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5. VállalkozóiNapakamarában

Visszatérési mutatványok tótágasból – Élet 2.0
Immárötödikalkalommalrendeztemeg

a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 
IparkamaraazEnterpriseEuropeNetwork
SzegeddelközösVállalkozóiNapját,amely
formabontó,fiatalosszemléletével,magas
színvonalával immár hagyományosan a kamara 
legsikeresebbprogramjaiközétartozik.Akamara
kereskedelmi- és szolgáltatási tagozatának 
november 4-i rendezvénye a Visszatérés

tótágasból?!címetkapta,amiapandémia
hullámveréseiközöttalighaszorulmagyarázatra,
ámszámoskérdéstvetfelazzalkapcsolatban,
hogy a másfél éve felforgatott világunk ismét 
talpáratud-eállni,éshogyan.Aprogramok
színvonalátolyanismertszakemberekemelték,
mint Füredi Júlia,szervezetpszichológus,HR-
szakember,Moldován András,aJack’sBurger
étteremláncésazAnimalsoftÁllattenyésztési

szoftverfejlesztőcég tulajdonosa,Balogh 
Levente, a SzentkirályiMagyarországelnöke
és társtulajdonosa, vagy éppen Litkai Gergely, a 
Dumaszínházművészetivezetője.Arendezvény
házigazdái, Palotás Sándor, a kamara kereskedelmi 
alelnöke,aDéli-FarmKft.ügyvezetőjeésTóth 
Gáborszolgáltatásialelnök,aPCTradeSystems
Kft.ügyvezetőjeköszöntötteaVállalkozóiNap
résztvevőit.

Füredi Júlia szervezetpszichológus, HR-szak-
ember a Covidról és következményeiről tömö-
ren és velősen úgy fogalmazott, hogy érzelmi 
stressz, trauma, ami történt velünk. És nincs 
rá receptünk, hogy hogyan oldjuk meg, hiszen 
korábban nem volt még ilyen. Nem tudjuk, 
milyen eszközökhöz nyúljunk, milyenhez ne. 

Hullámok között
Azelőadósorravettereakcióinkatajárvány

különbözőhullámainakidején.Mígazelején
az újdonság varázsa hajtotta viselkedésünket, 
benneahitetlenkedéssel,alkalmazkodással,
gyors átállással, lelkesedéssel, ügyetlenkedéssel 
és a kreativitással. Mindenki digitális lett, online, 
együttacsalád,agyerekek…Amásodikhul-
lámnál aztán kiderült, hogy mi az új normális, 
kezdtünkbeleszokniadolgokba,kiderültmi
az,amiflottulmegy,miaz,amitönkremegy.És
perszesokszorolyandologiskiderültközben,
hogy az indulásnál digitalizáció címén kapott 
segítség csak egy ócska laptop volt. 

Sok olyan vállalkozást látni, amelyek megfe-
neklettek a második hullám elejére, lehúzták 
a rolót, vagy éppen azt, hogy tanultak, és 
pillanatok alatt képesek voltak változtatni, 
alkalmazkodni,feljebbcsavarniagázlángot.

Füredi Júlia: Ne erőforrásnak, hanem 
vagyonnak tekintsük az embert

Közbennagyveszteségek
keletkeztek nemcsak anya-
gi,hanememberiértelem-
benis,bevoltunkzárva.
Ésakkorjöttaharmadik
hullám,melybenkétúj
világ lehetősége rajzo-
lódott ki, amikor az, aki 
talpon tudott maradni, 
elkezdett újraépítkezni, 
megpróbáltaösszeszed-
ni azokat a morzsákat, 
amelyek még maradtak 
avállalkozásából,meg-
tanult valamiféle virtuális 
térbenmozogni,valami-
lyen módszertan alapján, 
vagy elkezdte  a régit vinni 
ugyanúgy, ahogy eddig. 
Csakhogyközbenmegje-
lent a fásultság, a fáradás, a lendület hiánya 
amunkahelyükrevisszatérőemberekben.
Mintha sok munkavállaló elkényelmesedett 
volnaakényszerűotthonlétalatt…Ésezzel
mitkezdjenamunkáltató?Anegyedikhullám-
nál már csak kapkodjuk a fejünket: Mi van, mi 
van?–azthittük,hogymárvége.

Amunkáltatókkülönböző
megküzdési technikákat, mód-
szereket választottak a pandé-
mia idejére, mindezt azért, hogy 
megmaradjanak.Ezekközülaz
egyiklegkeresettebbtechnikai
fejlesztésiirányokközétartozik
a távoli menedzsment elérhe-
tőség,hogyanlehettávolról
menedzselniazembereket,
amikor fizikailag nincsenek 
bentamunkahelyükön,csak
képernyőnlátniőket.Ahagyo-
mányos vezetési módszerek 
többnyirecsődötmondtakaz
újhelyzetben.

Változik az ember
Közbenamunkavállalóiol-

dalonisváltozásoktörténtek,
azelmúltbőmásfélévlehetőségetadottaz
önreflexióra.Egészmásfénytörésbekerült,hogy
mifontosazéletben,ésminemannyira.Amunká-
hoz, a munkahelyhez való hozzáállás és viszony is 
változott,amineklegfőbbszimptómájaabizalmat-
lanságésabizonytalanság.Megjelentkörükben
azegzisztenciálisbizonytalanság,aggodalom 

Elő a telefonokkal!
Másrendezvényekkelellentétben,avállal-

kozóinaponnemaztkérikarésztvevőktől,
hogytegyékelamobiltelefonjaikat,hanem
éppenhogy,vegyékelő.UgyanisaMenti-
meternevűalkalmazássegítségévelmég
előadásokközbenisszabad„mobilozni”,
hiszenamoderátoridőrőlidőrebedobegy-
egyeldöntendő,vagyvéleményezőkérdést
azelhangzottakkalkapcsolatban,éskisidő
múlva már meg is jelennek az egy-két szavas 
válaszok,szavazatokazapplikációfelhőjében,
akivetítőn.Apergősrendezvényrésztvevőia
programokközöttiszünetekbensempihentek,
példáulcsoportokbaállva,kvízbenmérték
össze„csapaterejüket”.AMentimeterutolsó
kérdéseazvoltarésztvevőkhöz,hogymit
visznekhazaanapból?Ilyenválaszokérkez-
tek:impulzust,ötletet,tudást,tapasztalatot,
üzleti tippeket, aha-élményt, tanácsokat a 
munkatárskezeléshez,megerősítést,hogy
jó úton járok, kapcsolatokkal gazdagodtam.
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acsaládmenedzselésétilletően,afélelem,a
veszteség(többféleértelembenis),abezártság
érzése, az addikció (a pszichiátereknél soha nem 
látottmértékűaforgalom),amunka–magánélet
határ elmosódása (nehezen tudjuk strukturálni a 
napjainkat),igazságtalanság-érzet(pl.akinekbe
kelljárnia,aztkérdezi,amásiknakmiértnem?),
megjelent a pixelfáradtság (ha együtt vagyunk, 
flottabbulmegy).Egyfrisskutatásbólazderültki,

hogy a mentális egészség is kiemelten fontossá 
vált a munkavállalók számára.

Mi fáj, gyere, mesélj… 
Füredi Júliaszerint tudniakellavezető-

nek, mit akar a munkavállalója, mi az, ami 
nyomasztja,miaproblémája.„Mesélj,mi
vanveled…”Ha rossza főnök,elmennek
az emberek – szögezte le az előadó.Aki

szerintalegnagyobbproblémaabbólfakad,
hogytöbbnyirepusztaerőforrásnaktartják
azembereket,ahelyett,hogyvagyonként
tekintenénk rájuk.Mígazerőforrásthasz-
nálják és kihasználják, a vagyonra figyelnek, 
óvják,ígygyarapodik,képződik,tanul,fontos.
Végül isazéazember,akimegműveli–ami
apszichológiaibiztonságmegteremtését is
jelenti.Élet2.0–jegyeztemegazelőadó.

Kvízkérdéseken törik a fejüket a csapatok 1.

Moldován András, a Jack’s Burger 
étteremlánc és az Animalsoft Állat-
tenyésztési szoftverfejlesztő cég 
tulajdonosa Boldogság a hatékony 
cégkultúra címmel tartott előadást. 
Sok-sok hagyományos munkaadói 
megközelítést meghaladva, ugyanis ő 
ma már ezt a szemléletet vallja: Olyan 
embereket keresünk, akik boldogok 
azzal a munkával, amelyet végeznek! 

Mindent borított
a munkaerő-kereslet 
Aboldogságalapúcégkultúrafelismeréséhez

persze hosszú út vezetett, tanulságos Moldován 
Andráserrőlszólóvallomása,amelymegisadta
előadásaalaphangulatát:
–Énmagammegrögzöttkizsákmányolókapi-

talistavagyok,tőkebefektető,ésabbanhiszek,
hogypénztkeresekazon,hogyemberekdol-
goznaknekem,éslényegesennagyobbértéket
hozzanaklétre,mintamennyibenekemkerülnek.
Ésígyelteltazéletembőlhuszonnyolcév,meg
is gazdagodtam, és minden azt mutatta, hogy ez 
egy sikeres stratégia. Majd egyszer csak elkezdtem 
észrevenni,hogyszósincserről,semmiértelme,
hogyfőnökötjátsszak,erőtfitogtassak,mertott
fognakhagyniazembereim.Egyszerűencsakazért,
mertlehetetlenegyolyankörnyezetbenembereket
kizsákmányolni,amikormunkaerő-keresletvan.
Ezfelrúgottmindent…Azazalapvetőszabály,
amibenénmintmunkáltatófelvettemembereket,

Moldován András: Boldogság a hatékony cégkultúra 

akiknek rajtam múlott a megélhetése, gyermekei 
felnevelése,társadalmihelyzete,megdőlt–egyszer
csakaztmondták,hogy„Figyelj,énlelépek…”

Legjobbak a legjobbakhoz 
– Elkezdtem azon gondolkodni – folytatta a 

cégvezető-előadó–,hogyantudokénegyáltalán
megtartaniembereket.Mamártudom,azon
múlikazegész,hogyvezetőkéntképesekva-
gyunk-emunkahelyünkönkollektívintelligenciát
létrehozni.Ajánlatoskinek-kinekavezetőkközül
otthonatükörelőttfeltennieakérdést:Énjó
főnökvagyok?Alegjobbfőnökvagyok?Mert
ugyealegjobbmunkavállalótakarjukfelvenni.
Olyankereskedőtkeresek,akiacipőfűzőjétis
eltudjaadni,nemhogyazéntermékemet.A
legjobbakviszontcsakalegjobbakhozfognak
elmennidolgozni!

Ahol az emberek 
szeretnek lenni
–Nemazalényeg,hogyfőnökva-

gyok,befektető,munkáltató,enyéma
cég vagy nem. Szerintetek a Google-nál 
bárkitudja,hogykiéavállalat?–tette
felabizonyáraköltőinekszántkérdést
MoldovánAndrás.–Nemszámít.Akol-
lektívintelligenciákolyanközösségek,
aholazemberekszeretneklenni.Nem
afőnökmiatt,nemazért,mertelég
sokafizetésük,nemazért,mertadtak
nekik szolgálati kocsit, hanem mert a 
személyes preferenciájuk valósul meg. 

Avilágcégpéldájánálmaradva,egyállásinterjún
mamárarrakíváncsiakelsősorban,hogyaz
adottszemélyrendesember-e?Azösszestöbbi
akollektív intelligenciából jönnifog.Haaza
személybeleillikabbaacsapatba,amelyikbe
szánják, a csapat úgyis fel fogja húzni, ha nem, ki 
fogjavetni.Afelhatalmazóivállalatikultúrában
érdektelenafőnökszemélye,magaazegész
vállalatjelenikmeg,mintegyélőorganizmus.
Avállalatvezetőnekpedigazadolga,hogyezt
azélőorganizmustfenntudja-etartani,képes-e
olyankörnyezetetteremteni,amibenazoka
rendkívül értékes személyek, akik a társaink, 
jólérzikmagukat–fejtettekiazelőadó.

Útmutató a hatékony cégkultúrához
MoldovánAndrásösszefoglaltaaztazötsza-

bálytis,amelynekbetartásávalkialakíthatjuk 

Moldován András: 
Mindig, mindenben 
a vevő az első.
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aztahatékonycégkultúrát,amialapvetően
aboldogságbólered.Ezektőmondatban:1.
Dolgozzrendszerben!2.Légyigényes!3.Tedd
megma!4.Legyenekterveid!Nyomdagázt!
Ezekreacölöpökreépítettetovábbigondolatait
azelőadó.
Értelmezésébenrendszerbendolgozniazt

jelenti,hogyarendelkezésreállóembereknek,
erőforrásoknakésazidőnekvalamilyenegy-
ségbenkell lennie.Ezeknekastruktúráknak
a létrehozásaavezetőegyik legfontosabb
feladata.Amibenbennevanazis,hogynem
avezetőmondjameg,mitkellcsinálni,őcsak
azokatahidakatrakjabeakülönfélehelyzetek
közé,amitőlműködikakollektív intelligen-
cia.Ahhozpersze,hogyrendszerbentudjunk
dolgozni,birtokábankell lennünkakülsőés
belsőfolyamatokmegértéséhezszükséges
információknak.  

