabérre jogosult valamint 
egyéb juttatásként megilletik a duális képző-
helyen a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy által választott szakmához szükséges 
szakképzettséggel betöltött munkakörben foglal-
koztatottak részére biztosított juttatások. (Szkt. 
85. §)
A szakképzési munkaszerződés vonatkozásában 
fizetendő munkabér legalább a költségvetési 
törvényben megállapított önköltség egy havi ösz-
szege (1.200.000 Ft/12=100.000 Ft), de maximum 
az egy havi összegének 168 %-a lehet. Vagyis a 
szakképzési munkaszerződés alapján fizeten-
dő munkabér 2022-ben 100.000 és 168.000 Ft 
között állapítandó meg.
Amennyiben a képzésben részt vevő személy 
foglalkoztatásra irányuló más jogviszony 
mellett párhuzamosan vesz részt az oktatásban, 
és a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő 
harmadik személy, a létrejövő munkaviszony 
időtartamával arányosan kell a szakképzési 
munkabért, a szabadságot és az egyéb juttatást 
megállapítani.
A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett 
díjazásból 18,5% társadalombiztosítási járulékot 
kell levonni. (Tb.tv.25.§ (1) bek.). A duális képző-
helynek nem keletkezik szociális hozzájárulási 
adó befizetési kötelezettsége (Szocho.tv. 5.§ (1) ea) 
pontja) a szakképzési munkaszerződéssel foglal-
koztatottak után.
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TOVÁBBKÉPZÉS 
GYAKORLATI OKTATÓK RÉSZÉRE

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara  
A DUÁLIS KÉPZŐK GYAKORLATI OKTATÓI RÉSZÉRE  

készségfejlesztő továbbképzést szervez!

A képzés célja: A duális képzésben részt vevő tanulókkal foglalkozó, 
kamarai gyakorlati oktatói vizsgával vagy mestervizsgával ren-
delkező oktatóknak továbbfejlődési lehetőséget biztosítson az ön- és 
társismeret, az együttműködés, a kommunikáció, a sztereotípiák leküz-
dése, a konfliktuskezelés és a Z generáció teljesítménymotivációs mód-
szereinek megismerése területén. 

A képzés időtartama: 16 óra, amely 2 napos tréning 
formájában, 12 fős csoportban valósul meg.

A képzés önköltsége: 5.000 Ft/fő.  (A teljes költség 55.000 Ft/fő mely-
ből a GFA-KA-ITM-12/2021/TK/17 támogatási szerződés keretén belül 
50.000 Ft a támogatás)

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes kamarai tagjai 
vissza nem térítendő támogatás igénybevételével (Kamarai tagvállalko-
zások és alkalmazottaik képzési költségeinek támogatása – www.skik.
hu) akár ingyen is részt vehetnek a képzésen!

A képzés tervezett időpontja: 2022.október 21-22. (péntek-szombat)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• Jelentkezési lap (letölthető: a https://www.skik.hu/kamarai-gyakorlati-

oktatok-reszere-keszsegfejleszto-tovabbkepzes-470  oldalon)
• Igazolás a munkaadótól, hogy a jelentkező gyakorlati oktatóként 

foglalkoztatott,
• Gyakorlati oktatói tanúsítvány, vagy mesterlevél másolat

További információ és jelentkezés:

Ördögh Róbert szakképzési referens
82/501-034; 06-30/691-77-91 • rordogh@skik.hu

MEGHÍVÓ
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 

KÉT NAPOS FACEBOOK  
RENDEZVÉNY  

A GYAKORLAT TÜKRÉBEN!
IDŐPONT: 

2022. szeptember 27-28. (kedd, szerda) 9.00 – 16.00-ig 

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

ELŐADÓ: 
Mészárosné Borbás Orsolya 

online marketing szakértő és tréner

TEMATIKA: 

1. nap délelőtt: 9:00-12:00
• Mikor és hogyan érdemes jelen lennünk vállalkozásunkkal a 

Facebook felületén?
• Facebook vállalkozói oldal lehetőségei, sajátosságai
• Facebook vállalkozói oldal létrehozása, beállítása lépésről lépésre
• Facebook posztok, ingyenes lehetőségek lépésről lépésre
 
1. nap délután: 13:00-16:00
• Hogyan tudunk minőségi megjelenést biztosítani 

vállalkozásunknak a Facebook felületén?
• Canva grafikai tervező program ingyenes verziójának 

megismerése posztok, borítókép, profilkép profi szerkesztésére
• Facebook nyereményjáték szabályzat, futtatás, sorsolás és 

eredményhirdetés
• Bejegyzéskiemelés vs. hirdetéskezelő
 
2. nap délelőtt: 9:00-12:00
• Költséghatékony és eredményes Facebook hirdetések futtatása
• Hirdetéskezelő megismerése 
• Kampánycélok használata és működése lépésről lépésre
• Kampány létrehozása lépésről lépésre
 
2. nap délután: 13:00-16:00
• Profi Facebook vállalkozói jelenlét
• vállalkozáskezelő megismerése
• célközönségek létrehozása, használata
• Facebook képpont
• Facebook remarketing
• Facebook bolt, katalóguskezelő

A részvétel regisztrációhoz kötött.  
Önkéntes kamarai tagoknak 10.000 Ft/2 nap/fő a részvételi díj, 

minden más esetben 20.000 Ft/2 nap/fő.

A résztvevők száma korlátozott, 
ezért kérjük, hogy részvételi szándékát 2022.09.22-ig 
szíveskedjen jelezni az alábbi QR-kódban levő linken.

Javasoljuk, hogy amennyiben módjában áll,  
hozza magával laptopját, notebookját.

IDÉN IS LESZ GÁBOR DÉNES-DÍJ
GÁBOR DÉNES-díjra azokat az innovációt aktívan művelő magyar (ku-
tató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket lehet 
felterjeszteni, akik – itthon, vagy határainkon túl – a természettudomá-
nyos szakterületek valamelyikén kiváló eredményeket értek el.

A felterjesztés határideje 2022. október 11.

A felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók (tájékoztató, felhí-
vás, adatlap) a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok címről 
letölthetők.

132022. szeptember 132021. 



A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel
meghívja Önt és munkatársait  a

Rezsicsökkentés – kommunikációval? 
Miért ne?

Érdemes másként gondolni  
a vállalati kommunikációra! 

című rendezvényére

Hajlamosak vagyunk a kommunikációt amolyan úri huncut-
ságnak tekinteni, ami mindentől függetlenül létezik, és nem 
kell azt túllihegni. Nos, aki így gondolkodik, attól érdemes 
megkérdeznünk: mi köti össze a vállalatban dolgozó mun-
katársakat, a szervezeti egységeket, a beszállítókat és a ve-
vőket? Hát az információáramlás. Cégen belül sem mindegy, 
hogy az információ direktben, áttételek nélkül, érdemi tar-
talommal, tehát szakszerűen cserél-e gazdát, vagy bolyong, 
kering, elvész, torzul, ezáltal időt, vagyis pénzt veszítünk.

Ma mindenki a költségek, a rezsi csökkentés lázában ég. 

A kommunikáció olyan működési tényező, amelynek komoly 
költségkihatása van, akár tudomásul vesszük ezt, akár nem. 
Érdemes tehát másként tekinteni a kommunikációra. Er-
ről szól szakmai napunk.

TÉMÁK: 

• Ahol nincs információ, 
ott keletkezik – 
kontrollálható-e a vállalati 
pletyka?

• A kommunikáció nem 
valakié, hanem mindenkié. 
Tanuljunk meg szakszerűen 
bánni vele!

• Információáramlás fizikája 
– terjedési és eloszlás a 
kommunikációban 

• Kommunikáció 
menedzsment – úri 
huncutság? Nem: 
versenyképesség!

IDŐPONT: 
2022. szeptember 22. (csütörtök) 10.00 

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

ELŐADÓ: 
Mezriczky László, vállalati kommunikációs szakértő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
Önkéntes kamarai tagoknak: térítésmentes!

Regisztrált vállalkozóknak: 3.000.- Ft/fő

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

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel
meghívja Önt és munkatársait  az

Anya&Apa Bt.
avagy

Hogyan vállalkozzunk a 
szülőségre vállalkozóként?

című rendezvényére

Ez az előadás már 2006 óta létezik és eredetileg „A gyerekne-
velés és a halálos négyes” címet viseli. Azért ez a címe, mert 
négy olyan tényezővel foglalkozik, amelyek sorsfordító ha-
tással vannak a gyerek életére – és a szülők többsége éppen 
ezt a négy dolgot rontja el. Vállalkozóként pedig több szem-
pontból is veszélyeztetettebbek vagyunk a 8-tól 4-ig dolgozó 
munkavállalóknál.
 
A tartalomból:
• Hogyan teremtik a szülők 

a rossz gyereket?

• Mikor építő a kritika 
és mikor romboló a 
dicséret?

• Mit tudtak az indiánok a gyereknevelésről, amit nekünk is 
tudnunk kéne?

• Mi áll a gyerekkori betegségek hátterében?

• Lehet-e túlzásba vinni a szeretetet? Ha nem, akkor miért 
igen? 

• Mitől olyan pusztítóan rendetlen a büdös kölke?

• Ja! És miért nem vigyáz a holmijára?

• Ha ez nem lenne elég: miért nem segít otthon? 

Fontos figyelmeztetés! Az előadás több, a nyuga-
lom megzavarására alkalmas információt is tartalmaz. Azok-
nak ajánlott, akik képesek szembenézni azzal, hogy eddig 
teljes meggyőződéssel pont az ellenkezőjét csinálták annak, 
mint ami kívánatos lenne. A bemutatásra kerülő alapel-
vek és módszerek bármilyen korú gyerek esetében 
hasznosak és alkalmazhatók. Kisgyermekesek nyilván 
előnyben lehetnek abból a szempontból, hogy még nem ron-
tották el annyira. De sosem túl késő, egyszerűen csak helyre-
hozni valamit macerásabb, mint megelőzni.

IDŐPONT: 
2022. szeptember 29. (csütörtök) 14.00

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

ELŐADÓ:  
Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

RÉSZVÉTELI DÍJ:  
Önkéntes kamarai tagoknak: térítésmentes!

Regisztrált vállalkozóknak: 3.000.- Ft/fő

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:
82/501-025, e-mail: athurzo@skik.hu
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A GASTROTOP projekt keretében Szentkoz-
madombján tartotta a Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara az egyik különle-
ges szakmai eseményét „Süssünk-főzzünk 
együtt mentesen!” címmel.

Befejezéséhez közeledik az Interreg V–A 
Magyarország–Horvátország Együttmű-
ködési Program 2014–2020 finanszírozá-
sában tavaly indult GASTROTOP elnevezé-
sű projekt, amelynek megvalósításában a 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
is részt vesz, a somogyi társkamarával, a 
Krizevaci Agráregyetemmel, a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári 
Campusával, valamint a verőcei Turiszti-

kai és Informatikai Menedzsment Főisko-
lával partnerségben.
A projekt célja, hogy piackutatással, tudo-
mányos háttér biztosításával, oktatással 
és megfelelő marketinggel szélesítse a 
határ menti térségben, a vendéglátásban 
működő vállalkozások ismereteit az egy-
re több embert érintő ételintoleranciával 
kapcsolatos tudnivalókról. 
A projekt egyik utolsó rendezvényén a 
projektpartnerek mellett, horvát és ma-
gyar szakácsok, cukrászok, a projekt ke-
retében szervezett tréningek résztvevői 
vettek részt.  A közösen készülő, külön-
böző alapanyagoktól mentes ételek elké-
szítését Deák Petra dietetikus és szakács 
vezette a csodálatos Zala megyei környe-
zetben. A rendezvény teret adott a részt-

KÖZÖS FŐZÉS ZALA MEGYÉBEN

vevők közötti tapasztalatcserére, az ötle-
tek megvitatására. 
A GASTROTOP projekt nem titkolt célja 
az általánosan elterjed érzékenységek és 
allergiák mellett a kevésbé ismert – ám 
annál inkább mégis jelenlévő – diétás éte-
lek elkészítésének népszerűsítése, ezek 
elkészítési fortélyainak megismertetése 
a szakemberekkel, és az érintett résztve-
vőkkel. 
A GASTROTOP projekt 2022 szeptembe-
rében zárul, és a partnerek abban bíznak, 
hogy a tevékenységeiknek köszönhetően 
szerzett szakmai tapasztalatok beépülnek 
a vendéglátás területére, és az ismeretek 
nyomán az allergén összetevőket kerülő, 
bővülő kínálat várja a térségbe látogató 
vendégeket.

