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Kaposváron, frekventált zöld övezeti 
környezetben, az Anna utca 6. szám alatt 
található öt szintes liftes SKIK székházban 
irodahelyiségek részben bútorozottan 
kiadók. 
Hosszú és rövid távú bérletre egyaránt 
lehetőség van.

A Széchenyi Kártya Program Krízis-
konstrukciói az év végéig a vállalkozók 
rendelkezésére állnak, miután a kormány 
június 30. helyett december 31-ig 
meghosszabbította az igénybevétel 
lehetőségét. 
Igénylés a SKIK ügyfélszolgálatain! 

Irodák KIADÓK
a SKIK székházban

Kamarai adatszolgáltatás 
május 31-ig!

Széchenyi Kártya 
válsághitelek 

meghosszabbítva

Az éves kamarai adatlap beküldési 
határideje egyéni- és társas vállalkozások 
számára egyaránt május 31.  
Az adatlap kitöltése és beküldése fontos 
azért is, mert ez az egyik feltétele a vissza 
nem térítendő támogatások 
igénybevételének.
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A SKIK Somogy Gazdaságáért Életműdíját ta-
valy Krennert István nyerte. A tapsonyi Hans 
Pausch  Hungária Kft nyugdíjas ügyvezetője 
így emlékezik az elmúlt évtizedekre.

Gyermekkorom éveit egy tavakkal és er-
dőkkel körülvett tanyasi erdészházban 
töltöttem. Ez az időszak meghatározó 
volt későbbi életpályám alakulásában. A 
természet szeretete mellett nagy érdek-
lődéssel figyeltem az akkori kor technikai 
eszközeit, gépeit. Nagyrészt ez inspirált 
később a műszaki tárgyakhoz való vonzó-
dásomban. A tanyasi élet nem volt unal-
mas, talán a téli időszak volt kivétel, ami-
kor szinte el voltunk zárva a külvilágtól. 
Egyébként aktív társasági életet éltünk az 
akkori lehetőségeknek megfelelően.
Az általános iskola első éveit egy kis falu 
egytantermes iskolájában jártam ki. Az 
iskola befejezése után érdeklődésemnek 
megfelelően műszaki iskolában tanultam 
tovább.
Szakmai munkámban meghatározó volt 
a Medicor Művek Röntgengyárában eltöl-
tött időszak különböző beosztásokban. 
Szívesen vállaltam az új kihívásokat, fel-
adatokat.
Aztán egy nagy váltás történt az életemben. 
1996 elején Tapsony községben az akkori 
Medi-box Kft.-nél kaptam egy állásajánlatot, 
műszaki-termelés irányítói munkakörbe. A 
tulajdonosok még abban az évben eladták 
az üzemet a németországi Pausch röntgen-
berendezéseket gyártó cégnek. Pár hónap 
után kineveztek ügyvezetőnek és ebben 
a beosztásban maradtam 2019 év végéig, 
nyugdíjba vonulásomig. Pár év alatt szinte 
saját erőből sikerült olyan vevői kapcsolato-
kat kiépítenünk – például Siemens, GE, Phi-
lips –, amelyek hosszútávú megrendelése-
ket biztosítottak a működéshez és a további 
fejlődéshez.
A 2008-2009 évi válság minket is kemé-
nyen érintett, de hamar kihevertük. Kap-
csolataink, vevőink nagy része külföldi, 
de mindig igyekeztünk magyar, lehetőség 
szerint környékbeli beszállítókkal együtt-

működni. Fontos volt számomra az is, 
hogy segítsük a helyi és környék kulturá-
lis- és sportrendezvényeit.
2012-ben a Pausch család eladta az anya-
céget és teljesen önállóan folytattuk – új 
vevőkkel is bővülve – a működésünket.
Nyugdíjba vonulásom előtt az utolsó fontos 
döntésem volt a Pausch családdal együtt 
az utódlásom kérdése. Úgy gondolom ezt 
a feladatot is sikerült jól megoldani. Az utó-
dom személyében továbbra is biztosítva 
van a cég jó működése, fejlődése.
Visszatekintve az elmúlt évekre, sikeres-
nek érzem az életpályámat. Ahhoz, hogy 
sikeres legyek nekem fontos volt a lelkiis-
meretesség, a felelősségérzet, a fejlődés 
igénye és a kitartás.
A Hans Pausch Hungáriánál az első évek-
ben kevés szabadidőm volt, sokszor hét-
végeken is dolgoztunk. Később igyekez-
tem megtalálni az egyensúlyt a munka 
mellett a szabadidő eltöltésére is.
A testmozgás mindig fontos volt számom-
ra, így a természetjárás, kirándulás, kerék-
pározás és a foci a legfőbb kikapcsolódás 
szabadidőmben. És most már természe-
tesen az unokáimmal is sok időt töltök. 
Vadászom is, ami nálam inkább termé-
szetjárást jelent, alkalmanként 8-10 km-es 
cserkeléssel.
Pályafutásom során többször kaptam 
már elismerést valamilyen formában. „A 
kamarai életműdíj talán a legnagyobb el-
ismerés, hiszen magába foglalja a teljes 
életutat, nem csak egy-egy szakaszát.” (ci-
tátum)
Köszönöm a díjat, de azt gondolom, hogy ez 
nem csak a személyemnek szól, hanem raj-
tam keresztül azoknak is, akik vidéken ne-
hezebb körülmények között végzik a mun-
kájukat, akik nincsenek „reflektor fényben”.

EGY SIKERES ÉLET SZÉCHENYI KÁRTYA 
VÁLSÁGHITELEK 

MEGHOSSZABBÍTVA
A Széchenyi Kártya Program Kríziskonstruk-
ciói az év végéig már biztosan a vállalkozók 
rendelkezésére állnak, miután a kormány 
június 30. helyett december 31-ig meghosz-
szabbította az igénybevétel lehetőségét.

A konstrukciók eredetileg 2020 év végéig 
kerültek meghirdetésre, majd első ízben 
az igénybevételi határidejük 2021. június 
30-éig lett meghosszabbítva, és most a 
legújabb rendelkezés szerint minimum 
2021. december 31-éig a vállalkozók ren-
delkezésére állnak.
A Széchenyi Kártya Program Krízishitelei a 
jelenlegi helyzet főbb problémáira adhat-
nak megoldást:
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 

PLUSZ a napi működési költségekre, 
évi fix 0,1%-os kamattal,

• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel 
a munkahelyek megőrzésére, évi fix 
0,1%-os kamattal,

• Széchenyi Likviditási Hitel a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges forgóesz-
köz beszerzésekre, évi fix 0,2%-os ka-
mattal,

• Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ a 
beruházások finanszírozására, évi fix 
0,5%-os kamattal,

• Széchenyi Turisztikai Kártya kifejezet-
ten a turisztikai ágazatban tevékenyke-
dő cégek működésének fenntartására,

• Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 
az agrár vállalkozások fejlesztési, beru-
házási elképzelései megvalósulásának 
segítésére, évi fix 0,5%-os kamattal

A Program számai egyértelműen visszaje-
lezték, hogy a vállalkozások éltek a lehe-
tőséggel: a Széchenyi Kártya Program Kr-
íziskonstrukciói keretében azok indulása 
óta már több mint 33 ezer hitelkérelmet 
nyújtottak be a vállalkozások, több mint 
1000 milliárd forint értékben. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vál-
lalkozások számára a napi kiadásaik fi-
nanszírozása az elsődleges: a Program 
keretében 2020-ban megkötött hitelszer-
ződések 97 százaléka, a szerződött hite-
lösszeg tekintetében pedig az ügyletek 95 
százaléka volt folyószámla- vagy forgóesz-
közhitel.

További információ, igénylés  
a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban
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COVID: TOVÁBBRA IS 
NAGY LÁBON ÉLÜNK

Minden más lett! Amióta életünk része lett 
a koronavírus, mindent ezen a szemüvegen 
keresztül nézünk. Sajnos egyelőre nem tehe-
tünk mást. Komoly a kihívás, az életünk a tét. 
S egyelőre csak az oltás ment életet, abból 
pedig kevés van!
Marad a védekezés, bármennyire unjuk is 
már. Mindenesetre a koronavírus-járvány 
megmutatta, hogy mennyire törékenyek va-
gyunk. Sokféle viszonyunk megváltozott, s 
vannak olyanok, amelyek nem. Erre éppen 
a WWF Magyarország és Budapest Bank kö-
zös kutatása hívja fel a figyelmet. Miközben 
szinte leállt a gazdaság, a közlekedés, nem 
utaztak az emberek, azt hittük bolygónk fel-
lélegzett, s egyedül ő járt jól ezzel a tragikus 
helyzettel, de nem így van, sajnos! A már em-
lített kutatás azt mutatja: a magyarok környe-
zetvédelemhez való viszonya csak részben 
változott a járványhelyzet miatt. A lakosság 
meghatározó része bizony nem szeretné 
hosszú távon átalakítani a korábbi szokásait, 
nem változtatna az élelmiszer-fogyasztáshoz 
való hozzáállásán s az életmódján és maga-
tartásán sem.
Kiderült, hogy a magyarok 75 százaléka 
mindig visz magával saját bevásárlótáskát a 
boltokba – a nők nagyobb arányban, mint a 
férfiak –, 53 százaléka igyekszik minél keve-
sebb hulladékot termelni, 65 százalék pedig 
szelektíven gyűjti otthon a szemetet. A szelek-
tív hulladékgyűjtés terén a 25-34 éves korosz-
tály a legaktívabb, 72 százalékuk figyel erre. 
Ugyanakkor a magyarok mindössze 26 száza-
léka használ környezetbarát tisztítószereket, 
húsmentes napokat csupán a válaszadók 27 
százaléka tart rendszeresen – a nők 34, míg 
a férfiak 20 százaléka –, pedig jó tudni, hogy 
1 kiló marhahús előállításához átlagosan 
15500 liter, 1 kiló baromfihús előállításához 
3900 liter vízre van szükség.
Továbbra is túl sok étel dobunk ki. A lakos-
ság fele havonta legalább 1 kilogrammnyit.  
És még sorolhatnánk… Most, a vírus járvány 
idején még nőtt is a környezetterhelés. Az el-
vitelre kiadott ételek, italok csomagolása, az 
ásványvíz fogyasztás növekedése nem javít a 
helyzeten.
A koronavírus-járvány berobbanását meg-
előző évben az éghajlatváltozás problémája a 
közbeszéd középpontjába került, sok embert, 
vállalatot és kormányzati szereplőt cselekvés-
re sarkall, a fenntarthatóság és környezettu-
datos életmód pedig többeknek beivódott 
a mindennapjaiba, nem dőlhetünk hátra. 
Ezt a járvány is megmutatta. Az egyének és 
a döntéshozók szintjén is fontos az előttünk 
álló időszak, hogy a helyreállítás során hová 
rangsoroljuk a környezetünket, a természe-
tet és ezáltal a saját sorsunkat. Összegeztek 
a szakemberek. 
Mit tehetnénk ehhez hozzá?

