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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja

» Tagozati és térségi beszámoló ülések
a kamarában (2. o.)
» MKIK gazdasági évnyitó
– jön a gazdaság-újraindítási akcióterv (4. o.)
» Pályázati felhívás
– pénzügyi támogatással segít a kamara (5–7. o.)
» Tamási Zsombor kapta a Csongrád Megye
Gazdaságáért díjat (9. o.)
» Szegedért Emlékérmet kap Török László (10. o.)
» Változások a gyakorlati képzés
új rendszerében (11. o.)
» Nagy Mihály váltotta Tóth Istvánt
a makói Váll-Ker élén (12. o.)
» Kinyílik a világ – B2B az online térben is (13. o.)
» Átadtuk a kamara mórahalmi
képviseleti irodáját (15. o.)
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Aktuális

Tagozati és térségi beszámoló ülések a kamarában
A hagyományos tavaszi beszámoló küldöttgyűlést megelőzően kamaránk tagozati és térségi üléseket tart. Az alábbi táblázatban feltüntetett időpontokban
várjuk kamarai tagjainkat, illetve a vállalkozások képviselőit.

Tagozat:

Az ülés időpontja:

Szolgáltatási Tagozat

Február 25. 15 óra

Kereskedelmi Tagozat

Március 3. 14 óra

Ipari Tagozat

Március 5. 9 óra

Kézműipari Tagozat

Március 8. 14 óra

Térségenként összehívott üléseink
Csongrád és vonzáskörzete

Március 4. 14 óra

Makó és vonzáskörzete

Március 9. 14 óra

Kistelek és vonzáskörzete

Március 10. 13 óra

CSMKIK Hódmezővásárhelyi
Városi Szervezete

Március 11. 14 óra

Mórahalom és vonzáskörzete

Március 12. 10 óra

Szentes és vonzáskörzete

Március 2. 14 óra

Egyéb információk:

A pandémiás helyzetre tekintettel az ülések
elsősorban online térben kerülnek megszervezésre.
Amennyiben az ülés időpontjában az aktuális helyzet
engedi, lehetőség lesz személyes megjelenésre is.
Az események pontos programjáról, eléréséről és
helyszínéről kamaránk honlapján, a
www.csmkik.hu holnap, valamint e-mailben
megküldött meghívóinkból tájékozódhatnak.
A napirendek előtt ingyenes szakmai előadásokat és
konzultációkat tartunk, amelyekre várunk minden
megyei vállalkozást.

Összegyűjtjük, közzétesszük – Új kezdeményezéssel segíti a
kamara a vendéglátással foglalkozó megyei vállalkozásokat

Közeleg a kamarai
hozzájárulás befizetési
határideje!

Ajánljuk a cateringet biztosító cégeket





Ezúton szeretnénk felhívni a gazdálkodó
szervezetek figyelmét, hogy a 2021. évi
kamarai hozzájárulás befizetési határideje
idén is március 31-e.
A kamarai hozzájárulás teljesíthető:
• A www.csmkik.hu honlapon található
online kártyás fizetési lehetőséggel.
• Kamaránk erre a célra elkülönített
bankszámlájára történő átutalással
(UniCredit Bank 10918001-0000001056060217, közleménybe: a vállalkozás
adószáma és a „kamarai hozzájárulás”
szöveg)
• Nyitvatartási időben ügyfélszolgálatainkon történő készpénz-befizetéssel
rendezhető.
A hozzájárulásról számla nem készül, a
kiküldött igazolás, a banki bizonylat, illetve
befizetési pénztárbizonylat alapján költségként elszámolható. A befizetett kamarai
hozzájárulás az önkéntes kamarai tagdíjból
kedvezményként levonható.
A kötelező kamarai nyilvántartásba vételről
bővebb információ a www.csmkik.hu honlapon az Ügyintézés menüpont alatt található.


Az üresen maradt éttermek leültették a vendéglátós ágazatot
tagjainkat. Az adatbázis elkészítéséhez kérjük,
hogy töltse ki rövid kérdőívünket, vagy ha van a
környezetében olyan kamarai tag, akinek érdekes
lehet a lehetőség, kérjük, ajánlja figyelmébe.
Az elkészült szolgáltatólistánkat kamaránk
honlapján, Facebook-oldalán, hírlevelében tes szük közzé, és a megyei sajtóhoz is eljuttatjuk.
�



A járvány miatt kialakult kihívásokkal teli helyzetben a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
igyekszik segítséget nyújtani a vendéglátás területén dolgozó önkéntes kamarai tagjainak. Az elmúlt,
lassan egy évben azt tapasztaltuk,
hogy a személyesen látogatható
üzleti rendezvények szinte 100
százalékban online színtérre kerültek át, nagy kiesést okozva ezzel
a cateringet is biztosító cégeknek.
Új kezdeményezésünkkel egy-egy
online konferencia, rendezvény
vagy megbeszélés mellé adnánk
tippet a szervezőknek, résztvevőknek, vagy
akár a home office-ba kényszerült dolgozóknak,
hogy mely vállalkozások szállíthatnának akár
ebédet, kávét, szendvicseket, süteményeket
a sűrű napirendjük mellé.
Ennek érdekében egy új kampányt indítunk,
amelyben összegyűjtjük és közzétesszük a
megyeben működő, kiszállítással is foglalkozó, vendéglátás területén dolgozó, önkéntes

A kérdőívet ezen a linken tudja kitölteni!
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Tízéves az együttműködés a kamara és a Somogyi-könyvtár között

Mesterségek dicsérete – egy sikertörténet mozaikjai
2020 decemberében Mesterségek
dicsérete címmel jelent meg kötet a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kiadásában, emléket állítva
a kamara 130 éves fönnállásának. A
kötet a Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteményében őrzött, szegedi
iparosokról és kereskedőkről szóló,
írásos relikviákat mutatja be.
Az ipar- és kereskedelemtörténeti
dokumentumokat Nyilas Péter, a Somogyi-könyvtár munkatársa válogatta.
Remek szerkesztésben és rendkívül
élvezetes stílusban kalauzolja az olvasót
130 év rendhagyó ipartörténetében.
Vezetésével régi hirdetések üzeneteiben csemegézhetünk, megtudhatjuk,
ki az a közismert szegedi személyiség,
aki lemaradt a Titanic hajóról, hogy kik
azok a füstfaragók és koromlovagok,
vagy, hogy a századfordulón a bérkocsisokat hogyan kötelezték a kocsik
tisztántartására. Megismerkedhetünk
a „falusi baromorvos” (állatorvos)
munkájával, a „hordókötők” (kádárok)
mesterségével, vagy a „bizserevíz és a
nevető bor” jelentésével.
A Nyilas Péter kollégánk helyismereti
kutatásainak eredményeként az iparkamara történetének érdekes pillanatait,
eseményeit bemutató írások a Kamarai
Futárban jelentek meg 2010 szeptembere óta A Somogyi-könyvtár polcairól
rovatcímmel.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a Somogyi-könyvtár
ma már példaértékű partneri együttműködése több mint 10 évvel ezelőtt
kezdődött egy referensz kérdéssel…
Az iparkamara kommunikációs vezetője
kért segítséget a könyvtártól, hogy az
akkor 120 éves kamara fennállásának
ünnepségsorozatához külsőségekben
szeretnék megidézni a kezdeteket. A
könyvtárosok számtalan képet, dokumentumot mutattak a kérdés megválaszolására. A varázslat sikerült! Néhány
hónap múlva, már az iparkamara teljes
vezetősége látogatott el a könyvtárba
a legreprezentatívabb kamaratörténeti
dokumentumok megcsodálására.
Megerősödött a gondolat, hogy
a szegedi iparosság történetét szélesebb körben is meg kell mutatni.
2010 decemberében „ a virágzásnak
mellőzhetetlen föltétele” – Emlékek
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
múltjából címmel kamaratörténeti kiállítás nyílt a Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár földszinti aulájában,
és azóta minden év végén egy-egy

mesterség dicséretére nyílik tárlat a
bibliotékában. Az elmúlt évtizedben
„terítékre kerültek” már a kovácsok,
szűcsök, szabók, cipészek, csizmadiák,
papucsosok, borbélyok, fodrászok, kádárok, bádogosok, vízvezeték-szerelők,
kútfúrók, kéményseprők, valamint a világhírű szegedi szalámigyártó Pick céget
alapító család tagjai is. A kiállításokon
helyet kapnak a könyvtár gyűjteményében megtalálható fotók, kéziratok,
számlák, plakátok, szórólapok, hirdetések és egyéb aprónyomtatványok,
újságcikkek és könyvek. Külső partneri
együttműködéseknek köszönhetően a
mesterségeket reprezentáló eszközök,
tárgyak teszik szemléletessé egy-egy
szakma történetét. Együttműködő
partnereink voltak a tárgyi világ megjelenítésében többek között a Móra
Ferenc Múzeum, az Épületgépészeti
Múzeum, a Fővárosi Kéményseprőipari
Kft., a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Hoffmann László műszaki
szakoktató és Babik Barna gyűjtő.
A Kamarai Futárban megjelent írások a Somogyi-könyvtár honlapján is
olvashatók: http://www.sk-szeged.
hu/a-somogyi-konyvtar-polcairol
Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyikönyvtár igazgatója írja a Mesterségek
dicsérete című kötet köszöntőjében:
„Megtisztelő számunkra, hogy a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megalakulásának 130 éves évfordulóját
e kötet kiadásával (is) ünnepli, kiváló
példaként a két szervezet értékteremtő
és -megőrző együttműködésére.”
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MKIK Gazdasági Évnyitó – Új vállalkozói hitelt ígért a miniszterelnök

A gazdaságvédelmi akcióterv után jön
a gazdasági újraindítási akcióterv
A járványügyi helyzetre való tekintettel a
Duna World televíziós csatornán tartotta meg
gazdasági évnyitóját a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) február 4-én. A rendezvényen az újranyitás lehetőségéről, a gazdaság
helyzetéről és a kilábalásról is beszélt Orbán
Viktor miniszterelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, az MKIK elnöke.

Parragh László: A gazdaság
újraindításához gyors
intézkedéseket kell hozni
Magyarország az Európai Unió egyik legjobban
teljesítő gazdasága, ugyanakkor a koronavírusjárvány miatt egyes ágazatai sérülékennyé váltak,
a bajba került iparágak, az érintett vállalkozások
megsegítése továbbra is szükséges – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke az MKIK Gazdasági évnyitó
online fórumán.
A kamara elnöke a makrogazdasági veszélyek
közül egyebek közt arra hívta fel a figyelmet,
hogy növekszik a nem teljesítő hitelek aránya,
lánctartozások alakulnak ki, csődhullámok lehetnek, a munkanélküliség és a munkaerőhiány
egyszerre lehet jelen, a keresetek növekedése
lassulhat az infláció növekedése mellett, és a
vállalkozások digitális fejlettsége gyenge, alacsony az innovációs hajlandósága, az exportpiac
alakulása a nemzetközi piacok helyreállásától
függ. Azzal számolnak, ha a vírusválság nyár
végére befejeződik, akkor még ebben az évben
szép eredményeket lehet elérni.
Az MKIK elnöke kitért arra is, hogy a kamara
és a Fidesz 2010-ben megállapodott a gazdaság
rendbetételéről, mindkét oldal tartotta a szavát, ezért az együttműködés alapján jelentős
eredményeket tudtak elérni. Az elnök szerint a
megállapodás megújítása időszerűvé vált, ezért
javasolják annak átgondolását. A megállapodásban
a világ elvárásait is figyelembe véve koncentrálni
kell a digitalizációra, a zöld- és a fenntartható
gazdaság megteremtésére, folytatni kell a hazai
tulajdonú vállalkozások erősítését, főleg azokban
az ágazatokban, amelyek a nemzetgazdaság
szempontjából kulcsfontosságúak, ilyen például
az élelmiszeripar, az építőipar, a járműipar, a
védelmi és űripar – fogalmazott a kamara elnöke.
Parragh László felidézte a kamara szerepét
a válságkezelésben, vállalkozói véleményeket,
javaslatokat tettek a kormánynak. A kormányzati
intézkedésekben sok helyen visszaköszöntek
a kamarai javaslatok, például a munkahelyi
programokban, az érintett kiemelt ágazatok
támogatásában, a kamarai rendszer szerepvállalásában a cégek finanszírozásában. Kiemelte:
a Széchenyi Kártya Program 18 éve létezik, erős
a vele kapcsolatos vállalkozói bizalom, ezért a
programot folytatni kell, hiszen az elmúlt 18
évben 450 ezer vállalkozáshoz jutott el hitel,
tavaly 26 ezer hitelügyletet kötöttek 600 milliárd
forint értékben.

