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INNOVÁCIÓ
Bemutatjuk a kamara új EB
és EtB elnökét

Aktuális GINOP pályázati
lehetőségek

A szeptemberi kamarai választás során
újjáalakult a SKIK Ellenőrző és Etikai
Bizottsága is.
Újságunkban bemutatjuk a bizottságok új
elnökeit, Hatta Józsefet és Fábián Balázst.

November 3-án az aktuális GINOP
pályázati lehetőségekről tartottak
tájékoztatót a SKIK-nél.
A rendezvényen elhangzottakról
olvashatnak összefoglalót lapunkban.

lásd a 3. oldalon

lásd a 11. oldalon

Új Széchenyi Kártya
Program hitelek
Két új hitellel bővült a Széchenyi Kártya
Program termékpalettája.
Az eddigi konstrukciók mellett már
igényelhető a SKIK-nél a o%-os
Turisztikai Széchenyi Kártya, valamint az
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz.
lásd a 16. oldalon
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PARRAGH LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK MEG ISMÉT AZ MKIK ELNÖKÉNEK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara október 29-i küldöttgyűlésén
a 127 küldött - nyílt szavazáson - ellenszavazat nélkül, 19 tartózkodás mellett ismét Parragh Lászlót választotta meg a köztestület elnökének, megbízatása a 2020-2024-es időszakra vonatkozik.
Parragh László, a kamara tevékenységéről tartott beszámolójában hangsúlyozta, a köztestület az elmúlt években sokat tett azért,
hogy a magyar gazdaság sikereket tudott elérni, a koronavírus miatt előállt helyzetben pedig javaslataival járul hozzá a válság kezeléséhez, a kilábaláshoz.
Elmondta, hogy a kamara aktívan részt vesz a gazdaságfejlesztésben, a szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás alakításában, a
külgazdasági tevékenyég erősítésében, a vállalati vitarendezésben,
az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósításában.
Kifejtette, hogy a gazdaságfejlesztés és érdekérvényesítés területén
aktívan részt vettek a bérmegállapodási programok kidolgozásában, az európai uniós források hatékony felhasználásának előkészítésében. Támogatták továbbá a kormány gazdaságfehérítő intézkedéssorozatát a vállalkozói észrevételek közvetítésével, az adózási
környezet folyamatos finomhangolását a vállalkozói szféra jövedelempozíciójának és versenyképességének javítása érdekében, köztük a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) átalakítását.
Az MKIK elnöke szólt arról is, hogy a kamara fontos szerepet tölt be
a szakképzésben, hozzájárult a duális képzés társadalmi és politikai elfogadtatásához. Működtetik az Ágazati Készség Tanácsokat,
részt vettek az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) racionalizálásában.
Parragh László szerint erős hazai vállalkozói bázisra van szükség,
és a gazdasági versenyképesség javítása érdekében fenn kell tartani a növekedésbarát adórendszert, a vállalkozások finanszírozásának támogatását, amelyben a Széchenyi-Kártya Program fontos
szerepet tölt be, és bizonyította létjogosultságát.

A kamarai hálózat előtti kihívásnak nevezte, hogy a válsághelyzetben valamennyi vállalati problémára választ tudjanak adni.
A küldöttek megválasztották az MKIK 40 tagú elnökségét.
Miklóssy Ferencet, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az MKIK általános alelnökének választották. Az MKIK
alelnöke lett Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Fasimon Sándor, az INA igazgatósági elnöke, Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ) elnöke, Kovács J. Attila, az MKIK és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke és Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A küldöttek döntöttek az MKIK ellenőrző, valamint az etikai bizottságáról is.
Forrás: MKIK – MTI

JEGYZET: A COVID ÉS AZ INNOVÁCIÓ
Megoszlanak a vélemények arról, hogy lehet-e kényszer az innováció? Kiváltképpen napjainkban, amikor a koronavírus szorításában egyes ágazatok éppen a létükért küzdenek. Az persze vitathatalan, hogy az innováció a gazdasági növekedés egyik motorja.
Mint ahogy az is könnyen elfogadható, hogy az innováció szerepe
nehéz körülmények között garantáltan felértékelődik.
A vállalkozások életében többször előfordul, hogy nehéz helyzetbe kerülnek. S az is előfordul: az életben maradásuk függ
attól, hogy megújulnak, vagy sem, frissítik-e erőforrásaikat
vagy nem? A versenyképesebbé válás komoly kihívás. S amikor nem segítenek ebben a külső hatások, akkor jön el a vitorlázásban jól ismert szélcsend. Azaz a felkészülés a következő
lépésre.
A somogyi kis- és középvállalkozások számára is létfontosságú, hogy képesek-e az innovációra. Ez a jövő szempontjából is
kulcskérdés. Sajnos a magyar cégek innovációs tevékenysége
az úgynevezett békeidőben is lényegesen elmarad az európai
uniós átlagtól. Itt Somogyban is tény, hogy az innovációra való
képesség nem minden vállalkozásban van meg. Különösen igaz
ez a kkv-kra, akik a hazai foglalkoztatásban különösen nagy

szerepet játszanak. Ezek a cégek azonban rendkívül törékenyek
és ez foglalkoztatásra is veszélyt jelenthet. A jelenlegi helyzet
azt erősíti, hogy szükség van olyan új lehetőségekre, amelyek a
kis-és középvállalkozások innovációs képességét ösztönzik, így
versenyképességüket is javítja, amely által forrásokhoz tudnak
jutni.
Szóval kis pénz, kis innováció? A szakemberek vitatkoznak
azon, hogy a kkv-nak az innováció mely szakaszában van szükségük a forrásra, sok esetben még csak ötlet van, és ennek a
működőképességét, életképességét kellene igazolni, amihez
tőkeigény merül fel. Ezek jellemzően nem jelentős összegek,
sajnos azonban a kkv-k esetében még ez is hiányzik. Az meg
aztán végképp hiányzik, hogy egy máshol kifejlesztett szellemi
terméket, szabadalmat megvásároljanak.
A lényeg persze covid idején sem változik: az egész magyar
innováció kapcsán fontos tényező, hogy megfelelően tudjuk
értékelni annak eredményét, lássuk a piaci értékét, és piacra
is tudjuk azt vinni. Ez pedig speciális tudást igényel, és nem
kevésbe kerül, amit valahonnan szintén elő kellene teremteni.
Lengyel János
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BEMUTATJUK AZ ÚJ BIZOTTSÁGI ELNÖKÖKET
A szeptemberi kamarai választás során Áfeosz-Coop szövetség szövetkezeti érde- középiskolai
megújult a SKIK Ellenőrző- és Etikai Bizott- mérem elismerésben részesítette.

tanulmányait

követően

2001-ben a Budapesti Műszaki és Gaz-

ságának személyi összetétele. Mindkét bi- Felesége a kaposvári Nemzeti Szakértői daságtudományi Egyetemen villamoszottságot új elnök vezeti az elkövetkezen- és Kutató Központ dolgozója, Zselickisla- mérnöki, majd 2002-ben informatikus
dő időszakban.

A SKIK Ellenőrző Bizottságának
új elnöke:

kon élnek. Két felnőtt fiúk, illetve három mérnöki mesterdiplomát szerzett.
leányunokájuk van.

Tudását több hazai cégnél szakmai-

A zselickislaki önkormányzat képviselő- lag eltérő területeken is gyarapította,
testületének is tagja, alpolgármester a majd 2003-ban mint műanyag- és szerközségben. Szabadidejében kertészettel, szám üzletági menedzser csatlakozott
szőlészettel, borászkodással foglalkozik, a kaposvári VIDEOTON Elektro-PLAST
feleségével szívesen utaznak.

Kft.-hez. Egy évvel később igazgató he-

Szereti a sportot, amatőr asztaliteniszező, lyettes lett: munkája mellett 2007-ben
a városi bajnokságban rendszeresen sze- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudorepel.