Lengyel János

EGY ALPESI FALUBÓL A SOMOGYI DOMBSÁGIG
Somogy Környezetvédelméért Díj 2020

A kamara Somogy Környezetvédelméért 
Díját nyerte az elmúlt évben a Kométa 99 
Zrt. Ebből az alkalomból beszélgettünk Gi-
acomo Pedranzinivel, a cég ügyvezető igaz-
gatójával. 

– Kérem, meséljen arról, mikor és hol kez-
dődött a cég története?
– A családom generációk óta az alpesi le-
geltető állattartással foglalkozik, így az 
érdeklődés az élelmiszeripar iránt, mond-
hatni, adott volt. A családom, a testvéreim 
Bormióban ma is aktív tagjai az agrártársa-
dalomnak, az állattartáson kívül kézműves 
sajtokat, hagyományos sonkákat, szalámi-
kat, érlelt marhasonkát állítanak elő. 
– Hogy jött a képbe Magyarország?
– Miután ledőlt a fal, Kelet-Európa orszá-
gai ígéretes befektetéseket kínáltak. Két 
másik olasz családdal 1994-ben érkeztünk 
Magyarországra, és fektettünk be a privati-
zálásra kerülő Kaposvári Húskombinátba. 
Már akkor úgy láttam, hogy Magyarország 
az élelmiszertermesztés és -feldolgozás 
számára egy igazi paradicsom. Úgy gondo-
lom, az idő engem igazolt.
– Köztudott, hogy a Kométa’99 Zrt. rendkí-
vül fontosnak tartja a környezetvédelmet. 
Mit gondol Ön a fenntartható fejlődésről? 
Mit tesz ezért a Kométa?
– Az egyik prioritásunknak tartom. Nem 
használhatjuk felelőtlenül a rendelkezésre 
álló erőforrásokat, hiszen akkor gyermeke-
ink, unokáink jövőjét tennénk tönkre! A Ko-
metánál elkötelezettek vagyunk a fenntart-
hatóság mellett, saját vízüzemünknek hála 
tiszta vizet tudunk vételezni, és ugyanolyan 
kristálytisztán visszaadni azt a természet-
nek. Folyamatosan dolgozunk az energia-
hatékonyságunk növelésén, a hulladékter-
melésünk minimalizálásán, ennek fontos 
része a most felavatásra kerülő mellékter-
mék-üzem. Igyekszünk hosszabb távon a 
műanyag csomagolást is csökkenteni, kör-
nyezetbarát alternatívákat keresve. 
– A vállalkozás az egészséges táplálkozást is 
kiemelten kezeli. Mit is jelentenek tulajdon-
képpen a kék címkék a termékeken?
– A kék címkék a sócsökkentési progra-
munk eredményeképp kerültek a csoma-
golásokra. Azt jelenti, hogy konkrét ver-
senytárs termékekkel szemben 25%-kal 

kevesebb sót tartalmaznak, de változatlan 
ízélményt garantálnak. Így egészségesebb 
a fogyasztásuk, főleg a szívbetegek szá-
mára. Magyarországon a Kometa volt az 
első cég, amely ilyen sócsökkentési prog-
ramot hajtott végre, és örülünk, hogy má-
sok, például a Lidl is a mi nyomdokaink-
ba lépnek. Ezen felül minden termékünk 
gluténmentes, szójamentes, mesterséges 
színezék és ízfokozók nélkül készül, illetve 
a sajtos termékek kivételével mind laktóz-
mentes is, így a különböző ételérzékeny-
séggel rendelkező emberek is fogyaszt-
hatják őket. 
– Mi jelent az Önök számára a Somogy Kör-
nyezetvédelméért Díj?
– Ez egy rangos elismerés, ami azt jelen-
ti, hogy mások is figyelemmel kísérik az 
erőfeszítéseinket, és ők is úgy látják, hogy 
ezen a téren folyamatosan fejlődünk. Egy-
felől hálás szívvel köszönjük ezt a díjat, 
ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, hiszen 
még sok teendőnk van, ameddig a „termő-
földtől az asztalig” garantálni tudjuk a kör-
nyezetbarát termelési láncot!
– Hogy érzi magát Kaposváron?
– Kiválóan. Negyed évszázadnál is többet 
töltöttem már el ebben a városban, amit 
joggal nevezhetek otthonomnak. 
– Mi a kedvenc időtöltése, mit csinál szaba-
didejében?
– Egy ekkora cég vezetése kevés időt hagy 
a pihenésre, de igyekszem formában ma-
radni, el szoktam járni futni, illetve gyakran 
pattanok nyeregbe, és biciklizem a környe-
ző kerékpár-útvonalakon. Ezen túl sokat 
is olvasok, hiszen a látókörünk bővítésére 
mindig kell időt találnunk!

Thurzó-Nagy Ágnes
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– Mikor és miért pont ezt a szakmát válasz-
totta? 
– Az általános iskola elvégzése után – ha-
bár jó tanuló voltam – két lehetőségem 
volt: gimnázium vagy szakmunkásképző. 
Mivel a bátyám a város egyik legjobb ki-
siparosánál volt mester – és tetszett, amit 
csináltak – én is ennél a kisiparosnál let-
tem tanuló. A továbbtanulásról azonban 
nem mondtam le; később felsőfokú vég-
zettséget szereztem. A szakmát is sikerült 
jól elsajátítanom, amit a későbbiek bizo-
nyítottak. Jól képzett, szigorú mestereim 
voltak, akik nem csak a szakmai tudást 
adták át, de az életre is neveltek. 
– Hogyan és mikor kezdett vállalkozni? 
A szakmai alapok megvoltak, ezt azonban 
mind elméletben, mind gyakorlatban min-
dig fejlesztettem. 21 évesen az ország leg-
fiatalabb mestere voltam, és már szakmun-
kásképzőben tanítottam. A középiskola és 
a felsőfokú végzettség között még egy há-
rom éves pedagógiai képzést is elvégeztem. 
Azonban az  iskolában végzett gyakorlati ok-
tatói tevékenység szakmailag nem elégített 
ki, így hosszas töprengés után 1977. április 
20-án megváltam az iskolától és kisiparos 
lettem. Ez a lépés szakmailag nagy kihívás 
volt, és az is tény, hogy abban az időben ki-
siparosnak lenni nem volt a legjobb ómen. 
A kezdeti nehéz évek során a jó és megbíz-
ható munkámnak köszönhetően ismert és 
keresett kisiparos lettem. Ezt a döntésemet 
soha nem bántam meg és gyakorlatilag az 
egész életemre kihatással lett.
– Milyen jelentős mérföldkövek voltak a 
vállalkozása történetében?
– Az első években csak lakossági megbízáso-
kat teljesítettünk, később már cégek is meg-
kerestek, ami lényeges változást jelentett. 
Más szemlélettel, más logisztikával, munka-
szervezéssel kellett megoldanom a felada-
tokat, nagyobb alkalmazotti létszámról kel-
lett gondoskodnom. Jelentős változás volt, 
mikor cím- és reklámfestő részleget alakítot-
tam, majd szinte az elsők között kezdtünk 
gipszkartonozással foglalkozni. Ez a sokré-
tű, küzdelmes időszak körülbelül húsz évig 
tartott, de ma is jó érzéssel gondolok visz-
sza rá, főleg az alkotás örömére. 1996 után 
megkezdődött a nagy építkezések időszaka, 
amikor már csak kifejezettem festéssel fog-
lalkoztunk, főleg ipari létesítményekben, 
közintézményekben, műemlék épületek-
ben. Eddigi pályafutásom csúcspontja volt, 
amikor a Csiky Gergely Színház homlokza-
tának, nyílászáróinak festésével, valamint 
díszítőfestéssel bíztak meg. 
– Az Ön számára köztudottan fontos a mi-
nőség. 
Vallom, hogy egy vállalkozás életében a 
legfontosabb a megrendelő elégedettsé-

ge és a minőségi munka. 44 éves kisipa-
rosi múlttal a hátam mögött mindig ezt 
tartottam szem előtt és alkalmazottaimat 
is ebbe az irányba terelgettem. Ennek a 
szemléletnek az eredménye az Aranyko-
szorús Mester cím, amit a lakossági szol-
gáltatás területén végzett munkámért 
kaptam meg. Ugyancsak fontos elismerés 
és visszajelzés volt számomra a kamarai 
Minőségi Díj.
– Miben látja a siker titkát?
– Siker egy hosszú folyamat vagy egy pil-
lanatnyi eredmény után is lehet. Ehhez 
azonban áldozatokat kell hozni, az ered-
ményeket nem adják ingyen. 

„Kitartó munka, támogató 
háttér és alázat nélkül a 
siker nem jön magától.” 

Mit jelent Önnek a Magyar Arany Érdemke-
reszt elismerés?
Februárban kaptam értesítést arról, hogy 
hosszú éveken át végzett magas szintű 
szakmai munkám elismeréseként Ma-
gyarország Miniszterelnöke előterjeszté-
sére a Köztársasági Elnök állami kitünte-
tésben részesít. Az első meglepetés után 
nagyon jó érzés töltött el, és tudatosult 
bennem, hogy a 44 év munka nem volt 
hiábavaló. Ez egy nagy megtiszteltetés, de 
egyben arra is kötelez, hogy a továbbiak-
ban is ugyanilyen magas színvonalon kell 
a vállalkozásnak működnie.

Thurzó-Nagy Ágnes

GRATULÁLUNK!
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült  

Budai Ferenc, kamaránk elnökségi tagja

ÚJRA FELTALÁLTÁK  
A MŰANYAG MAMUSZT, 
ÉS SOKKAL ZÖLDEBB LETT

A krokodilos klumpa és hamisítványai el-
árasztották a világot: csak az eredetiből 
eladtak több mint 300 millió párat, és 
ehhez jön biztos legalább ugyanennyi, ha 
nem több másolat. A nagy számok nagy 
környezetszennyezést is sejtetnek, mivel 
a tervezők nem gondolkodtak előre a le-
hetséges újrahasznosításon. Ha elvásik a 
plasztik pata (így csúfolták Amerikában), 
megy a kukába – márpedig ez a mai világ-
ban nem túl pozitív üzenet.
Na de itt van a HODEI papucscipő, amely 
nem pusztán egy termék, hanem komp-
lett rendszer, figyelembe veszi a lábbeli 
teljes életciklusát. Két francia fivér, Ben-
jamin és Thomas Camy tervezte a cipőt, 
amelynek neve baszk eredetű: a hodeï 
jelentése felhő, utal arra, hogy a cipő pil-
lekönnyű és online kapható.
A cipő üzleti modellje a fenntarthatóságra 
épül. Kizárólag rendelésre készül Francia-
országban, azaz nem halmoznak fel rak-
tárkészleteket és üzletük sem lesz.
Világszerte nagyban gátolja a műanyag 
termékek újrahasznosítását, hogy a ter-
mékek általában többféle műanyagból 
állnak, amelyeket rendszerint nem lehet 
szétszedni és külön-külön hasznosítani.
Ezzel szemben a Hodei fehér színű Silent 
Runner alapmodellje egyféle anyagból, 
EVM-habból van. Az  alapmodell önma-
gában is viselhető, de a KIT változatban 
kiegészíthető cipőfűzővel és oldalpánttal. 
Ezek az elemek befűzhetők-bepattintha-
tók, nincs szükség ragasztóra vagy varrás-
ra – az elhasználódott cipőt  könnyű szét-
szedni az újrahasznosításhoz.
És az újrahasznosítás itt nem „termikus 
hasznosítást” jelent, vagyis hogy  elégetik 
a hulladékot, hanem valódi anyagfelhasz-
nálást.
A tervezők úgy vélik, nem halogatható az 
átállás a termékcentrikus szemlélettől az 
alapanyag-centrikus irányba, el kell vá-
lasztani egy adott termék életciklusát az 
alkotóelemei életciklusától.
Amikor elhasználódott a cipő, ingyen visz-
sza lehet küldeni a gyártónak, és a vásárló 
vagy visszakapja a cipő árának egy részét 
(ez az úgynevezett Eco-Deposit), vagy a 
következő vásárlásából kap 10 euró ked-
vezményt. A Hodei-csapat a visszaérke-
zett EVM-cipőket újrahasznosítja, azaz 
ismét nyersanyaggá alakítja, amiből új 
cipőket készít.

