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Kamaránk elnöksége június 3–4-
én kihelyezett ülést tartott Aradon. 
Delegációnk tagjai az utazás első 
napján Gheorghe Seculicivel, az Arad 
Megyei Kereskedelmi, Ipari és Me-
zőgazdasági Kamara elnökével ta-
lálkoztak, akivel a román és magyar 
kamarai rendszer sajátosságairól, a 
két megye gazdaságáról, valamint 
az együttműködési lehetőségekről 
egyeztetettek.

A második napon a Central Eu-
ropean Economic Development 
Network Nonprofit Kft. aradi iro-
dájának közreműködésével egy 
üzemlátogatásra került sor. A ka-
marai Robotika Éve eseménysorozat 
részeként elnökségünk tagjai az 
autóipari alkatrészeket beszállító 
BOA aradi gyárát látogatták meg.  

Az elnökségi ülés után pár nappal, 
június 11-én, az elvi együttműködést 
egy élelmiszeripari börze szervezé-
sével erősítette meg a két kamara, 
szintén a CED irodájának valamint 
az Enterprise Europe Network iro-
dák közreműködésével. Az esemé-
nyen 11 magyar termelő cég több 
mint 50 tárgyalást folytatott le.  
– Az ehhez hasonló üzleti találkozók 
a kapcsolatteremtés és kapcsolattar-
tás miatt igen fontosak és népszerű-
ek is az aradi és a Csongrád megyei 
üzletemberek, vállalkozók körében. 
A rendezvényen az üzletemberek 
és a brókerek piackutatásokat is 
végeznek, potenciális vevőket és 
üzlettársakat szerezhetnek ma-
guknak – hangsúlyozta Gheorghe 
Seculici aradi kamaraelnök.

Dél-afrikai nagykövet a kamarában

Kihelyezett elnökségi ülés Aradon

Élénkülő román-magyar együttműködések

Rövid bemutatkozó látogatást tett 
június 21-én kamaránkban a Dél-afrikai 
Köztársaság budapesti nagykövete, 
Pieter Vermeulen.  Útjának célja az 
országa és megyénk közti gazdasági-
üzleti együttműködési lehetőségek 
feltérképezése volt.

A nagykövetet Nemesi Pál, kama-
ránk elnöke fogadta, aki részletesen 
bemutatta a megye gazdaságát, 
majd ezt követően az együttmű-
ködési lehetőségekről tárgyaltak. 
Ezek a területek elsősorban a ku-
tatás-fejlesztés, a digitalizáció és 
a lézertechnológia.

A találkozón megtudtuk, hogy 
az M5-ös autópályát üzemeltető 
cég dél-afrikai tulajdonban van, 
valamint ahogy a Mamut és az 
Aréna bevásárlóközpontok is dél-
afrikai érdekeltségűek. 

A nagykövet szegedi látoga-
tása során a Szegedi Tu do mány-
egye te men és a polgármesteri 
hivatalban is járt, valamint ta-
lálkozott a városban tanuló 
dél-afrikai egyetemistákkal, akik 
nagyon szépen teljesítenek, 
és jól érzik magukat Magyar-
országon.

Partnerségi találkozó
Magyar-román határ menti 

kamarai partnerségi találkozót 
rendezett a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara jú-
nius 26-án, a térség gazdasági és 
innovációs együttműködésének 

élénkítése céljából. Ennek érde-
kében a Békés, Csongrád, Hajdú-
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei, illetve a romániai Arad, 
Bihar, Szatmár valamint Temes 
megyei kamarák együttműkö -
dési megállapodást írtak alá a 

debreceni találkozón, mely kiter-
jed a beszállítói tevékenységre, 
kiállításokon való részvételre, 
képzésre, szakképzésre, jó gyakor-
latok átvételére, közös vállalatok 
létrehozására, közös fórumok 
szervezésére.

Elnökségi ülés

Találkozások az élelmiszeripari börzén

mailto:info%40csmkik.hu?subject=
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Okos városokban

Egy csongrádi, egy mórahal-
mi és egy szegedi csapat is ott 
lehet a World Robot Olimpiad 
nemzeti döntőjén, melyet július 
11-én és 12-én rendeznek meg 
Tatabányán. Ekkor dől el, kik 
képviselhetik hazánkat a XVI. 
World Robot Olympiad világver-
seny döntőjén, melyet ezúttal 
hazánkban, Győrben rendeznek 
meg novemberben.

A diákokból álló három gárda a 
június 5-i szegedi, regionális ver-
senyről jutott tovább, amelynek a 
Szent-Györgyi Albert Agóra adott 
otthont. A fiataloknak lego-robo-
tokat kellett építeniük a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint az Edutus Főiskola 
szervezésében megvalósult régiós 
viadalon, amelyekkel komplex 
feladatokat oldottak meg az erre a 
célra kialakított versenypályákon. 
A verseny témája az okos város 
gondolatkörre épült.

Az iskolásoknak kiírt megmé-
rettetésen a Regular Elemantary 
(12 éven aluliak) kategóriában 
első lett a csongrádi Batsányi 
János Gimnázium és Kollégium 
Lego Fiúk elnevezésű csapata; 
a Regular Junior (13–15 év kö-
zöttiek) kategóriában harma-
dik helyen zárt a mórahalmi 
Móra Ferenc Általános Iskola 
Roboléták nevű gárdája; míg 
a Regular Senior (16–19 év kö-
zöttiek) kategóriában helyezés 
nélkül ment tovább a Mórabot, 
a SZSZC Móravárosi Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájának 
együttese. 

A verseny témája az okos város gondolatkörre épült

Három megyei csapat jutott tovább  
a robotolimpia nemzeti döntőjébe

Felkészülés  
a Batsányiban

A csongrádi Batsányi János 
Gimnázium honlapján is beszá-
moltak a versenyről. A felkészü-
lésről többek között ezt írták:

„A felkészülés során a diákok 
megtervezték, megépítették 
a versenyrobot prototípusát, 
majd a programozás, tesztelés 
során igyekeztek tökéletesíteni 
a szerkezetet. Ez sokszor a ro-
botkonstrukció teljes újragondo-
lását jelentette. Sok délutánt és 
több teljes napot is a fejlesztő 
munkának szenteltek a diákok, 
erre a BooTCamp elnevezésű 
tehetséggondozó programunk 
biztosított lehetőséget. Fejlődött 
algoritmusalkotó képességük, 
problémamegoldó gondolko-
dásuk. A hatékony felkészülés 
érdekében erősségeikre alapozva 
meg kellett osztaniuk egymás 
között a feladatot. Az egész 
napos ,alaptáborok’ során a 
lazító programok és a közös 
étkezések a csapatépítést és 
a gyerekek együttműködésé-
nek fejlődését is támogatták, 
és egyúttal segítették a reggel 
8-tól délután 4-ig tartó versenyen 
való helytállást.”

És ahogy hozzátették, mindvé-
gig szem előtt tartották a WRO 
nemzetközi etikai kódexének 
alapgondolatát: „Nem az a fon-
tos, hogy nyersz vagy veszítesz, 
hanem hogy milyen sokat tanulsz 
ez idő alatt.”

A verseny témája az Okos Városok (Smart Cities), a regular kategó-
ria elementary korosztályú versenyzőinek terepasztala az önvezető 
autókhoz kapcsolódik. A self-driving car olyan autó, amely emberi 
beavatkozás nélkül, digitális technológiák segítségével képes önállóan 
közlekedni akár városi forgalomban is, érzékeli környezetét, navigálja 
önmagát. A versenypálya egy lehetséges okos város egyszerűsített 
modellje, ahol a robotautónak gyerekeket és felnőtteket kell a meg-
felelő célhelyre szállítani, mindössze 2 perc alatt.

A megmérettetést megelőzően 
a megyéből induló csapatok közül 
5 általános és középiskola jelezte, 
hogy a legokészletek és szenzo-
rok segítenék a felkészülésüket, 
melyeket gazdasági önkormányza-
tunk rendelkezésükre is bocsátott. 
Kamaránk a csapatokat az Agórá-
ban lévő Informatika Történeti 
Múzeumban található felkészülési 
versenypont létrehozásával segí-

tette. Itt két versenyasztal, illetve 
minden kategóriából versenypálya, 
valamint lego kiegészítő készletek 
állnak a versenyző csapatok ren-
delkezésére. A pályákat egyébként 
előzetes bejelentkezést követően 
a verseny után is használhatják a 
későbbi viadalokra készülő gárdák.

A most továbbjutott három 
Csongrád megyei csapat a tata-
bányai nemzeti fináléból eljuthat 
a XVI. World Robot Olympiad 
világverseny döntőjére is, melyet 
Magyarország európai országként 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Robotika Éve – Szakképzés

Az idei évben a szakképzési tör-
vény változása alapján újdonságként 
került bevezetésre a kamarai gya-
korlati oktatói képzés és vizsga. A 
gyakorlati képzőhelyek és oktatók 
igényeit is szem előtt tartva Szege-
den kívül is szerveztünk képzése-
ket, csoportokat, ezzel is segítve 
a képzésben részt vevőket. Ennek 
eredményeképpen Hódmezővá-
sárhelyen, Makón, Mórahalmon 
és Szentesen is egy-egy csoport 
képzését bonyolítottuk le, összesen 
84 fő részvételével.

Az intenzív 6 napos kurzus során 
pedagógiai, szociálpszichológiai, 
kommunikációs és kamarai admi-
nisztrációs témakörben bővíthették 
tudásukat a gyakorlati oktatók, 
valamint tréning formájában dol-
gozták fel a gyakorlati képzéshez 
kapcsolódó különböző szituációkat. 
A képzés intenzitása ellenére a 
kivétel nélküli pozitív visszajelzések 
azt tükrözik, hogy – azon túl, hogy 
a tanúsítvány megszerzését törvény 
teszi kötelezővé – a résztvevőket 

nagy lelkesedéssel töltötte el az 
ott tanult és tapasztalt új ismeret.

A különböző helyszíneken le-
bonyolított képzésekből az idei 
esztendőben már 8 gyakorlati 
csoport képzése megvalósult, és 
sikeres vizsgával zárult. Egy csoport 
képzése van még folyamatban, az 
ide tartozók eredményes vizsgája 
esetén összesen 196 gyakorlati ok-
tató veheti majd át a sikeres vizsgát 
igazoló tanúsítványt július 8-án, 
az ünnepélyes tanúsítványátadó 
rendezvényünkön.

Az oktatások folytatódnak to-
vább: szeptembertől további két 
oktatói csoport képzését tervezzük 
Szegeden lebonyolítani, melyre 
minél előbb várjuk a gyakorlati 
oktatók jelentkezését.