VISSZATEKINTŐ – A nyár folyamán a SKIK  
Humán Erőforrás Szakmai Klubjának tag-
jai Kaposváron a Videoton Elektro-PLAST 
Kft-nél tettek látogatást. A klubtagokat 
Gerber András, senior igazgató köszön-
tötte, majd  Fábián Balázs ügyvezető igaz-
gató tartott prezentációt a cég múltjáról 
és jelenéről. Ezt követően Budai Mónika 
HR vezető ismertette a vállalkozás emberi 
erőforrás politikáját, a témakör jellemzőit 
és a felmerülő kihívásokat. Az előadások 
után gyárlátogatás következett, majd a 
programot kötetlen tapasztalatcsere, be-
szélgetés zárta. 

152022. szeptember



VISSZATEKINTŐ – A KATA szabá-
lyairól és a hozzá kapcsolódó szabá-
lyozásokról szervezett online előa-
dást a SKIK augusztus 25-én. 
Több, mint 70 érdeklődő szakem-
ber hallgatta végig Juhász Katalin, 
a NAV Somogy Megyei Adó- és Vá-
migazgatósága szakértőjének tájé-
koztatóját. Az előadás végén a köz-
ben felmerülő kérdésekre is választ 
kaphattak a résztvevők.

Az Országgyűlés által július 12-én kivételes 
eljárásban elfogadott új KATA tv. radikális 
újratervezésre készteti a kisadózókat. A 
leglényegesebb módosításokat az alábbi-
akban foglaltam össze távirati stílusban.

JELENTŐSEN SZŰKÜL A KATA 
VÁLASZTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

Az új szabályozás kizárólag
• a lakossági megrendelőktől bevételt 

szerző,
• főfoglalkozású
• egyéni vállalkozóknak
engedi meg a KATA választását (kivéve a 
taxisok, akik esetében nem kizáró ok, ha 
céges megrendelőtől jutnak bevételhez).
Egyfelől ez azt jelenti, hogy a KATA-alanyok 
köre a jövőben az eddiginél sokkal jobban 
szelektálódik szervezeti és tevékenységi 
forma tekintetében is, ugyanis egyéni cég, 
magánszemély taggal rendelkező kkt és 
bt, ügyvédi iroda a jövőben nem katázhat, 
mint ahogyan egyéni ügyvéd, őstermelő, 
állatorvos, közjegyző, szabadalmi ügyvivő 
és bírósági végrehajtó sem élhet a kedve-
ző adózási lehetőséggel.
Másfelől a fenti korlátozásokon túlmenő-
en az egyébként szervezeti és tevékenysé-
gi forma tekintetében KATA választására 
jogosult olyan személyek sem katázhat-
nak majd, akiknek belföldi vagy külföldi 
céges megrendelőjük (megrendelőik) is 
van(nak) – kivéve a taxisokat. Amennyi-
ben valakinek eleinte csak magánszemély 
megrendelői vannak, azonban későbbi 
működése során (belföldi vagy külföldi) 

céges megrendelő is „képbe kerül”, úgy 
önmagában ezen körülménynél fogva el-
veszti a katás státuszát. Ilyenkor az adó-
alanyiság megszűnésének évére és az 
azt követő 12 hónapra a KATA-alanyiság 
ismételten nem választható.
A fentiek nyomán a bt-k, kkt-k, ügyvédi, 
végrehajtói, közjegyzői irodák stb. már 
csak társasági adó, illetve kisvállalati adó 
(KIVA) hatálya alatt működhetnek tovább.
Nem lesz lehetőség arra sem, hogy a KA-
TÁ-t mellékfoglalkozásként (pl. heti 36 
órás munkaviszony mellett) válassza va-
laki, mint ahogy a nyugdíjasok és nappali 
tagozatos diákok is kiesnek a KATA-kör-
ből, valamint a rokkantsági és rehabilitá-
ciós ellátásban részesülők is. Mellékállás 
mellett viszont továbbra is érvényes opció 
lehet a KATA.

ADÓKULCSOK/ADÓTÉTELEK, 
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Ami marad, az az 50.000,- Ft /hó főállású 
tételes KATA. A tételes adó megfizetése 
biztosítotti jogviszonyt és továbbra is 108 
ezer Ft (azaz a minimálbérnél jóval ala-
csonyabb) összegű ellátási alapot ered-
ményez.   A tételes adó megfizetésének 
határideje továbbra is a tárgyhónapot 
követő 12-e, illetve az adóévi bevételekről 
továbbra is az adóévet követő év február 
25-ig kell majd nyilatkozni. A katás egyéni 
vállalkozók továbbra is jogosultak a helyi 
iparűzési adóalap egyszerűsített megálla-
pítási módszerét választani (2,5 millió Ft 
átalányadóalap).
Megmarad, de máshogy a kisadózó a be-
vételi értékhatár felett terhelő 40 %-os 
adó, ugyanis ez a jelenlegi 12 millió Ft 
helyett csak 18 millió Ft feletti bevételi re-
giszterben fog felmerülni. Ez a KATÁ-ban 
maradók szempontjából kedvező válto-
zásként értékelhető. (Akik augusztus 31-
én kiesnek a KATÁ-ból azoknak a tört évi 
bevételi limit alapesetben 12 millió Ft lesz  
– 8* 1,5 millió -, így ez alatt nem merül fel 
40 %-os adófizetési kötelezettség a KA-
TÁ-ból való kiesés miatt.)
Ami megszűnik,
• az a 25.000 ,- Ft/hó mellékállású KATA,
• a magasabb ellátási jogosultságot ered-

ményező opcionális 75.000,- FT/hó téte-
les adó,

• a kifizetőt – illetve külföldi céges meg-
rendelő esetén magát a kisadózót – ter-
helő 3 millió Ft feletti, illetve kapcsolt 
vállalkozások között a teljes számlázott 
összeg után fizetendő 40 %-os adók, il-
letve a kapcsolódó adatszolgáltatási kö-
telezettségek,

