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Megérkezett Palkovics László miniszter, 
a kamara elnöke és alelnökei köszöntik.

Ka ma rai Fu tár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged,  
Pár izsi kr t. 8–12. Tel.: 62/554-250, fax: 62/426-149. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó: dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna. 
Főszerkesztő: Őr f i Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: Horváth Gábor Zsolt , Körmöczi Eszter, dr. Kőkuti Att i la, 
LászlónéTanácsEdina,MartonosiJános,PalotásSándor,TörökLászló.Nyomás:E-pressNyomdaipariKft.,Szeged,KossuthLajossgt.72/B.

A GDP növekedésére lehet 
alapozni a fejlesztéseket
Palkovics László a második negyedéves gazda-

ságiszámokatértékelve,azIMFelőrejelzésére
is hivatkozott, mely szerint Magyarország GDP 
növekedésealegmagasabbakközöttlehetaz
EurópaiUnióbanazeredményesválságkezelésnek
ésazújraindításnakköszönhetően.Megállapította,
hogyamunkaerőpiacamagasabbhozzáadott
értékűtevékenységekirányábarendeződöttát.
Ahazaiiparáltalelőállítotthozzáadottértékben
ahigh-techszektorokrészarányaa70százalék-
hozközelít,aminemzetköziösszehasonlításban
ismagasértéknekszámít.Miközbenazonban
Magyarország sikeresen csatlakozik rá a nem-
zetköziértékláncokra,hogyazazokbanrejlő
tudástbecsatornázzaagazdaságba,alapanyag-
termelésbenkitettekvagyunkmásországoknak,
így ellátási láncaink sérülékenyek.    
Azinnovációsminiszterbeszéltajövőmegha-

tározótechnológiaiirányairól,ezekbőlegycso-
kor:  innovatív alapanyagok és nanotechnológia, 
5Gésönvezetőjárművek,ipar4.0robotikaés
automatizáció,kíbervédelmitechnológiák,felhő
ésnagykapacitásúszámításitechnológiák(HPC,
kvantumtechnológia), IoT és szenzortechnoló-
giák,AiésBigdataadatkezelésitechnológiák,
biotechnológia,hidrogéntechnológia,akkumulátor
(elektromos energia tárolása). 
Aziparitermeléskorábbiegészségtelenelosz-

lásaazországban,változnilátszik,továbbtolódik
keletre és délre, de Csongrád-Csanád megye még 
aziparilag„alulfejlett”területekközétartozik.A
tudományosésinnovációsparkokhálózatban,
vagyamárelindultnemzetilaboratóriumokrend-

Top100bemutató–Exkluzívinformációk–Üzletiközösségépítés

Gazdasági csúcstalálkozó a kamarával
Az év legrangosabb gazdasági rendezvényét, és egyben legnívósabb 

vállalkozói társasági eseményét rendezte meg a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Szege-
den, október 21-én, a Szent Gellért Fórumban. A gazdasági konferencia 
nyitó előadását Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
tartotta. A rendezvény ünnepi pillanataként a Top 100 Csongrád-Csa-
nád megye gazdasága 2021 című kiadvánnyal köszöntötte a kamara a 
térség legjelentősebb vállalkozásait. A kiadványt dr. Kőkuti Attila, a 
kamara elnöke mutatta be. Top 100-as díjakat is átadtak, nagyvállalati 
kategóriában a Pick Szeged Zrt., középkategóriában a Naturtex Kft., míg 
export kategóriában s makói Givaudan Hungary Kft. kapta az elismerést. 
A rendezvény kapcsolatok építésére, az üzleti közösség erősítésére is 
kiváló alkalomnak bizonyult.

szerébenviszonterős
székhelynek számít Sze-
ged.AzELIlézereskutatóközpontkörétervezett
85 hektáros Tudományos és Innovációs Park 
kialakításafolyamatbanvan–számoltberólaa
miniszter–,helyetkapbenneegyinkubátorház,az
ÖthalmiCampus,Műszaki-Technológiai-Innovációs
Központ,VédelmiIpariKutatóintézet,Járműipari
KompetenciaközpontvalamintKonferencia-és
Látogatóközpont.AzELI-rőlPalkovicsLászló
megjegyezte,hogyavilágelső10legjobbfizikai
kutatóhelyérőlvanszó.Aközlekedésifejleszté-
sekközülkiemelteaSzeged–Hódmezővásárhely
tram-trainberuházást,amitkifejezetteninnovatív
közlekedésirendszernektart.Ajópéldaragadós,
nemcsakSzabadkaésSzegedközötttervezika
folytatást,demárDebrecenésNagyváradközött
isgondolkodnakhasonlóban.Ésperszezöldutat
kapott a szegedi Déli Tisza-híd is.

2026-ban hajthatunk át 
a szegedi 3. hídon
Nemesi Pál,aDél-alföldiRegionálisGazda-

ságfejlesztésiZónakormánybiztosatovábbi
részleteket árult el a térség fejlesztési stratégi-
ájábanmegfogalmazottéselfogadottCsong-
rád-Csanádmegyeifejlesztésekről.A3.szegedi
híddalkapcsolatbanpéldáulelmondta,hogya
tervezésselkapcsolatosközbeszerzésieljárás
ajánlattételihatáridejenapokonbelüllejár,utána
egyhosszadalmasabbfejezetkezdődik,azenge-
délyezési tervdokumentációk elkészítése, majd 
akivitelezőkiválasztása,ésmagaazépítkezés.
Akormánybiztosszerintvárhatóan2026-ban
hajthatunkátelőszörahídon.Amivegyeshíd

lesz,elsőütembenelkészüla2x2sávosközúti
– gyalogos és kerékpáros átvezetéssel –, majd 
egykésőbbimásodikütembenavasúti.Jóhír
aSzeged–Vásárhely–Békéscsaba–Debrecen
közöttközlekedőknek,hogya47-esút2x2sávos
főúttáfejlesztésemártervezőasztalonvan,egyes
szakaszokonmégzajlikanyomvonalkijelölése.

260 ezer forintos garantált minimálbér 
Nagy Márton,aminiszterelnökgazdaságifőtanács-

adójaszerintnemisannyiraaminimálbér-emelés
afőkérdésagazdaságban,sokkalinkábba260
ezerforintosgarantáltminimálbér,amiugyanis
jóvalszélesebbkörtérint.(Agarantáltminimálbér
magasabbaminimálbérnél,aközépfokúiskolai,
illetveszakképzettségetigénylőmunkakörökben
foglalkoztatottaknak jár.) Megállapította, hogy 
nemzetköziösszehasonlításbanvalóbanalacsony
ahazaiminimálbér,aminekemelkedéseazutóbbi
ötévbenelmaradtazátlagbér,amediánbérésa
garantáltbérminimumemelkedésétől.Azelőadó
szerint,míg2017-benaminimálbéremeléseis„tor-
lasztott”,addig2022-benelsősorbanagarantált
minimálbéremeléseokozhatilyet.
Egyébkénta legfeljebbaminimálbér+20

százalékotkeresőkarányaafoglalkoztatottak
körébenfokozatosancsökkent,14%körüli(atény-
legesenminimálbérenfoglalkoztatottakaránya
8százalék).Alegfeljebbgarantáltbérminimum+
20százalékotkeresőkarányaviszontközel35%.
Aminimálbérésagarantáltbérminimumemelése
abecslésekszerint2millióembertérintene.
A260ezerforintraemelkedőgarantáltbérmi-

nimummunkaerőköltség-növelőhatásátmunkál-
tatóiadóésjárulékcsökkentésévelkompenzálni
kell–húztaaláafőtanácsadó.Akormányjelenleg
4%-osszochocsökkentéstjavasol,amivelazadóék
amostani43%-ról41,2%-racsökkenne.Azonban
mégezismagas,azuniósátlag39%.Acsaládi
adókedvezménybenrészesülőmunkavállalóknál
lényegesenjobbezamutató–jegyeztemegaz
előadó.Majd,mintegyjótanár,gyorsanlevezette,
hogyan is számolják ki az adóéket: a munkavállaló 
ma66,6százalékátviszihazaabérének,33,4%-
otbefizetaköltségvetésbe(társadalombiztosi
járulékjogcímen),ígyjönkia100%,amirerakódik
méga17%-osmunkáltatóihozzájárulás.Aterheket
összeadják,17+33,4%,éselosztjákazegésszel,azaz
117-tel–ígyjönkiamai43%-osadóék.Ésminél 
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kisebbazadóék,annáltöbbmaradazemberek
zsebében–ezisegyversenyképességimutató,
hangsúlyoztaafőtanácsadó.Aholalacsonyabb
ezazadóék,ottjobbdolgozni.

3-4 százalékos termelékenységnövelés 
vállalható hosszabb távon 
Német Dávid, a K&HBankvezetőelemzője

világgazdaságiáttekintésétadtanemzetközi
piacokon zajló eseményeknek, melynek lényege, 
hogy ugyan vannak aggasztó makrogazdasági jelek 
(magasállamadósságok,emelkedőköltségeka
globálisárupiacokon,elszabadulónyersanyagárak
stb.)éskülönfélegeopolitikaikonfliktusok,mégis
mégbizakodóavilágajövőtilletően.
Magyarországrólszólva,őiskiemelte,hogy

aGDPaII.negyedévbenelérteaválságelőtti
szintet,méghaazegyesszektorokközöttnagyok
isakülönbségek.Azelőadómegjegyezte,haa
GDP ilyen gyorsan vissza tudott térni a járvány 
előttiszintre,akkorafiskálisfegyelemnek is
sokkalgyorsabbankellenehelyreállnia.Beszélta
magasberuházásirátárólis,amit2017ótaegyre
inkábbmáravállalatokdominálnak,ésezmeg-
látszikazélőmunkatermelékenységébenis.Míg
2017előttazjelentetteanövekedés„motorját”,
hogytöbbembertfoglalkoztattunk,szerény
hatékonysággal,máraavállalatiberuházások
hajtják a magyar gazdaságot. Ma kiemelt szerep 
jutazinnovációnak,akutatás-fejlesztésnek.A

bankielemzőszerintavállalatokreálisan–az
ideiévalacsonybázisonmagasGDPszámaitésa
költekezésselindulójövőévrevárható5%-otnem
számítva–évi3-4%-oshatékonyságnövekedést
tudnakvállalniakövetkezőévekre.

Elindult az új, 7 éves fejlesztési ciklus
Andorka Miklós,aMAPI-csoportstratégiaive-

zetőjeazúj,7évesfejlesztésicikluslehetőségeit
mutattabeakonferenciarésztvevőinek.Jelentős
változás,hogyakorábbivisszanemtérítendő
támogatásiformahelyébeafeltételesenvissza
nemtérítendőtámogatásiformalépett.Ennek
lényege, hogy a támogatás akkor válik teljes 
mértékbenvisszanemtérítendővé,haapályá-
zatiprojektmegvalósulásavalóbanavállalkozás
versenyképességét,termelékenységétnöveli.

Harminc lépés a Föld körül
Kürti Tamás,aKÜRTAkadémia intézmény-

vezetője,tulajdonosaavállalatihatékonyság
kulturális,technológiaiésstratégiaiösszefüggé-

seirőltartottelőadást.Úgyfogalmazott,hogy
a technológia teljesen átrendezi a szervezetek 
működésihatékonyságát,piaciversenyképessé-
gét.Ésebbenaváltozásbanegészenmásfajta
kompetenciák,ésemberiegyüttműködések
kellenek.Avállalatihatékonyságérdekébenin-
novációs,piaci,vezetőiésműködésikihívásokkal
kellszembenézniemindenkinek.Avállalatcélja
egyébkéntegyszerű:Alegnagyobbbiztonságban
kiszolgálniavevőiigényeketalehetőlegkisebb
erőforrásfelhasználásával.AVilággazdaságiFó-
rum elemzésére hivatkozva a változás motorjai 

KürtiTamásszerint:mobilinternet,mesterséges
intelligencia,adatelemzés,cloud(felhőalapú)
technológia, valamint új energiatechnológiák. 

Gyakran elhangzik, hogy a technológiai-technikai 
fejlődésexponenciálisangyorsul–dehogyezt
asebességeteltudjukképzelni,aKürtAkadé-
miavezetőjeérzékletespéldátmondott:–Ha
harmincat lépnünk, hová jutunk? – kérdezte. 
Kb.20méterre.–Éshaexponenciálisanlépünk
harmincat?–aFöldettöbbszörkörültudjuk
sétálni.Ésnekünkeztasebességkülönbséget
kellmenedzselnünk!–szögezteleKürtiTamás.



Palkovics lászló szerint Magyarország 
GDP növekedése a legmagasabbak 
között lehet az Európai Unióban.



Mint a Kanári-szigeteken
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Szakmaikiadványról lévénszó,abenne
találhatószámadatok,grafikonoksegítséget
nyújtanaknemcsakazelmúltesztendőmegyei
gazdaságitörténéseinekmegismeréséhez,de
ajövőtervezéséhezis.Akiadványazonban
többennél,atucatnyiinterjúnakköszönhe-
tőenimpulzusoktárházais.Üzletemberek,
gazdaságiszereplők,különféleterületekszak-
értői–vállalatitanácsadótólajövőkutatóig
– teszik izgalmasan informatívvá a kiadványt. 
Akörülöttünkzajló,ámrohamtempóban
változófolyamatokat,átrendeződéseket
érthetünkmegbelőle.

15 új cég a 100 legnagyobb között
Akiadványbanmegjelenőlegfrissebbadatok

szerint, az országosan nyilvántartott, 500 leg-
nagyobbárbevétellelrendelkezővállalkozásból
10-etregisztráltakamegyében,amelyeka
legnagyobbakösszesárbevételéből2,2%-kal,
létszámából1,9%-kalrészesedtek.Etekintet-
benamegyéksorrendjébenCsongrád-Csanád
megyeaközépmezőnybenhelyezkedikel.A 
megye 100 legnagyobb vállalata mintegy 250 
milliárdforinttalnagyobbárbevételtértel,
mint2évvelkorábban.Haösszehasonlítjuk
a2020-asTOP100-atazelőzőéveklistáival,
akkor láthatjuk, hogy vannak vállalkozások, 
amelyekévekótastabilhelyenszerepelnek,

Számok, tendenciák, vélemények – Csongrád-Csanád megye gazdasága 2021

Top 100 – Fókuszban a legnagyobb vállalkozások
A kamara október 21-ei nagyszabású gazdasági rendezvényén mutatta be a Top 100 

Csongrád-Csanád megye gazdasága 2021 című kiadványt, amit tavaly a pandémia miatt 
nem sikerült kiadni. A tartalmához illően, megjelenésében és szerkesztésében is nívós 
kiadvány a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Délmagyarország, a Központi 
Statisztikai Hivatal, valamint az Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodája együttmű-
ködésében készült. 

deújnevekkelistalálkozhatunk.A2020-as
gazdálkodási adatok alapján 15 olyan céget 
találunk,akika2019-esTOP100legnagyobb
árbevétellelrendelkezővállalkozásaiközött
nemszerepeltek.Azújonnanbekerülővállal-
kozásokjellemzőenalistamásodikfelében
debütálnak,deaTOP50közöttistaláltunk
két új vállalkozást.
Azágazatimegoszlásbanjelentősváltozás

nemtörtént,aTOP100listábantovábbraisa
kereskedelmi vállalkozások képviseltetik leg-
nagyobbaránybanmagukat:acégeknekközel
40%-afolytatkereskedelmitevékenységet,
azonbelülis jellemzőennagykereskedelmi
értékesítést.Többmint30%-aacégeknek
feldolgozóiparivállalkozás,köztükélelmiszer-
ipari,fémipariéstextiliparigyártókkal.Dobo-
góshelyenállazépítőipar11%-kal,,amelyeta
mezőgazdaságésazingatlanügyletekkövet
4–4%-kal.Egy-egyágazatonbelülisváltozatos
képet mutat a cégek megoszlása.
Amegyérejellemzőkulcságazatokmelletta

2020-as év gazdasági-társadalmi folyamatainak 
hatásait isfelfedezhetjükalistaböngészé-
sekor:ahomeofficetérnyerésekedvezett
akapcsolódóelektronikaieszközökforgal-
mazóinak,mígakülönbözőCOVID-tesztek
iránti igény pedig a diagnosztikai termékek 
piacát alakította át.

22 ezer főt foglalkoztatnak
AgazdálkodásitevékenységmellettaTOP

100vállalkozásokföldrajzielhelyezkedésétés
méretét is érdemes megvizsgálni. Székhely 
alapjánaszegedi járásbantaláljukmega
legtöbbTOP100-asvállalkozást:többmint
60%-banszegediekvagykörnyékbeliek.Szeged
mellettSándorfalvánésAlgyőnisműködnek
jelentősárbevételtelérővállalkozások.A
Hódmezővásárhelyijárás15,mígaSzentesi
járás9TOPvállalkozásnakbiztosítotthont.
AMórahalmijárásban6%-át,aMakóijárás-
ban5%-át,mígaCsongrádi járásban2%-át
találjukmega listábakerülőcégeknek.A
Kistelekijárásbólnemkerültbevállalkozás
aTOP100-baa2020-asgazdálkodásiadatok
alapján.Halakosságarányosannézzükmeg
azegyes járásokat,kiegyensúlyozottabb
eloszlástfigyelhetünkmeg.ASzegedijárás
ígyisazelsőhelyenáll,azonbannemmarad
elatöbbijárássemjelentősen.

