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A tavalyi nagy siker után idén már 
második alkalommal szervezi meg 
TOP 100 gazdasági konferenciáját a 
Csongrád-Csanád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2022. október 
13-án Szegeden, a Szent Gellért 
Fórumban. Az exkluzív rendezvé-
nyen – ahová a térség meghatározó 
vállalkozásainak vezetőit várjuk – a 
gazdasági közösség- és kapcsolat-
építésre is lehetőség nyílik.

MIÉRT ÉRDEMES ELJÖNNIE?
Mert egy exkluzív közösségben 

építheti vállalata üzleti kapcsolatait.
Mert a gazdasági élet megha-

tározó szereplőitől tájékozódhat 
a magyar gazdaság helyzetéről.

Mert szakértőktől hallhat a jövő-
beli gazdasági kilátásokról.

Mert első kézből hallhat az ener-
giastratégia aktuális kérdéseiről.

Mert megismerheti a régiót érintő 
fejlesztéseket.

Mert olyan információkat és taná-
csokat kaphat, melyek lendíthetnek 
cégének fejlődésén.

Mert az elsők között tudhatja 
meg, hogy mely cégek kerültek a 
megyei Top 100-ba.

A konferenciát Lázár János épí-
tési és beruházási miniszter nyitja 
meg. Mellette Steiner Gábor, a 
Technológiai és Ipari Minisztérium 
energetikáért felelős államtitkára, 

Gyármentő és munkahelyvédelmi intézkedések is várhatók – Marad az ár- és a kamatstop

Energiatámogatási program indul kkv-knak

Az energiaintenzív 
kkv-kat segítik
A tárcavezető bejelentette, 

hogy támogatási programot fo-
gadott el a kormány, mely az 
energiaintenzív kis- és középvállal-
kozásokat segíti. Ez minden olyan 
vállalatra érvényes lesz, melynek 
az energiaköltsége 2021-ben elérte 
a nettó 3 százalékot.

Október 1-jétől a feldolgozóipa-
ri kkv-kat is támogatják: egyrészt 

Támogatást ad a kormány az energiaintenzív kis- és középvállal-
kozásoknak, gyármentő programot és munkahelyvédelmi akciót 
indítanak, jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 
a múlt szombati rendkívüli  kormányinfón. Emellett marad az üzem-
anyagár-, az élelmiszerár- és a kamatstop is.

a működési költségnél a tavalyi 
évhez viszonyított áremelkedés 
50 százalékát fizetik ki, másrészt 
a beruházási költségnél önerő tá-
mogatást jelent a program, ennek 
15 százalékát biztosítják, cserébe 
azt kérik tőlük, hogy őrizzék meg 
a munkahelyeket. A működési 
költségeket és a beruházásokat 
támogató program 2022 október 
1-jétől 2023 ápriliság tarthat. A 
kkv-k esetén ez a feldolgozóipari 

vállalkozásokat, vagy azokat a 
cégeket érinti, ahol 50% felett van 
a feldolgozóipari tevékenységek 
bevétele.

Gyármentő és munka-
helyvédelmi program
Nagy Márton hangsúlyozta, 

hogy a kkv-któl azt kéri a kor-
mány, hogy tartsák meg a foglal-
koztatottak számát, 2023 végéig 
ne csökkenjen a 2021-es évi 90 
százaléka alá. Továbbá két másik 
programról is tárgyalnak, ame-
lyekről a következő hetekben 
dönthetnek. A gyármentő-prog-
ramban az energiaintenzív gyárak 
energiahatékonysági beruházását 

támogatnák, míg az új munka-
helyvédelmi programot azért 
indítanák el, hogy a megugró 
energiaárak miatt ne legyenek 
tömeges elbocsátások.

Ár- és kamatstop
Gulyás Gergely Miniszterelnök-

séget vezető miniszter szintén a 
kormányinfón jelentette be, hogy 
a rendkívüli helyzetre tekintettel 
meghosszabbítják a benzin- és élel-
miszerárstopot, és a decemberben 
lejáró kamatstopot is legalább fél 
évvel kitolják.

Az erről szóló jogszabályok meg-
jelenése után kamaránk honlapján 
is közzétesszük azokat!

Exkluzív információk exkluzív üzleti közösségben 

TOP 100 Gazdasági Konferencia

valamint Bányai Gábor, a Dél-alföldi 
Gazdaságfejlesztési Zóna kormány-
biztosa is előadást tart. Előadóink 
között köszönthetjük Tardos Ger-
gelyt, az OTP Bank Nyrt. Elemzési 
Központjának igazgatóját; valamint 
Biczók Andrást, a MAVIR Zrt. vezér-
igazgatóját is. A szakmai programot 
egy kerekasztal-beszélgetés zárja, 
melyen a generációváltáson átesett 
vállalkozások fiatal vezetői osztják 
meg tapasztalataikat. (Résztvevők 
egyeztetés alatt)

Az eseményen a megye gaz-
dasági szereplőinek toplistáját is 

tartalmazó, a Délmagyarországgal 
és a KSH-val közösen készülő Top 
100 – Csongrád-Csanád megye 
gazdasága 2022 című kiadványt 
is bemutatjuk. 

A rendezvény megszervezésé-
vel további célunk, hogy egy új, 
hatékony és lehetőségekkel teli 
gazdasági közösséget építsünk. 
Ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk 
a kapcsolatépítésre, amelyre kiváló 
alkalom nyílik a konferencia záró-
vacsoráján. 

További információ és jelentkezés 
ezen az oldalon.

Az elmúlt évben is nagy érdeklődés 
kísérte a TOP 100 rendezvényt.

Kamarai felmérés 
az energia- és 
üzemanyagárak 
növekedéséről

Az energiaárak drasztikus 
emelkedése miatt számos 
nano-, mikro-, kis- és közepes 
vállalkozás került nehéz hely-
zetbe. Az energiaár-robbanás 
miatt nehézségekkel küzdő 
kkv-szektor támogatása érde-
kében a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara párbeszédet 
kezdeményezett a döntés-
hozókkal.

A Gazdaság- és Vállalko-
záskutató Intézet felmérést 
készített az energiaár-emelke-
dés vállalkozásokra gyakorolt 
hatásairól. A válaszokat szep-
tember 14-éig várták online, 
a megyénkből összesen 73 
cég töltötte ki a felmérést, 
melynek eredményéről ké-
sőbb a Kamarai Futárban is 
beszámolunk.

mailto:info%40csmkik.hu?subject=
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Reframe – fókuszban a körforgásos gazdaság

Rab Árpád: meghatározza a jövőn-
ket a mesterséges intelligencia

Ha a jövőbeni zöld gondolko-
dásról beszélünk, ahhoz először 
is ismernünk kell a jövőt – kezdte 
előadását Rab Árpád jövőkutató, 
aki mindjárt hozzátette, nem any-
nyira jövőkutatónak, mint inkább 
információs társadalomkutatónak 
tartja magát. Elöljáróban hadd 
oszlassak el egy tévhitet – folytat-
ta –,  ugyanis nem igaz az, hogy 
„nem látunk a jövőbe”. Bizonyos 
tendenciákat, trendeket igenis 
lehet látni 10-15-20 évre előre, 
noha természetesen nem lehet 
azt mondani, hogy „ez lesz”, vagy 
„az lesz”, viszont válaszokat kell 
tudnunk adni a »ha így alakul« 
vagy »ha úgy alakul« típusú kérdésekre. A másik 
hiba, amibe a jövőt elképzelve beleeshetünk, 
ha csak egy iparág fejlődését vesszük górcső 
alá, miközben legalább 15-20 területet kell 
megvizsgálnunk a környezetükkel együtt, azaz 
áttekintve a társadalmi helyzetet, a különböző 
érdekeket, és még számos, a jövőt befolyásoló 
tényezőt.

Azok, akik 1900-ban elképzelték, milyen 
lesz az élet 2000-ben (ezek az elképzelések 
rajzban ma is megvannak, és nem sok közük 
van a valósághoz), abban hibáztak, hogy csak 
a technológiai fejlődésben gondolkodtak és 
nem vették figyelembe, hogy az ember maga 
is változik.

Minél tovább akarunk élni
Ma a haladás iránya mindenképpen az, hogy 

mindenki szeretne minél tovább, minél egész-
ségesebben és minél boldogabban élni.

Az ehhez vezető út az 1880-as években hozott 
fordulatot, amikor is tömegesen kezdtek az élet-
minőséget javító gépeket gyártani, s ezzel együtt 
megjelent a fogyasztói társadalom víziója. Ez az 
időszak annak a periódusnak a kezdete, ami a 
tömeges jólétet vetítette előre. És valóban: 150 
év alatt megduplázódott-triplázódott a várható 
életkor, 250-szeresére nőtt a világgazdaság 
teljesítménye, és soha nem látott technológiai 

A Reframe – Körkörös gazdaság keretrend-
szer a fenntartható kis- és középvállalkozá-
sokért című 2 éves ERASMUS+ projektünk 

keretében építő-, feldolgozó-, és kézműipari 
kkv-k számára kerültek kifejlesztésre online 
eszközök a körforgásos gazdasághoz kap-
csolódóan. A projekt 6 európai szervezet 
részvételével valósult meg, és a vállalkozások, 
valamint szakképzési intézmények számára 
is ingyenesen elérhető önértékelő eszköz, 

online tananyag, és a gyakorlati megvaló-
sítást segítő eszköz készült el. A projekt 
eredményei online platformunkon IDE 
kattintva elérhetőek. 

A zárókonferencia 
pedig  ITT tekinthető 
meg.

Rab Árpád: A körkörös gazdaság akkor valósítható meg, ha kölcsönösen érdekeltté tesszük egymást

Trendekből kiolvashatjuk a jövőt
A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara körforgásos gazdasággal kapcsolatos 

REFRAME projektjének zárókonferenciáján a fenntarthatóság lehetséges jövőbeli irányaiba 
igyekeztünk betekintést nyújtani. A gyors változások és a gyors fejlődés időszakát éljük, hogyan 
programozza magát újra az emberiség? Hogyan alakult ki a mai világunk, és mik határozzák 
meg a következő évtizedeket? A társadalmi újraprogramozás, a technológiai evolúció egyik 
csúcsteljesítménye a körkörös gazdaság, melyet a jövőkutató, dr. Rab Árpád egyetemi tanár, 
innovációmenedzser helyezett kontextusba sajátos holisztikus szemléletével. 

evolúció következett be. Igen ám, de ezeket 
a sikereket pazarló módon értük el, és senki 
nem foglalkozott az erőforrások végességével.

Utóbbira ráébredvén, most azzal a kihívással 
nézünk szembe, hogy a folyamatot visszafor-
dítva megkíméljük a környezetet annyira, hogy 
tudjunk benne élni és lehetőleg megtartsuk az 
elért életszínvonalat is. A jó hír az, hogy meg 
tudjuk csinálni, de ehhez egyfajta  mentális 
váltás szükséges. Reagálnunk kell arra, hogy a 
Föld nevű bolygó zárt rendszer, hogy hirtelen 
nagyon sokan lettünk, félelmetesen felgyorsult 
körülöttünk a világ, és egyszerre rengeteg 
interakciót kell kezelnünk. Míg egy középkori 
ember életét le lehetett írni kétszáz változóval, 
a maiénak egy évét írjuk le kétezerrel.

40-50 éves ciklusok
A múlt századi közgazdász, Kondratyev írta 

le – és ezt nagyjából ma is érvényesnek tartjuk 
–, hogy az emberi gazdaság történetében 
45-50 éves ciklusok figyelhetők meg, ezek az 
úgynevezett Kondratyev hullámok.

Először jön például egy technológia – legyen 
ez a gőzgép –, ami tud vonatot húzni, szövő-
gépet működtetni, fényt csinálni – és ezzel 
hirtelen megváltoztatja a piacokat, áthatja a 
gazdaságot és fölülírja az addigi játékszabá-
lyokat. És amikor egy ilyen változás elindul 

a technológia mentén, az megváltoztatja a 
gondolkodást is, hisz az ember azt ilyenkor 
utánaigazítja. Így lesz a technológiai változásból 
mentális átalakulás.

Jó példa még erre a másik technológiai vég-
let: az internet, ami például sok egyéb mellett 
azt is magával hozta, hogy kimutathatóan 

csökkent az emberek hosszú távú 
koncentrációs képessége. Ma már 
kevesen olvasnak például hosszú 
újságcikkeket – az online újságírás 
először arra törekedett, hogy ma-
ximum egy képernyőnyi szöveget 
kínáljon az olvasónak, aztán már 
csak a leadeket, végül a címeket 
fogalmazta úgy sűrítve, hogy benne 
legyen a lényeg.

És még egy bizonyíték a mentális 
változásra: amikor megjelent a 
közlekedésben az autó, a lehető 
legracionálisabb megoldás az lett 
volna, ha minden autó egyforma. 
(Ehhez elég egyfajta alkatrész, 
egyfajta szerviz, egyfajta tudás 
stb.) Ez a szikár technológia. De 

jön a mentális változás: az autó nem csak közle-
kedési eszköz, hanem szimbólum: a szabadság 
szimbóluma, ugyanakkor egyfajta státuszt is 
jelöl, más életérzést fejez ki a sport-, a családi 
autó vagy egy terepjáró.

Teremtés a digitális térben
Ma viszont beköszöntött a számítógépek kora, 

melyben az ember egy új, digitális teret hozott 
létre, ami annyira különbözik az eddigiektől, hogy 
az már teremtésnek nevezhető. A digitális tér 
megfoghatatlan, megszokott érzékszerveinkkel 
nem érzékelhető, mégis óriási és egyre növekvő 
befolyással van a mostani világunkra. De ha 
ebben a zárt rendszerben, véges erőforrással 
fenn akarjuk tartani az eddigi életszínvonalat, 
az egyetlen út az intelligencia megnövelése, 
mely lehetővé teszi, hogy az erőforrások úgy 
kerüljenek elosztásra, hogy azokból ott, akkor 
és annyi legyen elérhető, amennyi pontosan kell 
belőlük. Ehhez elsősorban arra van szükség, 
hogy együttműködjünk, hiszen van elegendő 
erőforrásunk, csak ezek hatékony elosztása 
azon múlik, hogy azt önként és automatizál-
tan tesszük-e meg. A digitális technológia a 
leggyorsabban terjedő és leggyorsabban fej-
lődő technológia, de azt, hogy mit és hogyan 
változtat meg, azt mi, emberek döntjük el. Ha 
hatékony kérdéseket teszünk fel – mi a 

https://ilearn.reframe-project.eu/?lang=hu
https://www.youtube.com/watch?v=zNs9eddW_1I
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pénz, mi az oktatás, mi az érték, mi a tár-
sadalom stb. – akkor megoldásokat szállít, és 
ez a kultúra mindig újraprogramoz bennünket. 
Azért szeretjük és azért bízunk benne, mert 
megvalósítja az ősi vágyainkat, amennyiben a 
tudást adja a kezünkbe. És bízunk benne azért 
is, mert nem manipulál – bár polarizál, hiszen 
egyszerre csak egy jellemző alapján tudja az 
embert értelmezni.

Segítenek az applikációk
A digitális kultúra létrejötte mellett a másik 

nagy változás az urbanizáció. Most az emberiség 
fele lakik városokban, rövidesen kétharmada 
fog, és a Föld mindössze három százalékán 
összpontosul az emberiség java része – ami egy 
„logisztikai rémálom”. Ugyanakkor a városok-
ban élés egyfajta elidegenedést, félelmeket is 
hoz magával, hiszen nem ismerjük egymást és 
bizalmatlanok vagyunk egymás iránt. A digitális 
technológia azonban erre is kínál megoldásokat: 
különböző applikációk segítségével különböző 
közösségek és interakciók jöhetnek létre – és 
ha régen valamit elintézhettünk bizalmi alapon 
(adja kölcsön a fűnyíróját, én adok helyette 
valamit, vigyen el a kocsiján, és én adok egy 
szabad parkolóhelyet), most megtehetjük a 
digitális technológia segítségével.