• az éves szinten 1 millió Ft feletti bevétel-
hez kapcsolódó adatszolgáltatási köte-
lezettségek (tekintettel arra, hogy csak 
magánszemély megrendelők jöhetnek 
szóba, a jövőben színlelt munkaviszony 
gyanúja fel sem merülhet már).

Új kötelezettség, hogy a katás vállalkozó-
nak 15 napon be kell jelentenie az adóha-
tóság részére, ha belföldi vagy külföldi cé-

HIPA tájékoztató  
a KATA-val összefüggésben
A 2022. évi XIII. KATA törvény 16-18. § 
2022. szeptember 1-jei módosulásával 
változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (Htv.).
A változások értelmében a hatályos 
(„régi”) Htv. 39/B §-a szerinti egyszerű-
sített iparűzési adóalap-megállapításra 
való jogosultság megszűnik 2022. au-
gusztus 31-e után. Mivel ez önmagában 
nem jelenti az iparűzési adóalanyiság 
megszűnését is, így nincs szükség évközi 
bevallás benyújtására. Azon vállalkozó, 
amely jogosult az új KATA szerint adózni, 
függetlenül attól, hogy régi KATA alany 
volt-e az egyszerűsített tételes iparűzé-
si adó választásáról bejelentést köteles 
tenni.

KATA-VÁLTOZÁSOK 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL

ges megrendelőtől szerez bevételt (kivéve 
taxisok).
Újra elválik egymástól az alanyi ÁFA-men-
tesség és a KATA bevételi értékhatár
Hiába emelkedik 18 millió Ft-ra a KATA 
bevételi értékhatár, az ÁFA-mentesség ér-
tékhatára továbbra is 12 millió Ft marad. 
Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozók, akik 
átlépik ugyan a 12 millió Ft bevételi határt, 
de még nem kell 40 % KATÁ-t fizetniük, így 
is úgy is ÁFA fizetésére lesznek kötelezet-
tek és pénzforgalmi bankszámlát is kell 
nyitniuk.

HATÁLYBA LÉPÉS, ÁTMENET

Az érdemi változások szeptember 1-től 
lépnek hatályba, így az érintetteknek az 
elkövetkező hetekben mérlegelniük kell, 
mely alternatíva választása lehet relatíve 
rentábilis megoldás számukra (valameny-
nyi alternatíva esetén a jelenleginél maga-
sabb költségszint prognosztizálható).
Technikailag arról van szó, hogy 2022. 
augusztus 31-én valamennyi, a jelenle-
gi KATA tv. szerinti kisadózó vállalkozás 
kisadózói minősége automatikusan meg-
szűnik, szeptember 1-től pedig csak az 
lehet KATÁ-s, aki valamennyi vonatkozó 
feltételnek megfelel és az erre irányuló 
szándékát határidőben bejelenti (azaz fő-
foglalkozású egyéni vállalkozó kizárólag 
magánszemély vevőkkel). Azaz mellékállá-
sú egyéni vállalkozók, bt-k, kkt-k stb. nem 
tehetnek bejelentést, hogy szeptember 
1-től katázni szeretnének, mert ők auto-
matikusan kiesnek a KATA rendszeréből.
Aki a változásokat követően befér a KA-
TÁ-ba, az augusztus 1-től szeptember 25-
ig jelentheti be ezt a választását az adóha-
tóság felé (a KATA választásának az sem 
akadálya, hogy valaki idén átalányadózó 
egyéni vállalkozó volt). Aki azonban pl. át-
alányadózó egyéni vállalkozó kíván lenni, 
annak október 31-ig kell bejelenteni ezt a 
döntését (a NAV augusztus 15-ig teszi köz-
zé a bejelentés módját). 
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HOGYAN TOVÁBB A KATA UTÁN?
Több lehetőségük is van azoknak a vállal-
kozóknak, akik szeptember 1-jétől már nem 
jogosultak a kisadózó vállalkozások tételes 
adójára. A törvénymódosítás több százezer 
hazai kisvállalkozó és -vállalkozás működé-
sét érinti, ezért az OTP Bank és a Bookkeepie 
összegyűjtötte további adózási lehetősé-
geiket. Emellett a hitelintézet – részben az 
érintettek támogatásaként – három évre 
elengedi az új Start számlát nyitó egyéni vál-
lalkozók számlavezetési díját.

Becslések szerint közel 450 ezer vállal-
kozó választotta adójának megfizetésére 
a kisadózó vállalkozások tételes adóját 
(kata), most sokuknak fel kell készülnie 
arra, hogy szeptember 1-jétől jelentősen 
leszűkül azok köre, akik továbbra is alkal-
mazhatják ezt az adózási formát. 

Mit tehet az, aki kiesik a kata köréből?