Amegye100legsikeresebbvállalkozá-
sánakárbevételevetekszikegykisebb
országGDP-jével.Aközelkétbillióforintnak
megfelelőösszesítettárbevételévelaTOP
100megelőznéaKanári-szigeteket,ésalig
maradnaelGuamtól,azokbruttóhozzá-
adottértékéttekintve.A2020-asévbena
járványhelyzetellenéreközel250milliárd
forinttalnagyobbárbevételtértela100
legeredményesebbcég,mint2018-ban,a
legutóbbikiadványkészültekor.



Kamaránk a Top 100 kiadvánnyal  
köszöntötte a legjelentősebb  
vállalkozások jelenlévő vezetőit.

https://issuu.com/csmkik/docs/top100_lista
https://issuu.com/csmkik/docs/top100_lista
https://issuu.com/csmkik/docs/top100_2021
https://issuu.com/csmkik/docs/top100_2021
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Közel22000főtfoglalkozta-
tott Csongrád-Csanád megye 100 
legnagyobbárbevételűvállalkozása
2020-ban.Alegnagyobbfoglalkoz-
tatótöbbmint2000főtalkalmaz,
mígtalálhatunkalistábanfoglal-
koztatott nélküli vállalkozást is. 

2,8 milliárdtól 
741,8 milliárdig
ATOP100listasorrendjétha-

gyományosananettóárbevétel
alapjánalakítjákki,azonbana
cégesbeszámolókbanszereplő
egyébgazdálkodásiadatokissze-
repelnekakiadványban,amelyek
segítenekteljesebbképetadnia
vállalkozások eredményességé-
ről,jövedelmezőségéről. ATOP
100-ban2020-banalegmagasabb
nettóárbevétel741695millióFt,
a legalacsonyabb,amivela100.
helyrelehetettbekerülni: 2822
millió Ft.
Ateljesítményméréséhezhasz-

nálhatunk számos mutatót, de 
ezek együttes értelmezése az, 
amilehetővéteszi,hogyazeltérő
tőkeszerkezetű,tevékenységűgazdálkodókat
összehasonlítsuk.ATOP100eredményei
szerintanettóárbevételközelnegyedével

A top 15 cég Csongrád-Csanád megyében
(a2020.évinettóárbevételalapján)

Sorrend Név Székhely Főtevékenység

2020.

1. OrszágosDohányboltellátóKft. Hódmezővásárhely Dohányáru nagykereskedelme

2. SOLE-MiZoZRt. Szeged Tejtermék gyártása

3. PickSzegedZrt. Szeged Hús-,baromfihús-készítménygyártása

4. GivaudanHungaryKft. Makó M.n.s.egyébélelmiszergyártása

5. MVMDémászÁramhálózatiKft. Szeged Villamosenergia-elosztás

6. KÉSZÉpítőZRt. Szeged Épületépítésiprojektszervezése

7. ContiTechFluidAutomotiveHungáriaKft. Makó Gumiabroncs,gumitömlőgyártása

8. „Hansa-Kontakt”Kft. Szeged Élelmiszer,ital,dohányáruvegyes 
nagykereskedelme

9. HungeritZrt. Szentes Baromfihúsfeldolgozása,tartósítása

10. ContiTechRubberIndustrialKft. Szeged Egyébgumitermékgyártása

11. LegrandZrt. Szentes Áramelosztó,-szabályozókészülékgyártása

12. Villeroy&BochMagyarországKft. Hódmezővásárhely Egészségügyi kerámia gyártása

13. MVMÉgáz-DégázZrt. Szeged Gázelosztás

14. AgrimillKft. Szeged Gabona,dohány,vetőmag,takarmány 
nagykereskedelme

15. MA-KATakarmánykeverőésForgalmazóKft. Szentes Haszonállat-eledelgyártása

egyenlőasajáttőkeösszesítettértéke,ésa
nettóárbevételnekötödeszármazottkülföldi
értékesítésből.Anettóárbevételhezviszonyít-

va4%voltabérköltség,míg3-3%azadózás
előttieredményésazüzemitevékenység
eredményének az aránya.



Amiamegyeberuházásiszerkezetétilleti,már
ajárványelőttsemvoltkoncentrált–állapítja
megazelemzés.Afeldolgozóipariberuházások
mellettatöbbimegyénélnagyobbszerepetkapott
amezőgazdaság,azoktatásésazenergiaipar.
Ezutóbbiágazatokbanvégbementfejlesztések
ajárványévébenrészbenellensúlyoznitudták
afeldolgozóiparberuházásainakelmaradását.

Összességébenígyis7,8%-kalcsökkentaberu-
házásokvolumeneazegyévvelkorábbi,magas
bázishozképest.EzévI.negyedévétőlfigyelhető
meg ismét emelkedés. 

 
Helyreállt a munkaerőpiac 
Amunkaerőpiaconaztállapíthatjukmeg,hogy

míg2019-bennőttafoglalkoztatottságéscsök-

Akoronavírus-járványhatásaamegyegazdaságára

Növekvő, de még nem elég gyors pályán
A Top 100 kiadványban grafikonok, táblázatok sora jelzi, hogy a KSH oldalain járunk. Az elem-

zés összeállítói bevezetésképpen megállapítják, hogy a járvány megjelenése előtt a kedvező 
világgazdasági környezetben Magyarország, és ezzel együtt Csongrád-Csanád megye gazdasága 
is növekvő pályán volt. A megye általános gazdasági pozícióját kifejező, egy főre jutó GDP 
(3,6 millió forint, az országos átlag 74%-a) is folyamatosan nőtt, igaz, utóbbi mutató alapján a 
főváros és a megyék rangsorában az évek során egyre hátrébb helyezkedett el. 

kentamunkanélküliség,2020II.negyedévében
azonban,azországoshozhasonlóan,csökkenő
foglalkoztatásiarányésnövekvőmunkanélküliségi
ráta jellemezteamegyét.Afoglalkoztatottak
számajelentősmértékben,5,1%-kalcsökkent,
mígamunkanélküliekszámaközelháromtize-
dévelnőttazI.negyedévhezképest.Aváltozás
mértékemindkétmutatóesetébenmeghaladta
azországosátlagot.Aharmadiknegyedévben
akorlátozásokfeloldásaazaktivitásbővülését
eredményezte.Alegfrissebbrendelkezésreálló
adatokalapjánpedig2021II.negyedévébena
munkaerő-piacimutatókvisszatértekajárvány
előttiszintreamegyében.

Meglódult az építőipar 
Amegyébenaziparalegnagyobbmunkaadó

nemzetgazdasági ág. 2020-banazalkalma-
zásbanállók26%-adolgozottaz iparban.A
létszám5,6%-kallettkevesebb,mintegyévvel
korábban,amitakoronavírusokoztajárványis
befolyásolt.Amegyébenaz iparfejlesztéseit
szolgáló invesztálások aránya lényegesen nem 
változottazelmúltévekben.Amegyébenaz
összesnemzetgazdaságiágközötta legna-
gyobbösszegűberuházásokafeldolgozó-és
azenergiaiparbanvoltak,amelyekrészesedése
közelazonosvoltazelmúltkétévben.
Azépítőipargazdaságijelentőségeemelkedett

azelmúltévekfolyamánmegyénkbenis.Kedvező
jövőbenikilátásokatjelez,hogy2021I.félévében
– az országos tendenciához hasonlóan – a me-
gyeépítőipariszervezeteinekmegrendeléseiis
növekedtek.Amegyeivállalkozások136,1milliárd
forintértékűújszerződéstkötöttek,volumenében
3,5-szeresétazelőzőévazonosidőszakának. 
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Érdekesség,hogyalakásépítésekszáma
ugyanévekótafolyamatosannőtt,éppenajárvány
általi nehézségekkel sújtott 2020-as évre érte el 
azeddigimaximumát.Tavalyösszességében1249
újlakásépültamegyében,nyolctizeddeltöbb,
mint2019-ben.
Amezőgazdaságakoronavírus-járványáltal

azegyiklegkevésbéérintettgazdaságiterületek
közétartozik.Csongrád-Csanádmegyébena
kedvezőtermelésiadottságoknakköszönhetően
azagrárszektorrészesedéseaGDPtermeléséből
jellemzőenmagas,a2015–2019közöttiidőszak-
banazországosátlagmintegykétszeresevolt.
2019-benamegyeibruttóhozzáadottérték7,6%-a
származottamezőgazdaságból.

Veszteségeink
Akoronavírus-járványokozta leállásokés

korlátozások hatását a gazdaság valamennyi 
ágazatamegsínylette,deközülükisaturizmust,
vendéglátástérintettealegerőteljesebben.Az
évköziadatokszerintamegyekereskedelmiszál-
láshelyein2020márciusátólkezdődőenerőteljesen
megfogyatkozott a rendelkezésre álló kapacitás. 
Abezárásokésakésőbbrehalasztotttavaszi
nyitás(pl.akempingekesetében)következtében
áprilisbanazegyévvelkorábbiférőhelyeknek
mindössze49%-aálltrendelkezésre.Anyárihóna-
pokban,ajárványügyiintézkedésekenyhítésével
aztánfokozatosanerősödöttavendégforgalom,
ezértsorranyitottakkiaszálláshelyekis.Azév
másodikfelében,különösenajárványharmadik
hullámánakoktóberimegjelenésétkövetően
azonbanújraerőteljesenlecsökkentanyitvatartó
egységekésaférőhelyekszáma.Decemberben
apanziókbanelérhetőférőhelyekszáma79%-a,
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A koronavírus-járvány hatása 
Csongrád-Csanád megye gazdaságára
BEVEZETÉS

Az Európában 2019 végén, Magyaror-
szágon 2020-ban megjelent koronaví-
rus-járvány immár második éve teszi 
próbára a társadalom és a gazdaság 
tűrőképességét. A járvány kezdetén 
bevezetett óvintézkedések a társada-
lom, az egyének mellett a gazdaság 
egészét és a gazdaság egyes szereplőit 
is jelentős mértékben korlátozták. 

A járvány megjelenése előtt a 
kedvező világgazdasági környezetben 
Magyarország, és ezzel együtt Csong-
rád-Csanád megye gazdasága is nö-
vekvő pályán volt. A megye általános 
gazdasági pozícióját kifejező egy főre 
jutó GDP (3,6 millió forint, az orszá-
gos átlag 74%-a) is folyamatosan nőtt, 
igaz, utóbbi mutató alapján a főváros 
és a megyék rangsorában az évek so-
rán egyre hátrébb helyezkedett el. 

A megye beruházási szerkezete már 
a járvány előtt sem volt koncentrált. 
A feldolgozóipari beruházások mellett 
a többi megyénél nagyobb szerepet 
kapott a mezőgazdaság, az oktatás és 
az energiaipar. Ez utóbbi ágazatokban 
végbement fejlesztések a járvány évé-
ben ellensúlyozni tudták a feldolgozó-
ipar beruházásainak elmaradását.

A megye munkaerőpiaci helyzete 
az országos folyamatokkal összhang-
ban 2019-ig szintén javult, azonban 
2020 áprilisától a munkaadók kény-
telenek voltak alkalmazkodni az új 
helyzethez. Az országos folyamatok-
hoz hasonlóan növekvő munkanélkü-
liség és csökkenő foglalkoztatottság 
jellemezte a megyét, miközben a 
munkaerőpiac szerkezete is átalakult: 
egyre többen dolgoztak részmun-
kaidőben. A 2020 nyári hónapjai-
ban megtörtént nyitás és a további 
járványhullámok eltérő védekezési 
formája miatt 2021 II. negyedévére a 
munkaerőpiaci mutatók visszatértek a 
járvány előtti szintre. 

A korlátozások által a leginkább 
érintett szolgáltató szektorok a tu-
rizmus és a kiskereskedelem voltak. 
A nemzetközi utazási és tranzitkor-
látozások miatt 2020 tavaszán drasz-
tikusan visszaesett a kereskedelmi 

szálláshelyek forgalma, de a nyári 
hónapokban a belföldi vendégforgalom 
már meghaladta az egy évvel koráb-
bit. 2021 júliusáig a magyar vendégek 
utazási kedve túlszárnyalta a járvány 
előtti év (2019. január–július) forgal-
mát, míg a külföldiek esetében ez még 
várat magára. Részben az elmaradó 
külföldi turisták és az átutazók miatti 
keresletcsökkenés miatt a megyei 
kiskereskedelmi forgalom 2021 első 
felében még nem tudta elérni a jár-
vány előtti szintet. 

A globális beszállítói rendszerek 
miatt az ipart, és azon belül a jár-
műipart is jelentősen érintették a 
korlátozások. Csongrád-Csanád megye 
ipari szerkezetében ugyanakkor a 
járműgyártás kisebb jelentőséggel bír. 
A megyei székhelyű ipar termelési 
értéke egyes feldolgozóipari ágaza-
tok (élelmiszeripar, építőanyagipar) 
kedvezőtlenebb helyzete miatt már a 
járvány előtti évben és 2020-ban is 
csökkent. 

A hullámzó teljesítményű épí-
tőiparra szintén részben hatott csak 
a járvány. Itt a 2020. évi visszaesést 
inkább a korábbi építkezések befeje-

ződése okozta, illetve ugyanezen okok 
miatt épült ebben az évben rekordszá-
mú új lakás is.

VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET

2021. június 30-án Csongrád-Csa-
nád megyei székhellyel közel 84 
ezer gazdasági szervezetet tartottak 
nyilván, ebből 77 ezret vállalkozás-
ként. Utóbbiak száma az előző év 
azonos időpontjához képest 1,0%-
kal, 2019 I. félévének végéhez képest 
2,3%-kal gyarapodott. A növekedés 
mértéke mindkét esetben elmaradt 
az országos átlagtól. A vállalkozások 
száma 2019-ben hónapról hónapra 
egyenletesen nőtt, és ez a tendencia 
2020-ban is folytatódott egészen a 
koronavírus-járvány megjelenésének 
hónapjáig, márciusig, amikor már 
307-tel kevesebb vállalkozást tartot-
tak nyilván, mint az előző hónapban. 
Számuk áprilisban tovább csökkent, 
majd májustól – novembert, decem-
bert és 2021 februárját, a harmadik 
hullám kezdetét kivéve – a járvány 
ellenére ismét egyenletes növekedés 
 gyelhető meg. 

Az újonnan alakult és a megszűnt vállalkozások számának változása 
Csongrád-Csanád megyében

(előző év azonos időszaka = 100,0)

1. ába

aszállodáké64%-avoltazegyévvelkorábbinak.
2021elsőnégyhónapjábanméga2020.évinél
iskevesebbkereskedelmiszállásférőhelyállt
rendelkezésre.
Aszámokaztisjelzik,hogyamegyébentovább

folytatódott a kiskereskedelmi üzlethálózat kon-
centrálódása, amit az is jelez, hogy a folyamatosan 
csökkenőüzletszámellenéreaforgalomalapve-
tőennövekvőtendenciátmutat.Afolyamatosan
változó vásárlási szokások és feltételek miatt 
országosanaze-kereskedelemtovábbijelentős
részthasítottkiakiskereskedelmiforgalomból.

2021 I. félévére a kiskereskedelmi forgalom még 
nemérteelaválságelőttiszintet.
Astatisztikaiadatokbólaztismegállapíthat-

juk, hogy a vállalkozások számának alakulása 
hűenkövetteakoronavírus-járványgörbéit,hol
többszűntmeg,mintalakult,holfordítva.A
nehézségekelsősorbanazönállóvállalkozókat
érintették,ugyanisamegszűntvállalkozások85%-a
közülükkerültki.2020-banazelőzőévinél41%-
kaltöbben,mígatársasvállalkozásokesetében
csaknemnegyedévelkevesebbenfejeztékbe
tevékenységüket.





Változikakamaraneve:Csongrád-CsanádMegyeiKereskedelmiésIparkamara

Díjak, elismerések, döntések a küldöttgyűlésen

72021. október
Krónika

Hagyományosan,aküldöttgyűléshezkapcso-
lódva adták át a Csongrád Megyei Kereskedelmi 
ésIparkamaratagozatidíjait.AzIparértDíjat
Sebők-Papp Imre,aHK-CeramKft.ügyvezetője;
a Kereskedelemért Díjat Makó László, a Waldorf 
2000Kft.ügyvezetője;aSzolgáltatásértDíjat
Feketű Bélaegyénivállalkozó;aKézművességért
Díjat pedig Szabóné Tóth Hilda egyéni vállalkozó 
kaptameg.Adíjakatdr.KőkutiAttila,kamaránk
elnöke,valamintGellértÁkos ipari,Palotás
Sándorkereskedelmi,TóthGáborszolgáltatási
ésTörökLászlókézműipari alelnökadtaát. 
(Adíjazottakata következő oldalakon mutat-
jukbe.)

Térségi elismerések átadására is most került 
sor,kivéveazokat,akikmárkorábban,vagya
jövőben,atérségiülésenvették,vagyveszik
átazelismerést.Valamennyiüketköszöntötték
a díjátadón:

A Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet elis-
merőokleveletadományozottDékány Tamás 
kereskedőnek,akisport-ésjátékboltokatüze-
meltetettatelepülésen.Üzleteibentöbb,mint
15 éven keresztül, a vásárhelyi kereskedelmi 
szakközépiskolatanulóiszereztekgyakorlatot.

A Kisteleki Térségi Szervezetelismerőoklevelét
Sági Mihály,aSágiTranszportBt.alapítójaés
tulajdonosa kapta, aki a rendszerváltással lett 
önállószállítássalfoglalkozókisiparos,majd
vállalkozóként,későbbkereskedelmitevékeny-
séggel isbővítettevállalkozását–gyermekei
visziktovábbazüzletet.