Parragh László hangsúlyozta, továbbra is
széles körű összefogásra van szükség a problémák áthidalására, elkerülhetetlen a bajban
lévő ágazatok közvetlen megsegítése, a bürokratikus terhek mérséklése, a növekedésbarát
adórendszer finomhangolása, a kutatás- és
innovációs tevékenység támogatása, a digitalizáció segítése. A gazdaság újraindításához
gyors intézkedéseket kell hozni, a forrásokat
pedig célzottan kell felhasználni – javasolta a
kamara elnöke.

Varga Mihály: A beruházások alapozzák
meg a következő évek növekedését
A beruházási ráta magas szinten tartása alapozza
meg a következő évek növekedését – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Hozzátette:
a járvány idején a magyar gazdaságvédelem
elsősorban a beruházási ráta magas szinten tartására koncentrált, arra, hogy magas maradjon a
nemzetgazdasági és az állami beruházások aránya
is. Ez adta az elmúlt években a gazdasági növekedés jelentős lendületét. Jól látható, hogy 2020
első három negyedévében a nemzetgazdasági
beruházásokban európai összevetésben a második helyen, míg az állami beruházások arányát
tekintve az első helyen volt a magyar gazdaság
– mondta. Kijelentette: ebben van jelentős előnye
az országnak, és ez alapozza meg a következő
évek növekedését. Varga Mihály szerint az idei
második negyedév lesz a fordulópont, amikor
már kétszámjegyű lesz a gazdasági növekedés.

Orbán Viktor:
Konzultáció indul az újranyitásról
Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a gazdaságvédelmi

akcióterv február 1-jéig tartott. A gazdasági
újraindítási akcióterv három ütemben zajlik,
idén januárban indult és októberig tart. Kiemelte, hogy nagy reményekkel vágtak neki
a 2020-as évnek, komoly rekordokat sikerült
elérni. A járvány beütésekor az államadósság
alacsony volt, a foglalkoztatottság magasan
volt, a jövedelmek növekedtek. Ám beütött a
járvány, s megnyitotta a védekezés korszakát.
Nagy gyomrost kapott a gazdaság – folytatta
a kormányfő.
Emlékeztetett, hogy hitelmoratóriumot
vezetett be a kormány a gazdaságvédelmi
akciótervben, ami 50 ezer kis- és középvállalkozást érintett. Szólt a bértámogatásról, a
szociális hozzájárulási adó és az iparűzési adó
egy részének elengedéséről is, melyeknek köszönhetően 2020 decemberében ugyanannyian
dolgoztak, mint egy évvel azelőtt (mintegy 4,5
millió ember). Ebben csak a csehek előzik meg
Magyarországot az unióban.
Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy február
közepén konzultációt indítanak a nyitásról. A
felmérést követően március és április elején
születhetnek olyan döntések, amelyek segíthetnek visszatérni a szabadabb élethez, de
ehhez addig fegyelmezett védekezésre van
szükség. A kormányfő bejelentette, hogy jön
egy új hitelkonstrukció is, amelynek lényege,
hogy 10 évre 10 millió forintig 0 százalékos
kamattal nyújtanak hitelt azoknak a kkvknak, amelyek e nélkül nem maradnának
életben. A konstrukció törlesztésére pedig
3 év moratórium lesz, tehát csak 3 év után
kell megkezdeni a törlesztést.
A teljes gazdasági évnyitót itt nézheti vissza.
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Pénzügyi támogatással segít a kamara
Idén két pályázatot is kiírt önkéntes kamarai tagjainak támogatására a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége (CSMKIK) a Kamarai Pénzügyi Alapokból. A gazdasági
önkormányzat tavaly 78,9 millió forint visszatérítendő támogatást ítélt oda, mellyel több mint
113 millió forint fejlesztést valósíthatnak meg a nyertes Csongrád-Csanád megyei vállalkozások. A
most meghirdetett két konstrukció a fejlesztési lehetőségek támogatása mellett a koronavírusjárvány miatt nehéz helyzetbe került nano-, mikro- és kisvállalkozásoknak nyújt segítő kezet.

Gazdaság-, kereskedelemfejlesztési
és innovációs pályázati konstrukció
A konstrukcióból elnyerhető 80 százalékos támogatási intenzitású visszatérítendő kamatmentes
támogatásból gépek, berendezések, eszközök
beszerzése, vásárokon, kiállításokon való megjelenés, telephelyvásárlás és -kialakítás, valamint
készletfinanszírozás, illetve innovációs fejlesztések
valósíthatók meg. Az 1 éven belül felhasználandó
támogatás összege akár 10 millió forint is lehet, ha
a vállalkozás legalább 3 éve tagja kamaránknak.
A törlesztés futamideje 5 év, így hosszú távú
segítséget nyújt a vállalkozások számára. Az első
idei beadási határnap 2021. március 10.

COVID-19 járvány kedvezőtlen
hatásainak enyhítésére kiírt pályázat
A Kamarai Pénzügyi Alapok Covid-19 konstrukciója szabadon felhasználható minden olyan
kiadásra, amellyel a pályázó vállalkozás a járvány
okozta válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását
enyhítheti. Erre a kiírásra akkor pályázhatnak
a kamara legalább 1 éves folyamatos önkéntes
tagságával rendelkező tagjai, ha a járványra vis�szavezethetően az igénylő nettó árbevételében,
üzemi eredményében, rendelésállományában,
likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatóban
negatív változás következett be. A kamatmentes
visszatérítendő forrást 6 hónapon belül kell
felhasználni, a támogatás futamideje 2 év. Az
első idei beadási határnap 2021. március 10.

Tavaly is népszerű volt
A megyei gazdasági önkormányzat országosan is egyedülálló támogatási rendszere
tavaly is népszerű volt. Összesen 15 pályázat

nyert el támogatást, amelynek segítségével
egyebek mellett telephelyvásárlást, bemutatóterem-fejlesztést, üzlethelyiség-felújítást,
számítástechnikai eszközök beszerzését,
megújuló energiaforrás beépítését, árukészlet-frissítést, elektromos autó vásárlást, innovatív eszköz fejlesztését, vagy éppen új
termelőberendezés vásárlását valósíthatják
meg a pályázók.
(Folytatás a 6. oldalon)

2020-ban odaítélt támogatások:
· ÉRTŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Szeged): ügyviteli és egyéb vezetési tanácsadással
foglalkozik a vállalkozás, új telephelyet vásárol,
· FELGYŐ TRADE Kft. (Felgyő): zöldségtermesztéshez szükséges, termálfűtéssel ellátott
termesztő berendezést vásárol a kamara
segítésével
· KALMÁR MOTOR Kft.: (Szeged) Telephely
kapubejáró szélesítése, áramhálózat-fejlesztés,
bemutatóterem-fejlesztés szerepel a pályázati
költségvetésben,
· LUDO Vendégház Kft. (Makó): telephelyvásárlásra fordítja a támogatási összeget,
· Profi Team ’96 Kft. (Hódmezővásárhely)
számítástechnikai eszközök beszerzésére
pályázott
· STATICOLOR Felületelőkészítő és Festő
Kft. (Hódmezővásárhely): telephelyén elektromos hálózat fejlesztést és napelem-rendszer
kiépítést valósít meg.
· Dajka Lajosné e.v. (Szeged): ruházati üzlet
árukészletét frissíti a kamara segítségével.

· Domi Épületgépészet Kft. (Szeged):
Elektromos személygépkocsi beszerzésre
pályázott
· Ekornel-Plan Kft (Bordány): Mezőgazdasági
és építőipari gépek mozgatására alkalmas
trailer beszerzésére nyert támogatást
· Kónya Zoltán e.v. (Röszke): Vendéglátó
üzlethelyiség felújítására és készletbeszerzésre
pályázott
· Optin Kft. (Szeged): Kommunikációra
képes, környezeti jellemzőket mérő szenzor
kifejlesztésére nyújtott be innovációs pályázatot
· Szőrfi és Társa Kft. (Szentes): Függőleges
lapszabászgép beszerzésére, valamint a telephely átalakítására kapott kamarai támogatást.
· Ró Könyvelőiroda Kft (Hódmezővásárhely):
Covid támogatás
· Csendes és Fiai Bt. (Szentes): Covid támogatás
· Kovács Levente Tamás e.v. (Szeged): Covid
támogatás

Jogszabályfigyelő veszélyhelyzetben
Járványügyi hírek, változások
A jelenlegi szabályok alapján március 1-jéig
érvényben maradnak a járványügyi korlátozások. A védelmi intézkedésekkel együtt
meghosszabbították az ágazati bértámogatást,
és lehetővé tették a támogatás előlegként
történő kifizetését. Egy új hitelkonstrukció
bevezetéséről is döntés született, ami tíz évre
tízmillió forint erejéig 0 százalékos hitelt nyújt
azoknak, akik nem tudnak élni a gazdaság
újraindításának lehetőségével. Ezt a hitelt
hároméves moratóriumot követően kell majd
törleszteni.
Szigorúbb büntetésre számíthatnak a
vendéglátósok, ha megszegik a korlátozó
intézkedéseket, és helyben fogyasztásra is
értékesítenek. Ha erről a rendőrség tudomás
szerez, az üzletet 6 hónapra ideiglenesen
bezáratja. További részletek ITT olvashatók.
Kedvező hír a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozásoknak: az utólagos
finanszírozás helyett az igénylők előre megkapják az állami bértámogatást. A módosításról
szóló rendelet február 3-ától lépett hatályba.
2021. február 3-ától ismét PCR-teszt és karantén-kötelezettség nélkül lehet Magyarországról
Szerbiába utazni. A Szerbiából Magyarországra
történő visszatérés továbbra is korlátozásokkal

lehetséges. Az aktuális határátlépéssel kapcsolatos információk ITT olvashatók.
A kkv-k számára a helyi iparűzési adó mértéke felére csökken, de a vállalkozásoknak a
jogosultság fennállásának feltételeiről 2021.
február 25-éig mindenképpen nyilatkozni kell.
A 21NYHIPA nyilatkozatot a telephely szerinti
önkormányzati adóhatóság felé kell megtenni
arról, hogy a vállalkozás KKV-nak minősül, és
ha korábban nem tették meg, be kell jelenteni
a telephely címét is.
Június 30-áig meghosszabbította a kormány
a hiteltörlesztési moratóriumot, az ügyfeleknek csak akkor kell felvenniük a kapcsolatot
a bankjukkal, ha változtatni szeretnének az
eddigi helyzetükön.
Februártól emelkedett a minimálbér
Február 1-jétől a minimálbér bruttó értéke 167
400 forintra, a garantált bérminimum bruttó
értéke pedig 219 ezer forintra emelkedik, ami
közel 4 százalékos béremelést jelent. A minimálbér összegéhez igazodó adókedvezmények
már januártól a megemelt minimálbér alapján
számítandók, így például a bizonyos betegség
miatt járó személyi kedvezmény összege már
januártól magasabb lett. Az adókötelezettségekre is kedvező szabályok vonatkoznak,
hiszen az adókötelezettség megállapítása soron

az alacsonyabb, az év első napján érvényes
összeggel kell egész évben számolni.
A vendéglátóhelyeknek március 31-éig
bejelentést kell tenni a jegyzőnél
A kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 2021. január 1-jei változását követően a vendéglátóhelyeknek bejelentésük
alkalmával szükséges jelezniük, hogy milyen
vendéglátóhely-típusba tartoznak. A már
működő vendéglátóegységek üzemeltetőinek
2021. március 31-éig kell a területileg illetékes
jegyző felé bejelentést tenni.
Változások az EKÁER működésében
Január 1-jével új rendelet szabályozza az EKÁER működését: ezentúl bejelentési kötelezettség
csak kockázatos termékkörök esetében merül
fel, és a megbízható minősítésű adózóknak
nem kell kockázati biztosítékot nyújtani.
Szűkült a BiReg regisztrációra kötelezettek
köre
A korábbi 7,5 tonnás kötelezettség 3,5
tonnára csökkent, és csak abban az esetben
kell regisztrálni, ha saját számlás áruszállítás történik harmadik országba (3,5 tonnás járművel), vagy ha harmadik országgal
kapcsolatos fuvarozás történik CEMT, vagy
kétoldalú engedély alapján.
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Kamarai Futár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A kamara pénzügyi alapjából gazdaság-,
kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton
elnyerhető támogatás igénylésére – 2021
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és
külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik
fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési,
termékfejlesztési eredmények alkalmazására
irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.
A pályázat tárgya a következő lehet:
Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:
1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását
közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések,
eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
2. EU követelményeinek megfelelő eszközök
beszerzése
3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon,
termékbemutatókon – elsősorban a megyét és
annak gazdaságát bemutató rendezvényen –
való részvétel dologi költségei.
4. Közvetlenül a pályázó által gyártott,
illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által
teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklámés propagandaanyagok, termékismertetők
készítése.
5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését,
exportfejlesztési célokat szolgáló tanulmány
készítése.
6. Bel- és külföldi, szervezett üzletembertalálkozókon való részvétel támogatása
7. Csongrád-Csanád megyében szervezendő
kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési
akciók szervezésének támogatása.
8. Kereskedelem és vendéglátás területén
franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise
átvevő partner rendszerbe való belépésének
támogatása.
9. Telephely kialakítása, vásárlása.
10. Szakképzési körülmények kialakítása és
javítása.
11. A vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek beszerzése, készletgazdálkodás
finanszírozása.
Innovációs témák:
12. Technológiatranszfer.
13. Energia- és anyagtakarékos műszaki
megoldások.
14. Környezetvédelmi fejlesztések.
15. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások.
16. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása.
I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás,
melynek összege
• azon vállalkozások esetében, akik a CSMKIKnak a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 36 hónapja tagjai: maximum 10 000 000 Ft,
melyből a készletek finanszírozására fordítható
rész legfeljebb 5 000 000 Ft;