A boldogság kultúrája 
– Minden munkavállalónknak rendelkeznie 

kellalapvetőkulturáliselvekkel,pontannyi-
val,amennyivelmimagunknak,vezetőknekis
rendelkeznünk kell – hangsúlyozta Moldován 
András.–Magaaviszonyugyanis,amineza
rendszerműködik,egykultúraalapúviszony.
Ésezakultúramagaaboldogságkultúrája.

Alapfeltétel,hogymindenkibenkialakuljona
tulajdonosi szemlélet. Tudja, hogy ha valamit 
nemcsinálmeg,nemafőnökévelszúrki,hanem
vállalataközöspénzét, jövőjétégeti.Fontos
továbbáatranszparencia,mindenújmunka-
vállalónak mondjuk el, kik vagyunk, hogy áll a 
vállalat, mit akarunk és hová szeretnénk eljutni. 
Amiutánegykérdésmarad:Akarsz-evelem
jönni?Olyanembereketkell találni,akiknek
kedvük van ahhoz, hogy azt csinálják, amit mi 
isszeretnénk,hacsinálnának.Kellőalázattal
vannakavállalat,aközösségésafeladatiránt.

Az ígéret szép szó
Tartsukbeazígéreteinket!

–figyelmeztetazelőadó.A
létezőlegnagyobbvezetőihi-
bánaktartjabármit,bármikor
megígérniésnembetartani.
Adolgozók70százalékaa
vezetőikmiattmondfel–
emlékeztetett.Azembereket
jellemzőenszakmaikompe-
tenciák alapján akarjuk fel-
venni, akik utána szociális 
kompetenciák alapján fognak 
felmondani.Egyszerűenazért,
mert személyes preferenciá-
juk megvalósítását nem látják 
biztosítottnak,amikomfortérzetükromlásához
isvezet. Ésazamunkáltató,akitovábbrais
izombólakarjamegoldanimunkaügyiproblémáit,
jóútonvanahhoz,hogyajövőnagyvesztesei
közékormányozzavállalkozását.
Axióma,hogymindig,mindenbenavevő

azelső.Azelőadószerintmagánaka fel-
hatalmazói kultúrának a megvalósítása a 
vállalat igényességénekegyik legfontosabb
mérőműszere.Hatudokelégszabadságot
adniazembereknek,haőkúgyérzik,hogy
a munkájuk nem kényszer, és ha olyan csa-
patbandolgozhatnak,amelybenmindenki
éppen azt csinálja, amit szeret, akkor rendkívül 
boldogoklesznek.Azisigazpersze,hogya
személyisége senkinek nem változik meg, de 
a viselkedése igen.  

Megpróbálnak a jobbkezesek 
bal kézzel írni
Mindenki, aki nem képes innovációra, kísér-

letezésre,próbálkozásrakicsiben,ésnemerre
ösztönziazembereit,aholnemlehetnekelégbát-
rakahhoz,hogymegpróbáljanakajobbkezesek
balkézzelírni,aballábasokmegfejelni,azoka
vállalatoksosemfognakelőrejutni–fogalmazott
MoldovánAndrás.Márpedignövekednikötele-
ző.Denemazalegfontosabb,hogymekkora
a profit, az a fontos, hogy a vállalat sikeres 
legyen,aminekúgyisazleszakövetkezménye,

hogynőaprofit.AzelőadóBojár
Gábort(Graphisoft)idézte:Nem
a pénzért dolgozunk, hanem a 
sikerért,deasikertárbevételben
ésadózotteredménybenmérik.

Túlóra szabad akaratból
ATeddmegma!szabálytö-

mörenannyit jelent,hogyaz
aznaprakitűzött feladatotel
kell végezni. De nem mindegy, 
hogyvalakikényszerbőlvagya
szabadakaratábólteszi–,ha
azt csinálja, amit szeret, akkor 
is el fogja végezni a munkát, ha 
kifutamunkaidőből,magától.

Folyamatosanbeszélünkarról,hogymilyenegy
vállalat partnerelégedettségi mutatója, hogy mit 
gondolnakrólunkavevőink,aszállítóink,vagy
éppenavelünkszembenműködőhivatalok,ható-
ságok.Pedignemazafontos!Százszorfontosabb,
hogy a munkavállalóink, elégedettek legyenek. 
Ésezabelsőelégedettségimutatólegyenaz
iránytűnk.Éshiggyük,el,haezműködik,akkora
külsőpartnerekiselégedetteklesznekvelünk.A
kedvességingyenvan,ésjólfizet–jelentettekiaz
előadó,ésmindenkitarrabiztat,hogyhamarabb,
gyorsabbésszebbsikertarathatazzal,habármit
kedvesen tesz.

Bátorság a vezetéshez
– Sikeres vállalatot irányítok, sikeres kol-

lektívával.Ésmitcsinálokezért?–tette



Kvízkérdéseken törik a fejüket a csapatok 2.



Na és?!
MoldovánAndrásgondolkodásárajellem-

ző,hogymiközbenmélypontonasertés-
ágazat, az ezen a területen érdekelt saját 
vállalkozása második féléves vesztesége 
isvárhatóan350-400millióforint lesz,ő
csakaztmondja:Naés?!Nemezalényeg,
hanemhogyegyre jobbakvagyunk,nő
ahatékonyság,egyrekevesebbazállat-
elhullás,éshaa jövőbenfelmegyazár,
dupláját fogjákkeresni.A teljesítmény,
avállalat,aközösségicélok,ahatékony
cégkultúramegőrzéseszámít.Nincsszük-
séghősökre,kollektívintelligenciáravan
szükség–fűztehozzá.
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felakérdéstazelőadó.–Példáulmegte-
remtem a digitális kompetencia feltételeit, 
amiavilágegyik legnagyobbelőrelépését
jelenti.Annakavezetőnek,akinyomjaagázt,
elégbátornakkelllennieahhoz,hogybármit
megtegyen, amit helyesnek gondol a vállalat 
számára.Vállaljadöntéseitésvállaljaönma-
gát. Meri azt mondani, hogy tévedtem, meri 
azt mondani, hogy nem szállítok, mert már 
másodszor nem fizetted ki a számláimat, mer 
szembenézniazzal,mikavállalatésmelyek
azemberekgyengeségei.Ésmerelbocsátani
isemberekethakell–denemaztmondja,
hogy ki vagy rúgva, hanem megérteti vele, 
hogy neki új életpályát kellene választania 
aboldogulásához,ésebbensegítséget is
ajánl neki. 
Azelőadóérdekességkéntmegemlítette,

hogyaTelekommégazévelsőfelébenelindí-
tottegyakciótavállalatonbelül,hogybárki,
aki fel akar mondani, háromhavi fizetést kap. 

–Talána legizgalmasabbtömeges
leépítés volt azelmúlt tíz évben
Magyarországon–jegyeztemeg.Az
ajánlat tartalma persze az volt, hogy 
akinek nincs kedve itt dolgozni, az 
nem is kell a vállalatnak, nyugodtan 
menjen el, segítünk. 

Elégedettség és motiváltság
MoldovánAndrásvégül,összefog-

lalóként,aHerzbergfélekéttényezős
motivációs rendszertmutattabe,
amelyben, ideálisesetben,minda
higiéniás tényezők (fizetés,mun-
kakörülmények,vezetésminősége,
vállalatipolitika),mindamotivációs
tényezők(elismerés,felelősség,fel-
hatalmazás,előléptetésiésfejlődési
lehetőségek)rendbenvannak,magas
szinten állnak. Ekkor elégedett és 
motivált a munkavállaló. 



Kerekasztal: Mi változott az elmúlt másfél évben?

A vállalkozói napok állandó programeleme-
ként ezúttal is fiatal szakemberek, vállalkozók 
osztották meg egymással és a hallgatósággal 
gondolataikat, tapasztalataikat a még mindig 
nem a hátunk mögött lévő pandémiás idő-
szakról. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői 
Czimbalmos Levente, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Modern Vállalkozások Program 
szakmai vezetője, Katkó Krisztina, az Alkimista 
Kulináris Műhely séfje-tulajdonosa; Knezevics 
Viktor, a 3rdGEN Zrt., Creativ_IT Egyesület 
elnöke és Márkusné Laczi Bettina, a Komplex 
Assistant Kft. ügyvezetője. A beszélgetést 
Seres Erika HR- szakember, coach vezette.

Abeszélgetésmoderátoraegyközelmúltbeli
IT-konferenciaszlogenjéreutaltbevezető-
jében,amelyszerintabestpractice(leg-
jobbgyakorlat)utáneljöttanextpractice
(következőgyakorlat) ideje–,ehhezkért
kommentártbeszélgetőtársaitól.Éspersze
szó esett irányváltásról, a változásokhoz 

való alkalmazkodásról, ami természetesen a 
szervezeti kultúrát sem hagyta érintetlenül. 

Czimbalmos Leventeadigitalizációirányábatett
lépésekbenlátjaalegjelentősebbelmozdulást
ajövőirányába,amitaModernVállalkozások
Programjaiszászlajáratűzött.Deadigitalizáció
önmagábanmégnemamegoldás,hanemeszköz
aváltozófeladatok,kihívásokmegoldásához.A
munkavállalóknak is üzent, hogy digitális meg-
oldásokkalnemkiszolgáltatottabbaklesznekaz
emberek,hanemsegítségéveléppenkreatívabb,
magasabbhozzáadottértékűfeladatokattudnak
elvégezni. Végezze a gép a rossz munkát, az 
embermegajómunkát–tettehozzá.Ésnem
arra kell fókuszálni, ami nincs, hanem, ami van, 
vagyamilehetséges.Egyébkéntavilágsemlesz
olyan,mintvoltkorábban.

Katkó Krisztina a pandémia egyik nagy vesztes 
szektorát,arendkívülmagaseszköz-ésenergia-
génnyeldolgozóvendéglátástképviselte.Azelmúlt
évetsajátvállalkozásábanissokknaknevezte.A
pandémiaazonbanközelebbvittekonyhájáta

közelbenfellelhetőregionálisalapanyagok-
hoz.A„romokalól”kibújvaráiskényszerültek
atakarékosságra.–A jövőbenigyekszünk
elfelejteniatöbbezerkilométerrőlhozott
alapanyagokat, nem fogjuk lézerkarddal felvágni 
a kacsamájat, és a nyesedéket is felhasználjuk, 
igyekszünk minimalizálni a veszteségeket. Ezzel 
párhuzamosanmegtanulunktűzönfőzni,sütni
–amiaskandinávterületekrőlindultorganikus,
fenntartható konyhát jelenti  –, osztotta meg 
konyhatitkaitaVállalkozóiNaprésztvevőivela
kulinárisműhelyséfje.

Knezevics Viktorszerintasokkotelsősorban
az okozta, hogy milyen gyorsan meg tudnak 
változniakörülmények.Arrakellfelkészülni,
hogyamahozottjódöntésünk,nembiztos,
hogyholnapisazlesz.Ésakiehhezasebes-
séghez nem tud alkalmazkodni, és nem tud 
együttműködni, lemarad.Ésnemszégyen
kérdezni,tanulni másoktól.Abizonytalan-
ságbanazisbiztos,hogysokkaltöbbetkell
foglalkozniazemberekproblémáival,mint
korábban.Megkellkérdezni:Mittehetek
érted?Emellettavezetőkommunikációjá-
nakérthetőnek,átláthatónakésőszintének
kell lennie – amit mondok, azt csinálom, és 
amitcsinálok,aztmondom.Ésmégvalami:
Tudjuk-e,melyekalegkritikusabbfolyamatok
cégünknél,kikakulcsemberek,melyekaleg-
fontosabbbeszállítóink,éshavelüktörténik
valami,mitfogunktenni?

  Márkusné Laczi Bettina elmondta, a pan-
démiaugyanletudtafékezniaműködésüket,
deagondolkodásukatnem.Abizonytalanság
miatt nehéz volt ugyan tervezni, de part-
nereiknél is azt tapasztalta, azok ugrották 
megjólazakadályokat,akikmegpróbáltak
gyorsan reagálni a változásokra. Megálltak 
egypillanatra,deterveztek,ésléptek.Külö-
nösfigyelmetfordítottakalegértékesebbre,
erőforrásaikmegőrzésére,alkalmazottaik
egybentartására,motiválására,avállalkozás
stabilitásánakmegőrzésére,fejlesztésére.Ezt
hívjáknextstepnek,akövetkezőlépésnek,
vagyiselőregondolkodásnak.Ésmégvalami,
ha valamikor, most, a pandémia alatt tényleg 
kiderült,hogykimilyenvezető.

A Mentimeter alkalmazás segítségével  
a rendezvény résztvevői mobiljaikkal 
vissza-visszatérőn szavazhattak.

Czimbalmos Levente, Katkó Krisztina, Knezevics Viktor  
és Márkusné Laczi Bettina válaszolt Seres Erika kérdéseire.



6 Kamarai Futár
Vállalkozói nap – Határok nélkül

BEE-Studenttréningakamarában

Mi kell a nemzetközi sikerhez?

A Vállalkozói Nap elengedhetetlen prog-
rampontja a Jam Session, amelyben a villám-
kérdező hagyományosan Palotás Sándor, a 
kamara kereskedelmi alelnöke, akik pedig az 
azonnali válaszokat „rögtönözték” a váratlan 
helyzetekről, döntéseikről: Litkai Gergely, a 
Dumaszínház művészeti vezetője és Balogh 
Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke 
és társtulajdonosa. 

