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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja

» Kamarai javaslatok a járványügyi intézkedésekkel
kapcsolatban (2. o.)
» Online ügyfélszolgálattal várjuk
a vállalkozásokat (3. o.)
» Járványügyi jogszabályfigyelő (4. o.)
» Segítenek a Kamara pénzügyi alapjai (5–6. o.)
» Tagozati és térségi beszámoló ülések 7–9. o.)
» Fókuszban a Dél-alföldi
Gazdaságfejlesztési Zóna (10-12. o.)
» Felnőttképzéssel, szakképzéssel kapcsolatos
ideiglenes védelmi intézkedések (13. o.)
» Tesztelje vállalkozása innovációs
teljesítményét! (15. o.)
» Hárman vehetik át a Dr. Csada Lászó-díjat (16. o.)
» Fogyasztó a trendek világában (18. o.)

A sikeres jövő kulcsa: víz, net,
biztonság, agilis vállalkozások
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Egyértelműbb szabályokat és a kedvezményezetti kör bővítését kérik a vállalkozások

Kamarai javaslatok a járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatban
Ahogy a járványhelyzet tavaly tavaszi romlása óta folyamatosan, úgy most is számtalan
kérdés és megkeresés érkezik kamaránkba
a vállalkozásoktól. Ezek megválaszolására
munkacsoportokat alakítottunk ki, amelyek
a folyamatos tájékoztatás mellett a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarán (MKIK) keresztül
az illetékes minisztériumok felé is eljuttatják a
vállalkozói kéréseket, javaslatokat.

Eddig az alábbi javaslatokat, témákat
juttattuk el az MKIK-nak:
• Javasoltuk a védelmi intézkedésekkel
kapcsolatos jogszabályok pontosítását, mivel
a megfogalmazott korlátozások nem értelmezhetők egyértelműen sem a vállalkozások számára, sem az őket képviselő szakmai
szervezetek számára. A felmerülő kérdések
központi megválaszolása nem biztosított, így
egyértelmű szabályok megfogalmazása, kommunikálása szükséges. Fontosnak tartjuk, hogy
a jogkövető vállalkozások ne kerülhessenek
versenyhátrányba a joghézagokat kihasználó
piaci szereplőkkel szemben.
• Gyimesi László, kamarai tisztségviselőnk, a
Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium delegáltja
kezdeményezte a szépségiparra vonatkozó
korlátozások felülvizsgálatát. Javaslatunkban
kérjük a korlátozok feloldását azon tevékenységek esetében, amelyek kiegészítő higiéniai
szabályok, védelmi intézkedések betartása
mellett biztonságosan folytathatók. Ezáltal
egyrészt átláthatóvá, ellenőrizhetővé válna a
szépségipari szolgáltatók működése a járványhelyzet alatt is, másrészt a jellemzően KATA
adózású, vagyis bértámogatásra nem jogosult
vállalkozók pénzügyi nehézségei is enyhülnének.
• Javasoltuk továbbá a gazdaságvédelmi intézkedések kedvezményezetti körének bővítését,

valamint az Újraindítási Gyorskölcsön igénylési
feltételeinek enyhítését. Mivel a korlátozások
nem tevékenységi kód szerint kerültek meghatározásra, ezért vannak olyan vállalkozások,
amelyek nem folytathatják jelenleg a tevékenységüket, viszont támogatásra nem jogosultak.
• Vállalkozói megkeresésre a vendéglátó-ipari ágazat újra indításához szükséges
támogatásokra vonatkozó javaslatcsomagot
továbbítottunk.
• Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére felmérést végeztünk a turisztikai
szektorban az újranyitást követő várható áremelkedésről, megvizsgálva annak lehetséges
mértékét, és okait.

Jelezzék kérdéseiket, problémáikat!
Gazdasági önkormányzatunk emellett naprakészen tájékoztatja a Csongrád-Csanád
megyei gazdálkodó szervezeteket az aktuális
járványügyi intézkedésekről. Emellett kiemelten

foglalkozunk azzal is, hogy a nehéz helyzetbe
került vállalkozóknak és cégeknek bemutassuk
a válságkezelést segítő finanszírozási és támogatási lehetőségeket. Ezek között kiemelt
helyen szerepelnek a kamaránknál elérhető
Széchenyi Kártya Program kríziskonstruk
cióiról, valamint a kamatmentes újraindítási
kölcsönről és a különböző bértámogatási
programokról szóló híreket, információkat
érintő tudnivalók.
Bízunk benne, hogy a járvány harmadik hullámát hamarosan lassítja, és megfékezi az
oltási kampány, amelynek előrehaladtával mihamarabb lehetőség lesz a fokozatos nyitásra
is! Az újranyitásra való felkészülésben, illetve
az addig tartó nehéz helyzetben továbbra is
minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük
a megyei vállalkozásokat.
Kérdésével, problémájával keressen bennünket a jarvany@csmkik.hu email-címen, vagy a
62/554-250-es számon!

A kamarán keresztül kérik a bezárási korlátozás felülvizsgálatát

Drámai helyzetben a szépségipari szolgáltatók
Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kft.
ügyvezetője sok ezer műkörmös szakember
nevében levélben fordult a kamarához, közbenjárását kérve a szépségipari szolgáltatókat érintő
bezárási korlátozások feloldásával kapcsolatos
felülvizsgálati kérelmük felvállalásához és célba
juttatásához. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, a
CSMKIK titkára gyorsan intézkedett, a megyei kamara javaslatával megerősítve illetve
kiegészítve továbbította a levelet a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának. A
bevált gyakorlat szerint az MKIK közvetíti a vállalkozóktól érkező észrevételeket, javaslatokat
az illetékes kormányzati szerveknek, illetve az
operatív törzsnek.
Gyimesi László, mint az egyik legismertebb
műköröm-alapanyag gyártó márka tulajdonosa,
közvetlenül a műkörmös szakma képviseletében fordult a kamarához, közvetve azonban a
szépségipar többi szereplőjének áldatlan hely-

zetére is felhívta a figyelmet. Ahogy lapunknak
is elmondta, az elmúlt esztendő már amúgy
is megtépázta a szépségipar szolgáltatóit, a
többség már eddig is a túlélésért küzdött, a
mostani bezárás drámai helyzetet teremtett,
ezreket küld a padlóra.
– Ez egy hólabda, amely elindult tavaly márciusban, és amire egyre több hó tapad, és egyre
több embert ránt magával. Nem nehéz belátni,
(Folytatás a 3. oldalon)
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2021. március
(Folytatás a 2. oldalról)
ha sokan kerülnek bizonytalan anyagi helyzetbe,
ha nincsenek társasági események, elmaradnak
rendezvények, ünnepi alkalmak, és kevesebbet
mozdulnak ki az emberek otthonaikból, elmaradoznak a vendégek a szépségszalonokból

Online ügyfélszolgálattal
várjuk a vállalkozásokat
Március 8-a után is folytatja a munkát a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(CSMKIK). Gazdasági önkormányzatunknál nem
áll le a munka, a tavaly tavaszihoz hasonlóan
online csatornákon és telefonon várjuk a vállalkozói megkereséseket. Emellett érdemes
feliratkozni kamaránk koronavírus-hírlevelére is.

JÁRVÁNYÜGYI INFORMÁCIÓK

– fogalmazott Gyimesi László. – Zömében
egyszemélyes KATÁ-s kisvállalkozókról van
szó, akiknek nincsenek tartalékaik, és ráadásul
bértámogatásra sem jogosultak! – tette hozzá.
– Ha valaki ismeri a műkörmösök munkáját,
illetve a munkavégzés körülményeit, tudja:
vírustól függetlenül is kötelezően fertőtlenítenek minden eszközt és felületet két vendég
között, a legtöbb műkörmös eleve maszkban
és kesztyűben dolgozik, a vírushelyzetre való
tekintettel egy műkörmös mindig csak egy
emberrel van a szalonban, s két vendég között
mindig hagynak annyi időt, hogy tudjanak szellőztetni is a szalonban, ráadásul, a műkörmösök
többsége még plexi falat is állít saját maga és
a vendége közé. Éppen ezért nem értik, hogy
ilyen körülmények között miért ne tudnának
tovább dolgozni. Hány olyan üzlet van, amely
valamilyen jogi kiskaput kihasználva, sokkal
kevésbé biztonságos feltételek mellett is nyitva
tarthat! – méltatlankodott sok ezer műkörmös
vállalkozás nevében a Mystic Nails ügyvezetője.
*
Gyimesi László levele hamar célba ért, ugyanis
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamaránk titkára
a felülvizsgálati kérelem mellé valamennyi szépségipari vállalkozóra vonatkozóan a következő
javaslattal fordult a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara főtitkárához:
Tisztelt Főtitkár Úr!
Mellékelten küldjük a szépségiparra vonatkozó korlátozások felülvizsgálatára vonatkozó
javaslatot, melyet kamarai tisztségviselőnk, a
Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium delegáltja
fogalmazott meg.
A levélhez kapcsolódóan érkezett hozzánk
jelzés arra vonatkozóan is, hogy a szépségipari
vállalkozások körében a korlátozások következtében elterjedt a gyakorlat, miszerint a vendég
otthonában nyújtják szolgáltatásaikat „feketén”,
ellenőrizetlen körülmények között. Mivel a vendég
otthonában végzett szolgáltatásokra a hatályos
jogszabályok nem tartalmaznak megkötéseket,
így járványvédelmi szempontból nem tekinthetők
biztonságosnak.
Javasoljuk, hogy kerüljenek meghatározásra
azok a kiegészítő higiéniai szabályok, védelmi intézkedések a szépségipari szolgáltatók
számára, melyeket betartva biztonságosan
folytathatnák működésüket üzlethelyiségükben
is. Ezáltal egyrészt átláthatóvá, ellenőrizhetővé
válna a szépségipari szolgáltatók működése a
járványhelyzet alatt is, másrészt a jellemzően
KATA adózású, vagyis bértámogatásra nem
jogosult vállalkozók pénzügyi nehézségei is
enyhülnének.
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A március 4-én bejelentett korlátozások miatt
számtalan kérdés merülhet fel a vállalkozásokban,
melyek megválaszolását tanácsadással segítjük.
Az ebből a célból felállított munkacsoportunk
a jarvany@csmkik.hu címen várja a megkereséseket. A legfontosabb, naprakész híreket és információkat emellett honlapunkon, a csmkik.hu/
koronavirus oldalon olvashatják. Emellett érdemes
feliratkozni a CSMKIK koronavírus hírlevelére is, ahol
a legfrissebb vállalkozásokat érintő információkat,
jogszabályváltozásokat küldjük ki hétvégi napokon is.

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM,
OKMÁNYHITELESÍTÉS

A Széchenyi Kártya Program válságmentő hitelkonstrukciói és az okmányhitelesítés továbbra
is működik, de előzetes telefonos egyeztetést
követően csak a dokumentumok beadására és
kiadására van lehetőség. Tehát ezek a szolgáltatások is személyes ügyintézés nélkül működnek a
korlátozó intézkedések megszüntetéséig.

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

A március 8-ától hatályba lépő szigorítások
értelmében a kamarai hozzájárulás teljesítése
2021. március 8-ától csak online kártyás fizetéssel, illetve banki átutalással lehetséges, melyről

itt olvashat bővebben. A kamarai hozzájárulás befizetési határideje idén is március 31-e.
Ugyanakkor az elmaradt kamarai hozzájárulás
ügyintézését a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig felfüggesztjük.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ÜGYINTÉZÉS

A szigorításoknak megfelelően március 8-án,
hétfőtől előreláthatólag március 29-ig a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Független Békéltető Testületnél
is szünetel a személyes tanácsadás. A békéltető eljárásra irányuló kérelem benyújtására
személyesen nem lesz lehetőség, a fogyasztók
kérelmeiket postai vagy elektronikus úton
nyújthatják be. Javasoljuk, hogy a kérelmek
benyújtása előtt keressék fel a testület honlapját, ahol részletesen tájékozódhatnak az eljárás
menetéről. Ott egyébként az írásbeli kérelem
formanyomtatványa is megtalálható.
A kamara ügyfelei az alábbi esetekben elsősorban telefonon vagy e-mailben kereshetik a
szervezet munkatársait:
• Széchenyi Kártya Program:
szkartya@csmkik.hu, 30/455-1263, 30/792-3841
• Járványügyi kérdések:
jarvany@csmkik.hu, 62/554-250/9-es hívószám
• Egyéni vállalkozók tájékoztatása:
tajekoztatas@csmkik.hu, 62/554-250/3-as hívószám
• Kamarai nyilvántartásba vétel:
regisztracio@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám
• Kivitelező vállalkozó nyilvántartása:
kivreg@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám
• Okmányhitelesítés:
hitelesites@csmkik.hu, 62/554-250
További elérhetőségek ezen az oldalon.