A projekt az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium finanszí-
rozásában valósul meg a Nem-
zeti Foglalkoztatási Alap képzési 
alaprész terhére, a projekt, illetve 
a támogatási szerződés száma: 
NFA-KA-ITM-4/2018/TK/05

World Robot Olimpiad
World Robot Olympiad™ (WRO™) egy nemzetközi robotépítési 

és -programozási verseny, amelynek célja, hogy a gyermekeket és 
fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tan-
tárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma 
választására. A felkészülés alatt a 2-3 fős csapatok egy csapatvezető 
segítségével közösen oldják meg az évente megújuló kihívásokat. A 
versenyeken az előzetesen megszerzett tudás alapján a csapatta-
goknak egyedül kell megoldani a feladatokat. A WRO™ nemzetközi 
szinten 15. éve szervezi meg a tudománynak, a technológiának és az 
oktatásnak ezt a seregszemléjét. Ezzel egyesíti és segíti a fiatalokat 
a világ minden tájáról kreativitásuk és problémamegoldó készségük 
fejlesztésében az MTMI (Matematikai, Természettudományos, Mű-
szaki és Informatikai) területén. A LEGO® Robotok programozási 
nyelve a PLC programozáshoz hasonló, alapul szolgálhat a későbbi 
PLC ismeretek könnyebb elsajátításához, alkalmazásához.

először rendezhet meg. A rendez-
vény 2019. november 8–10. között 

lesz Győrben, ahol 60 országból 
közel 3000 tehetséges versenyző 
méri össze tudását.

(Folytatás a 3. oldalról)

Hőségriadó – A nyári időszakban fokozottan 
vigyázzunk a tanulókra is!

Intelmek kánikulára
A nyári időszak beköszöntével 

ismét aktuális lett a hőségben 
történő munkavégzés. Előfordul, 
hogy harmadfokú hőségriasztást 
rendelnek el.

Felhívjuk figyelmét minden szak-
képzésben részt vevő foglalkoztató-
nak, vagy tanulót nyári gyakorlatra 
fogadónak, hogy a tanulók egész-
ségének és biztonságának védelme 
érdekében szükséges megelőző 
intézkedéseket tegye meg.

Hőségriasztás idején munka-
szervezési intézkedésekkel (pl. 
pihenőidők közbeiktatásával) 
és védőitallal gondoskodni kell 
az időjárás kedvezőtlen hatásai 
elleni védelemről.

Amellett, hogy a képzőhelyek 
biztosítják a folyadékot, érdemes 
figyelniük a mennyiségre is, vagyis 
hogy sok folyadékot igyanak a 
tanulók. Lehetőség szerint 11 és 
15 óra között ne tartózkodjanak 
napon, a tanuló óvja fejét, testét 
a tűző naptól. Fokozott figyelmet 
kell fordítani a hőség okozta egész-
ségkárosodások megelőzésére, 
különösen a szabad téren, tűző 
napon végzett fizikai munkák 
esetén. Néhány szakmában elke-
rülhetetlen a kültéri foglalkozás, 
munkavégzés, ezen esetekben 
különös figyelmet kell fordítani 
a tanulókra. Hőártalmak: napszú-
rás, hőséggörcsök, hőkimerülés 
(sóhiány), hőguta.

Minden esetben a munkaterü-
leten álljon rendelkezésre elsőse-
gély nyújtására képzett személy, 
emellett egy segítség hívására 
alkalmas (mobil) telefon.

A gazdálkodók fokozott el-
lenőrzésekre is számíthatnak a 
munkavédelmi hatóság részéről. 
Fokozott figyelmet fordítanak 
azon munkavállalók és természe-
tesen a tanulók egészségének és 
biztonságának védelmére, akik a 
hőségriasztások idején a szokásos-
nál is fokozottabb megterhelésnek 
és igénybevételnek lehetnek kitéve 
a munkahelyeken.

A szokatlanul nagy meleg, a 
napokig tartó hőség mindenkit 
megvisel, de rendkívül meg-
terhelően hat a fizikai munkát 
végzők szervezetére. A tartós 
hőségnek sokszor van szerepe 
a balesetek létrejöttében és a 
hőártalmak kialakulásában, ezért 
kiemelten fontos a felkészülés, 
az alkalmazkodás a meleg, forró 
napokhoz.

A Pénzügyminisztérium Munka-
védelmi Főosztályának felhívása 
ezen a linken érhető el.

A projekt az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fi-
nanszírozásában valósul meg a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap kép-
zési alaprész terhére, a projekt, 
illetve a támogatási szerződés 
száma: NFA-KA-ITM-4/2018/TK/05

Sikeresek a gyakorlati 
oktatói képzések és vizsgák 
Csongrád megyében

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=691
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=691
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=691


52019. nyári szám
Aktuális

Tavasszal is készített konjunktúrafelmérést az MKIK GVI 

Optimistábbak a vállalkozások
 

A GDP és a GVI Konjunktúramutató alakulása 
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GDP GVI Konjunktúramutató

A pályázati felhívások keretében olyan, 
alapvetően termelő tevékenységet folytató, 
sikeres és tapasztalt integrátor vagy külpiaci 
mentor vállalatok jelentkezését várjuk, amelyek 
gyakorlati tapasztalataikat megosztva mutatnak 
irányt, ösztönzik, segítik és támogatják, valamint 
saját példájukkal motiválják a mentoráltakat, 
ezzel is elősegítve fejlődésüket. 

A beszállítói és külpiaci mentorok kiválasz-

	

	

 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Elindult a beszállítói- és külpiaci mentorok kiválasztása 

 
2019/06/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszállítói- és külpiaci mentorálás elsődleges célja - a kormányzati célokkal összhangban - hogy 
ösztönözze a kis- és középvállalkozásokat, hogy termelésükkel és/vagy szolgáltatásaikkal magas 
színvonalat érjenek el, be tudjanak lépni a hazai, illetve nemzetközibeszállítói/külpiaci 
termelési/értékesítési láncokba, illetve ilyen irányú tevékenységüket tovább fejleszthessék. A már 
megerősödött, minőségileg magasabb szintet elért KKV saját jogán lesz képes bekapcsolódni a 
nemzetközi munkamegosztásba akár beszállítóként, akár közvetlen exportőrként. Az Országos 
Vállalkozói Mentorprogram e célok eléréséhez csoportos mentorálás keretén belül kíván segítséget 
nyújtani, az egész országot lefedő 20 területi mentor-mentorált csoport létrehozásával. 
 
A Pályázati Felhívások keretében olyan, alapvetően termelő-tevékenységet folytató, sikeres és 
tapasztalt integrátor vagy külpiaci mentor vállalatok jelentkezését várjuk, amelyek gyakorlati 
tapasztalataikat megosztva mutatnak irányt, ösztönzik, segítik és támogatják, valamint saját példájukkal 
motiválják a mentoráltakat, ezzel is elősegítve fejlődésüket.  
 
A beszállítói- és külpiaci mentorok kiválasztása 20 területi egységre bontva (19 megye és Budapest) 
történik. A beszállítói mentorálás során országosan összesen 60 cég, (területi egységenként 3 mentor), 
míg a külpiaci mentorálás során országosan összesen 40 cég, (területi egységenként 2 mentor) kerül 
kiválasztásra. A mentorok toborzását és kiválasztását az MKIK a területi kereskedelmi és 
iparkamarákkal közösen, a megyei programkoordinátorok segítségével valósítja meg. A mentorok 
kiválasztását követően a mentorált vállalkozások kiválasztása külön pályázati felhívás keretében 
történik majd meg. 
 
A pályázati felhívásról és a jelentkezésről bővebb információt a projekt honlapjáról 
www.vallalkozztudatosan.hu és a megyei programkoordinátoroktól lehet megtudni. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 Mrd Ft európai uniós támogatás segítségével 2020 végéig 
megvalósuló projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (2,3 Mrd Ft) az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal (0,2 Mrd Ft), illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal (0,8 
Mrd Ft) konzorciumi együttműködésben valósítja meg. 
 
További információ: 
Répássy Zsuzsanna, szakmai referens ( repassy.zsuzsanna@mkik.hu ) 

Megjelent a beszállítói- és külpiaci mentorok kiválasztására vonatkozó pályázati felhívás az 
Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
beszállítói mentornak olyan gyártó, termelő tevékenységet folytató integrátor vállalkozásokat 
keres, amelyek elkötelezettek a hazai beszállítófejlesztés iránt és kellő tapasztalattal 
rendelkeznek ahhoz, hogy segítsenek másoknak. Külpiaci mentornak az export területén 
sikeres és tapasztalt, saját terméket előállító vállalkozásokat keresünk. A jelentkezéseket a 
www.vallalkozztudatosan.hu címen 2019.07.18-ig lehet benyújtani.  
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tása 20 területi egységre bontva (19 megye és 
Budapest) történik. A beszállítói mentorálás 
során országosan összesen 60 cég (területi 
egységenként 3 mentor), míg a külpiaci mento-
rálás során országosan összesen 40 cég (területi 
egységenként 2 mentor) kerül kiválasztásra. A 
mentorok toborzását és kiválasztását az MKIK a 
területi kereskedelmi és iparkamarákkal közösen, 
a megyei programkoordinátorok segítségével 

valósítja meg. A mentorok kiválasztását kö-
vetően a mentorált vállalkozások kiválasztása 
külön pályázati felhívás keretében történik 
majd meg.

A pályázati felhívásról és a jelentkezésről 
bővebb információt a projekt honlapjáról 
www.vallalkozztudatosan.hu és a megyei 
programkoordinátoroktól lehet megtudni.

A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 
Mrd Ft európai uniós támogatás segítségével 
2020 végéig megvalósuló projektet a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (2,3 Mrd Ft) az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
(0,2 Mrd Ft), illetve a SEED Kisvállalkozás-fej-
lesztési Alapítvánnyal (0,8 Mrd Ft) konzorciumi 
együttműködésben valósítja meg.

További információ:
Répássy Zsuzsanna szakmai referens  

(repassy.zsuzsanna@mkik.hu)

Az MKIK GVI tavaszi konjunktúra-
felmérésének eredményei szerint a 
konjunktúramutató értéke 2019 áp-
rilisában 58 ponton áll, ami a kutatás 
kezdete óta a legmagasabb érték. A 
2817 kutatásban részt vevő vállalkozás 
továbbra is nagyon kedvezőnek ítéli 
meg az üzleti klímát, a 2017 októbere 
óta tartó javuló tendencia tovább 
folytatódott.