A SKIK Etikai Bizottságának
új elnöke:

mányi Egyetem Master of Business Administration (MBA) szakát is elvégezte,
ahol a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges stratégiai szemléletet
sajátította el.
2010-től üzletfejlesztési igazgatóként
tevékenykedett a már meglévő multinacionális partnerekkel való együttműködés bővítésén, illetve új kapcsolatok
kiépítésén vevői és beszállítói oldalon
egyaránt.
2014-től a VIDEOTON Battery Techno-

Hatta József, a Kapos-Coop Invest 99

logies Kft., 2015-től a VIDEOTON Elekt-

Kft. ügyvezetője a Kapos-Coop Zrt.

ro-PLAST Kft. ügyvezető igazgatója.

kereskedelmi igazgatója

Az elsődlegesen hozzá tartozó területek
az üzletfejlesztés, a vevői kapcsolatok, a

Hatta József 1958-ban született Kaposvá-

mérnöki és informatikai szolgáltatások

ron, középiskolai tanulmányait 1977-ben

valamint az infrastruktúrával kapcsola-

fejezte be a Kaposvári Gépipari Szakkö-

tos fejlesztések a kaposvári és a marcali

zépiskolában.

telephelyeken.

Tanulmányaiban szakirányt váltott, 1987-

Felesége szintén a VIDEOTON dolgozó-

ben államvizsgázott felsőfokú kereskedel- Fábián Balázs, a kaposvári VIDEOTON ja, két gyermekével Kaposváron élnek.
mi képesítést adó oklevelet szerzett.
Jelenlegi munkahelyén 1982 óta dolgo-

Elektro-Plast Kft. ügyvezetője

Szabadidejében

motorozással

vagy

repülőgép vezetéssel kapcsolódik ki,

zik az Áfész és Coop Zrt.-nél a ranglétrát Fábián Balázs 1978-ban született Balas- érdeklődési köre az elektronikával kapvégigjárta, 1999 óta a Coop Invest 99 Kft sagyarmaton. Elektronikai irányultságú csolatos.
ügyvezetője, melynek fő tevékenységi területe a vagyongazdálkodás. 2000 évtől a
Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója,
a Zrt. résztulajdonosa.
Feladata a Coop Zrt. kiskereskedelmi üzletágának Coop franchise rendszerben
való vezetése, kapcsolattartás a régiós,
országos szakmai szervezetekkel, partneri beszállítókkal. Felkérésre 2017-től
ellátja a Somogy Coop Egyesület vezetését, amely kereskedelmi, szakmai, érdekképviseleti feladatokat jelent. 1997-ben az

Kövessen minket
a FaceBookon is!
facebook.com/skik55
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KAMARAI INNOVÁTOROK
A SKIK tagjai közül sokan foglalkoznak innovációval, kutatás-fejlesztéssel, akikre méltán büszkék lehetünk. Közülük
mutatunk be néhányat alábbi összeállításunkban.

Büttner Kft. – Egy nyertes
K+F pályázat margójára

CAD Production Kft. – Variálható,
precíziós autóipari készülékrendszer

Valljuk be, hogy a kis – és középvállalkozások nagy részének A sok éves készülék építési tapasztalataink alapján, 2018-ban foga legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy Kutatás-fejlesztési tunk bele egy modulárisan felépíthető általános ellenőrző készüügyekkel foglalkozzanak. Kivételt képeznek az erre szakosodott lékrendszer fejlesztésébe – mondta Papp Zoltán, a kaposvári CAD
K+F cégek, start up vállalkozások.

Production Kft. ügyvezetője. - Célul tűztük ki, hogy az eddig egyedi

Ezért is nagy jelentőségű, hogy egy 2019-ben kiírt piacvezérelt fejlesztésként létrehozott autóipari ellenőrző készülékek piacára
KFI pályázaton a nagyatádi székhelyű Büttner Kft, a veszprémi egy általános, nagy pontosságú eszközzel kívánunk belépni.
Pannon Egyetemmel konzorciumban nyerni tudott.
A pályázat témájáról, céljáról érdeklődtünk Dr. Büttner Tamás
ügyvezető igazgatónál:
A pályázatunk címe: „Új típusú CVD bevonatok fejlesztése”. A
téma már régóta érlelődik bennünk, mivel a szerszámgyártás,
fröccsöntés és gépi forgácsolás területén nap mint nap találkozhatunk az abrazív, felületet koptató behatásokból keletkező
problémákkal.
Ennek következménye a szerszámok idő előtti elhasználódása.
A CVD bevonat, magas hőmérsékleten létrejövő kémiai reakció
során keletkező 5-10 mikron vastagságú kemény réteg, amely a
fémek felületét rendkívül ellenállóvá teszi a fizikai behatásokkal
szemben.
Ennek eredményeként a szerszámok élettartama akár ötszörö- Kísérleti fejlesztésünk során létrehoztunk egy olyan eszköztárat,
sére is nőhet, aminek gazdasági előnyeit nem kell magyarázni. A ami az autóipari alkatrészgyártás minőségbiztosítási területén
kemény bevonat nem csak a fizikai ellenálló képességet növeli, „Go-Nogo” ellenőrzésre alkalmas, típus független, univerzálisan
hanem a felületek siklási és formaleválasztási tulajdonságait is variálható, precíziós készülékrendszer. Az eszköz segítségével,
jelentősen javítja.

nagy pontossággal minősíthetőek a sorozatban gyártott alkatré-

Projektpartnerünk a veszprémi Pannon Egyetem rendelkezik a szek. Az elemkészletből felépíthető készülék rendelkezik mindmegfelelő szakmai kompetenciával, ami a kutatás sikerét is biz- azokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal, ami alkalmassá
tosítja.

teszi a szigorú tűrésű autóipari alkatrészek ellenőrzését. Előre

Végső célunk az, hogy a piacon jól értékesíthető saját terméket, gyártható elemekből épül fel, így lényegesen költséghatékoszolgáltatást hozzunk létre, nyilatkozta az ügyvezető igazgató.

nyabb, illetve univerzálisan használható. A rendszer az autóipari szabályoknak is maximálisan megfelelő pontossággal szerelhető, beállítható és használható. Külön előnye, hogy míg eddig
az egyedi készülékek a termék kifutását követően hulladékként
végezték, addig az új rendszerünk a termék kifutása után átépíthető egy másik készülékké. Ezzel lényegesen gazdaságosabb az
alkalmazása, és nagyban csökkenti az egységnyi gyártókapacitásra eső CO kibocsátást is.
A fejlesztési projektünk a célját maximálisan elérte. Sikerült minden előzetes várakozásnak megfelelő elemkészlet rendszert fejlesztenünk. Egyes területeken túl is szárnyaltuk az előzetesen
tervezett megoldásokat. Ezzel teljes mértékben alkalmazkodni
tudunk a felmerülő vevői igényekhez, és előre láthatólag egy
nagyon sikeres terméket fogunk piacra vinni. Jelenleg részben
az értékesítés bevezetése és piaci tesztelések folynak. A tömeg�gyártást és a nagy volumenű értékesítés megkezdését a jövő
évre tervezzük.