Forrás: 365.reblog.hu, 
Hiver’t-Klokner Zsuzsanna
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KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG - MILYEN 
LENNE A VILÁG HULLADÉK NÉLKÜL?

Becslések szerint a termékgyártás során felhasznált anyagok csupán egy szá-
zaléka marad használatban hat hónappal az értékesítés után. Mit tehetünk a 
fenntarthatóság növelése és a hulladék csökkentése érdekében?

Ma már a csúcsvállalatok jelentős része rendelkezik olyan koncepcióval, 
amelynek célja, hogy az általuk felhasznált anyagok folyamatosan haszná-
latban maradjanak. Ez a koncepció nem más, mint a körforgásos gazdaság, 
amely választ jelenthet a fenntarthatóságot kereső kihívásokra.

Mi is az a körforgásos gazdaság?  
Egy viszonylag új fogalomról van szó, mely nagyjából az elmúlt években vált 
egyre szélesebb közben ismertté. Lényege, hogy a termék életciklusát úgy 
tervezzük meg, hogy az gyakorlatilag egy zárt rendszerben áramoljon.
Vegyük a természetet példának! A természetben nincs hulladék, ott csak 
tápanyagok vannak. Az érett alma a fán, vagy a földre lehullott, már rot-
hadásnak induló alma egyaránt tápanyag a természet szempontjából. A 
természeti tápanyagok, a levegő, a víz, és talaj állandó körforgásban és át-
alakulásban vannak. Minden hasznosul és gyakorlatilag nincs hulladék, amit 
ártalmatlanítani kell.
Ezzel szemben az emberi tevékenység, különösképpen az ipari forradalom 
nagyjából 200 éve kialakult gazdasági rendszere alapvetően nem a kör-
forgásra, hanem egy vonalas rendszerre, a linearitásra alapul. Az ásványi 
nyersanyagokat, fémeket, fát, energiahordozókat kitermeljük, feldolgozzuk, 
termékeket állítunk elő vagy elégetjük az energiatermeléshez, és az elrom-
lott, elavult, megunt tárgyakat, eszközöket eldobjuk. 
A körforgásos gazdaság tehát egy olyan rendszer, melyben nincsenek hulla-
dékok és amelyben a ma termékei a jövő alapanyagai. A termékek legyártás 
és felhasználás után azonos vagy feldolgozott formában visszakerülnek a 
gyártásba és ezzel egy körforgásos rendszerről beszélhetünk.  A körforgá-
sos gazdaság több  mint újrahasznosítás. Egy olyan értékláncokon és ipar-
ágakon átívelő gazdasági modell, amely a terméktervezéstől a gyártáson át 
a fogyasztásig újragondolja a termékek útját, választ ad arra, hogy mi lesz a 
termékből, miután a felhasználó megválik tőle. Ezt lehet egy új lehetőségnek 
is tekinteni, hiszen vállalatok számára új, eddig kiaknázatlan (másod)piaco-
kat nyithat meg.
Az anyagfelhasználás mellett azt is fontos leszögezni, hogy a körforgásos 
gazdaság nem épülhet a fosszilis energiahordozók felhasználására, azt csak 
a megújuló és környezetbarát energiaforrásokra lehet alapozni. Három 
nagy trend van, melyek együttesen a körforgásos gazdaság mozgatórugói:
• az átalakuló fogyasztói igények,
• a szűkös erőforrások
• a technológiai áttörések térnyerése.

A körforgásos gazdaság legfontosabb eszközei:
Tervezés: A fenntartható design a körforgásossá válás nulladik lépése és azt 
jelenti, hogy a vállalatok már a termék tervezése, alapanyagainak, funkció-
jának kiválasztása során végiggondolják a termék teljes életciklusát és igye-
keznek annak környezeti lábnyomát már előre minimalizálni.
Megosztás: A sharing economy térnyerését a technológiai fejlődés mellett 
az is lehetővé teszi, hogy a globalizáció hatására csökkenni kezdett az em-
berek igénye arra, hogy valamit tulajdonoljanak – előtérbe került az elkö-
teleződés nélküli használat öröme. A sharing economy megoldások azáltal 
csökkenthetik a hulladékmennyiséget, hogy – megosztás esetén – kevesebb 
termékre van szükség.
Karbantartás, javítás: A már legyártott, használatban lévő termékek élettar-
tama karbantartással és javítással növelhető. A karbantartással egyszerűen 
fenntartható a termék használati értéke, míg javítással visszaállítható.
Felújítás: A használt vagy használatban lévő termékek felújításával az erede-
ti funkció és lényegi attribútumok megmaradnak, de az egész egy „renovált 
köntösbe” lesz csomagolva. Hasonlóan a javításhoz, a cél a használati érték 
visszaállítása, azonban ebben az esetben nagyobb mértékű átalakítás szük-
séges ahhoz, hogy eredeti állapotát visszanyerje a termék.
Újragyártás: A terméket elemeire bontják, az elemeket felújítják, egyeseket 
kicserélnek, majd összeszerelik. Az újragyártás átlagosan 85%-kal kisebb 
energiafelhasználást igényel, mint egy új termék létrehozása, nem beszélve 
a hulladékkibocsátás és nyersanyagigény csökkentéséről.
Újrahasznosítás: Értéknövelő újrahasznosítás  esetén például a termékek-
ből úgy hoznak létre egy teljesen más jellegű új terméket, hogy az anyagot 
nem bontják le elemeire – például bútort gyártanak gördeszkából. Ezzel 
szemben értékcsökkentő újrahasznosítás (downcycling) esetén az anyago-
kat is lebontják – és végeredményben egy valamennyivel silányabb minő-
ségű anyagként tudjuk továbbhasználni – például ruhákból szőnyeg lesz.
Újrahasznosítás a gyártási folyamat során: Számos lehetőség van a mel-
léktermékek hasznosítására vagy újrahasznosítására.
Újrafelhasználás: Újrafelhasználásról beszélünk, ha egy termék – miután 
eredeti tulajdonosa megvált tőle – új gazdára talál.

Forrás: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/korforgasos.pdf

MIT TANULHATUNK A 
KÖRNYEZETVÉDELEMTŐL?

Ez a cikk arról is szólhatna, hogy a vállalkozásunkkal is véd-
jük a környezetet. De nem így lesz. Azért nem, mert megy-
győződésem, hogy a környezetvédelem nem opcionális 
tevékenység. A környezetvédelem alapproblémája a kultú-
ránk alapproblémája. Az egészségünk alapproblémája. Sok 
esetben pedig a vállalkozásunk alapproblémája is. Az igazi 
környezetvédelem szemlélet kérdése. És ha valóban a ma-
gunkévá tesszük ezt a szemléletmódot, akkor az nemcsak 
a környezetre lesz pozitív hatással. Az életünkre, a kapcso-
latainkra, a vállalkozásunkra is. Röviden: a valódi környe-
zetvédelem egyben jobb élet is, a valóban jobb élet egyben 
környezetvédelem is.
A környezetvédelem (egészen pontosan a környezetszeny-
nyezés) alapproblémája egyetlen mondatban összefoglal-
ható: a kényelem fontosabb, mint a következmények. Eny-
nyi. Ezért fulladunk bele lassan a saját szemetünkbe, ezért 
fogy el a tiszta víz és a tiszta levegő. Ezért válik a talaj egyre 
terméketlenebbé, ezért pusztulnak ki fajok ezrei. Ezért őrül 
meg az időjárás, ezért veszítik el milliók a lakóhelyüket. Mert 
a kényelem fontosabb, mint a következmények. Mindegy, 
mi is az ára, csak a kényelemről ne kelljen lemondanunk és 
ne kelljen változtatnunk. A modern nyugati civilizáció hívó-
szava nem az információ, nem a tudás. A kényelem.
De ahogy írtam, ez nemcsak a környezetvédelem alapprob-
lémája. Itt vannak pl. az úgynevezett civilizációs betegségek. 
Miközben minden tiszteletem azoké a tudósoké, akik erőt, 
fáradtságot nem kímélve igyekeznek újabb csodabogyókat 
kifejleszteni, azért szembe kéne nézni a kérlelhetetlen tény-
nyel: alapvetően ezeket is az okozza, hogy a kényelem fonto-
sabb, mint a kövekkezmények. Tudjuk, hogy másképp kelle-
ne táplálkoznunk, hogy többet kellene mozognunk? Tudjuk 
hát! De a kényelem diktatúrájában élünk. És ehhez képest 
az, ami Észak-Koreában történik, a kanyarban sincs. Ott leg-
alább az emberek tudják, érzik, hogy ez rossz. A kényelem-
ről viszont azt hisszük, hogy jó. Ettől annyira pusztító.
Na és hogyan igaz ez a vállalkozásra? Ezerféleképpen. Mi-
ért dolgozza halálra magát a tipikus vállalkozó? Bizarr mó-
don azért, mert halálra dolgozni magát kényelmesebb, mint 
feladatokat delegálni és elérni, hogy végre is hajtsák őket.  
(citátum) Miért csinálja egy vállalkozás ugyanazt éveken át, 
miközben nézi, hogy a világ elhalad mellette? Mert ugyanazt 
csinálni kényelmesebb, mint fejleszteni. Miért nem rúgja ki 
a vezető azt a munkatársat, akiről már rég tudja, hogy meg 
kellene válni tőle? Mert megtartani kényelmesebb, mint ki-
rúgni. Miért küzd annyi vállalkozás a pénztelenséggel? Ez 
már nagyon abszurd, de azért, mert nélkülözni kényelme-
sebb, mint megtanulni a marketinget, az értékesítést, tele-
fonálgatni, tárgyalni járni.
Ezek kemény szavak. De ez egy kemény világ. Nem azért ír-
tam le mindezt, hogy bárkit is megbántsak vagy kioktassak. 
Azért írtam le, hogy felnyissam a szemét. A környezetünk vé-
delme valójában az életünk védelme. Az egészségünk, a csa-
ládunk, a vállalkozásunk védelme. Amitől pedig védenünk 
kell őket, az pontosan ez: a kényelem fontosabbá válik, mint 
a következmények. Egy híres sci-fi író egyszer azt írta, hogy a 
világnak valószínűleg nem egy robbanással, hanem egy nyö-
szörgéssel lesz vége. Ne legyen már igaza!

Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó
www.szabogabor.hu

Képzés 3 percben
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A következő másfél évben soha nem lá-
tott mértékű újraszabályozásba fog az 
Európai Unió, amelynek során mintegy 
ötven jogszabályt módosítanak majd az 
új, zöld gazdasági modellre való áttérés 
előmozdítása érdekébe.  
Először fordul elő az EU praxisában, hogy 
viszonylag rövid időn, 18 hónapon be-
lül elképesztő mennyiségű, jogszabályt 
módosítsanak annak érdekében, hogy 
kikövezzék az utat az új, fenntartható gaz-
dasági modellre való átállás előtt.  Olyan 
rendszerszintű változásról van szó, amely-
re korábban még nem volt példa. 
Nagy eredmény, hogy az EU 750 milliárd 
euró összegű helyreállítási eszközében 
sikerült összekapcsolni a kötelező 37%-os 
klímaberuházási célt a környezeti károko-
zás tilalmának elvével, amely kimondja, 
hogy EU-pénzből nem finanszírozhatók a 
környezetre ártalmas projektek.  
A környezeti károkozás tilalmát még vég-
legesítés előtt álló taxonómia rendelethez 
kötötték, amelynek három fő célja van. 
Először is a környezetbarátnak álcázás 

(greenwashing) gyakorlatának megelő-
zése. Másodszor, uniós szinten harmoni-
zált megközelítés arról, mi is tekinthető 
zöld finanszírozásnak (jelenleg ez ország-
ról-országra változik, ami megnehezíti a 
befektetők dolgát). Végül pedig azoknak 
az energiaforrásoknak és használatuknak 
a megragadása, amelyek ugyan környe-
zetszennyezők, de hasznosak lehetnek az 
átmenet szempontjából.
 Ezzel összhangban a rendelet a gazdasági 
tevékenységek három kategóriáját állítja 
fel: zöld, rásegítő és az átállás szempont-
jából hasznos. 
Rásegítő gazdasági tevékenység lehet 
egy olyan, nem zöld ipari gyártási folya-
mat, amely nélkülözhetetlen bizonyos 
zöld termékek előállításához (pl. az 
üveggyártásban). 

TOVÁBBRA IS FÜGGŐBEN A NUKLEÁRIS ENERGIA BESOROLÁSA

Ami az átállás szempontjából hasznos 
kategóriát illeti, az uniós jogalkotók na-
gyon közel jutottak egy kiegyensúlyozott 
megállapodáshoz a földgáz ügyében. 
Az alku során körvonalazódó „négy ku-
mulatív feltétel” a képviselő szerint úgy 
teszi lehetővé a szén kivezetését célzó 
gázprojektek korlátozott finanszírozá-
sát, hogy közben nem áll fenn a beru-
házások soha meg nem térülésének a 
veszélye. 
A nukleáris energia minősítéséről azon-
ban továbbra is ideologikus viták folynak, 
amely nem vetít előre gyors megoldást. 
Az egyik legnagyobb európai energiaválla-
lat, az olasz ENEL vezérigazgatója úgy véli, 
hogy az energiacégek kifejezetten egyér-
telmű üzenetet kaptak az EU-tól a zöld át-
állást illetően. 

KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL
Április 19-én nyilvános platform indul. Az 
EU kíváncsi az uniós polgárok véleményé-
re, ezért egy  többnyelvű, interaktív digitá-
lis platformot indít ahol minden európai 

kifejtheti álláspontját bármilyen témá-
ban, amelyet fontosnak ítél Európa jövője 
szempontjából.  Az érdeklődők elmond-
hatják ötleteiket, hozzászólhatnak mások 

felvetéseihez, ese-
ményeket hozhat-
nak létre valamint 
csatlakozhatnak a 
mások által szerve-
zett találkozókhoz. 

Ez a platform alkotja majd a konferencia 
központját. A konferencia hivatalos hash-
tagje: a #TiédAJövő és szlogenje: „A jövő 
rajtad is múlik” egyaránt arra buzdítja az 
európaiakat, hogy vegyenek részt Európa 
jövőjének meghatározásában. Az össze-
gyűjtött ötleteket elemzik, majd azokat a 
konferencia plenáris ülésein és európai-
akból álló különböző vitacsoportokban is 
felhasználják.
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Nemrégiben hivatalosan is megnyitották 
a vasút európai éve rendezvénysoroza-
tot, amely célja, hogy a vasúti közlekedést 
népszerűsítse az EU országaiban. A vasút 
elérhető, fenntartható és nagyon biztonsá-
gos utazási forma, mégis csak csekély mér-
tékben részesül a személyszállításból és a 
teheráruforgalomból.

Sűrű, zöld és biztonságos…
Európa vasúthálózata az egyik legfejlet-
tebb a világon, az EU városait összesen 
201 ezer kilométer hosszan kötik össze 
vasútvonalak (összehasonlításképp: az 
Egyesült Államokban 203, Kínában 132, 
Oroszországban pedig 87 ezer kilométer 
hosszan vannak használatban vasútvona-
lak). Az EU 27 országában átlagosan keve-
sebb mint 7 kilométerre vannak egymás-
tól az állomások – a kötött pálya így elég 
sűrűnek, a szolgáltatás pedig elérhetőnek 
mondható. A vasúti közlekedés nagyon 
fontos előnye még, hogy „jövőálló”, azaz 
fenntartható utazási forma. Bár a közle-
kedési szektor adja az EU üvegházhatású-
gáz-kibocsátásának negyedét, ezen belül 
– a nagyarányú villamosításnak köszönhe-
tően – a vasút elenyésző, mindössze 0,4% 
károsanyagkibocsátásért felelős. Nem ne-
héz belátni, hogy e közlekedési forma jobb 
kihasználtsága jelentősen hozzájárulhat 
az EU klímasemlegességi célkitűzéseinek 
eléréséhez (az európai zöld megállapodás 
célja a közlekedésből származó kibocsátá-
sok 90%-os csökkentése 2050-ig). 
Egy friss magyarországi felmérés alapján 
kilométerenként átlagosan a 70%-ot is 
meghaladja a CO2 kibocsátás csökkené-
se, ha valaki személyautó helyett vonattal 
teszi meg ugyanazt a távolságot. (Érde-
kesség, hogy a MÁV épp a vasút európai 
évéhez kapcsolódva minden jegyén, bér-
letén feltünteti az adott távolságra szá-
mított kibocsátásmegtakarítást). A vasút 
ráadásul nem is kimondottan energiaigé-
nyes, az EU teljes energiafogyasztásából 
mindössze 1,9% a rá eső rész. Szintén 
nem szabad elfelejteni, hogy a vasút a 
legbiztonságosabb szárazföldi utazási 
forma: egymilliárd utaskilométerenként 
mindössze 0,1 a vasúti balesetek halá-

lozási száma (ez a busznál 0,23, autónál 
2,7, motornál pedig 38 volt 2011 és 2015 
között).

Mégsem használjuk?!
Mindezek ellenére a statisztikák azt mu-
tatják, hogy Európában kevéssé élünk a 
vasút előnyeivel. Az utasok csupán 7%-
a, valamint az áruk 11%-a utazik vas-
úton, mind a személyi közlekedésben, 
mind az áruszállításában továbbra is a 
közúti szállítás dominál. Ezen szeretne 
változtatni az EU: egyrészt a vonatozás 
népszerűsítésével – erről szól az idei 
tematikus év –, valamint a vasút fejlesz-
tésének további célzott támogatásával. 
Mert bár vitathatatlanok a vasút előnyei, 
ugyanakkor az is tény, hogy az uniós or-
szágok vasúti infrastruktúrája továbbra 
is sokszor elavult, az egységesebb eu-
rópai vasút létrejöttét pedig idejétmúlt 
üzleti modellek és magas karbantartási 
költségek nehezítik.
A Bizottság 2020 decemberében fogadta 
el legújabb, fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiáját, amely ambiciózus 
célokat fogalmazott meg e területen is: 

a vasúti áruszállítás megkétszerezését 
és a nagysebességű vasúti tevékenység 
megháromszorozását 2050-ig. Emellett 
az 500 km-nél rövidebb útvonalú, menet-
rend szerinti közösségi közlekedést 2030-
ig karbonsemlegessé kívánja tenni az EU. 
Ehhez természetesen jelentős forrásokat 
is rendelt, a mostani, 2021-27-es költség-
vetési periódusban a 33,7 milliárd euró 
értékű Európai Hálózatfinanszírozási Esz-
köz (CEF) épp ezeket a célokat szolgálja.
Vonatra fel – tartsatok velünk!
A tematikus év folyamatosan frissülő 
honlapján számos információ megtalál-
ható az európai vasúti közlekedésről és 
az évad különböző programjairól, előa-
dásokról, konferenciákról, kiállításokról, 
nyilvános vitákról. Hazánkban a hivata-
los nyitórendezvényre április 22-én ke-
rül sor. Addig is figyelmetekbe ajánljuk 
az évadhoz készített európai dallistát,  
amelyen Európa minden tájáról talál-
tok egy-két vonatos slágert vagy művet, 
többek között Kraftwerket, ABBA-t vagy 
Eduard Strausst. Mit gondoltok, itthon-
ról ki került a listára? :-)

forrás: europapont

2021 A VASÚT EURÓPAI ÉVE: A VASÚT JÓ – AKKOR MIÉRT NEM HASZNÁLJUK?
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A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és az itt működő Europe 
Direct Iroda március 30-án  „Gazdasági kilátások az Európai 
Unióban és Magyarországon” címmel online tájékoztatót 
szervezett. 
A rendezvény előadója Kovács-Toperczer Katalin,  Európai Bi-
zottság Magyarországi Képviseletének gazdasági szakértője és 
dr. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt. 

Az érdeklődés középpontjába az utóbbi időben a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz került.
A sokmilliárdos vissza nem térítendő támogatást és rendkívül 
kedvező hiteleket nyújtó eszköz célja, hogy segítse a tagorszá-
gokat a járvány gazdasági és társadalmi hatásainak kezelésében 
oly módon, hogy ne csak kilábaljunk a válságból, hanem egyút-
tal megvalósuljon a zöld és digitális átállás Európában.
A pandémia megjelenése jelentős visszaesést okozott a gazda-
ságban. 

