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Rendkívüli ügyfélfogadás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tekintettel a járványügyi
helyzetre a személyes ügyintézés tekintetében korlátozottan
áll az ügyfelek rendelkezésére,
visszavonásig.
Ügyfélfogadási idő hétfőtől csütörtökig 8:00-12:00
Pénteken csak egyeztetett időpontra érkező ügyfeleinket tudjuk fogadni (Széchenyi Kártya) 8:00-12:00
További részletek ITT!
A Széchenyi Kártya ügyintézés,
az okmányhitelesítés, a békéltető
testületi ügyintézés, valamint a
szakképzési ügyek intézése kizárólag telefonos bejelentkezés alapján történik.
Egyéb ügyek intézése esetén (ka-

marai regisztráció, építőipari regisztráció) szintén a telefonos és
elektronikus ügyintézés javasolt.
Részletek az alábbiakban olvashatóak.
Széchenyi Kártya ügyintézés
Kizárólag telefonos bejelentkezés
alapján történik, 06 30 339 4822.

Az új kiírás fokozatosan megnyíló alprogramjaiban összesen
3,2 milliárd forint hazai forrásra
pályázhatnak az innovatív termék,
eljárás, szolgáltatás fejlesztését
nemzetközi partnerekkel együtt
kezdeményező magyar vállalkozások és kutatóhelyek. Ez hatalmas
esély ez a magyar vállalkozások
versenyképessége szempontjából,
hiszen nem csak új, exportképes
termékek, szolgáltatások és technológiák fejlesztését teszi lehetővé, hanem a határokon átnyúló szakmai
kapcsolatok építéséhez
is hozzájárul.
Elsőként
az
osztrák-magyar
EUREKAprojekteket
támogató
900 millió forint keretösszegű alprogram nyílt
meg, amely révén az önvezető járművek fejlesz-

Kamarai regisztráció:
szabkam.hu/a-gazdalkodoszervezetek-kamarairegisztracioja

Békéltető testület
Kizárólag telefonos bejelentkezés
alapján történik, 06 30 370 8226.

A kamarai hozzájárulás befizetését kérjük, átutalással, vagy
banki pénztári befizetéssel teljesíteni. A bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12042809-0016791400200002. Átutalás esetén a
közlemény rovatban kérjük a vállalkozás adószámát feltüntetni.

Szakképzés
Kizárólag telefonos bejelentkezés
alapján történik, 06 42 512 423.
Egyéb ügyintézés

Építőipari regisztráció:
szabkam.hu/epitoipariregisztracio
A koronavírus terjedésének

Okmányhitelesítés
Kizárólag telefonos bejelentkezés
alapján történik, 06 42 311 544.

EUREKA pályázat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal idén
is célzott pályázattal, de többszörösére emelt keretösszeggel
támogatja a magyar piaci szereplők – köztük kiemelten a kis- és
középvállalkozások – részvételét
a nemzetközi innovációs együttműködéseket ösztönző EUREKA
programban.

Elsősorban a telefonos és elektronikus ügyintézés javasolt, 06 42
311 544, info@szabkam.hu

tésének és tesztelésének területén
van lehetőség együttműködések
elindítására a két ország vállalkozásai, kutatóhelyei között.
További 1,8 milliárd forint lesz
a várhatóan a második alprogramban megnyíló német-magyar
kutatás-fejlesztési projekteket segítő alprogram támogatási kerete,
amely olyan prioritási területeken
ösztönzi majd az együttműködést, mint az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, az autonóm gépek és
rendszerek, valamint a biotechnológia. Ebben a két alprogramban a
magyar cégek 50-200 millió forint
közötti hazai finanszírozást nyerhetnek támogatott nemzetközi
projektjük megvalósításához.
Az EUREKA-együttműködések
történetében a magyar szereplők
egyre sikeresebbek: eddig 144
magyar
intézmény
részvételével 81 közös
projekt jutott jelentős
támogatáshoz nemzetközi és hazai forrásból.
A pályázatok 2021.
február 10-ig adhatók be. Bővebb információ a kamara
honlapján olvasható:
szabkam.hu

megelőzése érdekében az ügyfélszolgálatunkon zajló személyes ügyintézés helyett kérjük,
hogy kollégáinkkal telefonon
és elektronikusan vegyék fel a
kapcsolatot. A kollégáink elérhetőségeit az alábbi linken találják
meg:szabkam.hu/munkatarsak
Kérjük, hogy a kialakult helyzetben járjanak el kellő körültekintéssel és munkatársaik figyelmét
is hívják fel a szükséges tennivalókra.
Köszönjük együttműködésüket!