A pozitív eredmény elsősorban 
annak köszönhető, hogy a jövő-
beni üzleti helyzetre vonatkozó 
várakozások optimistábbá váltak 
az elmúlt fél év során. A kedvező 
üzleti klímát leginkább a döntően, 
vagy részben külföldi tulajdonban 
lévő, a döntően exportáló, illetve 
az 50 főnél nagyobb méretű cégek 
jelzik. Ágazatok szerint leginkább 
az egyéb gazdasági szolgáltatások 
területén tevékenykedő cégek vá-
rakozásai váltak optimistábbakká 
2018 októberéhez képest.

Mind a jelenlegi, mind a várható 
üzleti helyzetet pozitívabban ítélik 
meg a vállalkozások, mint az előző 
félévben. A jelenlegi üzleti helyzet 
mutatója 5, a várható üzleti hely-
zeté pedig 6 ponttal javult 2018 
októberéhez képest, a jelenlegi 
üzleti helyzet mutatója így most 55 

ponton áll, a várható üzleti helyzeté 
pedig 49 ponton.

A gépberuházások várható volume-
ne 34, míg az építési beruházásoké 
-4 ponton áll. Mindkét mutató ese-
tében visszaesés történt októberhez 
viszonyítva: az építési beruházások 

várható volumene esetében 6, míg a 
gépberuházások esetében 2 ponttal 
csökkent a mutató az előző félévi 
értékhez képest.

A megrendelések várható alaku-
lásával kapcsolatban enyhén pesszi-
mistábbakká váltak a vállalkozások: 

az előző félévhez képest 2 ponttal 
csökkent a mutató értéke, így je-
lenleg 53 ponton áll.

A részletes elemzés IDE kattint-
va elérhető. Ezúton is köszönjük 
a Csongrád megyei vállalkozások 
felmérésben való részvételét.

http://www.vallalkozztudatosan.hu/
mailto:repassy.zsuzsanna%40mkik.hu?subject=
https://gvi.hu/files/researches/569/konj_191_elemzes_190513.pdf
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Aranykoszorús mesterek
Idén először aranykoszorús mester díszokleveleket is átadtak a ka-

mara küldöttgyűlésén a hosszú időn keresztül, egyenletesen magas 
színvonalon végzett, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló 
teljesítményt nyújtó mesterek munkájának elismeréseként. Belányi Gyu-

la autószerelő mestert, Márkus Imre bőrdíszműves mestert, valamint 
Földvári Nagy Sándor központifűtés- és csőhálózat-szerelő mestert 
illette a kitüntető cím és a tisztelet. Ők mindhárman több mint 30 éves 
szakmai múlttal rendelkeznek. Őket mutatjuk most be olvasóinknak.

Édesapja 1964-ben alapított mű-
helyét viszi tovább két fiával a 
kisteleki Belányi Gyula. Az immáron 
aranykoszorús mester szakkép-
zésben is évtizedek óta szerepet, 
munkát vállal. 

A kisteleki mester 1977-ben vég-
zett általános géptervezőként a 
miskolci egyetemen, ezután a 
Magyar Kábel Művekhez került 
Kistelekre, ahol dolgozott gépgyár-
tás-technológusként és műszaki 
osztályvezetőként is. 

– 1980-ban lettem a Szegedi Ká-
belgyár irodavezetője, rá egy évre 
azonban már autóápoló kisiparosként 
dolgoztam édesapám autószerelő 
műhelyében – mondja Belányi Gyula. 
Folytatta a tanulást is, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki 
Karának járműgépész szakát 1985-ben 
fejezte be, és még abban az évben 
autószerelő mestervizsgát tett.

– Két fiam a Győri Széchenyi 
István Műszaki Főiskola elvégzé-
se után, 2000-ben csatlakozott a 
családi vállalkozáshoz, a létszám 
fokozatosan bővült, volt, hogy 14-en 
is dolgoztak nálunk. Ma kevesebben 
vagyunk, de így is öt alkalmazottat 
tudunk foglalkoztatni a családtago-
kon kívül – mondja a szakember.

A családi vállalkozás 4. generációja is feltűnik már a műhely körül 

Belányi Gyula édesapja autószerelő 
mesterségét viszi tovább Kisteleken

Belányi Gyula mindent tud a munkájáról.

Bővült a tevékenység is, először 
autóalkatrész-kiskereskedéssel, 
amelynek felesége az üzletvezetője, 
majd 2008-ban megteremtették a 
műszaki vizsgáztatás feltételeit is. 
Ekkor újabb három gépkocsibeál-

lóval nőtt a műhelyük. A műszakiz-
tatást Gyula fia viszi, míg ő másik 
gyermekével, Csabával a javításért 
felel – a családi kft.-ben mindenkinek 
egyharmad a részesedése.

– Dolog lenne, tudnánk több 
embert alkalmazni, fo-
lyamatosan keressük a 
jó szakmunkást, de ez 
most nagyon nehéz, baj 
van az utánpótlással. 
A tanulóképzésben a 
kezdettől fogva részt 
veszek, ez már a má-
sodik év, hogy nincs 
szakmunkástanulóm 
– avat be a részletekbe 
Belányi Gyula. A „csú-
cson” négy tanulója 
is volt, Kiskunfélegy-
házáról és Szegedről 
is, most is van olyan 
alkalmazottja, aki saját 
nevelés, és a végzés 

után nála maradt dolgozni. Ha lenne 
új jelentkező, tanulmányai befe-
jezése után ő is állást kaphatna a 
kisteleki műhelyben.

– Az aranykoszorús mester dísz-
oklevéllel ezt a közösségi munká-
mat, a tanulóképzésben eltöltött 
évtizedeket is elismerte a kamara, 
a kor önmagában nem hozta ezt a 
díjat – hangsúlyozza Belányi Gyula, 
aki édesapjától vette át az 1964-ben 
alapított műhelyt. Ennek ajtajában 
ott topog már a negyedik generá-
ció is, igaz, Ádám még csak 11 éves, 
és legszívesebben villanyautójával 
furikázik.

Belányi Gyula a Magyar Kézmű-
ves Kamarának megalakulásától 
tagja, elnökségi tagja volt egészen 
a kamara kereskedelmi és ipar-
kamarába olvadásáig. Kamaránk 
autószerelő mesterképzésének 
mestervizsga bizottsági elnökeként 
is tevékenykedik. 
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Földvári Nagy Sándor komplett fűtés-hűtés rendszereket szerel

Földvári Nagy Sándor igazi ipa-
ros családból származik. Az apai 
nagyapja lakatos, anyai nagyapja 
csizmadia-cipész, nagymamája var-
rónő, édesapja pedig cipész volt. 

– Csak suszter, ahogy tréfából 
mondtuk apámra – meséli nevetve. 
– Nekünk a vérünkben van a kézmű-
vesség, a bütykölés. Ezért is bántott 
nagyon, hogy az ötvenes években 
nem szerezhettem szakmát, mi-
után kimaradtam nyolcadikból. 
Megfogadtam, hogy megmutatom, 
akkor is elvégzem a középiskolát és 
szakmám is lesz. Ezt a hozzáállást 
a sportból hoztam magammal. 
Gyenge gyerek voltam, négyen-öten 
vertek hazáig. Elmentem birkózni, 
megerősödtem, hat évig voltam 
megyeválogatott, aztán már nem 
szórakoztak velem. Egyébként is 
olyan minden lében kanál gyerek 
voltam, zenéltem, vitorláztam, csel-
gáncsoztam, néptáncoltam, szóval 
nem unatkoztam. Aztán a sportot 
átváltottam a tudásszerzésre, a 

szakmában is meg akartam mutatni, 
hogy mire vagyok képes – mondta 
el Földvári Nagy Sándor.

Az iskola elvégzése után dolgozni 
kezdett, segédmunkásként sok he-
lyen megfordult, majd Budapestre 
ment központi fűtés- és vízszerelő 
segédnek. Nem szerette Pestet, 
ezért hazatért Szentesre. A barátai 
tanácsára az áramszolgáltatónál 
kezdett dolgozni, mivel ott szakmát 
is lehetett szerezni. 1964-ben már 
villanyszerelőként végzett.

Ez után a helyi gépállomáson kez-
dett dolgozni, ahol megismerte az 
autóvillamosságot is, majd a barom-
fi-feldolgozónál villanyszerelőként 
tevékenykedett. Itt volt lehetősége 
továbbtanulni és fejlődni. 

– Évekig nem néztem tévét, ha 
volt egy kis időm, azonnal olvastam, 
tanultam, előadásokra, tanfolyamok-
ra jártam. Havonta háromezer forint 
körül kerestem, egy háromnapos 
tanfolyam három-, egy ötnapos 
meg ötezer forintba került. De 

A család vérében van a kézművesség, a bütykölés

Földvári Nagy Sándor: A jól elvégzett 
munka felér egy birkózó győzelemmel

A szentesi Földvári Nagy Sándor immáron aranykoszorús központifű-
tés- és csőhálózat-szerelő mester – nem sok ilyen lehet az országban. 
Folyamatosan tanult, áldozott a tudásra, vallja, több lábon kell állni 
szakképzettségben is, ezért is tud a mai napig a topon lenni. Így bánik 
a tanulókkal is, meg akar nekik tanítani mindent.

a tudásszerzésre mindig áldozni 
kell, ezért tud az ember elöl lenni 
a szakmában – vallja az immáron 
aranykoszorús mester.

Tizenöt évet töltött a szentesi 
baromfi-feldolgozónál, 1972-től 
másodállásban, 1977-től pedig 
főállású vállalkozó a mai napig. 
Ahogy teltek az évek, úgy jöttek 
az újabb végzettségek is, kitanulta 
a géplakatos, gépszerelő, a víz- és 
készülékszerelő és a gázszerelő 
szakmát is, központifűtés- és cső-
hálózat-szerelő mesterlevelét pedig 
1986-ban vehette át.

Azóta komplett fűtés-hűtés 
rendszereket szerel, saját terve-
zésű kazánjai vannak. A mester 
úgy látja, az évek során nagyon 
sokat változott a szakma, szinte 
évente vannak újdonságok, akik 
pedig nem képezik magukat, azok 
kihullanak.

Jelenleg rajta, és a szintén vele 
dolgozó fián kívül csak egy alkalma-
zottjuk, illetve három tanulójuk van. 

– Volt idő, hogy tizennyolcan 
is dolgoztunk. Ma már inkább a 
fiatalokra építünk, ők hamarabb, 
könnyebben meg tudják tanulni a 
mai technikát. Csak három tanulót 
foglalkoztatok, mert a gyerekekre 

oda kell figyelni, meg akarok nekik 
tanítani mindent. Főleg azt, hogy 
ne csak egy szakmát tanuljanak ki, 
hanem többet is, a hegesztőtanulón-
kat rábeszéltem, hogy tanulja meg 
a fűtésszerelést is, a fűtésszerelőn-
ket meg a villanyszerelő szakmára 
irányítottam. Én is ezt tanultam, 
több lábon kell állni – vallja Földvári 
Nagy Sándor. Ez a bizonyos több 
lábon állás a válság idején is jól jött, 
akkor majdnem „padlót fogott” a 
vállalkozás. – A fiammal összefogva, 
rengeteg munkával talpra tudtunk 
állni. Én azt mondom, kiemelkedő 
teljesítményt csak kiemelkedő szor-
galommal lehet elérni – mondja az 
aranykoszorús mester.