• azon vállalkozások esetében, akik a pályázat
benyújtásának időpontjában kevesebb, mint 36
hónapos kamarai tagsággal rendelkeznek: maximum 5 000 000 Ft, amelyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb 2 500 000 Ft.
Az elnyerhető támogatási összeg nem lehet
több mint a vállalkozás megelőző három évben
elért átlagos éves nettó árbevétele.
A támogatásból maximum 5 éves futamidővel
a beruházás, fejlesztés értékének legfeljebb
80%-a finanszírozható.
Megkezdett fejlesztésre és a pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél
(pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja) támogatására
pályázat nem nyújtható be. A pályázatban bemutatott fejlesztést a pályázat befogadásától
számított 1 éven belül kell megvalósítani.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként
is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az
itt megjelölt prioritásokkal.
II. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan
egyéni, ill. társas vállalkozás, aki/amely
1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása
nincs,
4) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási
és regisztrációs díj hátraléka nincs,
5) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
6) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó
működési múlttal.
7) A pályázat futamideje alatt a kamarai
tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott
vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után
kilép a kamarából és megszakítja tagságát,
az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig
kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának
lehetőségéből.
8) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag,
aki/amely a már folyósított támogatásból eredő
visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
a támogatási célt nem valósította meg, vagy
megtévesztően nyilatkozott.
9) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag,
aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan
adatokat közöl, vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen
kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat
érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi
a pályázati körből.
III. A pályázat benyújtásának tartalmi és
formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és

formai követelményeit, a pályázat elbírálásának
szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról
(www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató
csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.
A pályázat benyújtható papír alapon, vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül
IV. Általános feltételek:
1.) Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben
részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1, folyamatban lévő, vissza
nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány
miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.
2.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik
még nem részesültek támogatásban.
3.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg
a 10 millió Ft-ot.
A visszatérítendő kamatmentes támogatás a
mindenkori jegybanki alapkamat +8% késedelmi
kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon
a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága
megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.
V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának
határideje:
A pályázatok befogadása felfüggesztésig
folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a
Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi
nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az
Elnökség a soron következő ülésén dönt.
A pályázat papír alapon történő beadásának
helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Elektronikus beküldési lehetőség a https://
epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.
A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el
az elnökség mellett működő Kamarai Pénzügyi
Alapok Munkabizottság javaslata alapján,
• a 2021. március 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb április 30-áig,
• a 2021. május 10-éig befogatott pályázatokat
legkésőbb június 30-áig,
• a 2021. augusztus 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig,
• a 2021. november 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb december 31-éig.
A pályázat felfüggesztéséről a kamara elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése
esetén. A felfüggesztés ténye a kamara honlapján
kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara
honlapján elérhető (www.csmkik.hu)
Szeged, 2021. január 25.
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöksége

2021. január–február
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: a kamara pénzügyi alapjából a COVID-19
járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére pályázati
úton elnyerhető támogatás igénylésére – 2021
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi
támogatással segítséget nyújtson a kamarai
tagok Covid-19 járvány okozta nehézségeinek
leküzdéséhez.
A pályázat tárgya:
A pályázat által szabadon felhasználható
pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK
tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető
visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra, amellyel
a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság
reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.
I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás,
melynek összege maximum 1 000 000 Ft.
Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül
kell felhasználni. A támogatás futamideje
maximum 2 év.
II. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan
mikro-,vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni
ill. társas vállalkozás, aki/amely
1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának legalább 12 hónapja tagja (a kamarai tagság a
pályázat benyújtása napján eléri a belépéstől
számított, megszakítás nélküli 12 hónapot)
2) a Covid-19 járványra visszavezethetően a
vállalkozás nettó árbevételében, üzemi eredményében, rendelésállományában, likviditási
vagy egyéb gazdálkodási mutatójában negatív
változás következett be,
3) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt,
4) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása
nincs,
5) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási
és regisztrációs díj hátraléka nincs,
6) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
7) a pályázat benyújtásakor rendelkezik
legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal
8) A pályázat futamideje alatt a kamarai
tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott

vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után
kilép a kamarából és megszakítja tagságát,
az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig
kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának
lehetőségéből.
9) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag,
aki/amely a már folyósított támogatásból
eredő visszafizetési kötelezettségének nem
tett eleget, a támogatási célt nem valósította
meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
10) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag,
aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan
adatokat közöl, vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen
kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat
érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi
a pályázati körből.
III. A pályázat benyújtásának tartalmi és
formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és
formai követelményeit, a pályázat elbírálásának
szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról
(www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató
csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.
A pályázat benyújtható papír alapon, vagy
elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül
IV. Általános feltételek:
1.) Azok a pályázók, akik 5 éven belül már
kétszer részesültek kamarai támogatásban,
abban az esetben részesülhetnek újból, amen�nyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1
folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb
pályázat nem kerül elutasításra.
2.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik
még nem részesültek kamarai támogatásban.
3.) Az elbírálás során előnyt élveznek azok
a vállalkozások, melyek esetében 2020. szeptember 1-jét követően van olyan egybefüggő
három hónapos időszak, mely időszakban
realizált értékesítési árbevétel 25%-nál nagyobb
mértékű visszaesést szenvedett el az előző
év azonos időszakában realizált árbevételhez
képest.
4.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg
a 10 M Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a
mindenkori jegybanki alapkamat +8% késedelmi
kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon
a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága
megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.
V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
A pályázatok befogadási időszaka: a pandémáis helyzet miatt a vállalkozások tevékenységét korlátozó intézkedések érvényességének
időtartama. A pályázatok befogadása a
pályázati időszakban a kamara elnökségének
esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos.
A beadott pályázatok egyszeri alkalommal
hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett
pályázatokat a kamara befogadó nyilatkozat
kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az elnökség a soron
következő ülésén dönt.
A pályázat papír alapon történő beadásának
helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Elektronikus beküldési lehetőség a https://
epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.
A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja
el az elnökség mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,
• a 2021. március 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb április 30-áig,
• a 2021. május 10-éig befogatott pályázatokat legkésőbb június 30-áig,
• a 2021. augusztus 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig,
• a 2021. november 10-éig befogadott pályázatokat legkésőbb december 31-éig,
a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartamától függően.
A pályázat felfüggesztéséről a kamara elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a kamara
honlapján kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és az útmutató a kamara
honlapján elérhető: www.csmkik.hu
Szeged, 2021. január 25.
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöksége
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Pályázati figyelő
Még elérhető a kutatók és fejlesztők
innovációs bértámogatása
Február 22-éig érhető el a kutatási, fejlesztési és
innovációs szektor magasan képzett munkavállalói
után igényelhető bértámogatás. Változás, hogy
a támogatás már újonnan felvett dolgozókra is
igényelhető. A vállalkozásnak ebben az esetben
garantálnia kell, hogy a 2020. december 29-ei statisztikai állományi létszámát bővíti. A támogatás
legfeljebb három hónapos időtartamra igényelhető,
és az összege nem haladhatja meg a havi 318 920
forintot munkavállalónként. A támogatás fejében
garantálnia kell a munkavállalónak legalább a
támogatási idővel megegyező továbbfoglalkoztatását. A támogatás, illetve a továbbfoglalkoztatás
időtartama alatt a munkáltató a munkavállaló
munkabérét nem csökkentheti. A kérelmet a
munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint
illetékes megyei kormányhivatal foglalkoztatási
főosztályához nyújthatja be. További információ
ITT érhető el.

Változások az ágazati bértámogatási
programban
Az ágazati bértámogatási program meghosszabbításra került, továbbá lehetővé teszi
a támogatás előlegként történő kifizetését.
A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került
vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős
tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók
részére a munkaviszonyban foglalkoztatott
személy bruttó munkabére 50 százalékának
megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb bruttó 241 500 forintig. A támogatás 2021.
március 10-éig igényelhető a megyei kormányhivatalnál. További információ ITT érhető el.

Támogatás hátrányos helyzetű
munkavállalók foglalkoztatásához
A járási hivataloknál a munkaadók vissza nem
térintendő bérköltség-támogatást igényelhetnek
25 év alatti, vagy alacsony iskolai végzettségű
álláskereső, illetve programrésztvevő foglalkoztatásához. A támogatás 5 hónapos időtartamra

igényelhető, a bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 50 százalékáig, de legfeljebb havi 100
ezer forintig. A kérelmeket a foglalkoztatni
kívánt regisztrált hátrányos helyzetű álláskereső
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell
benyújtani. További információ ITT érhető el.
Február 28-áig lehet regisztrálni az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Programba
Az Irinyi Tervben megvalósuló program
célja, hogy a hazai élelmiszeripari beszállító
vállalkozások növeljék piaci részesedésüket,
árbevételüket és hozzáadott értéküket. A beszállítók csoportosan igényelhetnek támogatást
az adott koordinátor szervezettel közösen
(kiskereskedelmi lánccal, HORECA szereplővel
vagy közétkeztetővel), együttműködési megállapodásban rögzítve a fejlesztési célokat és
az együttműködés részleteit.
A támogatás összege mikro- és kisvállalkozások esetében 50-500 millió forint, közép- és
nagyvállalatok esetében 50-2000 millió forint,
35-50 százalékos támogatási intenzitással. A
program rugalmas kereteket biztosít különböző fejlesztéseket tartalmazó beruházások
összeállítására, például új gépek, immateriális
javak beszerzése, K+F, képzés és tanácsadás.
A program hivatalos honlapja ITT érhető el.

Folytatódik az építőipari
támogatási program
Ismét lehet pályázatot benyújtani az építőipari
ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatási programban. A kkv-knak szóló program
célja a technológiai fejlesztések, gépbeszerzések,
szoftverek, BIM-rendszert támogató eszközök,
újraiparosítási célt szolgáló beruházások finanszírozása. A támogatási kérelmekre adható
vissza nem térítendő támogatás mértéke mikrovállalkozások esetén, legalább 8 millió forint,
legfeljebb 50 millió forint; kis- és középvállalkozások esetén legalább 25 millió forint, legfeljebb
400 millió forint. A támogatásra 2021. február
15-étől a rendelkezésre álló forrás összegének

másfélszeresét meghaladó támogatási igény
beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5-éig
lehetséges benyújtani a támogatási kérelmeket.
További információ ITT érhető el.

Már elérhető az új uniós pályázati
ciklus első két felhívástervezete
A 2021–2027-es pályázati struktúrában a
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív
Program folyamatosan megjelenő felhívásait
érdemes a vállalkozásoknak figyelemmel kísérni.
Már elérhető az első kapacitásbővítő kkv-knak
szóló felhívás tervezete, ami lehetőséget biztosít
eszközbeszerzésre és telephelyfejlesztésre is.
A másik, hamarosan megjelenő pályázat célja
a különböző méretű, és fejlettségi szintű vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs
tevékenységének támogatása. Az aktuális
tervezetek ITT érhetőek el.

Aktuális pályázati felhívások:
GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása
Benyújtási határidő: 2021. február 18. és 2021.
március 18. között
GINOP-1.2.12-21 Élelmiszeripari középvállalatok
komplex beruházásainak támogatása
Benyújtási határidő: 2021. február 15. és 2021.
március 30. között.
GINOP-1.2.13-20 Az egyszer használatos és
egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket
helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó
vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása
Benyújtási határidő: 2021. február 15. és 2021.
március 11. között.
GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-,
kis- és középvállalkozások modern üzleti és
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása
Benyújtási határidő: 2021. február 15. és 2021.
március 31. között.

