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Megkezdődtek a Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum (HSZC) és a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) nyári 
pályaorientációs táborai. A két szervezetnek 
köszönhetően 9 intézmény összesen 13 táborra 
vár 200, pályaválasztáshoz közeledő fiatalt 
Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen és 
Csongrádon. A programokon a legkülönfélébb 
szakmákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok, 

3D-s technikával és a robotprogramozással is megismerkedhetnek pályaválasztás előtt álló tanulók 

Megkezdődtek a nyári pályaorientációs táborok

egyebek mellett a 3D nyomtatást, a robotika 
alapjait tanulmányozzák, de a hagyományos 
szakmák közül például a szakácsok életébe is 
testközelből pillanthatnak be –, hangzott el 
a szakképzési centrum és a gazdasági önkor-
mányzat közös sajtótájékoztatóján.

Dr. Kőkuti Attila, a CSMKIK elnöke kiemel-
te, hogy továbbra is az egyik legfontosabb 
feladatnak tartják a kamaránál a pályaorien-
tációt, mivel a vállalkozásoknál nagy hiány 
van a szakképzett munkaerőből. Üdvözölte, 
hogy több olyan tábor is van, mint a sajtótá-
jékoztatón megtekintett Zöldmérnök tábor, 
melyeken a digitalizáció és a robotika által 
alkalmazott technológiákkal találkoznak a 
fiatalok. Hangsúlyozta, hogy olyan technológiai 
és technikai fejlődésnek vagyunk szemtanúi, 
amely teljesen új szakmákat hoz létre. A ka-
mara erre folyamatosan felhívja mind a cégek, 
mind pedig a tanulók figyelmét, a mostani 
táborokban pedig ízelítőt is kaphatnak ebből 
a diákok. Emiatt is tartották fontosnak, hogy 
támogassák a táborokat, amelyeken fél áron 
vehetnek részt a tanulók.

Mintegy 200 diák vesz részt a táborokban, 
nagy volt a túljelentkezés is, jelenleg már csak 
egy táborba lehet jelentkezni, egy augusztus 
végire, amelyet a Kalmár Zsigmond Szakképző 

Iskolában tartanak –, közölte Hegedűs Zoltán, a 
HSZC kancellárja. Beszélt arról is, hogy nemcsak 
az adott intézmény képzéseit ismerhetik meg a 
tanulók, kirándulnak is: kerékpár- és kenutúrán 
vesznek részt, emellett kalandpark, és számos 
cég meglátogatása is szerepel a programban. 
Mindenképpen az élményalapú szakmabemuta-
tásra igyekeztek helyezni a hangsúlyt. A vásárhelyi 
Cseresnyés Kollégiumban tartott sajtóesemény 

idején egy robotikához kapcsolódó tábor zajlott, 
ahol egy izgalmas Mars- expedícióhoz kötődő-
en készítettek 3D-s technikával eszközöket a 
gyerekek, de volt robotprogramozás és mobil 
applikáció írás is.

43 tábor, 1400 tanuló
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal 

közös táborok mellett önálló szervezésű kama-
rai táborai is vannak a 
kamarának, és a Szent-
Györgyi Albert Agóra ál-
tal szervezett táborok-
ba is bekapcsolódunk 
szakmai kirándulások, 
illetve pályaorientáci-
ós szakmai programok 
szervezésével.

A Hódmezővásár-
h e l y i  S z a k k é p z é s i 
Centrum esetében 11, 
míg a Szent-Györgyi 
Albert Agóra eseté-
ben 24 nyári táborba 
szervezünk szakmai 
programokat, kirándu-
lásokat. A Szakképzési 
Centrum táborai ese-

Dr. Kőkuti Attila (jobbról) és Hegedűs Zoltán 
sajtótájékoztatóján jelentette be a táborok 
indítását.

Mars-expedícióhoz készítettek 
3D-s technikával figurákat 
a táborozó gyerekek.

tében üzemlátogatásokat, szakmai támogató 
programokat, a tanulók utaztatását szervezzük 
és arányosan viseljük a táborszervezés költsé-
geit. Összesen 43 táborba kapcsolódunk be, 
több száz tanuló vesz részt kreatív és speciális 
tematikájú programokban támogatásunkkal.

Június 28-ával indult el az első önálló szerve-
zésű pályaorientációs táborunk Petőfitelepen, 
ezt követően Algyőn folytatódik 2 turnussal, 
amely július 5-én és  július 28-án kezdődik. Saját 
szervezésű táborainkban 60 tanuló teljes heti 
programjáról gondoskodunk. 

A Szegedi Szakképzési Centrum aktivitása 
is jelentős a nyári táborok alatt, fogadják 
iskoláikban a tájékozódni kívánó tanulókat, 
megismertetve velük különböző ágazatokat, 
szakmákat. Terveink szerint csak a nyár fo-
lyamán mintegy 1400, pályaválasztás előtt 
álló tanuló pályaorientációját vállalja fel 
kamaránk. 

A projekt az Innovációs Technológiai Minisz-
térium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a 
projekt, illetve a támogatási szerződés száma: NFA-
KA-ITM-9/2020/TK/05.
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Támogatás a korlátozások által 
érintett önfoglalkoztatóknak
A területileg illetékes járási hivatalhoz be-

nyújtott kérelem alapján egyszeri, a garantált 
bérminimum összegével megegyező, azaz 219 
000 forintos vissza nem térítendő támogatást 
kaphatnak azok az önfoglalkoztatók, akik jogo-
sultak lettek volna ágazati bértámogatásra a 
tényleges főtevékenységük alapján, azonban 
mivel nem volt alkalmazottjuk, ezért nem tudták 
igénybe venni.

Júliusban indul az első GINOP Plusz pályázat
Július 12-étől lehet az első szakaszban pályá-

zatot benyújtani a lezárt üzleti évvel, és leg-
alább 3 fős alkalmazotti létszámmal rendelkező 
kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak a  
GINOP PLUSZ-1.2.1-21-es A mikro-, kis- és közép-
vállalkozások modern üzleti és termelési kihívá-
sokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása című felhívás keretében. 

Minimum 10 millió forint igényelhető, maxi-
mum 70%-os intenzitás mellett, ami technológia-
fejlesztésre fordítható, kiegészítve infrastruktu-
rális beruházással, és egyéb szolgáltatásokkal.

Pályázat benyújtására 3 szakaszban lesz 
lehetőség:

· 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. 
július 19.

· 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 
2021. október 18.

· 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. 
január 17.

Megkezdődött a Magyar Multi 
Program és a Zöld Nemzeti Bajnokok 
felhívásának társadalmi egyeztetése
A Magyar Multi Programban vállalkozások 

30 – 2500 millió forintra pályázhatnak majd 

és a támogatás bizonyos feltételek teljesülése 
mellett részben vagy egészben vissza nem 
térítendővé válik. A felhívásra olyan vállal-
kozások jelentkezését várják majd, amelyek 
tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás 
biztosításával segíthető elő, illetve az olyan, 
gyorsan növekvő cégekét, amelyek a támo-
gatás révén tovább erősödhetnek, ezáltal a 
nemzetközi piacon is érvényesülni tudnak. 
A kérelmeket a jelenlegi tervek szerint 2021. 
szeptember 2. – 2022. szeptember 1. között 
lehet majd benyújtani.

A Zöld Nemzeti Bajnokok pályázat célcsoport-
jába az energiahatékonysági, elektromobilitási 
vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó, 
továbbá az egyszer használatos műanyagokat 
helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat 
előállító és felhasználó vállalkozások tartoznak. 
A felhívásban 20 – 1500 millió forint igényel-
hető majd, ami bizonyos feltételek teljesülése 
mellett szintén részben, vagy egészben vissza 
nem térítendővé válik. Erre azok a cégek jelent-
kezhetnek majd, amelyek IFKA előminősítési 
tanúsítvánnyal és legalább 1 lezárt, teljes üzleti 
évvel rendelkeznek. A kérelmek beadására 2021. 
szeptember 9. – 2022. szeptember 30. között 
lesz lehetőség.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, 
javaslatokat 2021. 07. 10-éig várják a vélemé-
nyezésre kialakított partnerségi fórumban.

Felnőttképzési pályázat indul 
hamarosan
Munkavállalónként félmillió forint felnőtt-

képzési támogatást igényelhetnek majd a 
cégek egy, a nyár folyamán megjelenő pályázat 
keretében, ami a vali.hu oldalon jelenik majd 
meg, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
szervezésében kerül megvalósításra. A 70 

milliárd forintos keretösszeg a belső vállalati 
képzéseken, vagy a felnőttképzéseken való 
részvételt támogatja.

Július 11-éig igényelhető támogatás 
az Irinyi Terv keretében
A magas hozzáadott értékű, nemzetközi pia-

cokon is versenyképes termékek kifejlesztését 
és piacra vitelét támogató Irinyi Terv iparstraté-
giai támogatási programban elnyerhető, vissza 
nem térítendő támogatás maximális összege 
400 millió forint, míg a legkisebb támogatható 
projektméret 142,8 millió forint úgy, hogy a be-
ruházáshoz nyújtható támogatás összegének el 
kell érnie az 50 millió forintot. 

Azért, hogy minél több vállalkozás részesül-
hessen támogatásban, a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a támogatási intenzitás várhatóan 
az idén is egységesen 35 százalékos lesz. A 
megítélt összegeket a vállalkozások többek 
között kapacitás- és termékkínálat bővítésre, a 
termékek piacra vitelére, kutatási és fejlesztési 
tevékenységre, energiahatékonysági és meg-
újuló energia használatát célzó beruházásra 
fordíthatják. 

A támogatási kérelmeket 2021. június 28. és 
2021. július 11. között lehet benyújtani.

Támogatás élelmiszer-ipari üzemek, 
borászatok fejlesztésére
Élelmiszer-feldolgozó üzemek és borászati 

üzemek igényelhetnek vissza nem térítendő 
tőketámogatást eszközbeszerzéshez, megújuló 
energetikai beruházáshoz maximum 100 millió 
Ft-os összegben, maximum 50%-os támogatási 
intenzitással.

A támogatási kérelmeket 2021. július 7. 
és 2021. augusztus 31. között van lehetőség 
benyújtani.

Megnyitjuk mórahalmi irodánkat
Ahogyan azt korábban megírtuk, kamaránk 

januárban átadta legújabb képviseleti irodáját 
Mórahalmon, azonban a tavaszi pandémiás 
helyzet miatt eddig nem tudott ügyfeleket 
fogadni. Az átadáson részt vett dr. Kőkuti 
Attila, a kamara elnöke, Nemesi Pál, a Dél-
alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormány-
biztosa, Nógrádi Zoltán, Mórahalom város 
polgármestere, valamint Fehér Éva, a CSMKIK 
Mórahalom Térségi Szervezetének elnöke.

A járványhelyzet javulását követően az 
István király út 1. szám alatt található ügy-
félszolgálatunk augusztus 1-jén ténylegesen 
megnyitja kapuit. Hetente két alkalommal, 
hétfőn délután és csütörtök délelőtt várja 
az érdeklődő gazdálkodó szervezeteket az 
alábbi lehetőségekkel: 

· Kamarai nyilvántartásba vétel, kamarai 
hozzájáruláshoz kapcsolódó ügyintézés

· Kvitelező vállalkozók nyilvántartásba vétele
· Információk vállalkozás indításához, mű-

ködtetéséhez
· Önkéntes tagsággal kapcsolatos ügyintézés
· Békéltető testületi ügyintézés

Pályázati figyelő

Az iroda elérhetőségei:
6782 Mórahalom, István király út 1.
morahalom@csmkik.hu, 30/792-3897
Nyitvatartás:
hétfő: 13:00–16:00
csütörtök: 9:00–12:00

https://www.csmkik.hu/hirek/tmogats-a-korltozsok-ltal-rintett-nfoglalkoztatkna
https://www.csmkik.hu/hirek/tmogats-a-korltozsok-ltal-rintett-nfoglalkoztatkna
https://www.csmkik.hu/hirek/jliusban-indul-az-els-ginop-plusz-plyza
https://www.csmkik.hu/hirek/megkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztets-egkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztetse
https://www.csmkik.hu/hirek/megkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztets-egkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztetse
https://www.csmkik.hu/hirek/megkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztets-egkezddtt-a-magyar-multi-program-s-a-zld-nemzeti-bajnokok-felhvsnak-trsadalmi-egyeztetse
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz_felhivasok_tarsadalmi_egyeztetese
https://www.csmkik.hu/hirek/felnttkpzsi-plyzat-indul-hamarosa
https://www.csmkik.hu/hirek/felnttkpzsi-plyzat-indul-hamarosa
https://vali.hu/
https://nfsz.munka.hu/
https://www.csmkik.hu/hirek/jlius-11-ig-ignyelhet-tmogats-az-irinyi-terv-keretbe
https://www.csmkik.hu/hirek/jlius-11-ig-ignyelhet-tmogats-az-irinyi-terv-keretbe
https://www.csmkik.hu/hirek/jliustl-lehet-plyzni-lelmiszeripari-zemek-fejlesztsr
https://www.csmkik.hu/hirek/jliustl-lehet-plyzni-lelmiszeripari-zemek-fejlesztsr


4 Kamarai Futár
Krónika

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram 
(GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) vállalásai 
között szerepel  a Magyarországon tevé-
kenykedő kkv-k pénzügyi tudatosságának, 
szemléletének fejlesztése.