Ünnepi nyitvatartás:
2020. december 18-tól 2021. január
3-ig kamaránk ZÁRVA tart.
Nyitás: 2021. január 4. hétfő

Járvány idején mestervizsgáztak
A koronavírus-járvány idején is a megfelelő feltételek mellett több szakmában szervezett mestervizsgát a
Szabolcs megyei kamara, ahol az 54
résztvevő sikeres mestervizsgát tett.
A mesterek kinevelése enyhíthet a
megyei munkaerőhiányon is és a jövő
generációinak biztosíthat megélhetést.
A mesterlevél szakmai megítélése pozitív és negatív módon is változott az elmúlt évtizedekben, de az egyértelműen
megfigyelhető, hogy a piac szereplői, a
szaporodó negatív felhang mellett, még
most is minőséget és tudást társítanak
a mesterember szóhoz. A mester cím
magasabb szintű szakmai tudást egyértelműsítő, piacformáló, a piac szereplői
közötti tisztulási folyamatot elősegítő
tartalmi átalakítása mára több szempontból is halaszthatatlanná vált.
A mester, mint fogalom évszázadok
óta a minőséget, a szakma magas rangját jelenti, és a mestervizsgáztatásnak
komoly hagyományai vannak Magyarországon. Nem csupán a tradíciók, hanem a kor követelményei is fontossá
teszik, hiszen a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten
túl egy szakma mestere a modern berendezések, technológiák ismeretét
is elsajátítja. Augusztus végén a megújult mesterkövetelmények alapján,
öt szakmában – autószerelő, karos�szérialakatos, festő, díszítő, mázoló és
tapétázó, gázfogyasztóberendezés-és

csőhálózat-szerelő, villanyszerelő – indított mesterképzéseket a Szabolcs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az 54
mesterjelölt az elméleti és gyakorlati
szakmai ismereteken túl pedagógiai
és vállalkozásvezetési ismeretekben
is részesült. A mestervizsgák november 14-19. között zajlottak le, majd a
sikeres vizsgákat követően december
elején vehették át a mesterleveleket. A
mesterek tisztában vannak vele, hogy
a feladatuk az is, hogy szakmájukat,
hivatásukat tovább örökítsék az utánuk
jövő nemzedéknek. A duális képzés bevezetése óta az utánpótlás nevelésében
nagyobb súly és felelősség hárul rájuk,
mert a szakképzésben tanuló diákok
gyakorlati képzése nem az iskolákban,
hanem a vállalkozásoknál valósul meg.
A jövő szakemberei a példát mutató
mesterektől tanulják meg a szakma fortélyait és szeretetét, az elkötelezettséget. A program megvalósítását az NFAKA-ITM-16/2019/TK/19 sz. támogatási
szerzodés alapján az NFA KA terhére az
Innovációs és Technológiai Miniszter
biztosítja. 
SP
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Évértékelő
Kamarai pályafutásom alatt már
többször értékeltem az adott évet,
de ilyen nehéz helyzetben talán
még egyszer sem kellett összefoglalni gondolataimat. A COVID-19
koronavírus-járvány szinte
valamennyi gazdálkodó szervezet
2020. évi tervét felülírta.
A gazdaság teljesen átrendeződött, egyes tevékenységeket fel
kellett függeszteni (vendéglátás,
szórakoztatás), más területeken jelentős keresletcsökkenéssel kellett
számolni, gyakoriak voltak a beszállítói fennakadások és komoly
gondot okozott a foglalkoztatotti
létszám megtarthatósága, melyet
távmunkával,
részmunkaidővel,
fizetés nélküli szabadsággal próbáltak áthidalni az érintett vállalkozások. A felsorolt problémák egyenes
következménye napjainkban is a
likviditási problémák kezelése.
A nap mint nap változó helyzethez való alkalmazkodás a gazdálkodók számára nemcsak a gazdálkodásuk folyamatos felülvizsgálatát
igényli, hanem ezzel párhuzamosan biztosítani kell azokat a munkakörülményeket, melyben a munkavállalók biztonságosan végezhetik
feladataikat. Hatékonyan kell kezelni a távmunka kihívásait, a digitális felkészültség felértékelődött,
fejleszteni kellett és kell az infokommunikációs eszközök használatát, a munkatársak eszköz ellátottságát. Elengedhetetlenné vált a
bevételek és kiadások elemzése, a
készletgazdálkodás optimalizálása,
az ügyfélélményt és ügyfélkiszolgá-

lást erősegítő digitális fejlesztések
bevezetése.
A fenti problémák enyhítését az
adó és járulékcsökkentés, a bértámogatások valamint az informatikai fejlesztések támogatása segíti
leginkább.
Megyénkben csökkent az ipar és
az építőipar teljesítménye, a beruházások volumene, számottevően nőtt
a tevékenységüket ideiglenesen
szüneteltető egyéni vállalkozások
száma, csökkent a vendégéjszakák
száma, melyből jelentős visszaesést
a külföldi vendégek megyében tartózkodási ideje jelentett. A kiskereskedelmi forgalom volumene viszont
emelkedést mutatott megyénkben,
de itt is tapasztalható a vásárlói szokások vírus miatti átrendeződése.
Kamaránk figyelemmel kísérte és
értelmezte a törvényi változásokat
és naprakészen tájékoztatta ezekről
a gazdálkodó szervezeteket honlapján (www.szabkam.hu), e-mailben
és az ügyfélszolgálatán telefonos
megkeresésekre válaszolva. A likviditási gondok enyhítésére létrehozott új Széchenyi Kártya konstrukciók (Széchenyi Kártya folyószámla
hitel plusz, Széchenyi Beruházási
Hitel plusz, Agrár Széchenyi Kártya
plusz, Agrár Széchenyi Beruházási
Hitel plusz, Széchenyi Turisztikai
Kártya) ügyintézését folyamatosan
végeztük és végezzük, forgalmunk
ezen termékek esetben jelentősen
megnövekedett.
A vállalkozókat több programmal segítjük, melyből kiemelném a
Modern Vállalkozások programját,

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara!