De mindezek  tudatában hogyan készíthetünk 
digitális transzformációs projektet? Ha ma tu-
dom, hogy 10 év múlva Budapest lakosságának 
25%-a lesz 65 év feletti, és nyaranta 43 fok lesz 
a hőmérséklet, akkor érdemes lesz azokat 
a területeket fejleszteni, amelyekre szükség 
lehet ilyen paraméterek mellett. Üzlet lehet 
tehát az idősgondozásban, a légkondicionálók 
gyártásában, vagy olyan kreatív megoldásokban, 
amelyek az idősek életét könnyítik meg, vagy 
elviselhetőbbé teszik a hőséget.

Biztos, hogy meghatározza a jövőnket a mes-
terséges intelligencia. Ma már rendelkezésünkre 
állnak a nagy sebességű adatbázisok és a kiváló 
algoritmusok, ám ezek használata ugyancsak 
sok figyelmet és tudást érdemel. Fontos, hogy 
tudjuk: ezekből nem „egy nagy” mesterséges 
intelligencia lesz vagy kell, hanem sok-sok kisebb, 
minden feladatra más – és egyelőre mást tud, 
mint az emberi intelligencia.

Mindenki tudja például, hogy vannak olyan 
emberek, akik fogmosás közben elzárják a 
vízcsapot, és vannak, akik folyatják a vizet. 
Utóbbiak miatt  csak Budapesten így naponta 



20 millió liter víz folyik el feleslegesen. Őket 
rávenni „csak úgy”, hogy zárják el a csapot, 
valószínűleg nem lehet. De ha a mesterséges 
intelligenciát használva az illetőknek ajánlunk 
valamit cserébe (adókedvezményt, ingyen 
parkolóhelyet stb.), azonnal 40-50 százaléknyi 
energiát lehetne megspórolni. Ezek azok a 
közösségi együttműködések, amelyek nemcsak 
a zöldebb jövőt szolgálják, hanem a komfort 
érzetet sem csökkentik észrevehetően.

Ne a historikus adatokra 
támaszkodjunk
Hogyan tudjuk a mesterséges intelligenciával 

„megértetni”, hogy mi az érték vagy az értékes 
cselekedet? Nos, ha jól programozunk, bebizo-
nyíthatjuk, hogy ahhoz, hogy egy kiló spanyol 
narancs az asztalunkra kerüljön, annyi energia 
szükséges, mint a piramis felépítéséhez. Ez az 
adat már sokaknak elég arra, hogy önszántukból 
vásároljanak kevesebb narancsot, és része-
sítsék előnyben a helyi termelő áruját. Ki a jó, 
az értékes munkaerő? Itt sem mindegy, hogy 
milyen adatokkal dolgozunk. A jó könyvelőnek 

régen a monotónia tűrése volt a legfontosabb 
tulajdonsága, de most végtelen számokat ösz-
szeadni tud egy szoftver is – 2500 forintért. 
Ma a jó könyvelő az, aki megmondja, hogyan 
számlázzak, milyen számlát vigyek. Ugyanígy 
a poroszos oktatásban az kapott jó jegyet, aki 
bemagolt valamit. Most, hogy az adatok mind 
ott vannak az okostelefonon, az az érték, hogy 
jól tud-e valaki kérdéseket föltenni. Ezért, ha a 
körkörös gazdaságot akarjuk megvalósítani, ne 
fussunk bele abba, hogy historikus adatokra  tá-
maszkodunk, mert félre megy az eredmény, nem 
értjük meg a jövő világát – húzta alá az előadó.

Emberi tényező
Technológiával sok mindent meg lehetne 

egy csapásra változtatni. A világ GDP-jének egy 
százalékával el lehetne tüntetni a szegénysé-
get, vagy meg lehetne oldani a vízproblémát. 
Ugyancsak technológiai megoldással befolyá-
solni lehet az időjárást. Ám egyik sem megy 
automatikusan, hiszen ott vannak az emberi 
tényezők: a különböző népek, a különböző 
érdekek, a különböző társadalmak és külön-
böző értékek. A körkörös gazdaságnak tehát 
mindenképp a technológia az alapja, de nekünk 
kell kitalálnunk, hogy mit tartunk értéknek 
és mit életképesnek. Az üzleti vállalkozások 
életében például akkor vert gyökeret a zöld 
gondolkodás, amikor nem csak fölösleges 
plusz terheket és adókat láttak benne, hanem 
sokan észrevették, hogy ebben pénz, haszon 
is van – mert ez az üzlet logikája. Ugyancsak 
az üzleti szférából jönnek az olyan kérdések, 
hogy mi lesz 10 vagy 15 év múlva? Ha pedig mi 
néhány jó kérdésre meg tudjuk adni a választ, 
akkor kijön az, hogy milyen irányban akarunk/
lehet/érdemes fejleszteni. Fontos, hogy soha ne 
induljunk ki a jelen – azaz az elavult – adatokból, 
hiszen fontos az, hogy szolgáltatásunkat, ter-
mékeinket milyen emberek fogják használni 10 
vagy 15 év múlva. Nem lehet az ipari társadalom 
logikáját digitális csatornákon használni, mert 
az nem lesz információs társadalom – valami 
teljesen újban kell gondolkozni. 
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Ehhez feltétlenül tudni kell, hogy mit tartok 
értéknek és hogyan oldok meg helyzeteket.

Valaki biztosan segíteni fog
Ha például meg akarom könnyíteni a gyengén 

látók vagy látássérültek bevásárlását, két lehe-
tőség van előttem.  Ma már teljesen digitális 
szupervezérelt technikával megoldható, hogy 
a sérült ember az üzletbe való eljutástól a fize-
tésig végigmehessen számítógépes eljárással 
–, de ez a modell nagyon drága. Fillérekből 
kivitelezhető viszont egy olyan applikáció, 
melynek segítségével egy regisztrált, erre 
vállalkozó (és ráérő) segítő vigye végig a fo-
lyamatot a távolból. Ráadásul: itt ember segít 

embert, ami nagyban hozzájárul a társadalmi 
bizalomépítéshez, a segítőnek megadja azt a 
jóérzést, hogy jót tett valakivel különösebb 
erőfeszítés nélkül, a rászoruló pedig gazda-
gabb lett egy emberi kapcsolattal. Ugyanez 
történik akkor, amikor Indiában szerették volna 
megakadályozni a nőket érő támadásokat. 
Nincs annyi térfigyelő kamera és annyi rendőr, 
amivel meg lehetne akadályozni minden ilyen 
atrocitást. Van viszont egy applikáció, amelynek 
segítségével egyetlen gombnyomásra tudatja 
a megtámadott az összes környéken lévő (és 
beregisztrált) férfival, hogy bajban van. Valaki 
biztosan segíteni fog! Az úgynevezett okos 
városokban ez például egy hatékony megoldás.

Mindenki jól akar élni
A körkörös gazdaságban mindenki jól akar 

élni, ami úgy valósítható meg, hogy meg-
osztjuk, megbecsüljük és megtartjuk az erő-
forrásokat, elmagyarázzuk az embereknek, 
hogy ez mitől jó, és kölcsönösen érdekeltté 
tesszük egymást benne.  Ez a társadalmi 
része – az üzleti  része pedig az, hogy meg 
kell látni benne  a hasznot, hiszen az üzlet 
mindig pénzalapú megközelítés, és ez így 
is van rendjén. A sok jó körkörös gazdasági 
modell létrejötte pedig feltételezi, hogy az 
információknak frisseknek, hiteleseknek és 
mindig alulról fölfelé építkezőknek kell len-
niük – zárta gondolatait Rab Árpád.



A REFRAME projektünk záró konferenciájá-
nak másik előadója dr. Sápi András, a Szege-
di Tudományegyetem docense, egyben egy 
környezetbarát kisvállalkozás, az Easy Fresh 
Kft. ügyvezetője, vezető vegyésze volt, aki 
akadályoztatása miatt videofelvételen fejtette 
ki gondolatait Mit tehetünk a fenntartható 
jövőért kisvállalkozásként címmel. Prezen-
tációjából kiderült, egyetemi kutatóként és 
gyakorló vállalkozásvezetőként ő is mélyen 
elkötelezettje a zöld gondolatnak.  

Kutatók keresik a választ 
a környezeti problémákra
Dr. Sápi András prezentációja első felében 

egyetemi munkahelyére, az Alkalmazott és 
Környezeti Kémiai Tanszékre kalauzolta hall-
gatóságát, bemutatta, hogy az oktatás mellett 
kutatócsoportjával elsősorban olyan  környezeti 
problémák megoldására fókuszálnak, mint a 
széndioxid- és füstgáz-átalakítások. Speciális 
katalizátor gépkocsikhoz, katalitikus (zöld) tégla 
kandallókhoz fémjelzik eredményeiket. Ami az 
oktatási irányokat illeti, a környezetvédelmi 
technológiákat és a hulladékkezelést emelte 
ki.  Legújabb egyetemi projektjükről a Megújuló 
Energiák Nemzeti Laboratóriumról is beszélt, 
melyen több kutatócsoport dolgozik együtt. 
– Lényege, hogy bejön a napfény, bejön a víz, 
bejön a széndioxid, és az átalakítások révén a 
végén csepegni fog a benzin. amit autóba tudunk 
tankolni – fogalmazott az előadó.

5 millió tonna hulladék évente
A szilárdhulladék-kezelés problémái is élénken 

foglalkoztatják dr. Sápi Andrást, úgyis, mint 
egyetemi oktatót és úgy is mint vállalkozót. Mi 
van a kukában? – tette fel a kérdést. Magyaror-
szágon 5 millió tonna évente – legalábbis, amiről 
tudunk. Míg a 30-as évek kukájában még alig 
láthattunk műanyagot, most egyre nagyobb mér-
tékben (13%) A hulladék-kezelési piramis széles 
talpazatán találjuk a legrosszabb megoldást, a 
lerakást (ennek aránya Magyarországon még 
mindig 80%), valamit javít a helyzeten, ha ebből 
sikerül energiát kinyerni (pl. biogázt), aztán a 
következő szint az égetés, ami már fejlettebb 
technológia, a következő lépcsőfok az újra-
hasznosítás, majd következik az újrahasznált, 
azután a csökkentés, végül a piramis csúcsa 
a megelőzés, illetve új módszerek találása. A 
legrosszabb, ami történhet, amikor a hulladék 
be sem kerül a rendszerbe, gondoljunk csak 

Dr. Sápi András: Cégként nem egyszerű környezetbarát módon viselkedni, de lehetséges

Az üres flakonokat visszaveszik, mossák, újratöltik

Sápi András prezentációjából: Egyetemi  projekt a 
Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

az óriási kiterjedésű úszó műanyagszigetekre 
az óceánokon. 

Gyakorlatban is bizonyította: 
lehetséges
Dr. Sápi Andrásék vállalkozásukban is nagy 

hangsúlyt fektetnek a hulladékcsökkentésre és 
az újragondolásra. Az Easy Fresh Kft. egyébként 
2015-ben indult el családi vállalkozásként, tisztí-
tószereket gyártanak algyői kézműves kisüze-
mükben, így például öblítőket, mosószereket, 
folyékony szappanokat, vízkőoldókat.  

– A termékeinket már eleve újrahasznosított 
alapanyagból gyártott kannákba töltjük. A kiürült 
flakonokat visszavesszük, kimossuk és ellenőrzés 
után újra töltjük – ezzel legalább kétszer sike-
rül a műanyagot újrahasználni. Kialakítottunk 
egy rendszert a flakon visszaküldésre, vannak 
különböző pontjaink az országban, ahová visz-
szavihetik, visszaküldhetik az emberek a flakont. 

– Cégként környezetbarátságosan viselkedni, 
nem egyszerű s nem is olcsó – fogalmazott a kis-
vállalkozás vezetője –, de kitartunk emellett, mert 
hisszük, hogy erre kell menni. Puszta számításból 
nem érné meg, az eszmei értéke, ami igazán fontos. 
Az a cég, amelyik az újrahasznosított flakonokat 
gyártja, termékadót kell fizessen kilónként a 
műanyag után, jó lenne, hogy ha a regranulált 
műanyag után nem kellene ezt az adót fizetni. 

– Szerencsére egyre több olyan vevőnk van, 
akik nyitottak, értik, hogy közösek a céljaink. 

Volt olyan vevőnk, aki a kiürült flakonokat szé-
pen összecsomagolta és postán küldte vissza 
nekünk, nem sajnálva a feladás költségeit sem. 
Egyre több csomagolásmentes bolt is van, 25-30 
literes kannákban szállítunk, miután kiürültek, 
újratöltjük őket.

– Büszkék vagyunk arra, hogy 2019-ben például 
egyáltalán nem kellett hulladékot leadnunk, 
vagyis nulla kg hulladékot termeltünk. A gyártás 
és csomagolás során keletkezett hulladékot 
szinte teljes egészében felhasználjuk a web-
shopos rendelések csomagolására, a csomagok 
térkitöltésére – ami lehet, hogy nem szép, de 
így tartjuk helyesnek. 

Alapanyag csak fenntartható 
gazdaságokból
Hogy mennyire zöld tud lenni egy vegyipari 

kisvállalkozás, Sápi András még tudta emelni 
a tétet, ugyanis, mint elmondta,  termékeink 
alapanyagait fenntartható gazdaságok termelik, 
így biztosított például, hogy esőerdőket és más, 
állatvilágban gazdag területeket nem károsíta-
nak és nem alkalmaznak a termeléshez. Ezek az 
anyagok egy japán cég ellenőrzött, RSPO tanúsít-
vánnyal rendelkező gazdaságaiból származnak. 
Ezek már a gyártásnál is egy alacsonyabb  víz- és 
szén-dioxid-lábnyomot hagynak. Alapanyagaik 
ECO-CERT tanúsítvánnyal rendelkeznek. A Fresh 
Család termékei emellett család- és bőrbarát 
termékek, alacsony vegyianyag-tartalommal.
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Robotika minden mennyiségben
Két „Robotika” tábort szerveztünk a kamara 

székházában, alsó és felső tagozatos általános 
iskolai tanulók részére. A robotikatáborok 
rendkívül népszerűnek bizonyultak, minden 
résztvevő diák nagyon pozitívan nyilatkozott 
a programokkal kapcsolatosan. A digitalizáció 
és az automatizálás jegyében sok új ismeretet 
szereztek a diákok. Az alsó tagozatos robotikás 
táborozóknak a kamara székházában biztosítot-
tunk robotika foglalkozásokat a nap során, több 
idősávra bontva. Ezen táborban zömében első 
és második osztályos diákok vettek részt, ezért 

Robotika, digitalizáció, kézműves foglalkozások, 
üzemlátogatások, kirándulások 

Nyári táborok a kamarával
Kamaránk pályaorientációs programként nyári táborokat szervezett, illetve a partnerség 

keretében segítette azok szervezőit. Három teljeskörűen saját szervezésű és finanszírozású 
ötnapos tábort rendezett a CSMKIK. A táborokba jelentkező diákok ingyenesen vehettek részt 
a foglalkozásokon, a kirándulásokon, valamint az étkezésüket is a kamara biztosította.

délutánra mindig valamilyen egyéb bemutatót, 
vagy kézműves foglalkozásokat szerveztünk. 
Az alsós táborozók részére meghívtunk külső 
előadókat, akik tartottak egészségügyi alap-
ismeretek bemutatót, geológiai értékvédelmi 
előadást, és megismerkedhettek a 
helyes közlekedést és az automatizált 
berendezéseket ismertető mozdony 
szimulátorral is. Az alsó tagozatos 
táborozókat Kecskemétre vitte el a 
kamara különjáratos autóbusszal. A 
gyerekek megtekinthették az Arbo-
rétumot, a Hangszer Múzeumot és a 
Kecskeméti Rajzfilm Stúdiót.