Litkai Gergelynek emlékezetes az a nap, amikor 
bejelentettékazárást,ugyanisaddigra65ezer
jegyetadottelelővételbenaDumaszínház.
Hálásangondolaközönségükre,ugyanisszin-
teazösszesjegyetáttudtáktennikésőbbre,
csakkisszámbankellettviszafizetniükazárát.
Ilyenkorderülki,mitiséregylovebrand–je-
gyeztemeg.Atúléléshezperszemásiskellett,
saját streaming platformot hoztak létre, amivel 
legalábbafixköltségeiketkitudtáktermelni.A
Dumaszínháznál az a rugalmasság is sokat segít 
arendkívülihelyzetekben,hogymindenkiérta
másikmunkájáhozis,voltúgy,hogyaművészeti
vezetőisjegyeketárult.Litkaiegyébkéntopti-
mistapragmatistánaktartjamagát.Különösen
hangzik, de a járványhelyzet pluszt is adott az 
előadóművészeknek.Mentekahovácsaklehetett,
jöttaközönségahovácsakjöhetett,ésebbena
„kockázati”közösségbenméginkábbegymásra
találtakelőadókésközönségük.Ettőlmégaz
előadásokisjobbaklettek–,állítjaaDumaszínház
művészetivezetője.Valószínű,kevesentudnák
helyesenmegtippelni,hogymiveltöltötteLitkai 
Gergelyabezárásokalattrászakadtszabadidőt:
erdőtvett,ésletetteazerdőművelővizsgát.
Mertelkezdteérdekelniazerdő.

Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország 
elnökeéstárstulajdonosaszentülhiszi–ésaz

Hogyan lehet sikeresebb a vállalkozá-
sunk nemzetközi szinten? Milyen lehető-
ségeket biztosítanak az uniós szabályok, 
és pályázatok? Milyen az exportképes 
vállalkozás? – ezekre a kérdésekre is 
választ kaphattak a résztvevők kamaránk 
Határok nélkül sikeresen című rendezvé-
nyén november 16-án.
AtréningetaBEE-Studentprojektünk

keretébenszerveztük,amelynekfőcélja,
hogyamagyar–szerbhatármentirégióból
csatlakozóösztöndíjashallgatókhasznál-
ható vállalkozói ismereteket sajátítsanak 
el,azeseményekenrésztvevőkkv-kpedig
újtechnológiákkal,lehetőségekkelbővít-
sék cégeiket.
Arendezvényendr. Pelle Anita,azSZTE-GTK

egyetemi docense az unió és a cégek kapcsolatát 
bemutatvaaVállalkozásoknemzetköziesedését
segítőEU-sszakpolitikák,vállalkozásindításaz
EU-bancímmeltartottelőadást.Prezentációjá-
banazüzletiszabályokéslehetőségekpontos
megismeréseérdekében,hasznostájékoztató
felületeket,szervezeteketmutatottbe,köztük
akamaránkbanisműködőEnterpriseEurope
Networkhálózatátis.ŐtkövetteKovács Rezsuk 
Dávid,aSolvElectricTechnologiesKft.business

managere,akiarrólbeszéltahallgatóságnak,
hogyhogyanlehetalegtöbbetkihozniazuniós
pályázatokból?Sajáttapasztalataitmegosztva
gyakorlati tanácsokkal szolgált, hangsúlyozva a 
tudatos stratégiai, pénzügyi tervezés fontossá-
gátapályázatokkiválasztásában,ésahozzájuk

kapcsolódóvállalásokban.AtréningGyimesi 
László,aMysticNailsHungaryKft.ügyvezető
igazgatójánakinteraktívelőadásávalzárult,
amibőlkiderült,milyenazexportraérdemes
termék, és az exportra képes vállalkozó.  
GyimesiLászlóazidő-ár-minőséghármasának
megvalósulásántúl,aCharlesDarwinhoz
köthetőidézetnyománavállalkozások
esetébenishangsúlyozta,hogyasiker
kulcsa az alkalmazkodás a megváltozott 
körülményekhez.Aelőadásokelérhetők
honlapunkon. 

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 
Econsystem – Student entrepreneurship beyond 
borders, HUSRB/1903/43/0012). A projekt fő 
partnere az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara.

További információ:ĐurovićÉva,projekt-
menedzser:+36/30-894-6995

Jam Session Litkai Gergellyel és Balogh Leventével

életisigazolta–,hogyaminőségiélelmiszerek,
a hiteles márkák, valódi értékek megmaradnak, 
túlélikaválságokat.Bebizonyosodott,habajvan,
méginkábbaprémiumtermékeketválasztják
azemberek.Azelnökelmondta,avilág leg-
jobbtechnológiájávalgyártjákazásványvizet,
túlnyomásossterilacélcsövekenjönavíz,ami
mégazemberáltalkilélegzettlevegővelsem
találkozik.Mindentőlmentes,biztonságosa
rendszer,akáregygyógyszergyárban.Haúgy
tetszik,ősiformájábankapjukvisszaavizeta
Szentkirályipalackjaiban–jegyeztemeg.Mindeh-

hezjárulegy–BaloghLeventemegfogalmazása
szerint – nem is 21., hanem 22. századi mátrix 
rendszerűmenedzsmenttechnológia.Mostis
kétszámjegyűanövekedésük,márnemgyőzik
kapacitással,amegnövekedettkeresletmiatt
kétújüzemcsarnokotépítenek.Amipediga
PET-palackoksorsát illeti,acégelnökenem
abetiltásában,hanemabetétdíjasbegyűjté-
sébenlátnáamegoldást,amiazEurópaiUnió
legtöbbországábanévtizedekótajólműködik.
Ésafeldolgozásaismegoldott.Csakátkellene
venniarendszert!–jegyeztemeg.

Derűs pillanatok a Jam Session programban – az asztaloknál 
Litkai Gergely,  Balogh Levente és  Palotás Sándor. 

https://csmkik.hu/hirek/mi-kell-a-nemzetkzi-sikerhez-rning


72021. november
Aktuális – Szakképzés

Válaszokat kaptunk a szakképzési jogszabályok 
változása kapcsán felmerült kérdésekre

Jogszabályfigyelő
Fókuszban a védelmi intézkedések,
 a kötelező oltás, és a kapcsolódó 
forrásszerzési lehetőségek
Azelmúlthónapbanajárványhelyzettelösz-

szefüggésbenhozottvédelmi intézkedések
körekibővült:kötelezővé vált a maszkviselés 
számos beltéri helyszínen, a munkáltatók köte-
lezhetik munkavállalóikat az oltás felvételére. 
Akapcsolódógazdaságikárokmérséklésére
mégelérhetőekegyespénzügyikonstrukciók.
November20-átólismétmaszkotkellvisel-

niazüzletekben,abevásárlóközpontokban,
a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a szín-
házakban,amozikban,amúzeumokbanés
sportrendezvényeken.Abeltérikulturálisés
egyébrendezvényeken,azedzőtermekben,az
uszodákban,afürdőkben,valamintavendéglátó
üzletekbenpedigazottdolgozóknakkötelező
amaszkhasználat.Arészletesszabályok ITT 
olvashatóak.
Amunkáltatóamunkavégzésfeltételeként

szabhatjamegavédőoltásfelvételét,45napos
határidővel.Azadolgozó,akiorvosiigazolástkap
arról, hogy számára ellenjavallt az oltás felvétele, 
nemkötelezhetőazoltásfelvételére.Hanem
veszifelhatáridőreazoltástazérintettdolgozó,
egyévfizetésnélküliszabadságraküldhető,
eztkövetőenfelmondássalmegszüntethetia
munkáltató a munkaviszonyt.
November30-áigmégigényelhetőamaximum

10 millió forintos Kamatmentes Újraindítási 
Gyorskölcsön, amit a járvány miatt nehéz gaz-
daságihelyzetbekerültvállalkozásokmásodik
alkalommalisigénybevehetnek.Aveszélyhelyzet
idejealattmégigényelhetőazÖnfoglalkoztatók 
kompenzációs támogatása, ami 219 000 forintnak 

A 2021. év második fele sem telt el szak-
képzésre vonatkozó jogszabályok változása 
nélkül, amely maga után vonja a kérdéseket, 
mind a vállalkozások, mind a további partnerek 
részéről. Az ITM, MKIK, NAV, valamint további 
szakmai szervezetek jogszabályi változásokra 
feltett kérdéseinkre az alábbi témakörökre 
bontva küldték meg válaszaikat.

Védőoltás kötelező elrendelése szakkép-
zési munkaszerződéses tanulók esetében
Amunkahelyek koronavírus elleni védelmé-

ről szóló 598/2021. (X. 28.) Kormányrendelet (a 
továbbiakbanRendelet)2. §-ában leírtaknak 
megfelelőenamunkáltató a munkavégzés 
feltételeként állapíthatja meg a védőoltás fel-
vételétazonfoglalkoztatottakesetében,akik
arendelethatálybalépéseelőttaztmégnem
vettékfel.Arendeletmeghatározzaalehet-
ségesjogkövetkezménytisavédőoltásnaka
munkáltatóáltalmeghatározotthatáridőnbelüli
felnemvételeesetén(fizetésnélküliszabadság,
munkaviszonyazonnalihatályúfelmondása).A
Rendeletszerintiszabályozást,ahogyarendes

munkavállalókesetében,aduálisképzőhelyen
megvalósulószakirányúoktatásbanismindaddig
alkalmazni kell, amíg a veszélyhelyzet fennáll, és 
amígarendeletszerintiszabályozáshatályban
van.Afizetésnélküliszabadságelrendelésea
szakképzésimunkaszerződéskeretébentörténő
foglalkoztatás során is fennáll, és a munkaviszony 
megszüntetésénekesetköreiazSzkt.-banmeg-
határozottakhozképestkiegészülnekaRendelet
2.§(9)bekezdéseszerintiesetkörrel.ARende-
letbenmegfogalmazottaknemértelmezhetőek
a szakirányú oktatás teljesítésére vonatkozó 
kötelezettségteljesítésealólifelmentésként.

Betegszabadság elszámolása
Abetegszabadságidejérefizetetttávollétidíj

pénzügyi-elszámolásiszempontbólugyanúgy
viselkedik,mintamunkabér,tehátaz Szkt. 107. § (2) 
bekezdés a) pontjának értelmében elszámolható.

„Vegyes” napok a törvénymódosítás után
Csakakkorfordulhatelő,hogyazonosnapon

közismeretioktatás isvan,ésduálisképző-
helynél tartott szakirányú oktatás is, hogyha 

azonos helyszínen kerül sor a foglalkozásokra 
(például,haaduálisképzőhelyegyesszakirányú
oktatásifoglalkozásokrabérbevesztermeta
szakképzőintézménytől).
AzITMszakmaivéleményealapjánezenspeciális

esetekbensemszerencsésatörtnapielszámo-
lásbevezetése.Szükségtelenülbonyolítanáaz
elszámolást,ésmivelnemteszikötelezővéa
jogszabály,ezértarugalmasabbmegoldástkell
támogatni.Egyrésztilyenhelyzetbenistöre-
kedjenekaszereplőkarra,hogytömbösítéssel,
többféleórarendváltakozásávalelkerüljéka
„vegyes”napokat.Hamégisadódikilyenspeciális
eset,amelybenúgy„vegyes”egynap,hogyaz
megfelelazSzkt.35.§(2)bekezdésének,akkor
attólfüggőenszámítaszakképzőintézményben
teljesített oktatási napnak, vagy a duális kép-
zőhelyentöltöttnapnak,hogyaznapholvolta
tanulónaktöbbfoglalkozása.

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.

megfelelőtámogatástjelent,azon,alkalmazott
nélkülműködőmikrovállalkozásoknak,akikazért
nemvoltakjogosultakágazatibértámogatásra,
mert nincs munkavállalójuk.

Hatósági áras üzemanyag, 
emelkedő energiaárak
November15-étőlháromhónapighatósági

áraleszazESZ-95-ösminőségifokozatúmo-
torbenzinnekésadízelgázolajnak.Ahatósági
árat, vagyis a legmagasabb kiskereskedelmi 
árat bruttó 480 Ft/lösszegbenállapítottákmeg.
Mivelarendeletkizárólagazüzemanyagtöltő

állomásokszámáraírelőkötelezettségeketés
határoz meg szankciókat, ezért kamaránk jelezte 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a 
jelenlegiszabályozássalvalóegyetnemértését.
Olyanközösteherviselésenalapulószabályozás
bevezetésétjavasoljuk,amibiztosítja,hogyaz
ellátási láncmindenszereplője,valamintaz
állam is arányosan részt vállaljon a hatósági 
árralösszefüggésbenkeletkezőveszteségekből.

November 26-áig várjuk a megyei vállalkozások 
részvételét az MKIK GVI legújabb kérdőíves fel-

mérésében,amitannakérdekébenindított,hogy
megismerje a hazai vállalkozások véleményét és 
tapasztalataitazelmúltidőszakbanérzékelhető
energia- és üzemanyagárak növekedésével kapcso-
latban.Annakérdekében,hogyminélrészletesebb
éspontosabbképetalkothassunkazáremelkedés
gazdaságikövetkezményeirőlésavállalkozásokra
gyakorolt hatásairól, nagyon fontos, hogy minél 
többcégvéleményétmegismerjük.