A vállalkozási tevékenység folytatására 
számos lehetőség áll rendelkezésre, de 
fontos itt megjegyeznünk, hogy a meg-
alapozott döntéshez elengedhetetlen az 
üzleti terv készítése és ez alapján szakértő 
bevonásával az egyes alternatívák adó-
vonzatának kiszámítása.
Az a kata körébe tartozó egyéni vállal-
kozó, aki továbbra is vállalkozóként sze-
retné folytatni tevékenységét az adózhat 
vállalkozói jövedelemadózással vagy a vá-
laszthatja az átalányadózást.
Az átalányadózás évi 24 millió forint ár-
bevételig, illetve kiskereskedelmi szolgál-
tatóként 120 millió forintig választható. Az 
átalányadó a vállalkozó bevételéből egy 
vélelmezett költséghányaddal számítható 
ki, az így kapott jövedelem után kell adót 
és járulékot fizetni a vállalkozás tevékeny-
ségétől függő arányban. Fontos, hogy aki 
a továbbiakban egyéni vállalkozóként, át-
alányadózással folytatná tevékenységét, 
erről október 31-ig nyilatkozhat, az adóha-
tóság augusztus 15-ig teszi közzé a beje-
lentés módját. „Az érintett vállalkozókra szá-
mos feladat hárul, azonban azt is figyelembe 
érdemes, sőt kell venniük, hogy rövid időn 
belül sokszorosára fog nőni azok száma, akik 
éppen könyvelőt keresnek, először talán csak 

Számlanyitási kedvezmény  
az OTP Banktól

Ahhoz, hogy a törvénymódosítás érintett-
jei könnyebben állhassanak át más adó-
zási formákra, az OTP Bank számlanyitási 
kedvezményt hirdetett Start számlacso-
magjában az egyéni vállalkozók számára. 
„Sok vállalkozónak lesz szüksége rövid időn 
belül pénzforgalmi számlára a váltáshoz, 
ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az 
érintetteket és elengedjük az újonnan szer-
ződő egyéni vállalkozók számára a szám-
lavezetési díjat három évre. Ez az időszak 
elegendő lehet, hogy szembenézzenek az 
átmeneti nehézségekkel, és csökkenthessék 
költségeiket” – fogalmazott Dancsné Engler 
Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvál-
lalkozói területének vezetője. 

Segíthetnek-e a vállalkozók  
üzleti partnerei is?

A szeptember 1-vel életbe lépő változá-
sok áttételesen a kisadózó vállalkozások 
céges partnereit is érintik, hiszen, ha a ko-
rábban a kata körébe tartozó egyéni vál-
lalkozó másik adózási formát választ, az a 
magasabb adóterhek mellett magasabb 
adminisztratív költségeket is jelent.
Megoldásként felmerülhet a munkavi-
szonyra való áttérés, amennyiben a part-
ner által ellátott feladat mennyisége és 
időtartama ezt indokolttá teheti és opció 
lehet még az egyszerűsített foglalkozta-
tás (EFO) is. Utóbbi esetében a partnert 
magánszemélyként lehet tovább foglal-
koztatni alkalmi, egyszerűsített munkavi-
szonyban, de havonta legfeljebb 15, éven-
te pedig legfeljebb 90 napot dolgozhat 
ennek keretében (turisztikai vagy vendég-
látóipari idénymunka esetén 120 napot). 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem mi-
nősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi-
gyelem felkeltése. A fenti termékek és szol-
gáltatások részletes feltételeiről az ismert 
csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az 
OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a 
közleményben szereplő termékek és szolgál-
tatások kondícióit módosítsa.

tanácsadásra, később könyvelésre is. A kata 
hatálya alatt álló cégek esetén pedig a könyv-
vizsgálók, végelszámolók iránt fog drasztiku-
san megugrani a kereslet” – mondta Vizsy 
András, a Bookkeepie ügyvezetője.

A vállalkozói jövedelemadózásnak 
nincs bevételi értékhatára, tehát maga-
sabb bevétel esetén az érintettek csak így 
folytathatják. Ez az adózási mód akkor le-
het előnyösebb, mint az átalányadó, ha az 
egyéni vállalkozó által végzett tevékeny-
séggel összefüggésben felmerülő tényle-
ges (igazolt) költségek magasabbak, mint 
az átalányadózás során figyelembe vehe-
tő költséghányad.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó 
egyszemélyes Kft-ben folytatná tevékeny-
ségét, folytathatja társasági adózással 
vagy választhatja a kisvállalati adót.
A kisvállalati adó (kiva) mértéke 2022-
ben 10%, alapját több tétel adja, mint a 
személyi jellegű kifizetések, vagy például 
a jóváhagyott osztalék összege. 50 fős lét-
szám és 3 milliárd forint éves árbevétel 
alatt választható, és abban az esetben le-
het előnyös, ha a vállalkozás bérköltsége 
meghaladja a nyereségét.
A társasági adó, aminek mértéke 9%, 
akkor lehet előnyösebb, mint a kiva, ha 
a vállalkozó osztalékra tart igényt, nem 
lesznek magasak a bérköltségei, vagy 
ha az első időszakban kicsi vagy negatív 
eredménnyel tervez. További különbség, 
hogy a kiva - amennyiben tervez személyi 
jellegű kifizetéssel a vállalkozás - minden-
képp fizetendő, míg a társasági adót ered-
mény után kell fizetni.
A kata hatálya alá tartozó Bt-k, hasonló-
an az egyszemélyes Kft-hez, folytathatják 
társasági adózással vagy szintén választ-
hatják a kisvállalati adót, azonban áttérés 
esetén a nyitómérleget könyvvizsgálóval 
kell aláíratni.

MIT TEHETNEK A KATÁSOK?

A bevétel volumene és a tevékenység 
jellege alapján mindenekelőtt az alábbi 
alternatívák merülhetnek fel, melyeket 
egyszerűsített kalkulációkkal is összeha-
sonlítunk*:
• azok a főfoglalkozású egyéni vállalkozók, 

akik csak a lakosságnak szolgáltatnak, 
maradhatnak a KATÁ-ban;

• akik vegyesen szolgálnak ki magánsze-
mély és céges megrendelőket, azok mér-
legelhetik, hogy a lakossági ügyfeleket 
továbbra is a katás vállalkozó szolgálja 
ki, a többi céges ügyfelet pedig pl. egy 
családtagja (egyéni vállalkozóként vagy 
bt.-ként).