A második kamarai táborunk ugyan-
csak a „Robotika” jegyében telt. A 
felső tagozatos korosztály számára 
tematikus napokat szerveztünk. En-
nek a korosztálynak mindennapra 
cég- üzemlátogatásokat szerveztünk, 
ahol az automatizált rendszerekkel 
ismerkedhettek. A továbbiakban a 
„Robotika” táborvezetője minden-
nap feldolgozta a gyerekekkel az 
előző napon látottakat, a témával 

kapcsolatos robotok építésével. A felsős tá-
borozók Budapestre, a Campona Kockaparkba 
és a Csodák Palotájába látogattak el a CSMKIK 
szervezésében. Az utazást a kamara különjáratos 
autóbusz biztosításával támogatta.

Szakmákkal ismerkedtek
A pályaorientációs táborunkat az Algyői Táj-

házban rendeztük meg. Itt is számos szakmát 
láthattak a diákok a gazdálkodó szervezeteknél, 
tanműhely-, illetve cég- és üzemlátogatások 
keretében. Az egy hét során megismerked-
hettek többek között az  asztalos, épület- és 

szerkezetlakatos, kertész, szociális ápoló, a 
turisztika-vendéglátás ágazatával, a nyomdaipari 
szakmákkal. Emellett a divattervezés, szabás-
varrás sem maradt ki a sorból, melyet Szegeden, 
a D1Ange Szalon tanműhelyében próbálhattak ki 

a tanulók. A táborozó csoportnak Mezőhegyesre 
szervezett a kamara egész napos kirándulást. 
Mezőhegyesen bejárhatták a gyerekek a Nem-
zeti Ménesbirtokot, a Fényes Panzióban, illetve 
a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben jártak 
céglátogatáson.

Szakmai programokkal segítettünk
Kamaránk közreműködött több partner 

szervezet nyári táborában is. A Szent-Györgyi 
Albert Agóra nyári táborai kapcsán 10 szakmai 
programot biztosítottunk. Több üzemlátogatást 
bonyolítottunk le, kamarai kísérővel. Az agórás 
táborozóknak a kamarai programcsomag több 
elemét is elvittük, így a „VR”- t és „Az én utam” 
pályaorientációs társasjátékot tanácsadó men-
torálásával.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal 
együttműködésben a nyári táboraik kapcsán 5 
tagintézményük diákjai számára lehetőséget 
adott a CSMKIK csoportos személyszállítás 
finanszírozásával, hogy a táborozók cégláto-
gatásokon, illetve egésznapos kirándulásokon 
vegyenek részt a kamara szervezésében.

Vissza az iskolába
Az őszi tanév első rendezvénysorozataként 

a kamara pályaorientációs tanácsadójaként 
részt vettem a VI. Pályaorientációs Tanévnyitó 
és Szakmai Tájékoztatón.

A hetedik és nyolcadik osztályos osztály-
főnököket segítő programok az érdeklődő 

pedagógusokat kívánja tájékoztatni 
a továbbtanulás támogatásával, a 
változásokkal és a pályaorientációval 
kapcsolatos kérdésekben. Az ese-
ményt három nap, Hódmezővásár-
helyen, Kisteleken, illetve Szegeden 
rendezték meg. A kamara pálya-
orientációs tanácsadója, „A CSMKIK 
pályaorientációs gyakorlata a szak-
képzés világában” címmel tartott 
prezentációt mindhárom helyszínen.

Medovárszkyné Szeles Zita
pályaorientációs tanácsadó

A projekt az Innovációs Technológiai 
Minisztérium finanszírozásában valósul 
meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoz-
tatási Alap képzési alaprész terhére, a 
projekt, illetve a támogatási szerződés 
száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05.

Horváth Gábor, a kamara képzési vezetője 
köszöntötte a táborozókat.



Hibrid- és elektromos autó diagnoszta és 
karbantartó képzést indított a kamara

Szakképzés
72022. szeptember

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara hibrid- és elektromos autó diag-
noszta és karbantartó tanfolyamot indított a 
helyi autószerelők számára. A kiscsoportban, 
összesen 13 fővel működő oktatás célja az al-
ternatív járműhajtási technológia megismerése, 
az ilyen technológiával szerelt járművek szere-
lésére, javítására, szervizelésére, valamint az 
azokkal kapcsolatos diagnosztikai feladatokra 
vonatkozó ismeretek megszerzése.  A 40 órás, 
5 alkalmas, elméleti és gyakorlati oktatást 
egyaránt tartalmazó képzés szeptember 16-
án zárult, de igény esetén több alkalommal is 
meghirdetésre kerül majd. A következő kurzusra 
már lehet jelentkezni a kamara honlapjáról 
letölthető jelentkezési lappal.

Az Edutus Egyetem szervezte szeptember 
2–4. között Balatonfüreden azt az európai 
meghívásos versenyt, melyen 14 európai or-
szág 37 csapata vett részt, akik három napon 
keresztül, három kategóriában és korosztályban 
mérték össze tudásukat. A megmérettetésen 
Csongrád-Csanád megyei sikerek is születtek.

 Az idei versenyszezon témája a My robot 
my friend, azaz a gyerekeknek olyan segítő 
robotot kellett megépíteniük, amelyek a kerti 
munkákban, a mentési akciókban és a kórházi 
ellátásban segítik a dolgozók munkáját. A csa-
patok által megépített robotok teljesítményét 
egy 22 fős nemzetközi bírói csapat értékelte.

 Ezen a nemzetközi versenyen megyénkből két 
csapat vehetett részt, az alábbi két kategóriában: 
Future Innovators results, melyben az SZTE Gya-
koroló Gimnázium és Általános Iskola csapata 
első helyezést ért el. RoboMission Elementary 
kategóriában a Zákányszéki Általános Iskola 
KERMITEK csapata a nyolcadik helyen végzett, a 
főbírók külön kiemelték, hogy a többi csapathoz 
képest a zákányszékiek kiemelkedően stabilan 

Duális képzési 
modul  
az eKrétában

 A duális képzőhelyek által szakképzési 
munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók, 
illetve a képzésben részt vevő személyek 
szakirányú oktatásának dokumentálását 
könnyíti meg az eKréta duális képzési mo-
dulja, amelyet immár teljeskörűen tudják 
használni a vállalkozások.

A szakirányú oktatást folytató szerve-
zet a tanuló, illetve a képzésben részt 
vevő személy szakirányú oktatásával 
összefüggésben az eKréta duális képzési 
moduljában rögzíti

a) a szakmai tevékenységeket, annak 
helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely 
nyilvántartásba vett székhelyétől vagy te-
lephelyétől, a szakmai tevékenységre for-
dított időt,

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy értékelését és

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy részvételét és mulasztását a szak-
irányú oktatás során.

A duális képzési modulban lehetőség van 
továbbá telephelyet, csoportot létrehozni, 
órarendet készíteni, és mindezeket az okta-
tóhoz hozzárendelni.

A duális képzőhelynek az eKRÉTA hoz-
záférés igényét a szakképző intézmény 
felé kell jeleznie. Az iskola a képzőhely 
részére felhasználói profilt biztosít az 
eKRÉTA rendszerhez. A profil létrehozását 
követően az eKRÉTA rendszerébe való 
belépéshez, az abban való eligazodáshoz, 
az elérési útvonal megismeréséhez az 
iskola képviselője és a kamara képzési 
munkatársai nyújtanak segítséget, de 
a feltöltést végző duális képzőhelyek 
számára az eKRÉTA is biztosítani fog egy 
„helpdesk” szolgáltatást az esetleges 
technikai hibák (leállás, jogosultsági, 
belépési problémák) kezelésére. 

A projekt az Innovációs Technológiai Mi-
nisztérium finanszírozásában valósul meg a 
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 
képzési alaprész terhére, a projekt, illetve 
a támogatási szerződés száma: GFA-KA-
ITM-12/2021/TK/05.

A CSMKIK mint felnőttképző nyilvántartási 
száma: B/2020/001775

Sikeresen szerepeltek diákjaink a World Robot Olympiad 
nemzetközi versenyen

My robot my friend

szereztek pontokat. Külön-külön napi bontásban 
nézve a különböző kihívásoknál a pontszámokat, 
akkor elmondhatjuk, hogy mindkét napon benne 
voltak a legjobb csapatok között. 

 Fontos kiemelni, hogy a zákányszéki csapat 
részvételét szponzorok segítették. Az 1050 
euro nevezési díjat a Creativ_IT (Kreatív Infor-
mációtechnológiai Egyesület), valamint három 
kamarai tagunk, a MetalCom Zrt., a SolvElectric 
Technologies Kft. és a Tornado International Kft. 
szponzorálta a csapat részére. Így biztosítottak 
lehetőséget egy kistelepülés hátrányos helyzetű 
csapata részére, hogy egy nemzetközi versenyen 
vegyenek részt, és szerezzenek a jövőre nézve 
értékes tapasztalatokat.

Kamaránk – az elmúlt évekhez hasonlóan 
– aktívan támogatja a versenyen résztvevő is-
kolákat, tanulókat, pedagógusokat. A csapatok 
igényei szerint Lego készleteket, szenzorokat, 
versenyasztalokat, vesenypályákat, szponzorált 
versenyzői felszereléseket, ruházatot biztosítunk, 
mellyel segítjük, hogy minél jobb eredményeket 
érjenek el a csapatok.

https://csmkik.hu/oldalak/hibrid-es-elektromos-auto-diagnoszta-es-karbantarto-tanfolyam
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A szakirányú oktatás pénzügyi kérdései 
címmel kamaránk ingyenes előadás-sorozatot 
szervezett az új duális képzőhelyek könyvelői és 
tanulók foglalkoztatásáért felelős munkatársai 
számára szeptember 5-én és 6-án, Szegeden.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elsősorban a duális képzéshez újon-
nan csatlakozott, illetve a szakirányú oktatásba 
a jövőben bekapcsolódni kívánó vállalkozások 
részére jogi és pénzügyi ismeretek tartalommal 
kétnapos, ingyenes felkészítést szervezett Sze-
geden, a kamara székházában, többek között 
az érdekelt vállalkozások gazdasági, humán-
erő-politikai és fejlesztési területen dolgozó 
munkatársai részvételével.

Első napon témák közt szerepelt többek 
között a duális képzőhellyé válás folyamata, 
jogok és kötelezettségek a szakirányú okta-
tás során. Terítékre került a tanulószerződés 
és a szakképzési munkaszerződés kötése és 
megszüntetése, mint ahogy a duális képzőhely 
adminisztrációs kötelezettségei, valamint a 
kifutó szakképzési rendszerrel kapcsolatos 
információk is.  Az előadó Iritz-Fekete Lívia 
duális képzési tanácsadó volt.

Második napon a szakirányú oktatás finanszíro-
zása volt a témakör, amelyről Dedákné Németh 
Margittól (Saldo Zrt.) hallhattak a résztvevők.

Az előadások célja volt, hogy a résztvevők 
olyan gyakorlatias ismereteket kapjanak, 
amelyek alapján átlátják a képzőhellyé vá-

Tanév, a tanítási év
A Magyar Közlöny 2022. évi 128. számában 

megjelent a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM-rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről. A 
rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

A 2022/2023. tanévben a tanítási év első ta-
nítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és 
utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).

A tanítási napok száma száznyolcvanhárom 
nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mű-
ködő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és 
szakiskolában 180 nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy 
befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 
tanítási nap középfokú iskolákban 2023. május 
4., a két évfolyamos, részszakmára való felké-
szítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-áig 
tart. Az iskolák 2023. január 27-éig értesítik a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2022. november 7. (hétfő).

A tél i  szünet  e lőtt i  utolsó tanítás i 
nap 2022. december 21. (szerda), a szü-

net utáni első tanítási nap 2023. január 3.  
(kedd).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A vizsgák rendje
A szakgimnáziumban és a szakiskolában a 

képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért 
felelős miniszter 2022. szeptember utolsó 
munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

Az érettségi vizsgák időpontja: írásbeli esetén 
2022. október 14–27. és 2023. május 5–26.; emelt 
szintű szóbeli esetén 2022. november 10–14. és 
2023. június 7–14., középszintű szóbeli esetén 
2022. november 21–25. és 2023. június 19–30.

A témahetek és a témanap megszervezése
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2023. március 6–10. között,
Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
Fenntarthatósági Témahét 2023. április 

24–28. között,
Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Országos mérés, értékelés, szakmai 
ellenőrzés elrendelése
A tanév során négy, országos mérés lebo-

nyolítására kerül sor, az iskoláknak a Hivatal 

által meghatározott ütemezés szerint kell 
lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. 
szeptember 26. és 2022. november 30. között 
kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 
6. és 2023. június 9. között kerül sor.

Az országos mérés, értékelés keretében a 
tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, vala-
mint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 
12. között szervezik meg. A mérés eredményeit 
az érintett iskolák 2023. június 15-éig töltik fel a 
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Ha zavar van
Esetleges zavarok kezelése esetén az alábbi 

megoldásokra lehet számítani:
Az iskola indokolt esetben gondoskodik az 

elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben 
történő feldolgozásáról.

Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elhá-
ríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem 
lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alap-
ján a köznevelésért felelős miniszter az érintett 
iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon, 
vagy osztályban határozott időre tantermen 
kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.

Szakképzési tájékoztató az új duális képzőhelyek munkatársai számára

Képzőhellyé válás folyamatával ismerkedtek

lás folyamatát, megismerik a tanulók és a 
képzőhelyek jogait és kötelezettségeit, át-
tekinthetik a duális képzés költségeinek 
elszámolási lehetőségeit, és  elsajátítják a 
szakirányú oktatáshoz kapcsolódó elszámolás 
adminisztrációs követelményeit.

A projekt az Innovációs Technológiai Mi-
nisztérium finanszírozásában valósul meg a 
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 
képzési alaprész terhére, a projekt, illetve 
a támogatási  szerződés száma: GFA-KA-
ITM-12/2021/TK/05.

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/L602txnD0fsCaVKdoccF62dee23b07182/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/L602txnD0fsCaVKdoccF62dee23b07182/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/letoltes


Gázszerelők 10 órás továbbképzése

Szakképzés
92022. szeptember

A Dunagáz Zrt., valamint a CSMKIK és a 
DmG Kft. szervezésében gázszerelők részére 
továbbképzés indul az ötévenként kötelezően 
megújítandó hatósági igazolvány megszerzése 
céljából  október 7-én. 

A továbbképzés elvégzéséhez szükséges 
végzettségek a 42/2017. (XII. 11.) NGM-rendelet 
alapján (pl. az alábbiak egyike):

• gázvezeték- és készülékszerelő mester-
vizsga, vagy

• gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-
szerelő mestervizsga, vagy

• központifűtés- és gázhálózat rendszer-
szerelő mestervizsga, vagy

• épületgépész technikus szakképesítés, 
vagy gázipari technikus szakképesítés.

A rendelet értelmében a gázszerelő te-
vékenység végzésének feltétele a jogsza-
bályban előírt továbbképzés ötévenként 
történő elvégzése. A tanfolyam eredményes 
elvégzését a hatóság előtt igazolni szüksé-
ges. Amennyiben a gázszerelő a tanfolyam 
elvégzését a hatóság előtt nem igazolja, 
megtilthatják a tevékenység végzését, és 

törlik a gázszerelőt (felülvizsgálót) a hatósági 
nyilvántartásból.

A tanfolyam elvégzéséről továbbképzési 
igazolást kapnak a résztvevők, amely igazolás 
a jogszabály szerint 1 évig érvényes, tehát 
gázszerelői igazolványának meghosszabbí-
tását a tanfolyam elvégzését követő 1 évig 
kérelmezheti.

További részletek, a jelentkezés feltételei 
és a jelentkezési lap ERRE A LINKRE kattintva 
érhető el.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarában 2 éve működik az Élelmiszer-
ipari Ágazati Munkacsoport, amely a megye 
meghatározó gazdasági szereplőinek képvi-
seletében elkötelezetten dolgozott – még 
a COVID időszakban is – annak érdekében, 
hogy megismerje és megismertesse a megye 
élelmiszer-gazdaságának és a munkaerő-
piacot fókuszba helyező új szakképzésnek 
az összefüggéseit.