Gyűjtjük és ajánljuk a kiszállítással is
foglalkozó vendéglátó vállalkozásokat
A járvány miatt kialakult kihívásokkal
teli helyzetben a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara igyekszik segítséget nyújtani a vendéglátás
területén dolgozó megyei vállalkozásoknak. Az elmúlt lassan egy évben
azt tapasztaltuk, hogy a személyesen
látogatható üzleti rendezvények szinte
100 százalékban online színtérre kerültek át, nagy kiesést okozva ezzel a
cateringet is biztosító cégeknek.
Új kezdeményezésünkkel az étkezések megoldására adnánk tippet
akár az irodába, akár otthonra, ami
segítség lehet egy-egy online konferencia,
rendezvény vagy megbeszélés során is a
szervezők és résztvevők számára egyaránt.
Az alábbi adatbázisból kiderül, mely vállalkozások szállíthatnának ebédet, kávét,
szendvicseket, süteményeket a sűrű napirend
mellé. Ennek érdekében egy új kampányt
indítunk, melyben összegyűjtjük és közzétes�-

szük a megye területén működő, kiszállítással
is foglalkozó vendéglátó-ipari vállalkozásokat.
Amennyiben szívesen csatlakozna az alábbi
adatbázishoz, kérjük, töltse ki az EZEN A LINKEN
található rövid kérdőívünket.
Az elkészült szolgáltatólistánkat itt, kamaránk
Facebook-oldalán és hírlevelében is közzétes�szük, továbbá a megyei sajtónak is eljuttatjuk.
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Jogszabályfigyelő
Járványügyi hírek, változások
Március 8-án szigorúbb védelmi intézkedések
léptek hatályba, amelyek számos kiskereskedelmi üzlet, és szolgáltató számára írnak elő
zárva tartási kötelezettséget. Többek között
a napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzletek,
és a munkavégzéshez szükséges eszközöket,
anyagokat árusító üzletek nyitva tarthatnak.
A bezárásra kötelezett kereskedők, és szolgáltatók egy részének megoldást jelenthet a
házhoz szállítás, a csomagküldés, vagy a piacon
történő értékesítés. Március 19-én jelentette
be a miniszterelnök, hogy az eredetileg március 22-éig hatályos intézkedések egy héttel
meghosszabbodnak.
Az ágazati bértámogatást igényelhetik az
újabb korlátozások által érintett vállalkozások
is, így március hónapra már ők is igénybe vehetik a bértámogatást. A kibővítés nemcsak a
bértámogatást érinti, hanem az érintetteknek
bérleti díjat sem kell fizetniük az állami, vagy
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
esetében. A már megfizetett bérleti díjakat
március 16-áig vissza kellett fizetni.
További változás, hogy a KATA szerint adózók mentesülnek a KATA fizetés alól, valamint
a KIVA adózást választók is kedvezményben
részesülnek, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint adózó egyéni vállalkozók pedig mentesülnek a szociális hozzájárulási adó
megfizetése alól.
Elindult az MFB Kamatmentes Újraindítási
Gyorskölcsön programja is, ami a nulla százalékos kamatú hitel 10 éves futamidővel,
önerő nélkül és három év türelmi idővel
igényelhető a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
Pontokon. A kölcsönt olyan vállalkozások
vehetik jelenleg is igénybe, amelyeknek a
működését a járványhelyzet miatt bevezetett
kényszerintézkedések ellehetetlenítették, és
már a tartalékaik is teljesen kimerültek. A hitelt
jelenleg azok a vállalkozások igényelhetik,
akiknek a fő tevékenysége megtalálható a

gazdaságvédelmi intézkedésekre jogosultak
listájában.

Csak a zárva tartásra nem kötelezett
üzletek lehetnek átvevőpontok
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendelet értelmezésével
kapcsolatban számos kérdés érkezik kamaránkhoz. Az egyik kérdés, amely a kereskedőket
foglalkoztatja, hogy működhet-e átvevőpontként a bezárásra kényszerített üzlet. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ, az Operatív Törzs
Ügyeleti Központ, és a Miniszterelnökség állásfoglalása alapján csomagküldő szolgáltatás
keretében (online, vagy például telefonon)
rendelt terméket a bezárásra kötelezett üzlet
(épület, épületrész) területén kívül a hozzátartozó parkolóban, vagy bejárata, raktára előtt
sem lehet a vásárlónak személyesen átadni.

Márciustól az üzletekben is ki kell
helyezni az új energiacímkéket
2021. március elsejétől az energiahatékonysági címkék kihelyezése kötelező a boltokban
és a webshopokban. A címkék kihelyezése
megkönnyíti a fogyasztó számára a háztartási
nagygépek, fényforrások és elektronikus kijelzők
összehasonlítását. A fogyasztóvédelmi hatóság
már tavasszal ellenőrzi a címkék megfelelőségét
a hagyományos és online kereskedelemben
is. A vásárlók számára követhetetlenné váltak
az „A” kategóriát követő további – A+, A++,
A+++ stb. – jelölések. Ezért az átláthatóság
érdekében az egységes uniós szabályozás 2021.
március 1-jével visszatér az A-tól G-ig terjedő
energiaosztályokhoz.
Az új energiahatékonysági címkéket az alábbi
eszközökön kell használni:
• a háztartási mosogatógépeknél,
• mosó- és mosó-szárító gépeknél,
• hűtőkészülékeknél (beleértve a borhűtőket is),
• fényforrásoknál és elektronikus kijelzőknél
(köztük a televízióknál és monitoroknál).

Megújul a hulladékgazdálkodási rendszer
Megjelent a hulladékgazdálkodási rendszer
megújítására vonatkozó törvény, amelynek célja,
a körforgásos gazdaságra való átállás, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladékot
illegálisan elhelyezők szigorúbb büntetése, és
a visszaváltási rendszer kialakítása.
A hulladékgazdálkodási feladatok hatékonyabb ellátása és koordinálása új koncessziós
modellben valósul meg, amelyben az állam által
meghatározott feladatokat egy magánszereplő
fogja elvégezni. Ezentúl az értékkel rendelkező
hulladék tulajdonosa részére kompenzációt
szükséges nyújtani a hulladék átadásakor.
A hulladék újratermelődésének megakadályozását szolgálja az illegális lerakás szigorú
szankcionálása. Márciustól a jogsértőket a
kormányhivatalok szervezetén belül létrejövő
hulladékgazdálkodási hatóság – más szervekkel
együtt – szigorúan büntetheti.
Az italcsomagolásra vonatkozóan az állam
kötelező visszaváltási díjas rendszert alakít ki
és működtet a jövőben. Az üveg- és műanyag
palackok, valamint a fémdobozok vásárlása
esetén betétdíjat kell majd fizetni, amely a kiürült
csomagolás automatás vagy kézi visszaváltó
helyeken történő visszaváltása esetén teljes
mértékben visszajár.

Változások a munkaügyi
ellenőrzésekben
Megjelent a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.)
Kormányrendelet, amelyben a munkaügyi
ellenőrzéssel kapcsolatban többek között arról
rendelkeznek, hogy a foglalkoztatónak kell
bizonyítania az ellenérték hiányát, valamint azt,
hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul.
A munkaügyi bírságra (amelynek legkisebb
összege 30 000 Ft), és a rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeire vonatkozóan is részletes
szabályokat tartalmaz a jogszabály.

Válságkezelő Széchenyi Kártya hitelkonstrukciók a kamaránál
Év végéig érhetők el a Széchenyi
Kártya Program válságkezelő hitelei
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál. A hét konstrukció célja
azonnali likviditási források biztosítása,
és a normál üzletmenet visszaállításához, valamint a jövőbeli növekedés
lehetőségét megalapozó beruházások
megvalósításához való segítségnyújtás.
Az önkéntes kamarai tagoknak térítésmentesen igényelhető konstrukciók
már tavaly is igencsak népszerűek voltak,
ezt bizonyítja, hogy a kamarai igénylést
követően december végéig több mint 15
milliárd forint hitelhez jutottak CsongrádCsanád megye vállalkozásai a programban.

Hitel Pluszt és az Agrár Széchenyi Kártyát
igényelte. Az így megszerzett forrást
leginkább biztonsági tartalék képzésére, likviditási problémák áthidalására,
ingatlan, földterület és üzleti célú lakás
vásárlására, új beruházás kivitelezésére
és gépvásárlásra fordították.

A legtöbb vállalkozás a kamatmentes Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Pluszt, a Széchenyi Likviditási Hitelt, a Széchenyi Beruházási

Az év végéig elérhető konstrukciók
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szegedi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi irodájában is
igényelhetők!
További információ ezen az oldalon
olvasható, vagy a 62-554-264-es számon
kérhető!
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GFA Konstrukció

FEJLŐDJÖN KAMARAI
TÁMOGATÁSSAL!
- Kamatmentes támogatás

- Gépek, berendezések beszerzésére

- Akár 10 millió forint forrás

- Eszközbeszerzésre

- 80 %-os támogatási intenzitás

- K+F és innovációs fejlesztésekre

- Egyszerű adminisztráció

- Környezetvédelmi fejlesztésekre

- 60 hónapos futamidő
- Új belépő kamarai tagoknak is
- 1 teljes lezárt üzleti év

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
62/554-250
CSMKIK.HU/ALAPOK

- Kiállításokon való megjelenésekre
- Készletfinanszírozásra
- Telephelyfejlesztés, -kialakítás
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Covid-konstrukció

LÉPJEN TÚL A VÁLSÁGON
A KAMARÁVAL!
- A Covid-19 miatt bajba került
vállalkozásoknak
- Kamatmentes támogatás
- Maximum 1 millió forint forrás
- Teljesen szabad felhasználás
- Egyszerű adminisztráció
- 24 hónapos futamidő
- Legalább 1 éve kamarai tagoknak

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
62/554-250
CSMKIK.HU/COVIDALAP

A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás
felhasználható minden olyan kiadásra,
mellyel a pályázó vállalkozás a járvány
okozta válság rá gyakorolt kedvezőtlen
hatását enyhíti.
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Értékeltünk és terveztünk az online térben
A hagyományos tavaszi beszámoló küldöttgyűlést megelőzően kamaránk februárban és március első felében tagozati és
térségi üléseket tartott. Az eseményeket a
kamarai tájékoztatók mellett szakmai előadások és vállalkozói fórumok tarkították.
Az eseményeket a járványhelyzet alakulása
miatt rendhagyó módon az online térben
tartottuk meg.

Szolgáltatási Tagozat
Idén elsőként kamaránk Szolgáltatási
Tagozata tartotta ülését február 25-én.
A kamara és a tagozat előző évi munkájának bemutatása előtt az eseményen
résztvevők egy beszélgetés keretében
mondták el a koronavírus-járvány rájuk és
vállalkozásukra gyakorolt gazdasági hatását. Az elhangzottak alapján elmondható,
nagyon fontos, hogy a kamara segítse,
támogassa a gazdálkodó szervezeteket,
főleg a mikrovállalkozásokat abban, hogy a
most nyíló pályázati lehetőségekből minél

szélesebb körben jussanak forráshoz. A
kamarai beszámolót követően Tóth Gábor,
a tagozat új elnöke elmondta, hogy az
előző év végén elkezdődött az a munka,
amely előrevetíti a következő időszak fő
feladatait is. Az új elnökség szeretné újrapozicionálni a kamarát. A tagozat célja
is, hogy több területen javítsuk gazdasági
önkormányzatunk megítélését, illetve a
kamara által nyújtott szolgáltatásokat,
lehetőségeket minél szélesebb körben
eljuttassuk a vállalkozásokhoz. Szeretnék
elérni, hogy célirányosan, ki-ki a vállalkozás
típusa, mérete, tevékenységi köre, problematikája, szükségletei, érdeklődése alapján
kapjon szolgáltatásokat, információkat a
kamarától.
A tagozat jellegéből adódóan az ide tartozó tagok jelentős szerepet tudnak vállalni
ebben a feladatban. Ennek egyik eszköze
lehet például a Kamarai Tanácsadói Hálózat.
Ezeken felül pedig kiemelt figyelmet kell
fordítani a kamara közösségépítő szerepére,

Közös programok a Kereskedelmi
és Szolgáltatási tagozatban
A Kereskedelmi és Szolgáltató Tagozatunk a korábbi
évekhez hasonlóan 2020-ban
is folytatta együttműködését
a szakmai programok megszervezése terén. Támogatásukkal valósult meg márciusi
tájékoztatónk az elektronikus számlázásról. A 2020-as
év első online is közvetített
eseményét a Modern Vállalkozások Programja szervezte,
és Czöndör Szabolcs, a NAV
Ellenőrzést Támogató Főosztályának vezetője tartott előadást.
A két tagozat részt vett a belvárosok fellendítését megcélzó országos együttműködésben
is. Házigazdaként online kerekasztal beszélgetést folytattunk a belvárosok turizmusa
és a pandémia kapcsolatáról az SZTE-GTK
közreműködésével és a 4 égtáj nagy városainak (Budapest, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged)
képviselői részvételével. A júliusi rendezvény
célja az volt, hogy megismerjük, milyen hatással
volt a pandémiás helyzet az egyes városok
turizmusára, az emberek utazási szokásaira,
valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a belvárosi élet, a turizmus újraindítására.
Az online térbe költözve, de változatlan
céllal rendeztük meg 2020. november 17-én,
az immár IV. Vállalkozói Napot. A program,
amely idén A vállalkozás művészete címet
kapta, a Kamara Kereskedelmi és Szolgáltató

Tagozatának közös rendezvénye, amit 2020ban a The Sound of Business projekt keretében tartottunk. Az esemény főelőadója dr.
Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus
Egyetem docense volt, aki A digitális kultúra
hatásai – ember és hatékonyság dinamikája
címmel tartott előadást. Ezután Dr. Prónay
Szabolcs, az SZTE egyetemi docensének vezetésével kerekasztal-beszélgetést hallhattak
az érdeklődők, Gyimesi László, a Mystic Nails
Hungary Kft. ügyvezetője, Hegedűs Anita, a
Móra Ferenc Múzeum PR referense és Pataki
Gergely – a Csillag Autósiskola kommunikációs
vezetőjének részvételével. A programot a Jam
Session zárta; Palotás Sándor kereskedelmi
alelnök kérdéseire Hajós András zenész, műsorvezető, a Dalfutár című műsor ötletgazdája,
producere, és Gellért Ákos, a Naturtex Kft.
ügyvezetője, a kamara ipari alelnöke válaszolt.

üzleti klub jellegének erősítésére, valamint
a fiatalabb generáció elérésére, amelyeket
a tartalmas kapcsolatépítő események
szervezése segíthet.