A kora ellenére még mindig ener-
giával teli vállalkozó Szentesen kívül 
az ország több pontján is dolgozik, 
magánházak mellett csarnokokkal 
is foglalkozik, sőt a szentesi Open 
Hotel energetikai rendszerét is 
ő készítette. Ezek mellett mégis 
arra a legbüszkébb, hogy akiknek 
negyven éve szerelt be kazánt, 
azok ma is őt hívják.

 – Nincs szebb dolog, mint ha 
kész és jól működik egy rendszer. 
Ez felér egy birkózó győzelemmel 
– állítja a mester.
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Márkus Imre szeged bőrdíszmű-
ves több mint hat évtizede kezdett 
ismerkedni későbbi mesterségével, 
a bőrdíszművességgel. Vizsgamun-
káját a múzeum őrzi. Számtalan 
zsűrizett árut készített, évtizedeken 
keresztül járt népművészeti rendez-
vényekre, vásárokba. Precíz, pontos 
munkáját országszerte elismerik.

– 1956-ban, Czinner József bőrön-
dösnél kezdtem elsajátítani a szakma 
gyakorlati fortélyait, három év múlva 
felszabadultam, vagyis végeztem 
– emlékszik vissza a mester, aki 
1963-ban már a Bőrdíszmű Kisipari 
Termelőszövetkezetben dolgozott. 
Munka mellett tanult is, a következő 
évben beiratkozott a Közgazdasági 
Technikum ipari tagozatára.

1968-ban magas elismeréssel 
szerezte meg a mesterlevelet, ez 
ma is ott van a műhely falán, rajta a 
két darab 10 forintos okmánybélyeg-
gel. Vizsgamunkáját a Móra Ferenc 
Múzeum őrzi. 1972-ben váltotta ki 
az iparigazolványt, aminek előfel-
tétele volt a mesterlevél. Mielőtt 
megkapta volna, az engedélyező 
kerületi tanács munkatársai kör-
benéztek, van-e a környéken másik 
bőrdíszműves, hogy ne legyenek túl 
sűrűn a maszekok. Akkor nyitotta 
meg Tarjánban a szárítóüzemét.

Rajta kívül csak néhány bőr-
díszműves dolgozik Szegeden 
– ahogy ő fogalmaz –, szeretnek 
a cipészek is beledolgozni, de ez 
nem mindig sikerül, és időnként 

Hatvanhárom év tapasztalat van a szegedi bőrdíszműves mögött

Márkus Imre bőrövei örök életűek 

náluk köt ki az elfuserált munka. 
Az Osztrovszky utcai, kézműves 
múzeumnak is beillő műhelyében 
1995 óta dolgozik, ottjártunkkor 
egy bőrkabátot foltozott, amely 
ráadásul nem is igazi bőrből ké-
szült, így 10 emberből 9 kidobta 
volna. Ha kérik, megjavítja.

– Számos tanuló került ki a ke-
zem alól, volt, hogy egyszerre 12 
is leste mozdulataimat, közülük 
sokan elismert vállalkozók lettek – 
mondja Márkus Imre. Fia és lánya 
is megszerezte a bőrdíszműves 
szakmát, de Németországban és 

Ausztriában élnek, és nem ezzel 
foglalkoznak. – A fiam átvehetné 
a mesterséget, de sajnos nem 
sok esélyt látok rá – mondja, 
közben családi képeket mutat a 
háromszoros nagypapa, aki a 78. 
életévében jár.

Ma is biciklizik, télen, nyáron min-
dennap azzal jár be a műhelybe. Új 
darabokat már ritkábban rendelnek 
tőle, de ha éppen nincs javítanivaló, 
akkor szívesen készít női és férfi 
pénztárcákat, kulcstartókat. És 
persze öveket igazi marhabőrből, 
egy szép darabot meg is mutat, 

amelyért hamarosan jön egy régi 
orvos kuncsaftja.

– Ez örök élet, nem törik el benne 
egy hét múlva a kemény papír, és 
a csatja is mindent kibír – mondja 
büszkén.

Márkus Imre életében számtalan 
zsűrizett árut készített, évtizedeken 
keresztül járt népművészeti rendez-
vényekre, vásárokba. De sok nagy 
cég is rendelt tőle, emblémával 
ellátott portékái népszerűek és 
tartósak voltak – precíz, pontos 
munkáját országszerte értékelték, 
és ma is elismerik.

Márkus Imre 78 évesen is aktív
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Május 24-én rendezték meg a XII. 
Nemzetközi Építésügyi Konferenciát 
Szegeden, a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a kamara 
mellett működő Enterprise Europe 
Network Dél-alföldi Regionális 
Iroda, a Csongrád Megyei Építész 
Kamara és a Csongrád Megyei 
Mérnöki Kamara szervezésében. 
Másnap hagyományosan a Szögedi 
Építők Napját rendezték meg.

Az Építők Napjához kötődő kétna-
pos rendezvény első napján építés-
ügyi konferencia zajlott, immár 12. 
alkalommal „Szeged fejlesztései az 
árvízi újjáépítésre alapozva” címmel 
a kamara székházában, ahol Bodor 
Dezső, a Csongrád Megyei Mérnöki 
Kamara elnöke és Schulcz Péter, a 
Csongrád Megyei Építész Kamara 
elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A délelőtt során dr. Kozák Péter 
és Láng István előadása után a sze-
gedi nagy árvíz utáni újjáépítésben 
segédkező országok képviselői kö-
szöntötték a résztvevőket: dr. Karsai 
Krisztina, az Osztrák Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja, Pál József, az 
Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzul-
ja és Eric Blin, a Francia Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja. A konferencia 
ünnepi mozzanataként átadták az 
idei Vedres István-díjat. Az egykori 
szegedi városi főmérnökről elnevezett 
elismerést négyen vehették át: Balo-
gh Tünde okleveles építészmérnök, 
Vesmásné Zákányi Ildikó okleveles 
építészmérnök, Kocsis András Balázs 
okleveles építőmérnök és dr. Szőllösi 
Béla okleveles építészmérnök. 

A kávészünetben Lauscher Lipót 

Építésügyi konferencia és Szögedi Építők Napja 

Az árvízi újjáépítésre is emlékeztek 

– Szeged árvízi fotográfusa című kiál-
lítását nyitotta meg prof. dr. Blazovich 
László, Szeged díszpolgára, város- 
és településtörténész, a Csongrád 
Megyei Levéltár ny. igazgatója. A 
délelőtti programblokkban Bodor 
Dezső, Nagyiván Ferenc, Tajti Péter, dr. 
Bálint Ákos és Tóth Vilmos előadását 
hallgathatták meg a résztvevők. A 

délután folyamán az aktualitásoké 
volt a főszerep: Füleky Zsolt, Kolossa 
József DLA, Eltér István, Nagy Sándor, 
Sz. Fehér Éva és Gombos Ervin előadá-
saiból értesülhettek a jelenlévők a 
múlt-jelen legfontosabb (nemcsak) 
építőipari történéseiről.

A konferencia másnapján, szom-
baton rendezték meg – a Csongrád 

Megyei Mérnöki Kamara, a Csong-
rád Megyei Építész Kamara és a 
Csongrád Megyei Építéstudományi 
Egyesület közös szervezésében, a 
CSMKIK ipari tagozatának támoga-
tásával – a Szögedi Építők Napját. 
A helyszínt immár hagyományosan 
a Gellért Szabadidőközpont biz-
tosította. A mérnökök, építészek, 
vállalkozók és az önkormányzati 
dolgozók családtagjaikkal együtt egy 
kellemes napot töltöttek el, ideális 
sportidőben és remek hangulatban. 
A programok között szerepelt páros 
teniszkupa és kispályás fociverseny, 
illetve bográcsos főzőverseny. A 
gyermekek szórakozásához az arc-
festés és a különböző ügyességi 
és kreatív játékok járultak hozzá. 

A résztvevők értékelése szerint 
mind a konferencia, mind az építők 
napi program sikeres rendezvénynek 
bizonyult.
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A Legrand Zrt. a hagyományos 
kapcsolók gyártásától elindulva 
ma már komplett rendszerek, 
IoT eszközök és okos otthonok 
kivitelezésén keresztül jó pél-
dája a megújulásnak. A Legrand 
jelmondata: hagyomány és inno-
váció, melyet a magyar tudás és 
munkaerő egyesít.

A Legrand Zrt. számára felelős-
ség, hogy mindig olyan terméke 
kerüljön a hazai és nemzetközi 
piacokra, melyek a legmagasabb 
minőséget és biztonságot adják 
vásárlói számára. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ma már szinte nincs 
olyan család, vagy vállalkozás 
hazánkban, aki élete során ne 
találkozott volna valamelyik ter-
mékünkkel. Számunkra fontos 
a Legrand név mögötti bizalom 
megtartása, ezen dolgozunk 100 
éve Magyarországon. 

A Legrand tervez, gyárt és ér-
tékesít villamosszerelési anya-
gokat, székhelye Szentesen, 
belföldi értékesítési központja 
Budapesten található. Kontakta, 
Kontavill, majd az 1992. évi sikeres 
privatizációt követően a Legrand 
Csoport tagjaként folytatja mun-
káját. A multinacionális vállalat, 
a Legrand Csoport a klasszikus 
villanyszerelési és kisfeszültségű 
villamosszerelési termékek piacán 
vezető helyen áll a világban, de 
számtalan új üzleti szegmensben 
– szünetmentes áramforrások, 
energiaelosztás, kábelmenedzs-
ment, IT rendszerek és intelligens 
otthonok – is vezető szerepet tölt 
be. Árbevételünk jelentős része 
exportértékesítésből származik, 
termékkínálatunkat 35 000 külön-
féle, évi 20 millió darab eladott 
termék alkotja. 

Digitalizált jövő a Legrand 
intelligens termékeivel

Az egyedi és társadalmi hasz-
nosság, a hosszú távon fenntart-
ható fejlődés, innováció és minő-
ség a legfontosabb vezérszavak 
számunkra a termékeink teljes 
életciklusában. Mi a Legrandnál 
ezt úgy nevezzük, hogy a szakmai 
ismereteken felül a vállalat „lelke” 
is beépítésre kerül a termékek-
be. Az utóbbi évek számos új és 
megújult termékcsaládot hoztak 
partnereink számára. 