Ezen célkitűzéssel összhangban a Program 
egy új, Pénzügyi Vállalkozói Szemléletformálási 
alprojekttel bővül,  amelynek keretében alap-
vető, naprakész, könnyen és saját tempóban 
elsajátítható pénzügyi ismereteket nyújtunk 
a vállalkozások számára.

A Vállalkozz tudatosan! program keretében az 
MKIK célja a kkv-szektor számára versenyképes 
vállalkozói és pénzügyi ismeretek átadása, a 
vállalkozói és a fejlesztési aktivitás növelése, 

valamint a kkv-k pénzügyi tudatosságának fej-
lesztése. A támogatás egyrészt egy interaktív 
e-learning képzés, melyet sikeresen teljesítő első 
1500 vállalat, a számára összeállított, államilag 
támogatott pénzügyi termékekhez kapcsolódó 
finanszírozási dokumentumcsomagot tartalmaz-
za, másrészt ennek véglegesítéséhez nyújtott 
ingyenes szakértői segítséget.

Ezen túlmenően a GINOP PLUSZ fejlesztési 
pályázaton nyertes cégek további +20 pontot kap-
nak,  így az ott elnyert visszatérítendő támogatás 
20%-a vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.

További információ: Kriston Katalin, prog-
ramkoordinátor. Tel: +36 20/373-0293. E-mail: 
kriston2.katalin@mkik.hu

Országos Vállalkozói Mentorprogram

Július 7-én Szegedre érkezett a Pénzügy-
minisztérium GFP HÁT által indított GINOP 
Plusz Kihelyezett Információs Nap. A Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös 
szervezésben megvalósuló rendezvényen 
résztvevők első kézből szerezhettek aktuális 
információkat a 2021–2027 programozási 
időszak pályázati célkitűzéseiről és lehető-
ségeiről, az új forrásokról, külön figyelmet 
szentelve a napokon belül induló GINOP 
PLUSZ-1.2.1-21 pályázatnak. A konzultációval 
egybekötött regionális információs fórumon 
a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság munkatársai tájékoztatták a 
felhívásokkal kapcsolatos tudnivalókról az 
érdeklődőket. 

A bevezető előadás érdekes számokkal mutatta 
be a GINOP Plusz átfogó stratégiai célkitűzéseit: 
a hazai kkv.-szektorban előállított, egy foglal-
koztatottra jutó bruttó hozzáadott érték 2020 
és 2030 között 21,6 százalékkal nőjön (18 500 
euróról 22 500-ra), a foglalkoztatási ráta pedig 
12,5 százalékkal emelkedjen (71,9-ről 85-re). A 
GINOP Plusz tervezett hat prioritása a követ-
kező: Vállalkozásfejlesztés; K+F+I; Fenntartható 
munkaerőpiac; Ifjúsági garancia; Felsőoktatás, 
szakképzés; Turizmus, örökségvédelem.

Az új ciklus első pályázata
A legnagyobb érdeklődést érthetően a július 

12-én induló GINOP PLUSZ-1.2.1-21 (A mikro-, 
kis- és középvállalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatása) című felhívás 
váltotta ki. A pályázók köre, ahogy a címéből is 
következik, a mikro-, kis- és középvállalkozások, 
persze bizonyos feltételek mellett (minimum 3 
fő statisztikai létszám, legalább 1 éves működési 
múlt, kettős könyvvitel stb.)

Utófinanszírozás helyett 
előfinanszírozás
A támogatás formája eltér a korábbiaktól, 

hiszen feltételesen visszatérítendőként indul: 
az összköltség maximum 70%-át elérő vissza-
térítendő támogatás az előre meghatározott 

Július 12-én startol a technológiafejlesztésekkel kapcsolatos első pályázat 

Fókuszban a GINOP Plusz aktualitásai

eredményességi célok elérése esetén részben 
vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 
támogatássá. Talán a legjobb hír az új pályázati 
ciklusban, hogy az előleg a támogatás 100%-a, 
amely a szerződéskötést követően lehívható. A 
fenntartási időszak végén, az eredményesség 
mérési szempontok teljesülés alapján dől el, hogy 
az elnyert támogatási összeg milyen arányban 
alakulhat át vissza nem térítendő támogatássá.

Mikor lehet pályázni és mire?
Érdemes odafigyelni a benyújtás időszakokra 

is, hiszen szakaszos időintervallumokat ad meg 
a felhívás. Az első 2021. július 12. – 2021. július 
19-éig tart (keret: 100 Mrd Ft), a második 2021. 
október 11. – 2021. október 18-áig (keret: 50 
Mrd Ft), míg a harmadik 2021. január 10. – 2022. 
január 17-éig (keret: 50 Mrd Ft). Az előadók 
felhívták a figyelmet arra, hogy a 3. benyújtási 
szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest 
kivételével területi korlátozások nélkül), illetve 
azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak 
be kérelmet, amelyek a felhívás keretében 
tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási 
zónának minősülő településen valósítják meg. 

Ami a támogatható tevékenységeket illeti, a 
következők jöhetnek számításba: Technológiai 
fejlesztést eredményező új eszközök beszer-
zése; Infrastrukturális és ingatlanberuházás; 
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 
Képzési szolgáltatások igénybevétele; Esz-
közbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzése; Megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák al-
kalmazása; Információs technológiafejlesz-
tés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások 
igénybevételét.

Zárul a Magyar Multi Program 
társadalmi vitája
Ami a többi, még ebben az évben megjelenő 

GINOP Plusz pályázatokat illeti, máris figyelni 
érdemes, az a GINOP PLUSZ – 1.1.2. Magyar Multi 
Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint 
jelentős növekedési potenciállal rendelkező 
kkv-k támogatása elnevezésű programra. A 
pályázattal kapcsolatos társadalmi egyeztetés 
éppen most, július 10-én zárul. Ez a pályázat is a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozza meg, 
IFKA-előminősítés szükséges és célcsoportokra 
vonatkozó egyedi belépési kritériumok vannak. 
A támogatás mértéke, összege: 20 millió Ft – 
2500 millió Ft, 30-50% – 100% előleg. Ebben az 
esetben is feltételesen vissza nem térítendő 
támogatásról van szó. A tevékenységek köre 
itt is tág: Technológiai fejlesztést eredményező 
új eszközök beszerzése; Infrastrukturális és 
ingatlanberuházás; tanácsadási szolgáltatások 
igénybevétele; információs technológiafejlesz-
tés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások 
igénybevételét; eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása, külpiaci megjelenés, kísérleti fejlesz-
tés, illetve ennek anyagköltsége; iparjogvédelmi 
oltalomszerzés; minőség-, környezet- és egyéb 
irányítási rendszerek, szabványok bevezetése; 
projektelőkészítés és képzési szolgáltatások 
igénybevétele. 

mailto:kriston2.katalin%40mkik.hu?subject=
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mo-
dern Vállalkozások Programja továbbra is a 
digitális eszközök bevezetésére ösztönzi a 
vállalkozásokat. Tény ugyan, hogy a digitalizáló 
az utóbbi évben nagyobb teret nyert, de nem 
eleget. A hazai vállalkozásoknak áttörést kell 
elérniük közösségi szinten is az üzleti digita-
lizáció tekintetében. Jó hír, hogy erre kiváló 
lehetőséget kínál az előttünk álló európai uniós 
fejlesztési időszak, amelynek – a forrásokat 
tekintve is – szerves része a digitalizáció.

Az első és elérhető pályázati felhívás a 
GINOP PLUSZ-1-2-21, melyben a cégek szinte 
korlátozásmentesen költhetnek korszerű, digi-
tális vállalkozásfejlesztésre. A most megjelenő 

konstrukció még szervesebben épít a Modern 
Vállalkozások Programjának szolgáltatásaira.

Az új EU-s vállalkozásfejlesztési GINOP Plusz-
pályázatokban pedig kizárólag a Modern Vállal-
kozások Programja keretében akkreditált szállító 
minősített, csomagolt szoftvere elszámolható!

A megjelent GINOP PLUSZ-1.2.1-21 konstrukció 
esetében ráadásul az eredményességmérési 
szempontok közé is beszámításra kerül a Mo-
dern Vállalkozások Programja által szervezett 
szakmai eseményeken való igazolt részvétel 
és/vagy a Program által biztosított IKT audit 
lefolytatása.

Sőt, a nevezett szolgáltatások igénybevé-
telével a kevésbé fejlett régióban található 

kkv-k számára a (legfeljebb 70% mértékű) 
feltételesen visszatérítendő támogatás 20%-a 
vissza nem térítendő támogatássá alakítható. 
Emellett a Modern Vállalkozások Programja 
szolgáltatásainak igénybevétele minden eset-
ben díjmentes.

Kijelenthető, hogy uniós forrásból megvaló-
sítani kívánt vállalati digitális fejlesztésekhez 
kizárólag a Modern Vállalkozások Program-
ján keresztül vezet az út. Ennek első lépése 
pedig természetesen a Programba történő 
regisztráció.

További információ: Angyal Lajos, IKT 
tanácsadó. Tel: +36-30-455-7747. E-mail:  
angyal.lajos@ginop-mkik.hu

A Modern Vállalkozások Programján keresztül vezet az út

Átalakítanák a Délép-telep 
belső környezetét

Ahogy Nagy Anna és Mura-Mészáros József 
bemutatta, a szegedi Délép Iparipark Kft. listája 
igencsak hosszú: az út, energia, infrastruktúra 
digitális fejlesztésében, ehhez kapcsolódóan 
a térvilágítás modernizálásában, optika behú-
zásban, eszközbeszerzésben, képzésekben 
gondolkodnak. Az egykori házgyár 41 hektáros 
területén több mint száz partnercég infra-
strukturális szolgáltatását látják el, beleértve 
a villamosenergia- és vizszolgáltatást, illetve a 
belső infrastruktúrák, utak, világítás, zöldte-
rületek működtetését, karbantartását is. Ha a 
pályázatok segítségével bejönnek a terveik, az 
egykori Délép-telep belső környezete jelentősen 
át fog alakulni, fejlettebb és ezáltal vonóbb is 

Ők is pályázni szeretnének
Akik eljöttek a rendezvényre, nyilván nem véletlenül tették, terveik vannak, amelyeket 

pályázati forrás segítségével szeretnének megoldani. A kezdés előtti percekben vállalko-
zókat szólaltattunk meg, hogy milyen fejlesztésekben gondolkodnak, és ha sikeres lesz a 
projektjük, mennyiben lesz más, több a cégük.  

Horváth János Csong-
rádról jött a rendezvényre. 
Cégüknél, a Horváth Lég-
technika Kft.-nél a pan-
démia alatt felépítettek 
egy 700 négyzetméteres 
üzemcsarnokot, és most 
ezt szeretnék gépesíteni. 
„Egy modern légcsator-
nagyártó sort akarunk 
beállítani, ugyanis a ha-
gyományos technológiával 
már nem győzzük kielégíteni a keresletet.” A 
most nyíló első Ginop Plusz éppen jókor jött, 
úgyhogy pályáznak. „A fejünkben össze van 
rakva a projekt, az árajánlatok megvannak, 

lesz a partnerek számára. Új üzletági fejlesztés-
ként pedig az internetszolgáltatást szeretnék 
megerősíteni.  Sikeres projekt esetén, ahogy 
fogalmaznak, a hozzáadott érték jelentősen 
nőni fog nemcsak magában a vállalkozásban, 
hanem a telep egész területén.

Légcsatornagyártó sort akarnak létesíteni
úgyhogy ugrásra készen 
várjuk a július 12-ét” – fo-
galmazott az ügyvezető. 
Ha siker koronázza tervei-
ket, jelentősen többet tud-
nak nyújtani minőségben, 
a gyártási kapacitásuk, il-
letve a termelékenységük 
nőni fog, hiszen az eddigi 
kézi munkát gépek fog-
ják kiváltani. Mindehhez 
kapcsolódik, hogy öt dol-

gozójukat beiskolázzák, akik közül lesz, aki 
a gépek kezelését, mások az angol nyelvet 
fogják megtanulni –, ezt is pályázati segítséggel 
szeretnék megvalósítani.  

 Zöld Nemzeti Bajnokok
Ugyancsak társadalmi egyeztetés alatt van 

július 10-éig a GINOP PLUSZ – 1.3.1. „Zöld Nem-
zeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén 
működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiafejlesztésének támogatása. Pályázati 
feltételek: IFKA - előminősítés, min. 3 fő, min. 
1 éves működési múlt, min. 30 M Ft árbevétel, 
kettős könyvvitel. A támogatás mértéke 20 millió 
Ft – 1500 millió Ft, 100% előleg. Itt is feltételesen 
vissza nem térítendő támogatásról van szó. A 
támogatható tevékenységek köre: Technológiai 
fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; 
Infrastrukturális és ingatlanberuházás (70%); 
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 
Információs technológiafejlesztés – beleértve 
az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét; 
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzése; Megújuló ener-
giaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, 
Kísérleti fejlesztés illetve ennek anyagköltsége; 
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, rend-
szerek, szabványok bevezetése. 