A munkacsoport munkáját az ágazat va-
lamennyi érintett szereplője, a Bonafarm 
Csoport tagjai, a Givaudan Kft., a Szegedi 
Sütödék Kft., a Szegedi Tudományegyetem 
Mérnök Kara, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága, az 
Alföldi Agrárszakképzési Centrum és élelmi-
szer-ipari profilú intézményei is támogatták, 
információkkal segítették, aktív résztve-
vői voltak együttműködésünknek. Ennek a 
munkának egyik eredménye a fenti témát 
összefoglaló tanulmány, amely honlapunkon 
is megtekinthető.

Közös munkánk másik hozadéka a június 
29-én megtartott Élelmiszeripari Ágazati Fó-
rum volt, amelyen a munkacsoport vezetője, 
a makói Givaudan Kft. ügyvezetője, Karkas 
Mihály mutatta be a résztvevőknek a munka-
csoport elemzését, észrevételeit, javaslatait. 
Az interaktív rendezvény célja az volt, hogy 
a résztvevők fogalmazzanak meg sarokpon-
tokat, „kvázi üzeneteket”, a munkaerő-piaci 
igényeket a szakképzésben érvényesíteni hiva-
tott országos reprezentációjú Élelmiszeripari 
Ágazati Készségtanács számára.

Súlypontozott észrevételeinket a 
jövőbeniség hangsúlyaival az alábbi 
„üzenetben”, pontokba szedve 
továbbítottuk:
1. Az ágazati alapozást a gyakorlatban is 

kövesse a duális szakirányú oktatás. Ennek 
érdekében az alapozó szakasz teremtse meg 
annak feltételét, hogy az alapkészségek, 
tudáselemek (tartalmi felülvizsgálatukkal) 

Cégek, kamarák, intézményfenntartók az élelmiszeripar munkaerő-utánpótlásáért

Üzentek az Élelmiszeripari Ágazati Készségtanácsnak 

nyújtsanak elegendő feltételt az élelmiszer-
ipari technológiák megismeréséhez, alkal-
mazásához. Ehhez az iskolai, tanműhelyi 
fejlesztések nélkülözhetetlenek.

2. Iskolai tanműhelyi háttér hiánya esetén 
olyan céges (Sole-Mizo Szeged) bázis/tanmű-
hely kialakítása mérlegelendő, központilag 
támogatandó a megyében, amely az oktatási 
lehetőségek szélesítésével koncentráltan 
biztosítaná akár a „fél ország” tejipari szak-
ember képzését. 

3. A harmonizált, hatékony pályaorientációs 
tevékenység országos, ágazati marketing 
támogatással megerősítve lehet eredményes. 
Kinek, hogyan és mikor kell pályaorientálni? 
Már „korai szakaszban” interaktivitást biz-
tosító módszerekkel, 5–6. osztályosoknak és 
gimnazistáknak is. Szemléletváltozás indokolt, 
kamarai támogatásra van szükség a közne-
velés és a szakképzés egyenrangúságának 
megerősítésére az iskolák értékrendjében. A 
tanulók mellett meghatározó célközönséget 
jelentenek a szülők. Meggyőzésük a szak-
képzés előnyeiről, lehetőségeiről a szakmák 
bemutatásával, az élelmiszer-ipari szakmákhoz 
köthető sztereotípiák lebontásával érhető el. 
Legalább ilyen fontos a pályaorientációban 
szerepet vállaló cégek további szerepválla-
lásának ösztönzése, virtuális céglátogatások 

lehetőségének megteremtése, a két kamara 
erre irányuló tevékenységének egyeztetése.

4. Jelenleg a nappali képzés nem biztosít 
elegendő utánpótlást az élelmiszeriparban, 
szűk az iskolák képzési profilja, ezért a fel-
nőttképzés megerősítése céges kezdemé-
nyezésekkel, együttműködésekkel indokolt. 
A felnőttképzésben nagy potenciál rejlik. 
A munkaképes korúak egy részének nincs, 
vagy nem releváns a szakképesítése. Őket 
lehetne átképezni, akár online formában is. 
Lehetőség: a felnőttek hatékonyabb megszó-
lítása a jövőben képzésekkel/átképzésekkel, 
rugalmasabb szakmaszerzési lehetőségek 
felkínálásával, központi források biztosításá-
val, a munkaerőigényekre rálátó kormányzati 
szervek támogatásával.

5. Szükséges a szakképzési szereplők infor-
mációs platformjainak megteremtése. Ilyen 
az ágazati készségtanácsok – megyék/régiók 
találkozása, tapasztalatcseréje, „felülről jövő” 
tájékoztatás, az „alulról jövő kezdeményezé-
sek” fogadása. Cél és feladat is a már működő 
együttműködések megtartása, a változások 
követése, a megkezdett témák továbbvitele, 
új javaslatok megfogalmazása az élelmiszer-
ipar munkaerő- utánpótlásának biztosítására.  

A  s z a k k é p z é s i  fó r u m o t  a  G FA - K A -
ITM-12/2021/05. projektszerződés finanszírozta.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700042.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700042.NGM
https://www.csmkik.hu/esemenyek/gazszerelok-tovabbkepzese
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Érték és Minőség Nagydíjasok

Az energiapiac helyzetéről és a 
fejlesztési lehetőségekről szakértők 
osztották meg tapasztalataikat a cég-
vezetőkkel kamaránk és az Enterprise 
Europe Network Szeged augusztusi 
rendezvényén. Az esemény célja az 
volt, hogy a növekvő energiaárak 
miatt kihívásokkal küzdő kkv-k képet 
kapjanak az energiapiac helyzetéről, 
alakulásáról, és arról, hogy milyen 
fejlesztések/alternatívák segíthetik a 
megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodást.

Csapó Róbert, az ALTEO Energia-
szolgáltató Nyrt. üzletfejlesztési 
vezetője arra emlékeztetett, hogy 
a rendezvény előtti napokban a 
magyar villamosenergia-tőzsdén a 
legalacsonyabb ár is 250 euró felett 
volt, sőt a várakozások szerint ez 
a jövő évben a skála 420 euróról 
indulhat. Csökkenés először 2023 
harmadik negyedévében prog-
nosztizálható. Gyors megoldás a 
naperőművek telepítése lehet, ami 
akár 15-20 százalékos megtakarítást 
is hozhat. Az árat több tényező is 
befolyásolja, így például a fizetési 
határidő és a fogyasztási profil is.

Kaszás Anikó, a SolvElectric Tech-
nologies Kft. ügyvezetője szerint a 

Összesen három Csongrád-
Csanád megyei vállalkozás, köz-
tük kamaránk önkéntes tagja, a 
Csomiép Kft. vehetett át Érték és 
Minőség Nagydíjat szeptember 
8-án, a parlamentben. A cég az 
előre gyártott vasbeton WUM-
rendszerű átemelő aknák termék-
családdal nyerte el az elismerést.

Mellettük a szentesi Hungerit 
Zrt , valamint a szegedi Florin Zrt. 
kapta meg a nagydíjat, melynek 
értelmében az Érték és Minőség 

Nagydíj Tanúsító Védjegy haszná-
latát is elnyerték.

A legkiemelkedőbbnek ítélt pá-
lyázatok Érték és Minőség Nagydíj 
Tanúsító Védjegy használatára, és 
ezzel együtt az Érték és Minőség 
Nagydíj Kitüntető Cím viselésére is 
jogot szereztek. Idén a védjegyhasz-
nálatot és a kitüntetést 34 pályázó 41 
pályázata érdemelte ki, a gazdaság 
szinte teljes palettáját felölelő 45 fő-
csoport több mint 100 témakörében 
meghirdetett megmérettetésen.

Ősszel folytatódnak az i3 klub 
rendezvényei, ahol cégvezetők és 
vezető beosztású kollégák közösen 
gondolkodva dolgoznak fel aktuális, 
többeket foglalkoztató témákat. 
Az előző időszak az Ipar 4.0-ás 
digitalizációs technológiák beveze-
tésével, annak következményeivel, 
hatásaival foglalkozott, hogy milyen 
feladatokkal kell szembesülnie, 
megbirkóznia vezetőknek és mun-
kavállalóknak egyaránt.

Aki követi a klub tevékenységét, 
már tapasztalhatta, hogy próbálnak 
minden témát kicsit másképpen, 
innovatívabban feldolgozni. A je-
lenlegi helyzet pedig éppen nem a 
megszokott megoldásokat követeli.

Több visszajelzés érkezett, 
hogy igény van a klub olyan ese-
ményeire, amelyeken azoknak a 
témáknak a megbeszélésére is 

lehetőség van, amelyek a korábbi 
szakmai találkozók szüneteiben 
merültek fel.

A mostani helyzetben, minden 
cégvezetőnek több olyan problémá-
ja is van, amelyeket szívesen osztana 
meg, beszélne meg másokkal, ezért 
az első őszi klub a közös problémák 
megoldásának keresését célozza, 
kötetlen beszélgetés formájában. 
A rendezvényre  október 4-én, ked-
den 14 órakor kerül sor Szegeden, 
a kamarai székházban.

A programban bevezetőként 
Kaszás Anikó klubvezető innova-
tív válságmegoldásokat javasol, a 
beszélgetés során pedig arra pró-
bálnak választ adni, hogy hogyan 
alakítsuk válságállóbbá cégünket. 
Egymást segítő platform létreho-
zására is gondoltak a szervezők.

Jelentkezés ezen az oldalon.

Előtérbe került a takarékosság – Várják a pályázatokat a vállalkozók

Rezsikihívásokra kerestünk választ a kamarában

rezsicsökkentés kényelmes helyzetbe 
hozta a vállalkozásokat, most azon-
ban előtérbe kerül a takarékosság. 
Ezért érdemes mérést végezni, és 
áttekinteni, hogy hol van felesleges 
fogyasztás a cégben. Szerinte problé-
mát okozhat, hogy jelenleg hazánkban 
kevés lehetőség van tárolórendsze-
rek telepítésére. Ezt tetézheti, ha 
a lakossági pályázatok nyertesei is 
rácsatlakoznak majd az elektromos 
hálózatra, így érdemes lenne trafó-
házszerűen működő energiatárolásra 
alkalmas pontokat kialakítani.

A téma kapcsán Baranyi Ernő, az 
Ökohód Kft. ügyvezetője kiemelte, 
hogy Szegeden egyre több ház 
épül napelemekkel ellátva, ami 
miatt folyamatos problémát jelent, 
hogy a hálózati feszültség nem 
megfelelő, olyan értékeket lép át, 
amik egyetlen háztartásnak sem 
kedvezők. Ezeknek a gondoknak 
a kiküszöbölésére szolgálnak a 
hibridrendszerek, amelyek táplálni 
és raktározni is tudnak, de jelen-
leg ezek elérhetősége igencsak 
korlátozott.

A programon a kkv-k számára 
meghirdetett pályázatok is szóba 
kerültek. Sarok Krisztián, a Széchenyi 
Programiroda térségi vezető tanács-
adója szerint ugyan most nincsenek 
még kiírások, de már most érdemes 
felkészülni. Hangsúlyozta, a koráb-
biaktól eltérő módon zajlanak majd 
ezek, ugyanis a vállalkozásfejlesztési 
kategóriában lesznek szétdarabolva 
a pályázatok.

Az esemény a kamara YouTu-
be-csatornáján teljes egészében 
visszanézhető.

Október 4-én indulnak az i3 klub 
rendezvényei

Hogyan alakítsuk 
válságállóbbá cégünket?

Mészáros Antal, a Csomiép ügyvezetője vette át az elismerést Farkas 
Sándortól, az Agrárminisztérium helyettesétől.

https://www.csmkik.hu/esemenyek/i3-klub-ne-a-valsagrol-hanem-a-megoldasokrol-beszeljunk-az-osszefogas-ereje
https://www.youtube.com/watch?v=2ejXE2hjBKY
https://www.youtube.com/watch?v=2ejXE2hjBKY
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A vásárhelyi Marcipán Cukrászdában járok, a 
fiatal mestercukrászt, Benczur Sándort keresem. 
Picit várnom kellett, volt időm a sütemények 
édes illatában elmerülve kicsit ábrándozni: már 
fogalmaztam is magamban a cikkem elejét, hogy 
hősünk már pici gyermek korában fakanállal 
a kezében ott téblábolt a cukrászműhelyben 
a krémes edények körül. De már érkezett is 
Sándor, aki gyorsan eloszlatta a meseszerű 
kezdés illúzióját, ugyanis nemhogy gyerekként, 
de még nagyobbacska korában sem érdekelte 
a cukrászat – a süteményeket persze mindig 
szerette, de csak fogyasztani.

– Szakács végzettségű édesapám a ’80-as 
években kezdett működtetni egy kis fagyizót 
Vásárhelyen, a Zsuzsit. Majd házat építettek, 
és ennek az alsó részébe akarták áttelepíteni 
a fagyizót. Csakhogy a helyiség túl nagynak 
bizonyult, ezért gondolták, hogy cukrászdává 
kellene bővíteni. Tavaly volt 30 éves a Marcipán 
Cukrászda, cégünk önkéntes tagja a kamarának.

A boldogulás útján
Sándor közben leérettségizett, és mint sok 

hasonló korú társa, ő sem tudta még eldönteni, 
hogy mi is szeretne lenni. Ekkor jött édesapja 
azzal, hogy jó lenne egy szakképzett cukrász 
a családba, aki magát a vállalkozást is tovább-
vinné. Sándor beadta a derekát, „próbáljuk 
meg”, beiratkozott az egykori Hansági Ferenc 
Szakképző Iskolába. Rendben vette az akadá-
lyokat, de még mindig semmi extra vonzalmat 
nem érzett a mesterség iránt, közben viszont 
érdekelte a közgazdaságtan is. Mentort is talált 
ehhez magának, aki sok mindenre megtanította, 
de azt tanácsolta Sándornak, tanulja csak ki a 
szakmát, és ha jól csinálja, nem lesz baja az 
életben. És így is lett. 

Nemcsak jót, hanem mást
Sándor nyitott, érdeklődő fiatalember lévén, 

az iskola után elkezdett ismerkedni szakma-
beliekkel, rendezvényekre járt, bővültek a 
kapcsolatai, igyekezett minél többet tanulni 
másoktól, és ahogy fogalmazott, egyre inspirá-
lóbbá vált számára ez a környezet. „Már nem 
csak jól akartam csinálni, hanem valami mást 
is kitalálni, ami eltér a többiekétől.” Elkezdett 
egy olyan anyaggal dolgozni, amivel más akkor 
még nem nagyon szeretett foglalkozni. Ez 
volt a karamell. 

Közben szakmai körökben is azt vették észre, 
hogy az ifjú vásárhelyi cukrásznak kiteljesedett 
a személyisége, olyan karakterjegyek váltak 
jellemzőjévé, mint a kreativitás, a kísérletező 
kedv, a versenyszellem, a maximalizmus, és 
egyáltalán az alkotás öröme, izgalma. A késő 
este ma is sokszor a műhelyben éri. Felesége 
már tudja, ha azt mondja, mindjárt végzek, pár 

Túl a 30-on a vásárhelyi Marcipán Cukrászda – Aranyérmes Benczur Sándor Desszertek hídja

„Együtt sírunk és nevetünk az emberekkel”
Tavaly volt 30 éves a hódmezővásárhelyi Marcipán Cukrászda. Vezetője, Benczur Sándor, 

kamaránk elnökségi tagja, aki noha soha nem akart cukrász lenni, ma szenvedélyes mestere 
szakmájának. Az ambiciózus fiatalember gyakran fordul meg szakmai versenyeken, legutóbb, 
a Gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából meghirdetett gasztrodiplo-
máciai desszertversenyen nyert aranyérmet. Aztán kiderült, Sándor nemcsak tanult szakmá-
jában vizsgázik rendre kitűnően, cégvezetőként ugyanúgy megállja a helyét, a válságoknak 
fejlesztésekkel, átszervezéssel, napelem-telepítéssel, a gázfűtés kiváltásával ment és megy neki.