A Mórahalom Térségi Szervezet Török György, 
azElzett-CertaKft.ügyvezetőigazgatója,aMa-
gyar–SzerbKereskedelmiésIparkamaraelnöke
munkájátismerteel,akitöbbéveegyüttműködik
a kamara Mórahalmi Térségi Szervezetével, 
segítve a két ország magyar vállalkozásainak 
üzletisikereitatérségben.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 11-én tartotta a pandémia miatt tavasszal elhalasztott küldöttgyűlését Sze-
geden, a kamara székházában. A rendezvényen több díjat is átadtak. A kamara tagozati díjai és térségi elismerései mellett az ugyancsak 
a járványhelyzet miatt korábban át nem adott Dr. Csada László Díjakat (fogyasztóvédelmi elismerés), továbbá a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által odaítélt Magyar Kézműves Remek elismeréseket is itt és most vehették át a megyei kitüntetettek. A küldöttgyűlés 
további részében a küldöttek egyebek mellett döntöttek arról, hogy a megye névváltozását követve, a gazdasági önkormányzat neve a 
bejegyzést követően Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lesz. És még egy változás, megszűnik a kamarai struktúrában 
az osztálytagozódás, az osztályelnökök a jövőben a tagozati elnökök munkáját segítik tanácsadóként.

A Szentesi Térségi Szervezetelismerőokle-
velétaFerroép-PluszKft.kapta.Azépítőipar,
ezenbelüliselsősorbanavillanyszerelésterü-
leténtevékenykedővállalkozásszakszerűés
megbízhatómunkáinakköszönhetőenvívtaki
partnereimegbecsülését.

A Makói Térségi Szervezettől Fodor Ferenc, 
az Esc Elektronikai Számítástechnikai Kft. ala-
pítójakapottelismerőoklevelet.Avállalkozás
számítógépek,tartozékok,digitáliseszközök
értékesítésével és szervizelésével foglalkozik. 
Szakértelmével folyamatosan támogatja a helyi 
vállalkozóiközösséget.

A Csongrádi Térségi Szervezet Batka Zoltán, 
aRoba-TiszaZrt.korábbivezérigazgatójának
adományozottelismerőoklevelet.Vezetése
alattacégárbevételeközelötszörösérenö-
vekedett, melyet technikai, technológiai és 
munkaszervezéssel ért el. Szakképzési fórumok 
aktívrésztvevője.

Adíjátadókutánkerültsorakamaraiküldött-
gyűlésnapirendipontjainakmegtárgyalására,
amelyenaküldöttekegyebekmellettagazdasági
önkormányzatalapítóokiratánakésönkor-
mányzatiszabályzatánakmegváltoztatásáról
isdöntöttek.Ennekértelmében–amegye
névváltozásátkövetve–abíróságibejegyzést
követőenCsongrád-CsanádMegyeiKereske-
delmi és Iparkamarára változik a gazdasági 
önkormányzatneve.Emellett,miveltúlhaladtaz
életakamaraiosztálytagozódáson,ésszerűnek
tartottaaküldöttgyűlésennekmegszüntetését.
Azosztályelnököketarrakérteakamaravezetése,
hogyatovábbiakbanszakmaitanácsadóként
segítsékatagozatielnökökmunkáját.
Aküldöttgyűlésmunkájátakamara2020-as

gazdálkodásárólésaköltségvetésteljesítéséről
szólóbeszámolójának,valamintagazdasági
önkormányzat2021-esüzletitervénektárgyalása
és elfogadása zárta.

(A küldöttgyűlés elé került írásos beszámo-
lóról áprilisi számunkban közöltünk részletes 
összefoglalót. A küldöttgyűlés dokumentumai a 
kamara honlapján elérhetők: www.csmkik.hu) 

Búcsúzunk dr. Tráser Ferenctől
Hetvenéveskorában

elhunyt dr. Tráser Ferenc, 
aki Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
megalakulása, 1994 óta, 
többciklusonát, 2012-
igáltalánosalelnökként
szolgálta a vállalkozók 
közösségét.ADélgabonaRt.egykorivezér-
igazgatójára, a Szegedi Tudományegyetem 
műszaki-gazdaságiigazgatójáraésóraadótaná-
rára,valamintMagyarKözgazdaságiTársaság
CsongrádMegyeiSzervezeténekelnökéreis
emlékezünkszemélyében.Emlékétkegyelettel
éstisztelettelmegőrizzük!A tagozati díjazottak és tagozati elnökök egy közös csoportképen

https://csmkik.hu/storage/futars/April2021/X8pP3oCHgQJYtPrBqgO2.pdf
https://csmkik.hu/oldalak/koltsegvetes-beszamolok
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Köszönet az osztályelnököknek
A13kamaraiosztályelnökmunkájátoklevéllel

köszöntemegaküldöttgyűlés:
1. Ipar és ipari szolgáltatás: Kaszás Anikó, 

SolvElectric Technologies Kft.
2.Élelmiszeriparéskönnyűipar:Fehér Lajos, 

SZEGEDPACKKft.
3.Építőipar:Mura Mészáros Zsolt, Délzsalu Kft.
4.Közlekedés:Bobkó AttilaTaxiHáromKft.
5.Élelmiszerésvegyesnagy-éskiskereske-

delem: Márta Dániel e.v., Cukrász Fagyidiszkont.
6.Egyébkereskedelem:Török György, Elzett-

Certa Kft. 
7.Vendéglátás,idegenforgalom,szállodaipar:

Ballai Ferenc,Sub-TropicalKft.
8.Közüzemek,távközlés,és informatika:

Szegvári Gábor,BusinessandGamesKft.
9. Ingatlanszakmai, gazdasági és pénzügyi 

szolgáltatások: Kirizs Tibor,ÉrtőKft.
10.Oktatási,egészségügyi,kommunikációs,

kulturális és más szolgáltatások: Volford László, 
Step&ValsKft.
11.Népikézművesés iparművészosztály:

Szabóné Tóth Hilda, e.v.

Több mint 100-an
Elsősorbanatetőcserépgyárakautomatizált

gyártósoraihozkészítenekkerámiaégetőformákat.
De, mint az igazgatótól megtudtuk, foglalkoznak  
szanitergyártással,díszműkerámiákkészítésével,
sőtforrasztásostechnológiákhoz(példáulazautó-
gyártás számára) is gyártanak kerámiatermékeket. 
Aziparikerámiákmellettvanegykisebb„lába”is
aHK-Ceramnak,,amázaskerámiákgyártása,ahol
elsősorbankályhacsempékre,illetvekülönböző
homlokzatiburkolókerámiákrakellgondolnunk.
Avállalatnáltöbbmint100-andolgoznak.

Tejes gőzzel előre
Természetesenarendhagyóelmúltesztendőről

iskérdeztükazkerámiagyártócégvezetőjét,aki
elmondta, annak ellenére, hogy volt egy nyári 
megtorpanásuk, jó évet zártak. 
–Úgy indultunknekiatavalyiévnek,hogy

kifejezetten magas volt a rendelésállományunk, 

IparértDíjatkapottSebők-PappImre–17éveHK-CeramSzentesen

Amerikáig eljutnak tűzálló kerámiáik
Az Ipari Tagozat Díját Sebők-Papp Imre, a szentesi HK-Ceram Kerámiagyártó Kft. tulajdonos-ügy-

vezetője kapta. Vezetésével a cég egy speciális területen, a tűzálló ipari kerámiák gyártásában ért 
el rövid időn belül kiváló eredményeket. A vállalkozás 17 évvel ezelőtt, zöld mezős beruházásként 
kezdte meg működését a szentesi ipari park akkori új részében. Az 50-50 százalékban német, il-
letve magyar tulajdonú vállalat termékeinek nagy része ipari felhasználókhoz megy, és döntően 
exportpiacokra – Európán kívül az USA-ba és Ausztráliába is szállítanak. Évente körülbelül 4000 
tonna kerámiatermék hagyja el a cég telephelyét.

deaztánaCovidmiattsokvevőnkmegijedt,a
rendeléseiketnemishogytörölték,haneminkább
eltolták2021-re.Jöttajárványhullám,nyárrael-
fogytakarendelések,ésaligjöttúj,augusztustól
kénytelenek voltunk három hónapon keresztül 
rövidítettmunkaidőveldolgozni.
De,adolgozóinkjövedelmétaz
átlagjövedelemrekiegészítettük,
hogymegtudjuktartaniőket.
Novemberrekijöttünkebbőla
szorítóhelyzetből,ésazóta is
teljes kapacitással, folyamatosan 
dolgozunk–foglaltaösszeaz
elmúltmásfélesztendőtSebők-
Papp Imre. 
Hogymitörténtapiacokon,

és mi lehetett a látványos vissza-
pattanásoka,acégvezetőezekre
a kérdésekre is magyarázattal 
szolgált: 
–Kétdologtörtént,egyrészt

avevőinknek,akikel-
tolták vásárlásaikat, 
elfogytak a készleteik, 
másrésztszinteazösszeseurópaiország-
banfellendültazépítőipar.Különösena
lakóépületek felújítása ugrott meg, ami 
szinténkétokravezethetővissza:az
egyik,hogynagyonsokországbanindul-
tak hasonló családtámogatási-felújítási 
programokmintnálunk;amásik,hogy
–különösenamagasabbéletszínvonalú
országokban–jelentősmegtakarítások
halmozódtakfelazemberekszámláin
amiatt, hogy már két éve nem mernek 
jelentősebbutazásokattervezniaCOVID
miatt.Erősfélelemalakultkisokakban,

hogyesetleginflálódhatapénzük,akamatok
alacsonyak, nullák, vagy éppen már negatívak, 
ezérthátfelújításokbakezdtek.

A minőség kifizetődik
AHK-Ceramsikerénektöbbtitka isvan,az

egyik,hogytömeggyártáshelyettakisszériás,
magashozzáadottértékűésrendkívülmagas
minőségűtermékeketállítanakelő.
–Amitmicsinálunk,azmanufakturálisjellegű

gyártás,amikis,legfeljebbközepesszériamére-
tetjelent,néhányszáztólezerdarabig.Magas
aszakmai-mérnökihozzáadottértéke,benne

a dolgozók hozzáértése, ami a 
legnagyobberőforrásunk.Valljuk,
hogya legjobbmegoldássem
érsemmitkiemelkedőminőség
nélkül!Ezértazanyagbeszerzéstől
kezdve, a tervezésen át, a teljes 
gyártási folyamaton keresztül 9 
fázisosminőség-ellenőrzésimo-
dellünk és statisztikai módszere-
kenalapulóminőségbiztosításunk 
garantáljaaméretpontos,töké-
letes,legkevesebbselejtszámmal
gyártottterméket.Atömeggyár-
tásbanminemveszünkrészt,
azt meghagyjuk Távol-Keletnek. 
Komoly kis csapatunk foglalkozik 
kutatásfejlesztéssel,jellemzően
azanyagösszetételekkelkapcso-
latban.Alegújabbprojektünka

klímavédelemmel kapcsolatos, a várható szén-
dioxid-kibocsátástcsökkentőintézkedéseknek
igyekszünkelébemenni.

Presztízse van  
Sebők-PappImre2012ótaaszentestérségikama-

raielnökségtagja.A2016–20-askamaraiciklusban
akamaraelnökségipóttagjakénttevékenykedett,
2019ótaHódmezővásárhelytöbbönkormányzati
cégénekműködésétsegítiszakmaitapasztalataival.
EmellettaHódmezővásárhelyiRotaryClubaktív,
jótékonyságiaktivistája.2011-benamegyeiAzÉv
ÜzletemberePresztízsDíjjalismertékelmunkáját.

Sebők-Papp Imre



Köszönet illeti az osztályelnökök munkáját

12.Lakosságikézművesésszolgáltatóosztály:
Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna, e.v.
13.Háttérszolgáltatóiésiparibeszállítóiosz-

tály: Engi Gábor,E-PressNyomdaNyomdaipari
Szolg. Kft.

Aküldöttgyűléstakamara2020-asgaz-
dálkodásárólésaköltségvetésteljesítéséről
szólóbeszámolójának,valamintagazdasági
önkormányzat2021-esüzleti tervének tár-
gyalása zárta.
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Feketű Béla

Acégigenjelentőseredményekettudottelérni
az ún. Party Service szolgáltatásaival, kitelepülései-
vel,amelyekegyrefontosabbhelyettöltenekbe
a cégek és az intézmények reprezentációi során. 
Sportrendezvények, orvosi kongresszusok, feszti-
válok, fogadások egész sora fémjelzi szolgáltatásuk 
sikerességét,megyeivonatkozásúkülföldifogadá-
sokraisnemegyszerhívtákmárőket.

Kereskedelemért Díjat kapott Makó László 

Állva maradtak a pandémia idején is
A Kereskedelemi Tagozat díját Makó László, a Waldorf 2000 Kft. – Sport & Life Party Service ügyveze-

tője és tulajdonosa kapta. Az orosházi mezőgazdasági középiskola után több éves munkatapasztalatot 
követően szerzett vendéglátó és szálloda szakos közgazdász diplomát. Vendéglátó-ipari szakmai pályáját 
Gyopárosfürdőn, a Dunaferr Rt. Napsugár Hotelében kezdte, ahol később étteremvezetőként, majd 
szállodavezető-helyettesként dolgozott. 1998 és 2000 között a MOL Hotels Rt. szegedi Horizont Éttermét 
vezette, amelyet egy pályázatot követően üzlettársával közös vállalkozása üzemeltetett. Cégét 21 éve 
vezeti és építi, jelenleg is több, saját tulajdonú és bérelt ingatlanban foglalkoznak vendéglátással. A 
Kastélykert Fogadó, a Vármegye Étterem,  Gróf Széchenyi István Evezős és Kajak-Kenu Pálya étterme 
és panziója, valamint az újszentiváni Epreskert Rendezvényház üzemeltetése fűződik a nevéhez. 

Akoronavírus-járványtalán
avendéglátásonütöttalegna-
gyobbat.MegiskérdeztükMakó 
Lászlótól, hogyan sikerült túljutni 
a nehézségeken?   
–Nehézvolt,hiteltkellettfel-

vennünk.AzEpreskertet,amelyet
korábban16-17évigbérletifor-
májábanüzemeltettük,felkellett
mondanunk, ha rendezvény van – 
leginkábblakodalom,vagyéppen
nyugdíjastalálkozó – a cateringet 
biztosítjuk.AKastélykertetelső
körbenbekellettzárnunk,aztán
amikor már lehetett, a házhoz 
szállítás hozott vissza valamit a 
kiesőbevételekből.Annyisze-
rencsénk volt, hogy a szociális 
étkeztetés jórészt megmaradt, 
illetveaVármegyeÉtteremarendőrség,aNAV

és a Kormányhivatal dolgozói számára nyitva 
lehetett –, a forgalom így is a felére esett vissza. 
Igényeltünkbértámogatástis,ígyvégülahitellel
ésazemlítettlehetőségekkeleltudtukérni,hogy
nekelljenelküldenünkdolgozót.Ettőlkezdveaz
voltaz iránytűnk,hogyvalahogyegyensúlyba
hozzukacéget.Ezmostanrasikerültannyiban,
hogy már nullán vagyunk – és persze mínusz a 
hitel.AzújrakezdésbensokatdobottaSZÉP-kártya,

és az erre az évre áttolódott la-
kodalmak.Acégesrendezvények
nemálltakmégvisszaakorábbi
gyakoriságra, a Maty-éren viszont 
sok rendezvény volt. 
Nemtudniajárványhelyzetho-

gyanalakulazősz,atélatavasz
folyamán. Makó László – nincs is 
másválasztása–bizakodik.
–Hanemleszzár,akkoregye-

nesbejöhetünk,mármostelég
sok foglalásunk van szalagava-
tókra,egyetemibálokra,ame-
lyek tavaly elmaradtak, de orvosi 
konferenciáraiskészülünk.Hogy
aztánmibőlmifogmegvalósulni,
azt nem tudjuk. Lélegzet-vissza-
fojtvafigyeljük,hovákanyarodika
negyedikhullám,ésmilyenkövet-

kezményeilesznek.Bizakodunk,hogysemmilyen.

Névadás a Maty-éren
Makó Lászlótól megkérdeztük azt is, cégnevük 

melléhonnanjöttaSport&LifePartyService
elnevezés.Nos,amikor2002-benaMaty-éren
rendeztékaKajak-KenuEb-t,aWaldorf2000
Kft. is pályázott a vendéglátói szolgáltatások-
ra.Aszervezőkazttanácsoltáknekik,hogy
szerencsésebblenne,havalamilyensporttal
kapcsolatos névvel pályáznának. Ekkor találták ki 
a ma már megyeszerte ismert fantázianevüket.

A Szolgáltatási Tagozat díját Feketű Béla, a Szegedi 
Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola 
igazgatója kapta, aki több mint huszonhat éve, 1994 
óta, a diplomájának megszerzése óta dolgozik Szeged 
szakképzéséért. 

1994–2000közöttapályája irántelhivatott,
tanítványai segítésemellettelkötelezettpeda-
gógusként tevékenykedett, 2000–2005között
igazgatóhelyettesként felelt a Szegedi Szakképzési 
CentrumMóravárosiSzakképzőIskolaközismereti
oktatásáért és tanügy-igazgatási feladatainak 
ellátásáért. 2005 óta igazgatóként irányítja az 
iskolaszakképzését.Pedagógiaielkötelezettsége
vezetőként ismegmaradt, számospedagógiai
újításközponti figurájaaz iskolában.Vezetőként
teretadmunkatársaikezdeményezőötleteinek,
támogatjaőketazokmegvalósításában.Apályázati
munkamotorjaaMóravárosiban.Pedagógiaiés
szakképzési tudására, tapasztalataira a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is támaszkodik. 
Feketű Béla akamaratovábbképzéseinek,szakmai
rendezvényeinekrendszereselőadója.