Képezzük a munkavállalóinkat!
A GINOP PLUSZ – 3.2.1 – 21 A munkavállalók 

és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fej-
lesztésén keresztül elnevezésű kiemelt felhívás 
tartalma is felkeltette a vállalkozók érdeklődését. 
Célja pedig éppen a vállalkozások munkahelyi 
képzéseinek támogatása, amellyel a vállalatok 
uniós finanszírozásból támogatott képzéseket 
valósíthatnak meg munkavállalóik fejlesztésé-
re. A támogatott vállalkozások köre széles, a 
mikro-, kis- és középvállalkozásoktól a nagy-
vállalatokig. A támogatás maximális összege 
az előbbiek esetében maximum 50 millió Ft, 
az utóbbiaknál 100 millió Ft. Az előleg itt is a 
megvalósítására megítélt támogatás 100%-a. A 
képzések megvalósíthatóak online formában is, 
a kieső munkaidőre bértámogatás is igényelhető. 

Ennél a pályázatnál tudni kell, hogy majd a 
kormányhivataloknál megjelenő hirdetmény 
alapján lehet a támogatási kérelmeket benyújta-
niuk a vállalkozásoknak, és várhatóan az ősszel 
nyílik meg a lehetőség. Szóba került még egy 
idei pályázat, a GINOP PLUSZ – 2.1.1. Vállalati 
kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzése elnevezésű program, azonban ez 
még csak a tervezés stádiumában van, így erről 
most nem érdemes részletekbe bocsátkozni.

Egy video-előadás is gazdagította az esemény 
programját, amely a Piacfelmérés módszer-
tanát és kapcsolódó mellékleteket mutatta 

be a GINOP Pluszban. A rendezvény végén a 
felmerült résztvevői kérdésekre válaszoltak a 
Pénzügyminisztérium szakértői.
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Helyben nyújtunk segítséget 
Az SZPI Nemzeti Programok Igazgató-

sága (NPI) tanácsadó hálózatának köszön-
hetően helyben nyújtunk térítésmentes 
segítséget a pályázni kívánó hazai magán-
személyek, vállalkozások, önkormányzatok 
vagy akár egyesületek részére. Az SZPI-
tanácsadók konkrét tanácsokkal, útmuta-
tással kísérik végig az érdeklődőket azon 
az úton, ami egy fejlesztéssel kapcsolatos 
ötlet megszületésétől annak sikeres meg-
valósításáig tart. Az SZPI NPI a Közép- és 
Délkelet-magyarországi Térségben öt 
megyét fed le, köztük Csongrád-Csanád 
megyét, ahol Szegeden, Hódmezővásár-
helyen és Szentesen rendelkezik irodával, 
de kérésre a tanácsadók személyesen is 
felkeresik az ügyfeleket/érdeklődőket. 
Elérhetőségeinket megtalálják a https://
www.szpi.hu/#irodak menüpont alatt. 
Társaságunk régóta szorosan együttmű-
ködik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával, évente több tájékoztató 
fórumot szervezünk információk átadása, 
kedvezményezettek támogatása céljából. 
A koronavírus-járvány alatt az információ-
kat online, valamint személyes jelenléttel 
zajló események keretében juttatjuk el az 
érdeklődőkhöz, ezek ingyenesen bárki 
számára hozzáférhetőek; a Kamara a 
honlapján és a hírleveleiben teszi közzé 
ezeket az eseményeket.

Határon átnyúló lehetőségek
Az SZPI Nemzetközi Igazgatósága a ha-

táron átnyúló együttműködési programok 
tervezésében és megvalósításában vesz 
részt. A Társaság keretein belül működnek 
a 2014–2020-as ciklusban megvalósuló 
osztrák–magyar, magyar–szlovák, ma-
gyar–horvát, magyar–szerb, valamint a 
magyar–szlovák–román–ukrán határon 
átnyúló együttműködési programok közös 
titkárságai, a román–magyar, az osztrák–
magyar és a szlovén–magyar programok ún. 

A Széchenyi Programiroda segítségére 
a 2021-2027-es időszak 

 EU-s pályázatainál is számíthat
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI) elsődleges célja és feladata a pályá-

zók tájékoztatása és támogatása az európai uniós pályázatokkal kapcsolatban, amit 
Társaságunk két szakmai üzletágán keresztül valósít meg.

információs pontjai, továbbá az SZPI felel 
az ezen programokban nyertes projektek 
magyar partnerei költségeinek hitelesí-
téséért is. Csongrád-Csanád megyében, 
Szegeden, az érdeklődőket egy kollégánk 
segíti, aki a magyar–szerb határtérség 
fejlesztését célzó Interreg–IPA Magyar-
ország–Szerbia Együttműködési Program 

pályázóinak és kedvezményezettjeinek 
nyújt szakmai támogatást, segítve ez-
zel a projektek, illetve a program sikeres 
megvalósítását. A jelenleg futó 76,6 millió 
euró összköltségvetésű program olyan 

nonprofit szervezetek együttműködését 
támogatja, amelyek Csongrád-Csanád és 
Bács-Kiskun megyékben, illetve a szerbiai 
Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, 
Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és 
Szerémség közigazgatási egységek terü-
letén találhatók. A program céljaival össz-
hangban a projektek természetvédelemre, 
határátkelési kapacitásbővítésre, helyi 
értékeken alapuló turizmusra és kultúrá-
ra, örökségvédelemre, valamint a KKV-k 
foglalkoztatási potenciáljának érvényre 

juttatására fókuszálnak. Csongrád-Csa-
nád megyéből 72 nyertes projektben 16 
településről összesen 88 szervezet vett, 
illetve vesz részt kedvezményezettként 
a programban. 

https://www.szpi.hu/#irodak
https://www.szpi.hu/#irodak
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A megye egyidejűleg a román–ma-
gyar határtérséget felölelő Interreg V-A 
Románia–Magyarország Együttműködési 
Programban is támogatásra jogosult terü-
let; a pályázókat és kedvezményezetteket 
pedig egy információs pontként működő 
szegedi kollégánk segíti. A program kere-
tében rendelkezésre álló közel 232 millió 
eurós fejlesztési forrásokból Romániában 
Szatmár, Bihar, Arad és Temes megye, a 
magyar oldalon pedig Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csa-
nád megye részesülhet. A felhívások során 
összesen 100 kezdeményezés nyert támo-
gatást, amelyből eddig 22 megvalósítását 
kezdte meg összesen 28 Csongrád-Csanád 
megyei intézmény a fenntartható mobilitás, 
a foglalkoztatás-fejlesztés, egészségügyi 
fejlesztések, a katasztrófavédelem, az 
intézmények és állampolgárok közötti 
együttműködés, valamint a közös értékek 
és források védelmének témakörében.

Fontosabb irányvonalak 
2021–2027 között
Jelenleg a 2014–2020-as uniós fejlesztési 

ciklus utolsó pályázati forrásainak lekötése 
zajlik, azonban ezzel párhuzamosan javá-
ban folynak a 2021–2027 közötti periódus 
előkészítő munkálatai mind hazai, mind 
nemzetközi területen. Az EU új hétéves 
költségvetése 2020 decemberében elfoga-



dásra került, így mára az egyes tagállami 
keretek is javarészt láthatóak. A fontosabb 
irányvonalak között a kis- és középvállal-

kozások versenyképességének erősítése, 
a hálózatosodás és digitalizáció, a kuta-
tás-fejlesztés és innováció, az energia- és 
erőforrás-hatékonyság, valamint a klímavé-
delem és a hátrányos helyzetű csoportok 
támogatása szerepel a munkanélküliség 
elleni harc mellett.

9200 milliárd forint érkezik 
A pályázati források hátterét nyújtó 

operatív programokon keresztül mintegy 
9200 Mrd Ft-nyi támogatás érkezik Magyar-
országra. A kifejezetten önkormányzati 
és közösségi fejlesztéseket támogató 
Versenyképes Magyarország Operatív 
Program (ami, illeszkedve a 2014–2020 
közti programhoz Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program Plusz, 
azaz TOP Plusz néven fut) kerete ebből 
mintegy 2000 Mrd Ft-ot tesz ki, célja az 
önkormányzati infrastruktúra (közintéz-
mények, közlekedés, üzleti infrastruktúra) 
fejlesztése. A 2021–2027 közötti időszakra 
szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) 
a 2014–2020 közti időszak eredménye-
ire épít, kerete mintegy 3100 Mrd Ft. 
Célja a hazai kis- és középvállalkozások 
termelékenységének, hatékonyságának 
fokozása, versenyképességének és jöve-
delemtermelő képességének erősítése, 
a foglalkoztatás biztosítása.
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Változtak az áfa-szabályok az e-kereskedelemben
Az elektronikus kereskedelmet érintő 

2021. július 1-jétől hatályos áfa-szabályok-
ban bekövetkező változásokat ismertet-
te a NAV szakértője a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és a szegedi 
Enterprise Europe Network Iroda ingyenes 
online eseményén.

A június 15-ei webináriumon résztvevők Hor-
váthné Huszka Bernadettől, a NAV Központi 
Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási 

Főosztály Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály 
szakértőjétől hallhattak részleteket a többi 
között az egyablakos rendszer kiterjesztéséről, 
a távértékesítés szabályainak változásáról, a 
platformokra, online piacterekre vonatkozó 
szabályokról, a kis értékű importküldemények 
adómentességének eltörléséről, valamint a 
MOSS, OSS, IOSS rendszerekről. 

Az e-kereskedelem 2021. évközi áfaváltozá-
sai című előadás IDE kattintva elérhető.

Megszűntek az üzletekre 
vonatkozó korlátozások
A járványhelyzet miatt korábban elrendelt  

több korlátozás feloldásának újabb szakasza 
lépett életbe az 5,5 millió beoltott elérését 
követően:

· a kórházak és szociális intézmények kivéte-
lével megszűnt a kötelező maszkviselés,

· védettségi igazolvány nélkül is szabad a be-
lépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, 
szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott 
ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális 
rendezvényekre, előadásokra;

· megszűntek az üzletekre vonatkozó korlá-
tozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási 
szabály);

· családi események, magánrendezvények 
esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 
főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkor-
látozás 400 főre emelkedett;

· sportrendezvények, a zenés-táncos rendez-
vények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 
főt meghaladó, szabadtéren tartott egyéb ren-
dezvények tekintetében nem történik enyhítés, 
maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a 
rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és 
továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet 
részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi 
igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete 
mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken;

· az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek 
a jelenléti oktatás visszaállítására.

Júliustól tilos több, 
egyszer használatos 
műanyag forgalmazása
A fenntarthatósági elvek érvényesítése érde-

kében júliustól tilos a műanyag fültisztító pálcika, 
evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika), tányér, 
szívószál, italkeverő pálcika, léggömbökhöz 
rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a 
léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet, és 
az expandált poli sztirolból készült ételtároló 
edény, és italtartó poharak forgalmazása.

A műanyag zacskóknál differenciált szabá-
lyozást vezetnek be, az új előírások szerint 
tilos azoknak a könnyű, egyszer használatos 
hordtasakoknak a forgalmazása, amelyekből 
nagyon nagy mennyiség fogy, és jellemzően 
a pénztárnál megvásárolhatók. Szintén tilos 
július elsejétől azon könnyű műanyag hordtasak 
forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 
15 mikron és afeletti, a biológiailag lebomló 
műanyagból készült kivételével. 

A júliustól tiltás alá eső termékekből még 
korábban felhalmozott, július elseje előtt az 
importőr vagy gyártó által belföldön eladott 
készleteket a rendelet szerint még azok kime-
rüléséig fel lehet használni.

Jogszabályfigyelő
Megjelent a turizmus 
törvény módosítása
Lényeges változás, hogy szeptembertől bekerül 

a kereskedelmi törvénybe a szálláshely-minősí-
tés fogalma, és a minősítés szabályai, részletei. 
Szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési 
eljárás ingyenes lesz, ezt követően azonban 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Előre 

láthatólag az egységes szálláshely-minősítési 
rendszer bevezetése 2022 januárjától fokoza-
tosan kezdődik meg valamennyi magyarországi 
szálláshelyen.

A szálláshelyekhez hasonlóan a vendéglátóhe-
lyek és a turisztikai attrakciók is adatszolgáltatásra 
lesznek kötelesek a Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központ felé. A regisztrációt 2021. 
november 1. napjával kötelesek megkezdeni, 
az adatok szolgáltatása és továbbítása 2022. 
július 1-jétől lesz kötelező.

Fokozatos bevezetéssel indult el 
július 5-én a BIREG 
második fázisa
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

a nemzetközi közúti áruszállításhoz használt 
bilaterális és multilaterális engedélyek jogszerű 
felhasználásának ellenőrzése és nyomon követ-
hetősége céljából elektronikus rendszert (BIREG) 
hozott létre, melynek használata a fuvarozók 
számára a 2021. január 1-jétől kötelező.

A BIREG rendszer fejlesztésének folytatásaként 
– bővített funkcionalitással – a rendszerhasz-
nálat kiterjesztésre kerül a fel- és lerakóhelyek 

engedélykezelésével a Kormányrendelet szerint. 
Az ITM tájékoztatása szerint júliustól a BIREG 
elektronikus felület funkcióbővítésének üteme-
zése az alábbiak szerint várható:

· A rakodóhelyek regisztrációjának kezdete: 
2021. július 5.

· A rakodóhelyek rendszerben történő enge-
délykezelése: 2021. július 26.

· A rakodóhely előzetes járathoz rendelése: 
2021. augusztus 15.

· A rakodóhelyek rendszerben történő hatósági 
bejelentése: 2021. szeptember.