Marad az átjárhatóság a SZÉP-kártya 
zsebei között, adócsökkentés jön, 
és minimálbér-emelés
2022.szeptember30-áigmeghosszabbította

aKormányalehetőségetarra,hogyazegyes
alszámlákrautaltSzéchenyiPihenőKártyajut-
tatástaszolgáltatóaSzéchenyiPihenőKártya
elfogadóiszerződésétőleltérőenazeredeti
alszámlánálmeghatározotttevékenységikörébe
tartozószolgáltatásellenértékénekmegfize-
téséreegymásikalszámlánlévőegyenlegetis
elfogadhatja,valamintakártyabirtokosazegyes
alszámlákonlévőpénzeszköztmásikalszámlá-
nál meghatározott szolgáltatás ellenértékének 
megfizetéséreisfelhasználhatja.
Bejelentették,hogy2022.januárelsejétől2,5

százalékponttalcsökkenaszociálishozzájáru-
lásiadómértéke,megszűnika1,5százalékos
szakképzésihozzájárulás,10százalékracsökken
akisvállalatiadókulcsa,ésmeghosszabbítjáka
kis-ésközépvállalkozásokkedvezményétisa
helyiiparűzésiadóban,ígyjövőreismaximum
1százalékadótfognakfizetni.
Aláírtákabérmegállapodást,amiszerintjövőre

agarantáltbérminimum260ezerforintranő,a
minimálbérpedig200ezerforintraemelkedik.

https://csmkik.hu/hirek/szombattl-ezeken-a-helyeken-ktelez-a-maszkvisel
https://www.csmkik.hu/hirek/msodszor-is-ignyelhet-az-jraindtsi-yorsklcsn
https://www.csmkik.hu/hirek/msodszor-is-ignyelhet-az-jraindtsi-yorsklcsn
https://csmkik.hu/hirek/tmogats-a-korltozsok-ltal-rintett-nfoglalkoztatkna
https://csmkik.hu/hirek/tmogats-a-korltozsok-ltal-rintett-nfoglalkoztatkna
https://csmkik.hu/hirek/vllalkozi-felmrs-az-energia-s-zemanyag-rak-emelkedsnek-hatsarl
https://csmkik.hu/hirek/vllalkozi-felmrs-az-energia-s-zemanyag-rak-emelkedsnek-hatsarl
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Csakazértis egészség! – Orvos-természetgyógyász a Humán Klubban

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a szakképzési hozzájárulás elszámo-
lásának témájában ismét előadást szervezett no-
vember 3-án azon gazdálkodó szervezetek számára, 
amelyek részt vesznek képzőhelyként a szakkö-
zépiskolai és szakgimnáziumi, illetve technikumi 
és szakképző iskolai tanulók duális képzésében.

Kamaránk átfogó tájékoztatást és konzultációs 
lehetőségetbiztosítagyakorlatiképzésfelmerülő
költségeinekelszámolásilehetőségeiről,amelyre
szeretettel várjuk az érintett vállalkozásokat 
ésazokkönyvelőirodáit,valamintaszakképző
intézményekképviselőit.
Azelőadásmegszervezéséveltámogatnikívánjuk

duálispartnereinketabban,hogytájékozódjanak,
megismerjék az új képzési rendszert, naprakész 
információt kapjanak a változásokról.

Változnak a szabályok
Azújszakképzésitörvényszerintielőírások-

nakmegfelelően180gazdálkodószervezetet
vettünknyilvántartásba,amelyekazújengedély
birtokábantudjákképezniaszakmajegyzék
szerintszakmáttanulókat.Amegkötöttszak-
képzésimunkaszerződésekresajnosnemlátunk
rá, információt csak a vállalkozásoktól és az 
iskoláktólkapunk.(Akorábbigyakorlat,mely
szerintatanulószerződéseketellenjegyeztük
ésnyilvántartottuk,megszűnt.)
Azelőadáshagyományosnaktekinthető,

évente kétszer igyekszünk megszervezni ezt a 
tájékoztatót,hogyasűrűnváltozójogszabályok
ismeretét,követésétésalkalmazásátsegítsük.
Azutóbbiidőszakjelentősjogszabályváltozásai
2021.július1-jétőlléptekhatályba,majdszep-
tembertőlegyújabbnagyváltozástörtént,és
márelőreláthatóa2022-esévbenhatálybalépő
továbbijelentősváltozás.

Tímárné Staberecz Teréz kamaránk tanácsadói 
hálózatánakszakértője(okl.közgazda,könyv-
vizsgáló,aMérlegAdótanácsadóésKönyvelő
Irodavezetője)előadásábanaszabályozásban
bekövetkezőfolyamatosváltozásokra,ésa
gyakorlati szakképzéshez kapcsolódó dokumen-
tumokbemutatásáraishangsúlythelyezett.A
jogszabályok,kapcsolódórendeletekváltozá-
sainakmegismerésévelösszehasonlítóképet

AkikfigyelmesenkövetikaHR-szakmaaktuális
problémáit,megoldásravárófeladatait,azok
tudják, milyen aktuális kérdésekre várnak vála-
szokat.Ezekközülcsaknéhány:mittegyünk,
hogy a kiégést elkerüljük, a lelki egyensúlyunk 
megmaradjon;irodavagyhomeoffice;hogyan
tartsukmegamunkaerőt?
KamaránkésaHumánSzakemberekOrszá-

gosSzövetsége(HSZOSZ)legutóbbiHumán

Klubjánakvendégedr. Budai László Károly,  
orvos-természetgyógyász, germán gyógytu-
dományterapeutavolt,aki2019-benmárjárt
aklubban.Orvos-természetgyógyászkéntazt
vallja, hogy igazán akkor tudunk tartós és valós 
minőségiéletetélni,hatudjuk,ismerjük,mi
miértalakulkiaszervezetünkben,tisztában
vagyunkazzal,hogyahétköznapiéletsorán
felmerülőélethelyzetekmilyenhatássalvannak

abiológiaitestünkre.Ezértisfogalmazódott
megbenneagondolat:abiológiámnemelle-
nünk,hanemérettünkdolgozik!
Szerinteazegészség,haalegdrágábbkincsünk,

akkor tudnunk kell, hol, mit és hogyan tegyünk 
azért,hogymegőrizzük,vagyhaszükséges,akkor
visszaszerezzük.Azelőadóamegbetegedések
háromútjábólezúttalafizikaiéskörnyezetiténye-
zőketemelteki,melyekmostigencsakaktuálisak.

Onlineésszemélyestájékoztatóaszakképzésihozzájáruláselszámolásánaklehetőségeiről

Naprakész információkkal segíti  
duális partnereit a kamara

kaphattakarésztvevőkarról,hogyhogyan
változnakaszakképzésihozzájáruláslehetőségei.

Elszámolás munkanapi alapokon
Ismételtenfelhívtaafigyelmet,hogyatörvény

munkanapialapokrahelyezteaduálisképzőhelyek
normatívelszámolásilehetőségeit,atanulószerző-
désnélkorábbanalkalmazotthavinormatívákkal
szemben.Azelőadásérintetteagyakorlatiképzés
köteleződokumentumainak(jelenlétiív,foglalko-
zásinapló,TB-bejelentéstigazolódokumentum
stb.)körétis,amelyekazelszámolásokalapjait
képezik.Aszakmaiismertetőrészletesenbemu-
tattaaszakképzésimunkaszerződésbenfoglalt
kötelezettségeketmindatanulókra,mindaduális
képzőhelyekrevonatkozóan.

Facebookon a szakértők
Együttműködéstépítettünkkiegyországosan

szerveződőkönyvelőicsoporttal,melyelsősor-
banaFacebookonfogjaösszeaszakértőket,
közel5700 taggal tartanakkapcsolatot.A
csoport neve: Könyvelői kihívások.Acsoport
vezetője-kezelőjeZádori Jácint lehetővétette
azegyüttműködésünkkeretében,hogyamai
előadásunkközvetlenülmegosztásrakerülebben
aszakértőicsoportban.Köszönjük,hogyminél
szélesebbkörbenelérhetjükazérintetteket.

Minden kérdésre megkapják a választ 
Aszemélyesrészvételsajnosajárványhely-

zetnekmegfelelőenkorlátozottvolt,deennek

ellenéreatöbbmint20főszemélyesrészvételét
lehetővétettük.Aközel150regisztráltonline
résztvevőrészbenélőbenbecsatlakozottaz
előadásba,vagyelfoglaltságáhozmértenutólag
visszanézhetteazelőadást,amiakorábbigya-
korlatszerintonlinemegtekinthetőésutólag
elérhető,visszanézhetőaCSMKIKFacebook
oldalánésYouTube-csatornáján, ígytovábbi
jelentősszámúmegtekintéstérünkelfolya-
matosan.Azelőadásidőtartamaalattírásban
kérdéseket lehetettküldeniazelőadónak,
amelyeketazelőadástkövetőenmegválaszolt,
majdtovábbikéthétenát,jelenlegis,várjaa
kérdéseket a témához kapcsolódóan.
Azelőadásmegszervezésével támogatni

kívánjuk duális partnereinket és a munkájukat 
segítőkönyvelőketabban,hogyinformációhoz
jussanak, megismerjék az új képzési rendszert, 
naprakészen információt kapjanak a változá-
sokról. Támogatni szeretnénk a kamaránk által 
nyilvántartottjelentősszámúduálisképzőhelyet
abban,hogyatovábbiakbanisvállaljanakszere-
petaszakképzésben,aszakirányúoktatásban.
Azelőadóprezentációjakamaránkhonlapján

ezen az oldalon érhető el,  emellett a teljes 
előadásvisszanézhetőkamaránk YouTube-
csatornáján.

A projekt az Innovációs és 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

https://csmkik.hu/hirek/nzze-vissza-vissza-a-szakkpzsi-hozzjruls-elszmolsrl-tartott-online-tjkoztatnkat
https://www.youtube.com/watch?v=ICfIfb6A7sk
https://www.youtube.com/watch?v=ICfIfb6A7sk
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Hamarosan újra szakmák versenyeznek

Szakképzés
92021. november

A 2021/2022. tanévben a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny országos döntőjét, a ko-
rábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az MKIK 
a Szakma Sztár Fesztivál keretében immáron 
15. alkalommal szervezi meg, amelynek részét 
képezik a területi kamaráknál megvalósuló 
írásbeli területi előválogató versenyek. A 
versenyfelhívás alapján 2022. január 10. és 
január 25. között szervezzük meg az SZKTV 
és OSZTV versenycsoportok, szakképesítések 
területi előválogató versenyeit, amelyre közel 
400 tanulót várunk.

Aszakmaiversenyfőcélkitűzéseiamagyar
szakképzésszínvonalánaktovábbiemelése,
eredményeinek széleskörűbemutatása.
A végzős tanulók és iskoláik (tágabban
a szakképzés) szakmaimegfeleltetésea
gazdaságigényeinekéselvárásainak.Aszak-
képzésbenrésztvevőtehetségestanulók
számáraamegmérettetésésakiemelkedő
eredményekelérési lehetőségénekbizto-
sítása.A„fizikai,közlekedési,informatikai
éstávközlésiszakképesítések”társadalmi
presztízsénekés vonzerejéneknövelése
a szakmunkáspályamodell bemutatása,
népszerűsítése révén, illetve a pályavá-
lasztásésapályaorientációerősítéseáltal.

Életszerű,gyakorlatorientáltfeladatokkal
mérniaversenyzőktudását.
Aversenyrejelentkezniawww.szakmasztar.hu  

honlaponmegjelenőjelentkezésifelületenlehet.
Ajelentkezéshezszükségesadatokrögzítését
követőenakinyomtatott jelentkezési lapot
aziskolaigazgatójánakegyetértő,támogató
nyilatkozatával együtt kell a területileg illeté-
kes kereskedelmi és iparkamarához eljuttatni. 
Jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési 
határideje: 2021. december 16.
Aterületielőválogatókatkövetőországos

válogatók megszervezésével kívánja az 
MKIKbiztosítani,hogyalegfelkészültebb
diákok kerülhessenek a verseny országos 
döntőjébe.Aversenyzőketaterületielővá-
logatón és az országos válogatón szerzett 
pontok alapján versenyrészenként, (ered-
ményükönállóankerülértékelésre)szak-
képesítésenkéntkülön-különrangsorolják,
ésennekmegfelelően– figyelembevéve
aszakképesítésenkéntiversenyszabályza-
tokat–kerülsoralegjobbakbehívásáraa
versenyválogatójába,illetveazeztkövető
országosdöntőbe.

2022. április 25–27. között rendezik meg 
a 15. Szakma Sztár Fesztivált, ahol közel 250 
versenyző, 65 szakképesítésben mutatja meg 
szakmai ismereteit.

„Találd ki magad!” címmel há-
romnapos pályaválasztási kiállítást 
rendezett a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya  november 4-étől 6-áig, 
a Szent-Györgyi Albert Agórában. 
A rendezvényen kiállítóként részt 
vettek a megyéből a középfokú 
iskolák, felnőttképző intézmények, 
pályaorientációval foglalkozó szer-
vezetek, valamint duális képzésben 
részt vevő munkaerő-piaci cégek is. 
A rendezvénysorozatra a pályavá-
lasztás előtt álló diákokat, szüleiket 
és a pedagógusokat várták.