Követik a munkaerő-piaci trendeket 
AhogyaMóravárosiszakképzőiskolaigazgatójától

megtudtuk,azintézménybetöbbmint1400tanuló
jár,közülük500-nál istöbbenafelnőttképzésben
vesznekrész.Aziskolajellemzőszakirányai:elektro-
nikaéselektrotechnikai,építőipari,épületgépészeti,
fa-ésbútoripari,gépészeti,nyomdaipari,szépészeti
ésvegyipariágazatok.Ezekenbelülvagyhúszféle
szakmátkínálnak,amelyeketszakképzőiskolai,illetve
technikumiformábanoktatnak.
Régiszlogen,hogyaszakképzésfeleljenmega

gazdaságigényeinek.Aziskolatájékoztatójábansze-
repel,hogyazadotttanévkínálatátamunkaerő-piaci
jelzésekalapjánállítjákössze.Mennyiremegbízhatók

SzolgáltatásértDíjatkapottFeketűBéla

Közös munkára hívják a tanulóikat
ezek a jelzések, és hogyan lehet ezekre rugalmasan 
reagálni?–kérdeztükazintézményvezetőjétől.

– Trendeket ma már elég jól lehet azonosítani, 
persze mindig vannak olyan aktuális gazdaságpolitikai 
döntések,amelyekbefolyásolhatjákakeresletet,deaz
ilyen gyors megoldást kívánó helyzetekre ott vannak a 
tanfolyamijellegűképzések,amelyekviszonylagrövid
időnbelülmegszerezhetőtudástadnak.Amiszakmai
kínálatunkazértalapvetőenaz iskolairendszerre
épül,tehát3, illetve5évesképzéseinkvannak.És
perszevanafelnőttképzés,ahováazutóbbiidőben
jellemzőenazépítőiparból jönneka legtöbben.A
rendszerelégrugalmasahhoz,hogyajelentkezők
meglévőtudásszintjétfigyelembevegyükakétéves
képzéssorán.Május–júniusban59szigetelővégzett
nálunkeredményesen.Afenőttképzésbejellemzően
cégekküldiktudásbővítésiszándékkaldolgozóikat,
de sokan jelentkeznek olyanok is, akik  pályamódo-
sításra készülnek.  Fontos, hogy a 
felnőttképzéskétszakmáigingyenes.

Közelítenek egymáshoz
Örvendetes módon egyre na-

gyobbteretnyeramunkavilágára
valófelkészítésbenaduálisképzés.
Kölcsönösenközelítenekegymás-
hozaszakképzőintézményekésa
gazdaságiszereplőkamóravárosi
iskola igazgatója  szerint. 
–Egyretöbbvállalkozásbanisme-

rikfel,hogyakárasajátmunkaerő-
utánpótlásuk kapcsán, akár a meg-
lévődolgozóiktudásbővítéseterén
jóka lehetőségek.Többirányból
erősítikegymástapartnerek,olyan
is van, amikor a gyerekek néznek ki 
maguknak vállalkozót az ismeretségi 
körükben,megolyan is,hogya

vállalkozó jelentkezik, mit kell tennie, ha tanulókkal 
szeretnefoglalkozni.Egyébkéntpedigaz iskola is
keresi a vállalkozásokat, és fordítva, a vállalkozók is 
keresikaziskolákat.Akamarábaisazértíratjákbe
munkatársaikat gyakorlati oktatói képzésre, mert 
szeretnénekbekapcsolódniaszakképzésbe–emelte
ki az igazgató. 

A szemléletváltás gyümölcsei
AzIskolaválasztócíműkiadványkülönbözőszempon-

tokalapjánévrőlévreelkészítiamagyarközépiskolák
eredményességirangsorát.Akutatóktöbbekközött
aztisvizsgálják,melyiskolákfejlesztiklegjobbana
tanulók egyes kompetenciáit a 8. és  a 10. osztály 
között.Nos,aMóravárosiIskolarendrealegjobbak
közöttvégez,voltolyanesztendő,amikorafiúk
szövegértésétfejlesztőközépfokúiskolákragsorában
–valamennyiközépiskolátésgimnáziumotismegelőz-

ve–országoselső helyezést értek 
el.Abravúrmagyarázatraszorul.
–Azonmúlikaszínvonal,hogy

mennyire tud egymásra találni oktató 
ésdiákebbenaközösmunkában.
A15-20évvelezelőttiállapotokhoz
képest igen sokat változott kollégáim 
szemlélete is. Már nem gondoljuk, 
hogyakiállok,előadokésosztom
az észt típusú oktatási módszer az 
üdvözítő,hanemaz,habevonjuka
gyerekeketamunkába.Egyszerűen
azzal, hogy van mit csinálni, a diákok 
szövegeketelemeznek,értelmeznek,
retorikai gyakorlatokat végeznek, 
kisszónoklatokat,előadásokat is
tartanak, szinte észrevétlenül dol-
gozvarajta,fejlődikaszövegértési
kompetenciájuk –, mesélte jogos 
büszkeséggelFeketűBéla.

Makó László



Átadtuk a Magyar Kézműves Remek díjait
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2001-benhoztalétresajáttűzzománcműhelyét
aBükkben,Dédestapolcsányban.Megvettekegy
százévesparasztházat,amibeafalusiturizmus
jegyében,kézműves-foglalkozásokatálmodott
bele.Ittkészültmunkáinagysikerrelszerepelnek
hazaiéskülföldikiállításokon.MunkáitMagyar
KézművesRemekcímmeliselismerték.

Szabóné Tóth Hilda festeni is szokott, de a 
tűzzománcottartjaizgalmasabb-
nak.Hogymiért?

– Míg az olajnál ki tudom ka-
varni a színeket és felviszem a 
vászonra, látom hogy milyen lesz, 
atűzzománcnálarézésazüveg
ötvözeteahőhatásáraváltozik,
atöbbszöriégetésselmásésmás
tónusokjönnekelő.Amiugyan
tudatosantörténik,demindig
nagy izgalom, hogy tényleg mi 
jönkiatűzből.Vanúgy,hogycsak
színtelen, átlátszó kristályokat 
használok,atöbbszöriégetéssel
azonbanváltozikarézszíne,ésígy
is érdekes tónusokat tudok elérni. 
Beszélgetésünkközbenmegle-

pődolgottudtunkmegSzabóné

ÉppenegyévvelezelőtthirdettekiaMa-
gyarKézművesRemek2020.évipályázatának
eredményeit a kiíró, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara.Akoronavírus-járványmiattazon-
banaközpontidíjátadóünnepségelmaradt,
az MKIK, ezért arra kérte a területi kamarák 
vezetőit,hogyamintlehetőségleszrá,méltó
módonünnepeljékmegamegyéjükkézmű-
vespályázóit,illetveadjákátadíjakat.Nos,
ezazalkalommostjöttelCsongrád-Csanád
megyében,akamaraszinténapandémiamiatt
tavaszrólmostanracsúszottküldöttgyűlésen.
Csongrád-Csanádmegyébőlkétönkéntes

kamaraitagunkatdíjazták,sorozatbanmár
másodszor: a vásárhelyi Tóth Mihály Györgyné 
fazekas,népitárgyalkotóiparművészhabán
kék vacsorázókészlete, valamint a Szeged-
tápéi Telekné Tóth Ilona gyékényfonó népi 
iparművésztápaiszatyrarészesültelisme-
résben.Mellettükmégkét,megyeipályázó,
Nagy Péter kötélgyártókisiparoskenderkötele,
továbbáTóthné Szutor Gabriella tervezőgra-
fikusbatikolthímestojásokkartondobozban
címűpályamunkájaérdemeltekiaMagyar
KézművesRemekelismerőcímet.Atavalyi
eredményhirdetésalkalmából aKamarai 
Futár 2020 októberi számábanbeszámoltunk

KézművességértDíjatkapottSzabónéTóthHilda
tűzzománc-ésüvegfestő

Tűzön át látni
A Kézműipari Tagozat díját Szabóné Tóth Hilda tűzzománc- és üvegfestő  kapta. 1996-tól 

alkot, munkássága a magyar táj szépségében gyökerezik. A festészet alapjait Svájcban tanulta, 
itthon tovább képezte magát, így megismerte az üvegfestést és a tűzzománctechnikát. Gazdag 
színvilága alkotásain harmonikusan tükröződik. „Tűzön át látni” – ez a mottója. 840°C fokon 
égetett rézlemezein a fény és a természet állandó mozgása érződik. 

TóthHildáról:nemcsakakézműipari-iparművé-
szeti dolgokhoz ért, nagyon gyakorlatias, prózai 
feladatokatiseltudlátni.Azelmúltpárévben
elszegődöttgépészmérnökfia20-25főtfoglal-
koztatóvállalkozásába,aholpénzügyeketintéz.
Néminosztalgiávalemlíti,korábbanvoltolyan

év, hogy akár tíz kiállításon, rendezvényen is 
megfordultakmunkái.Mostanábanritkán,deazt

mondjafigyeljünk,mertbármi-
kor,bármelyikkiállításonfeltűn-
hetnek képei. Ugyanis, ha ideje 
engedi, és az ihlet és izgalom is 
megjön,hozzálátatűzzománc
készítéséhez.Nemvéletlen,hogy
nemcsakDédestapolcsányban,
de idehaza, Szegeden is kéznél 
van a kemencéje.
Egyébkéntúgylátja,szélese-

dik az a réteg, amely nyitott a 
szépre, értékeli az igényes, népi 
iparművészetialkotásokat.
–Közbenperszeaz ízlés is

változik,ahogyazépítészetben
is megjelentek a letisztult for-
mák–magyarázzaaKézműves
Díj ideikitüntetettje.–Vonza

modernengemis,figyelematrendeket,sze-
retem,havanbennekihívás,demindiglegyen
valamimondanivalója.Annakellenére,hogy
kiállításokon,kézművesvásárokonmostanában
nem nagyon szerepelek, sokszor megkeresnek.  
Szerencséremindigvoltbennemannyimar-
ketingérzék, hogy a képek hátuljára felírtam a 
telefonszámomat is – így megtalálnak. Például 
azzal,hogynászajándékbaszeretnénekvalami
szépetadniismerősüknek,atémátismegjelölik.
Mígezeketaképeketbármilyenkülsőbelehet
öltöztetni–paszpartut,keretetcserélni-,hogy
odaillőlegyen,ahovászánják,magaatűzzománc
örök,sohanemmattul,nemsötétedik.Konkrét
megrendeléseknél meg is szoktam kérdezni, 
hogyhovákerülakép,milyenkörnyezetbe,
milyenszínvilágbaszánják.
SzabónéTóthHildatagjaazEurópaiBorlovag-

rendnekis–anemzetköziavatóünnepségeken
azáltalakészítetttűzzománccímertkapjákaz
új lovagok. 

amegyeikézműveseinksikereiről,adíjazott
termékekfotóitisbemutatva.

Adíjakatdr.KőkutiAttila,kamaránkelnöke
ésTörökLászlókézműiparialelnökadtaát.

Szabóné Tóth Hilda

https://www.csmkik.hu/storage/futars/October2020/0gqWsrcU0vOGhzybZjGQ.pdf
https://www.csmkik.hu/storage/futars/October2020/0gqWsrcU0vOGhzybZjGQ.pdf
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A technológiaváltás K+F konferenciáját 
szervezte meg a kamara a Szegedi Tudomány-
egyetemmel együttműködésben innovatív 
cégvezetőknek és fiatal kutatóknak október 
20-án az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben. 
A plenáris ülés után Javaslatok vállalati prob-
lémákra címmel szekciókban folytatódott a 
program Ez történt legutóbb az ELI-ben is, 
ahol az előadásokat követően, kerekasztal-
beszélgetésen és world café módszertannal, 
osztották meg tapasztalataikat az asztalok 
szereplői. A résztvevők a közreműködő szer-
vező társak együttműködésének köszönhe-
tően az ország több megyéjéből képviselték 
a vállalkozások és a kutatók nézőpontját.

Dr. Kőkuti Attila,kamaránkelnökeköszön-
töttearésztvevőket,emlékeztetvearra,hogy
amikorazIpar4.0esélyeirőlbeszélünk,nem
hagyhatjukfigyelmenkívülaztatényt,hogy
Magyarországon–beleértveCsongrád-Csa-
nádmegyétis–továbbraisegészségtelen
a vállalkozások méretszerkezete, túlságo-
san magas a kis- illetve mikrovállalkozások 
aránya,ugyanakkortúlkevésaközép-és
nagyvállalkozás.Akérdésviszontaz,hogy
egy exponencilisan gyorsuló technológiai, 
technikaifejlődésselhányantudnaklépést
tartani.Akamaraigyekszikminéltöbbolyan
rendezvényt tartani, amelyen felhívja a vállal-
kozókfigyelmétabekövetkezőváltozásokra,
ésinspirálja,segítiőketaszükségeslépések
megtételére.MertóriásiK+Fszakadéktá-
tongazegyesvállalkozóicsoportokközött
–jegyeztemegazelnök.

Magyar narancs 4.0
Prof. dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudo-

mányegyetemkuratóriumánakelnöke,a
MagyarInnovációsSzövetségelnökeés
mintazELI-tműködtetőkft.ügyvezetője,

K+Fkonferenciaatechnológiaváltásrólinnovatívcégvezetőkkelésfiatalkutatókkal

Ipar 4.0 a Lézeres Kutatóintézetben

ígyarendezvényházigazdájais,lehetőséget
biztosítottakonferenciarésztvevőinek,
hogybejárjákazintézményt.Akikígytettek,
láthatták, hogy – a professzor szavaival élve 
–, van Magyarországon olyan intézmény, 
majdnem 10 hektáron, ahol kompromisszum 
nélküli világszínvonal található. Tréfásan, 
atanúcíműfilmhírespoénjánakpandant-
jakéntfűztehozzá:„Nemiskicsi,akkora
mint egy narancs, nem is sárga, hanem 
narancsszínű,ésnemissavanyú,hanem
narancsízű,mégisamienk.”

A tanulásra való képesség döntő lesz
Aprofesszorazzalkezdteazelőadását,

hogy az Ipar 4.0 jelentését sokáig nem ér-
tette,hogyazmicsoda.Aztviszontmeg
tudtaállapítani,hogysokan,akikbeszélnek
róla,azoksemértik.Anémetnyelvűszak-
irodalombantalálteligazítást.Megértette,a
tendenciát, és hogy az ipar 4.0-nak nagyon 
komolytársadalmikövetkezményeilesznek:
példáulamunkaerőpiacelfogtolódniabbaaz

irányba,hogyazemberekegyrészenemlesz
alkalmasazintelligensebbéválómunkakörök
betöltésére.Éshogyamunkaerőszámáraa
tanulásravalóképességleszalegfontosabb
követelmény.Mármostezttükrözikanémet
vállalatvezetőkkörébenvégzettfelmérések
is.Aztnemtudják,hogymitkellmajdcsinálni
munkavállalóiknak, de hogy tanulniuk kell, 
abbanbiztosak.Ezazakadémiaiszektorésaz
iparkapcsolatotmindjártdefiniáljais–húzta
aláSzabóGábor.Azakadémiafeladata,hogy
segítseazipartebben.
Aprofesszoramagyarfelsőoktatástörté-

nelmi mulasztásának nevezte, hogy kiszállt 
anemklasszikusképzésekközülazélet-
hosszigvalótanulásból,szabadprédává
téveaterületet.Azalapképzésbenpediga
problémamegoldásraésatanulásikészségre
vonatkozó kompetenciákat kell fejleszteni – 
hangsúlyozta.SzabóGáborszoktaismondani
hallgatóinak, mire gondol: lehet, hogy konk-
rétannemérteszsemmihez,debármihez
jobbanértesz,mintbárkimás.Afizikai 
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törvényszerűségeket,összefüggéseket
könnyenmeglehetnézni,felsemkellállni
azasztalmellől,demiremegyvele,hanem
tudjaproblémamegoldásrahasználni.

Segítenek a partnerkeresésben
Azegyetemkuratóriumielnökeszerinta

következőévtizedeknekarrólkellszólnia,
hogyafelsőoktatásegyüttműködikaver-
senyszférávalamunkaerővelkapcsolatos,
folyamatosan változó tudásigény kielégítésére. 
Azakadémiaiszféramásikalapvetőfunkciója
pedigakutatás-fejlesztésiháttérbiztosítása.
–Azittülőknekésazegyetemikollégáknak
isnagyonsokteendőjevanabban,hogya
kkv-k,különösenamikrovállalkozásiszektor
megtaláljaazegyüttműködéslehetőségeit”
–húztaaláaprofesszor.Biztosanvanolyan,
akivelmáraprobléma,afeladatkitűzésénél
isközösenkellgondolkodni.Számosvállal-

Kerekasztal 
Petrik Márkkal, 
Nagy Mihállyal 
és dr. Kovács Péterrel

kozásnál gondolhatják úgy, hogy ott van 
egy nagy mamutintézmény, a Szegedi Tudo-
mányegyetem,kiveltudokbeszélni?Nos,az
egyeteminnovációsigazgatóságatöbbek
közöttazértvan,hogyegyablakoskiszolgálást
biztosítsonavállalkozásoknak,vagyissegítenek
apartnerkeresésbenis.Nagyjábólkétezer
emberfoglalkozikkutatás-fejlesztésselaz
egyetemen,hogyanistalálnámegközöttük

egykkv,hogykiazőembere?–igazítottel
azintézménykuratóriumivezetője.