A Legrand termékeiben mindig 
megjelenik a kor igényeit megha-
ladó innováció. Termékei sorra 

nyernek díjakat, menedzsmentje 
vezetési elismeréseket kap, a 
Legrand pedig, mint munkáltató, 
számos CSR díj birtokosa is.

Innovatív technológia, megbíz-
hatóság és stílus, amit a Legrand 
kínál vásárlóinak. A Legrand célja, 
hogy megújítsa és népszerűsítse 
az okos megoldásokat, ezért a kor 
technológiai igényeit meghaladó 
módon folyamatosan fejleszti 
termékeit. A Legrand alapelvei 
között van a magas minőség iránti 
elkötelezettség, a kreativitás, és 
a vásárlóink részére a minőség-

tudatos iránymutatás egyaránt. 
A Legrand a termékein keresz-

tül mutatja meg nekünk, hogy 
valóban létezik kényelmes és 
biztonságos okos otthon, ráadásul 
elérhető áron. Aki Legrand okos 
terméket vásárolt és használ, már 
tudja: neki is lehet csúcsmodell 
okos villamossági terméke és 
rendszere, megfizethető áron. 

Tudjon meg Ön is többet  
a Legrand termékekről  

a www.legrand.hu oldalon.

http://www.legrand.hu/
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Negyedik ízben kerül megrende-
zésre a Open4Business nemzetközi 
üzletember-találkozó Pécsett. A 
rendezvény fókuszában a gépipar, 
az ICT, a női vállalkozások, a krea-
tív ipar és a klaszterek állnak. Az 
eseményre ezúttal október 3–4. 
között kerül sor.

A nemzetközi üzletember-ta-
lálkozó mellett más kísérő ren-
dezvényre is sor kerül:

– IT konferencia,
– ír–magyar üzleti nap,
– szellemi tulajdonvédelmi (IPR) 

workshop,
– DesignPécs Hét,
– nemzetközi klaszter találkozó,
– networking események (díj-

mentesek a B2B találkozó és a 
konferencia résztvevőinek).

Bővebb információ: www.csm-
kik.hu/kiallitasok

Az 57. Nemzetközi AGRA me-
zőgazdasági és élelmiszeripari 
kiállítás (augusztus 24–29.) kereté-
ben rendezik meg augusztus 
27-én a Meet4Business 
AGRA nemzetközi üzlet-
ember-találkozót Gornja 
Radgonában, Szlovéni-
ában. A kiállításra több 
mint 1800 kiállítót várnak 
a szervezők.

Az idei rendezvény fókuszában 
a következő témák állnak:

– digitális mezőgazdaság,
– az agrofood szektor digita-

lizációja,

– nemzetközi gazdaság,
– a mezőgazdaság új techno-

lógiái,
– generációs megújulás,

– új termelési és fel-
dolgozási technológiák,

– élelmiszerek a kö-
zelből,

– organikus mezőgaz-
daság,

– körkörös gaz-
daság.

Bővebb informá-
ciók: www.csmkik.
hu/kiallitasok

Workshopokon mutat-
ták be a RILIAM projekt 
(Regional Innovation Labo-
ratory for Industrial Auto-
mation and Mechatronics, 
HUSRB/1602/41/0012) ke-
retében kialakított labora-
tóriumokat Szegeden és 
Szabadkán. A 20 hónapos 
futamidejű projekt egyik cél-
kitűzése volt, hogy két inno-
vatív kompetencialaboratóriumot 
hozzanak létre a határ két oldalán 
az automatizálási és a mechatroni-
kai cégek számára. A laboratórium 
eszközeit a vállalkozások kipróbál-
hatják, megtanulhatják kezelni, 
mielőtt saját vállalkozásukban is 
használnák őket. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Műszaki Karán június 12-én mutatták 
be a fejlesztést, ami az élelmiszer-
iparban alkalmazott ipari robotika 
használatára fókuszál. A másik 
laboratóriumot a Szabadkai Műszaki 

A The Sound of Business projekt 
team tagjai május végén találkoztak 
Olaszországban, ahol a projekt-
partnerek és a külső szakértők 
egy-egy hetes kísérleti képzésen 
vettek részt. A tréning fő célja a 
tananyag valóságban történő teszte-
lése volt, amely összeköti a projekt 
ciklus menedzsment módszert az 
üzleti készségek fejlesztését és a 
rockzenét.

Az interaktív, gyakorlatorientált 
képzés biztosította a résztvevőknek, 
hogy megosszák gondolataikat, öt-
leteiket egymással, közösen vitassák 
meg a témákat, és visszajelzéseket 
adjanak a tananyagra, amely a fel-
nőttek önfoglalkoztatását (és annak 
szándékát) segíti.

Szeptemberben újabb workshopot tartanak

Laborbemutatókkal 
folytatódott a RILIAM projekt

Szakfőiskolán avatták június 21-én, 
és az összeszerelési technológiák 
automatizálására, robotizálására 
összpontosít.

A RILIAM projekthez kapcsoló-
dóan a CSMKIK Székházban szep-
tember 19-én egy újabb works-
hopot tartunk, melynek témája 
a HR – A jövő cégének szervezete, 
humán erőforrás kockázata. Ezt 
követően október 29-én a CE-
jelöléssel foglalkozó tréningekre 
várjuk az érdeklődő vállalkozók 
képviselőit.

Egyedülálló, művészeten és zenén alapuló innovatív üzletfejlesztési és menedzsment tananyag készül 

Sikeres kísérleti tréning Olaszországban

Az alkalmazott módszer a PCM 
szakaszain alapul: programozás, 
koncepcióalkotás, tervezés, finan-
szírozás, megvalósítás és értékelés. 
A teszttréning résztvevői ezeket 
a lépcsőket követve hívták életre 
üzleti ötletüket, az ötleteléstől a 
végső megvalósításig. Az egyes 
lépéseket a rockzene legnagyobb 
ikonjainak példáján és jó gyakorla-
tain keresztül szemlélhették meg, 
pl.: Pink Floyd, Queen, David Bowie, 

The Beatles stb. Az interkulturális 
tanulási folyamatot erősítették az 
élőzenés előadások és a szabadtéri 
tevékenységek.

Az összegyűjtött ötletek és 
visszajelzések alapján kerül majd 
finomításra a kidolgozott tananyag, 
amely így kapja majd meg végleges 
formátumát. Ez az egyedülálló, mű-
vészeten és zenén alapuló innovatív 
tananyag szabadon felhasználható 
lesz az üzleti fejlesztés, vagy a me-

nedzsment tudás elmélyítésére, 
valamint az önálló vállalkozói kez-
deményezések megvalósítására.

A hivatalos projekt honlap is vég-
legesítésre került a kísérleti képzés 
során, így a továbbiakban itt is 
követheti a projekt előrehaladását: 
http://soundofbusiness.eu/

Open4Business nemzetközi 
üzletember-találkozó Pécsett

Meet4Business Agra Szlovéniában

http://csmkik.hu/kiallitasok/
http://csmkik.hu/kiallitasok/
http://csmkik.hu/kiallitasok/
http://csmkik.hu/kiallitasok/
http://soundofbusiness.eu/
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Pályázati figyelő
Augusztusban új körrel foly-

tatódik a munkahely-teremtési 
pályázat

2019-ben két fordulóban pályáz-
hatnak a vállalkozások az NFA-2019-
Kkv mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok munkahelyteremtő beruházá-
sainak támogatása programjában. 
A tavaszi fordulóban 98 vállalkozás 
jutott támogatáshoz, ebből 3 volt 
Csongrád megyei nyertes. 

Augusztusban újabb kiírást hir-
detnek meg, amelynek keretében 
további 3,5 milliárd forint támo-
gatásra pályázhatnak a cégek új 
munkahelyek létrehozására. A 
program keretében elnyerhető 
támogatás mértéke új munkahe-
lyenként 1,7 millió forint. Ez az 
összeg a kiegészítő támogatások-
kal 3,6 millió forintra emelkedhet. 
A vissza nem térítendő támo-
gatás keretében többek között 
új eszközök, gépek beszerzése, 
ingatlanvásárlás, bérleti díjak, vagy 
lízingköltségek is elszámolhatók.

A pályázat beadására augusz-
tus 1-jétől szeptember 5-ig van 
lehetőség. A kiírásról további 
információ ITT olvasható.

Aktuális pályázatok
· GINOP-4.1.3-19 Napelemes 

rendszer telepítésének támoga-

tása mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknak (Beadási határidő: 
2020. szeptember 30.)

· GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki 
program pályakezdők támoga-
tására (Beadási határidő: 2020. 
március 31.)

· GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása (Be-
adási határidő: 2019. december 2.)

· GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti 
Technológiai és Szellemi Tulajdon 
kockázati tőkeprogram

· GINOP-8.2.3-17 Specializált seed 
és pre-seed befektetési tőkealap 
induló IKT vállalkozások számára 
új ötletekhez, új piacra lépéshez 
kockázati tőkeprogram

· GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét 
Pénzügyi Program (Beadási határ-
idő: 2020. október 1.)

· GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiai 
korszerűsítése célú hitelprogram 
(Beadási határidő: 2020. novem-
ber 1.)

· GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás 
ösztönzése célú hitelprogram 
(Beadási határidő: 2020. június 30.)

A pályázatokról további infor-
máció a www.palyazat.gov.hu 
oldalon olvasható.

Kamaránk i3 Klubjának május végi 
eseményén Kirizs Tibor (Értő Kft.) pályá-
zatíró mutatta be az aktuális kiírásokat.

A vállalkozások számára uniós 
és hazai források is elérhetőek fej-
lesztési terveik finanszírozásához. 
Az alábbiakban összegyűjtöttük az 
aktuálisan elérhető kiírásokat.

A GINOP programban jelenleg vál-
lalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú online 
üzleti szolgáltatások terjesztésének 
támogatása (GINOP-3.2.2-8.2.4-16), 
pályakezdők gyakornoki programjára 
(GINOP-5.2.4-16), valamint mikro-, kis- 
és középvállalkozásoknak napelemes 
rendszerek telepítésére (GINOP-4.1.3-19) 
nyerhető el uniós támogatás.

Emellett augusztustól újra elérhető 
lesz a mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok munkahelyteremtő beruházásai-
nak támogatására kiírt NFA-2019-KKV 
pályázat, ahol 2 fős létszámnövelés 
esetén személyenként 1,7 milliós esz-
közbeszerzésre, telephelyfejlesztésre 
fordítható támogatás nyerhető el. 
Júliusban pedig megjelenik az NKFIH 
2019-1.1.1-PIACI KFI pályázata, ami 
piacvezérelt kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységet ösztönző 
konstrukció.