Arendezőkarratörekedtek,hogy
azérdeklődőkminélszélesebbkörből
gyűjthessékösszeasikerespályavá-
lasztáshoz szükséges információkat. 
Akiállítóknemcsakbemutatkoztakés
tájékoztatástadtak,hanemtörekedtekarrais,
hogy szemléletes képet nyújtsanak az iskolákról 
ésazoktatottszakmákról.Szombatoncsaládi
napraisvártákazérdeklődőket,amikoradiákok
szüleikkel együtt ismerkedhettek a kiállítókkal.
ACsongrád-CsanádMegyeiKereskedelmiés

Iparkamarastandjánálaközépfokúoktatási
intézményekről,azáltalukkínáltszakokrólés
szakmákról,azegyesiskolatípusokelőnyeiről,
hátrányairól,ésazágazatiszakképzésrőlinfor-
málódhattakazérdeklődők.Azújszakképzési

Többmintezertanulóvehetrésztüzem-ésiskolaitanműhely-látogatásokon

Kiállítások, rendezvények a pályaorientáció jegyében

rendszer, valamint a Covid 19 által okozott 
bezárásokmiattkülönöshangsúlytfektettünka
szülőkmegfelelőszintűinformálásárais.Ennek
érdekében„szülői sarkokat”alakítottunkki,
aholismertettükalegfontosabbtudnivalókat,
amelyekreegyvégzőstanulónakésszüleinek
szüksége lehet.Aszülőkésapedagógusok
egyénreszabottsegítségetvehettekigénybe
akamaraszakembereitől.Ezzelelőkívántuk
mozdítaniatanulókésaszülőkegyüttestájé-
kozódását,aközösgondolkodástésatudatos

iskolakeresést, amelyek a sikeres 
pályaválasztás feltételei.
Adiákokkipróbálhattákaz„Én 

utam” pályaorientációs társasjátékot 
is,amelyadöntéshozatalikészségek,
a stratégiai és a kritikus gondolkodás 
gyakorlásábansegítiafiatalokat.A
háromnaposrendezvényenközel150
tanuló,valamint120szülőéspedagógus
fordult kamaránkhoz pályaorientációval 
kapcsolatos kérdéseivel.
Ahagyományoknakmegfelelőenaz

esemény idén is üzemlátogatásokkal 
kezdődött,hogyapályaválasztás
előttállódiákokbepillantástnyerje-
nekegy-egyszakmamindennapjaiba.
Október19-énelsőkéntaTelumFém-
ipariBt.telephelyérelátogathattak
elafiatalok,aholagépészetágazat
egy speciális területével, a fegyver-
gyártással ismerkedhettek meg.

Azősziidőszakbanoktóber19.ésnovember19.
közöttaCsongrád-CsanádMegyeiKormány-
hivatallalközösfinanszírozásbanszerveztünk
megyeszerte üzemlátogatásokat és iskolai tan-
műhely-látogatásokat.Ezekenazeseményeken
közel20iskolatöbbmint1000tanulójavettrészt.

A projekt az Innovációs és 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

Az interaktívtevékenység-szigetekena
látogatókiskipróbálhatjáktudásukat.
AHUNGEXPOBudapestKongresszusiés

KiállításiKözponthárompavilonjában,500
szervezetés840közreműködőrészvételével
rendezik meg a fesztivált.
ASzakmaSztárFesztiváltovábbáhelyszínt

adaIX.WorldSkillsHungaryNemzetiDöntő-
nekésbemutatónak,amelyenaWorldSkills
HungaryprogramrészekéntMagyarország
fiatalszakembereikétnemzetköziverseny-
sorozatban,akétéventemegrendezendő
WorldSkillsésEuroSkillsversenyekenméret-
tetik meg magukat.

Továbbiinformáció:
http://szakmasztar.hu/ 
https://csmkik.hu/oldalak/szakkepzes
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.

A diákok kipróbálhatták az „Én utam” pályaorientációs játékot is.

Az előző megyei versenyek  
szigorú járványügyi intézkedések 
mellett zajlottak márciusban.

http://www.szakmasztar.hu
http://szakmasztar.hu/
https://csmkik.hu/oldalak/szakkepzes
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ÜnnepélyeskeretekközöttátadtákaSzeged
SzakképzéséértDíjataSzegediSZCVedresIstván
Technikumdísztermében.Atavalyijárványhelyzet
nemtettelehetővéazeseménymegszervezését,
ezért idén a 2020. és a 2021. évi kitüntetettek 
együtt vehették át az elismeréseket. 
A„SzegedSzakképzéséért”Díjat2016óta

adjákátazzalacéllal,hogymegköszönjék
azoknak a cégeknek, oktatóknak, diákoknak, 
illetve munkatársaknak a munkáját, akik a 
szakképzésértkiemelkedőensokattesznek.
Amostani rendezvényenösszesen24-en
kaptak elismerést. 
Agazdaságiszereplőkközül2020-ban:a

MoltechKft.-t(Röszke)ésNaturtexKft.-t,
2021-benpedigGondaJózsefszobafestőtés
amórahalmiSzentErzsébetFürdőgyógyászati
NonprofitKft.-tdíjazták.

2021-ben 35-en vettek részt a Csongrád-Csanád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatott 
mesterképzésein. Közülük 34 fő vette sikeresen 
az akadályokat. Idén  autószerelő, hegesztő, koz-
metikus és villanyszerelő szakmában szereztek 
mesterlevelet a képzés résztvevői. 

Augusztusbanmindenszakmaesetében
elkezdődöttaszakmairészoktatása,éspárhuza-
mosan zajlott az elméleti és szakmai ismeretek 
átadása.Aszakmaitananyagegységoktatásá-
raamesterprogrambanelőírtfeltételeknek
megfelelőkülsőpartnereketkértünkfel,és
a mestervizsgák is ugyanitt valósultak meg. 
Azautószerelőszakmaesetébenacsongrádi
AutószervizKft.,akozmetikusképzésnéla
HelénaKozmetikaiStúdió,ahegesztő-,illetve
avillanyszerelő-képzésesetébenazEdupark
NonprofitKft.segítetteamesterképzésésvizs-
gákmegvalósítását.Amestervizsgákatoktóber
25-énakozmetikusmesterjelöltekkezdtékmeg
ésnovember11-énahegesztőmestervizsgázók
zártákle.Ajelölteknekmindenszakmaesetében

előszöregyközpontiinteraktívvizsgán,majd
egykomplexprojektfeladatkeretébenkellett
a tudásukról számot adni. 
Azújdonsültmesterekmégazideiévbenát-

vehetikmesterleveleiket.Akamaraköszönetet
mondaképzésésvizsgasoránközreműködő
partnereknek,afelkészítőéskérdezőtanároknak,
valamintavizsgákonrésztvevővizsgabizottsági
elnököknekéstagoknak.
Atámogatástönrészvállalásamellettkaptákmeg

ajelöltek,amelyazideiévbenbruttó84000Ftvolt.
A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. 
törvény 2. A és B §-aiban meghatározott fel-
nőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési  nyilvántartási  száma: 
B/2020/001775.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429.
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.

Autószerelők,hegesztők,kozmetikusok,villanyszerelők

34-en tettek sikeres mestervizsgát

2020 és 2021-ben összesen 24-en vehették át a Szeged Szakképzéséért Díjat



Szabó Tamás nyerte az innovációs díjat 
természetes személy kategóriában

Siker
112021. november

Ózonmentes légtisztító 
közösségi járművekhez
Aközösségiközlekedéstbiztonságosabbá

tevő,ajárműveklégtechnikairendszerére
integrált,fotokatalikuselvenműködőleve-
gőtisztítórendszertfejlesztpályázatitámo-
gatással a szegedi SolvElectric Technologies 
Kft.A2023nyaráigtartó,313millióforintos
költségvetésűprogrammegvalósításáraacég
202 millió forint támogatást nyert el az Inno-
vációsésTechnológiaiMinisztériumdöntése
alapján.Afejlesztésvégeredményeapiacon
egyedülállóként alkalmas lesz a magas leve-
gőáramoltatásikörnyezetbenishatékonyan
tisztítanialevegőt.AzalkalmazottLED-ekés
bevonatokteljesenbiztonságosak,ígymenet
közbenisegylégtérbenműködhetnekaz
utasokkal.Akorábbikutatásiésfejlesztési
eredményekrealapozottprojektbenazúj
levegőtisztítórendszerkifejlesztésemellett
elvégzikatermékautóbuszokontörténő
kipróbálásátéspiacravitelétis.

TermészetesszemélykategóriábanSzabó
TamásnyerteelaDél-alföldiInnovációsDíjat
„BorderWatcherproject”címűpályázatával.
Ezamobiltelefonosalkalmazáshasznosinfor-
mációkkallátjaelfelhasználóitahatárátkelő-
helyekforgalmáról,leterheltségérőlésegyéb
specifikusparaméterekről.Azapplikációnke-
resztülahatárrendészetekrőlérkezőhivatalos
adatokmellett,afelhasználókáltalfeltöltött
információkalapjánvalós idejű jelentéshez
lehet jutni.Azapplikációtmár jelenleg is
többmint50ezrenhasználják,naponta3-6

Idén már tizenkettedik alkalommal adták át a 
Dél-alföldi Innovációs Díjat Szegeden – gazdasági 
társaság kategóriában ezúttal a SolvElectric 
Technologies Kft., kamaránk önkéntes tagja 
kapta az elismerést. Az MTA Szegedi Akadé-
miai Bizottság szakmai közreműködésével a 
Csongrád-Csanád, a Békés és a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 
Kht. közösen hirdette meg idén is a pályázatot.

ASolvElectricTechnologiesKft.aSolvAirUNI
fotokatalíziselvenműködőlevegőfertőtlenítőés
szagtalanítóberendezéskifejlesztéséértkapta
azinnovációsdíjat–jelentettebeanovember
eleji díjátadón Kemény Lajos akadémikus, az 
elismeréstodaítélőkuratóriumelnöke.

A berendezés lelke a fotoreaktor 
–Afotokatalíziselvénműködika levegő

fertőtlenítéséreésszagtalanításáraszolgáló,
díjazottberendezésünk.Azeszközfotoreak-
torkéntbontja leamikroorganizmusokatés
távolítja el hatékonyan az allergéneket, valamint 
apenészspórákata levegőből.Előnye,hogy
csöndes,ésalkalmazásanemterheliakörnye-
zetet,filter-mentesenésózontermelésnélkül
isképesfertőtlenítőhatástkifejteni–mondtaa
díjátadón Kaszás Anikó.Acsaládivállalkozásként
működőSolvElectricügyvezetőjehozzátette,
aberendezéstaSzegediTudományegyetem
egyikprofesszorávalegyüttműködvealkották
meg, a forgalmazásmegkezdéseótatöbb
intézménybenlátjaelhatékonyanfeladatát.

Gyakorlati oktatóhely is SolvElectric
–1996ótavagyunkakamarávalkapcsolatban,

azóta képezünk szakmunkástanulókat és vagyunk 
gyakorlatioktatóhely,140tanulóbiztos,hogy
megfordultmárnálunk–mondjaKaszásAnikó,
hozzátéve,hatévepartneracégazSZTEMérnöki
Karánakduálisképzésében.Gépészmérnökökkel,
mechatronikusokkalésműszakiinformatikusokkal
foglalkoznak,ezzelsegítikazutánpótlástis,több
volttanulójukdolgozikmárhosszabbidejeacégnél.

Prototípus 24 óra alatt
–2012ótavankutatás-fejlesztési(KFI)részle-

günk,a35alkalmazottból13-anittdolgoznak.
Vannak, akik ipari kutatásokkal foglalkoznak, 
vannakelektronikai,mechanikaitervezőink,szoft-

DinamikuscsaládicégetvezetKaszásAnikó

A SolvElectric kapta a Dél-alföldi Innovációs Díjat
verfejlesztőnk,ésezenarészlegenbelülműködik
a prototípusgyártó részlegünk is. Túlzás nélkül 
állítom,hogyegyegyszerűbbprototípusterméket
24óraalattelőtudunkállítani,hamárelkészültek
hozzáatervek–mondjabüszkénazügyvezető.

A pandémia az elektronika ipart 
sem kerülte el
Apandémiahatásaazelektronika-iparbais

begyűrűzött,aglobálischiphiánymegnehezíti
mindenkiéletét.Amégbeszerezhetőalkatré-
szek iscsakhosszabbszállításihatáridőkkel
érkeznek. – Furcsa azt érzékelni, hogy meny-
nyirelelassultezadinamikusanfejlődőiparág.
Egyretöbbetkellfoglalkozniakollégákkalis,
fokozottstresszhelyzetekalakulnakki,amiből
nem hagyhatjuk ki a járvány miatti félelmeket 
sem.Türelmesebbeknekésfigyelmesebbnek
kell lennünk egymással, hogy ezen a nehezített 
pályán hatékonyan és eredményesen tudjunk 
dolgozni–hangsúlyoztaazügyvezető.