A tagállamok különböző ütemben fognak talpra állni, Magyar-
országon erőteljes visszaépítkezés mutatkozik; idén 4%-os, 
jövőre 5% körüli gazdasági növekedés várható. Jelentős GDP 
növekedést hozhat a Next Generation EU eszköz, amivel a téli 
előrejelzés még nem számolt. 
Az EU gazdasági válaszai közül említendő a koronavírusra reagá-
ló beruházási kezdeményezés, ami gyakorlatilag a fel nem hasz-
nált kohéziós politikához kapcsolódó alapok rugalmas átcsoporto-
síthatóságát jelenti a régiók és a felhasználási területek között. 
2020 tavaszán két szabályozási terület módosítása is köny-
nyítést jelent a jelenlegi helyzetben;  egyrészt a költségvetés ru-
galmassá tétele, mely lehetővé teszi a szükséges túlköltekezést. 
Másrészt az állami támogatások és pénzügyi szabályok lazítása, 
melyek likviditást biztosítanak a gazdaság számára és támoga-
tást a vállalatok számára. 
A SURE program - egy kiegészítő biztonsági hálót képezve  - 
gyakorlatilag egy hitelprogram, melyet a tagországok munkabér 
támogatási célokra használhatnak fel. 
A legnagyobb segítség a NGEU ( Next Generation EU) eszköz, egy 
új, rendkívüli és egyszeri eszköz a megerősített hosszú távú uniós 
költségvetésen felül: 807 milliárd euró (folyó áron). A várakozások 
szerint ennek eredménye lehet 2%-os GDP növekedés és 2 millió új 
állás az unióban, ha sikerül hatékonyan felhasználni. 
Az NGEU alappillérei a tagállamok támogatása a helyreállítás 
érdekében, a gazdaság beindítása, magánberuházások elősegí-
tése és a válság tanulságainak levonása. 
Az NGEU központi eleme a 724 milliárd EUR-s Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), melyből 338 milliárd EUR 
vissza nem  térítendő támogatás és 386 milliárd EUR kedvezmé-
nyes hitel. Ez az eszköz kifejezetten a koronavírus járvány hatá-
sainak kezelésére szolgálnak. 
A tagállamoknak helyreállítási terveket kell benyújtani, melyek 
alapján az odaítélések és a kifizetések történnek majd. A tervek-
nek beruházásokon kívül  reformokat is tartalmazniuk kell, ezál-
tal biztosítva az RRF hosszútávú hatását. 
Magyarország kerete 7,2 milliárd EUR vissza nem térítendő tá-
mogatás és közel 10 milliárd EUR hitel lehet.

A KILÁBALÁS ÚTJA EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Jelentős visszaesés

Forrás: Európai Bizottság, Téli gazdasági előrejelzés, 2021. február
* A 2019-es és 2020-as GDP KSH adatok

4,6%* -5,0%* 4% 5%

3,9%3,7%-6,3%1,5%

2019 2020 2021 2022

MAGYARORSZÁG

EU

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP)

A 2021. februárjában készült téli gazdasági előrejelzés jelentős 
bizonytalanságokat tartalmaz, gyengébb eredményeket jósol a 
2021. évre, mint a tavaly őszi, mivel a járványhelyzet romlott és 
nem látható a vége.
Azonban reményt adhat az védőoltások beindítása a második 
negyedévben. A várakozások szerint a harmadik, negyedik ne-
gyedévben már erősebben  felfelé ívelhet az egész EU gazda-
sága.
A vírushelyzet hatása nem minden országot és nem minden 
szektort érintett egyformán tavaly, és ez várható az idei évben 
is. Ennek megfelelően a visszaemelkedés sem lesz egységes. 
Bizonyos szektorok igazi vesztesei a járványnak, például a turiz-
mus, a vendéglátóipar vagy a szórakoztatóipar. Más ágaztatok 
számára nem volt ilyen megrázó a helyzet.

Az EU GDP-je várhatóan 2022 közepére eléri a válság előtti szintet

Gazdasági helyzet és kilátások

Forrás: Európai Bizottság, 2020 és2021 téli gazdasági előrejelzés

A járvány előtti előrejelzés 2019-2021 között az Európai Unióban 
2,7%-os növekedést prognosztizált. 
Ehhez képest a visszaesés várhatóan 2022 közepére fog vissza-
állni a 2019 negyedik negyedévi szintre. 
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Egyenlőtlen fellendülés a tagországok között

Forrás: Európai Bizottság, Téli gazdasági előrejelzés, 2021. február

Szolidaritás, felelősség, versenyképesség

Zöld átállás Digitális átállás Társadalmi és területi 
kohézió

Fenntartható gazdaság, 
termelékenység és 
versenyképesség

Egészségügyi, gazdasági, 
társadalmi és intézményi 

ellenállóképesség
Szakpolitikák a következő 

generáció számára

RRF hat pillére
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Chatbot – kommunikáció és üzletfejlesztés előnyök és 
lehetőségek címmel szervezett online tájékoztatót a SKIK 
március 24-én. 
A koronavírus helyzet nem csupán a vásárlókkal és a part-
nerekkel, de a munkatársakkal való kapcsolattartásra  is je-
lentős hatással van.  
A védekezési intézkedések miatt minimalizálódtak a fizi-
kai kontaktusok, ugyanakkor  megnőtt  a vezetői üzene-
tek száma.  
Fontosabbá vált a belső kommunikáció, igényként fogalma-
zódott meg a munkavállalói vélemény rendszeres felméré-
se, az egyéni egészségre való napi szintű rákérdezés, mind-
ez pedig különösen a munkaállomással (email-lel) nem 
rendelkező fizikai dolgozók esetében. 
A rendezvényen bemutatásra került a magyar fejlesztésű 
CHEQ, mely  a cégvezetés egyik legkorszerűbb belső kom-
munikációs eszközét kínálja a vállalatok számára. 
A CHEQ segítségével üzenetek és kérdőívek mellett titkosí-
tott dokumentumok is küldhetők az alkalmazottak okoste-
lefonján futó kommunikációs csatornára, jelentősen csök-
kentve a HR adminisztrációs feladatait.
A rendezvény keretében a résztvevők megismerhették to-
vábbá az ügyfélszolgálati területen, valamint a webshopok 
számára igénybe vehető chatbotmegoldásokat is.

A rendezvény második előadója, dr. Török Zoltán a hazai 
gazdasági nyitás lehetőségeiről szólt.
Átoltottság tekintetében Magyarország európai viszonylatban is 
jól áll, májusra elérhetjük a kritikusnak tekinthető beoltottsági 
arányokat.
Hazánk gazdasága 2020 első negyedévében viszonylag jó telje-
sítményt mutatott, a második negyedév azonban jelentős visz-
szaesést hozott. A harmadik és negyedik negyedévben a vissza-
kapaszkodásé volt a főszerep. 
Az első hullám során a beszállítói láncok megszakadása gyárbe-
zárásokat okozott, főleg az autóiparban Európa szerte. Ez sze-
rencsére nem következett be a második hullám idején. Hazánk-
ban az utóbbi időszakban jelentős autóipari kapacitásbővülés 
tapasztalható, ami már a tavalyi évben is egyik bázisa volt az 
ipari teljesítmény alakulásának. 
A gazdaságban kettősség figyelhető meg; miközben a feldolgo-
zóipar gyors visszakapaszkodást mutat, addig a szolgáltatóipart 
továbbra is sújtják az elhúzódó szigorú korlátozások. 
Az idegenforgalom tekintetében 2022-2023-ra várható a  vissza-
térés a válság előtti szintekre. 
Az EU részéről érkező hathatós támogatás és az a hozzáállás, 
hogy nem követeli meg az alacsony államháztartási hiányt eb-
ben a válságos időszakban, hozzá fog járulni a gazdasági kilá-
baláshoz. Az idei évben 5%-os gazdasági növekedésre számít 
Magyarország. 

A kormány gazdaságfejlesztési intézkedései arra mutatnak, hogy 
a fejlődés ne csak egylábon álló legyen és csak az autóiparról szól-
jon – kerüljenek ide más ágazatok is,-  és ne csak az iparról szóljon, 
hanem a mezőgazdaságról is. Megemlítendőek a hadiipari fejlesz-
tések, melyek lehetőséget adnak azoknak a régióknak is, melyek 
eddig kimaradtak autóipari beruházások okozta fellendülésből. 
A gazdaságpolitika világszerte – így Magyarországon is – „ két 
lábbal nyomja a gázt”, vagyis mind a monetáris politika (ala-
csony kamatok, államkötvény vásárlási program), mind a fiskális 
politika (pénzügyi támogatások)  oldaláról támogató, stimuláló 
hatás van jelen. Magyarországon ez jelenti a magas – 6-7%-os – 
államháztartási hiány fennmaradását még jövőre is. 
Mindezek mellett létezik egy folyamat a világban és Magyaror-
szágon is, amit reflációnak nevezünk. Ez az a jelenség, amikor 
egy válságot követően visszatér az infláció a gazdaságban. En-
nek a mértéke változó. 
Az amerikai inflációs kilátások komoly mértékben megemelked-
tek, az előrejelzés szerint az idei évben meghaladja a 2%-ot. Ez 
nem azt jelenti, hogy visszatérnek a 70-es, 80-as évek kétszám-
jegyű inflációs rátái, de az elmúlt néhány évtized rendkívül ala-
csony (1,3%)  euro-zónás inflációs időszakához képest egy meg-
emelkedett inflációs periódus várható. A jegybankok szerint ez 
csak egy átmeneti állapot, a piaci várakozások ennél pesszimis-
tábbak. 

Thurzó-Nagy Ágnes

MEGHÍVÓ
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

LINKEDIN – hirdetési kampányok 
című rendezvényére

IDŐPONT:  2021. április 29. (csütörtök) 9.00-10.30 óráig
HELYSZÍN:  ONLINE
ELŐADÓ:   Mészárosné Borbás Orsolya,  
                    vezető online marketing szakértő

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a LinkedIn-en való 
hirdetési forma. De hogy kinek is éri meg igazán, mi alapján 
lehet eldönteni, hogy vállalkozásunknak potenciális hirdetési 
felület-e vagy sem, ez az igazán elsődleges kérdés. Works-
hoppunk alkalmával megvilágítást kap a felület hasznossága, 
működésének alappillérei és hirdetési opciói. 

ÉRINTETT TÉMÁK: 
Miért éri meg a LinkedIn-en hirdetni? 
Hirdetésopciók a LinkedIn-en

Ha szeretne Ön is sikeres online marketing eredményeket 
elérni, regisztráljon.A rendezvényen való részvétel regisztrá-
cióhoz kötött. Önkéntes kamarai tagoknak ingyenes, minden 
más esetben 3000.- Ft.

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

A regisztráltaknak a rendezvény előtti napokban küldjük ki 
a jelentkezéskor megadott email címre a kapcsolódási linket.
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A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő az ágazati munkacsopor-
tok közül a gépészeti ágazati munkacso-
port tartott online találkozót márciusban. 
A téma az innováció volt.