Új ÖVTJ a szépségtanácsadóknak
A végzett szépségtanácsadók vállalkozás 

indításakor eddig azzal a problémával szembe-
sültek, hogy nem tudnak egyéni vállalkozóként 
sminkelést, műszempilla-építést végezni, mivel 
ezek a kozmetika ÖVTJ-kód alá tartoznak, ami 
csak kozmetikus képesítéssel végezhető. 

A kamarákhoz érkező jelzések hatására egyez-
tetést kezdeményezett a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara az illetékes szervezetekkel, aminek 
az eredményeképp új ÖVTJ-kód került megal-
kotásra, mellyel sminkelés, műszempilla-építés 
végezhető szépségtanácsadó OKJ- képesítéssel.

Jön az építőipari monitoring- 
és adatszolgáltató rendszer, 
az Üvegkapu
A Magyar Közlönyben megjelent 2021. LXIII. 

törvény alapján a Kormány által rendeletben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékeny-
ségekhez kapcsolódó foglalkoztatás átlátható-
ságának elősegítése érdekében Nemzeti Építő-
ipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer 
működik majd. 

A rendszer célja a jogszerű építőipari fog-
lalkoztatás előmozdítása, az építőipari szer-
ződéses kapcsolatok nyomon követése, és a 
rendszerbe kerülő adatok elemzési lehetősé-
gének megteremtése, a személyes adatok 
megismerésének lehetőségét kizáró módon. 
A kiegészítő kormányrendelet a későbbiekben 
jelenik meg.

Megszűnt a kötelező maszkviselés

https://www.csmkik.hu/storage/documents/June2021/2021.%20j%C3%BAnius_e-kereskedelem_KIK.pdf
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Dél-alföldi Innovációs Díj 2021

Pozitív tapasztalatokkal, eredmé-
nyes műhelymunkával, és hatékony 
eszmecserével zajlott a Dél-alföl-
di Ipar 4.0 üzleti közösség indító 
rendezvénye. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által 
életre hívott kezdeményezés célja, 
hogy az Ipar 4.0, a digitalizáció 
és a robotika témakörében kap-
csolatépítéssel, adatbázissal és 
rendezvényekkel segítse az érdekelt 
vállalkozások munkáját.  

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara i3 Klubjának ren-
dezvényén tartott első találkozó 
kiemelt feladata volt, hogy a közös 
gondolkodás eredményeként képet 
kapjunk a Csongrád-Csanád megyei 
cégek Ipar 4.0-val kapcsolatos tudá-
sáról, igényeiről, elképzeléseiről. Az 
eseményen olyan cégek vezetői osz-
tották meg egymással gondolataikat, 
amelyek gyakorlati tapasztalatokkal 
bírnak az Ipar 4.0 bevezetésével 
kapcsolatban, vagy digitalizáció-
val, és automatizálással foglalkozó 
beszállítókként naprakész tudással 
rendelkeznek a piaci trendekről.

Az esemény újszerűségét adta, 
hogy a rövid bevezető előadáso-
kat követően a résztvevők profi 
moderálás kíséretében műhely-

Idén tizenkettedik alkalommal 
pályázhatnak a Dél-alföldi Régió-
ban a vállalkozások, valamint a 
feltalálók a három megye területén 
létrejött szellemi alkotásokkal.

A Magyar Tudományos Akadé-
mia Szegedi Akadémiai Bizottsá-
gának elnöksége, együttműködve 
a régió három kereskedelmi és 
iparkamarájával (Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád-Csanád megyei) 

valamint a Dél-alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Közhasznú 
Egyesülettel, 2021-ben tizenkettedik 
alkalommal is pályázatot hirdet a 
Dél-alföldi Régióban a vállalkozá-
sok, valamint a feltalálók által a 
három megye területén létrejött 
szellemi alkotások elismerésére, és 
az innovációs tevékenység, illetve a 
technológiai transzfer támogatása 
érdekében.

Pályázni lehet bármely (a) új, 
(b) saját feltalálói tevékenységen 
alapuló, (c) iparilag alkalmazható és 
(d) piacképes megoldást tartalmazó 
innovációs eredménnyel.

A fent nevezett szervezetek kép-
viselőiből álló szakmai kuratórium 
innovációs díjjal jutalmazza a három 
megye területéről a Szegedi Akadé-
miai Bizottsághoz  2021. szeptember 
30-áig beérkezett pályamunkákat.

A Dél-alföldi Innovációs Díj ki-
írását ezen az oldalon érheti el.

Cél a kkv-k versenyképességének fokozása

Munkában az Ipar 4.0 üzleti közösség

munka keretében dolgoztak. Az 
aktív párbeszéd eredményeként 
kirajzolódott tématerületek – mint 
a K+F hatékonyság, humánerőfor-
rás, oktatás-szervezés – mentén a 
cégvezetők és a kamara munkatár-
sai csoportfeladatként keresték a 
megoldásokat, és alkottak stratégiát 
a szükséges feladatokat illetően.

A közösségépítő esemény az 
innovációs tudás fejlesztését 
célzó RILIAM I.-4.0 projektünk 
(HUSRB/1903/43/0051) részeként 
zajlott, és a folytatásban is szá-
mítunk az Ipar 4.0-ban érdekelt 

vállalkozások részvételére. Az első 
találkozó eredményeként a jövőben 
a többi között céglátogatással, és 
további, a vezetői tudásmegosztást 
célzó alkalmakkal készül a kamara. 
A projekt során 5 magyar és 5 szerb 
hallgató is lehetőséget kap arra, 
hogy elméleti és gyakorlati képzése-
ken tanuljon a szomszédos ország 
intézményeitől és sikeres cégeitől.

A projektben szeptember 27-én a 
mezőgazdasági gépgyártással fog-
lalkozó hódmezővásárhelyi Güttler 
Kft.-nél teszünk látogatást. Október 
20-án pedig egy konferencián kap-
csoljuk össze a kutatásfejlesztés 
iránt érdeklődő vállalkozásokat a 
fiatal kutatókkal. Ebben az évben 
a Riliam keretében szerveződő 
negyedik program a kamarai i3 
Klub lesz, november 11-én, ahol 
a változásmenedzsment kerül a 
középpontba.

Nemzetközi 
üzletember-
találkozók

Bízunk benne, hogy lassan 
visszatérhetnek a személyes üz-
letember-találkozók, de töretlen 
sikerrel zajlanak az online b2b 
események is.  Vegyen részt Ön is 
az Enterprise Europe Network 
által szervezett 
n e m z e t k ö z i 
partnerkereső 
rendezvénye-
ken, és találjon 
cégének új üzleti 
partnereket!

1. Idén október 6-án immár 16. 
alkalommal rendezik meg a Mar-
ketplace Austria Food&Beverages 
2021 élelmiszer-ipari fórumot.

Helyszín: Ausztria, Bécs
Időpont: 2021. október 6.

2. 2021. november 15–18. között 
rendezik meg az Enterprise Euro-
pe Network társszervezésében a 
MEDICA egészségügyi üzletem-
ber-találkozót.

Helyszín: Németország, Düs-
seldorf

Időpont: 2021. november 15–18.

3. A Food Technology 2021 
című online rendezvény kere-
tében december 1–2. között az 
élelmiszer-ipari vállalkozások 
képviselői, szakemberei tel-
jes körű áttekintést kapnak a 
technológiai újításokról, po-
tenciális piacokról, és üzleti 
tárgyalásokat folytathatnak 
a számukra ígéretesnek tűnő 
résztvevőkkel.

Helyszín: online
Időpont: 2021. december 1–2.

Amennyiben felkeltette érdek-
lődését valamely rendezvény, 
kérjük részvételi szándékát a hi-
vatalos regisztráción túl, felénk is 
jelezze az eenszeged@csmkik.hu  
e-mail címen. 

További találkozókat honla-
punkon talál: https://csmkik.hu/
een/esemenyek

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

https://csmkik.hu/hirek/del-alfoldi-innovacios-dij-2021-evi-palyazati-ki%C3%ADrasa
https://csmkik.hu/hirek/del-alfoldi-innovacios-dij-2021-evi-palyazati-ki%C3%ADrasa
https://csmkik.hu/een/esemenyek/marketplace-austria-food-and-beverages-2021
https://csmkik.hu/een/esemenyek/marketplace-austria-food-and-beverages-2021
https://csmkik.hu/een/esemenyek/marketplace-austria-food-and-beverages-2021
https://csmkik.hu/een/esemenyek/medica-fokuszban-az-egeszsegugy
https://csmkik.hu/een/esemenyek/elelmiszeripari-megoldasok-a-21-szazadban-food-technology-2021
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=Nemzetk%C3%B6zi%20%C3%BCzletember-tal%C3%A1lkoz%C3%B3k%20-%20%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s
https://csmkik.hu/een/esemenyek
https://csmkik.hu/een/esemenyek
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Fontos kérdések a tanév végét érintő tudni- 
és tennivalók, melyeket az alábbiakban rend-
szereztünk a tanulószerződéssel, szakképzési 
munkaszerződéssel, valamint együttműködési 
megállapodással tanulókat foglalkoztató kép-
zőhelyek számára. A tanév végén felmerülő 
tudnivalókat a szerint csoportosítottuk, hogy 
a tanulók idén végeznek-e vagy sem.

A befejező szakképzési évfolyamon 
az évfolyamra előírt tanulmányi 
követelményeket a szorgalmi 
időszak végéig teljesítő tanuló 
esetében:
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, vagy 

befejező szakképzési évfolyamán az utolsó taní-
tási nap a középfokú iskolákban 2021. április 30.

Tanulószerződés
A régi szakképzési törvény alapján a tanulói 

pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését 
követő első komplex szakmai vizsga utolsó 
napjáig illeti meg.

A tanulószerződés – a régi szakképzési tör-
vény alapján – a komplex szakmai vizsga utolsó 
napján szűnik meg, függetlenül attól, hogy 
sikeres vagy sikertelen a vizsga.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga 
időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati 
képzésre nem kötelezhető, azonban ebben 
az időszakban a gyakorlati képzést szervező 
vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a 
tanuló számára.  A gyakorlati képzésben részt 
vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex 
szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés 
céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy 
folytató szervezettel történt megállapodás 
alapján gyakorlati képzésen vehet részt. A 
gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben 
az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap 
egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni 
felkészülési időt közvetlenül a komplex szak-
mai vizsga előtt, a gyakorlati képzés idejének 
terhére, összefüggően kell kiadni.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga 
napja közötti időtartamban az adókedvez-
mény valamennyi munkanapra elszámolható, 
amennyiben a tanuló szakképzési intézmény-
ben nem teljesített oktatási napot. A szakmai 
vizsga napja is elszámolható, adókedvezmény 
érvényesíthető rá. Az Szkt. 107. § (2) bekezdése 
értelmében ugyanis csak a „szakképző intéz-
ményben teljesített oktatási napok” kivételek 
az elszámolás alól, a szakmai vizsga napja pedig 
természetesen nem számít oktatási napnak.

Igazoltnak kell tekinteni annak a tanulónak 
a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel 
nem vesz részt valamelyik vizsgán. Számára 
2020/2021. tanév októberében vagy november-
ében kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely 
nem tekintendő javító- vagy pótlóvizsgának. 
Így tanulószerződése is eddig fenntartható.

Szakképzési munkaszerződés
A tanulószerződéstől eltérően, a szakképzési 

munkaszerződés az új szakképzési törvény alap-

Tanév végi tudnivalók, tennivalók
ján megszűnik a szakmai vizsga sikeres letétele 
hónapjának utolsó naptári napján.

Elszámolásra a fent leírtak vonatkoznak, 
azzal a különbséggel, hogy a tanulót, illetve 
a képzésben részt vevő személyt a szakmai 
vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészü-
lés céljából egy alkalommal legalább tizenöt 
munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti 
meg, amelyet a szakképző intézményben 
kell eltölteni.

Nem befejező évfolyamon lévő 
tanulók esetében:

Tanulószerződés
Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd). 

Ezt követően akár már 2021. június 16. nap-
jától meg tudják valósítani a kerettanterv 
alapján előírt 20 munkanapos (140 óra) nyári 
gyakorlatot, melynek leteltét követően pi-

henőidőt kell biztosítani a tanulónak a nyár 
hátralevő részére.

A normatíva a nyári időszakban több, mint a 
szorgalmi időszakban, mivel ezen időszakban 
a tanulónak nincs iskolában teljesített oktatási 
napja.

Szakképzési munkaszerződés
Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd). 

Ezt követően akár már 2021. június 16. napjától 
meg tudják valósítani a programtanterv alapján 
előírt egybefüggő szakmai gyakorlatot.

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő 
személyt a tizennyolcadik életévének betöl-
tése évének utolsó napjáig évente negyven-
öt munkanap, ezt követően évente harminc 
munkanap szabadság illeti meg. A szabadság 
kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, 
tavaszi és nyári szünet rendjére. Ez változás a 
tanulószerződéses foglalkoztatáshoz képest, 
ugyanis ott pihenőidőt kellett biztosítani a 
tanulónak, amely nem munkanapokban került 
meghatározásra. A szakképzési munkaszerződés 
esetén a szabadság kiadásnak feltételei jobban 
hasonlítanak a munkajogi szabadság kiadásához. 
A nyári szünetben legalább tizenöt munkanap 
szabadságot a tanuló kérésének megfelelő 
időpontban egybefüggően kell kiadni. A tanu-
lót, illetve a képzésben részt vevő személyt a 
szabadság tartamára távolléti díj illeti meg. A 
távolléti díjat az esedékessége időpontjában 
érvényes munkabér figyelembevételével kell 
megállapítani.