Pekó László
melynek fő célja a magyar kis és
középvállalkozások informatikai képességeinek fejlesztése. Az Országos
Vállalkozói Mentor program pedig a
vállalkozások versenyképességének
és hatékonyságának növelését támogatja mentorok segítségével.
Nagy érdeklődés övezi a szakmai
klubokat, mesterszakmai tagozatokat, így az elmúlt években számos
szakmai programot szerveztünk a
mesterszakmai tagozatok részére
is, melyben szerepelt továbbképzés,
külföldi tanulmányút, üzemlátogatás, kiállításokon való megjelenés.
A mesterszakmai tagozatok célja
szakmai fórumot teremteni az adott
szakmacsoport mesterei, gyakorlati oktatói, cégei számára, továbbá a
gyakorlati képzés javítása, pedagógiai, szakmai, módszertani segítség
biztosítása a gyakorlati oktatásban
szerepet vállaló oktatók részére.

Kamaránk aktívan közreműködik a foglalkoztatási paktumok tevékenységében, melyek egyre több
munkáltatói igényt fogadnak be és
értékelnek hónapról hónapra. A képzések támogatása mellett bérjellegű
támogatások igénybevételére is van
lehetőség a paktumok keretében, hiszen a foglalkoztatás bővítését segítő
bértámogatás, bérköltség támogatás,
a munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatás, valamint
az önálló vállalkozások indítása is
támogatható.
A vállalkozások számára legfontosabb kérdés a forráshiány enyhítése,
új támogatási, pályázati lehetőségek
biztosítása, a munkahelyteremtés,
a KKV-szektor fejlesztése a technológia korszerűsítése és az innováció
támogatása, melyet bízunk benne,
hogy a kormányzati döntések tartalmazni fognak.
Ebben a nehéz helyzetben -mikor
a jövő év tervezése is teljesen bizonytalanná vált próbáljuk vállalkozásainkat fenntartani, miközben elveszítettünk szeretteket, barátokat,
üzlettársakat, ügyfeleket- minden
vállalkozó társamat egymás segítésére kérem, hogy minél előbb túljussunk ezen az időszakon és a jövő
év végén az évértékelés bizakodóbb
hangú legyen. A magam, a kamara
tisztségviselői, valamint munkatársai nevében kívánok jó egészséget,
kellemes karácsonyi ünnepet és
üzleti sikerekben gazdag boldog új
esztendőt!
Pekó László
Kamara elnöke
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Parragh Lászlót választották meg ismét az MKIK elnökének

Új kamarai együttműködés a határmenti
munkaerő-piac élénkítésére

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csütörtöki küldöttgyűlésén a
127 küldött - nyílt szavazáson - ellenszavazat nélkül, 19 tartózkodás
mellett ismét Parragh Lászlót választotta meg a köztestület elnökének, megbízatása a 2020-2024-es
időszakra vonatkozik.

Parragh László, a kamara tevékenységéről tartott beszámolójában hangsúlyozta, a köztestület az elmúlt években
sokat tett azért, hogy a magyar gazdaság sikereket tudott elérni, a koronavírus miatt előállt helyzetben pedig
javaslataival járul hozzá a válság kezeléséhez, a kilábaláshoz.
Elmondta, hogy a kamara aktívan
részt vesz a gazdaságfejlesztésben, a
szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás alakításában, a külgazdasági
tevékenyég erősítésében, a vállalati

vitarendezésben, az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósításában.
Kifejtette, hogy a gazdaságfejlesztés
és érdekérvényesítés területén aktívan
részt vettek a bérmegállapodási programok kidolgozásában, az európai uniós
források hatékony felhasználásának
előkészítésében. Támogatták továbbá
a kormány gazdaságfehérítő intézkedéssorozatát a vállalkozói észrevételek
közvetítésével, az adózási környezet
folyamatos finomhangolását a vállalkozói szféra jövedelempozíciójának és
versenyképességének javítása érdekében, köztük a kisadózó vállalkozások
tételes adója (kata) átalakítását.
Az MKIK elnöke szólt arról is, hogy a
kamara fontos szerepet tölt be a szakképzésben, hozzájárult a duális képzés
társadalmi és politikai elfogadtatásá-