Desszertek hídja

óra múlva tényleg jön is.. Nem csoda, hogy 
már több, mint 40 saját receptje van. Sándor 
bevallja, szenvedélyévé vált a szakmája, „és 
ha ezt kiélhetem, akkor kiegyensúlyozottnak 
érzem magam”.  

Küzdelmek és eredmények
Közben tovább bővültek kapcsolatai, egyre 

komolyabb szakmai körökben fordul meg, ba-
rátokat szerzett, tanfolyamokon vett részt, járt 
Franciaországban, Svájcban, Olaszországban is. 
Odáig jutott Sándor, hogy már őt is hívogatják 
kollégák, hogy szakmai tanácsot kérjenek tőle. 
Továbbra is igyekszik minél több versenyen ott 
lenni, „mert azzal is építem magam”. Úgy va-
gyok vele, hogy ha valamit jól csináltam, annak 
örülni kell, de ha nem sikerül, akkor sincs baj, 
tanulok belőle.” Az olimpia atyja, Coubertin 
báró gondolataira utalva, ő is azt vallja: Nem 
az számít, hogy mi lett a végeredmény, hanem 
az út, a küzdelem a lényeg. 

Ha csak az utóbbi éveket nézzük, Benczur 
Sándor 2019-ben megnyerte a Mórahalmi cukrász-

versenyt, amelyen nyolc magyar és egy szerbiai 
város cukrászdái mérték össze tudásukat. Tavaly 
szeptemberben jelentkezett a Budapesten ren-
dezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
tiszteletére meghirdetett versenyre is. Ebben 
az volt a kihívás, hogy előtérbe kellett helyezni 
a Bibliában is szereplő alapanyagokat, mint az 
olívaolajat, szedret, mandulát, pisztáciát, kö-
ményt, fahéjat, datolyát, citrusféléket, fügét, 
vagy éppen gránátalmát. A fiatal vásárhelyi 
mestercukrász fahéjas-szedres süteménnyel 
rukkolt elő, döntőbe jutott, és második he-
lyezést ért el. Aztán itt van a legutóbbi siker, 
a Gróf Széchenyi István születésének 230. 
évfordulója alkalmából meghirdetett gasztro-
diplomáciai desszertpályázat júliusban, melyen 
Benczur Sándor a “Desszertek hídja” alkotásával 
aranyérmet szerzett, és mellette még Széche-
nyi-emlékéremmel is jutalmazták. Ráadásul, 
a köztudottan nehezebb versenyszámban, a 
mindenmentes kategóriában indult.  Hogy miért? 

„Mert abban láttam nagyobb kihívást – vagyis, 
hogy legyen teljesen tej-, glutén- és cukormentes, 
de közben nagyon finom és persze mutatós 
is” – magyarázza Sándor.  

„Legyőzték” a Covidot 
A Marcipán Cukrászdában Sándornak nemcsak 

a műhelyben, de a cégvezetésben is helyt kell 
állnia. Kiderült, a közgazdasági érdeklődése nem 
volt véletlen, üzleti érzékből, ahogy ő mondja 
„matekból” is jó, ami már éles helyzetben, a 
Covid alatt is kiderült – a járványhelyzetből jól 
jöttek ki. „Folyamatosan nyitva tartottunk, és 
gondoltam, ha kenyeret is gyártunk, biztosan 
nem fognak bezárni bennünket.” Pék barátjától 
gyorsan megtanulta a kenyérkészítés fogásait, 
de ekkor sem akármilyen, hanem magas mi-
nőségű, úgynevezett vadkovászos kenyeret 
kezdett el sütni, amit az emberek az íze miatt 
nagyon szerettek. 

– Új vevőink lettek, akik ha már bejöttek 
kenyérért, megkóstolták a süteményeinket is, 
vagyis bővült a vevőkörünk. Jól ment az üzlet, 
de egy pillanatra sem dőltünk hátra, tudtam, 
hogy nincs minden rendben, nincs vége a piaci 
bizonytalanságnak, nem tudni mikor és egyál-
talán helyreállnak-e a nagy rendszerek, valahol 
azt éreztem, további bajok jöhetnek még. És 
nekünk készen kell állni mindenre. Ráfeküdtem 
a fejlesztésekre, cseréltük gépeinket, moderni-
záltuk az egész cukrászatot. Lazíthattam volna, 
többen értetlenül is nézték a nagy igyekezete-
met. Kár, hogy nekem lett igazam.

„Matekoznak” az energiával is
– A mai válságos időkben sem feltett kezek-

kel várjuk, hogy mi fog történni, amellett, hogy 
áramdíjra jövő év végéig van szerződésünk, 
ahová csak tudunk, napelemeket telepítünk, 
ami már folyamatban is van. Készülünk arra is, 
hogy kihasználjuk a napelem-rendszernek azt 
a tulajdonságát is, hogy használata akkor 
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a leggazdaságosabb, amikor termeli az 
áramot. Eddig három műszakban dolgoztunk, 
most átálltunk másfél-két műszakra. Éjszaka 
nem dolgozunk, addig leáll az üzem, nem 
fűtünk, és nem lesz kivilágítva az egész mű-
hely, mint Las Vegas. Ez azt jelenti, hogy egy 
héten 56 órát nem világítunk. Szervezéssel, 
némi kényelmetlenséggel meg tudjuk oldani 
a feladatainkat, de a legdrágább műszak 
költségein sokat tudunk spórolni. Ami a gázt 
illeti, december végéig rendben vagyunk, ad-
dig van szerződésünk, utána határ a csillagos 
ég.  Itt is lépnünk kell, hiszen mindhárom 
kemencénk gázzal működik. Pék ismerősöm 
arra hívta fel a figyelmemet, hogy ne feltét-
lenül elektromos kiváltásban gondolkodjunk, 
más, a piacnak kevésbé kitett lehetőségek is 
vannak a kemencék fűtésére. Megvizsgáljuk 
a lehetőségeket.



Közös a sorsuk
– Közben az alapanyagok is megdrágultak, mi 

is kénytelenek voltunk hozzányúlni az árakhoz. 
A minőségből viszont semmit nem engedek, 
hiszen tíz éve azon dolgozom, hogy minden 
jobb és jobb legyen. Ami igazán félő, hogy, ha 
az embereknek egyre kevesebb lesz a pénze, 
kevesebb jut süteményezésre is. Apámmal sok-
szor beszélgettünk a múltról, hogy mikor volt 
jó, mikor volt rossz, mindkettőből akadt bőven. 
Apám meg is állapította: nekünk mindig az a jó, 
ha a népnek is jó – ha az emberek többsége 
jólétben él, akkor nekünk is jut. Együtt sírunk 
és együtt nevetünk az emberekkel.

Őrfi Ferenc 

Süti mellé mosoly
– Van, ami örök, mint például a krémes 

vagy a somlói, de szerencsére nyitottak az 
emberek az új ízkombinációkra is. Öszekeverek 
például egy tiramisut gyümölcsízesítéssel, 
eperrel vagy bergamottal (egy citrusfajta), 
vagyis kicsit a savak találkoznak a kávéval, 
és mindjárt karakteresebb ízt adnak – ma-
gyarázza Benczur Sándor.  – A Marcipán 
Cukrászdában azt valljuk, hogy a jó minő-
ségű hozzávalók mellé a szeretetünket is 
beletesszük. Örömet akarunk szerezni a 
vendégeinknek. Rajta vagyok, hogy nálunk 
is úgy legyen, mint Olaszországban láttam, 
hogy kijön a séf a műhelyből, megörülnek 
az emberek, ő a garancia szemükben, hogy 
ebben a cukrászdában rendben mennek a 
dolgok, és ma is minden a legfinomabb lesz 
–, és kedvesen mosolyognak egymásra.

Továbbra is zajlanak a nemzetközi üzletem-
ber-találkozók, amelyekre személyes, online 
vagy hibrid formában is várják az érdeklődő 
vállalkozásokat. Vegyen részt Ön is az Enterprise 
Europe Network által szervezett nemzetközi 
partnerkereső rendezvényeken, és találjon 
cégének új üzleti partnereket!

A Farmaforum 2022 keretében szer-
veznek nemzetközi üzletember-ta-
lálkozót a lehetséges technológiai 
és kereskedelmi partnerek felku-
tatására. Várják a gyógyszeripar, 
a biogyógyszerészet, a kozmetika 
és a labortechnológia területén 
aktívan tevékenykedő vállalatok, 
kutatóintézetek, egyetemek és egyéb 
szervezetek jelentkezését.

Személyes találkozó Madridban: 
október 4. Online találkozó: október 6.

               
A 15. EIF 2022 Nemzetközi energetikai szak-

kiállítást és B2B-t Isztambulban rendezik, ahol 
a török megújuló energetikai szektor legújabb 
technológiai fejlesztéseit  mutatják be a nagy-
vállalatok, kkv-k, start-up-ok, kutatóintézetek, 
illetve szakmai szervezetek, szövetségek részére.

Személyes találkozó: október 12–14.
Helyszín: Isztambul, Törökország

Marketplace Austria Food & Beverages 
2022 exkluzív lehetőség az élelmiszer- és ital-
vásárlók számára, hogy bécsi beszállítókkal és 
termelőkkel találkozzanak új üzleti kapcsolatok 
építése céljából. Azon nemzetközi érdeklődők 

számára, akik nem tudnak Ausztriába utazni, 
online találkozókat is kínálnak.

Személyes és online találkozó: október 12.
Helyszín: Bécs

Idén a Meet In Italy for Life Sciences 2022 
(MIT4LS2022) nemzetközi üzletember-találkozó 

virtuális formában valósul meg. A biotechno-
lógia és egészségipar köré épülő 
szakmai eseményen ingyenes 

a részvétel. A HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség, 
az Enterprise Europe Network 
magyarországi konzorcium ve-
zető partnere, az üzletember- 
találkozó egyik társszervezője.
Online találkozó: október 17–19.

A feldolgozóipar európai vezetői és digitális 
átalakítói Budapesten találkoznak az I4MS 
konferencián. Az eseményen az ipar digitális 
átalakításán dolgozó szakértők osztják meg 
tudásukat. A konferencia keretében az En-
terprise Europe Network közreműködésével 
kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik.

Személyes találkozó Budapesten: október 
19-én. Online találkozó: október 17–18.

 
Amennyiben felkeltette érdeklődését valame-

lyik rendezvényünk, kérjük, részvételi szándékát 
a hivatalos regisztráción túl, felénk is jelezze az 
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen. További 
találkozókat honlapunkon talál: https://csmkik.
hu/een/esemenyek

Megjelent a Széchenyi Kártya Program MAX 
újabb elemének, a Széchenyi Mikrohitel MAX 
konstrukciónak az üzletszabályzata. Ez a hitel 
kifejezetten a kis cégek számára kialakított 
Széchenyi Kártya konstrukció.

A Széchenyi-hitelek olcsó forrást biztosítanak 
a vállalkozások beruházási elképzeléseinek 
megvalósításához, támogatják a cégek likviditási 
helyzetének stabilizálását, segítenek a normál 
üzletmenet fenntartásában, és a jövőbeli növe-
kedés lehetőségeinek biztosításában.

Mire igényelhető 
a Széchenyi Mikrohitel MAX?
A Széchenyi Max konstrukciók közül a legtöbb  

augusztus elején elindult, a Széchenyi Mikrohitel 
MAX részletes feltételeire azonban augusztus 
29-éig várni kellett.

A Széchenyi Mikrohitel MAX szinte minden 
beruházási cél finanszírozására alkalmas. Gon-
dolva itt a

• klasszikus beruházási célokra; például új és 
használt gép, berendezés, ingatlan, egyéb jármű 

Indul a Széchenyi Mikrohitel MAX
kategóriába tartozó tárgyi eszköz beszerzésére, 
akár az agrárszektorban is,

• a forgóeszköz-beszerzésre (a hitelösszeg 
20 százaléka erejéig), ami mellett

• a feltételeknek megfelelő korábbi beruházási 
hitelek kiváltása is megengedett.

A Széchenyi Mikrohitel MAX kamata a teljes 
futamidő alatt fix, évi 1 százalék. Az igényelhető 
hitelösszeg legfeljebb 50 millió forint, a futamidő 
legfeljebb 120 hónap lehet.

A Széchenyi Mikrohitel MAX konstrukciót 
akár kezdő vállalkozások is igényelhetik. Ez 
jelentős előny, hiszen a többi vállalati hitelnél 
jellemzően 1-2 lezárt ületi év elvárás az igénylés 
során.

Németh Kornélia – Régióvezető
+36 30 773 93 63

kornelia.varhelyi@bmpartner.hu
http://nemethkornelia.bmpartner.hu

Nemzetközi üzletember-találkozók

https://www.farmaforum.es/
https://farmaforum2022.b2match.io/
https://farmaforum2022.b2match.io/
http://www.worldenergy-congress.com/
http://www.worldenergy-congress.com/
https://food2022.b2match.io/
https://food2022.b2match.io/
https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/
https://i4ms.eu/
https://i4ms.eu/
https://i4ms.b2match.io/
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
https://csmkik.hu/een/esemenyek
https://csmkik.hu/een/esemenyek
mailto:kornelia.varhelyi%40bmpartner.hu?subject=
http://nemethkornelia.bmpartner.hu
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Rendhagyó adófórum volt a 
kamarában augusztus 18-án, hi-
szen az adószakértők általában 
decemberben szokták magyarázni a 
következő évi adóváltozásokat. Az 
ok jól ismert, július 12-én fogadta 
el a parlament a kata törvény-
módosítását, szeptember elején 
pedig már életbe is léptek az új 
szabályok. A kamarai rendezvényen 
Szabó Gábor, a NAV Dél-alföldi 
Tájékoztatási Osztályának szakér-
tője tartott előadást nagyszámú 
közönsége előtt, és válaszolt a 
helyszínen és az online térben 
felmerülő kérdésekre. A fórumot 
ugyanis élő online közvetítésen is 
követhették az érdeklődők. 

Bevezetőjében dr. Tráserné Oláh 
Zsuzsanna, kamaránk titkára arról 
tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 
2021. évi adatok szerint 16 ezer 809 
katás vállalkozást tartottak nyilván 
Csongrád-Csanád megyében, ami, 
az összes vállalkozás 40 százaléka. 
Felhívta a figyelmet, hogy a kamara 
weboldalán külön menüpont nyitott 
a témának, a kamarába beérkező kér-
déseket továbbítják adószakértőknek, 
és igyekeznek könyvelőket is ajánlani, 
nyilván olyanokat, akiknek egyáltalán 
van még szabad kapacitásuk. 

Szűk körben
Szabó Gábor előadását az alap-

ténnyel kezdte: a régi kata rendszer 
augusztus 31-ével megszűnt, az új 
kata szeptember 1-jén lépett ha-
tályba. A kettő között nincs átjárás, 
új törvény van, új szabályozás. Az 
adózói kört illetően a legfontosabb 
változásnak nevezte, hogy a régi 
katásoknak igen nagy hányada 
az új kata rendszerbe nem tud 
beférni. Az első nagyon fontos 
korlát a személyi korlát, hogy, kik 
azok, akik adóalannyá válhatnak 
az új kata rendszerében. Csak és 
kizárólag az egyéni vállalkozásokról 
és egyéni cégekről szóló törvény 
(Evec) szerinti egyéni vállalkozó 
tartozhat ide (aki az szja-törvény 
szerint egyéni vállalkozóként adózik, 
például egyéni ügyvéd, állatorvos, 
nem tartozhatnak ebbe a körbe). 
Nagyon fontos, hogy ebbe a szűk 

16 ezer 809 vállalkozást érintett a törvényi változás megyénkben 

Katás adófórum a kamarában

körbe csak főállású egyéni vállalkozó 
tartozhat.