Azzal, hogy a tanuló szakképzési munkaszer-
ződést kötött – a kivételt jelentő munkanapoktól 
eltekintve –, minden munkanapon szakirányú 
oktatáson vesz részt. A kivétel napok: a tel-
jes egészében közismereti oktatással töltött 
munkanap, a szabadság és a keresőképtelen-
ség időszakának munkanapjai, az Szkt.-ben 
megfogalmazott azon munkanapok, amikor 
szakirányú oktatásra a duális képzőhelyen nem 
kerülhet sor. A fentiekből következik, hogy ha 
a tanuló a PTT-ben meghatározott óraszámot 
és a szabadságát is letöltötte, és még maradt 
a tanévből munkanap, akkor azt a duális kép-
zőhelyen (vagy annak közreműködőjénél) kell 
töltenie. Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy 
ez esetben is az Szkt.-ban meghatározottak 
szerint kell eljárni: „79. § (2) A tanuló, illetve 
a képzésben részt vevő személy szakirányú 
oktatás keretében csak a szakirányú oktatáshoz 
kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására 
kötelezhető (…)”

A normatíva a nyári időszakban több, mint a 
szorgalmi időszakban, mivel ezen időszakban 
a tanulónak nincs iskolában teljesített oktatási 
napja.

Együttműködési megállapodás
A nyári összefüggő szakmai gyakorlatot 2021. 

június 16. napjától el lehetett kezdeni, ugyanak-
kor célszerűbb volt leghamarabb 2021. június 
21., hétfő napjától, hiszen minden megkezdett 
hét teljes hétnek számít tanulói pénzbeli juttatás 
kifizetése szempontjából. Jelenleg hetente a 
tanuló részére 8160,75 Ft jár, mely összesség-
ében tehát a 20 munkanapos nyári gyakorlatra 
32 643 Ft (minimálbér 19,5%-a).

Az Országgyűlés elé benyújtásra került a 
T/16204. számú törvényjavaslat: egyes törvé-
nyeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel 
összefüggő módosításáról, amely várhatóan 
megoldani hivatott több, eddig nem szabályozott, 
illetve finomhangolásra szoruló rendelkezést, 
melyet 2021. június 15-én fogadtak el. 

Várhatóan 2021. július 1. napjától alkalmazandó 
az együttműködési megállapodás esetében az 
alábbi rendelkezés: „A bruttó kötelezettségét a 
MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti mérték hetven százalékával 
csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati 
képzést folytató szervezet az általa a régi Szkt. 
szerint kötött olyan együttműködési megálla-
podásra tekintettel, amely a gyakorlati képzési 
kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti 
tanulóra vonatkozóan az érintett tanuló családi 
és utónevének és oktatási azonosító számának 
megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adó-
év munkanapjai közül csak azon napok vehetők 
figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal 
lefedett időszak eléri a napi hét órát. A bruttó 
kötelezettség csökkentésénél alkalmazandó 
súlyszorzó mértéke 1,0.”

A projekt az Innovációs Technológiai Minisz-
térium 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
112021. nyári szám

Tímárné Staberecz Teréz kamaránk tanács-
adói hálózatának szakértője (okl. közgazda, 
könyvvizsgáló, a Mérleg Adótanácsadó- és 
Könyvelő Iroda vezetője) előadásában a 
szabályozásban bekövetkező folyamatos 
változásokra, és a gyakorlati szakképzéshez 
kapcsolódó dokumentumok bemutatására is 

Online tájékoztató a szakképzési 
hozzájárulás elszámolásának lehetőségeiről

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési hozzájárulás elszámolá-
sának témájában előadást szervezett elsősorban azon gazdálkodó szervezetek számára, 
amelyek jelenleg is részt vesznek képzőhelyként a szakközépiskolai és szakgimnáziumi, 
illetve technikumi és szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésében. A tematikus elő-
adáson áttekintettük a szakképzés finanszírozását, a képzők fizetési kötelezettségeit és 
a szakképzési hozzájárulás terhére lehívható állami támogatás mértékét és módját, a 
gyakorlati képzés felmerülő költségeinek elszámolási lehetőségeit, tanév végi teendőit.

hangsúlyt helyezett. A jogszabályok, kapcsoló-
dó rendeletek változásainak megismerésével 
összehasonlító képet kaphattak a résztvevők 
arról, hogyan változnak a szakképzési hoz-
zájárulás lehetőségei. Ismételten felhívta a 
figyelmet, hogy a törvény munkanapi alapokra 
helyezte a duális képzőhelyek normatív elszá-
molási lehetőségeit, a tanulószerződésnél 
korábban alkalmazott havi normatívákkal 
szemben.

Az előadás érintette a gyakorlati képzés 
kötelező dokumentumainak (jelenléti ív, 
foglalkozási napló, TB-bejelentést igazoló 
dokumentum stb.) körét is, amelyek az elszá-
molások alapjait képezik. A szakmai ismertető 

részletesen bemutatta a szakképzési munka-
szerződésben foglalt kötelezettségeket mind 
a tanulókra, mind a duális képzőhelyekre 
vonatkozóan.

Az előadás több mint száz előzetesen re-
gisztrált résztvevővel zajlott, majd az esemény 
után az előadást visszanézhetőként elér-

hetővé tettük, így 
további jelentős 
számú megtekin-
tést értünk el. Az 
előadás egyaránt 
szólt a duális kép-
zésben részt vevő 
partnereinknek és 
a munkájukat segí-
tő könyvelőknek.

Az előadás meg-
szervezésével tá-
mogatni kívánjuk 
duális partnerein-
ket abban, hogy 

információhoz jussanak, megismerjék az új 
képzési rendszert, naprakészen informá-
ciót kapjanak a változásokról. Támogatni 
szeretnénk a kamaránk által nyilvántartott 
jelentős számú duális képzőhelyet abban, 
hogy a továbbiakban is vállaljanak szerepet 
a szakképzésben, a szakirányú oktatásban.

Az előadó prezentációját kamaránk hon-
lapjáról is letöltheti. Az előadást a kamara 
Facebook-csatornáján nézheti vissza!

A projekt az Innovációs és 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

Így alakul a tanítási rend 
a következő tanévben

Megjelent a következő tanév rendjéről 
szóló rendelet, amely szerint a 2021/2022. 
tanévben a tanítási év első tanítási napja 
2021. szeptember 1., szerda, míg az utolsó 
tanítási napja 2022. június 15., szerda lesz. A 
tanítási napok száma – ha e rendelet másképp 
nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A 
nappali oktatás munkarendje szerint működő 
szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gim-
náziumban és szakiskolában száznyolcvan 
nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy 
befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 
tanítási nap:

a) középfokú iskolákban 2022. április 29.,
b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre 

való felkészítést folytató szakiskolákban 
2022. május 31.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 
október 22. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 
december 21. (kedd), a szünet utáni első 
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A szakgimnáziumban és a szakiskolában 
a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az ok-
tatásért felelős miniszter 2021. szeptember 
utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal 
honlapján.

Bővebben a Magyar Közlöny 2021. évi 105. 
számában olvashatnak erről. 

A projekt az Innovációs Technológiai Mi-
nisztérium finanszírozásában valósul meg a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alap-
rész terhére, a projekt, illetve a támogatási 
szerződés száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

Fontos változások a duális képzéshez kapcsolódó adótörvényekben
A Magyar Közlöny 2021. évi 106. számában je-

lent meg az egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2021. évi LXIX. törvény, amely a duális 
képzéshez kapcsolódóan fontos változásokat 
tartalmaz a szocho-t érintően – alapvetően 2022. 
július 1-jétől, amikor is az adókedvezményre 
vonatkozó szabályozás teljes egészében átkerül 
majd az Szkt.-ből a Szocho tv-be.

A most megjelent módosítások között található 
a 2021. évi LXIX. törvény 81. §-ában a tanulószer-
ződés szocho-mentesítéséről, a 83. §-ában a nor-

matíva legfőbb elszámolási szabályáról, valamint 
a 86. §-ában a tanulószerződésre vonatkozó 
átmeneti szabályról. Az utóbbi jogszabályhely 
tartalmazza továbbá az együttműködési meg-
állapodás utáni normatívaelszámolás módját is.

Fontos kiemelnünk, hogy ez a törvény a 81. 
§-t 2021. június 10-étől, a 83. és a 86. §-okat 
viszont csak 2022. július 1-jétől lépteti hatályba.

Az együttműködési megállapodás elszá-
molhatóságára vonatkozó rendelkezéseket 
tehát ez a törvény csak 2022. július 1-jétől 

teszi alkalmazhatóvá. Az ezen dátum előtti 
időszakra vonatkozó elszámolási szabályt az 
Szkt. folyamatban lévő módosításában várjuk 
megjelenni.

Ezért is várjuk kiemelt figyelemmel, hogy mit 
fogad el az Országgyűlés.

A projekt az Innovációs Technológiai Minisz-
térium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, 
a projekt, illetve a támogatási szerződés szá-
ma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

https://www.csmkik.hu/esemenyek/a-szakkepzesi-hozzajarulas-elszamolasanak-lehetosegei-tanev-vegi-teendok-a-tanuloszerzodesekre-illetve-a-szakkepzesi-munkaszerzodesekre-vonatkozoan
https://www.csmkik.hu/esemenyek/a-szakkepzesi-hozzajarulas-elszamolasanak-lehetosegei-tanev-vegi-teendok-a-tanuloszerzodesekre-illetve-a-szakkepzesi-munkaszerzodesekre-vonatkozoan
https://www.facebook.com/csmkik/videos/352287692983089/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5687c6701ffb68ce2483aa5fde182fd1c8433477/letoltes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5687c6701ffb68ce2483aa5fde182fd1c8433477/letoltes
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21106.pdf
https://www.parlament.hu/web/guest/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=EOeityBb&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D16204
https://www.parlament.hu/web/guest/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=EOeityBb&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D16204


Szakképzés
12 Kamarai Futár

Kamaránk felkérésére, a Covid által sújtott 
turizmus-vendéglátás ágazat képviselői, a 
szakképzés iránt érdeklődő, elkötelezett 
szakemberek, munkacsoportba tömörülve 
fogalmazták meg és gyűjtötték össze az ága-
zat munkaerő-piaci elvárásait. Megismerték, 

Újratervezik a duális szakmai oktatást

A Turizmus-vendéglátás Ágazati 
Készségtanács elé vittük  
a megyei szakemberek javaslatait

Sok szó esett már és még esik is róla, hogy a szakképzés sok tekintetben eltér az eddig meg-
szokottaktól. Különösen a duális képzésbe korábban bekapcsolódó cégek bejáratott, már-már 
rutinszerű feladatait változtatják meg az új jogszabályok. Új fogalmak, új képzési szakaszok, új 
szakmák, új dokumentumok, új finanszírozási rendszer miatt az „újratervezés” fázisába került 
a duális szakmai oktatás.

szakmai szempontból elemezték, értékelték az 
új tartalmakat, módszereket, követelménye-
ket és a számonkérési formákat tartalmazó 
szakmai dokumentumokat.

Megerősítették, hogy egy szakmára úgy 
lehet felkészíteni a tanulókat, a képzésben 
résztvevőket, ha azt egy széles szakmai ala-
pozás és vizsga előzi meg. Ennek a mun-
kának a „termékeként” a véleményekből, 
észrevételekből, módosítási javaslatokból 
összefoglaló anyagot készítettünk. Arról is 
született döntés, hogy megállapításainkkal 
keressük meg a Turizmus-vendéglátás Ágazati 
Készségtanácsot (ÁKT).

Miért őket? Mert a Szakképzés 4.0 alapján a 
készségtanácsok gyakorló szakemberei kísérik 
figyelemmel a saját ágazatukat érintő szakképzési 
szerkezet felépítését, a gazdasági, munkaerő-
piaci, technikai-technológiai folyamatokat; 
szakvéleményt adnak többek között a szakmai 
oktatás időtartamáról, a képzési és kimeneti 
követelményekre (KKK), az ágazati alapoktatás 
szakmai tartalmának meghatározására, továbbá 
előrejelzést készítenek a szakképzés rövid- és 
középtávú fejlesztési irányaira.

Kezdeményezésünk, megkeresésünk meghall-
gatásra talált. Goda Gábort, a szegedi Art Hotel 
séfjét szakértőként személyesen is meghívták 
Budapestre a június 21-én tartott ÁKT-ülésre, ahol 
tolmácsolta a megyei kollégái véleményét. Így 
egyebek mellett azt, hogy sokkal inkább alapo-
zó ismereteket, tudást kell átadni, és érdemes 
az ágazati alapvizsga tartalmát, feladatait is 
átgondolni/újragondolni. 

Kezdeményezésünk az ÁKT-nál más értelemben 
is meghallgatásra talált: az ÁKT elnöke megerő-
sítette, hogy eltökéltek a turizmus– vendéglátás 
szakképzés átalakításában. Kiemelt szerepet 
szánnak a megyéktől érkező visszacsatolásoknak, 
ezeket munkaerő-piaci tényezőnek tekintik. 
Ezért már az idén „országjárásra” indulnak. 
Számítunk rá, hogy az őszi ágazati fórumra 
való meghívásunknak a partnerség jegyében 
Csongrád-Csanád megyében is eleget tesznek.