Kereskedelmi Tagozat
Kereskedelmi Tagozatunk március 3-án
tartotta beszámoló ülését, ahol a tagozati
munka bemutatása mellett szakmai előadás
keretében ismerhették meg a résztvevők
a jótállás 2021-es változásait (erről külön tudósításban számolunk be.) Palotás
Sándor, a tagozat elnöke elmondta, hogy
a 2021-es évben az online tér lehetőségeit
kihasználva tervezi a tagozati események
megtartását. Amint a körülmények engedik,
hibrid eseményekkel szeretnék biztosítani,
hogy igény szerint online, és személyesen
is bekapcsolódhassanak az eseményeinkbe az érdeklődők. Az V. Vállalkozói Nap
2021 őszén sem maradhat el, a téma, és a
program már kidolgozás alatt áll.
2020-ban is fontos feladat volt a vállalkozásokat érintő jogszabályok véleményezése, a
tagozati elnök szeretné a vállalkozásokat
aktívabban bevonni a véleményalkotási folyamatba. Rendkívül fontosnak tartja, hogy
olyan szabályok szülessenek, amelyeket a
vállalkozók életszerűen tudnak alkalmazni.
A gazdaság újraindításában a kamarának
jelentős szerepe van, a Kereskedelmi Tagozatban a kereskedő, a vendéglátó, és
az idegenforgalmi szektorral kapcsolatos
elképzeléseket, javaslatokat továbbítja a
törvényhozók felé.
A tagozati elnök felhívta a figyelmet,
hogy a kamarában kiemelten fontos tényező a kommunikáció, amivel folyamatosan foglalkozni kell. Véleménye szerint
a kommunikáció fejlesztése soha nem ér
véget, mindig lehet jobban csinálni, mivel
változnak a trendek is. Ahhoz, hogy a
vállalkozások és a kamara még inkább
közel kerüljön egymáshoz, fejleszteni kell
a kommunikációs csatornákat is. A kamara
nagyon fontosnak tartja, hogy nyitni tudjon
a nagyobb vállalkozások irányába, és hogy
a kis-, és a középvállalkozásokat is meg
tudja szólítani.

Ipari tagozat
Március 5-én tartotta online beszámoló
ülését kamaránk ipari tagozata. A rendezvényen a kamara és a tagozat előző évi
munkájának bemutatása mellett számos,
a kamara életét, és jövőbeli tevékenységét
érintő ötlet is elhangzott.
Dr. Kőkuti Attila, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ki(Folytatás a 8. oldalon)
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Ipar

Kamarai Futár

Kereskedelem

Kézművesség
(Folytatás a 7. oldalról)

emelte, hogy sok változást, újítást terveznek, amellyel remélhetőleg több megyei
vállalkozást lehet majd közelebb hozni a
kamarához. Szerinte a napjainkban aktuális, vállalkozásokat érintő témák, mint
például a robotika és a digitalizáció is
olyan, amelyre támaszkodva hatékonyan segíthetik
a megyei vállalkozókat. Az
elnök szerint egyrészt van
egy gazdasági értelemben kiválóan működő és
menedzselt kamara a pályázati forrásokból és regisztrációs bevételekből,
másrészt van egy fogyó
tagság és romló megítélés. Ez a kettősség jellemzi
a kamarát jelenleg, ám ez
nem új, a tendencia évek
óta megfigyelhető. A taglétszám csökkenésének
megfékezésében kiemelten fontosak a személyes
találkozások, illetve egy
olyan indikátor rendszer bevezetése,
amellyel jól elemezhető a kamara munkája, illetve a kijelölt célok teljesülése.
A tagozati megbeszélések során meghatározott feladatok a közeljövőben kézzelfogható formában valósulhatnak meg
– jelentette ki Gellért Ákos, az ipari tagozat
elnöke. Olyan tartalmakat készíthetnek
podcast-ok, rövidfilmek, interjúk, kötetlenebb formájú megjelenések formájában,
melyek a honlapon és a médiában megjelentetve érdekelhetik a tagságot. Ő például
egy rövid filmsorozatot tervez Ipar 4.0
témában, a saját cégüknél megvalósult
fejlesztéseket osztaná meg, bemutatva a
sikereket és nehézségeket is. Úgy vélte,
hogy ez motiválhat más vállalkozásokat,
hogyan lehet elindulni az automatizáció
útján egy átlagos cégnek is, mely távol áll
az autóipari digitalizációtól.
Hasonlóan vélekedett Majó-Petri Zoltán,
a kamara elnökségének tagja is. Szerinte
a megyében az online térben való megjelenés, a digitalizáció, robotika, az Ipar
4.0 terjesztése, a vállalkozások segítése
a kamara feladata. Hozzátette: az elmúlt

években történtek jó kezdeményezések,
vannak jó példák. Ráadásul ezek a témák az
online térben, de akár nagy rendezvényen
is megállnák a helyüket.
Egyetértett a változtatások fontosságával Kaszás Anikó elnökségi tag, a kamara
i3 Klubjának vezetője is. Hangsúlyozta,

hogy olyan valós értékeket kell nyújtani,
amelyek a vállalkozások számára fontosak. Szerinte az online térben is vannak
hatékony kapcsolódási lehetőségek és
pozitív példák: mentorként vesz részt
a külpiaci mentorálásban, ahol az online eseményeken aktív résztvevőkkel,
jó eladókkal szinte baráti kapcsolatok
alakulnak. Az i3 klub témáját is úgy próbálja meghatározni, ami hasznára lesz
a tagságnak. Következő rendezvényük
is az online térben való megjelenéssel
foglalkozik. Nem szabad rutinszerűen
működni, új dolgokat kell kínálni, erre
jó példa a már hagyományos Vállalkozói
Nap – tette hozzá.

Kézműipari tagozat
A CSMKIK Kézműipari Tagozata március
8-án tartotta éves beszámoló ülését. A
napirendek előtt szakmai beszélgetés
zajlott a Lézerszinter – A fogászati fém 3D
nyomtatása témában, amelyen meghívott
szakértőnk Januskó Krisztián, a NANOHOD Kft. képviseletében mutatta be a
technológiát. Ezt követően dr. Tráserné

Oláh Zsuzsanna, kamaránk titkára mutatta
be a gazdasági önkormányzat 2020. évben végzett munkáját, míg Török László,
a Kézműipari Tagozat elnöke a tagozati
életről adott tájékoztatást.
Megyénk iparművészei 2020-ban is
sikeresen szerepeltek a Magyar Kézműves Remek Díj pályázatán.
Török László személy szerint is megemlítette őket.
Két önkéntes kamarai tagunkat díjazták sorozatban már másodszor: a
hódmezővásárhelyi Tóth
Mihály Györgyné fazekas,
népi tárgyalkotó iparművész habán kék vacsorázó készlete, valamint a
Szeged-tápéi Telekné Tóth
Ilona gyékényfonó népi
iparművész tápai szatyra
részesült elismerésben.
Mellettük még két megyei
pályázó, Nagy Péter kötélSzolgáltatások
gyártó kisiparos kender
kötele, továbbá Tóthné
Szutor Gabriella tervezőgrafikus batikolt
hímes tojások kartondobozban című
pályamunkája érdemelte ki a Magyar
Kézműves Remek elismerő címet.
A CSMKIK Kézműipari Tagozata széleskörűen támogatja tagjai szakmai fejlődését,
azonban 2020-ban a tervezett szakmai
programokat (kézműves napok, üzemlátogatások, kiállításokon való részvétel,
rendezvényekhez kapcsolódó megjelenés)
jelentős részét a járványhelyzet miatt
nem tudta lebonyolítani. Amit mégis, az
2020. februárjában a Szegedi Nemzeti
Színházban megrendezett iparművészeti
kiállítás és vásár volt, ahol megelevenedett
a Mágnás Miska vásári jelenete. A Szegedi
Iparművészeti Szalon szervezésében a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagjainak részvételével
a színház első alkalommal adott otthont
az Iparművészeti Kiállítás és Vásárnak.
A színház nemcsak a nézők (több mint
1700 fő), hanem a városban élők, vagy
ide látogatók előtt is tágra nyitotta kapuit, teret adva a helyi művészeknek is
a bemutatkozásra.
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A térségekben is a gazdaságfejlesztés a fő téma
Makó
Március 9-én a Makói Térségi Szervezet is
megtartotta beszámoló ülését. A 2020. évi
megyei és térségi beszámolót követően a 2021.
terveket beszélték át a megjelentek. Célként
fogalmazták meg, hogy a helyi vállalkozókból
egy szorosabb, aktívabb közösség jöjjön létre.
Gergely Gábor új térségi elnök kiemelte, figyelmet
szeretnének fordítani arra, hogy támogassák a
Makó térségi vállalkozásokat céljaik pályázati
segítséggel történő megvalósításában.

Szentes
A térségi beszámoló ülések sorát március
2-án a Szentes térségi szervezet nyitotta meg,
ahol a kamara megyei és térségi beszámolóját
megelőzően Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város
polgármestere tájékoztatta a résztvevőket a
város helyzetéről és az ez évi terveikről. Elmondása szerint a kialakult pandémiás helyzet
következtében bevezetett megszorítások miatt
nagyon szoros költségvetéssel számolnak 2021ben, de így is el tudják különíteni a tervezett
fejlesztésekhez szükséges összegeket. Azt látják,
hogy a vállalkozások is igyekeznek fejlődni,
hogy amint a helyzet engedi, el tudják kezdeni
a munkát. A kamara térségi munkájáról és ez
évi terveiről Horváth István leköszönő elnök és
Nagypál Szilárd jelenlegi elnök közösen tartottak
tájékoztatót.

Csongrád

szakképzésben végzett tevékenységét és az
elérhető pénzügyi lehetőségeket. Kitért arra
is, hogy a jövőben szeretnének új térségi
tagokat vonzani a kamarába, illetve élénkítenék a vállalkozások közötti kapcsolatokat
is, amiben az újranyitás után fontos szerepe
lehet a személyes találkozást biztosító rendezvényeknek.

Mórahalom

Kistelek
Március 10-én Nagy Sándor polgármester
részvételével zajlott a CSMKIK, illetve a Kistelek Térségi Szervezet ülése Fekete Istvánné,
a Térségi Szervezet új elnökének vezetésével.
A beszámoló ülés résztvevői a kamarai tájékoztató mellett megismerhették a város azon,
folyamatban lévő és tervezett beruházásait,
melyek hatással lehetnek a helyi vállalkozók
életére. Nagy Sándor elmondta, hogy az
Ipari Park mellett szeretnének létrehozni egy
Science Parkot is, amelyre a helyi vállalkozók
részéről nagy az érdeklődés. Emellett megemlítette, hogy határozottan támogatják az
térségi kamarai vezetés, vállalkozói közösség
építő törekvéseit.

A tagozati és térségi beszámoló ülések sorát
március 12-én Mórahalom Térségi Szervezete zárta, ahol a kamara megyei és térségi beszámolója
előtt szakmai napot tartottunk KKV fejlesztés
– fókuszban a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési

Hódmezővásárhely

Március 4-én, Csongrádon Vállalkozói Fórummal egybekötve tartotta meg beszámoló
ülését a Csongrádi Térségi Szervezet. Bedő
Tamás polgármester tájékoztatót tartott a
város gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat
érintő tervekről. Elmondta, hogy a település
számára megnevezhető kitörési irányok meghatározásához ágazati szintű munkacsoportok
kialakítása zajlik jelenleg, melyek konkrét feladata
a fejlesztési elképzelések összegyűjtése. Arra
bátorított mindenkit, hogy ha valakinek van a
városra nézve fejlesztési javaslata, küldje meg
az önkormányzat részére.
A CSMKIK 2020. évi tevékenységéről tartott
beszámolót követően Horváth János, a térségi
szervezet elnöke számolt be az elmúlt évi munkájukról, melynek fő mozgatója a szakképzés
volt. Az ülésen térségi elismerő oklevelet kapott
Batka Zoltán.

A kamara Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete március 11-én tartotta Összevont Tagozati
(Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltatási, Kézműipari)
ülését. A beszámolók megtartása előtt az
eseményen résztvevők egy beszélgetésen
vitatták meg a koronavírus-járvány térségre
gyakorolt gazdasági hatását, valamint az idei
várakozásokat. Hajdú József, a városi szervezet
vezetője beszámolójában kiemelte a kamara

Zóna címmel, valamint Nógrádi Zoltán polgármester tájékoztatta a résztvevőket Mórahalom
gazdasági terveiről. (A rendezvényről külön
tudósításban számolunk be.) Fehér Éva térségi
elnök az ülés keretében a térség gazdaságáért
végzett tevékenységért elismerő oklevelet adományozott Török Györgynek, a Magyar–Szerb
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.

Már minden városban az újranyitás utáni fejlesztéseket tervezik.
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Kamarai Futár

Online szakmai nap – Fókuszban a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna

Legyen víz, net és biztonság!
KKV-fejlesztés – fókuszban a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna címmel tartott szakmai napot kamaránk a mórahalmi térségi szervezetünk
online beszámoló üléséhez kapcsolódva március 12-én. Az eseményen Nemesi Pál, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa,
Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere és Szepesi Balázs közgazdász, a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolájának vezetője
tartott előadást. A megyei kamara elmúlt évi tevékenységéről dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár tartott prezentációt, a térségi munkát Fehér
Éva térségi elnök mutatta be.

Nógrádi Zoltán: A zöld gazdaság fejlesztésére tőke- és garancialapot szervezünk
A rendezvény elején Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a kamara és a város
gyümölcsöző kapcsolatát méltatta, amelynek
egyenes következményeként a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban –
közös beruházásban – kirendeltséget nyitott
a kisvárosban.

Mórahalom a vajdasági járásban

Mint a polgármester előadásából kiderült,
Mórahalom igencsak felkészült a térség jövőjét
meghatározó kérdésekben, hiszen nemcsak részt
vettek a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna
stratégiájának kidolgozásában – a környezeti
fejlesztési fejezet kidolgozásával foglalkoztak –,
hanem erre alapozva már kiforrott tudásuk van
a határ menti térség lehetőségeit és feladatait
illetően. – A fejlesztendő irányvonalakat a zóna
stratégiájából vonatkoztatjuk, ugyanis ma ez az
a hiteles gazdaságfejlesztési és területi felzárkóztatási terv, amihez egy kisváros és térsége
kapcsolódni tud. Ez határozza meg fejlesztési
kereteinket és azokat a beavatkozásokat is,
amelyeket a város és a körülötte lévő gazdasági
és térségi társadalmi szereplőknek ajánlunk,
és amelyekhez partnerséget is szervezünk –
fogalmazott Nógrádi Zoltán. Az irányt jól jelzi,
Mórahalom madártávlatból

hogy a polgármester szerint önmagukat már
nem is annyira mórahalmi járásként, hanem
vajdasági járásként aposztrofálják, hiszen határ
menti összehangolt fejlesztési elképzeléseket
igyekeznek megvalósítani.