2020. november
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Kométa 99 Zrt. – Innováció
és környezetvédelem
A GINOP 2.1.1-15 „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázat keretében megvalósult fejlesztés eredményeként a Kométa 99 Zrt-nél létrejött egy melléktermék üzem,
amely lehetővé teszi a cég alaptevékenysége során keletkezett
vágóhídi melléktermékek feldolgozását.
Magyarországon elsőként a Kometa 99 Zrt. - mint húsfeldolgozással és húsipari termékgyártással foglalkozó vállalkozás - hozott létre melléktermék feldolgozó üzemet. Az üzem a legmodernebb technológiával rendelkezik, így ennek köszönhetően
programozható, és emberi beavatkozás nélkül hajtja végre a
folyamatokat. Az üzem energia- és hőellátását egy új, korszerű

Boeing 737 a legnépszerűbb típus az összes szimulátor közül

kazánházi technológia biztosítja. A beruházás révén 6 új munkahely hosszútávú megtartása vált lehetővé.

kínált technológiával előállított szimulátor alkatrészek hiánypótlók

A projekt célja, hogy a modern technológia segítségével nagy- a piacon, és hosszútávon elősegítik az ICAO (International Civil Avimértékben csökkentse a környezetterhelést, mind a keletkezett ation Organization) egyik legfontosabb célkitűzését, miszerint az
hulladékanyagok feldolgozása-, mind a légtisztító berendezés oktatáson keresztül kívánja növelni a repülésbiztonságot.
által. Mindemellett olyan értékesíthető prémium termékek elő- Egyedülálló mind Magyarországon, mind közép-európai térállítását céloztuk meg, mint az ipari zsiradék és a sertés állati ségben is, hogy egy olyan - nem csak hivatásos pilóták számára
fehérjeliszt, amely alapanyagul szolgál az állateledelhez házi ál- igénybe vehető - szimulátorközpont van, ahol egyszerre három
latok – kutya, macska, tenyészett húsevő halak - számára.

különböző típus repülőgép vezetési alapismereteit lehet elsajátítani, vagy szakavatott instruktorok közreműködésével egyszerűen csak kipróbálni.
Ezt az olyan, igazihoz megszólalásig hasonló repülőgép szimulátorokban tehetjük meg, mint a Vatner Kft. tulajdonában álló
Pilots szimulátor-központ repülőgép-szimulátorai. A központban a nemzetközi légi utasforgalom két legnépszerűbb és legnagyobb számban alkalmazott típusa, a Boeing 737-es, illetve
az Airbus A320, valamint a fél évszázada világszerte töretlen
népszerűségnek örvendő, rendkívül elterjedt egymotoros túragép, a Cessna 172 professzionális szimulátorai állnak rendelkezésre a hivatásos repülőgép-vezetők, de akár csak a laikus
repülés szerelmesei számára is. Szimulátorokban a repülés

Vatner Kft. – Ahol egy órára
te Boeing pilóta is lehetsz!

semmihez sem fogható élményét lehet megtapasztalni. Szakavatott kollégák segítenek a repülés minden fázisában, miközben
végig a vendégek kezében marad az irányítás.
Az élethű térhatásról a 210 fokban hajlított félköríves falra vetített

A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Vatner Kft 1999-ben táj gondoskodik. Egy repülési program folyamán az Alpok magas
alakult. Kezdetektől fogva a lelkiismeretesség és a töretlen ki- hegycsúcsaitól kezdve a világ nagyvárosain át a tengerparti városotartás jellemzi a cég tevékenységét mind az egészségügy, mind kat is végig lehet járni, miközben mindenféle időjárási körülményt
a kutatás fejlesztés területén.

lehetőség van szimulálni. Általában csak a nagy légitársaságok

A „Repülőgép szimulátorok elsődleges kezelőszerveinek mág- tréningközpontjaiban vannak olyan professzionális szimulátorok,
neses technológián alapuló fejlesztése” címmel 206,88 millió Ft amelyeken a típusfüggő vezetéstechnikai alapismeretek teljeskövissza nem térítendő támogatást nyert a cég, valamint a Pear- rűen elsajátíthatók. A szituációs gyakorlatok pedig mindamellett,
Williams Hungary Kft.

hogy maradandó élményt nyújtanak, komoly szerepet játszanak a

A projekt keretében a szimulátor alkatrészek, többek között repü- repülőgép-vezetők készségfejlesztésében is.
lőgép szimulátor kormányok területén eddig ismeretlen technoló- A Pilots-központ szimulátorainak kipróbálását minden repülést
gia került kidolgozásra, melynek segítségével valósághű működést szeretőnek jó szívvel ajánljuk, a Cessna 172-es szimulátorban
és erővisszacsatolás érzetet biztosító kezelőszervek jöttek létre. A pedig felejthetetlen repülési élményekkel és ismeretekkel gazkutatási és fejlesztési feladatok végeredménye mind tudományos, dagodhat minden virtuális és valódi pilóta.
mind műszaki szempontból több újdonságot hordoz magában. A További információ és időpont foglalás a www.pilots.hu honlapon.

6

Opti-Cost Kft. – Valósággá vált álmok
Lolo the fruit fairy
Hinni a jövőben és a gyermekeinkben
Ez maga a LOLO snap és megalkotóinak életszemlélete
Úgy hisszük az innováció, életünk egyik fő mozgatórugója. Fontos mert enélkül nincs előrelépés, megújulás, új kihívások és célok melyeket szeretnénk megvalósítani.
Mertünk nagyot álmodni, miután jelentős szakmai múltra tekintő családi vállalkozásunk az Opti-Cost Kft. megteremtette az
alapjait egy merőben új iparágba való belépésnek. Történetünk
2014-ben kezdődik amikor kiállításokat járva, ráeszméltünk a
rohanó ember rossz étkezési kultúrája nem az egészséget támogatja. Ekkor kezdtünk kutatni olyan technológiák után, amelyekkel új, innovatív módszerrel lehet előállítani egészséges, jó
ízű élelmiszert. Ekkor találkoztunk az irodalomban már létező
de ipari felhasználásig még nem kifejlesztett vízelvonási (mikrohullámú vákuum) technológiával, amely felkeltette érdeklődé- …a miénk akkor indult, amikor megszületett az unokánk. Szeretsünket. Megfelelő szakmai csapattal kiegészülve és egy sikeres tünk volna valamit adni a mosolygó szempárnak. Erős, összetarSZTNH minősítéssel, megnyertük a K+F pályázatot a gép kifej- tó család vagyunk, számunkra mindig is fontos volt az egészség,
lesztésére és az üzem kialakítására. Gyümölcsből, zöldségből a természet és a környezettudatos életmód, ezt a szemléletet
alacsony 30 oC hőmérsékleten, 8 perc alatt készítjük el ropo- pedig át akartuk adni Neki és az ő generációjának. Minden, amit
gós minden -mentes snapunkat. 2018-tól indult a próbaüzemi ebben a percben, a jelenben megalkotunk, hatással van a jöidőszakunk, majd ősszel Párizsban a SIAL világkiállításon szép vőre. Mi pedig a jövőt szeretnénk biztosítani gyermekeink szásikert arattunk a világújdonságunkkal. 2019-ben jelentünk meg mára. Egy olyan technológiáról álmodtunk, ami 100%-an zöld
a hazai piacon, még ezen az őszön szintén nagy sikerrel szere- energiával állítja elő a finom, ropogós rágcsálnivalót. Egy olyan
peltünk Kölnben, az ISM világ kiállításon. A LOLO snap eljutott terméket szerettünk volna elkészíteni, amely nemcsak teljesen
már Szaúd-Arábiába, Ausztriába, Szlovéniába, Hollandiába, nem természetes, hanem zamatos és ropogós is - akárcsak egy friss
kevés nehézséget kiállva a COVID világjárvány miatt. Minden fej- alma. Egy olyan termékről álmodtunk, amely maga a gyümölcs.
lesztés/újítás/innováció egy csodával kezdődik…

Megcsináltuk: Ez a Lolo! Fogyasszátok egészséggel, mi imádjuk!!