Terítéken az őstermelők adózása a Számviteli Klubban
Alapjában változtatják meg az új adózási
szabályok a családi gazdaságok és őstermelők
életét, ezért is állt ez a téma a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Számviteli Klubja
első idei rendezvényének középpontjában. Az
ingyenes online programon több mint százan
vettek részt, és kaptak tippeket, tanácsokat
a változásokkal kapcsolatos kérdésekben.
Ficsor Mónika klubvezető elmondta, a szakmai beszélgetésen Híres-Pestuka Gabriellával,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálati
osztályvezetőjével igyekeztek tanácsokat adni,
valamint megválaszolni a résztvevő könyvelők,
őstermelők, és családi gazdaságok felvetéseit.
Hozzátette, az új jogszabályok és az szja-változás
alapjaiban változtatja meg az említett szektorok
szereplőinek adózását, ezért is volt ilyen nagy
az érdeklődés a január 27-ei program iránt.

A legtöbb kérdés a felhalmozott vagyonelemek mozgatásával összefüggésben merült
fel, mivel ezeknek az adóra gyakorolt hatását
nehéz kiszámolni. Emellett – az eddigiek-

től eltérően – mostantól a meglévő tagok
kiválása is adózási eseményeket indít el.
Szerinte a vállalkozásoknak emiatt nagyon
sok esetben kell döntést hozniuk a különböző élethelyzetekkel összefüggésben. Ficsor Mónika kiemelte ugyanakkor, hogy az
adózás változásához való alkalmazkodás
a könyvelőknek sem lesz egyszerű, mert
a mostantól életbe lépő gyakorlat eddig
nem szerepelt a napi, rutinszerű feladataik
között. Ezért döntöttek úgy, hogy – nagy
hangsúlyt fektetve a tanácsadásra – a klub
első féléves rendezvényein az őstermelők és
a családi gazdaságok adózása tér majd vissza
a programsorozat rendezvényein.
Az eseményről készült videó IDE kattintva
visszanézhető.

2021. január–február
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Tamási Zsombor, a Güttler Kft. ügyvezetője kapta a Csongrád Megye Gazdaságáért díjat

Magyar talajra hangolt német precizitás
Az istenek hírnökét, az utazók és kereskedők védelmezőjét, Hermészt ábrázoló bronz
kisplasztikát a járványhelyzet
miatt a későbbiekben veheti
át Tamási Zsombor. A kamara elnöksége ugyanis idén a
vásárhelyi Güttler Kft. ügyvezetőjének adományozta a
CSMKIK legrangosabb gazdasági kitüntetését, a Csongrád
Megye Gazdaságáért díjat.
Hermész részben gyorsaságáról, fürgeségéről és furfangosságáról ismert, így a róla, Nacsa
Richárd szegedi szobrász által
mintázott figura kitűnően pas�szol Tamási Zsombor ügyvezető
igazgatóhoz. Kamarai tagunk,
a Güttler Kft. ügyvezetőjeként
2004 után rövid idő alatt az akkor tizenhat fős kisvállalkozást
középvállalkozássá fejlesztette. Emellett
olyan léptékben növelte kapacitásukat, hogy
ötévenként megduplázta árbevételüket;
2019-ben elérték a 2,477 milliárd forintot.
Nevéhez fűződik a LEAN vállalatszervezési
rendszer bevezetése a cégnél, amely a veszteségek minimalizálása mellett az ember
tiszteletére összpontosít. Nem véletlenül:
Tamási Zsombor cégvezetőként a technológiai és a humánerőforrás fejlesztésben
is élen jár. Ötéves ciklusokban tervez.
Erről és egyben jövőbeli terveikről úgy
fogalmazott: a Güttler cégek folyamatosan
fejlesztik értékesítési tevékenységüket, a
világszinten növekvő igényekhez mérten
kell növelni cégük kapacitását. Ez a rövid
és közép távú cél. – A következő öt évre
még megrajzolhatunk egy reális fejlődési
pályát, a korábbi statisztikák alapján. Ennél
hosszabb szakasz a jelenlegi, gyorsan változó társadalmi és gazdasági környezetben
már nehezen tervezhető.

A nélkülözhetetlen utánpótlás
Jelenleg 3800 négyzetméteren folyik a
termelés a Güttler Kft. vásárhelyi üzemcsarnokában, modern CNC vezérlésű gépekkel,
hegesztőrobotokkal, szemcseszóró, illetve
új galvanizáló gépsorral. Küldetésük, hogy
magas minőségű gépeikkel a mezőgazdasági termelők csökkenthessék üzemeltetési
költségeiket, növeljék hozamukat, illetve
a modern technológiával minimalizálják a
környezeti terhelést. Kezdetek óta alapvető
cél a magas műszaki minőség, a megfelelő
szervizháttér és alkatrész-utánpótlás. A
technológiai előrelépést saját fejlesztő-

vezési rendszerről. – A gyártási
folyamatok fejlesztésével, tökéletesítésével elérjük, hogy a
hibákért egyre kevésbé legyen az
emberi tényező a felelős. Sokat
kell tanulnunk, de elindult a fejlődés: racionalizáltuk a gyártási
folyamatainkat, így stabilabb
termékeink minősége. Ráadásul
a hatékonyságunk is növelhető,
mert a folyamataink tökéletesítésével ugyanazzal a létszámmal
több terméket állíthatunk elő.
Miután nehezen pótolhatók a
meglévő szakembereink, az a
célunk, hogy a meglévő állomán�nyal érjük el a lehető legtöbbet.
A LEAN hangsúlyos eleme, hogy
kiküszöböljük a munkafolyamatok felesleges mozzanatait, így
csökkentjük a veszteséget. A
Tamási Zsombor: Bevált az ember tiszteletén alapuló
LEAN vállalatszervezési rendszer. Fotó: Tábori Szilvia
dolgozóink visszajelzései szerint
optimalizáljuk a termelést, az
mérnök-csapat biztosítja. A fejlődéshez előállítási gyakorlatot. A rendszer bevezetése
és a magas minőségű termeléshez elen- óta a készletek a valós fogyasztói igényekgedhetetlen a megfelelő szakembergárda. hez igazodnak, gyorsabban szolgáljuk ki a
Tamási Zsombor munkájának hangsúlyos vevőinket –, mondta a cégvezető.
Tábori Szilvia
eleme az utánpótlás, a fiatalok folyamatos
képzése.

Mentorálják az újoncokat
– Először 2015 elején tapasztaltuk meg,
hogy egy-két hegesztő szakember kiesése
is komoly hátrányt jelenthet akkor, ha
nehezen pótolhatóak a munkatársak –
fogalmazott Tamási Zsombor. A Güttler
Kft.-nél kis sorozatokban történik a gyártás, így rövid ideig dolgoznak ugyanazon
a terméken, a típusok közötti váltáshoz
szükséges szakmai felkészültség, a kimagasló termékismeret jókora kihívás. Különösen a kevésbé rutinos pályakezdőknek.
Vannak olyanok, akiknek ez nehezebb,
míg mások lehetőséget látnak a szakmai
kihívásokban. Ők többnyire a gyakornoki,
illetve próbaidőszak után is hosszú távon
velünk maradnak – mondta a cégvezető, aki
elkötelezett a szakképzés tartalmi és módszertani megújításban. Ezért vállalta, hogy
bekapcsolódik a CSMKIK által koordinált
ágazati munkacsoportok, illetve a megyei
munkaerő-piaci kerekasztal működésébe.
És továbbra is szakmai képzőhelyként
működnek, mentorprogrammal segítik a
tanulókat.

Az ember tisztelete
– Az ember tisztelete a LEAN filozófia
egyik fontos eleme – hangsúlyozta Tamási
Zsombor az általa bevezetett vállalatszer-

Kamaránk pár éve megújult bronz kisplasztika
díja Hermészt, az istenek hírnökét, az utazók
és kereskedők védelmezőjét ábrázolja. Alkotója: Nacsa Richárd szegedi szobrász.
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45 éve kezdett kulcsokkal, biztonságtechnikával foglalkozni – született vállalkozó jellem

Szegedért Emlékérmet kap Török László
A közelmúltban hozták nyilvánosságra, hogy
kik kapják idén Szeged városának kitüntetéseit.
Nagy megtiszteltetés érte Török Lászlót, kamaránk alelnökét, a kézműipari tagozat elnökét,
a Török Kulcsszerviz alapítóját, mechanikai
műszerész mestert: Szegedért Emlékéremmel
ismerik el munkásságát. Az elismerést várhatóan
Szeged város napján, május 21-én veheti majd
át a Pro Urbe-díjasokkal és a város új díszpolgárával együtt.
Török László született vállalkozó jellem. Amint
kitanulta fiatalon a mechanikai műszerész szakmát
(amiből később mester címet is szerzett), már
akkor eldöntötte, a saját lábán akar megállni, a
saját kisiparos várát akarja felépíteni. Kulcsokkal,
biztonságtechnikával szeretett volna foglalkozni,
ami akkor még egyáltalán nem volt természetes, hiszen 1976-ot írtunk, amikor a vállalkozó
szót még nem igazán ismertük. A „maszekot”
már igen, de nekik is kálváriát kellett járniuk
az engedély megszerzéséért. A fiatal Török
László is addig kilincselt, míg meg nem kapta
az engedélyt kulcsmásolásra. Az első célgépét
saját maga építette meg. Akkoriban még nem
volt lehetősége, hogy Szegeden béreljen üzlethelyiséget, így Makón nyitott üzletet. Ő volt az
első kulcsmásoló a városban. Később visszatért
Szegedre, előbb a Szent Gellért utcában, majd a
Szent Mihály utcában is üzletet nyitott.
– Most februárban éppen 45 éve annak, hogy
kulcsokkal, biztonságtechnikával kezdtem foglalkozni. – Az elején egyszerűbb szerszámokkal,
eszközökkel, gépekkel indultam neki a szakmának.
Az egyik első kulcsmásoló gépem kézi meghajtású modell volt, amit folyamatosan továbbfejlesztettem. Idővel aztán már villanymeghajtású
gépekkel dolgoztam, magam is készítettem, sőt
el is adtam ilyeneket.
Török László kezdettől fogva folyamatosan
fejleszti, bővíti tevékenységi körét, modernizál. A
rendszerváltás után, amint lehetett, Németországba
ment, és egy müncheni mestert vett rá (Pick-szalámi
is kellett hozzá), hogy vezesse be a csúcstechnika
rejtelmeibe. Így érthető, hogy a maga területén a
Török Kulcsszerviz a legkorszerűbb eszközökkel, és
a legmodernebb gépparkkal felszerelt vállalkozás
lett Dél-Magyarországon.
– Mindig is úgy gondoltam, hogy a felelős vállalkozói magatartáshoz nélkülözhetetlen az innováció,
a folyamatos alkalmazkodás az új piaci trendekhez,
kihívásokhoz, máskülönben hogyan tudnánk kiszolgálni a vevők gyorsan változó igényeit!

– Akik ismernek, tudják, vesszőparipám az is,
hogy több lábon kell állni ahhoz, hogy el ne vigye
vállalkozásunkat az első forgószél. Így jött nálam
is a kulcsmásolás és biztonságtechnika mellé a
bélyegzőkészítés, a gravírozás, a jelöléstechnika,
a sportserlegek kis- és nagykereskedelme, zárak,
lakatok, veretek forgalmazása, vezérkulcsos
rendszerek építése társasházak, intézmények
számára.
– Még javában állami monopólium volt a
bélyegzőkészítés, hosszú, 2-3 hónapos átfutási idővel dolgoztak a nyomdák, érzékeltem,
hogy lenne itt keresnivalóm. Nehezen sikerült
megszerezni az engedélyt, de meglett. Az országban a második voltam, aki bélyegzőkkel,
jelöléstechnikával foglalkozott ekkor. Beszereztem egy kiselejtezett nyomdagépet, ami 12
mázsás volt, ezzel tudtam megönteni a különböző betűket, formákat, amelyek szükségesek
voltak a bélyegző előállításához. Kellett vagy
másfél év, mire kiforrta magát a technológia,
és már sorozatgyártást is tudtam vele végezni.
Szigorú rendelkezések voltak annak idején, még
a betűtípust is le kellett adni a rendőrségnek,
ünnepnapokon pedig a műhelyt le kellett zárni, nehogy valaki röplapot nyomtasson a mi
gépünkkel. Az egyik legrégebbi megrendelőm
a Szegedi Orvostudományi Egyetem – ahogy
akkor hívtuk –, 33 éve gyártom és készítem
számukra a bélyegzőket. Közben elkezdtem
a sportserlegek feliratozásával is foglalkozni
– egyre szélesebb körben jelentkezett igény
arra, hogy serlegekkel jutalmazzák a sportteljesítményt. Mi pedig felkészültek voltunk erre
jelöléstechnikából. Ma már nincs olyan amit
ne tudnánk lézerrel, gyémántfejes eszközzel
illetve forgácsolással gravírozni.
– Mindig figyeltem arra, hogy a legmodernebb
gépekkel dolgozzunk, hiszen akkor tudunk új és
versenyképes termékekkel előállni. Vannak komoly
CNC és lézergépek amelyek nagy pontosságot,
odafigyelést, informatikai tudást igényelnek. Még
a járvány előtt, tavaly ősszel szereztem be egy
olyan UV LED tárgynyomtatót is, amivel bármilyen, akár 10-15 centiméter magas tárgyakra is rá
tudunk vinni színes grafikát egyedi elképzelések
szerint. A műhelyekben többnyire technikusokkal
dolgozom, akik kiválóan végzik a munkájukat,
egymástól is nagyon sokat tanulnak, ezért jól
együtt is tudnak dolgozni. Jelenleg 12 embert
foglalkoztatok, van aki már több mint 30 éve
dolgozik nálam.