Kamaránk rendezvényén a vál-
lalkozások nagy számban érdek-
lődtek a forrásszerzés lehetősége 
iránt. Gyakorlatias megközelítésben 
kaptak tájékoztatást arról, mikor, 
mire, hogyan érdemes pályázniuk. 
Az előadás anyaga honlapunkon a 
rendezvény meghirdetésénél a lap 
aljára gördítve ITT érhető el.

Nyáron sem szünetelnek  
a pályázati lehetőségek

A nyertes cégek 80 százalékos 
intenzitású támogatáshoz jutot-
tak. Ők egyebek mellett telephely 
vásárlására, hőszigetelésre és 
fűtés-korszerűsítésre, saját fej-
lesztésű zsaluzási technológia 
piaci bevezetésére, panziófel-
újításra, alapanyag és alkatrész 
beszerzésére, valamint trailer 
vásárlására fordíthatják az 5 éves 
futamidőre megítélt összegeket. 
A kamarai pénzügyi alapokból 
kihelyezett forrásokból Szeged 
mellett Makóra, Szentesre, Hód-
mezővásárhelyre, Szegvárra, sőt 
Felgyőre is jutott.

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara továbbra is várja 
a kamarai tagok pályázatait gaz-
daság- és kereskedelemfejlesztési, 
valamint innovációs témákban. 

A soron következő elbíráláson 
azon pályázatokat terjesztik elő, 
melyeket 2019. augusztus 9-ig 
hiánytalanul benyújtanak.

Az igényelhető maximális tá-
mogatási összeg 10 millió Ft, a 
támogatási intenzitás 80%. A 
vállalkozások a kapott pénzügyi 
segítséget kamatmentesen, 5 éves 
futamidővel tudják használni. Idei 
újítás, hogy már az újonnan belé-
pő, önkéntes kamarai tagvállalko-
zások is pályázhatnak a kamarai 
pénzügyi alapok forrásaira.

A pályázati kiírás megtalál-
ható a http://www.csmkik.hu 
weboldalon. 

Bővebb információ telefonon a 
62/554-250 számon, a 121-es mel-
léken kérhető.

Több mint 61 millió forint 
támogatás a kamarától

Összesen 12 önkéntes kamarai tag vállalkozás nyert forrást fej-
lesztéseire idén a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
pénzügyi alapjából. Az eredményesen pályázók a legkülönbözőbb 
célokra kaptak visszatérítendő támogatást a gazdasági önkormányzat 
országosan is egyedülálló konstrukciójából. Az odaítélt támogatási 
keret már meghaladta a 61 millió forintot.

https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere
http://www.palyazat.gov.hu/
http://csmkik.hu/esemenyek/i3-klub-palyazatokrol-erthetoen/
http://www.csmkik.hu/
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Tizedik alkalommal hirdeti meg 
pályázatát a Dél-alföldi Innová-
ciós Díjra a Magyar Tudományos 
Akadémia Szegedi Akadémiai Bi-
zottságának elnöksége a régió 
három (Bács-Kiskun, Békés, Csong-
rád megye) kereskedelmi és ipari 
kamarájával, valamint a Dél-alföldi 
Regionális Innovációs Ügynökség 
Közhasznú Egyesülettel együttmű-
ködve. A pályázat célja a dél-alföldi 
régióban a vállalkozások, valamint 
a feltalálók által a három megye 
területén létrejött szellemi alko-
tások elismerése, és az innovációs 
tevékenység, illetve a technológiai 
transzfer támogatása. A pálya-
munkák feltétele, hogy új, saját 
feltalálói tevékenységen alapuló, 
iparilag alkalmazható és piacképes 
megoldást tartalmazó innovációs 
eredményt kell tartalmazniuk.

Az elmúlt évben a cégek között 
a hódmezővásárhelyi Csomiép Kft., 
míg a természetes személy kategó-
riában a kecskeméti Muhi Kristóf 
nyerte el a Dél-alföldi Innovációs 
Díjat. Előbbi saját fejlesztésű vas-
beton szádcölöpével nyerte el az 
elismerést, amely a műszakilag ha-
tékony kialakítás mellett esztétikus 
megjelenítést is biztosít partfalak 
megtámasztására, valamint a víz-
partok erózióvédelmére, és fontos 
szerepe lehet az élővíz-partok re-
habilitációjában, de sport- és sza-
badidős létesítmények építésekor 
is. Muhi Kristóf pályamunkája egy 
okostelefonos alkalmazás és egy 
webplatform keveréke, amely 3D-s 
modellezést, animációt és videókat 
alkalmaz: ipari területen a vizuális 
minőség-ellenőrzést, kereskedelmi 
területen a hatékony promóciós 

Október végéig 
meghosszabbították a banki 
adategyeztetés határidejét
Négy hónappal, október 31-ig 

tolták ki a banki adategyeztetés 
határidejét a törvénymódosítással, 
amit június 25-én fogadtak el. A vál-
toztatás a hatékony végrehajtás és 
a még szükséges ügyfélátvilágítás 
megfelelő elvégzése érdekében 
egy új értesítési kötelezettséget 
is bevezet: a szolgáltatóknak a ha-
tályba lépést követő 3 napon belül 
tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, 
akiknek az esetében az átvilágítás 
még egyáltalán nem vagy nem 
teljes körűen történt meg. Így az 
érintett ügyfelek egyértelműen 
értesülnek a hiányzó adatok és 
nyilatkozatok pótlására vonatko-
zó kötelezettségükről és annak 
meghosszabbításáról október 31-ig.

17,5%-ra csökkent a szocho 
július 1-jétől 
Megjelent a 2019. évi XLVIII. törvény 

a szociális hozzájárulási adó mértéké-
nek csökkentéséről és az ezzel össze-
függő más törvények módosításáról. 
A jogszabály értelmében július 1-jétől 
2 százalékponttal, a jelenlegi 19,5-ről 
17,5 százalékra csökken a szociális 
hozzájárulási adó mértéke. 

A törvény a Magyar Közlöny 2019. 
évi 105. számában jelent meg.

Útmutató a nyári 
diákmunkához és 
a hőségriasztás alatti 
munkavégzéshez
A nyári időszak beköszöntével 

aktuális téma a hőségben történő 

munkavégzés és a diákmunka. 
Ezen témákhoz kapcsolódva sze-
retnénk a vállalkozások figyelmé-
be ajánlani néhány tájékoztató 
anyagot:

A Pénzügyminisztérium (to-
vábbiakban: PM) Munkavédelmi 
Főosztálya a hőségben végzett 
munka veszélyeiről és megelőző 
intézkedéseikről rövid összefoglalót 
készített, ami ITT érhető el.

A nyári diákmunka kapcsán a 
PM Munkavédelmi Főosztálya és a 
Foglalkoztatásfelügyeleti Főosztálya 
is egy-egy hasznos összefoglalót 
állított össze, továbbá a témával 
kapcsolatban a NAV-nál is megjelent 
egy rövid tájékoztató. 

·  A nyári diákmunkák munka-
védelmi kérdésiről szóló PM 
tájékoztató ITT érhető el.

·  A „Tudnivalók a nyári diákmun-
kákról” c. PM összefoglaló anyag 
ITT érhető el.

·  A NAV által „Diákként dolgozni” 
című, a nyári diákmunkához 
kapcsolódó tájékoztató anyag 
ITT érhető el.

NAV üzemanyagárak
Ha a személyi jövedelemadó tör-

vény hatálya alá tartozó magán-
személy az üzemanyagköltséget a 
közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az 
üzemanyagról számlát beszerezni.

2019. július 1-je és július 31-e kö-
zött alkalmazható üzemanyagárak:

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 
414 Ft/l

Gázolaj 415 Ft/l
Keverék 451 Ft/l
LPG-autógáz 241 Ft/l

A már működő szállodáknak 
július elsejéig kellett regisztrálniuk 
a nemzeti turisztikai adatszolgál-
tató központ (ntak) rendszerébe. 
A regisztrációs időszak után, a 
szállodáknál július 1-jétől elindult 
a digitális adatszolgáltatás. Ezt 
követően szintén egy-egy hóna-
pos regisztrációs időszak után 
október 1-jétől a panziók, 2020. 
január 1-jével pedig a kempingek, 
üdülőházak, közösségi szálláshe-
lyek, falusi és egyéb szálláshelyek, 
tehát a teljes szálláshely-szolgál-

és digitalizált rendszer nagyban hozzá-
járul a turizmus versenyképességéhez, 
a szálláshely-szolgáltatási szektor 
fehéredéséhez és a szolgáltatók 
adminisztrációs és adóterheinek 
csökkentéséhez. Ez teremti meg a 
lehetőségét annak, hogy jövő évtől 18 
százalékról 5 százalékra csökkenhet 
a szálláshely-szolgáltatás áfája.

Az MTÜ az új digitális adatszol-
gáltatási rendszer gördülékeny és 
zökkenőmentes bevezetése érdeké-
ben információs honlapot indított: 
https://info.ntak.hu/ címen elérhető.

Új, saját feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag 
alkalmazható, piacképes megoldásokat várnak

Már lehet pályázni  
a Dél-alföldi Innovációs Díjra 

célokat, míg az oktatásban a tan-
anyag élményszerűvé tételét segíti.

A kiíráson II. díjat nyert a kecs-
keméti Albadent Fogászati Kft. és 
a szentesi Denti System Kft. közös 
pályázata a „FIXFOGSOR® – Proté-
zisrögzítés-rendszer saját fejlesztésű 
Stabile1 miniimplantátumokkal” 
elnevezésű innovációjukkal, valamint 
oklevéllel jutalmazták a SolvElectric 
Technologies Kft.-t is, az „Integrált 
növénytermesztési technológia fej-
lesztése vertikális gazdaságokban 
SolveSUN növénytermesztési LED 
lámpák” című pályázatával.

Az idei pályamunkákat szep-
tember 30-ig várja a Szegedi Aka-
démiai Bizottság. A díjosztásra 
a hagyományoknak megfelelően 
a Magyar Tudomány Ünnepének 
alkalmából, novemberben kerül 
sor a Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházában.

A meghirdetett pályázattal kap-
csolatos információk az MTA SZAB 
honlapján a pályázatok oldalon 
(http://tab.mta.hu/szegedi-terule-
ti-bizottsag/feladatai/palyazatok/) 
megtalálhatók.

tatási szektor digitálisan szolgáltat 
forgalmi statisztikai adatot.