A projektet az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05 számú 
szerződés alapján finanszírozza.

Készségfejlesztés, kommunikáció, konfliktuskezelés, teljesítmény-motivációs módszerek

Továbbképzést indítunk gyakorlati oktatóknak 
Az idei évben lehetőségünk van a kamarai 

gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás keretein 
belül önkéntesen Készségfejlesztő továbbkép-
zésbe bevonni azokat a gyakorlati oktatókat, akik 
már megszerezték a tanúsítványukat.

A képzés célja, hogy a duális képzésben 
részt vevő tanulókkal foglalkozó, kamarai 
gyakorlati oktatói vizsgával, vagy mestervizs-
gával rendelkező oktatóknak továbbfejlődési 
lehetőséget biztosítson az ön- és társismeret, 
az együttműködés, a kommunikáció, a szte-
reotípiák leküzdése, a konfliktuskezelés és a 
Z-generáció teljesítmény-motivációs módsze-
reinek megismerése területén.

A továbbképzés 16 órás (kétnapos), tartal-
mazza a tréning teljes elméleti tananyagát 
is, a csoportok 12 fősek lesznek. A képzés 
nagymértékben támogatott, a jelentkezőknek 
bruttó 10 ezer Ft önrészt kell befizetniük a 
képzést szervező területi kamaránál. A tré-
ningek várhatóan nyáron és ősszel kerülnek 
megrendezésre. (A konkrét időpontok később 
lesznek kijelölve.)

További információ Dankó Viktóriánál kérhető 
a 62/549-394-es, a 30/455-1494-es és a felnott-
kepzes@csmkik.hu emailen!

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429.
A projekt az Innovációs Technológiai Miniszté-

rium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, 
a projekt, illetve a támogatási szerződés szá-
ma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

Autószerelők, hegesztők, 
kozmetikusok, villanyszerelők

Indulnak a 
mesterképzések

Július 8-án elindulnak a mesterképzések a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében. Gazdasági önkormányzatunk 
képzésén idén 35 szakember vesz részt a kö-
vetkező szakmákban: autószerelő, hegesztő, 
kozmetikus, illetve villanyszerelő.

A megfelelő szakmai végzettséggel és leg-
alább 5 éves gyakorlattal rendelkező jelölteknek 
központi interaktív vizsgán, illetve projektfeladat 
keretében kell elméleti és gyakorlati tudásukat 
bizonyítaniuk. A mestervizsgára felkészítő 
képzés időtartama 180 óra, amely a 30 óra 
vállalkozási ismeret, illetve 40 óra pedagógia 
mellett 110 óra szakmai részt foglal magába.

A 35, mesternek tanuló szakember több 
mint 80 százalékos támogatással, bruttó 84 
ezer forintért vehet részt a tanfolyamon. 
A képzést sikeresen elvégzők a mestercím 
megszerzésével a legmagasabb szintre érnek 
el, amely továbbra is lehetővé teszi, hogy egy 
vállalkozás keretein belül az adott szakmát 
tanuló fiatalokat képezhessenek.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 
2. A és B §-aiban meghatározott felnőtt-
képzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 
B/2020/001775.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429.
A projekt az Innovációs Technológiai Mi-

nisztérium finanszírozásában valósul meg a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alap-
rész terhére, a projekt, illetve a támogatási 
szerződés száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.
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Meghívlak egy ebédre
– Amikor interjút kértem öntől, nagyon kedvesen 

ebédre akart invitálni. Ez már egy déli szokás?
–  Nem ez járt az eszemben, de egyébként 

igen. Ez egy nagyon kedves, szép szokás Szer-
biában. Bármerre járok az országban, az üzleti 
partnereim szinte minden esetben azzal kezdik: 
örülök, hogy itt vagy, meghívlak egy ebédre. 
Megtiszteljük egymást, elbeszélgetünk, kivel 
mi történt amióta nem találkoztunk, meg-
beszéljük, hogy az üzletet hogyan tudnánk 
javítani. Bizalommal vagyunk egymás iránt, 
ami rendkívül fontos az üzleti életben. 
Tiszta üzletet csak úgy lehet kötni, 
ha becsüljük egymást. Egyébként is 
a szerb barátság olyan, hogy akkor 
is meghív egy kávéra, egy ebédre, ha 
nem marad másnapra egyetlen dinárja 
sem. Amúgy rendkívül életre való nép 
a szerb, rengeteg drámán, tragédián, 
összeomláson mentek keresztül, de 
mindig talpra álltak. A hétköznapi 
életben is ilyenek, ha zuhannak is, 
talpra érkeznek, mint a macskák. 

Az első fecske Szabadkán
– Amikor a háború véget ért, akkor 

is így gondolta?
– Különben nem kopogtattam volna 

2000-ben a szabadkai városházán, 
hogy első fecskeként hogyan tudnék 
vállalkozást indítani a városban. Tudtam 
azt, hogy a termékeink – zárak, zárbetétek, 
vasalatok – mennyire fontosak a háború utáni 
újjáépítésben, hiszen ajtók, ablakok mentek 
tönkre a légnyomástól. Ekkoriban már nagyon 
sok szerbiai vállalkozó járt hozzánk Szegedre 
vásárolni, többnyire óvodáknak, iskoláknak, 
kórházaknak szállítottak. Mondogatták is, de jó 
lenne, ha – a határokon való nehézkes átjutás 
miatt is – odaát is lenne lehetőségük vásárolni 
tőlünk. Így amint lehetett, meg is nyitottuk 
a boltunkat Szabadkán. Nagyon nehéz volt a 
kezdet, postával, vasúttal tudtunk csak szállít-
tatni a különböző városokba, de elindultunk. 
Kezdtünk egy kisebb bérleményben, aztán 
egy nagyobban, végül telket vásároltunk, és 
– részben hitelből – megépítettük impozáns, 
virágos üzletházunkat, amire most is nagyon 
büszke vagyok. Azóta is működünk, most már 
több mint 20 éve vagyunk jelen Szerbiában. 

Szerbiában az Év úriembere díjat, idehaza Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Török György

Egymás tiszteletét tartja a  
legfontosabbnak az üzleti életben is

Az idei májust sokáig meg fogja emlegetni Török György.  Az Elzett-Certa Kft. alapítója, a 
Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Szerbiában megkapta az Év úriembere díjat, 
pár nappal később pedig a korábban odaítélt, de a pandémia miatt csak most átadott Magyar 
Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át. A délszláv háború után ő volt az első külföldi 
befektető Szerbiában. Azóta nemcsak idehaza, déli szomszédunknál is megbecsült üzletem-
bernek számít. Fáradhatatlanul hirdeti, mondja, példájával a gyakorlatban is bizonyítja, hogy 
érdemes befektetni, üzleti kapcsolatokat építeni déli szomszédunknál. Ha most varázspálcája 
lenne, a határok sokkal könnyebb átjárhatóságát oldaná meg elsőként. Török György 2020-ig  
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  elnökségi tagja, jelenleg a 6-os osztály osz-
tályelnöke, vállalkozása pedig 24 éve gazdasági önkormányzatunk önkéntes tagja.

Elzett Certa D.O.O. néven vagyunk bejegyez-
ve, főleg nagykereskedéssel foglalkozunk, de 
természetesen minden vásárlót kiszolgálunk. 
Egyébként Szegeden két üzletünk van, az egyik 
teljes egészében nagykereskedéssel foglalkozik, 
a másik kiskereskedéssel is. Árucikkeink 80 szá-
zaléka magyar termék, olyan patinás gyártók 
a partnereink, mint például az EURO ELZETT.

– Sikeres üzletemberként járja Szerbiát, de 
mennyire sikeres Török György, mint munkaadó? 

– Öt-hatszáz üzleti partnerünk van az or-
szágban, akikkel nemcsak üzleti kapcsolatban 

állunk, hanem baráti viszonyban is. Korábban 
valóban állandóan úton voltam, most már a 
két területi képviselőm – Belgrádban és Lec-
kovacon – az én örökmozgó munkatársaim.  
Egyébként is büszke vagyok kollégáimra, akik 
többnyire kezdettől fogva velem dolgoznak – 
Szegeden is és Szabadkán is. Elmehetek akár 
egy hónapra is szabadságra, nyugodt lehetek. 
Mindenki tudja és érti a feladatát. Megkapom 
persze a napi számokat, és természetesen, ha 
probléma van, „kéznél vagyok”, de nem kell 
aggódnom. Ők, a kollégáim vállalkozásom 
legértékesebb „darabjai”.  

Érdemes befektetni Szerbiában
– Ön a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparka-

mara elnöke is. Milyen most a befektetési, illetve 
üzleti környezet Szerbiában?

– Míg 2000-ben kétségkívül bátorság is kel-

lett a szerbiai befektetésekhez, ma már nem. 
Biztonságos és jól szabályozott piacról van 
szó. Fejlett a bankrendszer, az adóhatóság, a 
vám- és adóigazgatás is ugyanúgy működik, 
mint nálunk. Nem véletlen, hogy egyre több a 
külföldi befektető Szerbiában, tele van a sza-
badkai ipari park is. Legutóbb Kikindán jártam 
egy olyan gyárban, ahol speciális alkatrészeket 
gyártanak a franciáknak; az egyik részlegükben 

egy olyan 650 millió eurós speciális 
gépet mutattak, amelyen utasszállító 
repülőkbe gyártanak alkatrészeket, 
turbinákat. És Kikinda kisváros. Belgrád-
ban most a Víziváros építése az egyik 
legnagyobb projekt – építkezik, fejlődik 
az ország, a covid alatt sem állt meg 
az élet, amellett, hogy természetesen 
betartottuk a járványügyi előírásokat. 
Cégem szerbiai forgalma sem esett 
vissza az elmúlt évben, és időarányosan 
az idei számaink is biztatóak. 

– Ahogy említette, a külföldi befek-
tetők is felfedezték Szerbiát, és mi 
magyarok? 

– Mi is. Most már 400-500 magyar 
befektető lehet az országban. A magyar 
kormány támogatja is az úgynevezett 
„tőkekifektetést”, a Vajdasági Magyar 
Szövetség Prospektív Alapítványa 

pedig otthonmaradás jegyében támogatja a 
vállalkozásokat. Ettől még nem győzöm elég-
szer mondani, akivel csak találkozom: jöjjön 
át, tájékozódjon, nézze meg a környezetet, 
s meg fogja látni, érdemes Szerbiában üzleti 
kapcsolatokat építeni és befektetni. 

A Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkama-
ra szeptember–október körül tervez egy 2-3 
napos utat Belgrádba – üzletember-találkozót 
szervezünk a kamarában, ellátogatunk a szerb 
parlamentbe, és elmegyünk Krusevacra is, ami 
szinte még szűz terület a magyar befektetők 
előtt.  Az útra várjuk az érdeklődő vállalkozások 
jelentkezését.

Tegyék átjárhatóvá a határokat!
– Ha lenne egy varázspálcája, mi az a probléma, 

amit elsőként oldana meg? 
– Átjárhatóvá tenném a magyar–szerb határ- 

Török György május-
ban két díjnak örülhe-
tett egyszerre. 
Fotó: Karnok Csaba, 
Délmagyarország

Az év úriembere díj egy igazi úrhölgytől
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átkelőket. Mert most nem azok. A kamionok 
néha 20-30-40 órát is vesztegelnek, nyáron a nagy 
melegben, télen a nagy hidegben. A turisták is 
gyakran szaladnak bele akár 2-3 órás várakozási 
időkbe is – magam is egy applikáció segítségével 
cselezgetek a határátkelők között a kedvezőbb 
átjutás reményében. Június elején részt vettem 
Belgrádban a magyar–szerb kormányközi vegyes 
bizottság ülésén, ott ismét felvetettük ezt a 
problémát, de Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke is felhívta már rá a figyelmet. 
A magyar oldalon kínosan lassú az ügyintézés. 
És elfogadhatatlan a magyar illetékesek válasza, 
hogy kevés az emberük… Oldják meg!

Egy aranyos úriember
– Török úr, hol van otthon, Szegeden vagy 

Szabadkán?
– Szegeden születettem, Szegeden élek, 

szeretem Szegedet – Szabadka meg a szívem 
csücske.

– Az, hogy a szíve déli szomszédainkért is dob-
ban, máshol is észrevették, hiszen a Szegedi Tisza 
Rotary Klub tagjaként a Rotary klubok országos 
elnöksége önt bízta meg a jószolgálati szervezet 
Szerbia-felelősének. Mi a dolga?

– Hogy észre vegyem, hol kell segíteni. Talán 
elég, ha csak Tordát említem, ahol az emlékezetes 
hurrikánszerű vihar lesöpörte a házak tetejéről a 
cserepet. Azonnal jeleztem az országos elnökség-
nek, mi történt, pénzt adtunk, cserepet vittünk 
a településre. Pár évvel ezelőtt, a Duna-menti 

Az Elzett Certa húsz éve telepedett meg Szabadkán

 árvizek idején több tízezer 
eurót ajánlottunk fel, épí-
tőanyagot szállítottunk a 
helyszínre. Szeretek segíte-
ni, szeretek ott lenni, ahol 
várják a segítséget. Emberi 
kötelességünknek is érzem, 
hogy segítsünk egymáson. 