Tűrni kell a kudarcokat is 
SzabóGáborelmondta,az innovációs

szövetségbenisrendszeresenszorgalmaz-
zák,hogylegyenolyanfinanszírozásiforma,
amelyaK+Ftartalékokkalnemrendelkező
kkv-k, illetve mikrovállalkozások ilyen irányú 
elképzeléseitsegítené.Haezismegvan,akét
szféra egymásra tud találni. Meg kell tanulni 
kommunikálni egymással mindkét oldalon. 
Ésakapcsolatokondolgozniiskell.Asikeres
kutatóésasikeresvállalkozóabbanhasonlít
egymásra,hogyhihetetlenmértékűakudarc-
tűrőképességemindkettőnek–jegyezte
megaprofesszor.Biztosraveszi,ahogya
boldogabbországokban,aversenyszféra–
akadémiakapcsolatajövőbennálunkisegyre
nagyobbszerephezfogjutni.Aversenyszféra

sikeressége az akadémiai szféra sikeressége 
isésfordítva–szögezteleSzabóGábor.
Azegyetemmelkapcsolatbanmegjegyez-

te,hogyajövőbenolyanforrásokválnak
elérhetővé,amelyekvalóbanegymásfajta
fejlődésipályáratudjákvinniazintézményt.
Reméli,magaazegyetemismegérti,hogy
másképp kell dolgoznia, gondolkodnia a for-
rásokfelhasználásban,deakörnyezetében
lévőkapcsolatainakkiépítésébenis.Aforrások
elérhetőségerészbenattólisfügg–leszráegy
indikátor–,hogymilyenmértékbenrészea
gazdaságipotenciálnakazintézmény.Szabó
Gáborbízikbenne,hogysikerülniisfog.

Ipari forradalom  
a kerekasztal körül
Arendezvényenkerekasztal-beszélge-

tésselgördültekazeseményektovább,
melynekrésztvevői Nagy Mihály, aVáll-Ker.

Kft.ügyvezető igazgatója,Petrik Márk, 
aHepenixKft.ügyvezetője,az Ipar4.0
Platformon(NTPSZ)akkv-kképviselőjeés 
dr. Kovács Péter, azSZTEGazdaságtudo-
mányiKardékánjavolt.Atématovábbra
is az ipar 4.0.

A termék tudja maga…
PetrikMárkfogalmiválságrólbeszéltaz

értelmezéstilletően.A„negyedikipariforra-
dalom”rövidítésérőlvanszó,egyébkéntőis
úgytudja,Németországbólszármazikazipar
4.0 elnevezés. Más kontinenseken más néven 
és másképp fogalmazzák meg ezt az ipari 
forradalmat, amelyen keresztülmegy a világ. 
Sokmindentartozikazeszköztárába,csak
néhány:automatizáció,digitaliztáció,robotika,
IoT,bigdata,mesterségesintelligenciastb.
ÉsazIpar4.0Platformonisabbanpróbál-
naksegíteni,hogymindtöbbmikro-kis-és
középvállalkozástudjajobbátenniéletétaz
ilyeneszköztárhasználatával.Errestratégiát
is kidolgoztak, amit, reméli, az innovációs 
minisztériumelisfogad.Egyébkéntazipar
4.0 egyes elemei elég gyakran megjelennek 
mármaisavállalkozásokéletében.Saját
cégénélahomeoffice-temlítette,amikor
egy tipikus IoT alkalmazással a projektve-
zetőkegyértelműentudták,hogykimilyen
projektekendolgozik,milyenhatáridőkkel.
Deaholatermelésbenmagasszintenvalósul
megatermék-nyomonkövetés,azisegy
ipar 4.0-ás megoldás. Erre azt is szokták 
mondani, hogy a termék tudja maga, hogy 
mifogveletörténni.
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A RILIAM projekt egyik partnere, dr. Gogolák 
László, a Szegedi Tudományegyetem Mér-
nöki Karának főiskolai docense, a Szabadkai 
Műszaki Szakfőiskola főiskolai tanára a prog-
ram születését, megvalósulását mutatta be. 

ARILIAMprojektbenvalósvállalkozói
igényekhezpróbáltakigazodni,mikro-,kis-és
középvállalkozásokigényeitnéztékmeg.Ál-
talános vélemény volt, szeretnék megismerni, 
esetlegkipróbálnialegújabbtechnológiákat,

RILIAM – megismerni, kipróbálni, alkalmazni
és alkalmazásukkal  úgy fokozni a termelé-
kenységet,hogyazaminőségrovásárane
menjen.ARILIAMprojekt2018-banszületett
megegyötletből,azemlítettigényeketösz-
szefogva született meg.
Aprojektszervezőiisazipar4.0-áthívták

segítségül.Azalkalmazhatótechnológiákközül
megnézték,miaz,amialegtöbbvállalkozást
érdekelheti. Ilyenek az ipari automatizálás, 
ipariéskollaboratívrobotokalkalmazása,a
rapid prototyping (gyors prototípus-készítés), 

azIT-fejlesztések(korszerűgyártástámogató
ésfelügyeletiszoftverek,cloudésBigdata
valamint IoT alkalmazások). 
ARILIAM i4.0projektbenakövetkező

partnerekvesznekrészt:aSzabadkaiMűszaki
Főiskola,aSzegediTudományegyetemMér-
nökiKar,aCsongrádMegyeiKereskedelmi
ésIparkamara,valamintaSzabadkaiüzleti
inkubátor.  Aprogrambanamikro-kis-és
középvállalkozásokversenyképességének
növelését,és1-1kompetencialaboratórium





meibennekiknaprakésznekkell lennie.
Sorolta is a példákat  az egészségügyi kar 
intelligenslaborjaitól,a3D-snyomtatástól
amezőgazdaságkarprecízióseljárásainát
amesterségesintelligenciával,önvezető
járművekkelvalókísérletekig.Adékánegy
másikszempontotisbehozottabeszél-
getésbe,nevezetesen,hogya lakosság
digitális felkészültségén is javítani kellene, 
mertkésőbbezisakadályalehetbizonyos
technológiák gyors elterjedésének. Kovács 
Péter a munkavállalóktól is nyitottságot 
kért, azt üzeni nekik, hogy arról van szó, 
ha valamit meg lehet csinálni negyed óra 
alatt, akkor mi a fenének kínlódnának vele 
másfél-két hétig.    

A plenáris ülés után Javaslatok vállalati 
problémákra címmel szekciókban folytató-
dott a program world café módszertannal, 

forgóasztalos rendszerben, különféle té-
mákban – 35 percenként cseréltek asztalt 
a résztvevők.  

A konferencia a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szervezésében, a 
határon átnyúló, az Interreg IPA-CBC Ma-
gyarország–Szerbia Program által finanszí-
rozott Riliam I-4.0 (HUSRB/1903/43/0051) 
projekt keretében került megrendezésre. 
Ez az esemény az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával valósult meg a Interreg-IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
Magyarország–Szerbia által. Az esemény 
tartalmáért teljes mértékben a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalja 
a felelősséget, és az semmilyen körülmények 
között nem tekinthető az Európai Unió és 
/vagy a programot Irányító Hatóság állás-
foglalását tükröző tartalomnak.

Az önvezetés lesz 
a következő nagy ugrás
Nagy Mihály,akinekközép-ésnagyvállala-

ticégvezetésbenegyarántvangyakorlata,
nemmisztifikáljaakérdést,aztmondja,
az ipar 4.0 nem egy statikus szisztéma, 
hanemfolytonosanfejlődő,változó,bővülő
elemekbőlállóeszközrendszer.Őisúgy
látjaakis-ésmikrovállalkozásoktöbbsé-
génekkülsősegítségre,szakértőkrevan
szükségeaK+Flépésekhez.
Jellemzőaváltozásokraaz is, hogy

egyre többmérnökre leszszükség,és
egyrekevesebbbetanítottmunkásra.Az
ipar 4.0 kultúraváltást is jelent, a válto-
zásra való képességet, amit mérhetünk 
hatékonyságnövelésben,hozzáadottér-
tékben.Amagyarkkv-knemtúlerősek
ebben– jegyeztemegavállalatvezető.
EgymásikkérdéskörbenNagyMihály
márelőrevetítetteaz ipari forradalom
következőnagyugrásátis:„Igaziáttörés
leszazönvezető járművekelterjedése,
ugyanis ha az sikerül, olyan technológia 
birtokábajutunk,amivelnemcsakamo-
noton munkákat, hanem gyakorlatilag 
bármitki tudunkváltani,szintebármit
megtudunkoldani.Akérdéscsak,hogy
mikorkövetkezikbe.Debekövetkezik.”

Üzenet a munkavállalóknak 
Kovács Péter szerint az egyetemi szféra 

tisztábanvanvele,hogyaz ipar4.0ele-



Ipar4.0tréning–november11-énakamarában
A vezetőnek is változnia kell!
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Szabad út a fejlődéshez
Az OTP Vállalkozzon szabadon! ajánlata kedvező 
finanszírozást biztosít vállalkozása fejlesztéséhez

• Szabad felhasználású hitel, akár 250 millió Ft-ig
• Most 2% kamatkedvezménnyel igényelhető
• Számlaajánlat 6 hónapig 0 Ft-os számlavezetési díjjal
• Vállalkozói Védelmező Személybiztosítás az első hónapban 0 Ft-ért

A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A részletekről tájékozódjon  
az OTP Bank fiókjaiban, illetve a www.otpbank.hu/vallalkozzonszabadon weboldalon!

ADél-alföldiIpar4.0üzletiközösségfélnapos
tréningjénektémájaavezetőitranszformáció. 
Atechnológiaváltássikereugyanisfőkéntaveze-
tőnmúlik.AÜzlet4.0címűkönyvszerzőiszerint
azoknál a hazai cégeknél sikeres a technológiai 
átalakulás, amelyeknél a fejlesztés már része a 
vállalatikultúrának.Amirepedigavezetőnekvan
alegnagyobbhatása:azőhitvallásán,időbeosztá-
sán, menedzsmentjén és képességein múlik, hogy 
szervezetehogyanfogadjaaváltozást.Ebbena
rendszerbenpedigsokszornekiisváltozniakell.

A rendezvény november 11-én 9 órakor kezdő-
dik és 12.30-ig tart. Helyszíne a kamara szegedi 
székháza.
AKálmánEdinaáltal facilitáltkamaraitré-

ningsorozatcélja,hogyazIpar4.0bevezetések-
hezkapcsolódóvezetőidilemmákatjátékosan,

szórakoztatóan,ugyanakkoragyakorlatban
ishasználhatómódonoldjafel.Aprogramon
jólműködővállalatokhitelescégvezetőiésa
változásokkezelésébenmégkezdővezetők
találkozhatnak,éskaphatnakbetekintésta
technológiaiprojektekbevezetésénekvezetői
kérdéseibe.

Program és jelentkezési lehetőség EZEN a 
linken érhető el.

Ez a rendezvény a Riliam I-4.0 projektben, az 
Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult  meg, 
az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program Magyarország–Szerbia által. A tartalmáért  
teljes mértékben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalja a felelősséget, és az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető az Európai 
Unió és/vagy a programot Irányító Hatóságnak 
állásfoglalását tükröző tartalomnak.

A járványhelyzetmiatt a
megszokott márciusi idő -
pont (fogyasztóvédelmi vi-
lágnap) helyett a Dr. Csada 
László Díjakat is a mostani 
küldöttgyűlésenadtákát.A
fogyasztóvédelmi elismerést 
közigazgatási,civilésvállal-
kozási területen ítélte oda a 
díjat alapító három szervezet, 
a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara,valamintaDél-alföldiFogyasz-
tóvédelmi Egyesület. 
Közigazgatásiterületenvégzettmunkájá-

ért Bereczkiné Kovács Erzsébet, a Szegedi 
SzakképzésiCentrumKrúdyGyulaSzakképző

Fogyasztóvédelmi munkájukat díjazták 

Iskolakiemelkedőaktivitásúpedagógusa;
civil területen Varga József,aDél-alföldi
RegionálisFogyasztóvédelmiEgyesület
korábbielnöke,akimégegyüttdolgozott
adíjnévadójával,dr.CsadaLászlóval;míg

vállalkozási területen végzett 
tevékenységéért dr. Szeri István, 
aTiszaVolánkorábbivezérigaz-
gatója,aCSMKIKtiszteletbeli
elnöke,korábbielnökekapta
megazelismerést,akiabékélte-
tőtestülettagjakéntafogyasz-
tók és vállalkozások fogyasztói 
jogvitájábanmindigtörekszik
arra,hogyjogszabályikeretek
közöttafogyasztókszámára
elfogadható és megnyugtató, de 
a vállalkozások számára is még 

elfogadható kompromisszum szülessen.
AdíjakatJuhász Tündekormánymegbí-

zott, Petrik Sándor,aDél-alföldiRegionális
FogyasztóvédelmiEgyesületelnökeésdr. 
Kőkuti Attila,kamaránkelnökeadtaát.

felszerelését (pick&place technológia, 
kollaboratívrobotok)SzegedenésSzabadkán
tűztékkicélul.AkifigyelteaRILIAMprojekt
híreit, azok már hallhattak vállalkozói tré-
ningek, workshopok, konferenciák (mint ez 
amostaniis)szervezéséről,automatizálási
ésmechatronikaivállalkozásokadatbázisá-
naképítéséről,vagyéppenaziparirobotok
programozására kidolgozott tananyagokról 
tanulókésazelsősorbanipariautomatizálás
utánérdeklődőkkv.-krészére.
Alaborokbaigyekeztekaziparbanleggyak-

rabbanalkalmazottrobotokatbeszerezni,
Szabadkánelsősorbanjárműipari,Szegeden
azSZTEMérnökKaronélelmiszer-ipariauto-
matizálásrakoncentrálva.Aprojekttovábbi
részébenszeretnéktovábbfejlesztenialaborokat
alegújabbalkalmazotttechnológiákbemuta-
tására. Például futószalagot kiváltó mágneses 
pályára,korszerűiparikamerákra,automata
raktárkezelési technológiákra gondoltak.
Elvárásalaboratóriumokkalkapcsolatban,

hogyszorosabbrafűzzékakapcsolatokat
avállalkozókkal, lehetőségetteremtsenek
számukra az új technológiák megismerésére. 
Demagánakamérnökképzésnekisszüksé-
gevankorszerűlaboratóriumokra,hiszen
enélkülnincsmagasszintűmérnökképzés
sem – jegyezte meg a kar docense. 

Díjazottak és díjátadók.

https://www.csmkik.hu/hirek/dl-alfldi-ipar-4-0-zleti-kzssg-trningje
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Novembertől indul a vendéglátóhe-
lyek és a turisztikai attrakciók NTAK 
regisztrációja
Avendéglátóhelyekésazattrakcióhelyszínek

regisztrációjanovemberbenindul,azélesadat-
szolgáltatás pedig – a technikai felkészülés és 
tesztelésután–2022.július1-jétőlválikkötelezővé.
Avendéglátóüzletekbenamárévekótameglévő
pénztárgéprendszert egy olyan szoftver fogja 
kiegészíteni,amelybekötiazegységeketazNTAK-
ba,sennek–hasonlóanaszálláshelyekVendégem
alkalmazásához – lesz ingyenes verziója is. 
AzNTAK-baújonnanbekapcsoltattrakcióhely-

színekkörébetartoznakavárak,kastélyok,múze-
umok,állatkertek,strandok,fürdők,hajójáratok,
kalandparkok,fesztiválokstb.–mindenolyan
turisztikai élménypont, ahol jegyértékesítés zajlik. 
AzátállásutánazMTÜlátnifogjaavendéglátó-
helyekkapacitásaitésafőfogyasztásikategóriák
kumulált adatait (pl. ételek, alkoholos és nem alko-
holositalok).Azattrakcióknálláthatólesz,mikor,
milyentípusújegyetvásárolnak,mivelfizetnek,
ésajegyetmikorhasználjákfel.Aregisztrációval,
és az adatszolgáltatással kapcsolatos részletek 
ITT olvashatóak.

Így változtak a vendéglátásban 
a szakképesítési szabályok
AMagyarKözlöny190.számábanmegjelent

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásáhozszükségesképesítésekről,valamint
egyesműszakiszabályozásitárgyúminiszteri
rendeletekmódosításárólszóló34/2021.(VII.
26.) ITM-rendelet módosításáról szóló 51/2021. 
(X. 12.) ITM-rendelet.
Kamaránkazelmúltidőszakbantöbbmó-

dosító javaslatot is továbbítottaz ITM-nek
a jogszabálymódosításáravonatkozóan.A
módosítórendeletértelmébenaszakképe-
sítéstelőíró rendeletannyibanmódosult,
hogy a „Cukrászati készítmények, sütemé-
nyek, fagylalt készítése” és a „Meleg és 
hideg ételek, italok készítése” tevékenység 
végzéséhez nem szükséges szakképesítéssel 
rendelkezniemindenalkalmazottnak,nemön-
állótevékenységvégzéseesetébenelegendő,
ha a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét 
azönálló tevékenységvégzésére jogosító
szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel 
rendelkezőszemélybiztosítja.

Afentiekentúlahatályonkívülhelyezett,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásáhozszükségesképesítésekrőlszóló
21/2010.(V.14.)NFGM-rendelethezhasonlóan
a „Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmé-
nyek, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása” 
és a „Meleg és hideg ételek, italok készítése” 
tevékenységekesetébenkivételtképeznek
a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeirőlszóló210/2009.(IX.29.)Korm.

rendelet28. §b)pontjábanmeghatározott
büfétermékek,tehátezekrenemvonatkozik
aszabályozás.