Nemzetközi mentorálási szolgáltatással
bővült az INPUT Program
Nemzetközi mentorálási szolgáltatással bővült az INPUT Program, így
jelenleg hét ország tizenkét nemzetközi mentora révén biztosít térítésmentes szakmai támogatást a külpiacra lépés előtt álló magyar startupok
számára - jelentette be az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM)
digitalizációért felelős helyettes államtitkára pénteken, a tárca közleménye
szerint.
Solymár Károly Balázs hozzátette: az egyedülálló, több alkalomból
álló mentorálás során a vállalkozások
széles kapcsolatrendszerrel és tapasztalattal rendelkező szakemberektől
kaphatnak információkat az adott célpiacról, majd tanulmányút keretében a
gyakorlatba is átültethetik megszerzett
tudásukat.
A nemzetközi mentorjelöltek több
napos, gyakorlatorientált képzésen
vesznek részt, melynek keretében
megismerhetik a magyar innovációs
ökoszisztéma jellemzőit, elsajátíthatják a mentoráláshoz szükséges szakmai tudást, valamint működő magyar

startupok esettanulmányain keresztül
élesben is kipróbálhatják a mentorálási
eszköztárat.
A folyamatosan bővülő nemzetközi
hálózat jelenleg 12 mentorból áll, akik
az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból, Lengyelországból, az
Egyesült Arab Emírségekből, Georgiából, Moldovából és Ausztriából segítik a
magyar vállalkozásokat.
Az INPUT Program jelenleg mintegy
80 tagot számláló, országos pro bono
mentorhálózatot épített ki Magyarországon. A mentorjelöltek több napos
szakmai képzést és vizsgát követően válhatnak INPUT Mentorrá, akiket később
további szakmai programok segítenek a
fejlődésben. A program hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ 2018-ban Global Best
Practice elismeréssel illette az INPUT
Program tevékenységét. A térítésmentes
mentori szolgáltatást a már fejlett, nemzetközi piacra lépés előtt álló startupok
vehetik igénybe az INPUT Program weboldalán keresztül, a mentorálási folyamat zárásaként pedig tanulmányúton
vehetnek részt az adott célpiacon - ol-

Bővebb információ kérhető az INPUT program helyi
startup koordinátorától az alábbi elérhetőségeken.
Mónus Levente startup koordinátor,
INPUT PROGRAM Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
m: +36 20 978 4070
a: 1027 Budapest, Csalogány u. 47-49. IV. em. •
w: www.inputprogram.com • e: monus.levente@neum.hu

hoz. Működtetik az Ágazati Készség Tanácsokat, részt vettek az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) racionalizálásában.
Parragh László szerint erős hazai
vállalkozói bázisra van szükség, és a
gazdasági versenyképesség javítása
érdekében fenn kell tartani a növekedésbarát adórendszert, a vállalkozások
finanszírozásának támogatását, amelyben a Széchenyi-Kártya Program fontos
szerepet tölt be, és bizonyította létjogosultságát.
A kamarai hálózat előtti kihívásnak
nevezte, hogy a válsághelyzetben valamennyi vállalati problémára választ
tudjanak adni.
A küldöttek megválasztották az
MKIK 40 tagú elnökségét.
Miklóssy Ferencet, a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökét az MKIK általános alelnökének

választották. Az MKIK alelnöke lett
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Fasimon Sándor, az INA
igazgatósági elnöke, Horváth Vilmos,
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
elnöke, Kovács J. Attila, az MKIK és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, Markovszky György, a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Radetzky Jenő, a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és
Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke.
A küldöttek döntöttek az MKIK ellenőrző, valamint az etikai bizottságáról is.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– együttműködésben a Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamarával, valamint a szatmárnémeti
Kisiparosok Kamarája Egyesülettel
– vezető partnerként vesz részt az
Enhancing co-operation between
chambers to improve employment
in Satu Mare and Szabolcs-SzatmárBereg county (ENCOCH) című projektben.
A projekt általános célja, hogy erősítse a helyi munkaerő piaci szereplők és a kamarák együttműködését
a munkaerő piaci igények minél jobb

kielégítése érdekében az érintett
határmenti területeken.
A program keretén belül a munkaerő piaci igényeket elemezve kialakításra kerül egy fejlesztési stratégia, akció tervek, valamint egy
online munkaerő piaci adatbázis.
Ezek mellett olyan közös rendezvények kerülnek megszervezésre, mint
pl: határmenti állásbörze, munkaerő
piaci fórumok, pályaorientációs rendezvények, valamint közös szervezésű tréningek (vállalkozói tréningek, gyakornoki program, szakmai
tréningek). A projekt tervezett időtartama: 2 év

ri kéz mozdulatai és érintése nem
helyettesíthető semmilyen géppel.
Sok esetben féltett kincsként őrzik
a mesterek ezt a tudást. Az előadáson ebből a kincsből kaphattunk
egy jelentős részt, elismert mesterektől. A későbbi munkájuk során
a kozmetikusok könnyen alkalmazhatják az új fogásokat, beépíthetik
eddigi gyakorlatukba. Új mozdulat
kombinációkat láttunk, útmutatást
kaptunk a kivitelezésükhöz. Az
előadás tapasztalatcsere is volt egyben, hiszen több évtizede a szakmában lévő előadóktól hallhattunk
tippeket, ötleteket a szolgáltatás
bővítésére, a vendégek megtartására akár a profi módon kivitelezett
masszázs által is.
Az előadás végén minden kérdésre igyekeztek válaszolni az előadók, és a résztvevők egy kis videót
is kaptak a bemutatott masszázsról.
DKB

valamint a programban résztvevő
két tagállam társfinanszírozásával
valósult meg.
www.interreg-rohu.eu