• évi 24 millió Ft bevétel alatt a céges meg-
rendelőkkel is rendelkező egyéni vállal-
kozók számára érvényes opció lehet az 
átalányadózó egyéni vállalkozás. Az áta-
lányadózó vállalkozónak a tevékenysége 
alapján alkalmazható vélelmezett költ-
séghányad szerint számolt jövedelme 
alapján kell megfizetnie az adókat és já-
rulékokat. Az adóalap (pl. kiskereskedel-
mi tevékenység esetén) akár 10 százalék 
is lehet, emellett egy mentesített jöve-
delemrész is bevezetésre kerül. Az éves 
minimálbér felét el nem érő jövedelem 
után 2022-től nem kell személyi jövede-
lemadót fizetni, ami bizonyos esetekben 
(pl. nyugdíjas, nappali tagozatos diák) já-
rulék és szochomentességet is jelenthet. 

Az adókötelezettség tovább csökkenthe-
tő, amennyiben a vállalkozó valamilyen 
szja-adóalapkedvezményre jogosult.

• magasabb bevételi regiszterekben
– jelentős elszámolható költség és 

kedvezményjogosultságok esetén ér-
demes lehet megfontolni a „normál” 
szja tv. szerint egyéni vállalkozást,

– tervezett beruházás és/vagy jelentős 
bértömeg esetén KIVÁ-s, egyébként 
pedig TAO-s cég alapítását,

– bizonyos szektorokban pedig az 
EKHO alkalmazását.

Szerző: 
dr. Horváth Zoltán

Tax Manager Telecom, VGD Hungary 
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Az Európát is érintő energiaellátási hely-
zetre válaszképpen az Európai Bizottság 
kidolgozta a REPowerEU tervet. A terv leg-
fontosabb célja az energiatakarékosság 
növelése, a tiszta energiára való átállás 
felgyorsítása, és a több lábon álló ellátás 
megvalósítása. A pénzügyi és jogi szabá-
lyozásokkal kiegészített intézkedéscso-
magtól a döntéshozók azt várják, hogy 
segíteni fog Európának abban, hogy új, a 
kor kívánalmainak megfelelő energetikai 
infrastruktúrát és rendszert építsen ki. 

A további lépések értelmében az Európai 
Bizottság javaslatot terjesztett elő egy új 
jogszabály elfogadására és az európai gáz-
kereslet-csökkentési terv bevezetésére. Az 
új rendelet szerint minden tagállamnak azt 
kellene célul kitűznie, hogy 2022. augusz-
tus 1. és 2023. március 31. között 15%-kal 
csökkenjen a gázszükséglete. Az új rende-
let emellett lehetőséget ad a Bizottságnak 
arra, hogy valamennyi tagállam számára 
kötelezővé teszi a gázszükséglet csökken-
tését. Ilyen uniós riasztás akkor adható 
ki, ha súlyos gázhiány veszélye fenyeget, 
vagy ha fennáll a kockázata annak, hogy 
kivételesen magasra szökik fel a gáz iránti 
kereslet. A tagállamoknak szeptember vé-
géig frissíteniük kell a nemzeti vészhelyze-
ti tervüket annak leírásával, hogy hogyan 
tervezik teljesíteni a kitűzött csökkentési 
célt, és kéthavonta jelentést kell tenniük a 
Bizottságnak az elért eredményekről. 

RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEK
• Közös gáz-, LNG- és hidrogénbeszerzés 

az EU energiabeszerzési platformján ke-
resztül valamennyi részt venni kívánó 
tagállam, valamint Ukrajna, Moldova, 
Grúzia és a Nyugat-Balkán számára

• Új energetikai partnerségek 
• A nap- és szélenergia-projektek gyors 

megvalósítása és a zöld hidrogén beve-
zetése mintegy 50 milliárd köbméter gá-
zimport kiváltása érdekében

• A biometán-termelés növelése 17 milli-
árd köbméter gázimport kiváltása érde-
kében

• Az első uniós szintű hidrogénprojektek 
jóváhagyása 

• Az energiatakarékosságról szóló ajánlá-
sok a lakosság és a vállalkozások számá-
ra, amellyel mintegy 13 milliárd köbmé-
ter gázimportot vált ki

• A gáztárolók feltöltése 2022. november 
1-jéig a kapacitások 80%-ára

• Uniós szinten koordinált keresletcsök-
kentési tervek a gázellátási zavarok ese-
tére

2027-IG VÉGREHAJTANDÓ 
KÖZÉPTÁVÚ INTÉZKEDÉSEK
• Új nemzeti REPowerEU tervek a módo-

sított Helyreállítási és Rezilienciaépíté-
si Alap keretében – 300 milliárd euró 
összértékű beruházások és reformok 
támogatására

• Az ipar karbonmentesítésének felgyor-
sítása 3 milliárd euró összegű, előre 
ütemezett projektekkel az Innovációs 
Alap keretében

• Új jogszabályok és ajánlások a megúju-
ló energiaforrások gyorsabb engedé-
lyezésére

• Integrált és korszerűsített gáz- és villa-
mosenergia-hálózati beruházások

• A 2030-ra vonatkozó uniós szintű ha-
tékonysági célkitűzés 9%-ról 13%-ra 
történő emelése révén fokozott energi-
amegtakarítási törekvések

• A megújuló energiaforrásokra vonat-
kozó 2030-as európai célkitűzés 40%-
ról 45%-ra való növelése

• Új uniós javaslatok annak biztosítására, 
hogy az ipar hozzáférhessen a kritikus 
fontosságú nyersanyagokhoz

• A közlekedési ágazat energiahatékony-
ságának növelését célzó szabályozási 
intézkedések

• Hidrogénakcelerátor, amely 2025-ig 
17,5 GW elektrolizáló kapacitást létesít 
az uniós ipar számára 10 millió tonna 
zöld hidrogén EU-n belüli előállítása 
mellett