– Ön egy igazi úriem-
ber! – már papírja is van 
róla… A díjat egyébként 
a közéleti, üzleti és tár-
sadalmi élet kiemelkedő 
hölgyei és férfiai számára 
az Úrihölgyek Első Klubja 
elnevezésű szervezet ítéli 
oda 2014 óta Szerbiában.

– Nem tudom, hogy 
történt. Az Év úrhölgye és úriembere (Dama i 
džentlmen godine) egyébként egy rangos díj 
Szerbiában, tavaly a díjazottak között volt Ivica 
Dačić külügyminiszter is. Egy 12 tagú bizottság dönt 
arról évente, hogy kik kapják ezt a megtisztelő 
figyelmet. És most én is – külföldiként, szegediként, 
magyar állampolgárként, Szerbiában.  A belgrádi 
Duna Palotában, egy exkluzív gálán vehettem 
át az elismerést május 11-én – nem tagadom, 
meghatódtam, amikor átadták a kis szobrocskát. 

– És mint kiderült, ezt a dicsőséget még tetézni 
is lehet, hiszen pár nappal később, május 27-én 
rangos magyar állami kitüntetést, a Magyar Arany 
Érdemkeresztet vehette át… 

– Azt hiszem, ez a legnagyobb kitüntetés, amit 
valaha is elérhettem. Úgy meg különösen kedves 
nekem, hogy a vajdasági magyarok közössége 
javasolt az elismerésre. A kitüntetést egyébként 
Áder János köztársasági elnök adományozta 
még tavaly októberben a nemzeti ünnepünkön, 
ám a pandémia miatt csak most került sor az 
átadására. Május 27-én a palicsi Zvonko Bogdan 
Borkastélyban rendezett ünnepségen Csallóközi 
Eszter főkonzultól vehettem át a kitüntetést. 
Kívánhatnék ennél többet? – Magyarországon, 
a Vajdaságban, Szerbiában egyaránt elismerik 
a munkámat. 

Őrfi Ferenc

Környezetvédelem az élelmiszeriparban – Bee-Student  projekt magyarul és szerbül

Tudásra és szemléletformálásra apellálnak

Vállalkozások, élelmiszer-mérnöki szakemberek és 
ösztöndíjas diákok részvételével zajlott a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BEE-Student 
projektje keretében megrendezett Környezetvé-
delem az élelmiszeriparban című tréningünk. A 
magyar és szerb nyelven június 23-án megtartott 
eseményen olyan témákhoz került közelebb a 
hallgatóság, mint a körforgásos gazdaság, a kör-
nyezeti hatások szerepe az élelmiszeriparban, vagy 
a termékek életciklus-elemzése (LCA).

A tréning elsődleges célja a tudásátadás 
volt, amely által innovációs ismeretekre is szert 

tettek a résztvevők. Előadóink voltak: Szabó 
Ferenc környezetvédelmi szakértő, Bodnárné 
Sándor Renáta és Chrabák Péter, a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársai, valamint Prof. dr. Tóthné Szita 
Klára, az LCA Központ elnöke. A prezentációk-
ból kiderült például, hogy a világon feleslege-
sen felhasznált termőterület 150-szer akkora, 
mint Magyarország, illetve, hogy a hazánkban 
termelt élelmiszer-hulladék mennyisége éves 
szinten eléri az 1,8 millió tonnát. Az előadók 
egységesen hangsúlyozták a szemléletformálás 

jelentőségét, hiszen 
szándék nélkül nem 
történik elmozdulás 
a hulladéktermelés 

csökkentése, és a környezetvédelmet erősítő 
alternatív megoldások irányában.

Az Interreg IPA-CBC Magyarország–Szerbia 
Program keretében 2020. november 1-jén indult 
Vállalkozói ökoszisztéma kiépítése – Hallgatói 
vállalkozások határok nélkül című projektünk 
(BEE-Student – Building Entrepreneurial Econ-
system – Student entrepreneurship beyond 
borders, HUSRB/1903/43/0012). A projekt fő 
partnere az Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kara. A projekt fő céljai a hallgatók vállalkozói 
magatartásának fejlesztése és bevonása a 
létező vállalkozói ökoszisztémába, valamint 
a vállalkozások növekedési képességeinek és 
foglalkoztatási potenciáljának érvényesítése 
az új technológiák, folyamatok, termékek vagy 
szolgáltatások fejlesztése és adaptálása révén.

A vállalkozások mellett a tréningen részt 
vettek azok az újvidéki hallgatók is, akiket a 
projekt ösztöndíjprogramjában kiválasztottak. 
A nyertes hallgatók három hónapot töltenek 
majd Magyarországon, ahol élelmiszer-ipari 
vállalkozások mentorálják majd őket, hogy a 
már meglévő szakmai tudásukat gyakorlati, 
vállalkozói ismeretekkel is gyarapítsák.

További információ: Durovic Éva, projekt-
menedzser: +36/30-894-6995
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A hagyományokat folytatva, 
megújult formában, a Somogyi-
könyvtár helyismereti gyűjtemény-
ében fellelt kincseken keresztül 
fonódik egybe múlt és jövő. Idő-
utazásra invitálja az olvasót a 
Múltidézés a Somogyi-könyvtárral 
elnevezésű rovatunk, amely a helyi 
kereskedelem és kézművesség 
kulisszái mögé nyújt betekintést 
hónapról hónapra.

Az 1936. május 30-án, a VIII. Sze-
gedi Ipari Vásár megnyitó napján 
átadott Iparcsarnok fordulópont-
nak számított a város életében. 
Maga az épület az új lendület és 
fejlődési lehetőség szimbóluma 

lett, amely – megérdemelt módon 
– a kézművesiparra fordította a 
városlakók figyelmét, s állandó 
helyszínt biztosított arra, hogy 
bemutatkozhassanak a „külvárosi 
kis mühelyek mélyén megálmodott 
gyönyörü ipari termékek”.

„A sors különös kegyelméből 
az a szerencsés helyzetem, hogy 
szines szavak helyett széttárhatom 
kezemet és ezzel a mozdulattal 
jelezhetem, hogy mit alkottunk. Itt 
áll az iparcsarnok impozáns épülete, 
itt vár megnyitásra a VIII. Szegedi 
Ipari Vásár” – hangzottak Körmendy 
Mátyás, az ipartestület elnökének 
szavai az ünnepi megnyitón.

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarán belül több 
szakmai klub is működik azzal a 
céllal, hogy azonos szakmába, 
érdeklődési körbe tartozó vállal-
kozások képviselői laza keretek 
között tudjanak találkozni. Az 
összejöveteleken a résztvevők 
közötti tapasztalatcserére és a 
munkájukhoz szükséges informá-

ciók beszerzésére van lehetőség 
kötetlenebb formában.

Július 2-án tartottuk a klubveze-
tők soron következő találkozóját. 
A megbeszélésen dr. Kőkuti Attila, 
kamaránk elnöke gazdasági önkor-
mányzatunk stratégiájáról osztotta 
meg gondolatait a résztvevőkkel. 
Kiemelte, a klubok alapvető célja 
az, hogy az önkéntes kamarai tagok 

egy, számukra megfelelő, vonzó 
közösség tagjai lehessenek, ami ál-
tal a kamara megítélése is javulhat. 
A klubok vezetői egyetértettek az 
elhangzottakkal, hozzátéve, hogy 
nagyon fontos a klubok munkájának 
megfelelő kommunikációja, és a 
fiatal generáció bevonzása.

Szakmai klubjainkról bővebben 
IDE KATTINTVA olvashatnak.

Kapcsolatépítő napot tartott 
kamaránk Makó térségi szervezete 
a térség vállalkozóinak május 29-
én, szombaton. Az eseményen 
rövid szakmai előadások mellett 
elismeréseket is átadtunk.

Köszöntőjében Gergely Gábor, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (CSMKIK) Makó Térségi 
Szervezetének elnöke elmondta, 
miután a pandémia miatt rendívül 
nehéz körülmények között kellett 
helytállniuk a cégeknek, bízik benne, 
hogy hamarosan a gyarapodás és 
növekedés időszaka következik. 
Dr. Kőkuti Attila, a CSMKIK elnöke 
köszöntőjében kiemelte, a kamara 
már évek óta nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy felhívja a térség vállal-
kozásainak figyelmét a digitalizáció 
és a modernizáció fontosságára. 
Szerinte ez kulcsfontosságú a ko-
ronavírus-járvány okozta gazdasá-
gi válságból való kilábalásban is. 
 Hosszú távon is ez határozhatja 
meg a cégek versenyképességét, 
és azt, hogy mely vállalkozások 
vehetik sikerrel azt az akadályt, 

amelyet egy a mostanihoz hasonló 
visszaesés okozhat. Ráadásul, a 
digitalizáció eszközeinek hatékony 
alkalmazása meghatározza a ter-
melésben megjelenő hozzáadott 
érték növelésének képességét.

Farkas Éva Erzsébet, Makó város 
polgármestere köszönetet mondott 
a vállalkozóknak, hogy a helyi adó-
bevételek több mint 90 százaléka 
a válság idején is befutott, így az 
önkormányzat meg tudta őrizni 
működőképességét. Hangsúlyozta, 
hogy a turizmusra építik a város 
jövőjét. A beruházások nem álltak le, 
és ezek a helyi vállalkozók számára 
is sok lehetőséget kínálnak, de a 
város igyekszik segíteni is őket – 
például az igényeiknek megfelelő 
szakképzéssel.

Az eseményen dr. Hadik György, a 
Surgy Med Kft. ügyvezetője elnöki 
elismerő oklevelet, míg Fodor Ferenc 
az ESC Elektronikai, Számítástech-
nikai Kft. vezetője, korábbi kamarai 
küldött és térségi elnökségi tag 
pedig térségi elismerő oklevelet 
vehetett át.

Kapcsolatépítő napot 
tartottunk Makón

Kézműves vállalkozói 
tréning a kamarában 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi Iparkamara Kézműipari 
Tagozata  vállalkozói tréninget 
szervezett június 8-án. A rendez-
vény elsősorban középvezetők-
nek szólt, a képzés témakörei 
többek között a következők 
voltak: gazdálkodási ismeretek, 
probléma- megoldás, változások 
kezelése, szemléletváltozás, hi-
telesség, időgazdálkodás, üzleti 
etika, protokoll, tárgyalástechni-
ka, kommunikáció. Az interaktív 
tréningen minden egyes témakört 
gyakorlati példákon keresztül dol-
goztak fel a jelenlévők. A képzés 
során a rendezvény előadója, 
Papp Zoltán makrogazdasági 
adatokat, közgazdasági össze-
függéseket is megismertetett a 
tréning résztvevőivel.

Kamaránk klubvezetői találkoztak

Múltidézés a Somogyi-könyvtárral

Az új lendület szimbólumává vált az Iparcsarnok

https://csmkik.hu/oldalak/klubok


készítményeket keres, amelyek 
adalékanyagok, természetes ösz-
szetevők vagy funkcionális ösz-
szetevők bevezetésén alapulnak, 
másrészt pedig a gyártás javítását 
célzó technológiákat, folyamat és 
a hőkezelések a kenhető zsírok és 
pástétomok minőségének és eltart-
hatóságának növelése érdekében. 
A társaság kereskedelmi megál-
lapodásokra törekszik technikai 
segítségnyújtással vagy technikai 
együttműködési megállapodásokkal. 
(TRES20210525001)

Innovatív ötleteket vagy eljá-
rásokat keres egy holland cég 
antimikrobiális tulajdonságokkal 
rendelkező csomagolóanyagok 
kifejlesztésére az iparilag előállított 
szeletelt kenyér számára.

Egy élelmiszer-összetevőkkel 
foglalkozó holland vállalat innovatív 
ötleteket, vagy folyamatokat keres 
az antimikrobiális tulajdonságokkal 
rendelkező csomagolóanyagok 
kifejlesztésére az iparilag előállított 
szeletelt kenyér számára licencszer-
ződés, kutatási együttműködési 
megállapodás vagy műszaki együtt-
működési megállapodás keretében. 
Ez a felhívás nyílt innovációs kihívást 
jelent. (TRNL20210518001)

Start-up cégeket keres egy 
német cég szoftvermegoldások 
fejlesztésére, amely segítségével 
megtervezhetik a kereskedelmi 
épületek projektjeiben rejlő po-
tenciál előrejelzését.

Egy német építészeti iroda ke-
reskedelmi épületek tervezésével 
foglalkozik a barkácsáruházak, az 
építőanyag-kereskedelem és a ke-
rékpár-kiskereskedelem területén. 
Olyan start-up cégekkel szeretnének 
együttműködni, akik kifejlesztenének 
egy szoftveres megoldást, amely lehe-
tővé teszi ezen ágazatok potenciális új 
építési projektjeinek előrejelzését. Ezt 
úgy kell megvalósítani, hogy a német 
vállalat által összegyűjtött adatokat 
összekapcsolják a területekre és 
az épületekre vonatkozó nyilvános 
adatokkal. Technikai együttműködést 
kínálnak. Ez a felhívás egy innovációs 
kihívás része. (TRDE20210528001)

Szeretne külföldi üzleti partne-
reket találni?

Vegye igénybe az Enterprise 
Europe Network díjmentes szol-
gáltatásait!