KÉPZÉS 1 PERCBEN

INNOVÁCIÓ AVAGY A KICSI HATALMA
Az innováció egyike azoknak a mágikus kifejezéseknek, amelyek
tucatjával találhatók meg a gazdaság területén. Mivel maga a szó
is különleges (sörözés vagy meccsnézés közben ritkán dobálózunk
vele), ezért hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a tevékenység, amit takar, szintén különleges. Mint a folyamatmenedzsment
vagy épp a marketing. Ha vállalkozó vagy, mindhármat csinálod.
Az más kérdés, hogy mennyire jól vagy tudatosan.
Az innováció egyszerűen újítást vagy megújulást jelent. És sokkal
inkább szemléletmód, mintsem tevékenység. Aki fogékony az innovációra, az folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét minden területen. De hogy az újításra irányuló szándék ne váljon se
görcsössé, se öncélúvá, hadd javasoljak valamit! Cseréld le az “újítás” szót “jobbításra”! Azt keresd folyamatosan, hol és min tudsz
jobbítani! Ettől leszel igazán innovatív. És még valami. Amikor in-

novációról beszélünk, hajlamosak
vagyunk nagy dolgokra gondolni.
Mint amikor az érintőképernyős telefonok felváltották a nyomógombosakat. Az ilyen fejlődés valóban
látványos, de ritka. A hétköznapi
innováció a részletek szintjén zajlik.
Amikor egy picit javítasz ezen, aztán azon, majd amazon. Önmagában talán egyik sem tűnik jelentősnek. De az apróságok összeadódnak. Semmi sem túl kicsi vagy túl jelentéktelen ahhoz, hogy
ne legyen érdemes javítani rajta. Az innováció néha valóban feltalálást jelent. De többször jelent tökéletesítést. A világnak pedig
sokkal nagyobb szüksége van a jobbra, mint az újabbra.
Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

2020. november
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VISSZATEKINTŐ
A programsorozat őszi rendezvényei kö-

A SKIK és az INPUT Program közös rendezvénysorozatának idei utolsó állomása első-

zül a szeptember 15-i a gamifikáció-

sorban – de nem csak – a női vállalkozásokhoz szól november 24-én.

val foglalkozott.
Mire jó a gamifikáció? Játékosan az üz-

MEGHÍVÓ
A SKIK és az INPUT Program

Tűsarkúban hátrafelé
című ONLINE rendezvényére

leti sikerért!
Játszani jó, ezt mindenki tudja. De mi
lenne, ha a játékot a munkánk során a
javunkra fordíthatnánk? A gamifikáció
(játékosítás) pont ehhez nyújt segítséget.
A módszert nemzetközi szinten rendszeresen

alkalmazzák,

hazánkban

most kezdenek ismerkedni vele a vállalkozások. Kiválóan alkalmazható a
marketing és a HR területén egyaránt.

IDŐPONT:

Erről a módszerről tartott előadást

2020. november 24., 10.00 – 12.00
Van egy mondás, ami szerint Ginger Rogers ugyanazokat a lépéseket táncolta végig, mint Fred Astaire,
csak tűsarkúban és hátrafelé.

Damsa Andrei.
A szakember 2008 óta foglalkozik videojáték kutatással, 2013-tól tevékenykedik a budapesti JátékosLét KutatóKözpontban.

Éppen ezt az utat kell végig járnia egy nőnek, ha vál-

Október 15-én a SKIK és az INPUT

lalkozni szeretne.

Program következő rendezvényén a

A család, a párkapcsolat, a gyermeknevelés, a háztartás mellett kell egy saját utat ki-

generációváltás

taposni.

körbe.

De vajon hogyan lehet mindezt összeegyeztetni egymással?

A vállalkozások életében eljön az a

Miben különböznek a női vállalkozások a férfiak által indított vállalkozásoktól?
Hogyan vágjunk bele és teremtsünk magunknak olyan életformát, amiben a sokféle
női szerep összeegyeztethető - és még meg is élünk belőle.
ELŐADÓ: VIDA ÁGNES pszichológus, online marketing szakértő, 4 bestseller könyv szerzője. Első vállalkozása a Kismamablog

járták

pont, amikor a fiatalabb generáció
átveszi a vállalkozás vezetését. Ez a
cég és a család életében is sok feszültséggel és változásokkal járhat,
hiszen a fiatalabb generáció friss
lendületet, modernebb szemléletet,
innovatív megoldásokat hoz a cégbe,

2007 óta segíti a kismamákat a gyermeknevelésben online tré-

az idősebb generáció azonban soká-

ningekkel, könyvekkel, rendezvényekkel. A blogot havonta 300

ig ragaszkodik a hagyományokhoz, il-

ezren olvassák, 2011-ben megnyerte a HVG Goldenblog verse-

letve nehezen engedi ki az irányítást

nyének közönségdíját. A Gazdagmami blogon és közösségben

a kezéből.

2008. óta segíti azokat az anyukákat, akik szeretnének a magunk
lábára állni és gyermekük mellől vállalkozást indítani. Tréningjei
és előadásai segítségével 12 év alatt több, mint 6000 vállalkozás
elindításában vett részt és nők tízezreit képezte, amiért 2014-ben ez Európa Bizottság
az European Enterprises Promotion Award Nagydíjával tüntette ki.

A

témakörét

részvétel

térítésmentes.

JELENTKEZÉS: athurzo@skik.hu
A csatlakozáshoz szükséges linket a rendezvény előtt küldjük.

A generációváltás jogi hátteréről hallhattak a részvevők hasznos információkat dr. Papp Anna ügyvédtől, majd
pódiumbeszélgetésre került sor. Ennek keretében generációváltó vállalkozások képviselői osztották meg gyakorlati tapasztalataikat a résztvevőkkel.
A beszélgetés vendége volt Kürti Tamás, a KÜRT Akadémia intézményvezető tulajdonosa, aki az online térből
kapcsolódott a beszélgetésbe.
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„ZÖLD” FEJLESZTÉSEK
hasznosítani.

A mezőgazdasági termőföldeken installált

panelek segítségével a gazdák megvédhetik a növényeiket
a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebbé váló időjárástól, és közben részt vehetnek az éghajlat védelmében és a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében azáltal, hogy zöld
energiát állítanak elő. Létrehoztak egy olyan rendszert,
amely 10250 félig átlátszó napelemből áll és egy 3,2 hektáros
málnaföldet fed le. Ezzek annyi áramot termelnek, amivel körülbelül 1250 háztartást lehet ellátni zöld energiával. A napelemek alatt pedig háborítatlanul nőhet és teremhet a málna.
(Forrás: Agrárszektor)

Hogyan válhat az okostechnológia
a méhek megmentőjévé?
Az éghajlatváltozás, az intenzív mezőgazdasági termelés, valamint a növényvédő-és gombaölő szerek használata a világ
minden táján pusztítja a méheket. A veszteségek csökkentése és a beporzó rovarok megóvása érdekében a különböző
technológiai startupok olyan intelligens eszközöket fejlesztettek, amelyek állandó információkat biztosítanak a kaptárak állapotáról.
Az írországi ApisProtect piacra dobott egy olyan szenzort,
amely baj esetén képes azonnali riasztást küldeni. Egy apró
internetre csatlakoztatott érzékelőt helyeznek a kaptár te- Magyar fejlesztés, amely hatalmas áttörést hozhat a
tejére, amely méri a többi között a hőmérsékletet, a pára- műanyaghulladékok kezelésében
tartalmat, továbbá érzékeli a hangokat és a mozgást is. A Egy fiatal magyar fejlesztőkből álló csapat előállított egy, a
szenzorról az adatok a felhőn keresztül az írországi Corkban világon egyedülálló baktériumkoktélt. A Poliloop két női alatalálható ApisProtect-központba kerülnek, ahol azokat fel- pítója azt kezdte vizsgálni, hogyan segíthetnék a természet
dolgozzák, kielemzik, majd visszaküldik a gazdálkodóknak. védelmét. A gyorsan keletkező műanyag felhalmozódásának
A készülékünk segítségével a szakemberek sokkal több mé- riasztó sebessége és mérete miatt pedig könnyen rátaláltak
hcsaládot tudnak majd tartani, ugyanolyan munkaerő rá- az egyik legégetőbb problémakörre. A világban keletkező
fordítás mellett, melynek eredménye lehet a beporzás és a műanyaghulladéknak csupán 4-5 százalékát lehet újrahaszmegtermelt méz mennyiségének növekedése.

nosítani, azt is csak drága eljárásokkal, míg a maradék a ter-

A bolgár Pollenity cég Beebot nevű intelligens szenzora a ki- mészetben vagy szemétégetőben végzi. Biológiai lebontásra
sebb hobbiméhészek számára nyújt segítséget.
kigondolt