Tanul a család
KaszásAnikókisebbikgyermekea27évesDávid,

akivállalkozásmenedzsmentettanult,Brüsszelben
végezteazegyetemet,ésmártöbbéveacsaládi
cégbendolgozik,mintbussinesmanager.Feladata
azismertségnöveléseésazüzletkötés.Dániel,a
32évesidősebbfiúistöbbévigdolgozottacégnél,
mostmásholgyűjttapasztalatot.Marketingés
filmtudományimesterképzéstvégzett.
Azügyvezetőisállandóantanul, jelenlega

változás menedzsment, a digitalizáció, és az Ipar 
4.0az,amikiemeltenérdekli.–Akülönböző
képzésekutánmindenbőlmegpróbálomkivonni
azesszenciát,ésolyanformábanalkalmazni,
amiacégemméreténekmegfelelőéssegítia
munkánkat–mondtaKaszásAnikó,hozzátéve,

tanulva tanít. Például, amikor gyakorlati órát 
tartottakacégnélazSZTEVillamosmérnökiKar
hallgatóinak az inverter technológiák alkalma-
zásábólésalítiumosenergiatárolókszerepéről.

Másokat is segít külpiacra lépni
AzügyvezetőazOrszágosVállalkozóiMentor-

programkülpiacimentorvállalatiképviselőjekéntis
vállalfeladatokatCsongrád-Csanádmegyében.–Ez
a program azért indult, hogy olyan vállalkozásokat 
segítsen a külpiacra lépni, akik még nem foglal-
koznakexporttal.Amentorokfeladataaz,hogy
bármilyendíjazásnélkül,gyakorlatitapasztalata-
ikkalsegítsékacégeketabban,hogyanérdemes
eredményesen a külpiacra lépni és exportálni.
NéhányhónapjaaSolvelectricTechnologies

Kft.SolveSunnövénynevelőLEDlámpáját is
díjazták,aszlovéniaiMOSCeljeNemzetközi
KiállításésVásáronmegrendezettFairAwards-on
bronzminősítéstkapott.–ALEDtechnológiát
ésannakalkalmazásátaSolveSunnövénynevelő
LED lámpánkkal kezdtük. Igaz, hogy ez más 
terület, de az itt szerzett tapasztalatokat a LED 
chipekrőlbetudtuképíteniazinnovációsdíjat
nyertSolveAirUNIfejlesztésbe.

ezerembernyitjameg.(Fotó:MTASzegedi
AkadémiaiBizottság)

Kaszás Anikó Kemény Lajos 
kuratóriumi elnöktől vette át 
az elismerést.

Kaszás Anikó



Tram-trainről a reklámklubban

Krónika
12 Kamarai Futár

Kamaránk Kommunikációs és Reklámklub-
jának kezdeményezésére Hódmezővásárhely 
és Algyő után a megyeszékhelyen ültek egy 
asztalhoz a cégek, civilszervezetek vezetői, 
hogy megvitassák azt, miként lehetne a 
leghatékonyabban közlekedtetni a tram-
traint. Szó volt kedvezményes fürdőzésről 
és a szerelvényre szervezett programokról is.

ACsongrád-CsanádMegyeiKereskedelmi
ésIparkamara(CSMKIK)Kommunikációsés
Reklámklubjaháromrészessorozatotindított,
amelynekrészekéntHódmezővásárhelyen,
AlgyőnésSzegedengyűjtöttékösszeajavas-
latokat arról, hogy miként lehetne hatékonyan 
működtetniavasútvillamostamegyében.
November9-énSzegedenültekasztalhoza
szakemberekTóth István Tibor közlekedési
szakértővezetésével.
AzeseményenKatona Zsolt, a vásárhelyi 

TörökSándorStrandfürdőésGyarmatiDe-
zsőSportuszodavezetője jelezte,afürdő

Mottó: Az emberek nem a változásnak 
állnak ellen, hanem a nyomásnak. (Leandro 
Herrero)

A technológiaváltásban érintett veze-
tőknek szervezett kamaránk tréninget 
november 11-én, a változásmenedzsment és 
a vezetői szerepek összefüggésrendszerét 
vizsgálva. A program szervesen kapcso-
lódott a korábban Ipar 4.0 témakörben 
megtartott rendezvényekhez, így a június 
8-ai első i3 klubhoz (Ipari, Innovációs és 
Informatikai Klub), a szeptemberi Güttler 
Kft.-nél tartott céglátogatáshoz, és az 
októberi K+F konferencia eredményeihez. 

Atréningenaztjártákkörbearésztve-
vők,hogyegytechnológiaitranszformáció
milyen fellépést, változásmenedzsmentet 
kívánavezetőrészéről.Hogyankella
vezetőnekalkalmazkodniaazújhelyzet-
hez,aszükségszerűújeljárásokhozés
folyamatokhoz,továbbáhogyantudja
munkatársait és irányító kollégáit maga 
mellé állítani.
Azeseményenszóvoltcsoportdinamiká-

ról,változásigörbéről,döntésipontokról
és eljárásokról, munkavállalói ellenállásról, 
belsőszervezetikommunikációról.Emellett
számosélőésműködőpéldakerültterítékre,
sikertörténetekéskudarccalvégződőhelyzetek
elemzésévelisfoglalkoztakarésztvevők.Aha-
tékonypárbeszédésjógyakorlatokmegosztása
révén,számosvezetőtudottmegfogalmazni
változtatási igényt, valamint fejlesztési pontokat 
sajátszervezetében.
Anagyobblétszámotmegmozgatótréning

után,adélutánfolyamánszűkebbkörben,a

Riliam–vezetőitréningési3klub

Sikerek és nehézségek a technológiaváltásban

a szegediek számára is nyitott, 
idén nyáron pedig az is jól lát-
szott,Szegedrőlissokanutaznak
strandolniVásárhelyre.Éppen
ezért kihasználják a tram-train 
adtalehetőségeket,ésnovember
végétőlkedvezményekkelvárjáka
fürdőzőket,arészleteketérdemesleszfigyelni
afürdőoldalán.

Nagy Imre, aDél-AlföldiUrbanisztikaiEgyesület
elnökeszerintmindenképppozitívhozadékalesz
atram-trainnekabelvárosimegállóSzegeden
és Vásárhelyen is, ezt az igényt az eddigi vasúti 
közlekedés,valamintatávolságibuszoknem
szolgálták ki. Kiemelte, turisztikai, kulturális 
célpontokválnakkönnyenelérhetővéamodern
közlekedésieszközzel,amelylátványelemeis
lesz mindkét városnak.
AszinténjelenlévőNagy József MÁV-főtaná-

csos,azalapítványtitkárajelezte,őkülföldön
márszerzetttapasztalatokatatram-trainköz-
lekedésről.Úgyvélteugyanakkor,hogynem

leszkönnyűavasútiközlekedéstőlelszokott
embereketvisszaszoktatni.Közölte,azenélő
villamoshoz hasonló programokat, tematikus 
napokat érdemes lehet a vasútvillamosra is 
szervezni.

Szeri István, a22.NemzetköziKözlekedési
Konferenciaszervezőjeszerintatram-train
azért is lesz jó, mert mentesíti az utasokat a 
sokaknakkellemetlenségetjelentőátszállástól,
ráadásulgyorsabbanjuthatnakmajdelegyik
városbólamásikba,miközbenkörnyezetbarát
módonközlekednek.Megjegyezte,Budapest
ésEsztergomkörnyékejópéldaarra,hogy
milyen pozitív eredménye van a vasúti mo-
dernizációnak.

technológiaváltásbanérintettcégvezetőknek
szerveztünk i3klubot.Azerreazalkalomra
készültelőadásbólmegtudhattákarésztvevők,
hogy mit mutatnak a kutatások a technológiai 
transzformációk sikerrátájáról, és vajon melyek 
atechnológiaváltás legfőbbbuktatói.Mint
kiderültasikerrátákvilágszertemegdöbben-
tőenalacsonyértéketmutatnak,akáregy
robottechnológia,deakáregyújdigitalizációs
eljárásvagyrendszerbevezetésénél.

Arésztvevőkaklub
keretébenelőszörössze-
szedték a technológia-

váltásbanérintettfőbbcsoportok(munkavál-
lalók,vezetők,beszállítókésvevők)helyzetét
és érdekeltségét, majd a munkavállalók 
példáján keresztül arra világítottak rá, hogy 
mi a valódi háttere az ellenállásuknak, és ezek 
hogyankezelhetőkszervezetieljárásokkal,
beavatkozásokkal.
Acsoport–szimulációseljáráskereté-

ben–kétfolyamatotdolgozottki:azegyik
esetébenegyCRM-rendszerbevezetéséhez
köthetőszervezetibeavatkozásokat,a
másiknál pedig egy technológiaváltáshoz 
kapcsolódó feszültséggóc enyhítésének 
eszközeitlistázvafel.
Számosjógyakorlat,vezetőiésszer-

vezeti irányításieszközhangzottel,az
összegzéssoránpedigtöbbenjelezték,
hogyszükségeslenneavállalatokközötti
együttműködésekfejlesztésérőlisbeszélni
azért,hogyazértékláncbanaszereplők
jobbankitudjákegymástegészíteni,egy-

máshozjobbankapcsolódhassanak.
RILIAM I-4.0 projektünk referenciaszáma: 

husrb/1903/43/0051/csmkik/01 
Ez a rendezvény a Riliam I-4.0 projektben, az 

Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult 
meg, az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program Magyarország–Szerbia által. A 
tartalmáért teljes mértékben a Csongrád-Csanád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalja 
a felelősséget, és az semmilyen körülmények 
között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy 
a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását 
tükröző tartalomnak.

Riliam vezetői tréning

i3 klub
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Negyvenmilliárd forintból épít új 
szalámiüzemet a Pick Szeged Zrt., a 
Szabadkai úton – jelentette be a Kül-
ügyminisztériumban tartott sajtótájé-
koztatón Takács István, a Pick Szeged 
Zrt. vezérigazgatója, aki  ezt követően 
Szegeden, közmeghallgatás keretében 
ismertette a beruházás részleteit. Mint 
elmondta, a mostani beruházás egye-
dülálló a cég 150 éves történetében.

AzújüzemSzegeden,amármeglévő,
Szabadkaiútiérlelőtoronymellettépül
fel.APickSzegedZrt.–melyaBonafarm
CsoporttagjaésegybenMagyarország
meghatározó húskészítmény-gyártója 
– jelenleg évi 10 ezer tonna téliszalámi 
előállításáraképes.Ezzelamennyiséggel

Összességében3,8milliárd forintos fej-
lesztéstvalósítottmegaNaturtexKft.és
leányvállalata,azNTTManufacturingKft.
Szegeden, a kormány 1,4 milliárd forintos 
támogatásával.Többmint10ezernégyzet-
méternyi új gyárterületet alakítottak ki, és 
megújultameglévő4,5ezernégyzetméter
is,agyártósorokatpedigavilágonelérhető
legmodernebbtechnológiákkal láttákel.A
Kereskedőközbenmegépítettújgyártóüzem-
melésirodaházzal150újmunkahelyjöttlétre.
ANaturtexéveskapacitása40százalékkal
növekszikaberuházásrévén.Azújgyár-és
irodaépület átadásán jelen volt Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter is. 

Gellért Ákos, aNaturtexKft.alapítójael-
mondta,az1989-benlétrehozottcégéletében
nagy lépés ez a mostani fejlesztés, amely már 
amásodikgenerációsikere.Büszkea15éves
közösmunkára,amelyetafiaival,Ákossalés
Balázzsalvalósítottmeg. Ismertetteacég
történetétis,miszerintmártöbbmint30éve
dolgoznakazon,hogyapihentetőalváseléré-
seérdekébenalegmegfelelőbbtermékeket
biztosítsákvásárlóikszámára.2006óta100
százalékbanmagyartulajdonbanlévőcsaládi
vállalkozáskéntműködnekahazaiágyneműipar
meghatározószereplőjeként.Termékeiketa
világtöbbmint40országábaexportálják.A

Közép-európai Szakmai 
Fórum és Üzleti Találkozó
AzEnterpriseEuropeNetwork

hálózat magyarországi konzorciuma  
december9–10-énszakmaifórumot
éskapcsolatépítőrendezvénytszer-
vez,amelynekfőtémája:Ahálózatok
erejeagazdaságújjáépítésében.
Ízelítőaprogramból:
2021. december 9. 
•  Sikeres együttműködések
elősegítéseKözép-Európában

•  KKV-knemzetközinövekedésé-
nekfinanszírozása,aregionális
innovációelősegítése

•  SikeresKKV-együttműködések
Közép-Európában

2021. december 10.
•  EnterpriseEuropeNetwork
közép-európaiüzletember-
találkozó(onlineésoffline)

Azüzletitalálkozófókuszága-
zatai:

•  Mezőgazdaságésélelmiszer-
ipar

•  Egészségipar
•  Környezetipar
•  Építőipar
•  Gépipar
•  Járműipar
•  Elektronika
•  IKT
•  K+F
További részletek és jelentkezés:
Enterprise Europe Network Kö-

zép-európai Csúcstalálkozó és B2B
Regisztráció, résztvevők érdek-

lődési területei

Egyedi technológiával, 
hagyományosan
Acégszakembereiközel3évalatt

fejlesztették ki azt az egyedi techno-
lógiát, amellyel modern, 21. századi 
körülményekközöttvalósíthatómega
hagyományos,bükkfántörténőfüstölés
úgy,hogyutánaanélkülözhetetlen
természetes penészesedési folyamat 
isbetudindulniaszalámirudakfelüle-
tén.Aberuházáskeretébenmegújuló
energiaforrásokat, napelemeket is 
telepítenek,amiateljeskörűkorszerű-
sítésmellettlehetővétesziazt,hogya
jövőbenkisebbökológiailábnyommal
állítsanakelőegykilogrammszalámit.