Török László
Megfigyeltem találkozásait munkatársaival, és
titokban meg is kérdeztem őket, milyen főnök
Török László? Azt mondják jó ember – ezért szeretik; azt is mondják, nagyon érti a szakmáját és
remek üzletember –, ezért tisztelik.
– Megbecsülöm a dolgozóimat, alig van fluktuáció. A minőségi munkát elvárom, amit minden lehetséges módon elő is segítek, mindent
megbeszélünk. Nekem is, nekik is fontos, hogy
ne feszülten dolgozzanak. Akkor megy a munka
a legjobban, ha én, mint munkaadó, és ők, mint
munkavállalók jól érzik magukat. Az a csapat
teljesít jól – a sportban is –, amelyben a tagok
megbecsülik egymást, együttműködnek és
összetartanak.
– A pandémia alatt sem küldtünk el senkit, sikerült a tartalékainkat átcsoportosítva megtartani a
kollégáinkat. Ők hűségesek a céghez, én hűséges
vagyok hozzájuk. Amikor kevesebb lett a munka,
egyrészt a szabadságokkal sakkoztunk, másrészt mi
is megpályáztuk a munkahelymegtartó bértámogatást. Mindeközben fejlesztettük a weblapunkat is,
mivel várható volt, hogy ha kevesebbet mozognak
az emberek, kerülik a személyi kontaktusokat, az
internetes vásárlás felé fordulnak. Így is lett, forgalmunk jelentős részét a webáruházon keresztül
bonyolítjuk, szerte az országban.
Őrfi Ferenc

2021. január–február
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Szakképzés

Tájékoztatókkal, egyeztetésekkel segíti a kamara az eligazodást

Változások a gyakorlati képzés új rendszerében
A szakképzés intézményrendszerének
átalakítása, a 2020/2021. tanévben számos
új feladat és kihívás elé állítja a gyakorlati
szakképzésben szerepet vállaló gazdálkodó
szervezeteket. Kamaránk duális képzési
tanácsadói hálózata folyamatosan segíti
partnereit, hogy minél zökkenőmentesebben
tudjanak bekapcsolódni a gyakorlati képzés
új rendszerébe.
2020 november óta 16 online tájékoztató
fórum keretében zajlottak az egyeztetések 5 ágazatot érintően a Szakképzési
Centrumokkal és a Szakképző Iskolákkal
együttműködve.
A szakképzés finanszírozásának, a gazdálkodókra háruló kötelezettségeknek, a
szakképzési munkaszerződés kötésének
megértése/megértetése érdekében az online fórumokat követően a kamara duális
tanácsadói 133 gyakorlati képzővel egyenként felvette a kapcsolatot, és személyes
tanácsadás keretében nyújtott további
részletes tájékoztatást.
A képzési programokról, a minőségirányítási
rendszerről, a szakképzési munkaszerződésről
készült sablonok és a tájékoztató kamaránk
honlapján elérhető az alábbi LINK-en.

Az új rendszerhez kapcsolódóan
2021-ben is számos változás
lépett életbe
A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló
22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január
1-jétől változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja is. A módosítás
érinti többek között a béren kívüli juttatásokat
is: már a januári SZÉP-kártya-támogatás után
sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.
Bővebb információ a NAV oldalán érhető el.

Kedvezően változott
a szakképzési hozzájárulás bruttó
kötelezettség csökkentés
meghatározásának módja
Megjelent és 2021. január 1-jén hatályba lépett
a 2020. évi CXLVIII. törvény (a felsőoktatás
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról), amely egyértelművé
és kifejezetten kedvezővé tette a duális képzést felvállaló vállalkozások számára, hogy az
arányosított önköltség egy napi mértékének
meghatározásánál a munkanapok (és nem a
naptári napok) számát kell figyelembe venni.
Fenti jogszabály módosította a 2019. évi LXXX
törvényt a szakképzésről.

A szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettség csökkentésének mértékekét tehát eszerint
kell értelmezni (107. § (2 a) bekezdés):
A fenntartói megállapodással rendelkező
fenntartó szakképző intézményében tanulói
jogviszonyban álló tanulók, illetve felnőttképzési jogviszonyban állók után a szakirányú
oktatás arányosított önköltsége alapján az egy
munkanapra vetített mérték és – a szakképző
intézményben teljesített oktatási nap kivételével
– az adóév munkanapjai számának szorzataként
kell meghatározni.
Hatását tekintve ez lényegesen magasabb
finanszírozási szintet jelent a gazdálkodó
szervezetek számára, mint a módosítás előtti
verzió. A kormányzat a törvénymódosítási
javaslattal kívánja egyértelművé tenni, hogy
stratégiai szándéka a duális képzés kiemelt és
célirányos támogatása. Gyakorlatiasan mindez
azt jelenti, hogy a szakképzési munkaszerződést kötő vállalkozás számára a munkanapok
számával történő számítás alapján a lehívható
normatíva biztosítja a forrást a tanuló gyakorlati
felkészítésének finanszírozására.
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg az
NFA-KA-ITM-9/2020/05 szerződés alapján.

Szigetelő- és burkolóképzés indulhat elsőként

Felhívás Kamarai Gyakorlati
Oktatói Képzésre!

Kamaránkhoz számos jelzés érkezett az
építőipari kivitelezői regisztrációval végezhető
építőipari tevékenységekkel összefüggésben.
Ezekből kiderült, hogy az egy adott tevékenység
folytatásához szükséges szakképesítések neve,
szakmai tartalma az elmúlt években többször
változott. Ez a helyzet állt fenn a burkoló és
szigetelő szakma esetében is, amelyet – bár a
kőművesek is végeztek/végeznek a gyakorlatban – az építőipari regisztrációs rendszerben
csak szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában lehet rögzíteni, illetve tevékenységként
végezni. A vállalkozások igényeit felmérve a
kamara felkereste a megye szakképző iskoláit,
és közvetítésünkkel hamarosan elindulhatnak
a hiánypótló ingyenes képzések, amelyekre
eddig már közel 50 fő jelentkezett.
Az új szakképzési törvény lehetőséget
biztosít, hogy kizárólag iskolarendszerben,
de felnőttképzési jogviszony keretében ingyenesen meg lehessen szerezni a második
szakképesítést is nagyobb rugalmassággal,
átjárhatóság biztosításával. A képzési idő – a
hasonló munkakörben megszerzett szakmai
tudás figyelembevételével – akár negyedére
is csökkenhet.
A szakképző iskola igazgatója dönt a képzésben részt vevő személy foglalkozáson való
részvétel alóli felmentéséről, egyes tantárgyak

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező
szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az
iskolai rendszerű szakképzésben.
A járványügyi helyzettől függően, az 50
órás képzés első csoportját tervezetten 2021
március elején indítjuk!
Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket
támogatott képzéseinkre, érdemes minél
előbb felkeresni bennünket, hogy minden
érdeklődőnek helyet tudjunk biztosítani 24
fős csoportjainkban.
Támogatott képzéseinkre 20%-os önerő,
azaz bruttó 22 860 Ft befizetésével tudnak
bekapcsolódni a jelentkezők.
Jelentkezni 5 éves szakmai gyakorlat igazolásával, szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolatával és eredetiben kitöltött
jelentkezési lappal lehet.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény
2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési
engedéllyel rendelkező intézmény.
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429.
A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a
projekt, illetve a támogatási szerződés száma:
NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.
További információ:
Dankó Viktória: 62/549-394, 30/455-1494;
felnottkepzes@csmkik.hu

Hiánypótló szakmaszerzési lehetőség a kamara közvetítésével

és azok tudásmérése alóli mentesítéséről, az
előzetesen megszerzett tudás, illetve gyakorlat
beszámításáról (2019. évi szakképzési törvény
végrehajtási rendelet 124. §).
A fentieknek megfelelően megyénkben
is szerveznek az alábbi szakképző iskolák
– amennyiben megfelelő számú jelentkező
van – burkoló és a szigetelő szakmában felnőttképzést, akár 2021 februári kezdéssel.
A képzés megfelelő szinten teljesített bemeneti elméleti és gyakorlati mérési eredmény esetén akár egy oktatási félév alatt is
elvégezhető. Az oktatás hetente 14 órában
zajlik, felnőttképzési jogviszonyban, és a
jogszabályi feltételek megléte esetén akár
ingyenes is lehet.
A képzés további részleteiről és a képzőhelyekről kamaránk honlapján tájékozódhat!
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Elkezdődtek
a jelentkezések
az idei
mesterképzésre
Ismét támogatott mesterképzéseket hirdet a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A támogatási szerződés
korlátozott számban lehetőséget teremt arra, hogy a duális
képzésbe bekapcsolódó cégek
munkavállalói támogatást kapjanak mesterképzés és vizsga
teljesítésére. Kamaránk várja a
jelentkezéseket azon szakmákra
is, melyekre rendeletben írták
elő a mestervizsga meglétét.

A hatályos Mestervizsga-követelményeket az MKIK honlapján
érheti el: https://mkik.hu/dokumentumok-gyujtemenye
A támogatás önrész vállalása
mellett nyerhető el, amely a mesterképzés számított költségének
20%-a, azaz bruttó 84 000 Ft. A
mestervizsgára felkészítő képzés
időtartama 180 óra (a turizmusvendéglátás ágazat esetében
250 óra), amely a szakmai órák
mellett 30 óra vállalkozásvezetési
és 40 óra pedagógiai ismereteket
is magába foglal.
A képzés elindulásának várható időpontja: április.
Jelentkezési határidő: február 28.
További információ:
Kiss Éva: 62/554-263, 30/4551436
E-mail:
felnottkepzes@csmkik.hu
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott,
a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A
és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429
A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a
támogatási szerződés száma:
NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

Szakképzés – Staféta

Kamarai Futár

1000 kandallót szállítanak Nyugat-Európába – félezer embernek adnak munkát

Nagy Mihály váltotta Tóth Istvánt
a makói Váll-Ker Kft. élén
Januártól új ügyvezető igazgatója
van a kandallóiról Nyugat-Európa-szerte ismert makói Váll-Ker
Kft.-nek: Nagy Mihályt a város legnagyobb üzeméből, a Continental
helyi gyárából igazolta a vállalkozás.
A cég eddigi első embere, Tóth
István hátrébb lép, pihen – 75 éves.
– Nagy Mihállyal régóta ismerjük
egymást. Már öt évvel ezelőtt is
felkértem, hogy vezesse a mi cégünket, de akkor még udvariasan
nemet mondott – elevenítette fel
Tóth István, a makói Váll-Ker Kft.
első embere, honnan jött az ötlet. Ő
maga már egy ideje szeretett volna
hátrébb lépni, hiszen 75 esztendős
– több jelentkezővel is szerencsét
próbáltak, de valamiért egyik sem
vált be. Nagy Mihály viszont legutóbb,
az új csarnok avatását követően már
kész volt egyeztetni a lehetőségről.
– Nem volt könnyű döntés, hiszen 23 évet töltöttem el a Continentalnál – mondta Nagy Mihály.
Hogy miért váltott, arra az egyik

Nagy Mihállyal folytatódhat
a Váll-Ker sikertörténete.
magyarázat az, hogy nagycsaládos
lett – két lánya és egy fia van –,
és szeretne az eddigieknél több
időt tölteni a gyerekekkel. Bár az
autóipari alkatrészgyártás és a
kandallókészítés első pillantásra
két nagyon különböző terület, a
Continentalnál is folyik fémmegmunkálás, szerszámkészítés, tehát
nem idegen számára az ott folyó
munka. A Váll-Ker kisebb cég, de
úgy gondolja, eddigi tapasztala-

tait, rendszerszintű ismereteit
jól tudja majd itt hasznosítani.
– Hetente 900-1000 darab kandallót
szállítunk Nyugatra, de akár 1500-at
is tudnánk – mondta Tóth István, és
hozzáfűzte: a legutóbbi beruházásokkal a cég jövőjét 5-10 évre biztosan
megalapozták. Nagy Mihály munkáját
pedig szívesen segíti 28 évnyi tapasztalatával, s természetesen tulajdonrészét is megtartja a vállalkozásban.
Szabó Imre

Váll-Ker-történet dióhéjban
Tóth István az új üzemcsarnok avatóján.
Fotók: Szabó Imre