Iránytű a zóna stratégiája

A gazdasági zóna négy stratégiai területéhez
kapcsolódva sorolta a polgármester elképzeléseiket. Ami a célokat illeti, talán a versenyképességet illetően látszik a legtöbb a tennivaló.
Szó van például a befektetésösztönzésről,
egy határozott kkv-fejlesztési programról,
digititalizációról, a vállalkozók hálózatosodásának elősegítéséről, amivel a határt, mint zár
funkciót is oldani lehet. A versenyképesség
szempontjából igen lényeges szempontnak
nevezte a polgármester az agráripar, a precíziós
mezőgazdaság fejlesztését, hogy a kertészeti
kultúrákban magas hozzáadott értékkel és
magas termelési értékkel rendelkező kertészeti
árutömeget állítsanak elő, dolgozzanak fel és
vigyenek piacokra. A digitalizációnak a teljes
vertikumban meg kell jelennie.

Hogy Bécsből is látszódjon

Gazdasági versenyképességi ágazatnak számít a turizmus is, a feladat, hogy a
kormány által kijelölt Hódmezővásárhely, Szeged, Mórahalom, Makó,
Mezőhegyes turisztikai térséget
összevonják a határ túloldalán
Szabadka, Palics, Magyarkanizsa,
Zenta, Topolya, Óbecse délvidéki
turisztikai térséggel, és kialakítsanak egy olyan határ menti desztinációt, amely „Bécsből is látszik”
– fogalmazott a polgármester a
turisztikai szakemberek szavajárását kölcsönvéve.

Új telepes program

Fotó: morahalom.hu

Nógrádi Zoltán

A gazdasági zóna következő
stratégiai területe a határ menti

társadalmi kohézió, ebben a pozícióban Mórahalmon az ún. Új telepes programot fogalmazták meg, amely a fiatalok aktív támogatáspolitikai eszközökkel történő letelepedését,
megtartását segíti mind a Vajdaságban, mind a
dél-alföldi régióban. – Jó esély van rá, hogy a
térséget e tekintetben mintarégiónak tekintse
a kormányzat – jegyezte meg a polgármester.

Zölden és egészségesen

A harmadik stratégiai terület a környezeti
fejlesztés. – Itt egyértelműen a klímaváltozás
hatásait ellensúlyozandó, öntözésfejlesztési
programban vagyunk, hiszen ha a homokhátság
területei nem jutnak felszíni vízhez vízpótlással
és öntözéssel, nemcsak gazdaságunk gerince,
a mezőgazdaság, hanem társadalmunk gerince, a mezőgazdasághoz kötődő népesség
is megroppan, és az elnéptelenedés tovább
folytatódhat – fogalmazott Nógrádi Zoltán
A zöld gazdaság fejlesztésére egy kockázati
tőkealapot szervez Mórahalom a Magyar Nemzeti Bank segítségével, illetve létrehoznak egy
garanciaalapot is, melynek feltőkésítésében a
kormányra számítanak. A vizek hasznosításával
kapcsolatban átfogó integrált vízgazdálkodási
tervet készítenek.
A negyedik stratégiai terület az egészségipar,
az egészségfejlesztés, amelyben Mórahalom a
meglévő egészségturisztikai kapacitásai fejlesztésével kívánja a zóna ilyen irányú programját
erősíteni.

Nemesi Pál: A gazdaságfejlesztési stratégia kulcskérdése a versenyképesség növelése
A következő előadó, Nemesi Pál kormánybiztos
köszönte a mórahalmi polgármester tájékoztatóját,
hiszen már abból is sok mindent megtudhatott a
hallgatóság a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónáról. Ha már köszönetek, a kormánybiztos méltatta
mindazok munkáját, akik részt vettek a stratégia
megalkotásában – önkormányzatok, társadalmi és
szakmai szervezetek, gazdasági szereplők, kamarák,
egyetem, civilek, sok mindenki. – Nagy és sürgető
feladataink vannak, hiszen a dél-alföldi régió az ország

lemaradó térségei közé tartozik, az egy főre jutó GDP
az országos mutató 72,46%-a – adta meg előadása
alaphangját Nemesi Pál. A stratégiaalkotásnál három
meghatározó körülményt vettek figyelembe: az intézményi és infrastrukturális szétszakadozottságot,
a klímaváltozást és népességfogyást.

Modernizálni és megtartani

A stratégiai célok között kulcsszó a versenyképesség növelése, amin többek között a

térség kiemelt ágazatainak kapacitásbővítését
értik. A kormánybiztos innováció vezérelt
gazdaságról, a kkv-k hatékonyságának növeléséről, technológiai korszerűsítésükről,
digitalizációjukról, ipari parki és logisztikai
infrastrukturális nagyberuházásokról (kiemelt
jelentőséggel az ELI Science Park), ipar 4.0
gyártóbázisokról, K+F együttműködések
támogatásáról beszélt.
(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
Amikor pedig a határokon átívelő társadalmi
kohézió erősítéséről van szó, a határ menti intézményi és lakossági kapcsolatok élénkítésére
és a térség népességmegtartó képességének
növelésére gondolnak a stratégia megfogalmazói, amit egyben a legnagyobb kihívásnak
is tartanak.

Utak a jövőbe

A stratégia nem véletlenül nagy figyelmet
szentel a zóna közlekedési infrastuktúrájának is,
további autópálya-fejlesztések várhatók (M44,
M47, M9, M8), a régió kelet–nyugat irányú
elérhetőségét javítva. Szegeden a harmadik
híd megépítése lesz a legnagyobb dobás, a
kormánybiztos elmondta, már zajlik a tervezés,
és 5-6-éves távlatban el is készülhet.

A vasúti fejlesztések közül, a Budapest–Belgrád kiemelt projekt mellett,
Nemesi Pál beszélt a Szeged–Szabadka vonal korszerűsítéséről, amelyen idővel egy a tram-train típusú
közlekedési kapcsolat is kialakulhat.

Nemesi Pál

Körforgásos gazdaság
és jól-lét

A régió klímabarát, erőforráshatékony fejlesztésén energetikai
nagyberuházásokat, a homokhátság
vízpótlását, az öntözésen alapuló
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
integrációt, valamint az ökoturizmus
fejlesztését értik a stratégia alkotói.
Ahogy a kormánybiztos fogalmazott,
cél a fenntartható gazdaságfejlődés
és a körforgásos gazdaság térnyerése.
A fő stratégiai célok közé tartozik
még az Egészség és jól-lét fejezet,
mely a felsőoktatás és az egészségipar innovációs fejlesztésére irányul.
Szó van az orvosi turisztikáról, a
transzlációs medicina erősítéséről, a
szakmai centrumok fejlesztéséről – a
minőségi betegellátás érdekében–,
a digitalizációról és az e-health háttéripar fejlesztéséről.

Vízió 2030-ra

Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési
Zóna, kapcsolódva a Vajdasághoz.

Megszületett a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna víziója is,
reményt keltő, ahogy a programok alkotói elképzelik régiónkat
2030-ra:
• Emelkedő gyermekszületések;
• Fiatalok elismert képzőhelyeken
tanulnak, majd helyben maradnak
és családot alapítanak;

• Több innováció-vezérelt vállalkozás működik,
együttműködés a vállalkozói szektor és a KFI
intézmények között;
• A mezőgazdaság versenyképessége növekszik (öntözés), régióspecifikus termékek
jelennek meg;
• Népszerű turisztikai desztináció a térség;
• A vízgazdálkodás szervezettsége miatt az
ár- és belvízkárok minimálisak;
• Nő a várható élettartam az életmódváltásnak és a minőségi szolgáltatásoknak
köszönhetően.
Nemesi Pál elmondta, a tervezés időszakában vagyunk, amihez partnerséget,
együttműködést ajánl mindenkinek és kér
mindenkitől. A közvetítő és lobbi tevékenységet is folytató kormánybiztos biztatott
mindenkit, gazdaságfejlesztési kérdéseikkel, javaslataikkal bátran keressék a zóna
Rákóczi tér alatti irodáját.
A kormánybiztos kérdésre válaszolva elmondta, 2-3 éven belül látható eredménye kell, hogy
legyen az erőfeszítéseknek.

Dr. Szepesi Balázs: Felértékelődik az agilis vállalkozói magatartás
Az online vállalkozói eseményen felszólalt dr.
Szepesi Balázs, a Mathias Corvinus Collegium
Közgazdasági Iskolájának vezetője is, aki a ma
még kevésbé ismert intézményről elmondta,
az ország egyik új, fontos tehetséggondozó központjáról van szó. Olyan programokat
szándékoznak indítani szerte az országban,
amelyekben Magyarország iránt elkötelezett,
de világszínvonalon felkészült elitet tudnak
képezni. Az általa vezetett Közgazdasági Iskola
fókuszában a vállalkozások számára is használható tudomány áll.
Az előadó bevezetésképpen elmondta, úgy
látja, a Dél-Alföldön olyan kultúra és tudás létezik,
amelyben hatalmas gazdasági potenciál rejlik.
Emlékeztetett a homokhátság hagyományos
humán értékére, a helyi parasztpolgárságra,
melynek kertészeti kultúráját sohasem tudták
betagosítani. Igen régóta, mindig valamilyen
vállalkozási formában gondolkodtak az itt élő
emberek – jegyezte meg.

Korszakváltásban
Dr. Szepesi Balázs – aki korábban, helyettes
államtitkárként, kkv-stratégiával foglalkozott
– elmondta, már korábban is kulcselemnek tekintették a korszakváltást, melynek fő jellemzői:
a munkaerő egyre drágább, a termelékenységi
nyomás egyre nagyobb, a pénz egyre olcsóbb,

Dr. Szepesi Balázs

a digitalizáció egyre fontosabb, s a generációváltás itt kopogtat az ajtón. – Szóval, valami
nagyon-nagyon át fog alakulni –, jegyezte meg.
És aki tud korszakot váltani az nyer, aki nem,
az veszít. Csakhogy míg pár évvel ezelőtt azt
gondolták, ez egy követhető tempójú változás
lesz, a koronavírus felborított mindent.

Nyertesek és vesztesek
A korszakváltáson kívül a pandémia egy
átrendeződést is hoz a gazdaságba: lesznek
a nyertesek – akik között persze ott vannak a
szerencsések is –, az agilisek, akik hamar zárták
le, ami nem működött, tudtak új piacot nyitni,
hirtelen át tudták szervezni a termelésüket,
időben haza tudták küldeni home office-ba az
embereiket, miközben a cég nem állt le. Aztán
vannak a sodródók, akik mindig hetekkel később

hozzák meg a döntéseiket – lehet persze, hogy
csak mert be vannak szorulva olyan megállapodásokba, amelyek miatt nem tudnak időben
váltani. És vannak, akiket nagyon megcsapott
a járvány, nincs mit eladniuk, nem jönnek a
termeléshez szükséges inputok – ők lesznek a
vesztesek. Ez az átrendeződés nagyon komoly
következményekkel fog majd járni a járvány
után: ki kitől szerez piacot, céget, milyen új
hálózatok, szolgáltatók jelennek meg, s hogyan
hat mindez a generációváltásra? Nemcsak arra
kell készülni, hogy a járvány után kinyitunk és
visszajutunk a normális kerékvágásba, hanem
arra is, hogy közben átrendeződtek a viszonyok,
és sok minden megváltozik.

10 évente jön valami
Máris levonhatunk számos tanulságot – szögezte le a közgazdász. Látszik például, hogy
körülbelül 10 évente jön valami – a 2008–2009es válság, ami eltartott még pár évig, sok vállalkozást ért nagy csapásként, ám aki túlélte,
annak jól ment a későbbiekben; korábban az
EU-csatlakozás körüli években alakult át sok
minden, készülhetünk arra, hogy ha majd ezen
a mostani krízisen túljutunk, idővel megint jön
valami. Ezért is nagyon fontos a rugalmasság,
hogy fel lehessen készülni a változásokra.
(Folytatás a 12. oldalon)
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Drága tanulópénz
Most igen sok vállalkozó megtanulta, kinek,
miben, mennyire volt kiszolgáltatva, hol szorult
meg. Sok esetben kiderült, hogy ugyan még
sikerült nagy nehezen megszervezni a termelést,
de amikor fennakadtak a kamionok a határon,
és nem jött be az input, vagy leállt az integrátor, vagy egyszerűen eltűntek a fogyasztók
és elolvadt a piac, beütött a krach. Világossá
vált, nemcsak a termelésen áll vagy bukik a
cég! – figyelmeztetett a gazdasági szakember.
– Azt is megtanultuk a járvány alatt, hogy az
agilis vállalkozói magatartás felértékelődik, és hogy
közel kell jutni a fogyasztóhoz. Át fogunk lépni
a digitális korba – ahogy ott zajlik ez a mostani
esemény is, jegyezte meg az előadó. A korszakváltással sok mindent kell újra tanulnunk, és az
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olyan, sokszor misztikusan hangzó fogalmaknak,
mint a stratégiaalkotás, az alkalmazkodás, a digitalizáció, a világra való nyitottság a mindennapok
gyakorlatává kell válnia.