Hátrányos helyzetű településeken
működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása

MKIK – MTI

Kozmetikai és üzleti masszázs
Idén szeptember végén egy minden kozmetikus számára nagyon
hasznos bemutatót szervezett a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. A kozmetikai és az üzleti masszázs változatait láthattuk Báthory Kati és
Juhász Klári előadásában.
Az arc izmainak átismétlése után
a masszázs alapfogásait is felelevenítettük. Ezután láthattunk egy
iskolamasszázst, amit Juhász Klári
mutatott be és egy üzleti mas�százst, amit Báthory Kati sok éves
tapasztalattal adott elő. Elmondható, hogy minden résztvevő kozmetikus hasznos tapasztalatokkal gazdagodott. A masszázs mozdulatok a
szakmában eltöltött évek alatt tökéletesednek a szakemberek kezében,
mindenki kialakítja a maga egyedi masszázs fogásait és masszázs
technikáit. Ezek teszik egyedivé ezt
a kozmetikai műveletet. Az embe-

A
projekt
megvalósítása:
2020.02.01 – 2020.01.31. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap,

Elektronikus fizetés
biztosítása 2021. januárjától
2021. január 1-től minden olyan vállalkozás, amely nyugtaadási kötelezettségét kizárólag pénztárgéppel
teljesítheti, köteles biztosítani a fogyasztók számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.
Ez azt jelenti, hogy legalább egy,
nem készpénzes fizetési lehetőséget
kell adniuk. Az OTP Bank segítségével összegyűjtöttük az elérhető
elektronikus fizetési megoldásokat,
amellyel a vállalkozások megfelelnek
a törvényi rendelkezésnek.
Bankkártya elfogadás
Kinek ajánlott?
• 30 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozásoknak,
• azoknak, akik tevékenységük alapján jogosultak cafeteria típusú kártyák (pl.: SZÉP, egészségpénztári)
elfogadására – árbevételi határtól

függetlenül, akár újonnak alakult
cégeknek is.
Azonnali fizetési rendszer
Kinek ajánlott?
• 30 millió forint éves árbevétel alatti vállalkozásoknak a fenntartható
díjstruktúra miatt.
Az év végi határidőhöz közeledve
előfordulhat, hogy az elektronikus
fizetési megoldások iránti komoly
érdeklődés miatt lelassulnak a feldolgozási és telepítési folyamatok. Ne
hagyja az utolsó pillanatra az ügyintézést!
Érdemes a felmerülő banki költségeket áttekinteni és az Ön számára a
legoptimálisabbat választani. Nézzen körül a bankok ajánlatai között
és hasonlítsa azokat össze jelenlegi
kondícióival. (www.szabkam.hu)

November közepén megjelent a
„Hátrányos helyzetű településeken
működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása” című,
összesen 5 milliárd forint keretös�szegű felhívás. A GINOP 1.2.9-20
kódszámú pályázatra a támogatási
kérelmek benyújtására 2021. január
19-től lesz lehetőség.
A felhívás feltételeinek megfelelő
projektek - településlistánkénti eltérő - 2 millió Ft és 60 millió Ft közötti vissza nem térítendő, 70-100
%-os támogatásban részesülhetnek
a rendelkezésre álló forrás erejéig. A
pályázaton kifejezetten a legkisebb
méretű vállalkozások, mikro- és kisvállalkozások vehetnek részt, amelyek a pályázati felhívás mellékletében megjelölt hátrányos helyzetű
településeken működnek.
Támogatható tevékenységek
• Új eszközök, gépek beszerzése, új
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
• Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése
• Képzés: a vállalat fejlődéséhez
szükséges, illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését

elősegítő képzés
• Gyártási licenc, gyártási knowhow, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
• Bérköltség-támogatás igénybevétele
• Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
• Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításához kapcsolódó tevékenységek
• Projekt előkészítés
• Projektmenedzsment tevékenység
igénybevétele
A részletes pályázati felhívás a
kamara honlapján található linken
(www.szabkam.hu) vagy a www.
palyazat.gov.hu oldalon olvasható.
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Magyar Innovációs Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapítvány
– a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen – a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal
főtámogatásával, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 29. alkalommal hirdeti
meg a Magyar Innovációs Nagydíj
pályázatot, melynek célja az év legjelentősebb innovációs teljesítmények elismerése.
A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a
kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat:
•
a 2020. évi Ipari
Innovációs Díj,
•
a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj,
•
a 2020. évi Agrár
Innovációs Díj,

•

a 2020. évi Környezetvédelmi
Innovációs Díj,
•
a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja,
•
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja,
•
“Alapkutatástól a piacig˝
2020. évi Innovációs Díj
(NKFIH).
A legeredményesebb, 2018. január 1.
után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs
Szövetség
•
„2020. év legjobb startup vállalkozása” Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására
2021. áprilisában kerül sor.
A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill.
szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások,
új szolgáltatások értékesítése stb.)