Tóth István a kezdetekre így
emlékezett: A mezőgazdasági
gépalkatrészeket gyártó, az egykori NDK-ba szállító makói Vas- és
Fémipari Szövetkezet 1990-ben a
megszűnés szélére jutott. Végül a
felszámolás elindult. Ahhoz, hogy
új kft.-t tudjanak alakítani, 3 milliós
alaptőkére volt szükség, ami annak
idején nagyon sok pénz volt. A
szövetkezet tagjai – 230-an – fejenként kaptak 100 ezer forintot
végkielégítésként, és ugyan eleinte
nagy volt a lelkesedés, végül a legtöbben azt mondták, hogy inkább
megtartják a pénzt, nem szállnak
be az új cégbe. Így, 1992-ben 18 alapító taggal és néhány külső társsal

megalakult a máig működő Váll-Ker
– A szövetkezet romjain egyébként
alakult két másik cég is, ezek azonban
hamar megszűntek. Azért, mert nem
gondoltak a jövőre: ami bevételük
volt, azt mind azonnal szétosztották, nem tettek félre befektetésre.
Ez nagy tanulság volt – összegezte
a történteket. Szerencséjük is volt:
egy külkereskedelmi cég 1992 őszén
megkereste őket, hogy kandallókra
lenne szüksége. Megpróbálták, és a
legyártott első daraboknak kedvező
volt a fogadtatása.
– Az, hogy a nulláról eljutottunk
odáig, hogy most szerte Nyugat-Európába gyártunk, és a beszállítókkal,
partnercégekkel együtt több mint

félezer embernek adunk munkát,
egyrészt annak köszönhető, hogy
mindig figyelmet fordítottunk a
fejlesztésre. Másrészt annak a
szemléletnek, amit a szüleimtől
tanultam: hogy mindig becsületesnek kell lenni, senkit sem szabad
becsapni. Nálunk például soha
nem fordult elő, hogy a dolgozók
akár a legnehezebb időkben is ne
kapták volna meg a fizetésüket
8-án. A pénz persze számít, de
örülök, hogy engem sosem vonzott annyira, hogy eszembe jusson
másokon átgázolni –, tette hozzá.
És azt is vallja, hogy a munkának
előbb-utóbb meglesz az eredménye, és hogy minden munkában
meg kell találni a szépséget. Akár
a takarításban is. – Egyszer egy német partner azt mondta, 3 vállalat
közül azért bennünket választott,
mert nálunk rend van. És aki igényes a környezetére, az nyilván a
munkájára is – magyarázta. Most
azt mondja, a Váll-Ker pontosan
olyan cég lett, amilyennek annak
idején megálmodta.
A Váll-Ker Kft. Makón a legnagyobb hazai tulajdonú cég. Az
elmúlt esztendőt a válság ellenére
is jó eredménnyel zárta.
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Az INNOWEAR-TEX Kft. pandémia idején is profitál a nemzetközi üzletember-találkozókból

Kinyílik a világ – B2B-k az online térben is
A 2020-as év a koronavírus-járvánnyal az online
világ térhódítását hozta az üzleti életben is. Az
Enterprise Europe Network (EEN) szervezésében
tervezett nemzetközi kiállítások a korlátozások
miatt elmaradtak, de az üzletember-találkozók már
tavasszal a virtuális térbe költöztek. A találkozók
rendszeres résztvevői pedig éltek a lehetőséggel,
sőt még profitáltak is az online meetingekből,
melyekbe a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában működő Enterprise Europe Network
Szeged segítségével kapcsolódtak be.
A speciális alapanyagokkal és az ezekből készült ruhaneműkkel foglalkozó, 10 éve működő
hódmezővásárhelyi INNOWEAR-TEX Kft. életét
már a kezdetektől végigkísérték az üzletembertalálkozók. Hannauerné Szabó Anna ügyvezető
igazgató még az NDK-ban vett részt először ilyen
eseményen, amit hazatérte után a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének Textil- és
Ruházatipari Szekciójában is megvalósított. Mint
mondja, ezeken a találkozókon nagyon fontos
kapcsolatokat gyűjtött az évek során: „Általában
nem ott virágzik fel egy-egy üzlet – gyakorlati
tapasztalat, hogy egy-két év múlva keres fel egy
korábbi tárgyalópartner.”
Éppen egy ilyen találkozásnak lett eredménye
2020-ban: egy német céggel élénkült fel a kapcsolat,
akikkel még 2017-ben Düsseldorfban tárgyaltak az
A+A vásáron, amelynek fókuszában a munkahelyi
biztonság, és egészségvédelem állt. A tavalyi
évben a német kkv-nak már nem volt kapacitása
a megnövekedett megrendelések teljesítéséhez,
új beszállítókra volt szüksége. Ekkor újra aktív
tárgyalások kezdődtek a két cég között, ami végül

hosszú távú együttműködést eredményezett,
és további közös célokat a kutatás-fejlesztési és
innovációs lehetőségek területén.
Az INNOWEAR-TEX Kft. az elsők között csatlakozott az online térbe kerülő nemzetközi üzletembertalálkozókhoz. Hannauerné Szabó Anna úgy látja,
bár a kényszer szülte, pozitív hozadéka is lett a virtuális meetingeknek: „Természetesen nem mindent
helyettesít, de naprakész, és költséghatékonyabb:
már kiállításokat, termékbemutatókat is tartanak,
lehet tárgyalni, új kapcsolatokat építeni – kinyílt a
világ. Ha az ember jó kérdéseket tesz fel, nagyon
hasznos tárgyalásokat folytathat; megtudhatjuk,
ki mit gyárt, megismerjük a versenytársakat, hogy
milyen kapacitással dolgoznak, hogyan mutatják
be cégeiket.”
Az idén májusi KETGATE online B2B – ami a
Közép-európai technológiai együttműködések

élénkülését célozta – két új partnert, és egy
közös pályázatot eredményezett a cég számára.
A szlovén és portugál kutatóintézetekkel egy
olyan nanotechnológiai alapú, antibakteriális
eljáráson dolgoznak a körkötésű alapanyagok
vonatkozásában, ami nemcsak egyes alkalmazottak, de a mindennapi emberek számára is
használhatóvá válik, életkörülményeiket is
javítva. Az INNOWEAR-TEX Kft. ezzel a pályázattal egy új technológiát sajátíthat el, amivel
a cég hozzáadott értékét is növeli. Ugyancsak
ezen a találkozón egyeztettek a Bay Zoltán
Kutatóintézet képviselőivel, akikkel ezt követően közös kutatás-fejlesztési pályázatot
adtak be, és már január óta együtt dolgoznak
egy repellens hatású ruházati célú textília
kifejlesztésén.
Az ügyvezető igazgató hozzáteszi, volt olyan
tavalyi B2B ahol egész nap tárgyaltak, ez pedig
komoly előzetes felkészülést igényel. A regisztrált
jelentkezők közül meg kell találni a potenciális
beszállítókat, vevőket, esetleg innovációs partnereket, de a befektetett munkának meglesz a
gyümölcse.
Az INNOWEAR-TEX Kft. tevékenységéről és
termékeiről a cég honlapján olvashat:
https://innowear.hu/
Az Enterprise Europe Network szervezésében
megvalósuló kiállításokról, és üzletember-találkozókról ITT talál bővebb információt, kérdés
esetén keressen minket az
eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen.

Naprakész információk a járványhelyzet idején is

Határátlépés az EEN segítségével
Az Enterprise Europe Network (EEN) délalföldi irodájának a kis- és középvállalkozások
külpiacra jutásának támogatása mellett fontos
feladata, hogy tanácsadással, információátadással segítse a cégeket. Ez a munka 2020ban – a koronavírus okozta világjárvány miatt
hozott intézkedések miatt – még fontosabb
szerepet töltött be.
A külföldi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások a kihívások ellenére is szerették volna
megtartani a már kialakult együttműködéseiket,
ehhez viszont naprakész információkra volt
szükségük a nemzeti és nemzetközi jogsza-

bályok tekintetében. Fordultak hozzánk cégek
áruszállítással, telepítési munkákkal, jogi tanácsadással, és természetesen üzleti úttal kapcsolatos
kérdésekben is. A megfelelő tájékoztatás érdekében munkatársaink több esetben nemcsak a
magyarországi hatóságokkal, de az adott ország
illetékes szervezeteivel, és EEN-partnereivel is
felvették a kapcsolatot.
Egy, az élelmiszer-iparágban dolgozó hazai
vállalkozás például tökmagot szeretett volna
Szlovákiából Magyarországra szállítani tavaly májusban, ami egy általános helyzetben nem jelentett
volna kihívást, hiszen az Európai Unió belső piacán
biztosított az áruk szabad mozgása. A COVID-19
okozta járvány miatt azonban jelentős
változások történtek a jogszabályokban
a termékek behozatalára és kivitelére,
valamint szállításukra vonatkozóan. A
cég a behozatalhoz szükséges speciális
dokumentumok, engedélyek mellett, a
magyar–szlovák határ átlépésével kapcsolatos információkat kért. A szükséges
szervezetek felkeresése után mind a
határátkelőhelyekkel, mind a sofőröket
érintő aktuális karanténszabályokkal,
mind a biztonsági előírásokkal, mind az
adminisztrációs kötelezettségekkel kapcsolatban tájékoztatni tudtuk a segítséget

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

kérő vállalkozót. Mindezek mellett, a naprakész
információk biztosítása érdekében az illetékes
szlovák és magyar szervek elérhetőségeit is
továbbítottuk.
Egy másik esetben az egyik alternatív energiaforrások területén tevékenykedő dél-alföldi
vállalkozás fordult az EEN-irodához, mert a
határátlépésre vonatkozó szigorítások miatt
nem tudta teljesíteni a szerződésben vállalt
feladatait. A cég szlovák és román partnerekkel állt kapcsolatban, a termékek kijuttatása
mellett a kazánok telepítésére is szerződtek.
Munkatársunk a szlovák és román Konzuli
Szolgálattal is felvette a kapcsolatot, valamint
folyamatosan egyeztetett a magyar hatóságokkal, határátkelőkkel. A közös munka
eredményeként a cég teljesíteni tudta vállalt
kötelezettségét, így fenntarthatta a jól működő partnerséget, valamint nem merültek fel
váratlan akadályok, és további költségek sem
a szállítás és beüzemelés során.
Az Enterprise Europe Network szegedi irodájának szolgáltatásait, és elérhetőségeit az alábbi
linken találja, forduljon hozzánk bizalommal!
https://csmkik.hu/een
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos
kérdéseket a jarvany@csmkik.hu e-mail címre
várjuk.
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BEE-Student, RILIAM I.-4.0 – Fejlesztésre fogékony cégekre, fiatalokra számítanak

Magyar–szerb projektek segítik
a versenyképesség növelését
Két, határ menti projekt indult a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részvételével, melyek célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása az innováció, a
vállalkozói ismeretek, és a piacképes munkaerő megteremtése révén. Mindkét kezdeményezésben számítunk a fejlesztésekre fogékony cégek részvételére, és aktív szerepet kapnak a
fiatal szakemberek, illetve partnerintézményeink hallgatói.
Kamaránk 2020 novemberében
kezdte el a 18 hónapig futó, Interreg
IPA Magyarország–Szerbia határon
átnyúló együttműködési program
keretében zajló „BEE-Student”
projekt megvalósítását.

Innováció, a tudástranszfer,
vállalkozói ismeretek

Az érintett magyar–szerb határ
menti régióban a KKV-k innovációs
és kutatási potenciálja nincs kellőképp kihasználva, a vállalkozások
döntő többségének nincs kapcsolata
egyetlen tudományos, vagy kutatóintézettel sem. A másik oldalt nézve
a kutatók és a fiatal tudósok sem tudják, hogyan
lehetne megfelelő partnert találni az innovatív
ötletek, szolgáltatások, vagy termékek sikeres
piacosításához. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy
az innovációk mindössze 5%-a kerül a piacra. Az

élelmiszeriparban jelentős szerepet játszó határ
menti régió fenntartható fejlődéséhez rendkívül
fontos lenne erre a problémára megoldást találni.
Ebben jelenthet segítséget a „Vállalkozói ökoszisztéma kiépítése – A hallgatók vállalkozói
készsége a határon túl” (BEE-Student) elnevezésű
projekt, amely az Interreg IPA Magyarország–
Szerbia határon átnyúló együttműködési program
keretében valósul meg. A projekt főpartnere az
Újvidéki Egyetem Technológiai Kara, míg kamaránk
partnerként vesz részt a megvalósításban.
A projekt egyik fő eredménye az Újvidéki
Egyetemen létrejövő SCITE-FOOD Központ lesz,
amelynek célja egy fedél alá hozni az innovációt,
a tudástranszfert és a vállalkozói ismereteket az
élelmiszermérnöki szakemberek, diákok, fiatal
kutatók részére. A központ a projekt futamideje
alatt, és azt követően is működne, az ott tanuló
hallgatók igényeit szolgálva. Számos tréning és
workshop segíti majd őket a vállalkozói kompe-

tenciák elsajátításában, innovatív ötleteik megvalósításában, a központban dolgozó szakemberek,
tanárok pedig tudásukkal, szakértelmükkel, szakmai
mentorálással járulnak hozzá a fejlődésükhöz.