Az általuk eddig senki nem volt képes, azonban a két magyar felfede-

kutatási projekt célja a rovarok életminőségének ző egy olyan baktériumkoktélt állított elő, mely a főleg élel-

javítása oly módon, hogy számos különböző technológia segít- miszeriparban felhasznált, gyorsan keletkező csomagolási
ségével újraértelmezik a kaptár fogalmát. Például létrehoztak műanyagok mindegyikét képes lebontani 6-8 hét alatt. A
egy robotméhet, amely képes „táncolni” és így irányítani a mé- technológia igazi különlegessége, hogy a folyamat végére a
hcsaládot. A cégalapító szerint olyan technológia kiépítését is műanyagok újra természetazonos anyaggá válnak, hisz a letervezik, amely képes megállapítani, ha ezek az értékes rovarok bontással szerves iszapot, komposztot kapunk, melyet nem
vegyszermérgezést kaptak. Szerinte a mézelő méhek jövőjének csupán mezőgazdasági célra lehet felhasználni talajjavítóa biztosítása Földünk egyik legnagyobb kihívása.

ként, hanem elő lehet állítani belőle bioműanyagot is, ezzel

(Forrás: iotzona.hu) megteremthető lehet egy körkörös gazdaság. A Poliloop eljárása minden előzetes kémiai kezelés, feldolgozás és komoMálna terem a napelem alatt

lyabb tisztítás nélkül képes eltüntetni a műanyagot, ráadásul

Holland tudósok és német szakemberek szerint lehetséges nem szabadul fel semmilyen káros anyag a folyamat során.
egy területet egyszerre napelem parkként és termőföldként

(Forrás: Forbes, poliloop.com)

2020. november
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KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Számos tanulmány bizonyítja, hogy a kutatásra és fejlesztésre Célzott támogatások
(K+F), innovációra költött összegek hosszú távon többszörösen Az EU támogatja és segíti is a tagállamok ehhez kapcsolódó
megtérülnek, arról nem is beszélve, hogy a gazdasági növeke- tevékenységét és együttműködését, valamint a vonatkozó
dés egyik legfontosabb motorja lehet az innováció. Emellett a szabályokat is igyekszik mindinkább támogatóvá alakítani.
legégetőbb problémák – például a globális felmelegedés, gyó- A tagállamok eddigi jelentései alapján az uniós támogatások
gyíthatatlan betegségek, elöregedő társadalmak, nyersanyag- (strukturális és beruházási alapok) forrásainak közel negyeszűkösség – megoldásához is kulcsfontosságú az újító ötletek dét ilyen jellegű fejlesztésre fordítják a tagállamok, emellett
megfelelő támogatása. A kérdést éppen ezért kiemelten kezeli az EU külön kutatás-fejlesztési és innovációs programot is
az EU, és célul tűzte ki, hogy Európa lemaradását a K+F területén működtet már évtizedek óta. A Horizont 2020 program összeledolgozza.

sen közel 80 millió eurós, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető
támogatással járul hozzá uniós együttműködésekben megva-

Az EU célja: a GDP 3%-a kutatásra és fejlesztésre

lósuló kutatásokhoz. Bár az uniós együttműködések számta-

Többféleképpen számszerűsíthető egy ország K+F tevékenysé- lan jelentős innovációt szállítottak az utóbbi években, ha csak
gének intenzitása vagy hatékonysága, de a legelfogadottabb és a számokat nézzük, egyelőre sajnos még továbbra is csak néleggyakrabban használt mérőszám a GDP-arányos ráfordítás hány ország van a bűvös 3%-on felül: Németország, Dánia,
mértéke. Ilyen szempontból a világ élvonalába tartozó országok Svédország és Ausztria. Az Európa 2020 stratégiában külön
mind 3% felett vagy a körül költenek erre a tevékenységre. Eu- meghatároztak célértékeket az egyes tagállamoknak is. Marópa egyelőre még elmarad globális versenytársai mögött ezen gyarországnak saját vállalása szerint 2020-ig a GDP 1,8%-ra
a területen. Ezért is indította útjára az EU Európa 2020 stratégi- kellene növelnie a kutatásra költött összeget, az utolsó 2018
ában az EU az „Innovatív Unió” koncepcióját, amely célul tűzte -as adatok szerint 1,53 % -ot sikerült elérni, úgyhogy van még
ki, hogy a 2010-es 1,93%-ról 2020-ig átlagosan 3%-ra növeli a tennivaló e téren.
terület GDP-arányos támogatását az EU-ban.

(Forrás: europapont)

ZÖLD UTAT KAPOTT A REPÜLŐ AUTÓ
A jövő egyik meghatározó
dési

közleke-

eszköze

le-

het a repülő autó,
amely a levegőben
és a szárazföldön is
képes

közlekedni.

EUROPE
DIRECT
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZPONT

Nemrégiben jelen-

ELÉRHETŐSÉGEK:

tős, sokak szerint

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

történelmi döntés
született az Európai Unióban a jövő közlekedéskultúrája kapcsán. A döntéshozók
engedélyezték az EU területén belül a PAL-V Liberty néven ismert repülő autó köz-

Tel.: +36 82 501 035
somogy@europedirect.hu

úti használatát.

apuha@skik.hu

A jármű végsebessége 180 km/h, pilótaengedély kell hozzá, amivel a földön és a

facebook.com/EDSomogy

levegőben is vezethető. A repülő autók már sok filmben megjelentek, de a következő években már a valóságban is elérhetőek lesznek. Több gyártó, köztük a holland
PAL-V is már korábban bejelentette, hogy hamarosan kaphatóak lesznek az első

NYITVATARTÁS

modellek. A prototípusát 2012-ben mutatták be, és akkor úgy hirdették, hogy ez

Hétfő:

8:00-12:00

lesz a világ első repülő autója, amit vásárolni is lehet majd. Az üresen 664 kilog-

Kedd:

8:00-12:00

rammos kétszemélyes jármű három kerekű és 9 másodperc alatt éri el 100 kilo-

Szerda:

8:00-12:00

métert. A felszállásnál 330 méteres pályára van szükséges, és egy tankolással 500
kilométert tud megtenni egy vezetővel. Várhatóan 2022-re már a légi engedélyt is
megkaphatják, és akkora készül el a végleges változat is.
Forrás: Euronews

Csütörtök: 8:00-12:00
és 13:00-16:00
Péntek:

8:00-12:00
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MEGHÍVÓ
a SKIK és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Változások és tennivalók – az új
felnőttképzés jogszabályi háttere
A felnőttképzés változásai, a képzési
rendszer átalakulásának kérdései
című közös ONLINE rendezvényére
IDŐPONT: 2020. november 26. (csütörtök) 10:00 – 12:00

Az aktuális pályázati lehetőségekről szervezett rendezvényt

HELYSZÍN: Online konferencia, platform: Zoom

a SKIK vállalkozások számára. A rendezvényen Büki Péter, az

A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött:
https://www.surveymonkey.com/r/RF6SVSQ
A rendezvényhez való csatlakozáshoz kollégáink a konferenciát megelőző napon megküldik a linket az Ön által, a regisztrációnál megadott e-mail címre.

09:55 -10:00

Online bejelentkezés

10:00 -10:10

Köszöntő és a rendezvény megnyitója
Dr. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi
és Iparkamara általános és
kereskedelmi alelnöke, Csurgó-COOP Zrt.
Online képzési adatbázis aktualitásai
(www.kepezz.hu)
Smolcz-Farkas Zita – GINOP-6.1.7
képzési tanácsadó

10:30 -11:15

Változások és tennivalók – az új
felnőttképzés jogszabályi háttere
Sulyok Tamás – felnőttképzési szakértő
Madarász Erik – oktatási igazgató,
Soter-Line Kft.

11:15 -

zeljövőben várható két GINOP pályázat kiírásának tartalmát.
Andrássy Bálint és Nyikos Attila, a Széchenyi Programiroda
munkatársai pedig a visszatérítendő támogatásokról, a pályázatok beadásának buktatóiról és az elszámolásokra vonatkozó tudnivalókról beszéltek a résztvevőknek. Elhangzott az
is, hogy a palyazat.gov.hu oldalon már elérhető a 2021-2027es uniós ciklus alapdokumentuma, az ún. Partnerségi Megál-

PROGRAM:

10:10 -10:30

ECONOSERVE Kft. ügyvezetője részletesen ismertette a kö-

Online kerekasztal. Az online konferencia
alkalmával lehetőség lesz kérdezni a Zoom
chat ablakában, a kérdésekre szakértőink
válaszolnak.