A REPowerEU terv

Turkey helyett Türkiye
Nevet változtató országok
A legújabb névváltozás Törökország ese-
tében történt nemrég, amelynek új angol 
neve Turkey-ről Türkiye-re változott.  Re-
cep Tayyip Erdogan  köztársasági elnök 
még 2021 decemberében kezdeményezte 
Törökország angol nevének megváltozta-
tását. Egy akkor kiadott közlemény szerint 
Erdogan azért tett javaslatot a „Türkiye” 
névre, mert az még jobban kifejezi az or-
szág egységét, civilizációját, értékeit és 
kultúráját külföldön. A nem hivatalos ál-
láspont szerint azonban nem ez, hanem 
egy úgynevezett azonosalakúság áll a 
névváltás hátterében. Az  angol nyelvben 
ugyanis a „turkey” kifejezés egyszerre je-
lenti Törökországot és a pulykát. Mindent 
egybevetve tehát az angol turkey kifeje-
zésnek van egy gúnyos, negatív mellékje-
lentése, és úgy hírlik, ettől szeretett volna 
megszabadulni a török vezetés. 
Az utóbbi időben két európai ország is a 
névváltoztatás mellett döntött, 2019-ben 
Hollandia (angolul: the Netherlands) el-
hagyta az angol „Holland” megnevezést, 
2016-ban pedig Csehország kezdemé-

nyezte a „Czechia” meg-
nevezést a Czech Republic 
helyett. 
A hollandok azért dön-
töttek a névváltoztatás 
mellett, mert a Hollandia 
név az ország 12 tartomá-
nyából csak kettőt jelöl: az 
Észak-Holland tartomány, 
ahol Amszterdam is talál-
ható illetve a Dél-Holland tartomány, ahol 
Rotterdam és Hága található.. Az ország 
hivatalos neve hollandul Koninkrijk der 
Nederlanden, angolul Netherlands, ami-
nek magyar verziója nem is létezik, a hi-
vatalos országnevet is úgy fordítjuk, hogy 
Holland Királyság.
A magyar elnevezést változtatták meg 
Grúzia esetében, amelynek a nemzetközi 
nevét, tehát Georgiát kell használni a ma-
gyar illetve szláv nyelveken is. A georgiai 
fél már 2009. június 12-én kezdeményez-
te, hogy Magyarország - legalább a hiva-
talos kommunikáció szintjén - változtassa 
meg az orosz nyelvi közvetítéssel megho-

nosodott Grúzia elnevezést Georgiára. 
Európa mellett Ázsiában is szép szám-
mal találunk példákat az országnév meg-
változtatására, mint például Sri Lanka, 
amelynek az általánosan ismert angol 
neve Ceylon volt egészen 1972-ig. A dél-
kelet-ázsiai Mianmar 1989-ben változtat-
ta az ország nevét Burmáról Mianmarra, 
Thaiföld neve pedig  1939-ig Sziám volt.
Az afrikai kontinensen is van példa a vál-
toztatásra, mint péládul Zimbabwe és 
Zambia esetében, amely előtte Rodézia 
volt, a Kongói Demokratikus Köztársaság, 
amely korábban a Zaire-i Köztársaság ne-
vet viselte.
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EU-foglalkozások  
a desedai pecatáborban

A Europe Direct iroda munkatársai idén nyáron is foglalkozáso-
kat tartottak a desedai horgásztáborban, ahol különböző ügyes-
ségi, gyorsasági feladatokkal készültek a gyerekek számára. A 
puzzle kirakás és a váltóverseny mellett az EU-s ismereteket 
részben igénylő kincsvadászatra is sor került, ahol az Európai 
Uniós országok zászlóit kellett megkeresniük a gyerekeknek és 
a vaktérképen kiszínezni az adott országot. Természetesen a 
nyeremény sem maradt el, a nyertes csapatokat külön díjazták, 
majd a játék végén minden gyermek részt vett egy jól megérde-
melt hűsítő vizi-lufi csatában.

Mi történt a nyáron?
Somogy megyei résztvevő nyerte  
az elektromos kerékpárt az Európa-napon
A Europe Direct hálózat irodái minden év májusában szabadtéri 
programokat szerveznek az Európa-nap alkalmából. Ezeken a 
rendezvényeken a különböző foglalkozások és bemutatók mel-
lett hagyományosan lehetőség nyílik egy EU totó kitöltésére is. 
A totót kitöltők között országos sorsoláson dől el, hogy ki az a 
szerencsés nyertes, aki az adott évi főnyereményt hazaviheti. Az 
idén első alkalommal sorsoltak ki somogyi nyertest egy nagya-
tádi hölgy személyében, aki az EU totó kitöltésével megnyerte a 
fődíjat, egy elektromos kerékpárt.  
Strauszné Begovecz Ágnes elmondta, hogy mekkora meglepetés-
sel fogadta a hírt, hogy ő veheti át a kerékpárt, melyet a család 
minden tagja használni fog.
Az EU-totó témáját illetően az uniós intézmények, legfontosabb 
évfordulók és az unió legújabb kezdeményezéseiről felvett kér-
déseket kellett megválaszolni.

Ismét megrendezték a VIROEXPO-t
Szeptember első hétvégéjén került megrendezés-
re a horvátországi Verőcén a VIROEXPO, mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari kiállítás, amelyet hagyo-
mányosan évente szerveznek meg, azonban az 
elmúlt két évben a járványügyi helyzet miatt nem 
kerülhetett rá sor.   A SKIK és a verőcei gazdasági 
kamara közötti 25 éve fennálló együttműködésnek 
köszönhetően idén is lehetőség nyílt egy standon 
a megjelenésre, amelyen a  kiállítás tematikájának 
megfelelően a megújult iFood Élelmiszer Klaszter 
képviseltette magát.  Két klaszterhez tartozó kapos-
vári cég, a Finofood Kft. és Sarkpont Zrt. mutatta be 
legújabb termékeit, mint a vegán tejtermékeket és a 
gesztenye különlegességeket.
A kiállítás pénteken kezdődött egy színvonalas meg-
nyitóval, amelyen Horvátország Andrej Plenković 
horvát miniszterelnök is beszédet mondott. 
A horvát mezőgazdasági és élelmiszeripari cége-
ken kívül más országok vállalkozásai is helyet kap-
tak. Köztük volt Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Bosznia és Hercegovina illetve Azerbajdzsán is. A 
Finofood és Sarkpont képviselői a vegán termékei-
ket mutatták be a magyar standon, köztük a vegán 
túrót, vegán túró rudit és egyéb tejmentes tejtermé-
keket.
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Új helyre költözött
a SKIK siófoki irodája!