Az Európai Bizottság vállalkozás-
fejlesztési hálózata, az Enterprise 
Europe Network kiemelt figyelmet 
fordít a nemzetközi együttműkö-
dések elősegítésére. 

Adatbázisainkban közel 6000 
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

Kiemelt ajánlataink:

KERESKEDELMI 
PARTNERKERESÉSEK

Élelmiszer-ipari, mezőgazdasági 
termékek

Nemzetközi piacokra szállíta-
ná tejtermékeit (pl.: joghurt, tej, 
tejszín) egy román vállalat. A cég 
leendő partnereivel gyártási, vagy 
alvállalkozói megállapodások kere-
tében dolgozna együtt, beleértve 
a saját márkás gyártás lehetőségét 
is. (BORO20210527002)

Vegyipari, kozmetikai termékek
Oroszország Voronyezsi területén 

működő PVC zsugorfólia-gyártással 
és háztartási vegyi anyagok diszt-
ribúciójával foglalkozó cég gyár-
tókkal lépne kapcsolatba. Keresett 
termékek: szaniterek, higiéniai és 
tisztítószerek. Az együttműködést 
disztribútori megállapodás kereté-
ben képzeli el. (BRRU20210521001)

Innovatív és praktikus termékek 
horvát forgalmazója hosszú távú 
forgalmazói együttműködést keres 
festékek, lakkok, az építőipar és a 
barkácsolás területén használatos 
termékek gyártóival. A vállalat érde-
kelt közös vállalkozás indításában 
is. (BRHR20210420001)

Fémipari termékek,  
fémfeldolgozás, gépipar

Fémipari termékekre szakosodott 
romániai társaság európai partne-
rekkel működne együtt értékesí-
tési szolgáltatási megállapodások 

keretében. A román kkv különféle 
kialakítású alumínium- és üvegszer-
kezetek széles palettáját kínálja 
belső lépcsőházi munkákhoz, illetve 
erkélyekhez. (BORO20210520001)

Egy szerb vállalat kiváló minőségű 
mezőgazdasági gépek gyártására 
és szállítására szakosodott. A cég 
kukoricaszedőket kínál a kukorica, 
a merkantil kukorica és a pattoga-
tott kukorica betakarításához. A 
társaság terjesztési megállapodást 
kötne az érdeklődő partnerekkel. 
(BORS20210316001)

Orvosi, gyógyászati termékek, 
eszközök

Egy koszovói disztribútor, amely 8 
éves piaci tapasztalattal rendelkezik, 
új termékkel bővítené a portfólióját. 
Jelenlegi fókuszában a gyógysze-
részeti termékek, gyógyhatású 
készítmények orvosi eszközök, 
Covid-tesztek állnak. A koszovói 
cég disztribútori megállapodást 
írna alá potenciális partnereivel. 
(BRXK20210527002)

Textilipar és ruházati termékek, 
divatcikkek

Egy szlovén textilipari kkv, amely 
környezetbarát termékeket kínál 
újdonsült anyukáknak és babáknak, 
természetes textíliák (pamut, bam-
busz, vászon, kender) gyártóival 
lépne kapcsolatba gyártói együttmű-
ködés keretében. (BRSI20210507001)

Egyéb
Egy török kereskedelmi ügynök 

európai gyártókkal, disztribútorok-
kal lépne kapcsolatba. A disztri-
bútori vagy kereskedelmi ügynöki 
megállapodás keretében vállalná 
a termékek elosztását a török és 
az arab piacok irányában. Kere-
sett termékek: szárított ételek, 
kényelmi termékek, konzervek, 
kozmetikumok, orvosi felszerelé-
sek, gyógyszerészeti termékek. 
(BRTR20210531001)

Egy koszovói vállalat különbö-
ző termékcsoportok gyártóinak 

forgalmazói szolgáltatásokat kínál 
Koszovóban. A cég értékesítési, 
csomagolási és forgalmazási szol-
gáltatásokat nyújt az együttműkö-
dés minden logisztikai aspektusát 
érintve. A vállalkozás különféle 
termékeket keres különféle ipar-
ágakból, forgalmazói együttmű-
ködést kötne azon cégekkel, akik 
érdekeltek a koszovói piacion való 
értékesítésben. (BRXK20210527001)

Német munkaerő-közvetítő 
ügynökség munkavállalókat to-
boroz ügyfelei számára különböző 
szektorokban (többek között az 
egészségügy, mérnöki munkák, 
élelmiszeripar, termelés/gyártás, 
logisztika területén). Megbízható 
európai partnereket keresnek a 
munkaközvetítői szektorban, hogy 
elegendő munkaerőt biztosítsa-
nak Németországnak. Szolgálta-
tási megállapodásokat kötnének. 
(BRDE20210507001)

Online számunk esetén kattint-
son az üzleti ajánlatokhoz tartozó 
referenciszámokra a partnerkeresés 
teljes leírásáért.

Az ajánlatokhoz tartozó cégada-
tokkal kapcsolatban az Ön vállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, 
e-mail cím, weboldal elérhetősé-
ge) bővebb információ kérhető az  
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen 
vagy a 62/554-254-es telefonszámon. 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F 
PARTNERKERESÉSEK
Egy német vállalat olyan üzleti 

ügyeket keres, amelyek intelligens 
padlók adatain alapulnak.

Egy német vállalat intelligens 
padlót fejlesztett ki. Partnereiket 
keresik az intelligens padlók adatain 
alapuló üzleti esetek kidolgozásá-
hoz az épületekben és az építési 
projektekben, vagy az épület au-
tomatizálásában és a hasznosítás 
kezelésében. A vállalat érdekelt az 
ezen adatokon alapuló megoldások 
közös fejlesztésében egy technikai 
együttműködés keretében. Ez egy 
nyílt innovációs felhívás start-up 
vállalkozásnak. (TRDE20210525001)

Hozzáadott értékű készítmények 
és innovatív technológiák a kenhető 
krémek és pástétomok gyártási 
folyamatának javítására.

A kenhető krémek és pástétomok 
gyártására szakosodott spanyol 
vállalat egyrészt hozzáadott értékű 

ÜZLETI AJÁNLATOK – 
2021. július–augusztus

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!

Üzleti ajánlatok
16 Kamarai Futár

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05e4ca4f-05e2-47e8-9841-29be9facf427?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ebe009a-5d9e-4682-8702-d75e471b5899?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e9c4887-7b1d-4592-a5a3-7c508d2050b3?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19c62789-bc54-4f5c-8c55-fb7e6666df0c?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2259817-aa49-473b-99f3-e1e5f740423d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f00e186-ef00-4527-9a10-079ebf5f0241?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50921649-62d1-47f3-82b7-f7961827fa35?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46ef1983-8a55-4456-8c10-945c63386800?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d371b251-35e1-42e1-a641-91ca1ba4f91b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bb4528a-6286-477d-8972-12858012f48d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70c5040-c524-4733-8db7-98338211c1c7?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62413287-41fa-4da0-bb44-3a46849c8a4a?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/605d5e65-d25c-4d61-bfcb-a16b854a00de?OrgaId=hu00131
mailto:futar%40csmkik.hu?subject=


Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartása, elérhetőségei
Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartása, 
elérhetőségei:

Szeged, Párizsi krt. 8–12.
62/554-250
info@csmkik.hu
Hétfő-péntek: 9:00–12:00
Hétfő és szerda: 13.00–16.00

Hódmezővásárhely, Lánc utca 7.
62/653-742
hmvhely@csmkik.hu
Hétfő, szerda: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Péntek: 9:00–12:00

Szentes, Budai Nagy Antal utca 6.
30/388-7429
szentes@csmkik.hu
Hétfő, szerda: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Péntek: 9:00–12:00

Makó, Deák Ferenc utca 29., 
fsz. 7.
(bejárat a Pulitzer sétány felől)
30/534-0821
mako@csmkik.hu
Kedd, csütörtök: 
13:00–16:00
Péntek: 10:00–12:00
 
Csongrád, Fő utca 19–21.
30/388-7429
csongrad@csmkik.hu
Kedd: 9:00–12:00
Csütörtök: 13:00–16:00

Mórahalom, István király út 1.
30/792-3897
morahalom@csmkik.hu
Hétfő: 13:00–16:00
Csütörtök: 9:00–12:00

A nyári időszakra tekintettel előfordulhat 
a fentiektől eltérő nyitvatartás.

Kérjük ügyfeleinket, személyes megkere-
sés előtt legyenek szívesek tájékozódni a  
www.csmkik.hu/kapcsolat oldalon.

Az alábbi esetekben kérjük, továbbra 
is elsősorban telefonon, vagy e-mailben 
keressék munkatársainkat:

Járványügyi kérdések: jarvany@csmkik.hu,  
62/554-250/9-es hívószám

Egyéni  vál lalkozók tájékoztatása:  
tajekoztatas@csmkik.hu, 62/554-250/3-as 
hívószám

Kamarai nyilvántartásba vétel: regisztra-
cio@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám

Tovább bővül könyvelői 
adatbázisunk

Ahogy előző számunkban is megírtuk, 
létrehoztunk egy könyvelői és adószakértői 
nyilvántartást, amelyben a területen dolgozó 
önkéntes kamarai tagjaink kapnak helyet. 
Az adatbázis célja, hogy a gazdálkodó szer-
vezetek megfelelő szakembert találjanak a 
számukra nagy kihívást jelentő adózási és 
számviteli feladatok területén. A nyilvántartás 
tartalmazza a szakértők elérhetőségeit, hogy 
mely területre szakosodtak és mely vállalkozói 
csoportnak tudnak segíteni.

A csatlakozásra továbbra is van lehetőség, 
amelyhez az EZEN A LINKEN elérhető rövid 
kérdőív kitöltése szükséges.

Nyilvántartásunk legújabb tagjai: · Angel 
Consulting Kft. (Szeged) angelconsulting@
invitel.hu, www.angelconsultingkonyve-
les.hu, +36-62 423-669; · Farkas Judit ev. 
(Hódmezővásárhely) farkas.judit.ado@
gmail.com; · Hangai Zsuzsanna ev. (Szeged) 
hangaizs@t-online.hu,+36 30-269-0602; · 
Százalék Könyvelőiroda, Kun Tiborné ev. 
(Szentes) kunneeva@gmail.com.

Az adatbázis a részletes információkkal 
IDE KATTINTVA érhető el

Köszöntjük új tagjainkat!
Újonnan belépett önkéntes kamarai tag-

jaink honlapját a linkekre kattintva érheti el.
2019 URBANLEGEND BIKE Kft. – Szeged
Best Iroda Kft. – Makó
Budai S. Autószerviz Kft. – Szatymaz
Fruzsa Balázs Sándor e.v. – Makó
„PUSZTA-SZEM” Kft. – Pusztaszer
STARDENT 2016 Kft. – Szeged
Szabó Lászlóné e.v. – Makó
Szálka Gaszto Kft. – Szeged
Tamási Péter e.v. – Szeged
T-FOOD Kft. – Mórahalom
TH MÍG Bt. – Hódmezővásárhely
Tóth Csaba e.v. – Hódmezővásárhely

Apropó
172021. nyári szám

Az alapító okirat aláírásával június 8-án 
hivatalosan is megalakult a Dél-alföldi Gaszt-
ronómiai és Turisztikai Egyesület. Az egyesület 
egy hiánypótló szakmai szervezetként funk-
cionálhat az alapítást kezdeményező Bálint 
Ferenc, a Hunguest Hotel Forrás és Goda Gábor, 
a szegedi ART Hotel séfje szerint.

Kamaránk mellett felvették a kapcsolatot 
számos, a régió vendéglátó tevékenység-
ében meghatározó szerepet játszó egység 
és szakmai szervezet képviselőjével, akik 
tudásukkal és szakmai tapasztalatukkal se-
gíthetik az egyesület jövőbeni munkáját. Az 
alapító okiratot június 9-én írták alá, a bírósági 
bejegyzést követően pedig elindulhat az 
egyesület honlapja, valamint Facebook-oldala 
is, melyen a csatlakozási lehetőségekről és 
a további célokról tudhatnak meg többet 
az érdeklődő vállalkozások.

Az alapítók célja, hogy egy olyan gasztro-
nómiai, turisztikai szervezet működhessen, 

ami Csongrád-Csanád megyében összefogja 
a vendéglátás és turizmus iránt elhivatott, 
a megyében meghatározó szakembereket, 
partnereket.  Szándékuk a megyei gasztro-
nómia és turizmus fejlesztése, felemelése, 
valamint az ágazatok érdekeinek érvényesí-
tése. Érdek-képviseleti tevékenységükkel a 
törvényi szabályozások, szakoktatás és szakmai 
utánpótlás nevelésének magas szinten való 
megvalósítását tűzték ki célul. Emellett a me-
gye gasztronómiai hagyományainak ápolása, 
gasztronómiai rendezvények szervezése is 
feladataik között szerepel.

Az egyesület tizennégy alapítója már most 
is jó kapcsolatot ápol több megyei (Cukrász 
Ipartestület) és országos (Pannon Gasztronó-
miai Akadémia, Magyar Bocuse d’Or Akadémia) 
szervezettel, a tankerülettel, a szakképzési 
centrummal, szakképző intézményekkel, ál-
talános iskolákkal, valamint a kamara ágazati 
munkacsoportjával.

Megalakult a Dél-alföldi Gasztronómiai 
és Turisztikai Egyesület

Az egyesület alapítói. Fotó: Frank Yvette, Délmagyarország
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