Óvatosan a számlázással!
Ami nem az adóalanyi kört érinti, 

de sokakat érint, aki az Art szerinti 
kifizető vagy külföldi kifizetőtől szerez 
bevételt (kivéve taxiszolgáltatást, 
illetve a fizetési számlán a kamatjóvá-
írást) – másnap már nem lehet katás.  
Az adószakértő szerint a főállású 
egyéni vállalkozó meghatározására is 
érdemes figyelni, hosszú a felsorolása, 
mi nem számít annak.  Ugyanígy az 
Art szerinti kifizető fogalmával is 
érdemes alaposan tisztában lenni, 
hiszen az új katás vállalkozó nem 
számlázhat például egy másik egyéni 
vállalkozónak sem, mert akkor is ugrik 
a katás jogviszonya, de ugyanígy, ha 
önkormányzatnak, civil szervezetnek, 
vagy akár csak egy társasháznak 
számláz. 

A támogatásokra 
is figyelni kell
Az új kata szabályozásban a tételes 

adóból csak egyfajta létezik, havi 50 
ezer Ft (az ellátások számításának 
alapja 108 ezer Ft). A 40%-os különadó 
marad, viszont csak évi 18 millió Ft 
bevétel felett fizetendő. Kiemelte az 
előadó, hogy nem bevétel az új kata 
szabályozásban a szocho-törvény 
alapján a szakirányú oktatás és a 

duális képzés adókedvezményének 
érvényesítése során kapott adó-visz-
szatérítés. Az előadó a fodrászt hozta 
fel példának, aki – amennyiben kizá-
rólag magánszemélyeknek dolgozik 
–, ha felvesz tanulót, fel tudja venni 
a szocho-kedvezményt. 

Egyébként a támogatásokra is 
érdemes odafigyelni, a fórum idején 
például még nem volt tisztázott, 
hogy mondjuk egy kormányhivatali 
támogatás minek minősül, ugyanis 
az is kifizetőhelynek számít, ahonnét 
az új katás vállalkozónak elvileg 
nem lehet bevétele. 

Új információ, hogy a számlán 
nem kötelező feltüntetni, hogy:  
„Kisadózó”. Azt is érdemes tudni, 
hogy az őstermelés továbbra sem 
zárja ki a kata jogállást (őstermelő-
ként továbbra sem lesz biztosított).

Szabó Gábor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a régi kata idő-
szakáról minden esetben be kell 
nyújtani 2022. szeptember 30-áig a 
bevallást. Megerősítette, hogy az 
alanyi adómentességre vonatkozó 
áfa szabályozása nem változott. 

Katán túl
A régi katások többsége, akik nem 

választották/nem választhatták az 
új kata szabályozást, az augusztusi 
fórum óta bizonyára áttért már vala-
milyen adózási formára. A cégek a tár-
sasági törvény, vagy a kiva szabályok 
szerint folytathatták, míg az egyéni 
vállalkozók az átalányadózást, vagy 
a tételes költségelszámolást (vszja) 
választhatták. És persze maradt a 
munkaviszony, illetve a megbízási 
jogviszony lehetősége, ahol az ekho 
szabályozást érdemes alaposan átta-
nulmányozni. Az előadó valamennyi 
lehetőségről beszélt részletesen is.

A kamarai adófórum  ITT néz-
hető vissza.

Ingyenes adózási 
tanácsadás  
a kamarában

A regisztrált vállalkozások 
részére ingyenes adózási ta-
nácsadás keretében igyekszünk 
segítséget nyújtani könyvelési, 
adózási kérdéseik megoldásában. 
Szakértőink évente egy alkalom-
mal nyújtanak térítésmentes, 
személyre szabott tanácsadást 
az alábbi témákban előzetes 
egyeztetés alapján, elsősorban 
e-mailben:

Adózás: SZJA, TAO, átalány-
adózás, KATA, KIVA, IPA, nemzet-
közi ÁFA, önrevízió, munkaügy 
(bér, TB) 

Számvitel: könyvelés, bér-
számfejtés, belső ellenőrzés

Az ingyenes adózási tanács-
adás szolgáltatásunkat csak 
rendezett kamarai hozzájáru-
lás folyószámlával rendelke-
ző Csongrád-Csanád megyei 
székhelyű vállalkozások, illetve 
a Csongrád-Csanád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál 
önkéntes tagsággal rendelkező 
vállalkozások vehetik igénybe.

A szolgáltatás igénybevételé-
nek folyamatáról ezen a linken 
tájékozódhat.

Kérdés esetén hívjon bennünket 
a 62/554-250-es telefonszámon, 
vagy írjon a szakerto@csmkik.
hu e-mail címre.

Amennyiben komplexebb 
tanácsadásra lenne szüksége, 
vagy állandó adótanácsadót, 
könyvelőt keres, ide kattintva 
megtalálja önkéntes kamarai 
tag szakértőinket.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara DMG Kft.-je idén  is megrendezi 
a  könyvelők továbbképzését kreditpontos 
rendszerben.

Október 24-én, hétfőn számviteli változá-
sok a 2021. évi LXIX. törvény alapján; a Ptk. 

módosításainak számviteli összefüggései; az 
osztalék és az osztalékelőleg elszámolása; lízing 
és bérlet számvitele; ellenőrzések számvitele 
témakörben lesz képzés, melyért 8 kreditpont 
szerezhető számviteli témakörben. 

Október 26-án, szerdán  a 2022-es évi 
adóváltozások kerülnek előtérbe, ahol 8 

kreditpont szerezhető nem számviteli téma-
körben. Mindkét alkalommal Pópity István 
okleveles adószakértő és könyvvizsgáló 
lesz az előadó.

Részvételi feltételek és jelentkezés ezen 
az oldalon.

Szabó Gábor

https://www.youtube.com/watch?v=VIG4o4NYOZk
https://www.csmkik.hu/oldalak/ingyenes-adozasi-tanacsadas-regisztralt-vallalkozasoknak
https://www.csmkik.hu/oldalak/konyvelo-es-adoszakertoi-adatbazis
https://csmkik.hu/oldalak/konyvviteli-szolgaltatast-vegzok-tovabbkepzese
https://csmkik.hu/oldalak/konyvviteli-szolgaltatast-vegzok-tovabbkepzese
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Jogszabályfigyelő
Csökkent az ekho, 
devizában is fizethető 
a társasági adó

A Magyar Közlöny 134. számában 
2022. augusztus 9-én megjelent az 
egyes egyszerűsített köztehervise-
lést lehetővé tévő rendelkezések 
alkalmazásáról szóló 297/2022. 
(VIII. 9.) kormányrendelet, illetve 
a társasági adó devizában történő 
megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 
9.) kormányrendelet.

A 297/2022. (VIII. 9.) rendelet 
értelmében az egyszerűsített 
közteherviselés hozzájárulás 
(ekho) mértéke 13 százalékponttal 
csökken, ugyanis megszűnik a 
kifizetői ekho. A kedvezőbbé váló 
szabályok miatt a művészeknek 
az ekho lehet a legjobb választás.

A megjelent rendelet segíti a 
katás cégek áttérését a könyvvizs-
gálati kötelezettség eltörlésével, 
illetve a közkereseti társaságok, a 
betéti társaságok, az egyéni cégek 
és az ügyvédi irodák a kata meg-
szűnésével átkerülnek a számviteli 
törvény hatálya alá, az érintettek 

A Csongrád-Csanád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara üzletfejlesz-
tési konzultációval várja a megye 
vállalkozásait. A szolgáltatásról 
kamarai munkatársunkkal, Kriston 
Katalin üzletfejlesztési tanácsadóval 
beszélgettünk.

– Ha azt hallom, hogy üzletfejlesz-
tési konzultáció, akkor valami igen-
csak összetett, és megfoghatatlan 
dolog jut az eszembe. És igazából 
mire kell gondolnunk itt?

– Egy vállalkozás működése, mű-
ködtetése valóban összetett dolog. 
Sok esetben a vállalkozás egy jó szak-
ember kiváló szaktudására alapozva 
jön létre és működik sikeresen. Az 
azonban látható, hogy elérkezik egy 
pont, amikor már szükség van más 
szakterületek szakértőinek bevonásá-
ra is ahhoz, hogy a vállalkozás tovább 
prosperáljon, vagy megfeleljen az 
adott üzleti környezet egyre növek-
vő kihívásainak, legyen az szakmai, 
pénzügyi, vagy akár vezetői kérdés.

A legfontosabb az, hogy vállalko-
zás vezetőjeként felismerjük, hogy 
a cégvezetés nem egy one-man 
show, nem azt kell bebizonyítanunk, 
hogy egyedül is képesek vagyunk 
mindenre, hanem fel kell tudni 

Üzletfejlesztési tanácsadással várjuk 
a vállalkozásokat a kamarában

tenni a megfelelő kérdéseket a 
megfelelő szakembernek, vagy 
megfordítva, őszintén kell tudni 
válaszolni a szakértő kérdéseire ah-
hoz, hogy a problémákat pontosan 
megfogalmazzuk, majd arra a vá-
laszt megtaláljuk és készítsünk egy 
cselekvési tervet a cél eléréséhez.

– Hogyan zajlik az üzletfejlesztési 
konzultáció? 

– Az időpont-egyeztetést követő-
en egy előzetes beszélgetésre kerül 
sor, ahol feltárjuk a megválaszolan-
dó kérdéseket, majd amennyiben 
szükséges, egy adatbekérés után 
előre egyeztetett időpontban ismét 
találkozunk és a válaszokat, vagy a 
következő lépéseket megbeszéljük. 
A konzultáció elérési lehetőségeiről 
honlapunkon tájékozódhat.

– Kiknek ajánlott egy ilyen kon-
zultáció?

– Véleményem szerint mindenki-
nek. Amikor nagy ambícióval elin-
dítja valaki a vállalkozását, érdemes 
már a kezdet kezdetén strukturált 
formába önteni a működést pon-
tosan azért, hogy a későbbi folya-
matokat már arra lehessen építeni. 
Amikor pedig egy vállalkozás organi-
kusan működik, fejlődik, de látszik, 
hogy az „érzésből” működés már 

inkább akadálya a növekedésnek, 
mint előnye, szintén érdemes kon-
zultációt igénybe venni a strukturált 
működés kialakításához.

– Talán ezzel kellett volna kezde-
nünk: ki az ember a kamarai üzlet-
fejlesztési konzultáció mögött, mit 
kell tudnunk rólad?

– Több mint húsz éve foglalko-
zom a vállalkozások pénzügyeivel. 
A bankszektorból érkeztem, vállal-
kozásfinanszírozással és befektetési 
tanácsadással foglalkoztam, ugyanak-
kor vezetőként én is megtapasztaltam 
azokat a nehézségeket, amelyek egy 
vállalkozás vezetőjét is foglalkoztatják 
(munkaerő kérdése, hatékonyságnöve-
lés, értékesítés, értékesítéstámogatás).

azonban ezúttal mentesülnek a 
nyitómérlegük könyvvizsgáltatási 
kötelezettsége alól, ezzel könnyeb-
bé válik az adminisztráció.

Fontos változás még, hogy katás 
cégnek nem kell megvárni a cég 
egyszerűsített végelszámolással 
történő megszüntetését, mert 
már az egyszerűsített végelszá-
molás bejelentésének a napjától 
nyilvántartásba lehet venni egyéni 
vállalkozóként a korlátlanul felelős 
tagot (beltagot).

A 298/2022. (VIII. 9.) rendelet 
kimondja:

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 66. § (1) be-
kezdésében foglaltaktól eltérően az 
adózó az állami adó- és vámhatóság 
részére bejelentheti, hogy a társa-
sági adó fizetési kötelezettségét 
amerikai dollárban vagy euróban 
teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beje-
lentést az adózó az állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon az adóív 
első napját megelőző hónap első 
napjáig az adóév egészére nézve 
tehet. Tevékenységét az év közben 

megkezdő adózó az (1) bekezdés 
szerinti bejelentését az állami adó- 
és vámhatósághoz való bejelent-
kezéssel egyidejűleg teheti meg.

2. § (1) Az 1.  § (5) bekezdése 
szerint nyilvántartásba vett beje-
lentés alapján az adózó a bejelen-
téssel érintett adóév tekintetében 
megállapított és bevallott társasági 
adóelőleg, társasági adó fizetési 
kötelezettségének a Magyar Ál-
lamkincstár által e célból vezetett, 
deviza adófizetésre nyitott szám-
lára történő átutalással, a beje-
lentésének megfelelő devizában 
tesz eleget. A bejelentéstől eltérő 
devizanemben vezetett számláról 
érkező átutalás esetén az átvál-
tás költsége az adózót terheli. 
(2) Az (1) bekezdés szerint utalt 
euró- vagy amerikaidollár-összeg 
az utalással érintett bankszámla 
megterhelésének napja szerinti, a 
Magyar Nemzeti Bank által e napra 
közzétett árfolyammal számított 
forintösszegben kerül jóváírásra 
az adózó adószámláján. Ameny-
nyiben a terhelés napján nincs
a Magyar Nemzeti Bank által e
napra közzétett árfolyam, akkor az 
ezen a napon érvényes legutolsó 
közzétett árfolyammal számított 
forintösszeg kerül jóváírásra az
adózó adószámláján.

Fejlesztési hírek  
Medikémia: Több, mint 350 

millió forintos beruházással bővíti 
kapacitását önkéntes kamarai 
tagunk, az autóápolási cikkeket, 
háztartási termékeket és fes-
tékaeroszolokat gyártó szegedi 
cég. A fejlesztések a Medikémia 
Zrt. teljes termékportfólióját 
érintik. A cég festékgyártási 
kapacitása harminc százalékkal 
bővül, a tűz- és robbanásve-
szélyes folyadékok kiszerelő 
kapacitása pedig kétszeresére 
nő. Az üzem energiaigényét 
részben egy új napkollektoros 
rendszer fedezi majd. A jövő év 
őszére befejeződő fejlesztés 
költségeiből 247 millió forintot 
fedez uniós és hazai társfinanszí-
rozású, feltételesen vissza nem 
térítendő támogatás.

Procontrol: A negyvenéves 
családi vállalkozás, a Procontrol 
Elektronikai Kft. vásárolta meg 
az évtizedek óta kihasználatlanul 
álló Bajai úti egykor fröccsöntőn 
üzemnek kialakított épületet. 
A szegediek által csak „kékte-
tősnek” becézett épületet 209 
millió forintos európai uniós tá-
mogatás segítségével tavaly óta 
folyamatosan modern üzemmé 
alakítják.

Solar Konstrukt: Új telephelyet 
épít magának a napelemes és 
elektromos fűtésrendszerek tele-
pítésére, valamint az elektromos 
fűtőpanelek értékesítésére sza-
kosodott szegedi Solar Konstukt 
Kft., aminek teljes bekerülései 
költsége elérheti a hatszázmillió 
forintot. Új telephelyét, amire 
közel 208 millió forint vissza 
nem térítendő uniós pályázati 
pénzt nyert el a cég.

Kollár Pakk Kft.: Uniós támo-
gatással új üzemcsarnokot épít, 
és bővíti termelőkapacitását a 
csomagolástechnikával foglalko-
zó Kollár Pakk Kft. szegedi tele-
pehelyén, a Délép Ipari Parkban 
A jövő nyár végére elkészülő, 254 
millió forintos beruházás 70 szá-
zalékát fedezi uniós támogatás.

Chili Produkt: Újfajta biové-
dekezésre nyert támogatást a 
szőregi  Chili Produkt Kft: illatfel-
hőbe csomagolják a növényeket, 
hogy elrejtsék a kártevők elől. 
A megvalósításra 162 millió fo-
rint európai uniós támogatást 
nyertek. A tervek szerint jövőre 
indulhat a biológiai permetszer 
gyártása. 