TÉMÁK:
• Fktv. és az Sztv. szabályozásának területei és a két jogszabályi „csomag” viszonya;
• A felnőttképzés értelmezése és a főbb viták, tévhitek, bizonytalansági pontok;

lapodás. A várhatóan 3 hónapig tartó társadalmi egyeztetés
alatt lehet megtenni az észrevételeket.

MUNKASZÜNETI NAPOK
ÉS ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK 2021-BEN
Jövőre csupán egy munkanap áthelyezéssel kell tervezniük a
munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az első hosszú hétvége 2021-ben az évkezdésre esik majd, 5 pihenőnap hétvégre esik
majd, emellett összesen hat hosszú hétvégével és egy négynapos
hétvégi pihenővel lehet tervezni jövőre.
A 2021. évi munkarendbe a korábbi éveknél kevesebb áthelyezett munkanappal kell számolniuk a munkaadóknak és a dolgozóknak, ez a karácsony előtti időszakot érinti majd. A 2021. évi
egyetlen négynapos hétvége a húsvéti ünnepekhez kötődik. A
hétvégére eső 5 pihenőnapot figyelembe véve az év első felében
5, míg a második félévben 3 extra pihenőnappal tervezhetünk.
január 1., péntek

Új Év napja

pihenőnap (3 napos hétvége)

március 15., hétfő

Nemzeti ünnep

pihenőnap (3 napos hétvége)

április 2., péntek
április 5., hétfő
május 1., szombat
május 24., hétfő

Nagypéntek
Húsvét
Munka ünnepe

pihenőnap
pihenőnap (4 napos hétvége)
hétvége

Pünkösd

pihenőnap (3 napos hétvége)

augusztus 20., péntek

Államalapítás ünnepe

pihenőnap (3 napos hétvége)

október 23., szombat

56-os Forradalom ünnepe

november 1., hétfő

Mindenszentek

hétvége
pihenőnap (3 napos hétvége)

december 11., szombat

munkanap

áthelyezett munkanap

december 24., péntek

Szent este

pihenőnap

• Az engedély alapján történő felnőttképzés;

december 2S., szombat

Karácsony

hétvége

• Néhány aktuális és nem szokványos probléma bemutatása.

december 26., vasárnap

Karácsony

hétvége (3 napos hétvége)

2022.január1., szombat

Új Év

• A bejelentés, mint mindenki részére kötelező folyamat;

hétvége

2020. november
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
GINOP-1.2.14-20 – Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok
a mikro-, kis-, és kisvállalkozások, amelyek:
a) fejlesztése a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt TEÁOR szerinti feldolgozóipari tevékenységekre irányul,
b) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt,
d) esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás a legutolsó lezárt, üzleti év beszámolója alapján min. 2.500.000
Ft volt,
e) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni
cégek,
f) köztartozásmentes.
Rendelkezésre álló forrás: 7 milliárd Ft
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: 5 – 150 millió Ft.
A támogatás mértéke: max. 70%
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel összegét.
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése, ingatlan beruházás, építés, korszerűsítés, bővítés, átalakítás;
új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése; iIparjogvédelmi tanácsadás; Marketing tevékenység; bérköltség; munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (max. 15%); kötelezően előírt nyilvánosság.
Kötelező vállalás: Nincs!
Projektidőszak: Maximum 12 hónap.
Beadási határidő: 2020. december 15 – 2021. március 4.
GINOP-1.2.9-20 hátrányos helyzetű
településeken működő mikro- és
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
Kik pályázhatnak?
– Mikro-, és kisvállalkozások,amelyek
a Felhívás 1. (Szabad Vállalk. Zóna) és
2. sz. mellékletében felsorolt (162) településen valósítják meg a fejlesztéseiket,
– amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
– átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő,
– egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezet.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
• Ingatlan beruházás, építés, korszerűsítés, bővítés, átalakítás.
• Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök
és szoftverek beszerzése.
• Képzés, bérköltség, munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
• Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése.
• Bérköltség.
Kötelezettségvállalás:
• A Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés esetén nincs kötelező vállalás.
• A Felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés esetén legalább 1 fő létszámbővítés.
A pályázat várhatóan 2021. január 12-étől nyújtható be.
Új beruházás-ösztönzési célú
képzési támogatási program
2020. október 22-től új képzési támogatási
programot vezettek be az egyedi kormánydöntés útján megítélt
támogatási rendszerben:
A jelenlegi módosítás eredményeképpen beruházás-ösztönzési
célú képzési támogatást kaphatnak azon vállalatok, amelyek beruházást valósítanak meg Magyarországon és vállalják a korábban létrehozott munkahelyek megtartását, vagy új, magas hozzáadott értékű
munkahelyeket teremtenek az üzleti szolgáltató szektorban.
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozott
támogatási forma egyedi döntés alapján.
Támogató: Külgazdasági- és Külügyminisztérium
Lebonyolító: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zrt. (HIPA)
Kik pályázhatnak?
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások.
A támogatás célja: a munkaerő készségeinek és kompetenciáinak javításához szükséges ismereteket igénylő tevékenység
megvalósításához szükséges külső és/vagy belső képzések megvalósításának elősegítése.
Maximális támogatási összeg: 2.000.000 EUR/ projekt vagy
5.000 EUR / képzésben résztvevő, a képzési támogatás legfeljebb a képzési költségek 50%-a.
Amennyiben a vállalkozások üzleti szolgáltató központot létesítenek, bővítenek és ezzel legalább 25 új munkahelyet hoznak
létre vagy legalább 5 millió euró értékben üzemfejlesztésre irányuló beruházást valósítanak meg, képzési támogatásra lehetnek jogosultak.

Kötelezettségvállalások:
Üzemfejlesztéshez kapcsolódóan
• Legalább 5 millió euró értékben üzemfejlesztésre irányuló
beruházás megvalósítása
• Kötelező fenntartás: 18 hónap
Támogatás mértéke:
• Komplex képzési projekt megvalósítása, időtartama: max. 24
– A Felhívás 1. sz. melléklet szerinti településen:
hónap
2 – 10 millió Ft, max. 70%
Üzleti szolgáltató központokhoz kapcsolódóan
– A Felhívás 2. sz. melléklet szerinti településen:
• Üzleti szolgáltató központ létesítése és bővítése (nincs kötele10 - 60 millió Ft, max. 100 %
zettség a beruházás minimális értékére vonatkozóan)
• Legalább 25 új munkahely létrehozása
Támogatható tevékenységek:
• Létszámtartás: 18 hónap
Önállóan támogatható tevékenységek
• Komplex képzési projekt megvalósítása, időtartama: max. 24
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
hónap
kapacitások kialakítása.
További információk: hipa.hu
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Egy adott vállalkozás az értékesítésről

MAGÁNSZEMÉLLYEL SZEMBENI
BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS ÁFÁJA
IS VISSZAIGÉNYELHETŐVÉ VÁLIK

kiállított számlát pdf formátumban

Önrevízióval csökkenthető lesz a behajthatatlan követelés adóalapja, ha vevő nem

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
Pdf formátumú számla befogadása

küldi meg a vevői részére. Helyes magatartás-e a vevői részéről, ha a pdf
formátumban megküldött számlákat
kinyomtatják, és az papír alapon kibocsátott számlaként kezelik.
Az adóhatóság álláspontja az alábbi:
Amennyiben a számla kibocsátója
e-mailen

keresztül

pdf

formátum-

ban küldi meg a vállalkozás részére a
számlát, és a küldött dokumentumot
el lehet menteni, akkor azt az Áfa tv.

adóalany. A behajthatatlan követelések esetében a jogszabály olyan módon változik a jövő évtől, hogy önrevízióval csökkenthető azon követelés esetében is az adó,
amely követelésnél az adós nem áfa adóalany.
(Megjegyzés: a jelenlegi jogszabály szövege alapján sem zárható ki egyértelműen a
fizetendő adó csökkentése a nem adóalany vevő esetében)
Ha az adós nem adóalany, akkor nem kell őt előzetesen írásban tájékoztatni arról,
hogy adóalap csökkentést hajtunk végre. Egyébként a nem adóalany adós esetében is az adóalany adósra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni értelemszerűen.
Az adóalapcsökkentés esetében a tartozás keletkezésétől számított egy évet nem
kell kivárni akkor, ha a követelés esetében az elévülési idő kevesebb mint egy év.
Forrás: www.adozasitanacsadas.hu

259. § 5. pontja alapján elektronikus
számlának kell tekinteni még abban

JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK

az esetben is, ha a számla kiállítója a
számlaképet nem látta el elektronikus
aláírással, időbélyeggel.