Pénz, paripa, fegyver
Az előadó reagált a zóna fejlesztési elképzeléseire is, így a digitális platform kérdésére is.
Véleménye szerint nincs olyan vállalkozó, aki
néhány év múlva ne egy digitális platformhoz
kapcsolódóan működne. A kérdés az, hogy a
sajátunkhoz, vagy a máséhoz, a világ bármely
pontjáról szervezve. Az is kérdés, hogy kiszolgáltatottságot, vagy rugalmasságot fog hozni?
Az előadó számára is nyitott kérdés, hogy
létre tudunk-e hozni idehaza olyan digitális
platformokat, amelyek magyar logika szerint
működnek, és alapelvük, hogy ne érezzék
magukat kiszolgáltatva benne a vállalkozások.
Ami az agráriumot illeti, a közgazdász
egy frissen készült kutatásukra hivatkozva
három fejlesztési útról beszélt, ez a termelési
hatékonyság mindenkori javítása, a diverzifikáció, hogy az ember ne szoruljon be
egy rendszerbe, és az egyedi értékajánlat
megfogalmazása. A turizmussal kapcsolatban fontosnak tartja a fókusz megtalálását,
vagyis hogy mi a pontos értékajánlat és
kiknek. Az előadó feltételezése szerint a
repülés egyre drágább lesz, a helyi turizmus
jelentősége viszont megnő.
A finanszírozással kapcsolatban kiemelte, hogy lesz pénz! – a világban és idehaza
is. Ám amellett, hogy olcsó lesz a pénz,
megnőtt a vállalkozások kockázatoktól
való félelme. És maguk a fejlesztések is
kockázatosabbak lesznek, hiszen például
egy robotra vagy egy stratégiai fejlesztésre
nem lehet jelzálogot bejegyezni. Az nyer,

Kamarai Futár

Hozzáadott érték
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Kőkuti Attila hozzászólásában
maga is a digitalizáció fontosságát hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy a kamara évek
óta kiemelt figyelmet fordít a vállalkozók ez
irányú felkészítésére. Különösen fontosnak
tartja a gazdasági önkormányzat, hogy olyan
programok jelenjenek meg, amelyek elősegítik a vállalkozások termelékenységének
növelését. – A kamara teljes mellszélességgel
áll minden olyan fejlesztés mellé – legyen
szó a gazdasági élet bármely területéről –,
amely a hozzáadottérték-termelő képesség
erősödését célozza – fogalmazott az elnök.
aki le tudja fordítani a saját, a térségi, vagy az
ágazati fejlesztését olyan módon, hogy azt már a
finanszírozó is be tudja vállalni. A helyi tőkealap
és garancialap létrehozása az előadó szerint is
jó megoldás. Aki itt megtalálja a jó technológiát, az tudja a forrásbőséget jól kihasználni. Az
öntözéssel kapcsolatban Szepesi Balázs a nap
mottóját is megfogalmazta: Legyen víz, net és
biztonság! – ezen fog múlni minden.
Az Új telepes programmal kapcsolatban dr.
Szepesi Balázs arra hívta fel a tervezők és a majd
mögéjük beálló vállalkozók figyelmét, hogy fel
fog értékelődni a biztonság, a zöld környezet,
és az egzisztenciális stabilitás, ami sok embert
csalhat ki a nagyvárosokból. És ebben a térségben – építve a mórahalmi homokból kinőtt
parasztpolgári hagyományokra – nagyon jó és
hihető értékajánlatot lehet felkínálni.
A fórum kamaránk YouTube-csatornáján
visszanézhető.
Őrfi Ferenc

7+1 lépés az új fogyasztóvédelmi
szabályoknak való megfeleléshez
Kamaránk Kereskedelmi Tagozata március
3-ai ülésén dr. Hajnal Zsoltot, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakmai vezetőjét,
és a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének elnökét kérte fel, hogy mutassa be
az idén januártól hatályos fogyasztóvédelmi
jogszabályok vállalkozásokat érintő vonatkozásait. Prezentációja IDE kattintva elérhető,
amelyben a változások részletei, és a pontos
vállalkozói kötelezettségek megismerhetőek.
1. Ellenőrizni a termékek listáját. Új termékkörökre is vonatkoznak már a jótállás szabályai,
ezért a vállalkozások szélesebb körének kell
figyelembe venni a jótállás szabályait.
2. Átnézni, és javítani a tájékoztatókban
a szavatosságra és jótállásra vonatkozó feltételeket. Minden olyan felületet érdemes
ellenőrizni, ahol a fogyasztó informálódhat,
beleértve az üzletben elérhető, és a honlapon vagy más online felületen közzétett
tájékoztatót is.
3. Frissíteni az alkalmazott iratmintákat.
Minden olyan iratmintát aktualizálni szükséges,
ahol hivatkoznak a szavatosság és jótállás
szabályaira.

4. Hozzáigazítani az önkéntes vállalásokat
a megváltozott szabályokhoz. Ez különösen a
jótállás alá eső termékek esetében lényeges,
mivel tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak
minősül, ha például a 3 éves jótállást önkéntes
vállalásként kommunikálják, miközben jogszabályi előírás alapján kell biztosítani.
5. Módosítani a reklamációs folyamat során
használt iratmintákat.
Fontos, hogy a reklamáció során az iratminták ne tartalmazzanak elévült információt,
valamint, hogy a reklamáció során a fogyasztóval kapcsolatba kerülő munkatársak pontos
tájékoztatást adjanak.
6. Kapcsolatot kialakítani a forgalmazott
termékek szakszervizeivel. Mivel az új szabályok a szakszervizek számára is írnak elő
kötelezettséget, és betartandó határidőket,
így szükség van a folyamatos kapcsolattartásra. A szakszerviz a kiskereskedőt köteles
tájékoztatni a javítással kapcsolatban, míg a
vállalkozás a fogyasztó felé tartozik tájékoztatási kötelezettséggel.
7. Módosítani a jótállási jegyek tartalmát és
átadásának formáját.

Lehetőség van már elektronikus jótállási jegy
használatára, azonban aláírást tartalmaznia
kell ennek a formátumnak is. A rövid határidők
miatt érdemes hozzájárulást kérni az e-mailes
kapcsolattartáshoz.
+1 Felkészülni az ellenőrzésre. A hatóság
ellenőrzési jogköre bővült, így már nemcsak a
jegyzőkönyvet ellenőrzik a kiskereskedőknél.
Mi az, amit ellenőrizhetnek?
• A jótállási jegy szabályos kiállítását, tartalmát, formáját, átadását,
• a jegyzőkönyvet,
• a kötelező tájékoztatást az üzletben,
honlapon, vagy akár a levelezésben,
• a szakvélemény tartalmi elemeit,
• a jótállás esetében a fogyasztói igényeknek
való megfelelést, a határidők betartását,
• és a javítószerviz tájékoztatási kötelezettségét.
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Szakképzés
Digitális segédanyagok, segédletek az Ágazati Készség Tanácsok honlapján

Felnőttképzéssel, szakképzéssel
kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
A járványügyi helyzet miatt 2021.
március 8-ától április 7-éig személyes találkozást igénylő képzések
nem tarthatók sem a közoktatásban, sem a felnőttképzésben. A
képzéseket digitálisan, vagy távoktatás formájában kell megszervezni,
illetve befejezni.
Felnőttképzésben vizsga nem
szervezhető, a már megkezdett,
folyamatban lévő vizsgákat el kell
halasztani. A vizsgákkal kapcsolatban a rendelkezés egyértelműen
fogalmazza meg, hogy azok semmilyen formában nem szervezhetők,
még online, távoli vizsgaként sem.
A rendelet értelmében a szakmai
vizsgát el kell halasztani, így azt fel
kell függeszteni a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
rendelkezéseit alkalmazva. Amen�nyiben az oktatás digitális módon
nem valósítható meg, vagy ez a

Fotó: freepik.com

módszer nem célravezető a képzés
szempontjából, a képző, illetve támogató dönthet úgy, hogy inkább
átütemezi a képzéseket.
A szakképzésben 2021. március 8. napjától előreláthatólag
2021. április 7. napjáig a szakmai
elméleti, valamint gyakorlati isme-

retek oktatását kizárólag online
módon, digitális munkarendben
kell megszervezni. A szakmai
gyakorlati oktatást, beleértve a
duális képzőhelyen folyó szakmai
oktatást a szakma jellegétől és a
szükséges eszközöktől függetlenül, digitális munkarendben, vagy

egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával, elméletigényes
tananyagelemek előtérbe helyezésével kell teljesíteni.
Az országos kamara által működtetett Ágazati Készség Tanácsok
honlapján megtalálhatók a piaci
ágazatok szakmai anyagai, digitális
tananyag-segédletek, dokumentumok, amelyek nagy segítséget
nyújthatnak a gyakorlati képzőhelyek és szakképző iskolák oktatási
tevékenysége során. Az ÁKT Digitális tudástár folyamatos feltöltés
alatt áll, a tartalmak napról napra
változnak, így érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az oldalt.
Az ÁKT Digitális Tudástár ezen az
oldalon érhető el.
A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában
valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés
száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

A szakképzés jövőjéről tárgyalt a Megyei Munkaerő-piaci Egyeztető Kerekasztal

Felmérik az ágazati igényeket, javaslatokat

Március 17-én online fórumot
tartott a kamaránkban tavaly megalakult Megyei Munkaerő-piaci
Egyeztető Kerekasztal (MMK). Az
MMK tagjai olyan szervezeteket,
intézményeket hivatalokat képviselnek, amelyek Csongrád-Csanád
megyei munkaerőpiacra vonatkozó
ismeretekkel, információkkal rendelkeznek, vagy szakképzett munkaerő
kibocsátásával maguk is hatnak a

foglalkoztatásra. Az esemény megnyitóján dr. Kőkuti Attila, kamaránk
elnöke kiemelte, a vállalkozásoknak
meghatározó szerepe van a szakemberek képzésében. A vállalkozói
igények megismeréséhez, meghatározásában ágazati munkacsoportok
működnek a kamarában. Munkájuk
eredményei már jól látszanak – tette
hozzá. A megbeszélés fontos eleme
volt a megye középtávú képzési

szerkezetét rögzítő fenntartói megállapodás megkötésének előkészítése.
Két tanulmány is készült a közelmúltban.
Az egyikben, Bánszkiné Dr. Verók
Annamária szakértői vizsgálatában
az informatika ágazatban működő
cégek arra keresték a választ, hogy
munkaerő-utánpótlásuk milyen
nehézségekbe ütközik – és miért.
Vállalkoztak az okok feltárására, és
továbblépve, a lehetőségek, javaslatok megfogalmazására. Megerősítették: a cégek és képzők közötti
együttműködés nélkülözhetetlen
eleme a szakmai oktatásnak.
A gépészeti ágazatban készült
tanulmány pedig Tamási Zsombornak, a Güttler Kft. ügyvezetőjének
a koordinálásával Hódmezővásárhely gazdálkodóinak munkaerőutánpótlási nehézségeire reagált.
Mennyiségi és minőségi hiánnyal
kapcsolatos munkáltatói észrevételeket, javaslatokat fogalmazott
meg, érintette a fiatalok helyben
tartásának szükségességét, lehetőségeit, vállalati eszközeit.
Folyamatban van egy szakmai
anyag összeállítása az élelmiszeripar

ágazatban is, amelyet a megye
agrárszakképző iskoláit fenntartó
Alföldi Agrárszakképzési Centrummal és a Csongrád-Csanád Megyei
Agrárkamarával együttműködve
a Guivadan Kft. gyárigazgatója,
Karkas Mihály koordinál.
A tanulmányokat megtalálják
kamaránk honlapján is.
A kamara közreműködésével
a Szegedi Tudományegyetem, a
hódmezővásárhelyi és a szegedi
szakképzési centrum, az agrárszakképzési centrum intézményeinek
bemutatásával a szakképzés területi és ágazati lefedettségét,
fenntartói szerkezetét vizsgálta.
Az már most elmondható, hogy a
következő 3 évben az oktatás ingyenessége a szakmai alapfeladatok
ellátáshoz, iskolarendszerben, a
tervek szerint biztosítható. A kerek
asztalon résztvevők gazdálkodó
szervezetként, szakképző iskolaként, kamaraként egyaránt várják
a tanulókat, és a felnőttképzésben
szakmát szerezni akarókat!
A projektet az NFA-KAITM-9/2020/TK/05. számú szerződés
finanszírozza.
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Szakképzés – Pályázatok

Megkezdődtek a szakmai
versenyek a kamarában

Szigorú járványügyi intézkedések mellett
kezdődtek meg március 1-jén Szegeden a
szakmai tanulmányi versenyek megyei elődöntői. A Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV)
és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV) Csongrád-Csanád megyei elődöntőin
39 szakmában mintegy 380 tanuló jelentkezett
a kiírásokra.
A megmérettetésre a Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum és a Szegedi Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményéből,
továbbá a Szegedi Szent Benedek School
of Business Technikumból, és a Gál Ferenc
Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Szegedi tagintézményéből
jelentkeztek versenyzők. Ők az elődöntőkben gyakorlatorientált elméleti feladatokat
teljesítettek.
A két szakmai verseny célja a magyar szakképzés színvonalának további emelése, a

Támogatás egészségipari
termékgyártóknak

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások
egészségipari termékek gyártására irányuló
fejlesztéseinek támogatását célzó GINOP-1.2.1521-es pályázati felhívás. Olyan kkv-k nyerhetnek
el támogatást, amelyek egészségipari termékek
gyártása terén terveznek technológiai és infra
strukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő
beruházásokat. A támogatás célcsoportját elsősorban azon gyártók képezik, amelyek gyógyászati, diagnosztikai, orvos- és egészségtechnikai
eszközöket, berendezéseket, vagy termékeket
állítanak elő gyógyító, megelőző, rehabilitációs
és palliatív ellátással összefüggésben.
Pályázni legalább egy lezárt üzleti évvel, és
minimum 3 fős átlagos állománnyal rendelkező
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek vagy egyéni cégek tudnak.
Támogatás összege: 30 millió Ft – 2000
millió Ft
Támogatás mértéke:
• A koronavírus-járvány szempontjából
releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén maximális mértéke
az összes elszámolható költség 80%-a.

szakképzés eredményeinek
széles körű bemutatása, a
szakmát tanuló tehetséges
tanulók versenyszellemének
erősítése. További cél a „fizikai szakmák” társadalmi
presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás
pályamodell bemutatása,
népszerűsítése, ezáltal a
pályaorientáció erősítése is.
A koronavírus-járvány
miatt kihirdetett hatályos
egészségügyi és járványügyi
szabályok, valamint a hatáskörrel rendelkező
intézmények (pl. Nemzeti Népegészségügyi
Központ) által meghatározott intézkedések
betartásával (lázmérés, távolságtartás, maszk,
szellőztetés, kézfertőtlenítő biztosítása stb.)
bonyolította le a versenyt a kamara.
Az egyre súlyosbodó járványügyi helyzet,
valamint a Kormány bejelentése értelmében,
miszerint április 7-éig az oktatási intézmények
zárva lesznek, a szakmai versenyek területi előválogatóit a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara március 8-ától törölte. A március
5-ei írásbelik még zavartalanul lebonyolódtak.
A döntést az MKIK az ITM-mel egyeztetve
hozta meg.
A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a
projekt, illetve a támogatási szerződés száma:
NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

Pályázati figyelő
• Regionális beruházási támogatás esetén
a támogatás maximális mértéke az összes
elszámolható költség 70%-a.
Pályázat beadása 2021. április 15-étől április
29-éig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtása előtt az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkezni a
pályázónak arról, hogy átestek az előminősítésen. Az előminősítési kérelmek 2021. március
18-ától március 31-éig nyújthatók be.
Bértámogatások meghosszabbított határidővel
A veszélyhelyzet, és a korlátozó intézkedések
meghosszabbításával továbbra is nyitottak, a
Foglalkoztatási Osztályoknál igényelhetők. Az
új beadási határidők:

Kutatók és fejlesztők
innovációs bértámogatása

Kérelem benyújtásának határideje: 2021. május 23.