Joggal büszke új gyár- és irodaépü-
letére a Gellért család. Középen az 
alapító, Gellért Ákos, balról Ákos, 
jobbról Balázs fia. 
Fotó: Frank Yvette, Délmagyarország

Látványterv

Takács István

főprofilkénttollal,természetesszállal,illetve
műszállaltöltöttpaplanok,párnákgyártására,

forgalmazására szakosodott cég új telep-
helyéveltovábbnöveliversenyképességét.

Aberuházással40százalékkalnövelikgyártásikapacitásukat

Új gyár- és irodaépületet avatott a Naturtex

40milliárdosberuházással25százalékkalnövelikatéliszalámigyártását

Új szalámiüzemet épít a Pick Zrt.

maximálisan kihasználja szalámigyártó-
kapacitását,amitamostbejelentett
beruházással25%-kalbővít.„APickpené-
szesszalámik–elsősorbanaPicktélisza-
lámi–irántfolyamatosannőakereslet,
ugyanis termékeink nemcsak a hazai 
fogyasztókkedvencei,hanemkülföldön
isnagynépszerűségnekörvendenek”–
mondta Takács István. Jelenlegistöbb
mint30országbajutnakelavállalat
húskészítményei,deakülföldipiacokon
mégtovábbilehetőségeketlátnak,ami
indokoljaagyártókapacitásbővítését.
Avezérigazgatóelmondásaszerint

olcsóbbkerítésenbelül,barnamezős
beruházásbanfejleszteniaSzabadkaiúti
gyárat,ahováaMarosutcábólisátkerül
apenészesszalámigyártása,mintzöld
mezősberuházásbanújüzemetépíteni
aBudapestiútmellett.Azutóbbikét
ingatlant, illetve telket is hasznosítják 
majd,deavállalatcsoporterrőlmégnem
döntött.TakácsIstvánelőrejelezte,az
építkezésalatt,abontásokmiattlesz
zaj, por és az építkezéssel kapcsolatos 
forgalomismegnövekszik,lesznekide-

iglenes forgalmi korlátozások, de ezeket 
mindigjóelőrejelzik.Akivitelezéstöbb
fázisbantörténik,ésatervekszerint
2024másodikfelébenkerülnekmajd
kiazelsőszalámirudakazüzemből.
Aberuházáshoz10,6milliárdforint,

egyedikormánydöntésalapjánmegítélt
visszanemtérítendőtámogatástkap
a vállalat. 

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

https://www.delmagyar.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/uj-szalamiuzemet-epit-szegeden-a-pick-8044700/
https://www.delmagyar.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/uj-szalamiuzemet-epit-szegeden-a-pick-8044700/
https://www.delmagyar.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/uj-szalamiuzemet-epit-szegeden-a-pick-8044700/
https://www.csmkik.hu/een/esemenyek/enterprise-europe-network-kozep-europai-csucstalalkozo-es-b2b
https://www.csmkik.hu/een/esemenyek/enterprise-europe-network-kozep-europai-csucstalalkozo-es-b2b
https://ittesmost.b2match.io/
https://ittesmost.b2match.io/
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Pályázati figyelő

Múltidézés  
a Somogyi-könyvtárral

Pályázatképesség 2022-ben 
– hogyan ne rontsuk el még 
2021-ben?
KamaránkSzámviteliés i3klubja,vala-

mintazEnterpriseEuropeNetworkSzeged
közösonlineklubrendezvénykeretében
kívánja segíteni a vállalkozásokat pályázati 
eredményességükben.December2-aiese-
ményünkönarrakeressükaválaszt,hogy
mirekellmég2021-benfigyelniahhoz,hogy
2022-bensikeresenpályázzonegyvállalkozás?
Olyangyakorlatipraktikákatmutatunkbe,
amelyekkel javíthatjuk pályázói esélyeinket 
azelkövetkezőévekbenmegjelenőfelhí-
vásoknál.Előadóinkvállalkozói,könyvelői,
éspályázatíróiszempontbólistanácsokkal
látjákelaleendőpályázókat.
Azeseményrőltovábbi információ IDE 

kattintvaérhetőel.

Ahagyományokatfolytatva,megújultformában,
aSomogyi-könyvtárhelyismeretirészlegénfellelt
kincsekenkeresztülfonódikegybemúltésjövő.
Időutazásra invitáljaazolvasótaMúltidézés a 
Somogyi-könyvtárralelnevezésűrovatunk,amely
ahelyikereskedeleméskézművességkulisszái
mögényújtbetekintésthónaprólhónapra.
GlöcknerJózsefvegyészetiruhatisztítóésgőz-

festőtelepétaz1880-asévekderekánalapították
ésazIskolautcza27–28.számalatt,afogadalmi
templommalszembenműködötthosszúévtize-
dekenkeresztül.ADélmagyarország1910.június
5-eiszámábanmegjelenthirdetésszerint„már
majdnemmindenkitudja,hogyGlöcknerJózsef
vegytisztitóésgőzfestőipartelepealegismertebb
azegészAlföldön!”.1928-banmárfiókvállalat is
nyíltatelephezaFeketesasutca17.számalatt,
amelyetGlöcknerafiávalegyüttvezetett.

December 9-éig lehet pályázni a Magyar Falu 
Program újabb szakaszában
ÚjabbszakaszaindultelaGINOP-1.2.9-20-as

Hátrányoshelyzetűtelepülésekenműködőmikro-
és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 
címűprogramnak.Ebbenaszakaszbanazok
a mikrovállalkozások pályázhatnak, amelyek 
szabadvállalkozásizónánakminősülő,vagy
szabadvállalkozásizónánaknemminősülő
területentalálható,5000főalattitelepülésen
valósítják meg fejlesztéseiket.
Apályázóvállalkozásoknakminimum1lezárt

üzleti évvel kell rendelkezniük és állományi 
létszámukminimum1főkell,hogylegyen.A
programban2-10 millió forint vissza nem té-
rítendőtámogatásigényelhető,atámogatási
intenzitás  maximum 70 százalék.Alehívható
előlegmértéke50százalék.
Atámogatásújeszközök,gépekbeszerzésére,

valamint ingatlanberuházásmegvalósításá-
ra,példáulüzletekvagyműhelyeképítésére,
bővítésére,korszerűsítéséreésátalakítására
fordítható. 
A támogatási kérelmekbeadására2021. 

december 9-éigvanlehetőség.

Új kapacitásbővítő GINOP Plusz pályázat 
indul januárban
Megjelent a GINOPPlusz-1.2.3-21-esAmikro-,

kis-ésközépvállalkozásokmodernüzletiés
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítőfejlesztésektámogatásaaleghátrányosabb
helyzetűrégiókbancíműfelhívástervezete, ami 
november 28-áigvéleményezhetőIDE kattintva.
Azokamikro-,kis-ésközépvállalkozások

pályázhatnak,melyekrendelkezneklegalább
1lezárt,teljesüzletiévvel,és3fősstatisztikai
állományi létszámmal,kettőskönyvviteltve-
zetnek,ésnemtartoznakaKATAhatályaalá.
Kötelezőenmegvalósítandótevékenységa

Technológiai fejlesztést eredményező új eszkö-

zök beszerzése. Emellettlegalább1dbválaszt-
ható,önállóannemtámogathatótevékenység
megvalósításaszükségesazalábbiakközül:
•Technológiaifejlesztésteredményezőúj

eszközökbeszerzése
•Infrastrukturálisésingatlanberuházás
•Tanácsadásiszolgáltatásokigénybevétele
•Képzésiszolgáltatásokigénybevétele
• Megújuló energiaforrást hasznosító tech-

nológiák alkalmazása
•Információstechnológia-fejlesztés
Támogatás összege: 10 000 000–150 500 000 Ft
Támogatás intenzitása:maximum70%
Atámogatásikérelmetvárhatóan2022. január 

17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig lesz 
lehetőségbenyújtani.

December végéig igényelhető támogatás 
munkahelyi képzésekre
Amunkavállalókésvállalatokalkalmazkodó-

képességének és termelékenységének javítása 
amunkaerőfejlesztésénkeresztülcíműGINOP
Plusz-3.2.1-21-estámogatáscélja,hogyavállal-
kozásoknak támogatást nyújtson a munkahelyi 
képzésekmegvalósításához,ezzelnövelvea
termelékenységüket.Amunkaadókazállami
foglalkoztatási szervként eljáró kormányhiva-
talhozbenyújtottkérelemalapjántámogatást
kaphatnakaképzésiköltségek,ésakapcsolódó
bérköltségekfinanszírozásához.
Milyenképzésekettámogatnak?
•  Szakmai ismeretre irányuló képzés
•  Soft skill képzés
•Információséskommunikációs(IKT)tech-

nológiákra irányuló képzés
•Nyelviképzés
Atámogatásmaximálisösszegemikro-,kis-

ésközépvállalkozásesetében50 millió Ft, 
nagyvállalatoknál 100 millió Ft.Atámogatás
maximális mértéke 70%.
Támogatásikérelemoktóber1-jétőlaforrás

kimerüléséig,de legkésőbb2021. december 
31-éignyújthatóbe.

Később nyílik meg a vállalkozásoknak szóló 
K+F pályázat
2021.december13.és2022.január5.között

leszbenyújthatótámogatásikérelemaGINOP
PLUSZ-2.1.1-21-esVállalatikutatási,fejlesztési
ésinnovációstevékenységekösztönzésecímű
felhívásra.Akonzorciumiformábanispályázható
programban50 millió és 1 milliárd Ftközötti
összegigényelhetővisszanemtérítendőtá-
mogatásként. 
Atámogathatótevékenységekközétartozik

akísérletifejlesztés,aziparikutatás,azeszköz-
beszerzés,ésakutatás-fejlesztésiprojektet
támogató tevékenységek.

https://csmkik.hu/esemenyek/palyazatkepesseg-2022-ben-hogyan-ne-rontsuk-el-meg-2021-ben
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
https://csmkik.hu/hirek/j-kapacitsbvtginop-plusz-plyzat-indul-janurban
https://csmkik.hu/hirek/j-kapacitsbvtginop-plusz-plyzat-indul-janurban
https://www.palyazat.gov.hu/node/74451
https://nfsz.munka.hu/cikk/1674
https://nfsz.munka.hu/cikk/1674
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-211-21
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-211-21
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modellezési szoftvermegoldásokat 
keres a gyártási folyamatok szab-
ványosítására
Légkondicionálási,fűtési,hűtési

és vízellátási rendszereket gyártó 
olasz cég épületinformációs model-
lezőszoftvermegoldásokatkeres,
minimumTRL5értékbenagyártási
folyamatdigitalizálására,szabvá-
nyosítására és integrált irányítására, 
valamintipariüzemekelőregyártását
biztosítva.Apartnerektechnikai
együttműködésimegállapodás
alapján járnak el. Ez egy nyitott 
innovációs felhívás program része. 
(TRIT20211026005)

Az ingatlanok felújításával és 
karbantartásával foglalkozó holland 
cég megoldásokat keres az építkezés 
helyszíni zajcsökkentésére.
Egyholland,építőiparbantevé-

kenykedőcég,olyanmunkákatvé-
gez,mintazépítettkörnyezetben
lévőingatlanokfelújításaéskarban-
tartása.Alakotthelyiségekbenés
területekenazegyik legnagyobb
problémaabecsapódásizaj.Ahol-
land cég olyan technológiákat és 
szakértelmetkeres,melycsökkenti
azütközésizajt,ésezáltalfelgyor-
sítjaamegvalósításifolyamatot.A
hollandcégműszakiegyüttműködési
megállapodástkívánkötniegy,az
építőiparbantevékenykedőzajszak-
értővel.(TRNL20211020001)

Gyermekeknek szóló elektronikus 
oktatási eszközök horvát gyártója 
mesterséges intelligenciában jártas 
szoftver alkatrész gyártó szakértő-
ket keres.
Ahorvátcégnagyszakértelemmel

rendelkezik a gyermekeknek szóló, 
STEM tárgyakra (tudományos, tech-
nológiai,mérnöktudományivagy
matematikai) irányulóminőségi
elektronikusoktatásieszközökgyár-
tásában.AzEurekavagyEurostars
programokbanvalórészvételheza
cég olyan partnereket keres, akik 
jártasak a mesterséges intelligen-
ciában,éskutatásiegyüttműködés
kereténbelülazújeszközhözszoft-
ver alaktrészeket tudnak gyártani. 
Azoktatásieszközcéljaajövőbeni
készségek fejlesztése gyerekeknél 
ésfiataloknálaszoftverésavaló
világösszekapcsolásánkeresztül.
(RDHR20211102001)

Szeretne külföldi üzleti partne-
reket találni?