Kriston Katalin

https://csmkik.hu/oldalak/uzletfejlesztesi-konzultacio
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Minden, ami elektronika
– Tulajdonképpen mivel foglalkozik a cég?
– Szoktam mondani, hogy a marketinge-

sünknek nincs könnyű szerepe a cégben, mert 
az elektronikán belül sok mindent csinálunk. 
Gyártunk külsős megrendelőknek prototípuso-
kat, szünetmentes tápegységeket, elektronikai 
termékeket, országos szervizhálózatot üzemel-
tetünk olyan cégeknek, mint a Mediamarkt, 
a Sony vagy a JVC, és műszaki kárszakértést 
biztosítunk öt biztosító társaságnak. A másik 
területünk abszolút az innovációhoz kapcsoló-
dik, KFI-részlegünk ipari kutatásokat végez, és 
a kutatások eredményeit felhasználva piacképes 
termékeket fejleszt és gyárt. És persze külsős 
megrendelőknek is dolgozunk.

– Mi kell ahhoz, hogy egy fejlesztés eredmé-
nyes legyen?

– A jelenlegi cégvezetőknek jósnak és va-
rázslónak is kell lenniük másodállásban, hiszen 
nagyon nehéz megtalálni azt az optimális határt, 
hogy mikor kell még hatékonyságot növelni, 
azaz mit tudunk még magából a szervezetből 
kihozni, és mikor van már az a kényszer, hogy 
technológiát kell váltani. Nem egyszerű ennek 
a meghatározása, hiszen azért egy technológia-
váltás iszonyatosan magas költségekkel jár, és 
minden esetben számolni kell a megtérüléssel, 
és hogy milyen hatással lesz a szervezetre. A 
befektetést jól kell ütemezni, nem szabad el-
kapkodni, viszont ha már kényszerből váltunk 
technológiát, az már azt jelenti, hogy elkéstünk, 
kullogunk csak az események után. A legfon-
tosabb, hogy ismerjük a saját mérőszámainkat. 
A cégvezetőnek egy-két évvel előbbre kell 
járnia, mint a valós dátum. Pályázni is csak úgy 

Hasznos tanácsok technológiaváltóknak a SolvElectric Technologies Kft. vezetőjétől 

Egy cégvezetőnek varázslónak is kell lennie
A RILIAM I-4.0 csapatával ezúttal az elektronikával foglalkozó és az innovációra nagy hangsúlyt 

fektető szegedi SolvElectric Technologies Kft.-hez látogattunk, ahol arra kerestük a választ, 
hogy mire is kell odafigyelni egy vállalkozásnak, ha új technológiát szeretne beépíteni gyártási 
folyamatába. A cég vezetőjétől, Kaszás Anikótól olyan tapasztalatokat, hasznos tanácsokat 
és tippeket hallhattunk, amelyek megfontolása után talán mások is nagyobb biztonsággal és 
eredményesebben vághatnak bele fejlesztéseikbe.

szabad, hogy ha tudjuk, mit szeretnénk, hiszen 
a pályázatok elbírálása, illetve a pénzhez való 
hozzájutás  minimum egy év. Tehát nekünk azt 
kell tudnunk, hogy egy év múlva mire van szük-
ségünk, nem azt, hogy mire most, hiszen lehet, 
hogy év múlva már az a gép vagy technológia 
elavult lesz. Vagyis az eszköz jó kiválasztása is 
nagyon fontos.

Állandó a tanulás
– Minden változás nehéz, hiszen hiába van 

betanítás az új eszközökre, általában többnapos 
vagy -hetes tanfolyamokkal adják el ezeket a 
gépeket, meg kell valakinek tanulni, hogy profi 
módon tudja aztán üzemeltetni. Nálunk szinte 
állandó a tanulás, ami szerintem elengedhetetlen 
a mai világban. Persze semmi nem kötelező, de 
minden segítséget megadunk a tanuláshoz, a 
külsős továbbképzéseket is támogatjuk. Van 
olyan mérnökünk, aki már a PHD-ját csinálja és 
van, aki az MSC-jének rugaszkodik neki – szükség 
van a minél magasabb szaktudásra. 

Pénz, paripa, fegyver
– Mennyire fontos napjainkban a gyártási 

technológia fejlesztése?
– Először is meg kell nézni, hogy állunk „pénz, 

paripa, fegyver” dolgában, azaz, van-e hozzá 
megfelelő tőkénk, van-e hozzá igényünk és 
van-e hozzá hajlandóságunk a befogadásra. 
Hiszen ha nem működtetem utána a gépet, és 
csak dísz marad, amit időnként leporolgatunk, 
biztos, hogy nem beszélhetünk sikeres techno-
lógia-fejlesztésről.

– Nálunk a cégben 1999-ben vettük meg az 
első, lézeres pozicionálású beültető gépsort, 
ami akkor még nagy újdonságnak számított. 
2017-ben kezdődött meg a második nagyobb 
technológiaváltás, amikor már nem csak egy 
új, óránként akár 38 ezer alkatrész beülteté-
sére képes célrobotba beruháztunk, de egy 
új, automatizált, szelektív forrasztó gépbe 
is, automata ellenőrzéssel kiegészítve. Míg a 
szelektív forrasztóval egyenletes forrasztási 
minőséget lehet elérni, az anyagokhoz kalibrált 
hőfokokkal, alkatrészek paraméterezésével, 
addig a gépi ellenőrzés a nyomtatott áramkör 
(nyák) beültetését vizsgálja, és ha a kívánthoz 

képest eltérés van, jelzi a hibát. A mechanikai 
megmunkálásoknál alkalmazzuk a CNC-maró-
kat, de azért a 3D nyomtatás is szükséges egy 
gyors prototípus modellezéséhez. A jövő pedig 
a forrasztórobotoké, ez a beruházás van most 
tervbe véve.

– Mit kell mérlegelni egy ilyen 
döntés előtt? 

– Az elektronikában például 
olyan miniatürizálások vannak 
most már, hogy vannak olyan 
műveletek, amelyeket emberi 
kéz szinte már nem is tud el-
végezni, mert nem lesz olyan 
pontos, vagy olyan minőségű, 
hiszen fárad az emberi kéz, 
szem, nem tudja naponta mond-
juk tízezerszer megismételni 
ugyanazt a folyamatot. Elke-
rülhetetlen és állandó verseny-
futásban vagyunk ezzel, ezért 
is gondolkodom erőteljesen 

egy forrasztóroboton. Jelenleg megtérülési 
számításokat végzünk, amelyeket elemzünk, és 
vizsgáljuk, hogy vajon ki tudjuk-e megfelelően 
használni, megtérül-e a befektetés, és hogy 
ki tudja-e olyan mértékben váltani az emberi 
munkaerőt, ahogy mi szeretnénk.  Ugyanis 
nagyon bonyolultak az alaplapok, amiket meg 
kell munkálni, így nem biztos, hogy minden 
egyes műveletet el tud végezni a robot. Ezt 

kell most felmérnünk, hogy mit tud a gép, mit 
tud az ember. És hogyha kivesszük az embert 
a rendszerből, hol tudjuk használni. Minden-
esetre a robotok programozásához is kell a 
kreatív ember. 

Tanuljanak meg együttműködni
– Mit üzenne azoknak, akik most gondolkodnak 

a technológiaváltáson?
– Először is azt, hogy lássák a működésüket 

számokban. Mennyi időt töltenek egy termék 
legyártásával, milyen gépet, mennyi energiát 
használtak hozzá, milyen selejtaránnyal dol-
goznak, és mennyi kiadást igényel a magasan 
szakképzett dolgozó, ha rutinfeladatokra al-
kalmazzuk.  Látni kell a képességet, hogy mit, 
milyen minőségben, mennyi költséggel, és milyen 
határidővel tudok biztosítani. Ugyanezek az 
adatok a piacról, az elérhető technológiákról, a 
versenytársakról és a beszállítóktól is kellenek: a 
netes adatgyűjtés tehát kötelező, hogy ismerjem, 
hol is mozgok valójában. Ez pedig folyamatos 
döntési kényszer elé állítja a vezetőséget: hogy 
elengedhetetlen-e az új beruházás, és ha igen, 
mibe beruházzak, mibe nem.

Üzenem emellett, hogy keressék az üzleti 
kapcsolatokat, és tanuljanak meg együttmű-
ködni. Az üzleti események ugyanis nemcsak 
a vezetői magányt tudják enyhíteni, de a jó 
gyakorlatok cseréjét, a közös fejlesztéseket is 
előre tudják vinni.



SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM 
MAX HITELKONSTRUKCIÓK

Széchenyi Kártya Program MAX néven folytatódik a hazai kkv-szektor versenyképességének
elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott
hitelprogram. A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is igényelhető
SZKP MAX hitelei továbbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% nettó
kamatszinten, a Program Üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetőek el.

Igényelje a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál!
+36 62 554 264   I   csmkik.hu/szkp

A Széchenyi Lízing Max konstrukció felhasználható agrár célú és
nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt
haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan
finanszírozására. 
1-400 millió forint, akár 120 hónap futamidő, nettó kamat: 3,5%!

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Max  vállalkozás napi
működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszíro-zására
fordítható. 
Minimum 1, maximum 250 millió forint, akár 3 éves futamidő,
nettó kamat: 2,5%!

A Széchenyi Mikrohitel Max konstrukcióból  ingatlan vásárlás,
építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb
jármű kategóriába nem tartozó tárgyi eszközök vásárlása,
beszerzése is megvalósítható. 
Minimum 1, maximum 50 millió forint, 120 hónapos futamidő,
nettó kamat: 1%!

A Széchenyi Beruházási Hitel Max beruházási hitelcélokra, illetve
hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre fordítható. Különösen
a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének
finanszírozását segíti.
1-400 millió forint, akár 120 hónapos futamidő, nettó kamat: 0,5-
1,5%!

A Széchenyi Likviditási Hitel Max egy szabad felhasználású
forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással. Igénybe vehető
például forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett
szolgáltatások finanszírozására,  hitel kiváltásra.
1-250 millió forint, 3 éves futamidő, nettó kamat: 3,5%!

Az Agrár Széchenyi Kártya a vállalkozás likviditási problémáinak
áthidalására szolgál, a konstrukcióból származó forrás szabad
felhasználású. 
500 ezer-200 millió forint, 1, 2 vagy 3 év futamidő!
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SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM 
MAX HITELKONSTRUKCIÓK

Széchenyi Kártya Program MAX néven folytatódik a hazai kkv-szektor versenyképességének
elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott
hitelprogram. A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is igényelhető
SZKP MAX hitelei továbbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% nettó
kamatszinten, a Program Üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetőek el.

Igényelje a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál!
+36 62 554 264   I   csmkik.hu/szkp

A Széchenyi Lízing Max konstrukció felhasználható agrár célú és
nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt
haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan
finanszírozására. 
1-400 millió forint, akár 120 hónap futamidő, nettó kamat: 3,5%!

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Max  vállalkozás napi
működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszíro-zására
fordítható. 
Minimum 1, maximum 250 millió forint, akár 3 éves futamidő,
nettó kamat: 2,5%!

A Széchenyi Mikrohitel Max konstrukcióból  ingatlan vásárlás,
építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb
jármű kategóriába nem tartozó tárgyi eszközök vásárlása,
beszerzése is megvalósítható. 
Minimum 1, maximum 50 millió forint, 120 hónapos futamidő,
nettó kamat: 1%!

A Széchenyi Beruházási Hitel Max beruházási hitelcélokra, illetve
hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre fordítható. Különösen
a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének
finanszírozását segíti.
1-400 millió forint, akár 120 hónapos futamidő, nettó kamat: 0,5-
1,5%!

A Széchenyi Likviditási Hitel Max egy szabad felhasználású
forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással. Igénybe vehető
például forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett
szolgáltatások finanszírozására,  hitel kiváltásra.
1-250 millió forint, 3 éves futamidő, nettó kamat: 3,5%!

Az Agrár Széchenyi Kártya a vállalkozás likviditási problémáinak
áthidalására szolgál, a konstrukcióból származó forrás szabad
felhasználású. 
500 ezer-200 millió forint, 1, 2 vagy 3 év futamidő!

Pályázati figyelő
Munkaerő-támogatás 
nehezebb foglalkoztatási 
helyzetűek alkalmazásához
Augusztus 15-étől érhető el 

a vállalkozások regionális mun-
kaerő-támogatása, ami olyan 
munkáltatók számára érhető el, 
akik a munkaerő-piaci program 
szempontjából hátrányos hely-
zetű személyt foglalkoztatnak. 
A maximum havi 150 ezer forint 
vissza nem térítendő bérköltség-
támogatás legfeljebb 6 hónapon 
át igényelhető a bruttó bér és a 
szocho 75 százalékáig.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat oldalán érhető el további 
információ, és azon települések 
listája, amelyek vidékies területnek 
minősülnek a pályázat szempont-
jából.

Uniós támogatás élelmiszer-
ipari innovációk 
fejlesztéséhez
Az Európai Unió támogatásával 

működő EIT Food 20 millió eurós 
kerettel támogatja új, innovatív 
élelmiszer-ipari termékek, szolgálta-
tások és technológiák kifejlesztését, 
meglévő technológiák élelmiszer-
ipari adaptációját és piacosítását.

A pályázatot nemzetközi kon-
zorciumban kell benyújtani, és az 
igényelhető támogatás maximum 
600 ezer euró 12 hónapra, vagy 
maximum 1,2 millió euró 24 hónap-
ra. Az EIT a fejlesztés költségeinek 
maximum 70%-át téríti vissza. 

Beadási határidők: 2022. október 
14. és 2023. április 13.

További információ a pályázatról 
IDE kattintva olvasható.

A szegedi önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatást nyújt 
olyan szegedi székhelyű, vagy te-
lephelyű gazdasági társaságok ré-
szére, akik különböző intézkedések, 
akciók megvalósításával segítik 
elő munkavállalóik fenntartható 
munkába járását.

Az önkormányzat számos esz-
közzel törekszik egy élhetőbb város 
kialakítására. Ennek részeként egy 
olyan mobilitási környezetet kíván 
megteremteni, ahol a lakók minél 
kényelmesebben, olcsóbban és ki-
sebb környezeti terheléssel tudnak 
eljutni úticéljukhoz. Jelen pályázati 
felhívás célja, hogy a Felek között 
olyan együttműködés kerüljön ki-
alakításra, melynek keretében az 
újonnan csatlakozó nyertes Mun-
káltatói Partner kötelezően vállalja a 
megítélt támogatásból mobilitási terv 

kidolgozását, választhatóan további 
pályázati célként a mobilitási tervben 
megfogalmazott intézkedések, be-
avatkozások, akciók megvalósítását. 
A pályázati felhívás másik célja, hogy 
a már korábban Munkáltatói Part-
nerként közreműködő és mobilitási 
tervvel rendelkező munkáltatók az 
abban megfogalmazott intézkedések, 
beavatkozások, akciók megvalósí-
tásával elősegítsék a munkaválla-
lók fenntartható munkába járását. 
Fentiekhez kíván az önkormányzat 
támogatást nyújtani.

A támogatás formája vissza nem 
térítendő, utófinanszírozás for-
mában történik. A támogatásra 
rendelkezésre álló keretösszeg 
bruttó 10 millió  forint.

A pályázati kiírás és a további 
kapcsolódó dokumentumok IDE kat-
tintva elérhetőek.

A hagyományokat folytatva, 
megújult formában, a Somogyi-
könyvtár helyismereti részlegén 
fellelt kincseken keresztül fonódik 
egybe múlt és jövő. Időutazásra 
invitálja az olvasót a Múltidézés a 
Somogyi-könyvtárral elnevezésű 
rovatunk, amely a helyi kereske-
delem és kézművesség kulisszái 
mögé nyújt betekintést hónapról 
hónapra.

Idén ősszel 
ismét üzletasz-
szony-találko-
zóra várjuk a 
megyei vállal-
kozónőket és 
női vezetőket 
a  C s o n g r á d -
Csanád Megyei 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
és az Enterprise 
Europe Network 
Szeged szerve-
zésében. A jelen 
gazdasági helyzetben még in-
kább felértékelődik a közösség, 
a megbízható üzleti kapcsolatok 
ereje –, elsősorban ez motiválta 
a Női Vezetői Klub szeptemberi 
találkozójának megrendezését.