Ágazati bértámogatási program
Kérelem benyújtásának határideje:

Kamarai Futár

Elkezdődtek a jelentkezések
az idei mesterképzésre
Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett támogatott mesterképzésekre.
A támogatási szerződés korlátozott számban lehetőséget teremt arra, hogy a duális
képzésbe bekapcsolódó cégek munkavállalói
támogatást kapjanak mesterképzés és vizsga
teljesítésére. Kamaránk várja a jelentkezéseket
azon szakmákra is, melyekre rendeletben
írták elő a mestervizsga meglétét.
A hatályos Mestervizsga-követelményeket
az MKIK honlapján érheti el:
https://mkik.hu/dokumentumok-gyujtemenye
A támogatás önrész vállalása mellett
nyerhető el, amely az idei évben bruttó 84
000 Ft. A mestervizsgára felkészítő képzés
időtartama 180 óra (a turizmus-vendéglátás
ágazat esetében 250 óra), amely a szakmai
órák mellett 30 óra vállalkozásvezetési és 40
óra pedagógiai ismereteket is magába foglal.
A képzés elindulásának várható időpontja:
2021. április.
Jelentkezési határidő: 2021. 03. 31.
További információ: Kiss Éva: 62/554-263,
30/455-1436. E-mail: felnottkepzes@csmkik.hu
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény
2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési
engedéllyel rendelkező intézmény.
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
B/2020/001775.
Felnőttképzési engedélyszám:
E/2020/000429.
A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés
száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05.

• Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel
rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR
5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén 2021.
április 10.
• A 2021. március 8. napjától korlátozással
érintett munkaadók esetén 2021. március 31.
• Minden más, fent felsorolt főtevékenység
esetén 2021. április 10.

Vállalkozások munkaerő támogatása
25 év alatti álláskereső, vagy alacsony iskolai
végzettségű álláskereső foglalkoztatásához
továbbra is folyamatos beadással nyújtható
be támogatási kérelem.
További finanszírozási lehetőségek:
GINOP-1.2.14-20 Divat- és Dizájnipari mikro-,
kis- és középvállalkozások modern üzleti és
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása
Benyújtási határidő: 2021. február 15. 9:00től 2021. április 15. 12:00-ig

GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes
Újraindítási Gyorskölcsön
Benyújtási határidő: 2021. március 8. – 2021.
november 30.

2021. március

EU-rópa

15

Innovációs felmérés a regionális vállalkozások fejlődéséért

Tesztelje vállalkozása innovációs
teljesítményét, felkészültségét!
Az innováció manapság minden
vállalkozás életében jelen van a
folyamatosan változó környezet,
és az abból származó kihívások
eredményeképp. Ahhoz, hogy egy
cég növekedhessen, új termékek,
szolgáltatások, eljárások, folyamatok, üzleti modellek születhessenek, mindenhol szükség van az
innovációra.
Ha Ön is úgy érzi, hogy a fent leírtak igazak vállalkozására, ajánljuk,
vegyen részt ingyenes innovációs
felmérésünkben! Hogy ebből milyen
előnyei származhatnak, és milyen
tapasztalatokat szereztek eddigi
résztvevőink, az is kiderül az alábbi
rövid ismertetőből.

Erős és gyenge pontok
Az Enterprise Europe Network INNO-HUN
projektje keretében elérhető innovációs teljesítményfelmérés segít meghatározni a vállalkozásában zajló innovációs folyamatok erős és gyenge
pontjait. A kérdőív segítségével beazonosíthatók
azok a területek, ahol változtatásra, fejlesztésre
lehet szükség annak érdekében, hogy minél
jobban érvényesüljenek az innováció pozitív
gazdasági hatásai. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – különböző módszereket
alkalmazva – ezen a területen is díjmentesen
támogatja az érdeklődő cégeket.

„

Számunkra világossá vált,
hogy innováció tekintetében
hol helyezkedünk el a versenytársakhoz képest... A
felmérés részletesen rávilágított arra, mely területekre
szükséges több figyelmet
fordítanunk

Bogdanovics Dóra,
Rose Kft.

”

Nemzetközi összehasonlító
elemzés
A 2021-ben záruló INNO-HUN projekt révén,
talán idén van utoljára lehetőség díjmentesen
igénybe venni ezt a több száz euró piaci értékű felmérést, amely az IMP3rove Academy
közreműködésével nemzetközi összehasonlító
elemzést is nyújt a vállalkozásoknak. A felmérés
során kiderül, hogy hogyan teljesít vállalko-

zása az innováció menedzsment különböző ahogyan ez országos szinten is tapasztalható,
területein, nagyszámú adattal alátámasztva az miután erre a nemzeti szabályozás által nincsenek
eredményeket. A közös munka számos eleme kötelezve a magyar vállalkozások.
A felmérést követően több pozitív visszajelzést
a vállalkozása fejlődését szolgálja:
• a konzultációval egybekötött kérdőív kitöl- is kaptunk a részt vevő cégektől:
• „Mindig fontosnak tartottuk az olyan módszetése képet nyújt az innováció menedzsment öt
meghatározó területéről, és új megvilágításba reket, melyek segítenek a vállalkozásunkra külső
szemmel tekinteni, hiszen ez saját tapasztalatok
helyezi cége folyamatait;
alapján, mindig más, mint ahogy belülről
• az IMP3rove felmérés által gelátjuk a munkásságunkat. Szívesen
nerált értékelés és nemzetközi
megismételnénk a felmérést 1-2 év
összehasonlítás (benchmarking jemúlva, hogy képet kapjunk arról,
lentés) az Ön által meghatározott
mennyire sikerül megvalósítani a
korú és méretű versenytársakat,
javaslatokat, milyen irányba fejlődik
ágazatot, valamint piacokat veszi
majd a vállalkozásunk.” – Hatos Zoltán,
figyelembe;
Unicon Zrt.
• tanácsadóink által elkészített
• „Jó pozitív megerősítést kapni
néhány oldalas akcióterv a jelentés
elemzését és a fejlesztendő terü- Üzletfejlesztés karnyújtásnyira arról, mely területeken érünk el
nemzetközi összehasonlításban
letekre vonatkozó javaslatokat
i s kiemelkedő eredményeket. Azokon a
tartalmazza;
• a javaslatok megvalósításához kapcsolódó területeken, amelyeken pedig a felmérés szerint
elméleti ismeretanyagokat, illetve a területen elmaradásunk van, már el is kezdtünk dolgozni.”
szakértő tanácsadó ajánlását is tartalmazza az – Szőkéné Vörös Rozália, Amazon Kft.
• „A vállalat életében a felmérés megvilágította
Önnek megküldött anyagunk.
az utat, amin haladunk, hogy az jó és rendben
Hasznukra vált a felmérés
van, viszont a haladásunk lassú, ezért célszerűbb
Nemrégiben a HEPA-MDDÜ Ruhaipari Gyártó felállítanunk projekt ütemterveket melyekben a
Mentorprogrammal történő együttműködés projektek időtartalma is rögzítve van, így biztosabb
keretében három regionális cég felmérését is lesz a vállalat fejlődése az innováció területén.
elvégezték a CSMKIK tanácsadói. Mindhárom …. Örülök, hogy az innovációs felmérésen túl
cég nemzetközi viszonylatban is több aspek- megismerhettem az Enterprise Europe Network
tusból meghaladja az ágazatvezető növekedési egyéb szolgáltatásait is, és szeretnék is élni az
bajnokok szintjét, ami büszkeségre adhat okot, általuk nyújtott lehetőségekkel.” – Bogdanovics
és további fejlesztéseik fontos alapjául szol- Dóra, Rose Kft.
További információ a szolgáltatásról kamaránk
gálhat. Az értékelésekből az is kiderült, hogy
az innovációs eredmények pénzügyi nyomon honlapján elérhető!
Lépjen kapcsolatba velünk az inno@csmkik.hu
követesére vonatkozóan elmaradás jellemző
a nemzetközi tapasztalatokkal összevetve – e-mail címen!
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Közigazgatási, civil és vállalkozási területen ítélték oda az elismerést

Idén is hárman vehetik át a Dr. Csada Lászó
fogyasztóvédelmi díjat Csongrád-Csanád megyében
Idén is hárman vehetik át a Dr. Csada László-díjat Csongrád-Csanád megyében. A fogyasztóvédelmi
elismerést közigazgatási, civil és vállalkozási területen ítélte oda a díjat alapító három szervezet,
a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület. Minden évben a március 15-ei fogyasztóvédelmi
világnaphoz kapcsolódva adják át a Csada-díjakat. A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel későbbi
időpontban megrendezendő ünnepségen vehetik majd át a díjazottak az elismeréseket.
A 2021. ÉVI DÍJAZOTTAK
Közigazgatási területen végzett munkájáért Bereczkiné Kovács Erzsébet, a Szegedi
Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző
Iskola kiemelkedő aktivitású pedagógusa veheti
majd át ebben az évben az elismerést. Mindennapi oktatói tevékenységén kívül számos egyéb
feladatban is segíti az iskola előrehaladását.
Munkájával igyekszik használható, naprakész
tudáshoz juttatni tanítványait a kereskedelem
és a turisztika, valamint a fogyasztóvédelem
területén egyaránt. Közreműködésével sikeresen
pályázhatott az iskola a „Fogyasztói tudatosságra
nevelő iskola” cím elnyerésére. Óráit gyakorlati
példákkal, előadásokkal, üzemlátogatásokkal
színesíti. Naprakész tudásának fenntartása
érdekében rendszeresen vesz részt előadásokon. A Krúdyban aktív szervezője a SikerTúra
és a SiKertörténetek rendezvénysorozatnak,
melynek során a gyakorlati életből érkező
előadók osztják meg tudásukat a diákokkal,
kollégákkal. Az előadások témái között kiemelt
hangsúly kerül a fogyasztóvédelemre. Emellett
a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelemi
Egyesület fogyasztóvédelmi versenyének iskolai
koordinálásán is dolgozik.
*
Civil területen Varga Józsefnek, a Dél-alföldi
Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület korábbi
elnökének ítélték oda a díjat. Pályakezdőként
a nagy szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező dr. Csada László mellett
dolgozott, aki kezdetben hivatali felettese volt.
Kereskedelmi és gazdasági szakemberként fő
feladata volt a fogyasztók érdekeinek védelme.
Nyugdíjba vonulása után bekapcsolódott a civil
fogyasztóvédelmi egyesületek munkájába. Az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei

szervezetében, majd a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesületben dolgozott, amelynek 2020-ig az elnöke volt. A szervezet több száz
pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói
panaszt kezelt MNB Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatának tagjaként. Szívügye a fogyasztói
érdekvédelem hatékonyságának növelése, a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, az
ifjúság tudatos fogyasztóvá nevelése, valamint
a határ menti fogyasztóvédelmi szervezetek
gyümölcsöző együttműködésének megteremtése. Megalakulása óta
tagja volt a kamara
által működtetett
Független Békéltető
Testületnek.
*
Vállalkozási területen végzett tevékenységéért dr. Szeri
Istvánnak ítélték oda
a Dr. Csada László-díjat. Szakmai életútja
alatt különböző szervezetek vezetőjeként
dolgozott, így például
Csongrád-Csanád megye egyik legnagyobb
vállalatánál, a Tisza

Volánnál vezérigazgatóként tevékenykedett.
Társadalmi tisztségeiben is mindig a maximumot vállalta és nyújtotta, több cikluson keresztül a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara egyik alelnöke volt, jelenleg a

Dr. Csada László-díj

Az elismerést azok a fogyasztóvédelemmel
foglalkozó személyek erkölcsi és szellemi
teljesítményének elismerésére hozták létre,
akik emberi, szakmai és példamutató tevékenységükkel a fogyasztóvédelem széles körű
társadalmi megismertetésében, valamint a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatás
és kommunikáció fejlesztésében, CsongrádCsanád megye vonatkozásában, hosszabb
ideje maradandót és kiemelkedőt alkottak.
2021-ben már nyolcadik alkalommal adják át
az elismeréseket.
megyei gazdasági önkormányzat tiszteletbeli
elnöke is. A békéltető testületben 2016 óta
tag, a felek megelégedésére eredményesen
végzi a békéltetést fogyasztóvédelmi ügyekben.
Érzékeny a fogyasztók panaszaira, és miután a
gazdasági élet nehézségeit is jól ismeri, hamar
szót ért a vállalkozásokkal is a fogyasztók által
beadott ügyek elbírálása során. A fogyasztók
és vállalkozások fogyasztói jogvitájában mindig törekszik arra, hogy a jogszabályi keretek
között a fogyasztók számára elfogadható és
a megnyugtató, de a vállalkozások számára is
még elfogadható kompromisszum szülessen.