Mint a Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) felhívta a figyelmet, az egységes 

Jogszabályfigyelő

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=691
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=690
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=689
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
http://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/feladatai/palyazatok/
http://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/feladatai/palyazatok/
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„Csónakcsatát, csigaversenyt és sárkány-
eresztést” is rendeztek a szegedi partfürdő 
megnyitóján, 1912. június 30-án. Kezdetben 
„fizetett csábítók” csalták a vízbe a vendé-
geket, a fürdőkosztümök hosszát pedig 
„erénybizottság” ellenőrizte. A strand 
történetét, korabeli hírlaptudósításokból 
is idézve, Bátyai Gitta írta meg A hídon át 
Újszegedre című könyvében.

„Nagy porond, Újszegedi partfürdők, 
Strandfürdő, Városi partfürdő, Strand, Svábok 
porondja néven emlegették 1830 óta a két 
híd közötti újszegedi partszakaszt.

1911 nyarán merült föl a gondolat, hogy 
nincs kihasználva a Tisza bal partja fürdés és 
sportolás céljára. A ragyogó homokos terület 
elhagyatva állt, pedig a part menti vízfelület 
sekély volt és melegebb 2-3 °C-kal, mint a sze-
gedi parton. Gyermekeknek is előnyösebb volt, 
és adott volt a lehetőség, hogy nők és férfiak 
együtt fürödjenek. Voltak, akik fölismerték a 
nagyszerű lehetőséget, s fürdőtelep tervezetét 
nyújtották be a tanácsnak.”

Így kezdődik Bátyai Gitta A hídon át Új-
szegedre című könyvének (Szeged, 2008) 
első fejezete. A Partfürdő és kasztstrandok, 
Termálfürdő, SZUE (Ligetfürdő) című, 35 oldalas 
tanulmány csokorba szedi a strand történetének 
legfontosabb eseményeit. A partfürdő fejlődése, 
az uszoda megépítése mellett önálló fejezetet 
szentel az úszó- és vízilabdasikereknek, a turul-
játék (szegedi találmány!) térhódításának, a vízi 
rendészet, a séta- és átkelőhajók működésének, 
sőt a „döghalászok” kevéssé szívderítő, ám annál 
szükségesebb ténykedésének is.

A korabeli sajtóból idézve (a forráshelyek meg-
jelölésével) színes képsorok idézik föl az 1912-ben, 
Péter-Pál napján (június 30.) megnyitott partfürdő 

A stresszről beszélgettek a Női Vezetői Klubban
„Tele van a hócipőm…” 

címmel tartott előadást 
Schádné Zámolyi Judit 
szakpszichológus június 
5-én a CSMKIK Női Veze-
tői Klub és a Humán Klub 
közös rendezvényén. 
A jelentős érdeklődés 
mellett zajló találkozó 
központi témája korunk 
népbetegsége, a stressz 
volt. Az előadáson szó-
ba került egyebek mel-
lett, hogy a különböző 
fejlődési szakaszokban 
milyen formában jelent-
kezhet a feszültség az 
életünkben, milyen ha-
tással van a stressz az 
egészségünkre, hogyan 
jelentkezik a szorongás, 
a depresszió. És persze 
különböző stresszoldó 
technikákat is megismerhettek a résztvevők. 
Az előadótól kérdezhettek is az érdeklődők, 

többen kíváncsiak voltak például arra, hogyan 
választható szét a munkahelyi és a magánéleti 

stressz, és hogyan oldhatja fel az őt érő feszültsé-
get egy magányosan dolgozó egyéni vállalkozó. 

A Somogyi-könyvtár polcairól

„Trikója túl mélyen van kivágva…”

hangulatát. A Szegedi Napló, Délmagyarország, 
Szegedi Új Nemzedék, Színház és Társaság sűrűn 
írtak a strandéletről. (A felsorolt lapok megta-
lálhatók a Somogyi-könyvtár gyűjteményében.)

Élénk színű parti sátrak és házikók, fölzászló-
zott úszóház, zuhanyok és iszapfürdő, kerekeken 
járó kabinok „kulisszája” előtt zajlott a megnyitó 
ünnepség, amelynek műsorában „úszóverseny, 
csónakcsata, vízipóló, csigaverseny és sárkány-
eresztés” is szerepelt. A muzsikát a szegedi 
honvédzenekar szolgáltatta.

A pancsolás népszerűsítésére bájos ötletek 
születtek. „Kezdetben tiszai „csábítók” működtek, 

akiknek a szervezők napibért fizettek, hogy 
fürdőzésükkel csábítsák a strandra a közönsé-
get. Néhány fiatalember a szomszédos tenisz-
pályákról is becsábította a hölgyközönséget, 
amely meg is fürdött a férfiakkal.” 

Képzelhetjük, hogyan esett a lubickolás a 
korabeli „fürdőkosztümökben.” „Az urak bő 
trikóanyagból készített, térden alul érő ruhát 
hordtak, amely még félszoknyaszerű pótlékkal 
is el volt látva. (…) Fejüket utcai szalmakalap 
védte a melegtől. A kosztümöt kiegészítette 
egy fekete vagy sárga bagariacipő. A hölgyek!... 
Százrétű kartonruhában élvezték a fürdés 
örömeit, s már az is bajnak számított, ha férfiú 
jelenlétében másztak ki a vízből.”

Az „erénybizottság”, vagyis az erkölcs-
rendészet így is talált kivetnivalót a napozók 
megjelenésében. „Uram, tessék a dresszé-
nek balvállát is fölgombolni”, „kérem ez a 
fürdőruha 17 milliméterrel rövidebb, mint 
ami meg van engedve”, „trikója túl mélyen 
van kivágva”.

A szigorú etikett keretei között azért strand-
szépségversenyt is rendeztek: 1925 nyarán a 
költő Juhász Gyula is tagja volt a bíráló bizott-
ságnak, s elérte, hogy Ipar utcai „földije”, az 

akkor 16 esztendős Mezei Mária (a későbbi ünnepelt 
színművésznő!) legyen a győztes. „A csúnyasági 
versenyt ugyanakkor Juhász Gyula nyerte…”

A tiltott vizekre merészkedő úszók kedvét kö-
zépkori várvédőktől vett módszerrel igyekeztek 
elvenni. „…elrendelték, hogy az összes hajón 
olvasztott szurkot vagy sűrű kátrányt tartsanak 
készenlétben. Ha egy úszó megközelíti a hajókat, 
öntsék le, hogy a partra érkezésük esetén meg 
legyenek jelölve. Így a szurkos, kátrányos fürdő-
zőket a rendezőség meg tudta büntetni” – írja 
könyvében Bátyai Gitta.

Nyilas Péter

Fürdőruhás hölgyek a szegedi partfürdőn, A Társaság 
című szépirodalmi és kritikai hetilap 1916. július 23-i szá-
mából. A Tisza partján című írást 11 fotóval illusztrálták.

 (A Somogyi-könyvtár gyűjteményéből)
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Nyírócsatlakozási (shear con-
nection) keménység a fa-beton 
padlószerkezetekben

Egy cseh egyetem kifejlesztett 
egy újfajta fa-beton összetett struk-
túrát. Ez a fajta szerkezeti elren-
dezés lehetővé teszi a kompozit 
rendszer terhelhetőségének és 
keménységének többszörösen ma-
gasabb paramétereit, míg a felhasz-
nált anyag mennyisége jelentősen 
csökkenthető. Az egyetem olyan 
építőipari vállalkozásokat keres, 
amelyek érdeklődnek a technoló-
gia iránt, és szívesen alkalmaznák 
saját üzleti tevékenységükben. Az 
együttműködést műszaki segítség-
gel összekapcsolt licencszerződés 
vagy kereskedelmi ügynöki meg-
állapodás formájában képzelik el. 
(TOCZ20171129002)

Egy olasz cég lézertechnológi-
át keres speciális lencseszűrők 
vágására

Egy dinamikus olasz kisvállalkozás 
egy piaci rést szolgál ki vezetőként: 
építészeti fény projektorok és spe-
ciális lencseszűrők (az úgyneve-
zett ,,gobok”) területén vezető. A 
technológia segítségével beltéri és 
kültéri dekorációt biztosíthatnak 
rendezvényekre vagy márkapromó-
ciókhoz. Olyan lézer alapú techno-
lógiát keresnek, amely segítségével 
a lézervágás precizitása növelhető, 
és gyorsabban vághatók ezek a 
színlencsék. (TRIT20190228001)

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

A fenti ajánlatokhoz tartozó 
cégadatokkal kapcsolatban az Ön 
vállalkozásadatainak megadásával 
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, 
telefon,

e-mail cím, weboldal elérhetősé-
ge) bővebb információ kérhető az 
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen 
vagy a 62/554-254-es telefonszámon. 

Szeretne külföldi üzleti partne-
reket találni?

Vegye igénybe az Enterprise 
Europe Network díjmentes szol-
gáltatásait!

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

Adatbázisainkban több mint 6000 
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

Kiemelt ajánlataink:

KERESKEDELMI PARTNERKE-
RESÉSEK

Fémipari termékek,  
fémfeldolgozás, gépipar

Az autóalkatrészek és tartozékok 
nagy- és kiskereskedelmével foglal-
kozó lengyel cég külföldi gyártókat 
és forgalmazókat keres mindenféle 
autóalkatrészhez és tartozékhoz. 
A vállalkozás forgalmazási megál-
lapodást kötne az érdeklődő part-
nerekkel, akik a lengyel piacon 
növelnék termékeik értékesítését. 
(BRPL20190606001)

Több mint tízéves tapasztalattal 
és modern gyárparkkal rendelkező 
ukrán gyártó cég építőipari disztribú-
torokat keres Európából. A gyártott 
termékek: alumíniumépítmények, 
ablakok, ajtók, függönyfalak, csúszó 
rendszerek. (BOUA20190408001)

ICT
Kiterjesztett valósággal foglal-

kozó londoni cég kereskedelmi 
partnereket keres Európában és 
azon kívül az alkalmazás kipró-
bálására egy kereskedelmi ügy-
nöki megállapodás keretében. A 
vállalkozás életnagyságú emberi 
hologramokra specializálódott, 
amelyet egy okostelefon alkalmazás 
segítségével valósít meg. Ez az inte-
raktív technológia lehetővé teszi a 
cégek és a nagyközönség számára, 

hogy történeteket mutassanak be, 
illetve a divatvilág és személyes 
kommunikáció megkönnyítésére 
is alkalmas. (BOUK20190606001)

Élelmiszeripari, mezőgazdasági 
termékek

Jó minőségű söröket gyártó len-
gyel cég ügynököket vagy disztribú-
torokat keres termékei exportjához. 
Termékeit csak természetes össze-
tevőkből készíti: maláta, komló, 
élesztő és víz. (BOPL20190604001