Tisztelt Tagjaink és Ügyfeleink! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy  
a SKIK siófoki ügyfélszolgálati irodája   

2022. szeptember 1-től  
új címen várja Önöket!

A SIÓFOKI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÚJ 
CÍME:

8600 SIÓFOK,  
Hock János köz 2., földszint 15.

ELINDULT A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM MAX
Széchenyi Kártya Program MAX néven foly-
tatódik a hazai kkv-szektor versenyképessé-
gének elősegítését és tartós növekedési fel-
tételeinek megteremtését szolgáló államilag 
támogatott hitelprogram. Konkrét hitelké-
relmek benyújtására már van lehetőség.

A Kormányzat fontosnak tarja, hogy a Széchenyi 
Kártya Program keretében a kis- és középvállal-
kozások kedvező feltételrendszerű, támogatott 
finanszírozási forrásokhoz jutásának folyamatos 
biztosítását. Annak érdekében, hogy a kkv-szek-
tor továbbra is a legalacsonyabb kamatok mellett 
juthasson forráshoz, a Kormányzat a Program 
összes hiteléhez – a vonatkozó hatályos Korm. 
határozat szerint – továbbra is kamattámoga-
tást, illetve garanciadíj-támogatást nyújt és 
az eddigi mértékű kezelési költségtámoga-
tást biztosítja a vállalkozások számára.
Ennek eredményeként az SZKP MAX hitelei to-
vábbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, 
évi 0,5 – 3,5% nettó kamatszinten, a Program 
Üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek 
mellett érhetőek el.
A KAVOSZ Zrt. honlapján 2022. július végén 
közzétételre került a Széchenyi Kártya Program 
konstrukcióinak az aktuális piaci környezethez 
igazított igénylési feltételeit és kondícióit tartal-
mazó Üzletszabályzata, illetve az igényléshez 
szükséges dokumentumok.

A hitelkérelmek benyújtására  
már van lehetőség  

a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban!

–  Az igényelhető hitelösszeg max. 250 millió 
forint.

–  A hitel futamideje 3 év.
–  A hitel nettó kamata évi fix 3,5%. 

1. Széchenyi Kártya Folyószámlahi-
tel MAX a napi működési költségek 

biztosításához. 
–  Az igényelhető hitelösszeg max. 250 millió 

forint.
–  A hitel maximális futamideje akár 3 év is lehet 

(1, 2 vagy 3 év).
–  A hitel nettó kamata évi fix 3,5%.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX kere-
tében – annak többlettámogatott hitelrészeként 
– bevezetésre került a Széchenyi Energiakár-
tya, amely az energiaválság által érintett vállalko-
zások által igényelhető 1 éves futamidővel, és a 
normál folyószámlahitelrészhez képest még ked-
vezőbb, évi fix 1% nettó kamattal.

2. Széchenyi Likviditási Hitel 
MAX szabad felhasználású forgóesz-

közhitel a vállalkozás működéséhez szük-
séges forgóeszköz beszerzések finanszíro-
zására. A Likviditási Hitel hitelkiváltásra is 
felhasználható.

Finanszírozható főbb hitelcélok: klasz-
szikus beruházási célok (mint pl. új és hasz-
nált gép, berendezés, ingatlan, egyéb, jármű 
kategóriába nem tartozó tárgyi eszköz be-
szerzés akár az agrárszektorban is), illetve 
forgóeszköz beszerzés a hitelösszeg 20%-a 
erejéig, valamint a feltételeknek megfelelő 
korábbi beruházási hitelek kiváltása is meg-
engedett.
A Széchenyi Mikrohitel MAX a teljes futamidő 
alatt fix kamatozással, évi 1% nettó kamat-
szinten, a konstrukció szabályzatában rögzí-
tett egyéb díjtételek mellett érhető el. 

– Az igényelhető hitelösszeg legfeljebb 50 
millió forint.

– A hitel maximális futamideje 120 hó-
nap.

– Kezdő vállalkozások is igényelhe-
tik.

További információ  
a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban!

3. Széchenyi Beruházási Hitel 
MAX szinte minden beruházási 

hitelcél finanszírozására alkalmas, az 
agrárszektorban is.

A konstrukció keretében finanszírozható főbb 
hitelcélok az alábbiak: klasszikus beruházási 
célok (mint pl. új és használt gép, berendezés, 
ingatlan, egyéb tárgyi eszköz beszerzés), koráb-
bi piaci árazású hitelek kiváltása, a feltételek-
nek megfelelő üzletrészvásárlás, illetve a beru-
házáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés. 
–  Az igényelhető hitelösszeg legfeljebb 400 

millió forint.
–  A hitel maximális futamideje 10 év.
– A hitel nettó kamata  évi fix 1,5%, illetve 

energiahatékonyságjavítást és technoló-
giaváltást segítő hitelcélok esetén  évi fix 
0,5%.

A kedvezményes Energiahatékonyságjaví-
tást és technológiaváltást segítő hitel hitel-
céljai az alábbi elvek mentén kerültek megha-
tározásra: 
–  igazolható a fenntarthatóság, a zöldgaz-

daság vagy a körforgásos gazdaság elvei-
nek érvényesítése, illetve

–  a beruházás az energiahatékonyság javí-
tására vagy technológiaváltásra irányul.

4. Széchenyi Lízing MAX pénzügyi 
lízingügyletek finanszírozására.

–  konstrukcióban mindenféle új vagy hasz-
nált haszongépjárművek, gépek, berende-
zések finanszírozására van lehetőség.

–  A konstrukció maximális futamideje 10 év.
–  A konstrukció nettó kamata évi fix 3,5%. 

5. Széchenyi Mikrohitel MAX, amely 
kifejezetten a hazai mikro-, és 

kisvállalkozások fejlődését segítő állami 
kamat-, kezelési költség- és kezességi díj 
támogatásban részesített beruházási hitel, 
amely szinte minden beruházási hitelcél 
finanszírozására alkalmas.