Novembertől változnak a hitelmo-
ratóriumra való jogosultság feltételei
Ahitelmoratóriumbanérintettvállalkozá-

sokáltalánosmoratóriumaoktóber31-éig
érvényes, ezután pedig csak azok marad-
hatnakaprogrambanjövőjúniusig,akikezt
októbervégéigkülönjelzikaszámlavezető
bankjuknál.
Amoratóriumfolytatásáhozmárnemelég,

hogypusztánabenyújtástmegelőzőmásfél
évben legalább25 százalékkal csökkenta
vállalkozásárbevétele,hanempluszkritérium-
kéntavállalkozásaválságkitöréseótanem
kaphatottkedvezményesgazdaságélénkítő
hitelt vagykölcsönt sem.Vagyis, akimár
legalábbegyszerkapottkedvezményesállami
hitelt, nem számít rászorulónak a moratórium 
szempontjából.

A válságkezelés során a vállalkozások
elsősorban kedvezményes kamatúhitelt
kaptak, így számos vállalkozás számára 
szükségesfigyelembevenni,hogyaválság
kitörése óta kedvezményes gazdaság -
élénkítőhitelre kötöttek-e szerződést.A
kedvezményes hitelprogramok listája IDE 
kattintvaelérhető.

Jogszabályfigyelő

KÜLÖNLEGESSÉGEK  
TÁRHÁZA
Szegeden is prémium választás a Pappas Auto!

Több, mint 30 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Pappas Auto Magyarországon, mint a Mercedes-Benz – a prémium világmárka 
– elsőszámú értékesítője. A fejlődés és az értékteremtés azóta is meghatározó szerepet játszik az autókereskedés mindennapjai-
ban. Ez a meghatározó szerep igaz a Pappas Auto szegedi szalonjára is, mely mindig is különleges helyet foglalt el a cég életében.

A szegedi szalon – amely 17 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit – egy nem mindennapi bemutatótér a Pappas Auto Magyarország telephe-
lyeinek sorában, hiszen ezen a helyen nem csak az álmok válhatnak valóra, hanem az autók szerelmesei egy igazán különleges világba is 
belecsöppenhetnek. Aki ellátogat a Vásárhelyi Pál útra nem csak prémium kiszolgálásban részesülhet, hanem igazán különleges model-
lekkel találkozhat. Megtekintheti például a legújabb elektromos luxusautót – a márka zászlós hajóját – az új Mercedes-EQS-t. Mindezek 
mellett, itt is tetten érhető a Pappas Auto hitvallása: a kiemelkedő ügyfélközpontúság, a precizitás és a problémák szakszerű megoldása.

A Pappas Auto évről-évre megrendezi a Dream Cars Roadshow rendezvényét, amelynek keretében az ügyfelek igazi álomautó-
kat, a legújabb Mercedes-AMG modellek széles palettáját próbálhatják ki, professzionális vezetéstechnikai trénerek segítségével. 
Az esemény hatalmas népszerűségnek örvend minden évben, de a vállalat szegedi telephelye idén még különlegesebbé tette  
a programot. A helyszín ugyanis ezúttal a nemrég épült Szent Gellért Fórum volt, ahol a nagyteljesítményű AMG modellek mellett egy 
exkluzív, vezetett Aréna túra, valamint a Pappas Auto kis foodtruckjából nyújtott catering szolgáltatás emelte tovább a színvonalat.

Többek között ezzel is rászolgált a Pappas Auto szegedi szalonja arra, hogy a „Különlegességek Tárházaként” emlegessék.

https://csmkik.hu/hirek/rszletek-a-vendglthelyek-ntak-regisztrcijr
https://csmkik.hu/hirek/rszletek-a-vendglthelyek-ntak-regisztrcijr
https://csmkik.hu/hirek/rszletek-a-vendglthelyek-ntak-regisztrcijr
https://csmkik.hu/hirek/rszletek-a-vendglthelyek-ntak-regisztrcijr
https://csmkik.hu/hirek/rszletek-a-vendglthelyek-ntak-regisztrcijr
https://csmkik.hu/hirek/gy-vltoztak-a-vendgltsban-a-szakkpestsi-szablyo
https://csmkik.hu/hirek/gy-vltoztak-a-vendgltsban-a-szakkpestsi-szablyo
https://csmkik.hu/hirek/novembertl-vltoznak-a-hitelmoratriumra-val-jogosultsg-felttele
https://csmkik.hu/hirek/novembertl-vltoznak-a-hitelmoratriumra-val-jogosultsg-felttele
https://csmkik.hu/hirek/novembertl-vltoznak-a-hitelmoratriumra-val-jogosultsg-felttele
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November3-ánújratájékoztatóelőadás–onlineis
Naprakészen a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról

Lezárultak a 
gyakorlati oktatói 
továbbképző 
tanfolyamok
Idénelőszörnyíltlehetőségarra,hogy

a kamarai gyakorlati oktatói képzés és 
vizsgáztatáskereteinbelül,önkéntesen
készségfejlesztőtovábbképzésbevonjuk
beazokataszakembereket,akikmár
megszerezték az oktatói tanúsítványukat.
Aképzéscélja,hogyaduálisképzés-

benrésztvevőtanulókkalfoglalkozó,
kamarai gyakorlati oktatói vizsgával, vagy 
mestervizsgávalrendelkezőoktatóknak
továbbfejlődésilehetőségetbiztosítson
azön-éstársismeret,azegyüttműködés,
a kommunikáció, a sztereotípiák leküzdé-
se,akonfliktuskezelésésaZgeneráció
teljesítménymotivációs módszereinek 
megismerése területén.
Atovábbképzőtréningazelőzőképzési

tematika alapjaira épült, új és érdekes 
feladatokkal, és csupán 16 órás (2 nap) 
elfoglaltságotjelentettajelentkezőknek.
Afoglalkozásokatsokévesmúlttalren-
delkezőfelnőttképzőcégektapasztalt
trénerei tartották, irányították.
Az ideiprojektidőszakban,október

végéig,34fő(3csoport)vettrésztönkén-
tesenatovábbképzőtanfolyamunkon.A
résztvevőkvisszajelzésenagyonpozitív
volt,atovábbképzésthasznosnakítélték,
mint ahogy  trénerek visszajelzése is 
ezt igazolja, minden csoport munkáját 
hatékonynakminősítették.

A projekt az Innovációs Technológiai 
Minisztérium finanszírozásában valósul 
meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kép-
zési alaprész terhére, a projekt, illetve 
a támogatási szerződés száma: NFA-KA-
ITM-9/2020/TK/05.

További információ:  
Dankó Viktória: 62/549-394, 30/455-1494; 
felnottkepzes@csmkik.hu

ACsongrádMegyeiKereskedelmiésIparka-
mara a szakképzési hozzájárulás elszámolásának 
témájábanismételőadástszervezelsősorban
azon gazdálkodó szervezetek számára, ame-
lyekjelenlegisrésztvesznekképzőhelyként
aszakközépiskolaiésszakgimnáziumi,illetve
technikumiésszakképzőiskolaitanulókduális
képzésében.Azelőadásnovember 3-án 10 
órakorkezdődik,helyszíneakamaraszegedi
székháza, illetve az online tér.   

Azelőadásonszemélyesenrésztvennikizárólag
előzetesregisztrációésérvényesvisszaigazolást
követőenvanlehetőség,amennyibenazaktuális
járványügyiszabályokeztlehetővéteszik.
Azelőadásakorábbigyakorlatszerintonline

megtekinthetőésutólagiselérhető,vissza-
nézhetőleszaCSMKIKFacebookoldalánés
YouTubecsatornáján.
Azelőadásmegszervezéséveltámogatni

kívánjukduálispartnereinketabban,hogy

információhoz jussanak, megismerjék az új 
képzési rendszert, és naprakészen információt 
kapjanak a változásokról.

Az előadásra online részvétellel jelentkezem 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a 
projekt, illetve a támogatási szerződés száma: 
NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05

Az őszi időszakban a pályaválasztási prog-
ramok kerülnek a középpontba szerte a 
megyében. Ez az időszak kiemelten fontos 
a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik 
számára. Ebben nyújt segítséget kamaránk 
önálló, illetve együttműködés keretében 
megvalósuló programokkal.
Amegújultegésznapospályaválasztási

programunknak nagy a sikere, az iskolák 
visszajelzése során hasznos, élménygazdag 
programon vehettek részt az általános iskolá-
sok.AVR-eszközésajátékospályaválasztási
feladatok,beszélgetéseknagybansegítika
gyerekeketazismereteikbővítésében.
Aziskolafalaintúlavalóéletbe,aszak-

mákésamunkavilágábavalóbepillantást
issegítjükpartnereinkkelközösen.Azőszi
időszakbanoktóber19.ésnovember19.
közöttaCsongrád-CsanádMegyeiKormány-
hivatallalközösfinanszírozásbanszervezünk
megyeszerte üzemlátogatásokat, iskolai 

tanműhely-látogatásokat.Azelsőnyilvános
üzemlátogatásraoktóber19-énCsongrádon,
aTelumFémipariBt.-nélkerültsor,ahola
gépészet ágazat egy speciális területével, 
a fegyvergyártással ismerkedhettek meg a 
pályaválasztáselőttállófiatalok.
Terveinkszerintezekenazőszipályaválasz-

tásieseményekenközel20iskolatöbbmint
1000 tanulója tud majd részt venni.
Akamaraipályaválasztásiprogramokonés

az üzemlátogatásokon túl számos pályavá-
lasztási rendezvényen vettünk, vagy fogunk 
résztvenni.Segítettükatanulókbuszosuta-
zásáta„Miapálya”ésaz„Építsdajövőd!”
rendezvényekre, illetve kiállítóként részt is 
vettünk ezeken az eseményeken. 

A projekt az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium finanszírozásában valósul meg 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alap-
rész terhére, a projekt, illetve a támogatási 
szerződés száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05

Megkezdődtekazőszipályaválasztásiprogramok

Az első üzemlátogatás 
Csongrádra vezetett

mailto:felnottkepzes%40csmkik.hu?subject=
https://ugyfelkapu-csmkik.peas.hu/rendezvenyJelentkezesiUrlap?rendezveny=4965
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KérdésekaHumánKlubban:Kitvédenekajogszabályok
Home office újratöltve
Amegszokottidőben,októ-

bermásodikszerdájántalálkoz-
hattakazérdeklődőkakamara
HumánKlubjában,ahogyeddig
is,awebexfelületen,azonline
térben.Vendégükkel,dr.Horváth
Péterrel,aHorváthKissBene
ÜgyvédiTársulásalapítótagjával
aHomeofficeújratöltve!címmel
megjelölttémakörbenbeszél-
gettek.Azügyvédvendégükaz
elmúltévekbenkiemeltenfog-
lalkozottmagyarésnemzetközi

munkajogikérdésekkel,problémák-
kal,ígyszéleskörűtapasztalatot
szerzettezekbenazügyekben.

Távmunka vagy home office? 
Kötöttmunkaidő,vagykötetlen?
Kidöntiel,vagykikériatávmun-
kát?Kifizet,mennyit,mikoregy
balesetesetén?Milyenmegoldások
lehetnek,példáulhibridfoglalkozta-
tásnál? Ez mit jelent munkajogilag? 
Ezekre a kérdésekre is választ kap-
takazérdeklődőkakamarairen-
dezvényen.Abeszélgetésvégén,

összegezve,aztakonklúziótvonták
learésztvevők,hogypontos,írás-
banrögzítettszabályokkellenek,
amelyek mindkét felet védik egy 
későbbi,esetlegesenfölmerülő
problémamegoldásában.Szóba
kerültamunkáltatóbiztosításfo-
galma,amimegoldásilehetőség
amunkáltatókbiztonságára.De
erre,ésmégtöbbmásfelmerülő
kérdésmegbeszéléséremárnem
maradtidő,ígymajdegymásik
alkalommal kerítenek rá sort.  

Csak azért is egészség! 
– november 10-én
Akövetkezőklubfoglalkozás

november10-én15-korkezdődik,
ismétonline térben,Webex
felületen–ekkor dr.Budai
LászlóKárolykörzetiorvos,
természetgyógyász, életmód-
tanácsadó, Germán gyógytudo-
mány terapeuta lesz a vendég. 
Aprogramcíme:Csakazértis
egészség! Téma lesz ekkor is a 
homeoffice,hogyanvédekez-
hetünk, milyen megoldások, 
ötletek, javaslatokvannakfi-
zikai és mentális egészségünk 
megtartására.

ACsongrádMegyeiKereskedelmi
ésIparkamaraoktóberbenvállalko-
zói fórumsorozatot szervezett a 
Szegedi Szakképzési Centrum tag-
intézményeihez kapcsolódó duális 
képzőhelyeiszámáraötágazatban.
Ezúttalafórumfőtémájaaképzési
program volt, amelynek kialakítását 
az adott szakma szakirányú oktatá-
sáravonatkozóankötelezőenírja
előaszakképzésitörvényaduális
képzőhelyekszámára.
Aspecializáltgép-ésjárműgyár-

tás, turizmus-vendéglátás, gépé-
szet, épületgépészet és elektronika 
ágazatbanszakképzésimunka-
szerződésseltanulókatfoglalkoz-
tatóvállalkozásokszámárakülső
szakértőkbevonásávaltartottunk
tájékoztatót arról, hogy az adott 

Vállalkozóifórumokaduálisképzőhelyekszámára

Képzési programok alkalmazása 
az új szakképzési rendszerben

szakképző iskolávalközösenki-
alakított képzési programoknak 
milyenjelentőségevanaképzés
szempontjából,hogyantudjákalkal-
mazniésadottesetbenváltoztatnia
képzőkaszakirányúoktatássorán.
Afórumonrésztvevőszakképző
iskolákképviselőiismertettékazúj
szakképzésirendszeráltalbeveze-
tettprojektszemléletűoktatásés

a tanulási eredményalapú képzés 
módszertanát,továbbásegítséget
nyújtottak a vállalkozásoknak arra 
vonatkozóan, hogyan tudnak a 
képzésiprogramjukbólheti,vagy
havitanmenetetkészíteni.Apro-
jektalapú oktatás megvalósításához 
arésztvevővállalkozásokmeg-
osztottákegymásköztötleteiket
egyworkshopformájában,saz
egyes ágazatra vonatkozó oktatási 
kihívásokraközösenmegoldási
javaslatokat is tettek. 
Arendezvényenhelyetkapott

a szakképző iskolák interaktív
bemutatójaésoktatásaaKréta
rendszer használatáról, mely felület 
alkalmazásátkötelezőenírjaelőa
jogszabályaszakirányúoktatást
végződuálisképzőkrészéreatanu-

lók napi szakmai tevékenységének 
és értékelésének dokumentálására 
vonatkozóan. 

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-9/2020/TK/05

Építészeti,gépészetiésvendéglá-
tós vállalkozásokkal ismerkedhettek 
a diákok a csongrádi Sághy Mihály 
Technikumtornacsarnokábanoktóber
21-én rendezett nyílt napon, ahol a 
turisztikai ágazat, valamint a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
isképviseltettemagát.AHódme-
zővásárhelyiSzakképzésiCentrum
szakképzőiskoláinakszervezésében
októberiésnovemberi„Cégekpiaca”
rendezvényeinbuszosutaztatással
segítjükajárásközpontokhoztartozó
falvakbantanulóáltalánosiskolás
gyerekek részvételét. 
AcsongrádiCégekpiacánalég-

technikaiberendezésektőlésa
hűtőgépektőlkezdveatelefonról
vezérelhetőokosotthonokelektro-
nikai megoldásain át a fegyvergyár-
tásigkínáltaklátnivalót.Amegjelent
vállalkozások részt vesznek a duális 
képzésben is,gyakorlatihelyet
biztosítvaadiákoknak.
Arendezvénysorozatoktóber

22-énmárMakónjártaHSZCNá-

vay Lajos Technikumának torna-
csarnokában.A rendezvényen
14 gazdálkodó szervezet, duális 
partnerképviseltettemagát.A
pályaválasztáselőttállótanulók
megismerkedhettektöbbekközött
arobotika,mechatronika,gépé-
szet,akereskedelem,építőipar
világával is.
ACégekpiacapályaválasztási

programsorozatmegytovább,a
következőállomásnovember12-
énHódmezővásárhely,november
30-ánpedigSzentes.
A rendezvényekenkamaránk

VR-eszközökkel,tájékoztatókiadvá-
nyokkal, és játékos foglalkozásokkal 
segítiazeseményekenrésztvevő
tanulókismereteinekbővítéséta
szakmák világáról.