jelentős üzleti hasznot értek el. Az
innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési
eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológia-transzfer
stb. lehet.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által
felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr.
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.
A bírálóbizottság az innovációból
2020-ban elért eredmény/árbevétel,
és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét és társadalmi
hasznosságát, valamint a pályázat
kidolgozottságának színvonalát is
értékeli.
A bírálóbizottság által meghozott
döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Lényeges változás 2020 január elsejétől a jótállás szabályaiban.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból
pályázni nem lehet.
Beadási határidő: 2021. február
10., 15 óra
A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a
www.innovacio.hu/innonagydij
c. oldalon tölthető ki,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci,
illetve gazdasági eredményről
(árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint
arról, hogy külső (pályázati) forrás
mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen
maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó,
videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi
tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Pályaorientáció a fiatalokért
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége az utolsó
negyedévben is az általános iskolások, - a jelentkezési határidő közeledtével – elsősorban a 8. osztályosok pálya-és szakmaválasztásának
megkönnyítését tűzte ki célul.
Mint mindig, most is kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdaság számára
fontos szakmák népszerűsítésére,
amelyeket leginkább a céglátogatások
alkalmával tudtunk megismertetni a
tanulókkal. Igyekeztünk minél több
területet érinteni, ezáltal különböző
ágazatokat, szakmákat bemutatni
a tanulóknak. Több, mint 300 pályaválasztás előtt álló diáknak nyílt
lehetősége betekintést nyerni a kereskedelem-, a specializált gép- és járműgyártás-, a turizmus-vendéglátás-,
a kreatív- és a gépészet ágazat rejtelmeibe. A céglátogatások alkalmával a
tanulók testközelből figyelhették meg
az adott szakma fortélyait, szépségeit, esetleges nehézségeit. A legtöbb
partnercégünk lehetővé tette, hogy
a gyerekek kipróbálhassanak egy-egy
bizonyos munkatevékenységet, néhány perc erejéig ők is „szakemberré”
válhattak. Igyekszünk folyamatosan
megújulni, új cégeket, szakmákat
megismertetni a tanulókkal, ezzel is
színesítve kínálatunkat.

Idén ősszel a Móricz Zsigmond
Színház először fogadott 7. osztályos tanulókat pályaorientációs céglátogatás keretein belül. Hatalmas
élményben volt részünk, hiszen
bepillanthattunk a kulisszák mögé
és teljesen más megvilágításból csodálhattuk meg a színház világát. A
dolgozók bemutatták a háttérben
zajló munkafolyamatokat, a technikai eszközök működését, azt az
összehangolt precíz munkát, amit a
közönség soraiban ülve csak érzékelünk, de nem láthatunk. A nagyszínpadon állva játszottunk hangokkal
és fényekkel, testközelből láthattunk hatalmas és különleges díszleteket, kellékeket. Megismerkedtünk
különböző szakmákkal, láthattuk
hogyan készül a színészek frizurája,

sminkje, illetve hogyan kelnek életre a papíron megtervezett csodás
ruhaköltemények, jelmezek. A program végén a diákok egy játékos teszt
kitöltésével bebizonyították, hogy
sikerült elsajátítaniuk azt a sok érdekességet, vamit a tárlatvezetés alatt
láttak, hallottak, tapasztaltak.
Az Autopress Kft-vel is bővült
partnercégeink köre. A gépipari, családi vállalkozás üzemeiben is járhattunk az ősz folyamán. Megismertük
a különböző fém alkatrészek gyártási folyamatát, gyönyörködhettünk a
legmodernebb fémipari berendezések látványában, működésében. Rövid cégismertető után hallhattunk a
cégnél évek óta folyó tanulóképzés
hatékonyságáról, karrierlehetőségekről. A gépészet ágazat több szak-
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májával találkoztunk, mint a hegesztő, ipari gépész, gépipari mérnök. A
látogatás végén pedig mindenki
elkészíthette a cég logójával és saját
monogramjával ellátott dobókockakulcstartóját fémből.
Nagy hangsúlyt fektettünk az ősz
során a 8. osztályos tanulók szüleinek továbbtanulással kapcsolatos
tájékoztatására. Szeptemberben sok
általános iskolába még személyesen
látogattunk el szülői értekezletekre,
pályaorientációs napokra, de a veszélyhelyzet fokozódásával az ősz
végére már csak digitális formában
tudtuk elérni a pályaválasztás előtt
álló diákokat és szüleiket.
A technikának köszönhetően a
távolság nem akadály nekünk sem,
ezért ha online is, de továbbra is
segítséget tudunk nyújtani a pályaválasztás kapcsán tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak. Reméljük,
minél hamarabb személyesen találkozhatunk, és együtt fedezhetjük fel
a munka és szakmák világát egy-egy
üzemlátogatáson, pályaorientációs
órán, vagy pályaválasztási rendezvényen.
A program megvalósítását az NFAKA-ITM-16/2019/TK/19 sz. támogatási szerzodés alapján az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai
Miniszter biztosítja. 
SZR