Ösztöndíjprogram is indul

A projekt következő jelentős eredménye az ösztöndíjprogram, melynek keretében 10 szerbiai egyetemi/
PhD hallgató érkezik Magyarországra 3 hónapra a
szektorban aktív KKV-khoz, és 5 magyar egyetemi/
Phd hallgató és kutató tölt majd 1 hónapot Szerbiában. Az ösztöndíjprogram segítségével a szakmai
tudással már felvértezett hallgatók elsajátíthatják
azokat a vállalkozói kompetenciákat, amelyek egy
vállalkozás sikeres működtetéséhez elengedhetetlenek, ezáltal előnyhöz jutnak, ha saját vállalkozást
indítanak innovatív ötleteik piacosításához.
A projekt keretén belül kamaránk 2 vállalkozói
tréninget is tart, melyek a környezetvédelemre és az
EU-n belüli vállalkozásindításra fókuszálnak, illetve a
projektzáró konferencia is Szegeden várható, 2022
elején. Szerbiában több szakmaspecifikus tréninget is
rendeznek, érintve a következő témákat: élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek, élelmiszeripari
jogi előírások, címkézés és női vállalkozások.

Az innovációs tudást fejlesztik

A másik, magyar–szerb határon átnyúló kezdeményezés az új RILIAM I.-4.0 projektünk, amelyben
továbbra is a Szegedi Tudományegyetemmel,
illetve a határ másik oldaláról a Szabadkai Műszaki
Szakfőiskolával, és a Szabadkai Üzleti Inkubátorral

Kitölthető a kérdőív: 2021. március 1-jéig

Nyilvános konzultáció az új
európai munkavédelmi stratégiáról
Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt
hirdetett az új európai munkavédelmi stratégiát illetően, aminek célja a jelenleg érvényes
keretrendszer értékelése és az új, 2021–27. évi
stratégia előkészítése. Kamaránk Enterprise

Europe Network irodája is részt vesz a régió
vállalkozói véleményeinek összegyűjtésében.
Rövid kérdőív kitöltésével várjuk a vállalkozások visszajelzését, véleményét: Új európai
munkavédelmi stratégia – nyilvános konzultáció

dolgozunk együtt, ahogyan ezt a tavaly zárult
RILIAM projekt során is tettük. A közös cél ezúttal is az innovációs tudás fejlesztése, és ezáltal a
KKV-k versenyképességének javítása, amelynek
egyik eszköze egy határokon átnyúló szakmai
gyakorlati program lesz.
A projekt során 5 magyar és 5 szerb
hallható is lehetőséget kap arra, hogy
elméleti és gyakorlati képzéseken
tanuljon a szomszédos ország intézményeitől és sikeres cégeitől. A
tanulmányi utak, szakmai látogatások
alkalmával szerzett tapasztalatokról
konferenciák keretében számolnak be
az érintettek, ami a többi KKV számára
is hasznos információval szolgálhat.
A hallgatók speciális tudásra tesznek
szert, és egyben lehetőséget kapnak
arra, hogy a határ bármelyik oldalán
munkát vállaljanak.
Ezen felül további eseményeket,
workshopokat is szervezünk K+F
témakörben, ahová elsősorban
olyan KKV-k képviselőit várjuk, amelyek érdekeltek
az innovációs, ipari, informatikai fejlesztésekben.
A projekt segítségével a partnerintézmények
ipari automatizálási és mechatronikai laboratóriumai
további eszközökkel fejlődnek, amelyek elérhetővé
válnak az innovációk iránt érdeklődő cégek számára is.

A fiatalokat célozzák meg a programok

Elsődleges célcsoportunk – az előző RILIAM
projekthez hasonlóan – továbbra is a kkv-k képviselői, a fiatal szakemberek, induló vállalkozások,
valamint hallgatók, friss diplomások, és fiatal
kutatók a határ menti régióban.

A 2022 júliusában záródó projekt hatékony mentori
programot, gyakorlati ismereteket, a vállalkozói
szellemhez szükséges iránymutatást adhat a résztvevő hallgatóknak, akik jól képzett munkaerőként
jelennek meg a piacon. Az oktatási intézmények
korszerű laboratóriumi felszereléseket, rendszereket
szereznek be, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű
oktatást, valamint a kkv-k innovációs igényeinek
megvalósításában is komoly szerepet játszhatnak.
A projektekhez kapcsolódó aktivitásokról, eseményekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk
kamaránk honlapján.
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A térség gazdasági fejlesztésén dolgoznak – a minőségi együttműködés a jövő záloga

Átadtuk a kamara mórahalmi irodáját
A járványhelyzet miatt virtuális eseményen
adtuk át a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mórahalmi képviseleti irodáját
január 11-én. Az István király út 1. szám alatti,
önkormányzattal közösen felújított épületben
a járványügyi helyzet javulását követően intézhetik a kamarai ügyeket a város és térségének
vállalkozásai.
A rendezvényen dr. Kőkuti Attila, a kamara
elnöke elmondta, hogy kulcsfontosságúnak
tartja a vállalkozásokkal való kapcsolattartást,
amelyet a jövőben a most Mórahalmon átadott,
immáron ötödik vidéki kamarai iroda is segít
majd. A városban és térségében mintegy 1500,
a gazdasági önkormányzatnál nyilvántartott
vállalkozás, és több mint 50 önkéntes kamarai
tag van. Az ő munkájuk mellett az önkormányzat tevékenységét támogatva dolgoznak majd
közösen a térség gazdaságának fejlesztésén
– tette hozzá.
Az átadáson részt vett Nemesi Pál, a Dél-alföldi
Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, a
kamara korábbi elnöke, aki kiemelte, hogy a
koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetből való
kilábalásban az együttműködéseknek kiemelt
szerepük lehet. A kamara a megyében több mint
32 ezer vállalkozással áll kapcsolatban, ami sokat
segíthet abban, hogy olyan végpontként működjön, ahol a vállalkozások egyeztethetnek a napi,
aktuális problémákról, megoldásokról, valamint
a jövőképről. A kormánybiztos kifejtette: a jó
minőségű együttműködés az önkormányzattal,
a kamarával és a vállalkozásokkal a 2021–27-es
uniós fejlesztési ciklus miatt meghatározó a
jövő szempontjából.

Fehér Éva, dr. Kőkuti Attila, Nógrádi Zoltán és
Nemesi Pál vágta át a szalagot. Fotó: Móra-Net TV
Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere hangsúlyozta, az ingatlant közösen vásárolta
és újíttatta fel az önkormányzat és a kamara,
amelyért köszönetét fejezte ki. Mint mondta, a
város és térsége korábban tradicionálisan mezőgazdasági termeléséről volt híres, az elmúlt
évtized fejlesztéseinek köszönhetően került fel
a kereskedelmi és iparkamara térképére. A kamarai iroda mellett, az épület másik részében is
a gazdaságfejlesztésé lesz a főszerep, mivel ott a
regionális gazdaságfejlesztési zónával kapcsolatos
funkciókat telepít majd be. Az önkormányzat,
a kamara és a gazdasági szereplők hatékony
együttműködéséhez olyan co-working terekre
lesz szükség virtuálisan és fizikailag is, melyek

segítségével határvárosként kihasználhatják a
következő időszak kivételes lehetőségeit – zárta
mondandóját a település vezetője.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mórahalom Térségi Szervezetének
elnökeként Fehér Éva elmondta, hogy az iroda
minden térségi vállalkozás irodája lesz. Nagyon
jelentős vállalkozások találhatók Mórahalmon,
összesen 16 milliárdos árbevétellel működő
cég tartozik ebbe a körbe – hangsúlyozta. A
2020–24-es kamarai ciklusban kiemelt szerepet
szánnak a térség önkormányzatainak, sőt a
határon átnyúló, vajdasági együttműködéseket, és az egyetemmel közös programokat is
kezdeményeznek.

Digital Meets Culture nyitókonferencia – A délvidéki kézművesek helyzetét mutatják be

Kultúrák digitális találkozása a határ menti régiókban
A Szó-Tér Egyesület a szabadkai DigiReg
és kamaránk együttműködésével tartották
január 21-én a Kultúrák digitális találkozása a
határ menti régiókban című pályázati program
nyitókonferenciáját Szegeden, a kamarában,
illetve az online térben.
A kézművesség megannyi terméke, mint a
régmúlt történelem dokumentumainak tárháza,
alkotó kezek és hasznos termékek találkozása,
életmódot meghatározó hagyomány és korszerűség, Dél-alföldi tájkörzet, piacok régen és ma,

egyedi termék- és sorozatgyártás, digitalizáció és
a tárgyi kultúra egyedisége – ezek voltak azok a
főbb témakörök és fogalmak, amelyekre a szegedi
Digital Meets Culture című projekt nyitókonferenciájának előadói mondandójukat fűzték.
A szabadkai DigiReg és a Szó-Tér Egyesület
pályázatára szervezett gondolatgazdag eszmecsere a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara előadójában rendezték meg oly
módon, hogy a helyszínen a hazai előadók
képviseltették magukat: civilek, közreműködő
Pavlovits Miklós
mutatta be a
projektet.

szakértők és a kamara képviselői, míg a projekt
szabadkai partnerei online kapcsolódtak a rendezvényhez. Kamaránk kézműipari alelnöke,
Török László és dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár gyakorlati tapasztalatik megosztásán
túl felajánlották a kamarai együttműködést a
projekt megvalósítása során.
A délvidéki kézművesek helyzetét feltérképező
és bemutató projekt 2021 végéig tart.
A nyitókonferencia teljes egészében visszanézhető ezen az oldalon.
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Üzleti ajánlatok

Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise
Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise
Europe Network kiemelt figyelmet
fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban közel 5500
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari, mezőgazdasági
termékek
Élelmiszeripari termékek (sajt,
olíva, savanyúság stb.) nagy tételben
való értékesítésére specializálódott
koszovói cég európai beszállítókkal
lépne kapcsolatba. A vállalkozás a
termékportfólió bővítése érdekében
disztribútori megállapodást írna alá
európai élelmiszeripari gyártókkal.
(BRXK20210105001)
Élelmiszeripari termelőket és
nagykereskedőket keres egy macedón vállalat, amely különféle típusú
élelmiszerek, például fagyasztott
hús és húskészítmények (csirke-,
pulyka-, marha- és borjúhús, sertéshús és tengeri hal) importőreként
és forgalmazójaként működik. A
cég a leendő európai partnerekkel
kereskedelmi ügynöki és terjesztési
megállapodás keretében dolgozna
együtt. (BRMK20201216001)
Építőipar, építőipari termékek,
alapanyagok
Az építőiparban tevékenykedő
német cégcsoport alvállalkozókat
keres, akik festés, vakolás, stukkókészítés, vagy gipszkartonozás
munkákat vállalnának Észak- és
Nyugat-Németországban, valamint
Szász-Anhaltban. Elsősorban keleteurópai alvállalkozókkal lépne kapcsolatba hosszú távú együttműködés keretében. (BRDE20201208001)

ÜZLETI AJÁNLATOK –
2021. január–február
Bővítené partnerkapcsolatait
és ügyfél-portfólióját egy román
vállalat, amely márványtermékeket
gyárt, bel- és kültérre is. A külföldi cégekkel disztribúciós szolgáltatási megállapodást kötnének.
(BORO20201230001)
Fémipari termékek,
fémfeldolgozás, gépipar
A hőcserélők gyártásában jártas lengyel vállalkozás alkatrészbeszállítókat keres hosszú távú
együttműködésre. A lehetséges
üzleti partnernek acélszerkezeteket
(főleg tartóelemeket), hosszú és
hajlított elemeket, valamint hengerelt lemezeket (mint ventilátor
házak) kell gyártania és szállítania.
(BRPL20201104001)
Gépjárműalkatrészek disztribútori
hálózatának elindítása és felállítása
céljából egy autóalkatrészek német
forgalmazója partnereket keres, akik
autó-, haszongépjármű-, teherautó- és buszalkatrészeket, valamint
ipari és mezőgazdasági járműveket
szállítanának. A beszállítói együttműködés keretében a német cég
vállalná a fenti termékek értékesítését Európában. (BRDE20201110001)
Egyéb
Egy erdélyi cég, amely a nemzetközi cégek kereskedelmében
20 éves tapasztalattal bír, európai
és nem európai cégekkel venné
fel a kapcsolatot. A kereskedelmi
ügynöki együttműködés keretében
vállalná a külföldi cégek termékeinek értékesítését a román piacon.
(BRRO20201218001)
Egy török humánerőforrás-tanácsadó társaság nemzeti és nemzetközi
ügyfelek számára 2015 óta biztosít
bevándorlási, globális mobilitási
és toborzási szolgáltatásokat. A
vállalat nemzetközi kérelmezési
rendszereket, és online jelentkezési
lehetőségeket használ az ügyfelek
hatékonyabb kiszolgálása érdekében. A vállalat hosszú távú partnerséget keres egy kereskedelmi