A projekt az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium finanszírozásában 
valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap képzési alaprész terhére, a pro-
jekt, illetve a támogatási szerződés 
száma: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05

Vállalkozásokéletével,munkájával
ismerkedhetnek a diákok 

Cégek piaca megyeszerte



Aktuális
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Pályázati forrás innovatív 
kapacitásbővítéshez
AzOFANonprofitKft.pályázatothirdetett

kkv.-k részére innovatív komplex kapacitás-
bővítőberuházásoktámogatására,amelynek
céljaamikro-, kis-,ésközépvállalkozások
versenyképességének és termelékenységének 
növelése,valamintafoglalkoztatásbővítésé-
nekösztönzése.
Pályázatbenyújtásáraazonkkv.-k jogo-

sultak, amelyek gazdasági társaságként, 
fióktelepként, vagy egyéni vállalkozóként 
folytatják tevékenységüket.Apályázónak
akomplexkapacitásbővítőberuházáskere-
tében,ahhozközvetlenülkapcsolódvakö-
telezőmegvalósítania legalábbegyet az
alábbiakközül:

• egy termékinnovációt (Olyanáruvagy
szolgáltatásbevezetése,amely–annaktulaj-
donságaiésrendeltetésevonatkozásában–új,
vagyjelentősenmegújított.Ezmagábafoglalja
a fejlesztésrevonatkozórészletesműszaki
leírásokat,azösszetevőketésanyagokat,a
beépítettszoftvert,afelhasználóbarátjelleget,
vagy más funkcionális tulajdonságokat.), vagy

• egy eljárás innovációt(Új,vagyjelentősen
megújított termelési vagy szállítási módszer 
megvalósítása.Felöleliatechnikában,aberen-
dezésekbenés/vagyaszoftverbenbekövetkező
jelentősváltozásokat.)
Atámogatásmértéke,összege:
•Apályázatkeretébenaregionálisberuhá-

zásitámogatási jogcímenigényelhetővissza
nemtérítendőtámogatásösszegeminimum 
10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
•Atámogatásmaximálismértékelegfeljebb

azösszeselszámolhatóköltség50%-a.
Atámogatásbanrészesülővállalkozásnak

vállalnia kell, hogy az átlagos statisztikai állo-
mányilétszámátfenntartja,ésaberuházással
érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén 
legalább1fő,teljesmunkaidőbenfoglalkoztatott
munkavállaló számára létesít új munkahelyet, 
valamint az újonnan alkalmazott technológia 
érdekébenameglévő–valamintfelvételre
kerülő–munkavállalókképzésétbiztosítja
sajátforrásból.
Pályázatbenyújtásáraoktóber 20-ától 2021. 

november 19-éig van lehetőség.További in-
formáció a program hivatalos oldalán, IDE 
kattintvaérhetőel.

2 hónapig még igényelhető támogatás 
munkaerő-fejlesztéshez
Atámogatáscélja,hogyafeltételeknekmegfelelő

vállalkozásoknaktovábbadotttámogatástnyújtson
a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel 
növelveatermelékenységüket.Ennekérdekében
a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként 
eljárókormányhivatalhozbenyújtottkérelem
alapjántámogatástkaphatnakaképzésiköltségek,
ésakapcsolódóbérköltségekfinanszírozásához.

Milyen képzéseket támogatnak?
• Szakmai ismeretre irányuló képzés
• Soft skill képzés
•  Információs és kommunikációs (IKT) tech-

nológiákra irányuló képzés
•Nyelviképzés
Atámogatásmaximálisösszege:
•Mikro-,kis-ésközépvállalkozás:50millióFt
•Nagyvállalat:100millióFt
Atámogatásmaximálismértéke:
•Mikro-éskisvállalkozás:70%
•Középvállalkozás:60%
•Nagyvállalat:50%
Támogatásikérelemoktóber1-jétőlaforrás

kimerüléséig,de legkésőbb2021. december 
31-éignyújthatóbe.

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő 
támogatás 100%-os intenzitással
Szeptember15-étőlkiegészültaVállalkozások

munkaerőtámogatásacíműprogramaMunka-
tapasztalat-szerzéstelősegítőtámogatással,
amialacsonyiskolaivégzettségűálláskeresők
foglalkoztatásáhozbiztosítbértámogatást.
Amunkaadókajárásihivatalhozbenyújtottkérelem

alapján kaphatnak támogatást, ha alacsony iskolai 
végzettségűálláskeresőtfoglalkoztatnakmunkavi-
szonykeretében,teljesmunkaidőben,vagylegalábba
napi4órátelérőrészmunkaidőben,ésvállalják,hogy
elősegítikamunkavállalótámogatásnélküliképzését.
Atámogatásmértékeafoglalkoztatótter-

helőbruttóbérésténylegesátutalásrakerülő
szociálishozzájárulásiadó100%-a,deteljes
munkaidőesetén legfeljebbamegállapítás
napjánhatályoskötelezőlegkisebbmunkabér
és annak szociális hozzájárulási adója.

Novemberben pályázhatnak 
a vállalkozások K+F támogatásra
November2.és10.közöttnyújthatóbetámo-

gatásikérelemaGINOPPLUSZ-2.1.1-21-esVállalati

kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzésecíműfelhívásra.Akonzorciumifor-
mábanispályázhatóprogramban50 millió és 
1 milliárd Ftközöttiösszegigényelhetővissza
nemtérítendőtámogatásként.
Atámogathatótevékenységekközétartozik

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

Elindult a Magyar Multi Program 
harmadik köre
AharmadikalkalommalmeghirdetettMagyar

MultiProgramban100 millió forinttól 2,5 milli-
árd forintigterjedőtámogatástigényelhetnek
avállalkozások,amegvalósításhelyszínétől
függőenelőreláthatóan35-50százalékközötti
támogatási intenzitás mellett.
Afelhívásakiemelkedőteljesítményű,valamint

jelentősnövekedésipotenciállalrendelkező,
élvonalbelitechnológiaimegoldásokbeveze-
tésére,illetvebővítésérevállalkozó,innovatív
kis-ésközépvállalkozásokátfogófejlesztéseit
támogatja.
AMagyarMultiProgrambanvalórészvételhez

szükségeselőminősítéstazIFKAKözhasznú
NonprofitKft.végzi.Aprogrambanolyanvállal-
kozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek 
azalábbifeltételeknek:
•mikro-, kis-, vagyközépvállalkozásnak
minősülnek;

•legalábbháromlezártüzletiévvel ren-
delkeznek;

•minimum5fősalkalmazotti létszámmal
rendelkeznek és

•  minimum 100 millió Ft nettó értékesítési 
árbevétellel.

Támogatás külföldi terjeszkedéshez
10 milliárd forintos kerettel elindult szeptem-

berelsejénaHEPAMagyarExportfejlesztési
ÜgynökségésaCEDKözép-EurópaiGazdaság-
fejlesztésiHálózatközreműködésévelamagyar
vállalatokkülfölditerjeszkedését,regionális,
vagyglobálismultinacionálisvállalattáválását
támogató program.
Atámogatáshazai/külföldiberuházásmeg-

valósítására,meglévőhazai/külföldivállalkozás
bővítésére,vagybezárásraítélthazai/külföldi
létesítmény megvásárlására és fejlesztésére 
is fordítható. 

Pályázati figyelő

https://ofa.hu/hu/innovativ-kapacitasbovito-program
https://nfsz.munka.hu/cikk/1674
https://nfsz.munka.hu/cikk/1674
https://csmkik.hu/hirek/munkatapasztalat-szerzst-elsegt-tmogats-indul
https://csmkik.hu/hirek/munkatapasztalat-szerzst-elsegt-tmogats-indul
https://csmkik.hu/hirek/megjelent-a-ginopplusz-kfi-plyzata
https://csmkik.hu/hirek/megjelent-a-ginopplusz-kfi-plyzata
https://csmkik.hu/hirek/folytatdik-a-magyar-multi-progra
https://csmkik.hu/hirek/folytatdik-a-magyar-multi-progra
https://csmkik.hu/hirek/elindult-a-magyar-vllalatok-klfldi-terjeszkedst-tmogat-progra


Múltidézés 
a Somogyi-könyvtárral

Krónika
192021. október

Ahagyományokatfolytatva,
megújultformában,aSomogyi-
könyvtárhelyismeretirészlegén
fellelt kincseken keresztül fonódik 
egybemúltésjövő.Időutazásra
invitálja az olvasót a Múltidézés a 
Somogyi-könyvtárralelnevezésű
rovatunk, amely a helyi kereske-
deleméskézművességkulisszái
mögényújtbetekintésthónapról
hónapra.
ASzegediKereskedelmiésIpar-

kamara1890.szeptember6-án
este,ünnepélyeskeretekközött
megtartottaelső, félhivatalos

rendezvényétaTiszaSzállóban.
AdíszbankettreaSzegediNapló
korabelilapszámaismerkedésies-
télyként hivatkozott. „Weiner Miksa 
kiemeli,hogyamaielsőösszejövetel
veti meg alapját a kamara szegedi 
ésvidékitagjainakegyüttműködé-
sére,melynekerőteljességétőlaz
uj intézmény értéke függ”.
Másnap,szeptember7-én,aSze-

gedi Kereskedelmi és Iparkamara 
alakulóközgyűlésétismegtartotta
KállayAlbertminiszteribiztoselnök-
letealatt.„Hisszük,hogyakamara
egészségesszilárdösszekötőkapcsot

fogképeznieddigmeglehetősenel
különzöttkereskedelmiésipariérde-
keinkközött,melyeknekzavartalan

összhangbahozatalaavirágzásnak
mellőzhetetlenföltétele”–számolt
bevezércikkébenaSzegediHíradó.

A Széchenyi Lízing GO! konstruk-
ció szeptemberi meghirdetése óta, 
számos megkeresés érkezett kama-
ránkhoz. A nagyszámú érdeklődőre 
tekintettel szervezte meg kama-
ránk forrásszerzési tájékoztatóját 
üzletfejlesztési, kapcsolatépítési és 
információnyújtási céllal a mikro- 
kis- és középvállalkozások számára. 

Rendezvényünkönolyanvállalkozás-
vezetőketvártunk,akikélnikívánnak
azújraindítástsegítő,kamaránkbanis
elérhető,SzéchenyiLízingGO!konst-
rukcióáltalnyújtottlehetőségekkel.A
rendezvényenközel60fővettrészt.
ASzéchenyiKártyaHitelProgram-

bankifejezettenaCovid-19járványmi-
atti gazdasági nehézségek kezelésére, 
agazdaságújraindításaérdekében
vezettekbeújhitelkonstrukciókat.

Hatvanvállalkozásvezetőjevettrészttájékoztatórendezvényünkön

Újraindítás a Széchenyi Lízing GO!-val 

Akiemeltmértékűállamitámoga-
tássalelérhető lehetőségekcélja,
hogyamikro-,kis-,ésközépvállalatok
a kedvezményes feltételek, illetve 
amagasabbállamitámogatásnak
köszönhetőenalacsonyhiteldíjak
mellett,gyorsanéskönnyenjussanak
elérhetőforráshoz.

Azúj konstrukció, amaximum
10évesfutamidővégéigfixnettó
0,5%-oskamattalvehető igénybe,
például új vagy használt személyautó-
ra,haszongépjárműre,egyébgépre,
berendezésre.ASzéchenyiLízingGO!
keretébenminimum1millió,maximum
1milliárdforintigfinanszírozhatóegy

vállalkozás, kapcsolt vállalkozásaival 
együtt.Akonstrukciókezdővállalko-
zásokszámáraiselérhető.
Arendezvényenrésztvevőkameg-

hívottelőadóksegítségévelmegis-
merhették a lízing konstrukció által 
nyújtott lehetőségeket, igénylési
feltételeitésfolyamatát.Arendez-
vényt kamaránk titkára, dr. Tráserné 
Oláh Zsuzsanna nyitotta meg, majd a 
MagyarLízingszövetségháromelő-
adója, Borbély Zoltán, Csontos Éva és 
dr. Pálvölgyi Andreabeszéltalízingről
általában.Azországbanelsőként
kamaránkrendezettebbenaforrás-
szerzésitémábantájékoztatónapot,
melyetaLízingszövetségképviselői
példaértékűnektartanak.Utánuk
Horváth-Triznyai Ágnes, kamaránk 
gazdaságimunkatársamutattabe
aSzéchenyiLízingGO!konstrukció
részleteit.
Arendezvénytkövetenlehetősé-

get nyújtottunk a vállalkozások, az 
autószalonok,ahaszongépjármű-
kereskedők,illetveamezőgazdasági
gépkereskedőkkapcsolatépítéséreis.

MártesztelikaSzegedésHódme-
zővásárhelyközöttfutótram-traint.
Ahazánkbanegyedülállóberuházás
a lakosság életére gyakorolt hatása 
mellett a megye gazdaságára és a 
vállalkozások életére is nagy hatás-
sal lesz – hangzott el a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
KommunikációsésReklámklubjának
szeptemberi,hódmezővásárhelyi
eseményén.
A rendezvényenTóth István 

Tibor közlekedési szakértő, az
SZTEMérnökiKarGépészetiInté-
zetfőiskolaidocenseelmondta,
hogyaközösségiközlekedésben,
bármelyik területet is nézzük,
közvetlenhasznotnehézelérni,
mert szinte mindenhol veszte-
séges,devárhatóanaközvetett
haszonnal ezt tudják majd kom-
penzálni. Ugyanakkor szerinte 

Reklámklub: a vállalkozók életére is hatással lesz a tram-train

Hódmezővásárhelyennagyobb
fogyasztást generálhat a megye 
kétlegnagyobbvárosátösszekötő
megoldás: ami nincs Szegeden, 

devanVásárhelyen,ahhozasze-
gediek a tram-train segítségével 
könnyebbenhozzájuthatnak,ésez
természetesen fordítva is igaz lesz.

Abecslésekszerintjelenlegnapon-
takörülbelül10ezeremberingázik
SzegedésHódmezővásárhelyközött.

Katona Zsolt, aTörökSándor
GyógyfürdőésGyarmathyDezső
Sportuszodaügyvezetőigazgatója
kiemelte: a szegedi, zsúfolt sportlé-
tesítményekhelyetttöbbenválaszt-
hatjákahódmezővásárhelyieket,
mivelazokelérhetőközelségbe
kerülhetnekmajd.Astrandonmin-
denképpen szeretnék kihasználni 
ezta lehetőséget.A tram-train
miattkedveltebbek lehetneka
hódmezővásárhelyiszálláshelyek,
sőtazalbérletekis.
A kamara kommunikációs és

reklámklubjaAlgyőnoktóber19-
én tartott rendezvényt a témá-
ban,ahováahelyivállalkozások
ésszervezetekvezetőimelletta
lakosságot is várták.



kereskedelmi termékek kifejlesztése 
céljából.Kutatókat,high-techészöld
KKV-katkeresnektechnológiaiés
kereskedelmi megállapodásra, tech-
nikai segítséggel. (TRIT20201021001)

A német orvostechnikai eszkö-
zök gyártója sürgősen szerződéses 
gyártót keres egyedi, steril egyszer 
használatos fecskendőhöz
Egynémetorvostechnikaieszköz-

gyártószerződésesgyártótkeres
speciális steril egyszer használatos 
fecskendőjéhez.Akeresettpartner-
nek szakértelemmel kell rendelkeznie 
azorvosieszközökgyártásában,
ésmárdolgozniakellazISO13485
(tanúsítvány)és(ideálisesetben)
azMDR(orvostechnikaieszközök
szabályozása)szerint.Mivelavállalat
azMDRszerinttörvényesgyártó
lesz, a partnernek fel kell készülnie 
aműszakidokumentációkMDR-kö-
vetelmények szerinti megosztására. 
Gyártási megállapodást keresnek. 
(TRDE20211001001)

Egy vezető olasz húsipari vállalat 
kereskedelmi megállapodások kere-
tében keresi a partnerséget, technikai 
segítséggel vagy licencszerződéssel, 
amelynek célja az üzemek energia-
hatékonyságának javítása
Ahúsiparterületéntevékenykedő

olaszországi nagyvállalat innovatív 
megoldásokat keres ipari üzemeinek 
általános energiagazdálkodásának 
javítására. Partneri kapcsolatokat keres 
vagy technikai segítséget nyújtó ke-
reskedelmi megállapodás vagy licenc-
szerződésalapján.(TRIT20210727001)

Új felületek fejlesztése a termékek 
haptikus (tapintási) tulajdonságainak 
optimalizálása érdekében különböző 
szektorokban
EgyosztrákK+Fintézetújtech-

nológiát fejleszt, amelynek célja a 
termék felületi és anyagtulajdonságain 
alapuló haptikus megjelenésének 
számszerűsítése.Azintézetpartne-
reket keres ennek a technológiának 
a kifejlesztéséhez és gazdaságos 
használatához.Acél,akívántfelüle-
tűtermékfelületekelőállítása,azúj
termékek haptikus tulajdonságainak 
előrejelzéseésazújfelületekértékelé-
se. Mind a virtuális valóságot, mind a 
mesterséges intelligenciát használják. 
Azintézetpartnereketkerestechnikai
és/vagykutatásiegyüttműködéshez.
(TRAT20200421001)

Szeretne külföldi üzleti partne-
reket találni?