JOGSZABÁLY figyelés 2020 szeptember 15-től (MK 206-tól - MK 240-ig)

Létszám számítása a rehabilitációs

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak

hozzájárulási fizetési kötelezett-

védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

ség meghatározása során

(MK.229.)

Mely munkavállalókat milyen számítás
alapján kell a statisztikai létszámba be-

2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok

leszámítani?

megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények

A megváltozott munkaképességű sze-

módosításáról (MK. 231.)

mélyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI.
törvény 23. §-a írja elő a rehabilitációs
hozzájárulás fizetési kötelezettséget. A
23. § (3) bekezdése alapján „létszámon
a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai

adatszolgáltatáshoz

kiadott útmutatóban foglaltak szerinti
tárgyévi átlagos statisztikai állományi
létszámot kell érteni”. „A statisztikai
állományi létszámot egy tizedesjegy-

2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről (MK. 232.)
A Kormány 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról (MK. 233.)
A Kormány 470/2020. (X. 29.) Korm. rendelete az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól (MK.234.)

re kerekítve, a kerekítés általános

A Kormány 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelete az európai uniós programok vég-

szabályai szerint kell meghatározni.”

rehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes

A fenti jogszabályhely alapján a létszám

rendelkezések megállapításáról (MK.235.)

meghatározása során az „Útmutató a
munkaügy-statisztikai

adatszolgálta-

táshoz” elnevezésű KSH kiadványban
leírtakat kell alkalmazni. Az itt leírtak
szerint kell eljárni a teljes állományi
létszám, valamint a megváltozott munkaképességű

személyek

számának

meghatározása során is.
Forrás: www.adozasitanacsadas.hu

A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről
(MK.237.)
A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
további védelmi intézkedésekről (MK.238.)
A Kormány 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében
végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról (MK.239.)

2020. november
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FELHÍVÁS
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott

ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI
TAGI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.
7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három
tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a
szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai
vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara
delegálja.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK)
pályázatot írt ki a vizsgafelügyelői tagi névjegyzékre történő jelentkezésre.
A pályázati felhívás, és további részletes információk kamaránk
honlapján találhatók:
https://www.skik.hu/vizsgafelugyeloi-tagi-palyazat-293
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (pályázati
adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket) postai úton kérjük megküldeni a Somogyi Kereskedelmi
és Iparkamara címére: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék”
További információ: Reichel Krisztina szakképzési referens
E-mail: kreichel@skik.hu • Tel: 82/501-044, 30/5563549

FELHÍVÁS
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott

ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA
VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

A pályázat kiírás célja: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott
ágazatban történő munka végzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát országosan egységes eljárás keretében
mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából
pályázatot hirdet.
Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen
pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni. Pályázni a területi
gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra lehet.

PÁLYÁZAT:
DUIHK Szakképzési Díj 2021
A DUIHK (Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara)
Szakképzési Díjának legfőbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.
Egy jól működő, gyakorlatorientált szakképzési rendszer a fiatalok számára lehetővé teszi a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását, ami megalapozza a sikeres szakmai pályafutást.
A gazdaság és a társadalom egészének számára pedig a duális
jellegű szakképzés biztosítja a jól képzett dolgozók utánpótlását,
ami erősíti a fenntartható fejlődés alapjait.
Ezért a Díj azon kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentős mértékben és példaértékű
módon segítik elő a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon.
E célok megvalósítása érdekében a DUIHK Szakképzési Díja
ösztönözni kívánja a vállalatokat – nem csak a DUIHK tagjait
–, hogy kezdeményezzenek és valósítsanak meg szakképzési
projekteket.
A díjazott kategóriák:
MOTIVÁCIÓ: A szakképzés társadalmi elismerésének növelését
mozdítják elő, kiemelve e képzési forma hosszú távú előnyeit
mind a tanulók, mind a vállalatok, illetve a társadalom szempontjából.
KOOPERÁCIÓ: E kategóriában olyan projektek pályázhatnak,
melyek keretében a szakképzés különböző szereplői példaértékű együttműködést alakítanak ki, javítva ezzel a képzés minőségét és hatékonyságát.

INNOVÁCIÓ: E kategóriában azon kezdeményezések és megA pályázati felhívás, és további részletes információk kamaoldások versenyezhetnek, melyek új módszerekkel, eljárásokkal
ránk honlapján találhatók: https://www.skik.hu/orszagos-agaés eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva a képzézati-alapvizsga-vizsgaelnoki-palyazat-296
si eredmények javításához.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 30.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (pályázati KÜLÖNDÍJ: A több kategóriát érintő vagy egyéb tekintetben
adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellék- rendhagyó projekt(ek)et a bíráló bizottság különdíjjal jutalleteket) postai úton kérjük megküldeni a Somogyi Kereskedelmi mazhatja.
és Iparkamara címére: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga VizsgaelPályázatok benyújtása: 2020. december 15-ig.
nöki Névjegyzék”
Az pályázathoz szükséges formanyomtatványok és információs
További információ: Reichel Krisztina szakképzési referens
E-mail: kreichel@skik.hu • Tel: 82/501-044, 30/5563549

dokumentumok letölthetőek a következő címen:
http://szakkepzesidij.hu/letoltesek/
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MEGALAKULT A KAPOSVÁRI IDEA CATAPULT STARTUP AKCELERÁTOR
Három mérnöki és technológiai cég közreműködésével megalakult a kaposvári Idea
Catapult Kft, mely az innovatív ötletek és a
kockázati tőkebefektetők közötti űrt szeretné betölteni, erősítve ezzel a startup vállalkozások piaci pozícióit, a hatalmas globális
versenyfutásban. A kezdeményezés azért is
szinte egyedülálló, mert olyan cégek szálltak
bele a közös projektbe, mint a Bosch-nak és
az Alcoa-nak is beszállító CAD Production
Kft, melynek fő profilja az egyedi gépek, szerszámok, célgépek gyártása, a nemzetközileg
elismert szabványok bevezetésével foglalkozó Profiso Kft., valamint az elektronikai
és digitális termékfejlesztéssel foglalkozó
Embedded Systems Hungary Kft. A létrejött
vállalkozásról és a jövőbeli tervekről Papp
Zoltán ügyvezetővel beszélgettünk
– Mit csinál egy akcelerátor? Miért hasznos
az innovatív vállalkozásoknak?
– Az akcelerátorok olyan szervezetek, melyek rövidtávon, (jellemzően 0-6 hónap)
képesek az induló vállalkozásokat/innovatív
ötleteket megfelelő növekedési pályára állítani. Főbb tevékenységük az ötlet/termék
validációja, piaci potenciáljának erősítése,
mentorálás, üzletfejlesztés és a kapcsolati
háló megosztása. Az Idea Catapult egyedisége leginkább abban rejlik, hogy a felsorolt
tevékenységek mellett egy nagyon erős
technológiai fókusszal rendelkezünk, így
segítve a startupokat és a kockázati tőkebefektetőket egyaránt ahhoz, hogy a kitalált
termék ne csak papíron, hanem valós körülmények között is megvalósítható legyen.
– Honnan jött az ötlet, hogy egy akcelerátor megvalósításába kezdtek?
– A Kaposvári Innovációs Kerekasztal során merült fel először a téma, hogy miként
tudná a helyi közösség segíteni, fejleszteni
az innovatív projekteket és hogyan tudunk
olyan hatást elérni, megfelelő környezetet
teremteni nekik arra, hogy a későbbiekben
is itt folytassák a megkezdett munkát. A
kezdeti ötletelések elkezdtek egyre sűrűbbek, lenni, sok segítséget kaptunk az INPUT
Programtól is, míg a validációs időszak során egyre több olyan visszajelzés érkezett
felénk a startupok és a befektetők oldaláról
is, hogy igen, ezt érdemes csinálni.
– Mik a jövőbeni terveitek?
– Szeretnénk minél több innovatív kezdeményezéshez csatlakozni, és szerencsére
ilyeneket bőven találunk Kaposváron, elég