2021. március

Humán Klub

Kihívások az emberi
erőforrás menedzselésben
Márciusban is szokott időben
és helyen, a kamara webex felületén találkoztak a Humán Klubjának tagjai. A Humán Szakemberek Országos Szövetségének
egyetemi kutatók bevonásával
készülő átfogó HR kutatása volt
a téma, amelyről tanulságos
előadást hallhattunk dr. Hegedűs
Henriktől, a szervezet főtitkárától. A kutatással arra keresik
a választ, hogy a koronavírus
okozta válság milyen kihívásokat
és változásokat idézett elő a
hazai vállalati, intézményi szféra
emberi erőforrás menedzselési
gyakorlatában? A kutatást a
Csongrád Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara is támogatja. A
kutatási anyag publikációját
klubunk oldalán olvashatják el,
illetve a HSZOSZ Szegedi Klub
oldalán is megtalálják.
A Humán Klub következő,
áprilisi foglalkozásán a Flow
Academy Kft. lesz a vendég.
Téma: Élő képzésről online képzésre/munkára átállás, majd
hibrid képzés/munkaszervezés
megvalósulása. Ötletek, tapasztalatok – avagy hogyan fordult át
a vírus adta nehézség előnnyé.
Várjuk visszajelzéseiket, kérdéseiket az előző és a következő
előadás témájával kapcsolatban is.

Kamaránk is bekapcsolódik
a Felzárkózó települések programba

Beruházó vállalkozók
jelentkezését várjuk!
Kamaránk részt vesz a
Felzárkózó települések programban, amelynek keretében
feltérképezzük az érintett
Csongrád-Csanád megyei településeken elérhető telephelyeket, illetve a telephely
létesítésére alkalmas barna- és
zöldmezős, fejleszthető területeket, valamint felmérjük a
beruházási potenciállal bíró vállalkozások igényeit. A készülő
adatbázisból meghatározható
lesz a kereslet-kínálat, ami alapján egy online találkozó keretében biztosítunk alkalmat az
egyeztetésre a potenciális beruházásokról. A projektgyűjtés
a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési
Zóna programmal összehangolva történik. Amennyiben
beruházóként részt venne a
programban, kérjük töltse ki
az ITT elérhető igényfelmérő
kérdőívünket.
A Felzárkózó települések program 2019 júliusában
a 1404/2019. (VII. 5.) Korm.
határozat alapján indult útjára. A program feladata célzott
beavatkozásokkal segíteni az
ország 300 leghátrányosabb
helyzetű települését – a munka koordinálására a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot
kérték fel. A beavatkozások
átfogó célja a leszakadó települések szociális és infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, az ott élő emberek és
közösségek életében pozitív,
előremutató változások elő-
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idézése, valamint a szükséges
szakmai tudás, támogatások
és szolgáltatások biztosítása.
A program elsődlegesen az
ilyen jellegű településeken
élő gyermekekre koncentrál,
akiket a születéstől az iskolán
és szakképzésen át egészen
a munkába állásig követnek.
A 300 település kiválasztása
egy komplex, a foglalkoztatási, iskolázottsági, lakhatási,
jövedelmi, bűnözési viszonyokat és a korszerkezetet
egyaránt figyelembe vevő
mutató segítségével, a Központi Statisztikai Hivatallal
együttműködve történt. A
300 településen mintegy 320
ezer ember él. A program
eddigi tapasztalatai alapján
nem csupán a lakhatási és
infrastrukturális körülmények
rosszak az adott településeken, de a munkalehetőségek
is kedvezőtlenek. Jellemzően
a közfoglalkoztatás, valamint
a fekete, illetve idénymunkák
jelentik a munkavállalási lehetőséget, az ott élők javarészt
alacsony iskolai végzettségűek és szakképzetlenek. Az
infrastrukturális adottságok
kedvezőtlenek, a szakemberhiány jelentős. Többek között
ezért is lenne fontos, hogy
az adott településekre olyan
vállalkozások érkezzenek,
amelyek képesek az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkező lakosság számára folyamatos munkát biztosítani.

Koronavírus-válság
Kihívások és HR válaszok
Humán Szakemberek Országos
Szövetsége (HSZOSZ)

2020 –2021

Országos Humánmenedzsment
Egyesület (OHE)

Magyar Hadtudományi
Társaság (MHTT)

kezdeményezésére és támogatásával, tizennégy magyarországi és egy
határon túli egyetem kutatóinak összefogásával létrejött kutatócsoport,
arra keresi a választ, hogy:

A koronavírus okozta válság milyen
kihívásokat és változásokat
idézett elő a hazai vállalati, intézményi szféra
emberi erőforrás
menedzselési gyakorlatában?
Karoliny Mártonné
egyetemi m. tanár
Balogh Gábor
egyetemi adjunktus
PTE

Dajnoki Krisztina
egyetemi docens
Kun András István
egyetemi docens
DE

Pató Gáborné
Szűcs Beáta
egyetemi docens
Bencsik Andrea
egyetemi tanár
PE

Szabó Katalin
egyetemi adjunktus
Szabó-Szentgróti
Gábor
egyetemi docens
Kőmüves Zsolt
egyetemi docens
MATE

Hegedűs Henrik
doktori iskola
oktatója
NKE

Szabó Szilvia
egyetemi docens
METU

Szretykó György
egyetemi docens
SZE

Csehné Papp Imola
egyetemi docens
Karácsony Péter
egyetemi docens
Kálmán Botond

Kópházi Andrea
egyetemi docens
SE

Kósáné Bilanics
Ágnes
főiskolai docens
Horváth Adrienn
tanársegéd
NYE

egyetemi hallgató, társkutató

ELTE

Kunos István
egyetemi docens
ME

Szüts Ildikó
OHE elnöke

Balogh Gábor
egyetemi adjunktus
projekt titkár
PTE

Szenes Zoltán
egyetemi tanár
MHTT elnöke

Majó-Petri Zoltán
egyetemi docens
SZTE

Poór József
egyetemi tanár,
HSZOSZ elnöke
kutatócsoport vezető
UJS
MATE

Tóth Arnold
egyetemi docens
BGE

Kun András István
egyetemi docens
projekt titkár
DE

A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes.
A kutatást terveink szerint elvégezzük más V4 országban is.
A kérdőív 14 fő kérdéscsoportból áll. Kitöltése kb. 10-15 percet vesz igénybe.

A kutatás szponzorai:
Login Autonóm Kft, Talk a Bot Kft és Wolters Kluwer Hungary Kft.
A kutatást szakmailag támogatják: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK),
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK),
a Frissdiplomás Kft., a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK),
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamara (JNSzKIK), a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Miskolci Szakképzési Centrum, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK),
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK), a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
„Leader’s Habits Kutatói Hálózat - Humanagement – Human Value” nemzetközi kutatócsoport.
(https://leadershabits.wordpress.com)
A kutatással kapcsolatban kérdés esetén kérjük, keresse:
Poór Józsefet (+36-06-20-464-9168, e-mail: poorjf@t-online.hu vagy
Balogh Gábort (+36-20-206-6290, e-mail: baloghg@ktk.pte.hu és
Kun Andrást (+36-20-561-0912, e-mail: kun.andras@econ.unideb.hu
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Trendi

Virtuális Női Vezetői Klub dr. Törőcsik Mária közgazdásszal

Fogyasztó a trendek világában
A hagyományokhoz hűen, nőnaphoz kapcsolódva márciusban ismét nyitott, jótékonysági
eseménnyel várta az érdeklődő vállalkozások képviselőit a kamara Női Vezetői Klubja. Az online
rendezvény vendége ezúttal dr. Törőcsik Mária közgazdász, egyetemi oktató, marketing- és
trendkutató volt, aki Fogyasztó a trendek világában címmel tartott előadást. Ahogy a klub
vezetője, Novákné Halász Anna köszöntőjében elmondta, ezzel a programmal is a Gyógyító
Angyal Alapítványt támogatják, amely mobil fogászati ellátással szeretné segíteni a szegedi
gyermekklinika kis betegeit.
A jövő mindig izgalmas, de a jelenünk is legalább ennyire az – kezdte szemléltető ábrákban,
táblázatokban gazdag előadását dr. Törőcsik
Mária –, hiszen főleg ebből táplálkozhatnak
elképzeléseink, távlatos gondolataink a jövőről,
vagyis ez a trendkutatás alapja is.

Sokk sokk hátán
Az első ilyen jelenbeli, izgalmas jelenség, amivel
szemléltetni lehet az iméntieket, a közelmúltban
lezajlott „pánikvásárlás”. Ez a korábban (vagy
nagyon régen) nem tapasztalt jelenség rámutatott
arra, hogyan változott a fogyasztói magatartás
ebben az időben, hogyan változott
meg a viszonyunk a pénzhez. Hiszen
bizonyos termékcsoportokban jelentősen megnőtt az előrehozott vásárlások
száma, míg más termékcsoportokban
keletkezett egy űr, aminek az elhalasztott vásárlás lett a következménye.
Ez a helyzet valódi kutatási alapot
szolgáltatott az elméleti szakembereknek. Az előadó három fázist
különböztetett meg: az első sokk
maga a járvány, illetve a járványtól
való félelem, a második sokk a jövedelemcsökkenéstől, a munkahely elvesztésétől való félelem, míg a harmadik
azt veti föl, hogy mi történik majd, ha
mindezen túl leszünk. Ez utóbbi már
a trendkutatás témájába vág, hiszen
elgondolkodhatunk arról, hogy ezek
után várható-e valamilyen paradigmaváltás a
megszokott fogyasztáshoz képest.

Kimaradunk vagy lemaradunk?
Ez a mozgalmas korszak másféle kihívásokat
is hozott: ha nem is érzékeltük közvetlenül,
de hallottunk a mesterséges intelligenciáról,
robotizációról, és ami már a mindennapjaink
része lett, a digitalizációról, vagy a klímaváltozásról. Összességében elmondható, hogy túl
hirtelen túl sok lett a drasztikus változás, ami
elbizonytalanítja az embereket. A pandémiát
megelőző korszak valóban a fogyasztásról
szólt: még többet, még jobbat, még újabbat.
Ma már állíthatjuk, hogy nem sokáig maradhat
így, legalábbis jelenleg nem. A túlfogyasztás
ellentéte a „nemfogyasztás”, a tudatos nem
vásárlás, ami azonban okozhat kimaradás és
lemaradás érzetet. Kimaradásról akkor beszélünk,
ha a nem vásárlásnak objektív oka van (nincs
rá pénzem, nincs időm, nincs kínálat, zárva a
bolt stb.), míg a lemaradás önkéntes lemondás
valamiről, luxuscikkekről, márkafüggésről, vagy
gondoljunk a vegánokra, akik önként mondanak

le a húsfogyasztásról. A lemondás egyébként
jó első lépcső lehet a manapság oly sokszor
emlegetett fenntarthatósághoz.

Trendszakadások is jöttek
A trendek kialakulása tehát a jelen megfigyelésein
alapszik, amihez főleg empátiára és érzékenységre van szükség. Amikor egy jelenségre előbb öt
példa van, aztán ötven és később ötszáz, akkor
már trendről beszélünk, ami megjelenhet az élet
minden területén, a gazdaságban éppúgy, mint
a művészetekben vagy a tudományban. A trend
először lendületet vesz, majd fokozatosan beépül,

Dr. Törőcsik Mária
A trendekről tudni kell még, hogy ahogyan
elindulnak (lendületet vesznek), előbb-utóbb
szétszakadnak trendre és ellentrendre. Ha a
trend a gyorsítást jelenti (többet, magasabbra,
hatékonyabban, gyorsabban) akkor
ezt egy darabig lehet fokozni, ám egy
idő után az ellenkezőjébe fordul, beindul egy „lassabban, nyugodtabban,
kevesebbet” jellegű folyamat, amit
ellentrendnek nevezünk. A trend azonban mindig erősebb az ellentrendnél.

Trendek harca

egészen addig, míg megszűnik trend lenni, hiszen
a mindennapjaink része lesz. De ismeretes még
az úgynevezett trendszakadás is, amelyre eddig
nem sok példa akadt, ám a világjárvány ezt is magával hozta. Az addig egyenletesen a fogyasztás
növekedésére épülő iparágakban, szolgáltatásokban, a fogyasztás növekedését célzó egyéni
életutakban egyszer csak nem lehetett tovább
tervezni, bekövetkezett egy megtorpanás – ezt
nevezik trendszakadásnak. De trendszakadás az
is, amikor bizonyos gazdasági ágakban ugyanekkor úgynevezett turbóhatás alakult ki –, amikor
a pánikvásárlás idején például rendkívül megnövekedett keresletet kellett kielégíteni. Tehát itt
is vannak nyertesek és vesztesek, és egyelőre
nem tudjuk, melyik csoport hogyan vészeli át
ezt a helyzetet, vagy mikor és milyen új irányba
mozdulnak a trendek.
A trendeknek van egy súlyosabb csoportja
is, az úgynevezett megatrendek, ezek olyan
jelenségeket összegeznek, amelyek mindenkire
hatással vannak, amelyek alól senki nem vonhatja ki magát. Ilyen például a már emlegetett
digitalizáció.

Nagyon sokféle megatrend van –
ezekből néhány az ellentrendekkel
együtt: A fokozódó tempó, a pörgés
– és az ellentéte, a kiszállás. A mobilitás
– és a begubózás. A globális kockázatok, mint a klímaváltozás, a migráció, a
járvány – és ellentrendje, az ökoparadigma, a természetközeliség, vidékiség. A
szociális szakadások, mint a társadalmi
feszültségek, a nyíló jövedelmi olló –
ellentétben a nagylelkűséggel, a jótékonysággal.
A tudásrobbanás megatrendjén belül a trend a
racionális tudás megszerzése, s vele szemben áll
az önfejlesztés, a tapasztalás felértékelődése. Az
„énkultuszt” aligha kell magyarázni, ez az individualizmus, nárcizmus, ellentrendje pedig a civil
összefogás, a közösségi értékek megbecsülése.