A klub szeptember 27-ei nyi-
tott eseményén közös gondol-
kodásra várjuk a résztvevőket, 
egyben mindenkinek lehető-
séget biztosítunk arra, hogy 
bemutassa tevékenységét, és 
új kapcsolatokkal gyarapítsa 

vállalkozását. A 2015 májusában 
megalakult Női Vezetői Klub cél-
ja, hogy segítse a női vezetőket 
minél sikeresebbé tenni vállal-
kozásukat. Emellett támogatja 
őket abban is, hogy hatékonyan 
tudják megtalálni az egyensúlyt 
a karrier és a magánélet között. 
A szeptemberi találkozón való 
részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött.

További részletek és a jelent-
kezési felület honlapunkon el-
érhető.

Múltidézés  
a Somogyi-könyvtárral

Liebmann Béla, a legendás szegedi 
fotóriporter, akinek fényképein meg-
elevenednek a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok első évei, Szent-Györgyi Albert 
életének pillanatai, a városi zsidóság 
sorsának fontos fordulópontjait, de 
lencsevégre kapta többek között 
Karády Katalint, Tolnay Klárit, Bartók 
Bélát is szegedi tartózkodásuk alatt. 
Élete nagy tragédiája is a zsidóül-
dözéshez kötődik, első feleségét, 

Hortobágyi Szerénát és tízéves 
kislányukat, Flórát Ausztriában 
végezték ki német katonák.

Az 1929–33-as világgaz-
dasági válság után divatba 
jött az amatőr fényképezés. 
Liebmann Béla a Kelemen 
utca 12. szám alatt rendezte 
be optikai és fotósszaküzletét, 
ahol fotólabort is kialakított, 
maga hívta elő képeit. Üzlete 
később egyéb fotócikkekre, 
használt fényképezőgépek 
felvásárlására szakosodott. 

„Uj optikai szaküzletet nyitott 
a Kelemen-uccában a Ha-Ha 
mellett Liebmann látszerész, 
a Sandberg-cég éveken át volt 
kitűnő optikusa. Az uj üzlet szak-
szerűen foglalkozik a látszeré-
szet minden ágával és raktáron 
tartja a modern fényképészet 
minden kellékét” – írta a Dél-
magyarország 1927. november 
20-ai, vasárnapi lapszáma.

A mobilitási környezet javítása a cél

A fenntartható munkába 
járást támogatják Szegeden

A közösség ereje lesz a téma a Női Vezetői Klub  
szeptember 27-i  rendezvényén

Üzletasszony-találkozó 
lesz a kamarában

https://nfsz.munka.hu/cikk/2425/Vallalkozasok_regionalis_munkaero_tamogatasa
https://csmkik.hu/hirek/lelmiszeripari-innovcik-tmogats
https://www.szegedvaros.hu/szegedi-szekhelyu-telephelyu-gazdasagi-tarsasagok-osztonzesi-kerete-a-munkavallalok-fenntarthato-munkaba-jarasanak-tamogatasahoz-2022
https://www.csmkik.hu/esemenyek/a-kozosseg-ereje-uzletasszony-talalkozo-a-kamaraban
https://www.csmkik.hu/esemenyek/a-kozosseg-ereje-uzletasszony-talalkozo-a-kamaraban


tási folyamata során, és szeretné 
a szárítási eljárást biztonságosabb 
módon használni. Megbízható 
szikraérzékelő technológiára 
van szükségük, hogy megaka-
dályozzák a rádiófrekvenciás 
szárítógépben a tüzet. Kutatási 
együttműködési megállapodással 
keresik a vállalatokat, akadémi-
kusokat vagy feltalálókat. Ez 
a kérés egy innovációs kihívás 
része. (TRNL20220803011)

Az olasz cég a környezeti fenn-
tarthatóságot célzó high-tech 
tanácsadási szolgáltatásokat 
kínál kutatási projektekhez

Az olasz vállalat a környezeti 
fenntarthatósághoz kapcsolódó 
tanácsadási szolgáltatásokat kínál. 
A cég munkatársai a mérnöki 
ismeretektől az üzletfejlesztésig, 
a vállalaton belüli jogalkotási és 
politikai döntéshozatali ismere-
tektől a technológiai klaszterek 
hálózatának ismeretanyagáig 
terjedő transzverzális készségek-
kel rendelkeznek. A cég kutatási 
projektekhez csatlakozna, hogy 
segítse az intézményeket és a 
vállalatokat az ökológiai átállás 
kihívásának leküzdését célzó in-
novációban. (RDRIT20220905009)

Szeretne külföldi üzleti part-
nereket találni?

Vegye igénybe az Enterpri-
se Europe Network díjmentes 
szolgáltatásait!

Az Európai Bizottság vállalko-
zásfejlesztési hálózata, az En-
terprise Europe Network kiemelt 
figyelmet fordít a nemzetközi 
együttműködések elősegítésére. 

Adatbázisainkban közel 6000 
nemzetközi üzleti ajánlatot ta-
lálhat. 

Kiemelt ajánlataink:

KERESKEDELMI PARTNERKE-
RESÉSEK

Építőipar, építőipari termé-
kek, alapanyagok

Talajvizsgálati berendezések 
és műszerek holland gyártója 
bővítené partneri körét ter-
melési kapacitásának kiszerve-
zésével, közös vállalkozással 
vagy (részleges) felvásárlással. 
(BRNL20220602004)

Az egyedi emelő- és rakodási 
megoldások német specialistája 
könnyű emelődaru-rendszerének 
telepítéséhez keres szolgálta-
tókat Ausztriában és Magyar-
országon. (BRDE20220404013)

Festékek, lakkok és a hozzájuk 
tartozó kiegészítők, csiszoló- és 
vágóanyagok, medencekémia, 
kézi és elektromos szerszámok, 
vízellátási eszközök, hardverek 
és munkavédelmi felszerelések 
kis- és nagykereskedője beszállí-
tókat keres. (BRHR20220902007)

Csomagolástechnika, csoma-
gológépek

Zsákok gyártására és forgalma-
zására szakosodott szlovén válla-
lat PE-LD ZIP záródású (simítózá-

ras) műanyag zacskók beszállítóit 
keresi. (BRSI20220726004)

Spanyol cég olyan európai 
gyártót keres, amely nagy meny-
nyiségű csomagolási megoldást 
kínál elvitelre: tészta doboz, erős 
papírdoboz, papír polietilénnel 
a hamburgerekhez, erős zsákok 
polietilénnel az előételekhez, 
stb. (BRES20220713006)

Textilipar és ruházati  
termékek, divatcikkek

Holland női vegán bőráruk 
márkája vegán innovatív szö-
vetek gyártóit vagy beszállító-
it és olyan kézművest keres, 
aki rafiatáskákat tud gyártani. 
(BRNL20220321009)

Partnereket keres egy dán 
női ruházati beszállító, aki be-
szállítói megállapodás kereté-
ben szeretne együttműködni 
európai női ruházati cégekkel. 
(BRDK20220222017)

Műanyagipar,  
műanyag-feldolgozás

Egy finn ökodizájnnal fog-
lalkozó vállalat megtervezett, 
kerek, alakra vágott habszivacs 
elemek beszállítóját vagy gyár-
tóját keresi. Az elem átmérője 
90 mm. A finn cég gyártói vagy 
alvállalkozói megállapodásban 
érdekelt. (BRFI20220826005)

Megújuló energia,  
energiatakarékosság

A szicíliai Trapani tartomány-
ban működő olasz vállalat az 
energiahatékonysági ágazatban 
tevékenykedik, kiváló minőségű, 
környezetbarát termékekkel. A 
vállalat célja, hogy ügynökként 
vagy forgalmazóként működjön 
a termékeik olaszországi beveze-

tésében érdekelt külföldi beszállí-
tók számára. (BRIT20220804017)

Faipar, fa- és bútoripar
A hajózás területén tevékeny-

kedő holland cég a meglévő 
termékkínálatuk nagy részéhez 
– fából készült kiegészítők és bú-
torok – olyan gyártót keresnek, 
aki képes sorozatban gyártani és 
nagy hangsúlyt fektet a minőség-
re és a kivitelezésre. Termékei-
ket főként kültéren használják 
és időjárásállóak. Az előnyben 
részesített fafajok ideális eset-
ben a teak, accoya, iroko stb. 
lennének. (BRNL20220624005)

Online számunk esetén kat-
tintson az üzleti ajánlatokhoz 
tartozó referenciaszámokra a 
partnerkeresés teljes leírásáért. 

Az ajánlatokhoz tartozó cég-
adatokkal kapcsolatban az Ön 
vállalkozásadatainak megadásá-
val (cégnév, cím, kapcsolattartó 
neve, telefon, e-mail cím, webol-
dal elérhetősége) bővebb infor-
máció kérhető az eenszeged@
csmkik.hue-mail címen vagy a 
62/554-254-es telefonszámon.

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F  
PARTNERKERESÉSEK

Innovatív német körömkozme-
tikai start-up cég egyedi UV-LED 
lámpák gyártóját keresi

Egy kis német start-up cég 
partnert keres a körömlakkok 
szárítására szolgáló új UV LED-
lámpák gyártásához a német cég 
saját tervei alapján. A lámpák a 
hagyományos termékeknél kom-
paktabbak és fenntarthatóbbak 
lesznek. A leendő partnernek 
– akivel gyártási megállapodást 
kötnének – már a tervezés végle-
gesítéséhez is hozzá kell járulnia. 
(TRDE20220726002)

Egy holland cég gyors és korai 
szikraérzékelési technológiát 
keres rádiófrekvenciás szárító-
gépben bővíthető grafit latex 
párnákhoz

Egy holland cég jelentős kocká-
zattal néz szembe a párnák gyár-

ÜZLETI AJÁNLATOK – 
2022. szeptember
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Üzleti ajánlatok
18 Kamarai Futár

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!

Közlekedési problémák meg-
oldására fókuszáló, mesterséges 
intelligenciát használó navigá-
ciós alkalmazás fejlesztéséhez 
keresnek állami és magánszer-
vezeteket

Az Atlas Navi az első mester-
séges intelligenciával működő 
navigációs alkalmazását szeretné 
létrehozni, amely segít elkerülni 
a forgalmat. A start-up az okos-
telefonok kameráit használva az 
útviszonyokat, a baleseteket, 
az egyes sávokban lévő forgal-
mat és a rendőrautókat észleli. 
(RDRBG20220510004)

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/44b01af9-a200-4a4f-b978-0182633d75a6
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1bc2a85d-6d90-44a4-a24b-01830daa4fd2
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/f5775548-ad69-4ee1-82d8-018123688ce8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c6872b9d-acb9-411c-bc02-017ff3f17704
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/506cf114-736d-400f-8636-0182fe50468f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/80f387a9-4568-4a06-b248-018239d0ae91
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/bf2473cb-cc26-48e4-b9e7-0181f6fbe82e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/00d1d9a1-5da2-4b83-bdbd-017fabc16187
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1503ef22-8bfe-4cf5-b38a-017f21a8cbd8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/00d15b78-48c1-4641-aade-0182d9dd9e5b
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5d27bbf7-1e7e-47b5-916f-0182699beac8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/63321ba2-b573-4d89-97dd-0181956d2994
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/69128b3c-a5fd-43ba-9caa-0182396a39b6
mailto:futar%40csmkik.hu?subject=
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a3a81d91-51e5-44a0-b42b-0182ea9f93b2


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: 9:00–12:00 13:00–16:00

Mórahalom, István király út 1. 30/792-3897
morahalom@csmkik.hu
Hétfő: 13:00–16:00 • Csütörtök: 9:00–11:30

Az ügyfélfogadási rend a meghirdetettől 
eltérhet. Személyes megkeresés előtt aktuális 

információkról legyenek szívesek tájékozódni 
a csmkik.hu/kapcsolat oldalon, vagy keresse 
kollégánkat e-mailben vagy telefonon.

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

Kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag 
egészséges és tünetmentes állapotban 
látogassák Kamaránk szegedi és képvise-
leti irodáit. Az ügyfélfogadási terekben az 
aktuális járványügyi szabályokat betartva 
lehet tartózkodni.

Dél-alföldi 
Innovációs Díj

A Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Akadémiai Bizottságának el-
nöksége együttműködve a régió há-
rom kereskedelmi és iparkamarájával 
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád 
megyék kereskedelmi és iparkamarái) 
és a Dél-alföldi Regionális Innovációs 
Ügynökség Közhasznú Egyesülettel 
tizenharmadik alkalommal is pályázatot 
hirdet a Dél-alföldi 
Régióban a vállal-
kozások, valamint 
a feltalálók által a 
három megye terü-
letén létrejött szel-
lemi alkotások elismerése és az innová-
ciós tevékenység, illetve a technológiai 
transzfer támogatása érdekében.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 A pályázatokat 2022. szeptember 

30. (péntek) 16 óráig személyesen, 
vagy postai úton, az  MTA TABT Sze-
gedi Akadémiai Bizottság Titkársá-
ga címére (6720 Szeged, Somogyi u. 
7.), vagy elektronikus levélben a szab@
tab.mta.hu e-mail címre lehet benyújta-
ni. A pályázattal kapcsolatban bővebb 
információ kérhető a 62/553-911-es 
telefonszámon vagy a szab@tab.mta.
hu e-mail címen. 

Gundel-Takács Gábor is a népszerű rendezvény vendége lesz

Ismét Vállalkozói Nap a kamarában
Idén ősszel ismét várjuk vállalkozó 

közönségünket a már hatodik éve nép-
szerű Vállalkozói Napunkra. A kamara 
kereskedelmi és szolgáltatói tagoza-
tának, valamint az Enterprise Europe 
Network Dél-alföldi Irodájának közös 
rendezvényén, november 11-én, idén 
is tudásszerzési és kapcsolatépítési 
lehetőségekkel készülünk  az érdeklődő 
cégtulajdonosoknak, vezetőknek. Az idei 
évben a változó gazdasági környezet 
jellemezte folyamatos kihívásokkal, 
és az azokra adható válságkezelési 
megoldásokkal foglalkozunk: Ho-
gyan védjem meg vállalkozásom 
vagyonát? Résztvevő vendé-
geinkkel olyan területeket 
járunk körbe, mint árazás, 
ellátási láncok alakulása, szer-
ződéskötések, korszerű banki 
szolgáltatások, kriptovaluta. 
A nap nyitó előadását  Gundel-Ta-
kács Gábor, újságíró, műsorvezető, 

sportriporter tartja, akitől egyebek 
mellett arról is hallhatunk, mit tapasztal 

a vetélkedők során, hogyan hozzák 
meg döntéseiket a játékosok, 
mi befolyásolja a kockázatvál-
lalási kedvet. A nap keretében 

kerekasztal-beszélgetéssel, JAM 
Session-nel, és a szünetekben kap-

csolatépítő játékokkal is várjuk 
közönségünket. A nap részletes 

programja hamarosan elérhető lesz 
kamaránk honlapján.

„FESZÜLTSÉG” Kft. – Szeged 
API Cargo Kft. – Domaszék
Autoparking Nora Kft. – Szeged 
Clean & Green Hungary Kft. – Szeged 
CreatIT Solutions Kft. – Szeged 
Daru Árpád Sándor – Hódmezővásárhely
Devil Car System Kft. – Algyő
GASZTRO SZENTES Kft. – Szentes
HELP DENT 96 Bt. – Szeged 

HELVEX Kft. – Szeged 
HÓD-PLANT Bt. – Hódmezővásárhely
LIGHT 4 TRADE Kft. – Szeged 
MyMiniMedia Kft. – Balástya
RANORBAU Kft. – Szeged 
ROB-ÉP-GÉP Kft. – Balástya
Szilágyi Tamás e.v. – Gyula
SZILSZER Bt. – Szeged 

Apropó
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Köszöntjük új tagjainkat
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