Vegye igénybe az Enterprise 
Europe Network díjmentes szol-
gáltatásait!
AzEurópaiBizottságvállalkozás-

fejlesztési hálózata, az Enterprise 
Europe Networkkiemeltfigyelmet
fordítanemzetköziegyüttműködé-
sekelősegítésére.
Adatbázisainkbanközel 6000 

nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

Kiemelt ajánlataink:

KERESKEDELMI PARTNERKE-
RESÉSEK

Élelmiszeripari, mezőgazdasági 
termékek

Beszállítókatkeresegytenerifei
spanyol cég, amely a Kanári-szi-
getek kulináris kultúráján alapu-
ló prémium szószok gyártásával 
foglalkozik.Avállalatotakövet-
kezőtermékekérdeklik:szószok
ésfűszerkeverékekelőállításához
szükséges alapanyagok, mint pél-
dáulfűszerek,gyümölcsök,szárított
gyümölcsök,tejtermékek,valamint
csomagolási termékek, például PET- 
ésüvegtartályok,kartondobozok.
(BRES20211022001)
Beszállítóiportfóliójátfejleszte-

né egy francia cég, amely magyar 
borokfranciaországinépszerűsí-
tésévelfoglalkozik.Avállalkozás
jelenlegolyanmagyarminőségi
bortermelőketkeres,akikafrancia
piaconisbevezetnéktermékeiket.
Azegyüttműködéstkereskedelmi
ügynökiszerződésvagyforgalma-
zási szerződésalapján tervezik.
(BRFR20211028001)
Mezőgazdaságiműtrágyákésnö-

vényvédőszerekkereskedelméreés
raktározására szakosodott romániai 
cégújbeszállítókatésgyártókat
keres,hogybiztosítsaazaktuális
piaciigényeket.Avállalkozásolyan
leendőpartnerekjelentkezésétvár-
ja,akikatermékeiketdisztribúciós
szerződésselaromániaipiaconis
forgalmaznák. (BRRO20210921001)
Azagrár-élelmiszeripariágazatban

tevékenykedőtermelőktőlvásárolna
hulladékotegyfranciakkv.Acég
500 olyan terméket azonosított, ami 

alapanyagkénttovábbhasznosítható:
magvak,olajok,törköly,rostok.A
vállalkozásjelenlegisegyüttműkö-
dik jelentősebbfranciaországiés
külföldimezőgazdaságiélelmiszer-
termelőkkel.Aleendőpartnerekkel
beszállítóiszerződéstkötnének.
(BRFR20210712001)

Fémipari termékek,  
fémfeldolgozás, gépipar

Egyspanyol–angolügynökkeres-
kedelmiközvetítőiszolgáltatásait
kínálja a gépgyártás és a gépipari 
ágazatokbantevékenykedővállala-
toknak.Olyaniparialkalmazásokra
vagy gépészetre szakosodott cége-
ket keres, akik termékeik értékesí-
tésétszeretnéknövelniaspanyol
piacon,vagyameglévőkapcsolataik
továbbfejlesztéséttervezik.Acé-
gekkelkereskedelmiügynökiszer-
ződésalapjándolgoznánakegyütt.
(BRES20211020001)
Egynémetértékesítésiügynökség

fröccsöntvény-alkatrészek,sajto-
lóalkatrészek,hajlítottcsövekés
profilok,szűrőkésmotorokgyár-
tóit, valamint alkatrészgyártókat, 
robothardver-gyártókatésrobot-
szoftver-fejlesztőketkeres.Aziroda
kereskedelmiügynökiszerződést
kötneanemzetközibeszállítókkal.
(BRDE20200731001)

Egy horvátországi, fémipari ter-
mékek gyártására, és forgalmazá-
sáraszakosodott,fémkohászatban
tevékenykedőcégdisztribúciós
szolgáltatásiszerződéstéskeres-
kedelmiközvetítőiszolgáltatásokat
kínál leendőpartnerei számára.
Acégfőtermékeiakövetkezők:
kovácsoltvasbólkészülttermékek
(csövek,korlátokésívek),rozsda-
mentes acél-, alumínium-, cinkleme-
zek,csövek,ésegyébfémtermékek.
(BRHR20210422001)

Textilipar és ruházati termékek, 
divatcikkek

Bővítenéválasztékátanőiés
lányruhákatkészítővalamintsa-
játüzletébenárusító litváncég.
Atársaságnőiés lányruhák,blú-
zok, pólók, szoknyák, harisnyák, 
kézitáskák,ésegyébnőidivattal

kapcsolatoskiegészítőkgyártóit
keresiEurópából.Acéga leendő
partnerekkelszolgáltatásiszerződést
kötne.(BRLT20200508001)

Egyéb
Egy német startup cég kifejlesz-

tett egy intelligens irodai rendszert, 
amelylehetővétesziamunkaterü-
letekszemélyreszabását.Amegol-
dásegymobilalkalmazásból,egy
intelligens íróasztalbólés irodai
székbőláll,amelyekképesekalkal-
mazkodniakülönbözőfelhasználók
személyreszabottbeállításaihoz.A
startupmostkísérletitesztelőket
keres az irodai 4.0 megoldáshoz. 
(BRDE20210301001)
Beszállítókatkeresegypromóciós

eszközöktervezésével,gyártásával
és marketingjével foglalkozó olasz 
cég.Avállalkozásolyanügyfelek-
kel dolgozik, akik szolgáltatásaikat 
reklámtermékekkelkombinálják:a
műanyag3D-seszközöktőlakerá-
miatárgyakig.Acégakövetkező
piacokrakeresújbeszállítókat:fából
készültlakberendezésikiegészítőkés
játékok;műanyagtárgyak;különféle
textíliák. (BRIT20211018001)
Onlineszámunkeseténkattint-

son az üzleti ajánlatokhoz tartozó 
referenciszámokra a partnerkeresés 
teljes leírásáért.
Azajánlatokhoztartozócégada-

tokkalkapcsolatbanazÖnvállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, 
e-mailcím,weboldalelérhetősé-
ge)bővebbinformációkérhetőaz
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen 
vagy a 62/554-254-es telefonszámon. 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F  
PARTNERKERESÉSEK

Holland sajtkereskedő beszállítója 
fenntartható átlátszó csomagolófó-
lia-technológiát keres

Egy holland családi vállalkozás, 
amely csomagolóanyagokat fejleszt 
ésértékesít sajtkereskedőknek,
fenntarthatóbbászeretné tenni
termékkínálatát. PVC átlátszó cso-
magolófóliájukazelőrevágottsajt-
részekbefedéséreéshosszabbideig
történőfrissentartásáraszolgálaz
üzletben.Ehhezafilmhezhasonló
élelmiszer-biztonságiésfelhasználói
jellemzőkkelrendelkező,fenntart-
ható alternatívát keresnek szakmai 
segítséggelkötöttkereskedelmi
megállapodáskeretében,melynyílt
innovációsfelhívásformájábanjele-
nik meg. (TRNL20210920001)

Az olasz építőipari kis- és kö-
zépvállalkozás épületinformációs 

ÜZLETI AJÁNLATOK – 
2021. november

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!

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae723a81-855d-4875-96f3-00e80e8bb40c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5fec394-24d5-44a7-9f20-ddde15a26fa3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/970957bc-3c9d-4211-b777-818292ca6e77
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fda893ea-79c7-42b6-9917-b6a9d8420ef2?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8683b9-ddd7-4dab-a3fc-99b4ecb34a35?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe6f92a9-15ed-46ec-aaa8-70ac7a4ff4be?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea960dfa-e128-42aa-b9ec-8492e528b81d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4aee3ee-4ea1-4470-8c50-13e53a544eb5?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e091789b-9f7a-4efe-bff8-a2183b7a6a15?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9f0702-e085-4a10-b02f-fe2331e62597?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5d202c1-0d61-4914-b5b7-efd8453ed8c1?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d5a46e6-e57a-4eba-8c36-a8641cf6c2c8?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57572e23-b9f5-4f3d-9530-ffe0fcbdf7f4?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbd966fa-a597-4436-a59b-009532f1094b
mailto:futar%40csmkik.hu?subject=
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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
Hétfőésszerda: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.
(bejárataPulitzersétányfelől)
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

Azügyfélfogadásirendameghirdetettől
eltérhet.Személyesmegkereséselőttaktuális
információkról legyenek szívesek tájékozódni 
a csmkik.hu/kapcsolat oldalon, vagy keresse 
kollégánkate-mailbenvagytelefonon.

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
Kamarainyilvántartásbavétel:regisztra-

cio@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 
járványhelyzetre tekintettel ügyfélszolgála-
tainkon kötelező az orrot és szájat eltakaró 
maszk, valamint a kézfertőtlenítő használata.

Változott a nevünk: 
Csongrád-Csanád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
Mintelőzőszámunkbanbeszámoltunk

róla,aküldöttgyűlésmódosítottaakamara
alapszabályzatát,amelynekértelmében–a
megyenévváltozásátkövetve–abírósági
bejegyzéstkövetően,Csongrád-Csanád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarára 
változikagazdaságiönkormányzatneve.
Nos,azalapszabályzatmódosítását,illetve
anévváltoztatástaSzegediTörvényszék
már jóvá is hagyta. 

Az új kamarai alapszabály ezen a linken 
érhető el. 
Ennekértelmébenkamaránkújneve:

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. A rövid név továbbra is 
CSMKIK marad, így a kamarai honlapot a 
megszokott, a csmkik.hu címen találják 
és a kamarai e-mail címek sem változnak.

Imázsfilm is készült a kamarai 
csúcsrendezvényről

Ilyen volt a Top 100 
Gazdasági Konferencia
Október21-éntartottukTop100Gazdasági

Konferenciánkat Szegeden, a Szent Gellért 
Fórumban,amelyavisszajelzésekalapján
isfantasztikusansikerült!Elkészültazaz
imázsfilm is,amiarendezvényhangulatába
engedbepillantást.
ArendezvényenmutattukbeaDélmagyar-

országgalésaKSH-valközösenkészítettTop
100 – Csongrád-Csanád Megye Gazdasága 
2021címűkiadványunkis,melyet ezen a 
linken olvashat el.Emellettelérhetőa
megye Top 100 vállalkozásának listája is.

Idén is megrendezzük éves adótájékoztatón-
katazEnterpriseEuropeNetworkSzegeddel
közösszervezésében.Ingyeneseseményünket
december 14-én online és személyesen is 
követhetikmajdazérdeklődők,aholSzabó 

Gábor és Horváthné Huszka BernadettNAV-
szakértőmutatjabea2022-esévbenvárható
adózásiváltozásokat,ésválaszolafelmerülő
kérdésekre.Továbbiinformációazeseményről
ITT érhetőel.

JótékonyságiakcióthirdetaNőiVezetőiKlub

Feltöltődés az év végi hajrában
Hányszorérezzükalelkünkmélyén,hogyELÉG?

Hogymárnemtudunktöbbetvállalni?Hogy
nincsenergiánksemmihez?Hogypattanásig
feszülnekazidegeink?Hogyképtelenekvagyunk
koncentrálni?Hogya
dolgok így nem mehet-
nektovább?–ezeka
KIÉGÉStipikustünetei.
Azévvégihajrábanegy
kisfeltöltődésrevárjuk
azérdeklődőket,hogy
megoldásokat és lendü-
letet kapjanak az új évre. 
Arendezvényhezkap-
csolódva a Női Vezetői 
Klub idén is jótékonysági 
akciót hirdet – rászoruló 
családokon szeretnének 
segítenidigitáliseszközökkel.

Dr. Füredi Júlia szervezetpszichológus, vál-
lalatikultúra-szakértőElég!–Kiégtem.Most
hogyantovább?címűkönyvébenmegtalálható
minden,amitakiégésről tudnikell,mód-
szereketésmegoldásokat iskínálva.ANői
VezetőiKlubdecemberijótékonysági,nyitott
rendezvényén Novákné Halász Anna,klubveze-
tőkérdeziaszerzőt,azonlineeseménykezdési
időpontja:december 8., 16 óra. 
Dr.FürediJúliabankifelsővezetőipozíció-

jábólkiégésemiattálltfel.Asajátérdekében

isalaposanbeleástamagátatémába,miután
pedigönmagánsegítenitudott,úgydöntött,
felhalmozott tapasztalatait és tudását mások 
számára iselérhetővéteszi.5. Vállalkozói 
Napunkon Azemberektragédiájacímmel
tartottelőadást,amostanibeszélgetésenaz
ottfelvetetttémakörökisszóbakerülnek,és
résztvevőinktőlisvárjukakérdéseket.

Digitális eszközöket 
gyűjtenek rászorulóknak
Azeseményhezkapcsolódva,aka-

rácsonyi ünnepekhez közeledvén, a
NőiVezetőiKlub idén is jótékonysági
akciót hirdet.

Ezúttal rászoruló családokhoz sze-
retnénkeljuttatnidigitáliseszközöket:
laptopokat, asztali számítógépeket, 
webkamerákatéstableteket.Aszegedi
Család-ésGyermekjólétiKözpontsegít
abban,hogybiztosanjóhelyrekerüljenek
abeérkezetttárgyak.

Kérjük, hogy akinél van olyan készülék, 
amit felajánlana erre a célra, jelezze a 
noiklub@csmkik.hu címen, vagy a 62/554-
253-as telefonszámon.
Ajelentkezéseket kamaránk oldalán 

várjuk.

Személyesen vagy online is részt vehet adótájékoztatónkon

Dr. Füredi Júlia
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