Fogyaszt, nem fogyaszt
A megatrendek nem állandóak, újabb és
újabb jelenségek válnak megatrenddé és ehhez
alkalmazkodni kell az egyénnek is és a cégeknek
is. A lánc végén pedig mindig a fogyasztó áll,
akinek a megváltozott magatartása, igénye az
egész láncolatot átalakíthatja.
Egyelőre megválaszolatlan kérdés, hogy mi van,
ha kevesebbet – vagy nem fogyasztanak a fogyasztók? Ez esetben a termelésnek is mérséklődnie
kell, azaz az eddigi trenddel szemben megjelenhet
az ellentrend. Erre utaló jelek még nincsenek, de
megjósolhatatlan, hogy a trend vagy az ellentrend
lesz a közeli jövőben a meghatározó – fejezte be
gondolatait dr. Törőcsik Mária.
Vécsey Ágnes

2021. március

Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise
Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise
Europe Network kiemelt figyelmet
fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban több mint 5600
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari, mezőgazdasági
termékek
Lengyelország északkeleti részéről
származó cég, amely egészséges
ételek, étrend-kiegészítők és más
gyorsan forgó fogyasztási cikkek
(FMCG) forgalmazója és importőre új
termékeket keres, amelyeket bevezethet a lengyel piacon. A vállalkozás
disztribútori vagy kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne jövőbeli
partnereivel. (BRPL20210120001)
Élelmiszerek nagy tételben való
értékesítésére és forgalmazására szakosodott koszovói vállalat főzőtejszín
gyártókat keres. A vállalat új minőségi
termékeket gyártó cégekkel lépne
kapcsolatba a termék protfóliójának bővítése érdekében. Az együttműködést
disztribúciós szolgáltatási megállapodás
keretében képzeli el. (BRXK20210211001)
Műanyagipar,
műanyag-feldolgozás
Egy csaknem 30 éves tapasztalattal rendelkező román vállalat PVCprofilok, szerkezetek, szerelvények
gyártóit és beszállítóit keresi terjesztési megállapodások megkötése
érdekében. A PVC-t ablakokhoz, és
különféle asztalosmunkákhoz (boltívek, ajtók, szerkezetek, garázskapuk) használják majd külső és belső
környezetben egyaránt. A román
cég bővíteni kívánja portfólióját, és
a termékek országos terjesztését is
tudja vállalni. (BRRO20210216001)
ICT
Egy máltai felhőinfrastruktúratanácsadó cég kiváló minőségű,
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kategóriájában legjobb felhőmegoldásokat kínál, miközben kihasználja a
nyilvános felhőszolgáltatók, például
az Amazon Web Services (AWS)
által elérhetővé tett legkorszerűbb
technológiákat. A vállalat kiszervezési megállapodás keretében olyan
partnereket keres, akik nyitottak az
együttműködésre, vagy alkalmazni
kívánják a máltai cég szolgáltatásait
és megoldásait. (BOMT20210104001)
Vegyipari, kozmetikai termékek
Új termékeket vezetne be a lengyel piacon egy, az ország északkeleti részéből származó vállalat,
amely természetes kozmetikumok,
és gyógyszerek forgalmazója és
importőre. A társaság disztribútori
vagy kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne leendő partnereivel.
(BRPL20210120002)
Orvosi, gyógyászati termékek,
eszközök
Egy szlovén vállalat egy innovatív,
fából készült eszközt fejlesztett ki,
ami helyi rezgésterápiával segíti
megelőzni, és enyhíteni a kéztőalagút
szindrómához vezető hatásokat. Az
eszköz felső részének elkészítéséhez olyan gyártókat keresnek, akik
tapasztaltak a CNC megmunkálás
területén, és nagy mennyiségben
tudnak dolgozni. A szlovén cég a
partnerekkel gyártási megállapodást
kötne. (BRSI20210209001)
Textilipar és ruházati termékek,
divatcikkek
Utcai viseletre és sportruházatra
szakosodott lengyel webáruház
érdekes, új, egyedi pulóvereket,
nadrágokat és pólókat keres a lengyel piacon való értékesítéshez. A
lengyel vállalat és a külföldi partner
közötti együttműködés forgalmazói együttműködésen alapulna.
(BRPL20210216001)
Egyéb
A kereskedelmi állványok/polcrendszerek gyártásával foglalkozó
ukrán vállalat forgalmazókat keres
Európában. A vállalat disztribútori
megállapodást írna alá olyan projektek kapcsán, amelyek egyedi

tömeggel kapcsolatos, mobilitási
vagy építési elvárásokkal rendelkeznek. (BOUA20210131005)
Román internetes kereskedelemmel foglalkozó vállalat forgalmazói
szolgáltatását ajánlja különbözői
termékcsoportok gyártóinak. Széles
palettaként biztosít értékesítési,
csomagolási és forgalmazói szolgáltatásokat, az együttműködés
minden logisztikai vonatkozásában. A cég különféle termékeket
különféle területekről keres. Romániai piacon való értékesítésben
érdekelt cégekkel forgalmazói
megállapodásokat szeretnének
kötni. (BRRO20210105001)
Egy osztrák vállalat kifejlesztett
valóságos újításként, egy rendkívül
rugalmas hosszabbító rendszert
hozzáadott funkciókkal. A rendszer
a Lego-hoz hasonlóan szabadon
skálázható elektromos csatlakozóaljzattal és szabadon választható
funkcionalitási modulokkal. A fejlesztési szakasz befejeződött és a
prototípus elérhető. A következő
lépésként a piacra történő bevezetés jön. Ezen fázis megkezdéséhez
a cég gyártó partnereket keres,
lehetőleg pénzügyi hozzájárulással.
(BRAT20201210001)
Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó
referenciszámokra a partnerkeresés
teljes leírásáért.
Az ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév,
cím, kapcsolattartó neve, telefon,
e-mail cím, weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
vagy a 62/554-254-es telefonszámon.
TECHNOLÓGIAI
PARTNERKERESÉSEK
A települési szennyvíztisztító
telepekből származó aktíviszap
hulladék nehézfém-eltávolítására
új technológiákat keresnek
Egy holland nemzetközi mérnöki
és projektmenedzsment tanácsadás
új technológiákat keres a nehézfémek szelektív eltávolítására az aktív
iszap hulladékaiból az erőforrások
biztonságos és / vagy hatékonyabb
hasznosítása érdekében.
Az együttműködést licencszerződés vagy műszaki együttműködési
megállapodás keretében tervezik.
Más típusú megállapodások fontolóra vehetők. Ez a kérelem egy nyílt
innovációs platformon közzétett
innovációs kihívásra vonatkozik.
(TRNL20210204001)

Olasz kkv megoldásokat keres
optikai mérőgépek kis alkatrészeinek tisztítására
Egy észak-olasz vállalat optikai
mérőeszközök gyártásával foglalkozik a gépipar és az orvostudomány
számára. A kkv hatékony technológiai
megoldásokat keres az apró alkatrészek automatizált tisztításának
integrálásához mérőeszközökben.
A partnerek technikai segítségnyújtással ellátott kereskedelmi megállapodások keretében működhetnek
együtt. (TRIT20210204001)
Szakoktatási és képzőintézményeket, valamint biotechnológiai ipari
szervezeteket keresnek a következő
Erasmus+ Skills Alliances felhívásra
Magyarországról, Németországból,
Hollandiából, Portugáliából vagy
Svédországból
Egy francia bioklaszter a következő
Erasmus+ Skills Alliances felhívásra
szeretne jelentkezni. Ezen európai
program célja, hogy keretében oktatási, képzési tartalmakat, módszereket fejlesszenek és tegyenek
elérhetővé. A konzorciumhoz szakoktatási és képzőintézményeket,
ipari szervezeteket keresnek Magyarországról, Németországból,
Hollandiából, Portugáliából vagy
Svédországból. A partnerektől azt
várják el, hogy transzdiszciplináris
és szakszerűsítő képzési kínálatot
nyújtsanak a francia klaszter tudományos szakértelmére alapozva, digitális genomika témában.
(RDFR20210210001)
Egy török informatikai vállalat,
amely a fém konyhai szektor ipari
megfigyelő rendszereit fejleszti,
kereskedelmi megállapodás alapján
műszaki segítséggel vagy licencszerződéssel keres partnereket
Egy dél-törökországi IT-cég számos üzleti folyamat szervezést és
mobilalkalmazást fejleszt. A vállalat
egy olyan projektet folytat, amelynek
célja egy gyári felügyeleti rendszer
kifejlesztése a fém konyhai eszközök
gyártói számára. A teljes rendszer
költséghatékony hardverét és a
képfeldolgozási szakasz technikai
segítségét várják. A vállalat kereskedelmi megállapodások alapján keresi
partnereit a világ minden tájáról,
technikai segítségnyújtással és licencszerződéssel. (TRTR20201203001)

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

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

Ezúton tájékoztatjuk a vállalkozásokat,
hogy a március 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a kamarai hozzájárulás
teljesítése 2021. március 8-ától csak online
kártyás fizetéssel, illetve banki átutalással
lehetséges. A kamarai hozzájárulás befizetési
határideje idén is március 31-e, ugyanakkor
gazdasági önkormányzatunk a jogszabályban előírt hátralékkezelési tevékenységét
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30.
napig felfüggeszti.
A kamarai hozzájárulás teljesíthető:
• A www.csmkik.hu honlapon található
online kártyás fizetési lehetőséggel.
• Kamaránk erre a célra elkülönített
bankszámlájára történő átutalással (UniCredit Bank 10918001-00000010-56060217,
közleménybe: a vállalkozás adószáma és
a „kamarai hozzájárulás” szöveg)
A hozzájárulásról számla nem készül, a
kiküldött igazolás, a banki bizonylat, illetve
befizetési pénztárbizonylat alapján költségként elszámolható. A befizetett kamarai
hozzájárulás az önkéntes kamarai tagdíjból
kedvezményként levonható.
A kötelező kamarai nyilvántartásba vételről bővebb információ a www.csmkik.
hu honlapon az Ügyintézés menüpont
alatt található.

Köszöntjük új tagjainkat!

AGAMI’93 Kft. – Szeged
Bede Danijel e.v. – Makó
Gyöngytyúk-Farm Kft. – Szentes
Kerámia Profil Bt. – Hódmezővásárhely
Krupiczer Kata e.v – Hódmezővásárhely
Minatex Home Kft. – Szeged
Minimál Csemege Kft. – Szeged
PICK SZEGED Zrt. – Szeged
PULP INVESTMENT GROUP Kft. – Szeged

Kamarai Futár

Közös webináriumot tart a kamara és a Modern
Vállalkozások Programja

Ön is sikeresen pályázhat!
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a Modern Vállalkozások Programja közös webináriumot
tart április 8-án, 13 órától, amelynek
fő témái a hatékony ügyfélkezelés, a
csoportmunkát támogató megoldások,
valamint az informatikai fejlesztéseket
támogató pénzügyi forráslehetőségek
bemutatása.
Ha szeretne többet megtudni arról,
hogy milyen lépéseket célszerű megtenni
pályázatbeadás előtt és milyen eszközök
beszerzésére kínálkozik most lehetőség,
illetve hogyan tudná cége működését
hatékonyabbá tenni, akkor eseményünk
Önnek szól.
Az eseményen a részvétel díjmentes, de
előzetes regisztrációhoz kötött. További
információk, részletes program hamarosan

elérhető lesz a vallalkozzdigitalisan.hu és
a www.csmkik.hu oldalakon.

Nemzetközi események, b2b találkozók
Az Enterprise Europe Network nemzetközi
vállalkozásfejlesztési hálózat (társ)szervezésében az alábbi nemzetközi események
kerülnek megrendezésre a következő
időszakban:

gyártás, beszerzés, e-kereskedelem és logisztika,
fenntartható textilgyártás.
Időpont: április 26–30.
3. Connect Day 2021
Fókusztémák: innovatív ötletek,
technológiák
Időpont: május 3–12.

1. Technológia és
Üzlet kooperációs napok
Fókusztémák: automatizálás, robotika, 3D nyomtatás, nyomtatott
4. Nemzetközi Szoftver Napok
áramkörök, integrált rendszerek,
Fókusztémák: ICT, AI, 5G, szoftveellátási lánc, információfeldolgozás, Üzletfejlesztés karnyújtásnyira rek stb.
szimuláció, távoli vezérlés, mesterIdőpont: május 10–12.
séges intelligencia, folyamat-automatizálás, alternatív energia.
További nemzetközi üzletember-találkozót
Időpont: április 12–15.
honlapunkon talál:
www.csmkik.hu/een/esemenyek
2. Fashion Match 2021 – virtuális találkozó
Bővebb információ kérhető az
Fókusztémák: ellátási láncok a divatiparban,
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen.

Ügyfélfogadási rend a korlátozó intézkedések idején
Magyarország Kormánya által 2021.03.04-én
kihirdetett korlátozó intézkedések értelmében 2021. március 8-től visszavonásig képviseleti
irodáinkban szünetel a személyes ügyintézés.
Az alábbi esetekben az ügyintézés menetéről kérje kollégáink segítségét:
• Széchenyi Kártya Program: elérhetőségekért kattintson IDE
• Okmányhitelesítés: elérhetőségekért
kattintson IDE

Az alábbi esetekben kérjük telefonon
vagy e-mailben keressék munkatársainkat:
• Járványügyi kérdések: jarvany@csmkik.hu,
62/554-250/9-es hívószám
• Egyéni vállalkozók tájékoztatása:
tajekoztatas@csmkik.hu, 62/554-250/3-as
hívószám
• Kamarai nyilvántartásba vétel:
regisztracio@csmkik.hu, 62/554-250/2-es
hívószám

• Kivitelező vállalkozó nyilvántartása:
kivreg@csmkik.hu, 62/554-250/2-es hívószám
• Békéltető testületi ügyek:
bekelteto.testulet@csmkik.hu, +36-62/554250/7-es hívószám
Munkatársaink telefonon hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken pedig
9 és 12 óra között kereshetőek.
Megértésüket köszönjük!