Az első napirendi pontban dr. Csonka Ar-
nold egyetemi docens, az Üzleti Szabályo-
zás és Információmenedzsment Intézet 
oktató-kutatója tartott tájékoztatót az 
együttműködési lehetőségekről a MATE 
Kaposvári Innovációs Központja és a vál-
lalkozások között. Előadásában beszélt az 
együttműködés jelenőségéről, területei-
ről, valamint a műszaki oktatás helyzeté-
ről.
Másodikként Szabó Zoltán a Kaposvári 
Fejlesztési Központ Nonprofit Kft ügyve-
zetője mutatta be a FOCUS VENTURES 
Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésében lévő 
Városi Alapokat. Ennek célja, hogy első-
sorban Kaposvár és vonzáskörzete, illet-
ve Somogy megye vállalatait finanszíroz-
za. Főként növekedési, azaz nem induló 
(startup) szakaszban lévő, fejlődésre ké-
pes, növekedési potenciállal rendelkező 
korlátolt felelősségű társaság, vagy rész-
vénytársaság formájában működő vállal-
kozásokat támogat, amelyek célja jövedel-
mező fejlesztés megvalósítása, A tőkealap 
nagysága 3 mrd forint, a befektetési idő-
szak 2027. december 31-ig tart.
Szabó Ferenc a IDEA CATAPULT Kft nevé-
ben beszélt a három mérnöki és techno-
lógiai cég közreműködésével megalakult 
a kaposvári akcelerátorról, mely az inno-
vatív ötletek és a kockázati tőkebefekte-
tők közötti űrt szeretné betölteni, erősítve 
ezzel a startup vállalkozások piaci pozíci-
óit. Az akcelerátorok olyan szervezetek, 
melyek rövidtávon, (jellemzően 0-6 hó-
nap) képesek az induló vállalkozásokat/
innovatív ötleteket megfelelő növekedési 
pályára állítani. Főbb tevékenységük az 
ötlet/termék validációja, piaci potenciáljá-
nak erősítése, mentorálás, üzletfejlesztés 
és a kapcsolati háló megosztása. Az Idea 
Catapult egyedisége leginkább abban rej-
lik, hogy a felsorolt tevékenységek mellett 
egy nagyon erős technológiai fókusszal 
rendelkezünk, így segítve a startupokat 
és a kockázati tőkebefektetőket egyaránt 
ahhoz, hogy a kitalált termék ne csak pa-
píron, hanem valós körülmények között is 
megvalósítható legyen.
Negyedik előadóként Papp Zoltán a Flex 
Cad rendszer előnyeit mutatta be. Az 
elemtár szerű építhetőséget, a könnyű 
programozhatóságot, szerelhetőséget, 
átalakíthatóságot és a költséghatékony 
üzemeltetést.

FÓKUSZBAN AZ INNOVÁCIÓ
Ülésezett a gépészeti ágazati munkacsoport

Új fejlesztéssel hódítja meg a piacot a CAD Production Kft.
A CAD Production Kft több mint tíz éve foglalkozik autóipari gyártóeszköz fejlesz-
tésekkel. Fő tevékenységei az egyedi célgépek, készülékek, és alkatrészek fejleszté-
se, gyártása. Az évek során a vállalkozás autóipari területen komoly tapasztalatot 
szerzett. Ma Magyarországon az egyik legjobb vállalat a nagy pontosságú ellenőrző 
berendezések, készülékek területén. A cég a rakétaiparba is szállít hiperpontos el-
lenőrző eszközöket. 
Új fejlesztésük a Flex-CAD rendszer egy moduláris 
elemekből összeépíthető eszköz, mely rendkívül 
széles iparági spektrumon hasznosítható. A termék 
előnye, hogy olcsóbban gyártható, mint a hasonló 
funkciót betölteni képes egyedi gépek, berendezé-
sek. Ezen felül könnyen szerelhető, átépíthető, ele-
menként raktározható, valamint az élettartama is 
jelentősen hosszabb, mint a jelenleg használt egyedi 
eszközöké. Egyedülálló a piacon, hogy a gépépítés-
hez szükséges három területet, egyszerre köti össze 
így egy rendszeren belül kezelhetővé válik a gépé-
szet, az elektronika és a vezérlés. A rugalmas, és 
újrafelhasználható modulok révén a gyártási folya-
matok során jelentős költségmegtakarítás érhető el.
Az rendszer által elérhető technológia számos ipar-
ágban alkalmazható, ezek közül kiemelkedik hasz-
nosíthatósága a gyártás, a hadiipar és az autóipar 
területén.
Az iparban számos olyan egyedi gyártósor készül 
melynek tervezése, kivitelezése igen költséges és 
kifejezetten sok CO2-kibocsátással jár. Példaként lehet említeni, a szintén a CAD 
Production által tervezett nagyméretű Audi alkatrészek ellenőrzésére szolgáló cél 
-mérőgépet, mely technológiailag csúcsminőséget képvisel, ám összeállítása a 
Flex-CAD rendszer alkatrészeiből sokkal egyszerűbben, költséghatékonyabban ki-
vitelezhető. Sőt a termék kifutásának végén a gyártósort sem kell megsemmisíteni, 
lecserélni, hiszen az eredeti gép alkatrészeiből rugalmasan építhető egy teljesen új 
berendezés. Az eredeti szoftver, pedig egyszerűen, átprogramozható.
A termék koncepcióterve eddig több platformon és fórumon bemutatásra került 
már, legutóbb márciusban a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 
megyei gépészet ágazati munkacsoport szakmai egyeztető fórumán. A visszajelzé-
sek alapján sikeres jövő állhat az új fejlesztés előtt, mely alapjaiban alakíthatja át 
az iparágat.
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MEGHÍVÓ
ONLINE KERESKEDELMI 

ÁGAZATI FÓRUM

2021. április 28. (szerda) 10.00 óra 

A szakmai fórumon betekintést kaphat-
nak a résztvevők az MKIK által működ-
tetett Kereskedelem Ágazati Készség 
Tanács (ÁKT) munkájába, megismerked-
hetnek a szakképzésben folyó gyakorlati 
képzés online megvalósításának jó gya-
korlatával, valamint tájékoztató hangzik 
el a kistelepülési üzletek támogatásának 
pályázati lehetőségéről az alábbi előa-
dásokban:

1. ÁKT – Nem misztikus fogalom, 
hanem élő szakmai csapat 

 Előadó: László Gábor, Kereskedelem 
ÁKT elnöke;oktató-projektmenedzser 
TESCO Akadémia Kft.

2.  Gyakorlati képzés online???
 Előadó: László Gábor, oktató-

projektmenedzser TESCO Akadémia 
Kft. / Kereskedelem ÁKT elnöke

3. Magyar Falu Program: 
Kistelepülési üzletek támogatása

 Előadó: Buneváczné Nagy Etelka, 
pályázatíró, ügyvezető L&E Kft

A rendezvényen való részvétel ingyenes!

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Kovácsné Böröcz Katalin 
munkaerő-piaci referens 
e-mail: kborocz@skik.hu 

A regisztrációt követően küldjük meg az 
esemény meghívóját (linket).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2021. április 26. (hétfő)

MESTERKÉPZÉSEK ÉS MESTERVIZSGÁK 
KAMARÁNK SZERVEZÉSÉBEN 2021-BEN

A mestervizsga célja, hogy a szakembe-
rek számára biztosítsa a szakmai fejlő-
dés és az egzisztenciális életpályamo-
dell, karrier kialakításának lehetőségét, 
valamint a tanulóképzéshez és vállal-
kozásvezetéshez szükséges ismeretek 
elsajátítását.
Várjuk azoknak a szakembereknek a 
jelentkezését, akik az átlagosnál ma-
gasabb szintre emelnék a tudásukat, 
fejlődni szeretnének, megismerni a leg-
újabb technológiákat, a legkorszerűbb 
alapanyagokat.  Ha szívesen foglalkoz-
nának tanulókkal, vagy önálló vállalko-
zásban szeretnének tovább dolgozni, 
esetleg a már meglevő vállalkozásának 
a lehetőségeit szeretné bővíteni újabb 
jogosultságok megszerzésével, jelent-
kezzen mestervizsgára!

AZ ALÁBBI SZAKMÁKBAN HIRDETÜNK 
KÉPZÉSEKET és VIZSGÁT:

•	 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ 
•	 AUTÓSZERELŐ
•	 KOZMETIKUS
•	 SZAKÁCS

Képzéseket és vizsgát más szakmák 
esetében is indítunk, amennyiben lega-
lább 6 érvényes jelentkezés érkezik hoz-
zánk az adott szakmában.

KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA
A képzés szervezője: 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
Engedélyszám: 
B/2021/001157; E/2020/00423
A képzés tervezett intenzitása: 
heti 1 alkalommal
Tervezett helyszín: Kaposvár 

A képzések tananyaga: 
•	 szakma specifikus ismeretek
•	 pedagógiai módszertani ismeretek
•	 vállalkozásvezetési ismeretek

A képzés és vizsgadíj finanszírozására 
korlátozott létszámkeretig támogatási 
lehetőség áll rendelkezésre. 

MESTERKÉPZÉSRE ÉS -VIZSGÁRA 
JELENTKEZÉS MÓDJA
A mestervizsgán résztvevőnek a MES-
TERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP eredeti, 
aláírt példányát, mely a SKIK honlapjáról 
letölthető, a kamarához kell benyújtania 
(személyesen a SKIK székházban Anna 
u. 6. szám alatt).  Ehhez csatolni kell a 
mesterképesítések képzési és kimeneti 
követelményrendszerében előírt felté-
teleket igazolandó dokumentumokat:
•	 Szakmai képesítést igazoló  

bizonyítvány(ok)
•	 Vállalkozói igazolvány, vagy  

30 napnál nem régebbi cégkivonat.

•	 A szakirányú szakmai gyakorlatot do-
kumentáló 30 napnál nem régebbi 
igazolások a munkaadótól, vagy NAV 
vagy OEP hivatalos igazolás, vagy az 
ügyfélkapu rendszerből lehívható 
munkaviszonyt igazoló igazolás.

A jelentkezésekkel, képzésekkel és 
mestervizsgával kapcsolatos egyéb 
kérdésekkel keresse munkatársun-
kat az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Marianna 
mestervizsga referens
06-30/791-24-30;
mkovacs@skik.hu 

SZKTV/OSZTV 2021 ÍRÁSBELI EREDMÉNYEI
2021. március 1-től kezdődött meg ebben 
az évben a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny és az Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny területi előválogatóinak lebonyo-
lítása, azonban a pandémia miatti korlá-
tozások következtében március 8-tól már 
nem kerülhetett sor a versenyre.

2021. március 1-5. között Somogy megyé-
ben 11 szakmában, összesen 76 végzős 
tanuló vett részt a területi előválogatókon.

A Szakma Kiváló Tanulója és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny lezajlott 
írásbeli eredményeiről kamaránk honlap-
járól (www.skik.hu/eredmenyek-2021-332) 
tájékozódhatnak az érintettek, a verse-
nyen kapott KÓD- számaik alapján.
A versenyfelhívásnak megfelelően azon 
tanuló, aki valamely versenytevékenység, 
vagy annak önálló feladatrésze esetén 
eléri a megszerezhető pontok legalább 
60%-át, akkor a szakképzésről szóló tör-

vény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) 
Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése alap-
ján mentesül az adott versenytevékeny-
ségnek vagy feladatrésznek megfelelő 
írásbeli, interaktív, gyakorlati, központi 
gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenység 
letétele alól, a szakképesítésenkénti ver-
senyszabályzatokat figyelembe véve. Me-
gyénkben 25 főnek sikerült a verseny írás-
beli fordulóját ezen a szinten teljesítenie.
Gratulálunk az elért szép eredményekhez!
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VEZETŐI PRAKTIKÁK A SIKERES VÁLLALKOZÁSÉRT
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és 
az INPUT Program már az elmúlt években 
is szervezett sikeres vállalkozói képzés so-
rozatokat.