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

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

nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

Kiemelt ajánlataink:

KERESKEDELMI 
PARTNERKERESÉSEK

Élelmiszer-ipari, mezőgazdasági 
termékek

Egy szlovén startup, amely innova-
tív, alacsony alkoholtartalmú italokat 
gyártóitalkészítővagypalackozó
üzemekkel lépnekapcsolatba.A
szlovén vállalkozás kifejlesztett egy 
italreceptet, amelyet potenciális part-
nereivel gyártatna és palackoztatna 
gyártóivagykiszervezésiegyüttmű-
ködéskeretében.Apreferáltforma
azALUdobozoskiszerezéslenne.
(BRSI20210917001)
Észak-keletangliaivállalkozás,

amelytöbbmint50évesmúlttal
rendelkezikaUKbeszálltóiterületén,
sajátmárkáshűtőszekrényeketés
fagyasztókatértékesítene.Olyan
innovatívhűtésimegoldásokatke-
resnek,amelyekmeghosszabbítják
az élelmiszerek eltarthatóságát, és 
alehetőleggazdaságosabbmódon
működnekaszupermarketekben,
boltiegységekben,élelmiszer-kis-
kereskedésekbenéskisboltokban.
Gyártóimegállapodástkötnepotenci-
ális partnereivel. (BRUK20210813001)

Egy román vállalkozás, amely 
a friss és feldolgozott gyümöl-
csök(pl.gyümölcslevekéspürék)
nagytételbenvalóértékesítésére
és forgalmazására szakosodott a 
románpiacon,új lehetőségeket
kívánfeltárniazeurópaiminősé-
gigyümölcstermelőktől történő
behozatalhoz,annakérdekében,
hogybővítsetermékportfólióját.
Azegyüttműködéstdisztribútori
szerződéskeretébenképzeliel.
(BRRO20210922001)

Orvosi, gyógyászati termékek, 
eszközök

Egy kínai orvosi vállalat szteroid-
hormon-termékek kutatására, gyár-
tására és kereskedelmére szako-
sodott.Atermékekésagyártás
korszerűsítésemiattreméli,hogy
beszállítóimegállapodássalújeurópai
gyártásiéselemzőberendezések
beszállítóit találjameg,amelyek
megfelelnek a gyógyszergyártási 
előírásokmagasabbszínvonalának.
(BRCN20210902001)

Fémipari termékek,  
fémfeldolgozás, gépipar

Egy,traktorokésegyébmező-
gazdaságiberendezésekgyártá-
sára specializálódott román cég új 
gyártókkallépnekapcsolatba,hogy
fedezzeacég igényeit.Aromán
értékesítő/disztribútorhosszútávú
együttműködéstkötnepotenciális
partnereivel, amelyeket kereske-
delmiügynökivagydisztribútori
szerződés keretében képzel el.
(BRRO20210921002)
Egybritkkv,amelyafűtés,szel-

lőzésés légkondicionálás(HVAC)
szektorspeciálisésszabadalmazta-
tottvízkezelőtermékeinekmodel-
lezésébenésmérnökitervezésében
vesz részt, olyan gyártókkal lépne 
kapcsolatba,akikelkészítenéka
britcégszélesskálájúterveitrozs-
damentesacélbólés rézbőlegy
gyártóiegyüttműködéskeretében.
(BRUK20210902001)

Vegyipari, kozmetikai termékek
Egy kínai high-tech vállalkozás 

alapvetőaudió-ésvideótechnoló-
giákkal, valamint szellemi tulajdon-
jogokkalfoglalkozik.Atársaságegy
szociálisszórakoztatóélőközvetítési
platform,amelyafiatalésközép-
korú felhasználókszéleskörére
összpontosít.Aze-kereskedelem
rohamosfejlődésévelazélőközvetí-
tés helyett most európai kozmetikai 
és szépségápolási márkákat keres 
együttműködésredisztribútorivagy
kereskedelmiügynökségimegállapo-
dáson keresztül. (BRCN20210908001)

Természetes kozmetikumok, ter-
mészetestáplálékkiegészítőkésélel-

miszerekromándisztribútoranatúr,
öko,bionyersanyagokatszerezne
be,amelyeketélelmiszeriparivagy
szépségápolási területen értékesíte-
netovábbdisztribútorimegállapodás
keretébensaját,erreszakosodott
üzletében.(BRRO20210922004)

Textilipar és ruházati termékek, 
divatcikkek

Egyfranciavállalkozónőkomoly
tapasztalatot szerzett egy nagy 
luxusházbanbőrárukgyártójaként.
2019-benöko-felelősségvállalásjegyé-
benkezdtemegsajáttevékenységét,
mintférfiésnőibőrárukésékszerek
tervezőjeésgyártója.Alkotásainak
diverzifikálásaérdekébenjelenleg
színesnövényibőr,parafavagy
tekercsescellulózbeszállítóitke-
res.Abeszállítóimegállapodást
hosszútávonképzeliel jövőbeli
partnereivel,akikminőségiéskör-
nyezetbaráttermékeketkínálnak.
(BRFR20210916001)

Egyéb
Egy francia vállalkozás  tudo-

mányosberendezéseketértékesít
gyógyszergyártó, agrár-élelmi-
szeripari cégek és élettudományi 
akadémiákszámára.Afranciakkv.
gyártókkallépnekapcsolatba,akik
fejlettésalapvetőmikroszkópiai
rendszereket kínálnának számára 
egydisztribútorimegállapodáske-
retében.(BRFR20210831001)

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

Az ajánlatokhoz tartozó cégada-
tokkal kapcsolatban az Ön vállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, 
e-mail cím, weboldal elérhetősége) 
bővebb információ kérhető az een-
szeged@csmkik.hu e-mail címen, 
vagy a 62/554-254-es telefonszámon. 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F 
PARTNERKERESÉSEK

Felhívás új alkalmazások kifej-
lesztésére funkcionális biológiai 
anyagok és tápanyagokra vonatko-
zóan a fenntartható mezőgazdaság 
érdekében

Egy olasz agráripari vállalat, amely 
a fenntartható gazdálkodás érde-
kébenszületett,ésolcsóvíz-és
tápanyag-felszabadítóanyagokat
fejlesztett ki, partnereket keres, 
akikre a kutatást és fejlesztést vagy 
azalkalmazásokfizikai-kémiaifej-
lesztésétbízza,újkészítményekés

ÜZLETI AJÁNLATOK – 
2021. október

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Üzleti ajánlatok
20 Kamarai Futár

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

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

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17683af0-2909-46c0-b504-20c16e6ee469
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da23b93c-29dd-432e-ab19-f4064b3c7739
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27dfec9c-f9f2-4de0-b961-0efc4b0d8aa4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8754f7f-a278-403a-b9d5-ae2afb1c8b01
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d198cb13-0806-4f8e-9443-3d72bb575f53
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a27a199-cd64-4eef-8d49-d12cc6735519
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66de59ff-5ec9-4e02-a9e4-bfbfddbd3ab6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a142d4-1291-4bf3-915d-6f1bb094e330
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa122623-5c12-4839-8465-12a19a8c4421
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5470c56-7905-4414-a214-bcf244286019
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fe45264-3274-43a6-92c1-c55c040f38d1
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/60d7e807-785f-41a8-b25e-ef9d26a61173
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ac98c-81b4-4be2-8313-fa3233aa9bb1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfa81367-11b7-409f-b09a-d08f9fab0e9c
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
mailto:eenszeged%40csmkik.hu?subject=
mailto:futar%40csmkik.hu?subject=


Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartása, elérhetőségei
Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartása, 
elérhetőségei:

Szeged, Párizsi krt. 8–12.
62/554-250
info@csmkik.hu
Hétfő-péntek:9:00–12:00
Hétfőésszerda:13.00–16.00

Hódmezővásárhely, Lánc utca 7.
62/653-742
hmvhely@csmkik.hu
Hétfő,szerda:9:00–12:00,13:00–16:00
Péntek: 9:00–12:00

Szentes, Budai Nagy Antal utca 6.
30/388-7429
szentes@csmkik.hu
Hétfő,szerda:9:00–12:00,13:00–16:00
Péntek: 9:00–12:00

Makó, Deák Ferenc utca 29., 
fsz. 7.
(bejárataPulitzersétányfelől)
30/534-0821
mako@csmkik.hu
Kedd,csütörtök:
13:00–16:00
Péntek: 10:00–12:00
 
Csongrád, Fő utca 19–21.
30/388-7429
csongrad@csmkik.hu
Kedd: 9:00–12:00
Csütörtök:13:00–16:00

Mórahalom, István király út 1.
30/792-3897
morahalom@csmkik.hu
Hétfő:13:00–16:00
Csütörtök:9:00–12:00

Kérjük ügyfeleinket, személyes megkere-
séselőtt legyenekszívesektájékozódnia 
www.csmkik.hu/kapcsolat oldalon.

Az alábbi esetekben kérjük, továbbra 
is elsősorban telefonon, vagy e-mailben 
keressék munkatársainkat:

Járványügyi kérdések: jarvany@csmkik.hu,  
62/554-250/9-es hívószám

Egyéni  vál lalkozók tájékoztatása:  
tajekoztatas@csmkik.hu,62/554-250/3-as
hívószám
Kamarainyilvántartásbavétel:regisztra-

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

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

XXII. Nemzetközi 
Közlekedési Konferencia 
– november 25–26. 
ACsongrádMegyeiKereskedelmiés

Iparkamara,azEnterpriseEuropeNetwork-
SzegedaKTIKözlekedéstudományiIntézet
NonprofitKft.-vel,valamintaKözleke-
déstudományi 
Egyesülettel 
e g y ü t tmű -
ködésben, a
Magyar Ke-
r e s k e d e l m i 
és Iparkamara szakmai támogatásával  
immár huszonkettedik alkalommal szervez  
NemzetköziKözlekedésiKonferenciát
november 25–26-án  Szegeden, a kamara 
székházában.Akonferenciatémájaez-
úttal:  Fejlesztési irányokaközforgalmú
közlekedésben.

A konferencia tervezett programja a 
kamara honlapján érhetőel.

Bővebb információk: 
konferencia@csmkik.hu

Köszöntjük új tagjainkat!
Best Apartments Kft. – Budapest
Design Kiadó Kft. – Szeged
GetSmart Kft. – Szeged
MJ Szolgáltató Kft. – Szeged
Nagy Gergely e.v. – Szeged
Nasza Trans Kft. – Szeged
Profi Humán Kft. – Szeged
Sound Mania Kft. – Szeged

Apropó
212021. október

KamaránkDmGOktatásiNonprofitKft.-je
november 5-én és 8-án kezdő,illetvehaladóe-
építésinaplóhasználatátsegítőgyakorlati
képzésttart.A6óráskezdőképzésenmeg-
ismerkedhetnek az elektronikus építési napló 
vezetésétérintő jogszabályielőírásokkal,a
szerepkörökkel,arendszerfunkciókkalésa
teljes folyamat alaplépéseivel. Míg a haladó 

képzésalkalmávalkonzultációkeretébena
rendszerhasználataközbenfelmerülőkérdé-
ses,problémásesetekkezelésérekaphatnak
javaslatotarésztvevők.Arészletekrőlkamaránk
honlapján tájékozódhat, ahol a jelentkezési 
felület is megtalálható.

Kezdő képzés: 2021. november 5.
Haladó képzés: 2021. november 8.

5.VállalkozóiNapakamarában–november4-én

Visszatérés Tótágasból?!
Litkai Gergely,aDumaszínházművészetive-

zetője,éskéttelevízióscápaMoldován András, 
aJack’sBurgerétteremláncésBalogh Levente, a 
SzentkirályiMagyarországelnöke
éstárstulajdonosaiselőadóink
közöttleszazidénmárötödikal-
kalommal megszervezett kamarai 
VállalkozóiNapon,amelynekcíme
ezúttal:VisszatérésTótágasból?!A
rendezvény november 4-én, 9 
órakor kezdődikSzegeden,a
kamarában.
Atudásátadástéskapcsolatépí-

tést célzó vállalkozói napunkon 
arra keressük a választ, hogy a 
másfél éve felforgatott világunk 
visszatér-e, és hogyan a „megszo-
kottkerékvágásba”.Aprogram
vendégei ezúttal a megváltozott 
körülményekmunkaszervezetre
gyakorolthatását járjákkörbe,olyankulcs-
szavakkal,mintcsapatmunka,kiégés,vezetői
felelősség,sikerélmény.
Előadóink lesznekezenanaponFüredi 

Júlia, szervezetpszichológus,HR-szakem-

ber,ésMoldován András, a Jack’sBurger
étteremláncésazAnimalsoftÁllattenyésztési
szoftverfejlesztőcégtulajdonosa.

AkerekasztalmoderátoraSe-
res Erika, HR-szakember,coach,
aki Czimbalmos Leventével, a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara,ModernVállalkozások
Programjánakszakmaivezető-
jével, Márkusné Laczi Bettiná-
val, a KomplexAssistantKft.
ügyvezetőjével,Knezevics Vik-
torral,a3rdGENZrt.Creativ_IT
Egyesületelnökével,ésTamási 
Zsomborral,aGüttlerMezőgaz-
dasági Gépgyártó és Szolgáltató 
Kft.ügyvezetőjével beszélget.
AzideiJamSessionkérdései-

re Balogh Levente, a Szentkirályi 
Magyarországelnökeéstárstulaj-

donosa, valamint  Litkai Gergely, a Dumaszínház 
művészetivezetőjeválaszol.

Továbbirészletekésjelentkezésakamara
honlapján, itt.

E-napló-képzések a kamarában

mailto:info%40csmkik.hu?subject=
mailto:hmvhely%40csmkik.hu?subject=
mailto:szentes%40csmkik.hu?subject=
mailto:mako%40csmkik.hu?subject=
mailto:csongrad%40csmkik.hu?subject=
mailto:morahalom%40csmkik.hu?subject=
https://csmkik.hu/oldalak/kapcsolat
mailto:jarvany%40csmkik.hu?subject=
mailto:tajekoztatas%40csmkik.hu?subject=
mailto:regisztracio%40csmkik.hu?subject=
mailto:regisztracio%40csmkik.hu?subject=
https://csmkik.hu/esemenyek/xxii-nemzetkozi-kozlekedesi-konferencia
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https://www.getsmart.hu/
https://www.soundmania.hu/main
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Sok vállalkozás kényszerből, 
sokan fejlődési vágyból, de di-
gitális fejlesztésre készülnek.  A 
digitalizáció az életben maradást 
jelentheti a cégünk számára. Egy 
ilyen horderejű változás levezény-
léséhez pedig különösen indokolt 
a szakértői segítség igénybevétele.

AModernVállalkozásokProg-
ramja által kínált személyes tanács-
adás díjmentes és a cég székhe-
lyéntörténik,acégvezetőnekki
sem kell mozdulnia és így kap egy 
testreszabottfejlesztésitervet.A
vállalatvezetőkgyakransokad-
rangú vagy túl elvont kérdésnek 
tartják a digitalizációt, kevesen 
tudják, hogy a megoldás meny-
nyireközelvanhozzájuk–emeli
ki Czimbalmos Levente, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mo-
dernVállalkozásokProgramjának
szakmaivezetője.

15 ezer vállalkozásnak 
segítettek már
Egyvállalkozásműködésesok

adatotszül,amiegyfelőltámo-
gatjaakívántadatalapúdöntés-
hozást,másfelőlviszontnehéz
kiszűrnialényegesinformációkat,
márpedig az üzleti tervezéshez 
helyzetkép, audit szükséges, 
amiből reálisan láthatóa cég
állapota.Éppenezértelőny,ha
egyfüggetlenéshitelestanácsadókülső
szemmelránézazvállalkozásműködésére
–mondjaCzimbalmosLevente,azelmúlt
évekbenközel15ezervállalkozásnakegye-
di, térítésmentes informatikai fejlesztési 
koncepciót kidolgozó szervezet szakmai 
vezetője.

A működés legfontosabb alapja 
Azelmúltegyévtapasztalataimegmutatták,

hogyavállalkozásokműködéséneknemcsak
eszközeadigitalizáció,hanemalegfonto-
sabbalapja.Megléteszükségesaműködés
fenntarthatóságaésahatékonyságnövelés
érdekében.Anapiszintűproblémákmegol-
dása,atűzoltáscsakazátmenetiállapotot
tudja fenntartani.Éppenezértérdemes
minden cégnek végig gondolnia, hogy mire 
vanszükségeahhoz,hogyfejlődnitudjon.
Mindenekelőttdigitalizálni,automatizálni

TestreszabottfejlesztésitervetkaphatunkaModernVállalkozásokProgramjasegítségével

Közelebb a digitális segítség,  
mint sokan gondolnák

szükséges a munkafolyamatokat, hogy op-
timalizálnitudjaaköltségeket,akapacitást
ésamunkaerőt.

Szemléletváltásra van szükség
CzimbalmosLeventeszerintadigitalizáció

hazaielterjedéseszemléletváltástiskövetel
azérintettvállalkozásokrészéről.Adigitális
megoldások nem kézzel foghatók, mint a 
berendezések,épületek,gépek,vagyéppen
ahumánerőforrás.Deeznemcsökkentia
fontosságukat – mindháromra szükség van 
egyvállalkozásoptimálisműködéséhez.
„Szakértő tanácsadóinkkalnemcsaka

vállalkozókszemléletformálásábanveszünk
részt,deösztönözzükisőketacél-éskoc-
kázatarányosinformatikaifejlesztésekre.A
digitalizációnemfeltétlenjelentűrtechnikát,
olykorazegyszerűproblémákat,időrabló
rutinmegoldásokat is érdemes automatizálni, 

digitalizálni.Éppenezértnemlétezikegy-
séges,mindenkireráhúzhatómegoldás.A
digitalizációmindenvállalkozásnálmásban
érhetőtetten.Ezértfontos,hogyminden
vállalkozásegyedi,cégreszabottmegol-
dást, saját informatikai stratégiát kapjon 
kézhez.Ebbenőszinténrávilágítunkacég
digitalizációs hiányosságaira, gyengeségeire, 
majd konkrét javaslatokat teszünk arra, 
milyen jellegűmegoldást lenneérdemes
bevezetnie.Sőt,azáltalunkmárminősített,
megbízható szállítók termékei közül is
ajánlunknéhányat.Mintmindenesetben,
ajóüzletidöntésmeghozásáhozezúttalis
szükséges a tájékozódás, aminek az alapja 
az alapos és pontos audit. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a vállalkozó megtudja, reálisan 
honnan, hogyan és hová tud eljutni vállal-
kozásaadigitálisúton.”– foglaljaössze
CzimbalmosLevente.

Találkozzunk 
az 5. Vállalkozói Napon!
CzimbalmosLeventévelaCsongrádMe-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
azEnterpriseEuropeNetworkSzegedáltal
idénmárötödikalkalommalmegszervezett
VállalkozóiNaponistalálkozhatunknovember
4-én-akerekasztalegyikrésztvevőjekéntlesz
vendégearendezvénynek.AVállalkozóiNap
programjátlásdazelőzőoldalon.
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