ügynökséggel, vagy kiszervezési
megállapodás révén az Európai
Unióban. (BRTR20201113001)
Egy sokéves tapasztalattal és
jelentős ügyfélkörrel rendelkező bolgár utazásszervező cég nemzetközi
partnereket keres. Az együttműködő cégekkel kereskedelmi ügynöki
megállapodást kötnének, annak
érdekében, hogy utazási csomagjaikat felajánlják a bolgár turisták
számára. A cég évek óta jól ismert a
hazai piacon, és kiterjedt ügyfélköre
van, olyan elégedett turistákkal, akik
már tervezik a jövőbeli utazásokat.
(BRBG20201208001)
Üzleti partnereket keres ásványi műtrágyák lengyel gyártója
és forgalmazója. A társaság a külföldi termék promócióját vállalná
a lengyel piacon. A partnerekkel
disztribúciós szolgáltatási megállapodás vagy kereskedelmi ügynöki
megállapodás alapján dolgozna
együtt. (BRPL20201215001)
Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó
referenciszámokra a partnerkeresés
teljes leírásáért.
Az ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév,
cím, kapcsolattartó neve, telefon,
e-mail cím, weboldal elérhetősége)
bővebb információ kérhető az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
vagy a 62/554-254-es telefonszámon.
TECHNOLÓGIAI
PARTNERKERESÉSEK
COVID-19: spanyol biotech cég
partnereket keres egy új COVID-19
elleni, kimérás vírusszerű részecskéken alapuló immunterápiák kifejlesztésére. A pályázatot az Eureka,
H2020, vagy ezekhez hasonló programokban szeretnék benyújtani.
Egy spanyol kkv keres olyan
partnereket, akik támogathatnák a
COVID-19 antigének osztályozását
és kiválasztását a COVID-19 elleni
prototípus fejlesztés érdekében. A
vállalat egy olyan elismert platform
technológiával rendelkezik, mely
a kimérás vírusszerű részecskéket
vizsgálja oly módon, hogy kijelzi az
érintett antigéneket, melyek erős
immunreakciót váltanak ki az emberi
szervezetben. A projektnek 3 fő fázisa
van: prototípusok tervezése, osztá-

Kamarai Futár
lyozás & előállítás és immunogén.
egészségügyi kutatásokban (Eureka)
tapasztalt vállalatok, kutatási intézetek vagy egyetemek jelentkezését
várják. (RDES20200605001)
Online virtuális turisztikai és
oktatási platform technikai szakértelmet keres egy brit vállalat, közös
vállalat létrehozásban gondolkozva.
A partnerek valóban átfogó virtuális túrák és oktatási tapasztalatok
létrehozásában segítenek a platform
Wi-Fi, 4G és 5G sugárzásának optimalizálásában, valamint a 360°-os
élő közvetítés és a kiterjesztett
valóság integrálásában a platform
meglévő technológiájába.
A jövőbeli partnerségek közös vállalkozáson vagy pénzügyi megállapodáson alapulnak. (TRUK20201030001)
Körkörös hőszigetelő rendszerre
keres megoldást a holland építőipari társaság, bérházak felújításának
területén
A szociális lakások felújításában
tevékenykedő holland építőipari
vállalat előnyben részesíti a körkörös
gazdasági szemléletet. A társaság
olyan partnereket keres, akik szigetelési rendszereket kínálnak a
lakásokhoz, amelyek szétszerelhetők
és újrafelhasználhatók. Célja egy
külső falszigetelő rendszer együttes
fejlesztésére és alkalmazására irányuló
projekt felállítása technikai segítséggel
kiegészített kereskedelmi, vagy műszaki együttműködési megállapodás
keretében. Ez a felhívás egy nyílt
innovációs platformra vonatkozik.
(TRNL20201216001)
Egy kínai vállalat műszaki segítséget igénylő kereskedelmi megállapodás révén állandó hőmérsékletszabályozási technológiát keres az
európai piacról gázvízmelegítőkhöz.
Egy kínai vállalat háztartási gépek
tervezésére és gyártására szakosodott, fejlesztési stratégiája szerint
állandó hőmérséklet-szabályozási
technológiát keres az európai piacról
származó gázvízmelegítőkre. A kínai
vállalat a kereskedelmi segítségnyújtást részesíti előnyben technikai
segítségnyújtási együttműködéssel.
(TRCN20201125001)

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Érje el költséghatékonyan a megye vállalkozóit! Hirdessen Ön is a Kamarai Futárban!
Kamaránk havilapját, a Kamarai Futárt 2014 novemberétől megújult, színes formában juttatjuk el olvasóinkhoz, kamarai tagjainkhoz.
Lapunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozásokat érintő hirdetések, információk kedvezményes elhelyezésére is, így 1/16 oldalas
hirdetési felületünket a regisztrált vállalkozások 11 500 Ft+áfa áron, kamarai tagjaink pedig már 8000 Ft+áfa áron igénybe vehetik.
Többszöri megjelenés esetén további kedvezményeket biztosítunk.
Kérjen árajánlatot a futar@csmkik.hu címen!

2021. január–február

Női Vezetői Klub: Értékesítés
digitális környezetben
Ismét nyitott programmal várja az érdeklődő
vállalkozókat a kamarában működő Női Vezetői
Klub. Február 17-én 16 órától Ződi-Sipos Mária,
a CreatIT Solutions Kft. ügyvezetője tart majd
előadást Értékesítés digitális környezetben címmel. A tavalyi évben sok tekintetben változott
az életünk, és ez alól az üzleti környezet sem
kivétel: online térbe költöztek a találkozók, a
konferenciák, a kiállítások. Az előadásból kiderül,
milyen lehetőségeket rejt a digitális tér például a
termékbemutatók, az értékesítés, az innovációk,
vagy éppen a virtuális találkozók szemszögéből.
Olyan kérdésekre kapunk választ, mint hogy
miképpen lehet kitűnni versenytársaink közül
a digitális térben?, milyen irányba tolódtak el
a digitális megoldások a járvány alatt?, hogyan
helyezhetjük át eddig személyes találkozókon
alapuló marketingünket és értékesítésünket a
digitális térbe?
Az online rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött:
https://csmkik.hu/esemenyek/ertekesitesdigitalis-kornyezetben

Humán Klub: Vezetői kihívások
járványhelyzetben
A Humán Szakemberek Országos Szövetsége
és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közösen működtetett Humán Klubja
a januári találkozóra igazi évindító programot
szervezett. Lovas Szabolcs, a Valoro Consulting projektvezetője, trénere és tanácsadója
remek előadást tartott. Beszélt például arról,
hogy mi segíti a kkv-k vezetőit ebben a különlegesen nehéz járványhelyzetben. Ugyanakkor
választ kaptak a résztvevők arra a kérdésre is,
hogy mi jelent ma kihívást a vezetőknek, de
emellett szó volt a virtuális működés dinamikájáról, és hatékonysági tippek is helyet kaptak
a klubrendezvényen, mely ezen a linken teljes
egészében visszanézhető.
A résztvevők, akik kérdésekkel, észrevételekkel
kapcsolódtak az előadó gondolataihoz, megállapodtak, hogy folytatják a téma feldolgozását.
A Humán Klub következő találkozója februári
10-én, 15 órakor lesz.
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Apropó

Finanszírozási lehetőségek 2021-ben
Kamaránk és az Enterprise Europe Network
Szeged finanszírozási tájékoztatót szervez az
uniós pályázatok 2021-es változásairól, valamint az érdeklődők információt kaphatnak
a szellemitulajdon-védelmi támogatásról, a
kamarában igényelhető Széchenyi Kártya

Program lehetőségeiről és a Kamarai Pénzügyi
Alapok aktuális felhívásairól is.
Az esemény időpontja: február 11., 14 óra
Helyszín: Online közvetítés
https://www.csmkik.hu/esemenyek/finanszirozasi-lehetosegek-2021-ben

Magyar–osztrák online Kooperációs
Börze és B2B találkozó március 2-án
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zrt. Magyar–osztrák online Kooperációs Börzét és B2B találkozót szervez az Enterprise
Europe Network hálózattal együttműködésben
2021. március 2-án. Az online rendezvényen
olyan osztrák iparvállalatok mutatkoznak be,
amelyek magyarországi gyártókapacitás iránt
érdeklődnek, illetve beszállítói partnereket
keresnek.
Szektorok, amelyekben magyar üzleti partnereket keresnek:

• fémipar, fémfeldolgozás, fémmegmunkálás;
• gépgyártás;
• elektromos készülékek, villamos berendezések gyártása;
• gépkocsi és jármű részegységeinek gyártása;
• élelmiszer és takarmány/állateledel gyártása;
• ital és élvezeti cikkek gyártása;
• textil-, ruházati- és bőripari gyártás
További részletek és jelentkezési információk
ezen az oldalon.

Online üzletember-találkozók
Az Enterprise Europe Network szervezésében
Téma: e-egészségügy, mikro- és nanotechno2021-ben is folytatódnak az online üzletember- lógiák a biológiai tudományokban, orvostudotalálkozók, ahol költség- és időtakarékos módon mány, egészségügy
találhat üzleti partnert vállalkozásának.
Időpont: Február 23–25.
Az adott eseményre történő regisztráJelentkezési határidő: 2021. 02.17.
ció után, csak ki kell választani azokat
a résztvevőket, akikkel szívesen tár3. Innovatív ötletek piaca Romágyalna. Amint elfogadta a másik fél
niában
a tárgyalást, egy időbeosztás szerint
Téma: mezőgazdaság, kertészet, ICT,
lehetőségük nyílik a felületen az üzleti
villamos- és elektronikai, gépészeti, körmegbeszélés lebonyolítására. Ily mónyezettechnikai, orvosbiológiai mérnöki
don otthonából, vagy az irodájából Üzletfejlesztés karnyújtásnyira tevékenység
tárgyalhat akár a világ másik felén
Időpont: Április 8.
lévő vállalkozások képviselőivel. Az alábbiakban
Jelentkezési határidő: 2021. 04. 07. (a későbnéhány online üzletember-találkozót gyűjtöttünk biekben döntenek arról, hogy személyes vagy
össze. További részletek az eenszeged@csmkik. online esemény lesz-e)
hu e-mail címen kérhetők.
4. Technológia és Üzlet kooperációs napok
1. Construction 2021
Téma: automatizálás, robotika, 3D nyomtatás,
Téma: építőipar, építőanyagok
nyomtatott áramkörök, integrált rendszerek,
Időpont: Február 23–24.
ellátási lánc, információfeldolgozás, szimuláció,
Jelentkezési határidő: 2021. 02. 22.
távoli vezérlés, mesterséges intelligencia, folyamatautomatizálás, alternatív energia
2. Nemzetközi b2b a személyre szabott
Időpont: Április 12–15.
orvoslásról – Life-on-Chip
Jelentkezési határidő: 2021. 04. 04.

Ügyfélfogadási rend változása veszélyhelyzet idején
A járványügyi helyzetre tekintettel képviseleti
irodánk a szokásostól eltérő ügyfélfogadási
renddel működnek. Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Szentesen hétfőn és pénteken 9 és 12
óra között, szerdán pedig 13 és 16 óra között,
Csongrádon kedden 9 és 12 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között, Makón kedden
és csütörtökön 13 és 16 óra között, pénteken
pedig 10 és 12 között kereshetőek kollégáink.
Munkatársaink telefonon hétfőtől csütörtökig
9 és 15 óra között, pénteken pedig 9 és 12 óra
között kereshetőek.

Szegedi és képviseleti irodáink elérhetőségei:
Szeged:
62/554-250, info@csmkik.hu
Hódmezővásárhely:
62/653-742, hmvhely@csmkik.hu
Szentes: 30/388-7429, szentes@csmkik.hu
Makó: 30/534-0821, mako@csmkik.hu
Csongrád: 30/877-9224, csongrad@csmkik.hu
Az alábbi esetekben, kérjük, csak telefonon
vagy e-mailben keressék munkatársainkat:
Járványügyi kérdések: jarvany@csmkik.hu,
62/554-250/9-es hívószám

Egyéni vállalkozók tájékoztatása:
tajekoztatas@csmkik.hu,
62/554-250/3-as hívószám
Kamarai nyilvántartásba vétel:
regisztracio@csmkik.hu,
62/554-250/2-es hívószám
Kivitelező vállalkozó nyilvántartása:
kivreg@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám
A személyes ügyintézés során orrot és szájat
eltakaró maszk és az irodákban kihelyezett
kézfertőtlenítő használata kötelező!
Megértésüket köszönjük!