Az országban működő 20 békéltető
testület évi 10-12 ezer ügyének 37
százaléka jótállással, szavatossággal kapcsolatos. Ezért is vált szükségessé a jótállás kérdésének kiemelt
kezelése, szigorítása.
Az új előírásokkal a jogalkotó célja a fogyasztói jogok megerősítése,
a mindennapi életben a fogyasztók
helyzetének a javítása, valamint a
kötelező jótállás terén kialakult gyakorlatok egységesítése.
A jótállás időtartama:
Az eddigi törvényi 1 éves garanciális
időtartam 2021. január 1-től megváltozik. A jótállás időtartama sávosan
az eladási ár alapján növekszik:
a. 10 000 forintot elérő, de 100 000
forintot meg nem haladó eladási
ár esetén egy év,
b. 100 000 forintot meghaladó, de
250 000 forintot meg nem haladó
eladási ár esetén két év,
c. 250 000 forint eladási ár felett
három év.
d. E határidők elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A jótállási idő kezdete
A jótállási határidő a fogyasztási cikk
fogyasztó részére történő átadása.
Az új szabályozás pontosítja a jótállás kezdő időpontját is azoknál a
termékeknél, amelyeknél beszerelés
szükséges. Így amennyiben az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást
követő hat hónapon túl teszi meg,
akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának időpontja, a megvásárlásának a napja lesz.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghos�szabbodik a javításra átadás napjától
kezdve azzal az idővel, amely alatt a
fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba
miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Bővült a jótállási jegy tartalma: év
elejétől fel kell tüntetni:
• az arról szóló tájékoztatást, hogy
fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
• a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását,
elektronikus dokumentumon való
átadás esetén az elektronikus aláírást
• megjelenik az elektronikus jótál-

lási jegy: A vállalkozás a jótállási
jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását
vagy üzembe helyezését követő
napon köteles. Ha a vállalkozás a
jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést
biztosító elérési cím formájában
bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási
idő végéig nem szüntetheti meg, a
letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási
jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
• A fogyasztó részére elektronikusan
átadott számla jótállási jegyként
akkor fogadható el, ha tartalma
megfelel a rendelet jótállási jegyre
vonatkozó előírásainak is.
• Tisztázott a jogszabály egy korábbi
téves gykorlatot, mikor a vállalkozás a jótállás feltételéül szabta
a termék eredeti csomagolásának
meglétét, kimondja, hogy nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk
felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállás érvényesítésének helye
Egyértelművé válik, hogy hol lehet jogszerűen intézni a garanciális
igényt. „A fogyasztó a kijavítás iránti
igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás
által a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.” – mondja ki a rendelet.
A javításon kívüli lehetőségek
A módosítás szerint az alábbi három
esetben a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül
kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére
nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutat fizetési
bizonylaton feltüntetett vételárat
nyolc napon belül a fogyasztó részére
visszatéríteni.
• Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal
történő javítása során a vállalkozás
részéről megállapítást nyer, hogy a
fogyasztási cikk nem javítható,
• Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal
történő kijavítást követően ismét
meghibásodik

• Ha a fogyasztási cikk kijavításra a
kijavítási igény vállalkozás részére
való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.
• A fenti előírások az elektromos
kerékpárra, elektromos rollerre,
quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira,
utánfutós lakókocsira, utánfutóra,
valamint motoros vízi járműre
nem vonatkoznak.
Bővült a jótállási termékek köre
• az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei
• nyílászárók így különösen ablak,
kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
• árnyékolástechnikai
eszközök
így különösen kézi vagy motoros
meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
• kaputelefon, riasztóberendezés,
kamerás megfigyelőrendszer
• garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés
• zuhanykabin, kád, csaptelep
• napkollektor, napelemrendszerek
• játék hoverboard, játék elektromos
roller, játék drón
• külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok
• 10.00,- Ft eladási ár felett.
Szakvélemény tartalmának
szbályozása
Jótállási idő alatt, ha a vállalkozás vitatja, hogy hibásan teljesített, vagyis
a termék hibás, a Ptk. szerint ezt neki
kell bizonyítania. Bizonyítási eszköz
a szakértői vélemény, melynek eddid
kötelező tartami elemei nem voltak
meghatározva. Január 1-tól a szakértői vélemény tartalma is részletesen
szabályozásra került.
Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a
szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

Javító szolgálat kötelességei
Lehetősége van a fogyasztónak arra,
hogy jótállási, szavatossági igényét
javítószolgáltatásnál jelentse be, mivel a jótállás, szavatosság kötelezettje a vállalkozás, ezért a módosítás a
javító szolgálat részére az alábbi értesítési kötelezettséget írja elő.
Ha a fogyasztó kijavítás iránti
jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a
javítószolgálat köteles a vállalkozást
haladéktalanul értesíteni a jótállási
igény bejelentéséről.
A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a
termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.
A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a
megállapítást követő öt munkanapon belül:
• ha az ingó dolog első alkalommal
történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem
javítható;
• ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb
időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
• ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
Módosított jogszabályok:
• 151/2003 (IX.23) Korm. rendelet az
egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról.
• A fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
megyei békéltető testület elnöke
A Békéltető Testület működését a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatja.