csak a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft (ma Kaposvári Fejlesztési Központ) 2015 óta működő KIV-AGY Kaposvári Innovációs Diákversenyére gondolni
vagy a Szent István Egyetem – Kaposvári
Campusa és az INPUT Program által szervezett Start Your Business – Vállalkozói
kurzusra. Ezen felül folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket és
várjuk az innovatív ötletgazdák/startupok
jelentkezését, hogy segíthessünk megvalósítani ötleteiket.

– Köszönjük szépen! Sok sikert kívánunk a
továbbiakban!
Az Idea Catapult tagjai:
Papp Zoltán
Pintér Ferenc
Szabó Ferenc
Elérhetőség:
info@ideacatapult.hu

SOMOGYI GAZDASÁG  A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara lapja  Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Lengyel
János főszerkesztő, Thurzó Ágnes SKIK sajtóreferens, Várnai Károly tervezőszerkesztő, design, borító: Weich Ewa. Elnök: Németh
Krisztina, a SKIK titkára, a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője  SKIK 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefon:
82/501-000. E-mail: skik@skik.hu. Internet: www.skik.hu  Kiadja SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. Németh Krisztina
ügyvezető 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefon: 82/501-000, Fax: 82/501-046 
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NÉHÁNY TALÁLMÁNY, AMELYET A VÉLETLEN IHLETETT
ÉS VILÁGHÍRŰVÉ VÁLT
Poppen is mérnökként kereste kenyerét. ta helyettesíteni a drága kaucsukot. ErőPraktikus ember révén saját maga akart feszítése azonban sikertelen volt, így már
karácsonyi ajándékot készíteni a gyereke- majdnem feladta a vállalkozást, amikor
inek, amivel majd játszhatnak a hóban. A meglátott egy kislányt egy gyógyszertárfélig szán félig sí ötlete 1965 telén szüle- ban, aki rágni való parafingumit vásárolt.
tett meg. Poppen először két lécet kötött Adamsnak akkor jutott eszébe, hogy a chiössze egymással, majd ezt követően a fe- cle rágás régi szokás a mexikói bennszülesége tanácsára leválasztotta az egyiket, löttek körében, és kipattant az ötlet a fejéPercy Spencer: a mikrohullám

így alakult ki napjaink egyik legizgalma- ből. 1859-ben fiaival megalkották az első

A mikrohullámsütő feltalálója, Percy Spen- sabb télisporteszköze.

modern, chicle alapú rágógumit, amely

cer az American Appliance Company-nél

a második világháború idején vált igazán

radarcsőszakértő volt, és kifejlesztett egy,

népszerűvé. A család 1876-ban megalapí-

a második világháborús radarokban hasz-

totta rágógumi-vállalkozását.

nált magrészt. Ez vezette el Spencert a
nagy feltaláláshoz: az aktív radar megolvasztotta a zsebében a csokoládét, ezen a
véletlenen pedig Spencer addig kísérletezett, amíg 1945-ben feltalálta és szabadalmaztatta a mikrohullámsütőt.
Sir Alexander Fleming: a penicillin
Sir Alexander Fleming inkább felfedezte
a penicillint, mint feltalálta, ettől függetlenül elévülhetetlen érdemei voltak az
orvostudomány fejlődésében. Az első viDr. Spencer Silver: Post-it

lágháború alatt Fleming felfedezte, hogy a Alfred Nobel: a dinamit

Ma már nem is tudnánk elképzelni az éle- katonák sérülésére használt antiszeptiku- Az 1833-ban Svédországban született Altünket Post-it jegyzetlapok nélkül. Feltaláló- moknak súlyos következményei lehetnek. fred Nobel, a világ egyik legnagyobb felja, Dr. Spencer Silver 1931-ben született Te- 1928-ban egy edény sarkán penészt ész- találója, akinek a nevéhez több mint 350
xasban, vegyészként dolgozva foglalkozott lelt, amelyben nem voltak staphylococcus szabadalom fűződik, valamint az ő nevéa kiváló minőségű és különböző erősségű baktériumok. Ebből hozta létre a penicil- ből ered a legkiválóbb feltalálók által kiérragasztók kifejlesztésén. Egyszer az egyik lint, aminek felfedezésével az antibiotiku- demelt Nobel-díj.
kollégájának a könyvjelzője beleért vélet- moknak egy egészen új kora született.

Munkásságának egyik legnagyobb ered-

lenül a ragasztóba. Mégis simán ki tudták

ménye a dinamit feltalálása volt. Nobelt

venni a könyvből anélkül, hogy rongálta vol-

már nagyon korán érdekelték a robbanó-

na a lapjait - ez adta az ötletét a Post-itnak.

anyagok, először Ascanio Sobreróval feltalálták a nitróglicerint.
Nobel még azok után is ezzel akart foglalkozni, hogy 1864-ben testvére, Emil egy
illékony robbanóanyag hatására felrobbant és meghalt. A svéd tudós aztán kikísérletezte, hogy az olajos folyékony nitThomas Adams: a rágógumi

roglicerin és a kieselguhr keverésével az

Thomas Adams 1818-ban született az elegyet stabilabb pasztává alakíthatja, és
Egyesült Államokban, és az ő nevéhez néhány más Nobel-találmány - mint pélfűződik a mindennapjaink egyik nélkülöz- dául a gyújtó - segítségével született meg
Sherman Poppen: a snowboard
Sok

feltalálóhoz

hasonlóan

hetetlen terméke, a rágógumi. Thomas a dinamit.

Sherman Adams kutató, feltaláló a chiclével próbál-

Forrás:www.redbull.com

ÚJ SZÉCHENYI KÁRTYA HITELEKKEL A VÁLSÁG ELLEN!
A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton
érhetőek el a vállalkozások számára.

Szabad felhasználású folyószámlahitel.
A vállalkozás napi működésével kapcsolatos
valamennyi kiadás finanszírozására
fordítható. Ingatlanfedezet nem szükséges.
Kamat: 0,1%/év

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla
nélküli finanszírozással, igénybe vehető a
vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások
fedezésére. Ingatlanfedezet nem szükséges.
Kamat:0,2%/év

A turisztikai szektorban működő vállalkozások
részére kialakított új, szabad felhasználású
folyószámlahitel. Akár ingatlanfedezet nélkül.
Már a taxisoknak is!
Kamat, egyéb költség: 0%/év

A vállalkozás számára likviditási forrást
biztosít a foglalkoztatotti létszám megtartása
érdekében.
Akár ingatlanfedezet nélkül.
Kamat: 0,1%/év

A hitel elősegíti a vállalkozások
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a
meglevő kapacitások bővítését,
új kapacitások kiépítésének
finanszírozását.
Kamat: 0,5%/év

Széles körben felhasználható agrár beruházási
célok megvalósítására: például ingatlan építése,
vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást,
ültetvény telepítése, új vagy használt gép,
berendezés vagy tenyészállat vásárlása.
Kamat: 0,5%/év

További hitelek: Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel, Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel, Agrár Széchenyi Kártya Plusz

VALAMENNYI HITELRŐL INFORMÁCIÓ ÉS IGÉNYLÉS:
82/501-024, 501-027
és a kamara honlapján: www.skik.hu