Egy bolgár konzervgyártó új pia-
cokra lépne be kereskedelmi ügynö-
kök segítségével. A főként marinált 
konzervekre specializálódott vállal-
kozás több mint 15 éve működik 
Bulgáriában. (BOBG20190606002))

Elektromos és elektronikai ter-
mékek

A kereslet növekedésének kö-
szönhetően egy elismert német 
specialista az Európai Unión belül 
alvállalkozót vagy kapcsolóbe-
rendezések, valamint mérési és 
vezérlőelemek gyártóját keresi. 
(BRDE20190606001)

Egyéb
Egy német cég kiváló minőségű 

csúszásgátló rendszert fejlesztett 
ki. A vállalat csúszásgátló sprayket 
gyárt, amik alkalmasak a fürdő-
szobák és fürdőkádak, valamint 
a padló és a lépcsőfokok csúszás-
mentesítésére. A cég országon-
ként értékesítené a disztribúciós 
jogokat, beleértve az árukat, közös 
vállalati megállapodások és beszer-
zési megállapodások formájában. 
(BODE20190529001)

Egy cseh kisvállalkozás kifejlesz-
tett egy nagy hatékonyságú lég-
tisztítót, amely otthoni, irodai és 
szállodai használatra is alkalmas. 
A szabadalmaztatott légtisztító 
innovatív technológián alapul, amely 
háromféle szűrőt kombinál. A cég 
forgalmazókat keres, és disztri-

búciós megállapodásokat kötne. 
(BOCZ20190529002)

Partnereket keres egy francia 
technológiai vállalat, amely innovatív 
fűtési és hűtési rendszert fejlesztett 
ki. A szolgáltatás különböző vál-
tozatai megfelelőek szolgáltatási 
épületekhez, vízi központokhoz, 
gyógyfürdőkhöz és gyógyszerészeti 
laboratóriumokhoz. A vállalat forgal-
mazási megállapodásokat és/vagy 
licencszerződéseket kötne európai 
érdeklődőkkel. (BOFR20190516001)

Egy szlovén magas minőségű 
oktatásra specializálódott mikrovál-
lalkozás értékesítené a védjegyét a 
teljes oktatóanyaggal. A kereskedel-
mi hálózata dinamikusan növekszik. 
Az ajánlat számos kézzel készült 
játékot, tanulási eszközt tartalmaz, 
amely óvódások és iskolások fejlesz-
tésére szolgál. (BOSI20190528001)

TECHNOLÓGIAI  
PARTNERKERESÉSEK

COS-ENTRECOMP-2018-3-01: egy 
regionális intézményi partnerség 
hasonló európai partnereket ke-
res, hogy támogassa a vállalkozói 
kompetencia keretrendszer meg-
valósítását

Az IKT ipari szövetség és egy dél-
olaszországi regionális intézmény 
partnersége a COS-ENTRECOMP-
2018-3-01-es felhívás kidolgozásán 
dolgozik, hogy támogassa az együtt-
működő közösség létrehozását a 
vállalkozói készségek előmozdítása 
érdekében a vállalkozói kompe-
tencia keretrendszer alapján. Más 
hasonló regionális/nemzeti part-
nerségeket keresnek a társadalmi-
gazdasági sokféleség és a felhívás 
földrajzi területének kiterjesztése 
érdekében. (RDIT20190528001)

24 órás napelemes villamos ener-
gia hagyományos elemek nélkül

Innovatív anyagok területén aktív 
dél-németországi vállalkozás kuta-
tási vagy technológiai együttműkö-
dést kötne partnereivel. 8 év alatt 
kifejlesztett egy olyan napelemes 
rendszert, amely fotovoltaikus és 
termikus elemekből áll. A rendszer 
nappal és éjjel is képes előállítani 
az elektromos áramot, és olyan 
területeken is alkalmazható, ahol 
nincs kiépített elektromos hálózat. 
(TODE20180605002)

Érje el költséghatékonyan a megye vállalkozóit! Hirdessen Ön is a Kamarai Futárban!
Kamaránk havilapját, a Kamarai Futárt 2014 novemberétől megújult, színes formában juttatjuk el olvasóinkhoz, kamarai tagjainkhoz. 
Lapunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozásokat érintő hirdetések, információk kedvezményes elhelyezésére is, így 1/16 oldalas 
hirdetési felületünket a regisztrált vállalkozások 11 500 Ft+áfa áron, kamarai tagjaink pedig már 8000 Ft+áfa áron igénybe vehetik. 

Többszöri megjelenés esetén további kedvezményeket biztosítunk.
Kérjen árajánlatot a futar@csmkik.hu címen!

ÜZLETI AJÁNLATOK 
– 2019. nyár
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Idén is lehet pályázni  
a Magyar Kézműves Remekre

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) idén is pályázatot hirdet a „MAGYAR 
KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére. 
Augusztus 30-ig várják a pályázatokat.

Az MKIK 2002-ben indította útjára a Magyar 
Kézműves Remek pályázatot. A kézműves szak-
ma teljes körét átfogó 
pályázati lehetőség 
értékét a szakmai el-
ismeréssel való díjazás 
adja meg, marketing-, 
illetve megjelenési le-
hetőséget nyújtva. A 
pályázat célja többek 
között a magyar kézművesség értékeinek és 
mestereinek elismerése, a hazai és külföldi 
fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó 
hírének öregbítése/javítása, a magyar kézmű-
iparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra 
elmélyítése, a kézműves szakma rangjának 
emelése, a magyar kézművesség turisztikai 
kínálatának gazdagítása.

A díjak száma nem korlátozott, a pályázók 
teljesítménye számít, eszerint szinte egyedül-
álló elismerésről van szó. A cím elnyeréséhez 
követelmény a termékek eredetisége, nemzeti 
kultúrát őrző, egyedi értéket képviselő hagyo-
mányhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és 
turisztikai hasznosíthatósága.

A pályázat határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető 

el: https://mkik.hu/hirek/palyazati-felhivas-
magyar-kezmuves-remek-2019

A Magyar Kézműves Remek kiállításának 
időpontja: szeptember 27–29.

Radványi Kézműves Vásár 
Besztercebányán

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett működő magyar–szlovák 
tagozat idén immár 16. alkalommal szervezi 
meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
támogatásával a magyar népi kézművesek 
közös megjelenését a Radványi Kézműves 
Vásáron Besztercebányán szeptember 6–8. 
között. A rendezvényre a Csongrád megyei 
kézműveseket is várják.

További információ elérhető az alábbi linken:
http://csmkik.hu/radvanyi-kezmuves-vasar/

Köszöntjük új tagjainkat!
Dr. Ferencziné Mihály Beáta – Szeged
Labádi Ildikó e. v. – Székkutas
Paplukács Anna Katalin e. v.  
– Hódmezővásárhely
Professional Analysis Kft. – Felgyő
Varga József Zoltán e. v. – Szeged

Július elsejé-
től egy éven át 
Palotás Sándor, 
kamaránk keres-
kedelmi alelnöke 
látja el a szegedi 
Szent-Györgyi Al-
bert Rotary Club 
elnöki faladatait. 
A hivatalba lépő új 
elnök a jótékony-
sági láncátadó es-
ten amellett, hogy 
hitet tett a klub 
jószolgálati akciói 
mellett, a vállalko-
zások szociális ér-
zékenységére hív-
ta fel a figyelmet. 
Mint fogalmazott, 
az ilyen mentalitás 
hozzájárul ahhoz, 
hogy egy cég ne csak gazdasági értelemben 
legyen sikeres, hanem a társadalmi megbe-
csülése is nagyobb legyen. 

– Szerencsére elmondható, hogy a kamarai 
tisztségviselők többségére jellemző ez a hoz-
záállás. Rotary elnökként kiemelten kívánok 

Szeged, Párizsi krt. 8–12.  
Tel.: 62/554-250  

E-mail: info@csmkik.hu  
H–P: 9–12  

H, Sz: 13–16  
 

Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.  
Tel.: 62/653-742  

E-mail: hmvhely@csmkik.hu  
H–P: 9–12  

H, Sz: 13–16  
 

Szentes, Budai Nagy Antal u. 6.  
Mobil: 30/388-7429  

E-mail: szentes@csmkik.hu  
H, Sz, P: 9–12  
H, Sz: 13–16  

 
Makó, Széchenyi tér 10. 

(Korona Üzleti és Szolgáltató Központ)  
Mobil: 30/534-0821  

E-mail: mako@csmkik.hu  
H–P: 10–12 • H, Sz: 13–16

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartása

Palotás Sándor lett a szegedi  
Szent-Györgyi Albert Rotary Club elnöke

Júniustól már kamaránk ügyfélszolgálatain 
előzetes időpont-egyeztetés nélkül is keresheti 
munkatársunkat a vállalkozások digitalizációját 
érintő kérdésekben az alábbi helyszíneken és 
időpontokban: 

· Szentesen: hétfőnként 9:00–12:00 óra között 
(Budai Nagy Antal u. 6.)

· Szegeden: keddenként 9:00–12:00 óra között 
(Párizs krt. 8–12.)

· Hódmezővásárhelyen: szerdánként 9:00–
12:00 óra között (Lánc u. 7.)

Tanácsadó: Papp Zoltán IKT tanácsadó
Témakörök: 
· informatikai tanácsadás,
· informatikai pályázati lehetőségek bemu-

tatása,
· szálláshely-szolgáltatókat érintő NTAK (Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendeletével 

Informatikai tanácsadás a kamarában

figyelni erre – jelentette ki a Szent-Györgyi 
Albert Rotary Club új elnöke.

Palotás Sándor a leköszönő elnöktől, Hajdú 
Szabolcstól (aki szintén aktív szerepet vállal a 
kamarai mozgalomban) vette át a tisztséget 
jelképező láncot. 

A régi és az új elnök feleségük társaságá-
ban a jótékonysági láncátadó esten. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyári időszakra tekintettel térségi képviseleti irodáink  
nyitvatartása változhat. Aktuális információk a http://csmkik.hu/kapcsolat/ oldalon érhetőek el.

kapcsolatos tájékoztatás, szoftveres megoldások 
bevezetésének támogatása, kiválasztása.

További információ kamaránk ügyfélszolgálatain 
vagy a +3620/443-3520 telefonszámon és a papp.
zoltan@ginop-mkik.hu e-mail-címen kérhető.

A tanácsadási napokat a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Modern Vállalkozások Programja 
támogatja.

https://mkik.hu/hirek/palyazati-felhivas-magyar-kezmuves-remek-2019
https://mkik.hu/hirek/palyazati-felhivas-magyar-kezmuves-remek-2019
http://csmkik.hu/radvanyi-kezmuves-vasar/
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