Új Széchenyi Kártya Program
A Széchenyi Kártya Program keretében kifejezetten a
COVID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére 2020.
május 15-től négy új hitelkonstrukció került bevezetésre.
Az új, kiemelt mértékű állami
támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus
járvány hatására kedvezőtlen
helyzetbe jutott mikro, kis-, és
középvállalatok kedvezményes
feltételek mellett, gyorsan és
könnyen elérhető forráshoz jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek megőrzését és a normál
üzletmenet visszaállítását.
A Széchenyi Kártya Program
új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal,
rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton érhetőek el a vállalkozások számára.
1. Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plusz
Két éves futamidejű, max. 100
MFt összegben igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel, a vállalkozások átmeneti
likviditási problémáinak áthidalására. A hitel fix évi 0,1% nettó
kamat mellett érhető el.
Önállóan igényelhető mikroés kisvállalkozások számára (049 fő foglalkoztatotti létszám),
középvállalkozások (50-250 fő
foglalkoztatotti létszám) esetén
csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombinálva, 1:1
arányban vehető fel.
A hitel fő biztosíték a Garantiqa
Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill.
a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
2. Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel
Két éves futamidejű, max. 750
MFt összegű forgóeszközhitel. A
hitel a munkahelyek megtartását
segíti azáltal, hogy a vállalkozás
számára maximum 24 havi bérköltségükkel megegyező hitelös�szeget biztosít.
A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el. Önállóan is

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
HITELEK VÁLLALKOZÁSOKNAK
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igényelhető. A
hitel törlesztésének megkezdésére a 9 hónapos türelmi
időt követően
kerül sor.
A hitel fő
biztosítéka
a
Garantiqa Zrt.
90 %-os kezességvállalása,
ill. a feltételeknek megfelelő
magánszemély
készfizető kezességvállalása.
3. Széchenyi Likviditási Hitel
Három éves futamidejű, max.
250 MFt összegű szabad felhasználású forgóeszközhitel (a hitel
összege számla nélkül is lehívható). Forgóeszközök beszerzése,
egyéb igénybe vett szolgáltatások
finanszírozása mellett fennálló
forgóeszközhitelek kiváltására is
használható.
A Széchenyi Likviditási Hitel
fix évi 0,2% nettó kamat mellett
érhető el.
A hitel fő biztosítéka a
Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, ill. a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezességvállalása.
4. Széchenyi Beruházási
Hitel Plusz
A Széchenyi Beruházási Hitel
Plusz akár 1000 millió Ft összegű beruházási hitel igénylését is
lehetővé teszi a teljes futamidő
alatt fix évi 0,5% nettó kamat
mellett. A maximális futamidő
akár 10 év is lehet.
A széles körű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel fennálló, piaci árazás szerint
nyújtott beruházási hitelek kiváltására is használható meghatározott feltételek mellett. A hitel
maximum 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlásra is igénybe vehető.
A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi
idő is igényelhető.
A hitel fő biztosítéka a
Garantiqa Zrt. kezességvállalása,
a feltételeknek megfelelő magán-

AKÁR 0-0,5% ÉVI NETTÓ
KAMATTAL*

személy készfizető kezességvállalása és tárgyi biztosíték.
Az új konstrukciók 2020. május
15-től igényelhetők
5. Széchenyi Turisztikai Kártya
2020. szeptember 21-től a vendéglátás, szállodai és szálláshely
szolgáltatás, rendezvényszervezés, utazásszervezés, és - közvetítés, különjárati autóbuszos
személyszállítás területen működő vállalkozások igényelhették a
konstrukciót, amely kiegészült
2020. október 22-től a taxis és kisbuszos személyszállító vállalkozásokkal is.
A szabad felhasználású folyószámlahitel:
• 0% kamattal,
• 0 Ft kezelési költséggel,
• 0 Ft bírálati díjjal,
• 1, 2 vagy 3 éves futamidőre,
• akár 250 millió forintig igényelhető.
6. Agár Széchenyi Beruházási
Hitel PLUSZ
Szintén 2020. szeptember 21-től
igényelhető a mezőgazdasági
szektor vállalkozásainak a kiemelt mértékű állami kamat-,
kezelési költség- és kezességi
díjtámogatású új Agár Széchenyi
Beruházási Hitel PLUSZ. A hitel
elősegíti az agrár vállalkozások
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új
kapacitások kiépítésének finanszírozását.

Az agrár vállalkozások akár 6
éves futamidejű beruházási hitelt igényelhetnek
1 milliárd forint maximális hitelösszegig a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén. A
Kormányzat a hitelekhez annak
teljes futamidejére
• fix 0,5 % nettó ügyleti kamatot,
• kiemelt mértékű állami kamat-,
kezelési költség- és kezességi
díjtámogatást nyújt.
• A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok
például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, - beleértve a termőföld
vásárlást – fejlesztése (lakóingatlan és üdülő kivételével,
amelynek finanszírozása nem
lehetséges ezen konstrukció
keretében) , ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi
eszköz beszerzése, fejlesztése
tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása.
A Széchenyi Kártya Program
eddigi hiteleihez hasonlóan a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, és a
KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.

www.kavosz.hu

www.kavosz.hu
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.
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