A hagyományt folytatva idén, az első fél-
évben is sor kerül egy négy részes online 
workshop sorozatra, melynek első része 
február 23-án, második része március 23-
án zajlott le. A workshopok témája a tár-

gyalástechnika és a konfliktuskezelés volt. 
Az első alkalommal a résztvevők Orvos 
György kommunikációs szakértőtől ízelítőt 
kaphattak a profi tárgyalástechnikai eszkö-
zök és módszerek tárházából. A második 
rész előadója Svéda Dóra humán erőfor-
rás szakértő volt, aki útmutatást nyújtott a 
konfliktushelyzetek tudatos felismerésére 
és hatékony kezelésére, jobb interperszon-
ális kapcsolatok kialakítására.

Egy a sok visszajelzés közül 
„Nekem roppant mód tetszett! Az egész we-

binárium hangulata feldobott engem. Na-
gyon sokat tanultam belőle és azt kívántam 
bárcsak ne érne véget és az előadó tanítana 

még tovább. Természetesen szeretnék részt 
venni más kamarai online előadásokon is.” 

Maretics Piroska

A KÖVETKEZŐ RÉSZEK:
Április 27. ENERGIAMENEDZSMENT
Május 25. PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK

MEGHÍVÓ 
a SKIK és az INPUT Program által közösen szervezett

VEZETŐI KÉPZÉSSOROZAT
ONLINE workshopjára

Hogyan lehet
idő- és energiafelhasználásunk

optimális és hatékony?
ENERGIAMENEDZSMENT 

című képzésünk ezekre a kérdésekre nyújt választ

Az energiame-
nedzsment az 
emberi erőforrás 
két kiemelkedően 
fontos tényezőjé-
vel foglalkozik: az energia-, és az időfelhasználás optimalizálásával és hatékonyságá-
val. Hányszor térünk vissza ugyanarra a feladatra? Tudunk egyszerre több dologra 
fókuszálni és haladni? Mitől tudjuk, hogy eredményes volt-e a napunk: listán pipál-
juk az elvégzett feladatokat, vagy csak érzésre?
A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják hatékonyan beosztani az idejüket és 
energiájukat, eszerint tervezni a napjukat és a feladataikat, ezáltal jelentős javulást 
elérve a napi teljesítményükben.

TÉMÁK: Az energiamenedzsment alapelvei
 A tervezés előnyei / idő- és energia beosztás
 Az energia 4 dimenziója
 A csúcsidő megtalálása, eszközök és technikák 
 (prioritás, ütemterv, hatékonyságnövelés);
 Kapcsolat másokkal 
 (delegálás, kommunikáció, újraértékelés, energiaforrások)

ELŐADÓ: Dr. Galgóczi Gábor, szervezetfejlesztési tanácsadó

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 82/501-025, 501-012, athurzo@skik.hu

IDŐPONT: 2021. április 27. (kedd) 9.30-12.30
HELYSZÍN: ZOOM (online)

Dr. Galgóczi Gábor  
szervezetfejlesztési tanácsadó

Jogi diplomáját  
a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, 

ahol jelenleg óraadó tanár.

10 évig dolgozott oktatásvezetőként, 
majd 6 évig HR vezetőként nemzetközi 
cégeknél. Jelenleg szervezetfejlesztési 
tanácsadóként támogatja vállalatok és 
magán személyek fejlődését. Az Input 
programban mentorként tevékenyke-
dik. Több éves tapasztalattal rendel-
kezik üzletfejlesztés, vezetőfejlesztés, 
munkaügyi tanácsadás, értékesítés 

területen.
Fő érdeklődési iránya az induló vállalko-
zások támogatása, vezetők fejlesztése



132021. április

KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS  
LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézke-
dések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet
A  veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi in-
tézkedésekről szóló  485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos sza-
bályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. 
rendelete
A Kormány 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete egyes, 
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági 
szabályokról

A Kormány 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyin-
tézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A Kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szer-
vezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről

A Kormány 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete a 2020. 
november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüg-
gő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbí-
tásáról

A Kormány 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedé-
sekről

A Kormány 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete  a ve-
szélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi 
intézkedésről

A Kormány 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelete a ko-
ronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő ha-
tásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 
intézkedésről

A Kormány 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a csa-
ládok anyagi biztonságának erősítése érdekében 
szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes ren-
delkezésekről

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a hitel-
törlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos 
különös szabályainak bevezetéséről

A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes in-
tézkedésekről

A Kormány 689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkö-
tött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi in-
tézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról 

A 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a Gazdaság-újrain-
dítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek tá-
mogatásáról 

A Kormány 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyíté-
sét szolgáló egyes előírások megállapításáról 

A Kormány 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi in-
tézkedések újbóli bevezetéséről 

A Kormány 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intéz-
kedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védel-
mi intézkedések ideiglenes szigorításáról 

A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a vé-
delmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fo-
kozatáról

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a ve-
szélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intéz-
kedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a Széche-
nyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel 
kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

A belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a 
védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első 
fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. 
alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK
Törvények:
2021. évi II. törvény egyes energetikai és hulladékgazdál-
kodási tárgyú törvények módosításáról (MK 30)

Rendeletek: 
A belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a védel-
mi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatá-
ról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. 
alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

Az igazságügyi miniszter 2/2021. (III. 29.) IM rendelete a 
közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM ren-
delet módosításáról

A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi 
intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

A Kormány 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a Széche-
nyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel 
kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszély-
helyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedések-
ről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a veszély-
helyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgá-
ló egyes előírások megállapításáról (MK. 39)

A Kormány 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelete az építés-
ügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőr-
zésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 
13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 39), amely módo-
sítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások-
ról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, 
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet

A Kormány 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a foglal-
koztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről (MK 39)

A Kormány 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelete a foglal-
koztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény ha-
tálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügye-
leti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező 
rendelkezésekről (MK 39)

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 
13/2021. (III. 10.) ITM rendelete az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet módosításáról (MK 39)

A Kormány 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelete  a veszély-
helyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések 
újbóli bevezetéséről (MK 38.) 

A Kormány 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a veszély-
helyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedések-
ről szóló kormányrendeletek módosításáról (MK 37), 
amely módosítja a A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gaz-
daságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendeletet

A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) 
Korm. rendeletet

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi 
intézkedések ideiglenes szigorításáról (MK 37)

A külgazdasági és külügyminiszter 5/2021. (III. 2.) KKM 
rendelete  a járványügyi készültségi időszakban a gaz-
dasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további 
államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosítá-
sáról (MK 33) 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 
10/2021. (III. 1.) ITM rendelete egyes ipari és kereskedel-
mi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések-
ről szóló rendeletek módosításáról (MK 32)

MEDDIG KELL MEGŐRIZNI  
A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOKAT?

Vonatkozik-e a munkaköri leírásra a nyugdíjkorhatárt követő öt éves megőrzési 
idő?
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 99/A. 
§ (1) bekezdése szerint a munkáltatónak a munkavállalójának, illetve volt munka-
vállalójának a biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyu-
gellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről 
adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
Ezt az előírást kell alkalmazni többek között a bérkartonra, a munkáltatói jövede-
lemigazolásra, az adókedvezmény igazolásra, a biztosítottak nyilvántartásba véte-
lére. A munkaszerződés, illetve a munkaköri leírás megőrzésére ugyancsak a Tny. 
fenti előírása vonatkozik, ugyanis bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók a 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt korhatár előtti ellátásra válhatnak jogosulttá, mely 
esetben a kedvezményre jogosító munkakört igazolni kell tudni.
A korhatár előtti ellátásról a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezik, melynek 2. § (2) 
bekezdése alapján az ellátás megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő megha-
tározására, a kedvezményre jogosító idő meghatározására, az adatszolgáltatási és 
bejelentési kötelezettségre stb. a Tny. szabályait kell alkalmazni.
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS - ÜZLETI CSALÁSOK A KIBERTÉRBEN
Az interneten történő ügyintézés, kom-
munikáció elterjedését a bűnözők is igye-
keznek kihasználni. A gazdálkodó szerve-
zeteket az alábbi két csalási forma érinti 
leggyakrabban.

A módszerek ismeretében könnyebben 
felismerhetők es kivédhetők az ilyen kí-
sérletek. A rendőrség most ehhez nyújt 
segítséget.
Legyen Ön is körültekintő, hogy ne váljon 
áldozattá!

SZÁMLACSALÁS
Az elkövetők úgy tesznek, mintha cége 
üzleti partnerei (pl. beszállítók) lenné-
nek. A csalók arról tájékoztatják, hogy 
a kapcsolattartási adatok vagy a fizetési 
adatok (pl. kedvezményezett banki ada-
tai) megváltoztak. Az üzenet többféle-
képpen érkezhet: telefonon, levélben, 
e-mailben, stb. A feladó e-mail címe na-
gyon hasonlíthat üzleti partner e-mail 
címére vagy akár a levelezési rendszer 
feltörése esetén érkezhet az üzleti part-
ner igazi e-mail címéről is. Az új e-mailt 
címet, telefonszámot vagy bankszámlát 
pedig a csalók felügyelik.

Mit tehet, mint cég?
•  Tájékoztassa alkalmazottait a csalók ál-

tal használt módszerekről!
•  Minden esetben ellenőriztesse a be-

szállítókkal vagy szerződésekkel kap-
csolatos adatok (kapcsolattartási ada-
tok, fizetési mód, bankszámla számok) 
módosítására vonatkozó igényeket!

•  Figyelmeztesse az alkalmazottait, hogy 
mindig győződjenek meg a fizetési ké-
relem jogosságáról, és ellenőrizzek, 
nincs-e valamilyen szabálytalanság a 
számlán!

•  Minimalizálja a szállítókkal es szerző-
désekkel kapcsolatos nyilvános adato-
kat a cége honlapján vagy a közösségi 
médiában!

Mit tehet, mint alkalmazott?
•  Alaposan ellenőrizze az üzleti partne-

rektől érkező kéréseket, különösen, 
ha a kapcsolattartási adatokról, fize-
tési módokról, bankszámlájuk meg-
változtatásáról tájékoztatnak! Fo-
kozattan ellenőrizze a feladó e-mail 
címét, ne csak a megjelenített nevet!

•  Ne használja a levélben/faxon/e-ma-
ilben érkezett kérésekben szereplő 
kapcsolattartási adatokat! Alkalmaz-
za a korábbi levelezésekben szerep-
lőket!

•  Legyen személyes kapcsolata a cég-
hez, amelynek rendszeresen utal!

•  Bizonyos összeg feletti kifizetés 
esetére dolgozzon ki egy eljárást a 
bankszámla és a kedvezményezett 
ellenőrzésére! (pl. egyeztessen sze-
mélyesen vagy videóhívásban a cég-
nél levő kapcsolattartójával)!

•  A közösségi médiában a lehető leg-
kevesebb információt osszon meg 
munkáltatójáról, ne osszon meg ada-
tokat üzletei partnereikről, szerződé-
sekről!

 
Vezető nevében elkövetett csalás
Az elkövetők a cég pénzügyi ügyintézőjét 
valamilyen megtévesztéssel hamis számla 
kifizetésére vagy a cég számlájáról törté-
nő átutalásra veszik rá.
A csalók jól ismerik a céget, így magukat 
annak magasszintű vezetőjének kiadva, 
felhívják az alkalmazottat vagy e-mailt 
küldenek neki. Azonnali átutalast  kérnek, 
gyakran használják a „titoktartás”, „a cég 
bízik önben” kifejezéseket. Kihasználhat-
ják a vezető távollétét és az e-mailben 
arra hivatkoznak, hogy nem elérhető.
Sürgős ok miatt kérik az utalást: adóügyek, 
vállalatfelvásárlás. A kérés elutasítása 
esetén fenyegetést alkalmaznak az ügy 
fontosságára es sürgősségére tekintettel.
A feladó e-mail címe nagyon hasonlíthat a 
cégvezető e-mail címére vagy akar a levele-
zési rendszer feltörése esetén érkezhet az 
igazi e-mail címről is.

ÁRULKODÓ JELEK
•  Közvetlenül olyan vezető lép kapcso-

latba az ügyintézővel, akivel eddig nem 
volt kapcsolata

•  Teljes titoktartás kérése. Nyomásgya-
korlás és sürgetés alkalmazása.

•  Fenyegetés vagy szokatlan jutalom 
ígérete.

•  A belső eljárásoktól vagy a gyakorlat-
tól való eltérésre vonatkozó kérés. 

Mit tehet, mint cég?
•  Ismerje meg és tájékoztassa alkalma-

zottait a csalók által használt mód-
szerekről!

•  Figyelmeztesse alkalmazottait, hogy 
legyenek elővigyázatosak a fizetési 
kérelmekkel!

•  Vezessen be belső protokollokat a 
kifizetésekkel kapcsolatban!

•  Ellenőriztesse az e-mailben vagy tele-
fonon érkezett kérések jogosságát!

•  Vizsgálja felül a cég weboldalán sze-
replő információkat, minimalizálja 
azokat a legszükségesebbre, legyen 
óvatos a közösségi médiában!

•  Gondoskodjon informatikai rendsze-
rei (pl.: elektronikus levelezés) biz-
tonságáról!

•  Ha csalást észlel, mindig értesítse a 
rendőrséget, akkor is, ha nem érte 
kár!

Mit tehet, mint alkalmazott?
•  Szigorúan tartsa be a fizetéssel kap-

csolatos biztonsági szabályokat!
•  Fokozottan ellenőrizze a feladó 

e-mail címét, ne csak a megjelenített 
nevet!

•  Ha kétsége merül fel egy fizetési ké-
réssel kapcsolatban, mindig egyez-
tessen felettesével vagy egy hozzáér-
tő kollégájával!

•  Soha ne nyisson meg gyanús linkeket 
vagy mellékleteket, melyek e-mailen 
érkeznek!

•  Legyen különösen figyelmes, ha saját 
e-mail fiókjába lép be a céges számí-
tógépen!

•  Minimalizálja a munkájával és mun-
kahelyével kapcsolatos információk 
megosztását a közösségi médiában!

•  Ne osszon meg információt a cég 
szervezeti felépítésével, biztonságá-
val és eljárási rendjével kapcsolat-
ban!

•  Ha gyanús e-mailt vagy telefonhívást 
kap, mindig jelezze vezetőjének, illet-
ve a biztonságért felelős részlegnek!

SOMOGYI GAZDASÁG  A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara lapja  Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Lengyel 
János főszerkesztő, Thurzó Ágnes SKIK sajtóreferens, Várnai Károly tervezőszerkesztő, design, borító: Weich Ewa. Elnök: Németh 
Krisztina, a SKIK titkára, a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője  SKIK 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefon: 
82/501-000. E-mail: skik@skik.hu. Internet: www.skik.hu  Kiadja SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. Németh Krisztina 
ügyvezető 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefon: 82/501-000, Fax: 82/501-046 
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BEFEJEZŐDTEK  
A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK  

A CSURGÓI IPARI PARKBAN

Befejeződtek az építéssel 
kapcsolatos kivitelezési 
munkálatok a Csurgói Ipari 
Park területét érintő beruhá-
zás kapcsán. A parkban már 
csak a biztonságtechnikával 
összefüggő munkák zajla-
nak, amelyek elsősorban a 
kamerarendszer kiépítését 
és azt segítő informatikai 
háttér létrehozását jelentik.
A betelepülni szándékozó vállalkozásokat továbbra is szíve-
sen várják - akár személyesen is - a Csurgói Ipari Park Kft. 
munkatársai, akik az érdeklődő szervezetek képviselőinek 
bemutatják a Csurgó Város határában fejlesztett ipari terü-
letet, és az igénybe vehető parcellákat, továbbá informáci-
ókat adnak a jövőbeli működés feltételeiről.

A Csurgó város határában található, mintegy nyolchektáros ipari 
terület hatalmas felújításon és változáson ment keresztül, amióta 
elkezdődött az ipari park fejlesztésére elnyert európai uniós pályá-
zat megvalósítása. Kiépült a teljes közműhálózat (áram, gáz, víz, 
szennyvíz), a távközlés, a közvilágítás, elkészült a belső úthálózat 
és a vízelvezető rendszer is, továbbá megtörtént a Csurgó-Gyéké-
nyes közúthálózatra történő rácsatlakozás. A park egyszerűen és 
biztonságosan megközelíthető a kerékpárosok számára is.
Az ipari terület logisztikailag kedvező helyen fekszik, hiszen az 
M7-es autópálya 25 perces utazással elérhető, onnan pedig 
vagy a főváros vagy a környező országok határai vehetők célba. 
A közúti szállításon kívül lehetőség van vasúti szállítmányozásra 
is, hiszen a közelben lévő Gyékényesen áthaladó vasútvonal pe-
dig közvetlen összeköttetésben van Budapesttel, illetve a nem-
zetközi vasútvonal Rijekáig igénybe vehető.
A betelepülő vállalkozások számára Csurgó Város Önkormány-
zata adókedvezményt biztosít, az üzemeltető Kft. a Nemzetközi 
Befektetési Ügynökséggel való együttműködése kapcsán pedig 
további támogatási konstrukciók is igénybe vehetőek lesznek a 
jövőben. Az ipari parkot üzemeltető Csurgói Ipari Park Kft. mun-
katársai az itt telephelyet létesítő vállalkozásoknak segítséget 
nyújtanak a beruházással kapcsolatos hivatalos eljárások minél 
gyorsabb lezárásában.
A földrajzi elhelyezkedés és a rendelkezésre álló munkaerő mi-
att a csurgói ipari park vonzó lehet élelmiszergyártó és mező-
gazdasági feldolgozó cégek számára is. A térségben az ország 
frekventáltabb területeivel szemben még nagyobb számban ta-
lálható itt igénybe vehető munkaerő, amely alkalmas az ágazat 
feladatigényeinek kiszolgálására.
Az ipari park fejlesztése az Európai Unió 450 millió forintos támo-
gatásával valósul meg.
Bővebb információ a www.csurgoiparipark.hu oldalon található.
Készült az „Iparterület fejlesztése Csurgón” című, TOP-1.1.1-15-
SO1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.

Magyar Kézműves Remek 2021
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pályázatot hirdet
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”

elismerő cím elnyerésére

A pályázat célja
• a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
• minőségi kézműipari termékek bemutatása,
• a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek 

jó hírének öregbítése/javítása,
• a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra 

elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, 
• a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása,né-

pi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari tevékenység keretében (építőiparban; fémiparban; 
faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; üveg-, - papír-, kerá-
mia- és egyéb iparban) készített  termék.

Várjuk a jelentkezéseket:
-  valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, 

mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek,
-  feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tar-

talmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,
-  népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, va-

lamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.

KATEGÓRIÁK:
I.  MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
 I.1. TRADICIONÁLIS KÉZMŰIPAR - NÉPI MESTERSÉGEK, 

NÉPI IPARMŰVÉSZET
 A népi mesterségek által alkotott kézműves termékek 

a népi, történeti kézművesség eredeti alkotásainak re-
konstruált, ma előállított, mesteri kivitelű tárgyai. 

 A népi iparművészet a megújuló hagyomány. A mai igé-
nyek, funkciók kielégítésére, használatára teszik alkal-
massá az eredeti népi alkotásokat megújítva, de betart-
ják a tradicionális elvárások alapelvárásait.

 I.2. IPARMŰVÉSZETI KÉZMŰIPAR MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
 Az iparművészet gyűjtőfogalma azon tevékenységek-

nek, amelyekkel használati- és dísztárgyakat, művészi 
igényű és technikájú kivitelezéssel hoznak létre. 

II. KÉZMŰIPAR
MAI KÉZMŰIPAR

A hivatásos szakmaként tanulható, kézműves kivitele-
zésben előállított, kereskedelmi céllal gyártott tárgyak, 
és emberi szükségleteket kielégítő szolgáltatások.

PÁLYÁZATI  HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 31.

DÍJAZÁS
A bírálóbizottság által legkiemelkedőbb-
nek ítélt termékek/termékcsaládok el-
nyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” 
elismerő címet, amelyet az MKR emblé-
májával díszített kitüntető oklevél tanú-
sít. 

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS KIÁLLÍTÁS
A 2021. évi Magyar Kézműves Remek kiállításának és a díjátadó 
ünnepség időpontjáról később adunk tájékoztatást.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 82/501-025 vagy athurzo@skik.hu



2021. ÉVI  
KAMARAI ADATLAP  

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
MÁJUS 31

Az ADATLAP letölthető a kamarai honlapról, illetve rendel-
kezésre áll az ügyfélszolgálatokon. 
A SKIK Alapszabály szerint az éves tagdíj az előző éves kor-
rigált nettó árbevétel 2 ezreléke. (minimum 18 ezer forint)
Ennek megállapítása az ADATLAP 2. oldalán található  „Tag-
díjszámítás” 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 fontos azért is, mert ez az 
egyik feltétele a kamarai tagság rendezettségének : annak, 
hogy a tagok igénybe vehessék a kedvezményes szolgáltatáso-
kat  és a vissza nem térítendő támogatásokat.

IRODÁK KIADÓK  
A SKIK SZÉKHÁZBAN! 

Kaposváron, frekventált zöld övezeti környezetben, az Anna 
utca 6. szám alatt található öt szintes liftes SKIK székházban 
13 m2-től 36 m2-ig irodahelyiségek részben bútorozottan havi 
1575 Ft/m2 + ÁFA áron kiadók. Az irodák egy része klimatizált, 
ezek 1733 Ft/m2 + ÁFA áron kiadóak.

Hosszú és rövid távú bérletre egyaránt lehetőség van.
A feltüntetett ár tartalmazza közüzemi költségeket, valamint az 
épületben portaszolgálat is biztosított. 
Minden iroda frissen festett, új laminált padlózattal, felújított ál-
lapotban kerül átadásra.
A parkolás ingyenes, közvetlenül az irodaépülethez tartozó, az 
mellett található magánparkolóban biztosított a gépjárművek 
elhelyezése, emellett a közeli Szántó Imre utcában is lehetőség 
van ingyenesen parkolni. 

ÉRDEKLŐDNI: 
dr. Bauer Péter jogtanácsos 

telefon: 82/501-041,  30/5073563
e-mail: pbauer@skik.hu

www.skik.huwww.skik.hu

Kattintson ránk!Kattintson ránk!


