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VÁ L A S Z TÁ S I H I R D E T M É N Y
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottsága tájékoztatja a
megye valamennyi gazdálkodó szervezetét – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és egyes szakmai kamarák tagjai kivételével – , hogy 2020. szeptember 2-án és 3-án kamarai küldöttválasztásra kerül sor.

A választásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
■■ A választások 4 tagozatban – ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar – zajlanak le.
■■ A kamarai tagozati-küldöttek választása során választójoga van valamennyi, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara választási névjegyzékében szereplő gazdálkodó szervezetnek. Minden gazdálkodó
szervezetet a választás során egy szavazat illet meg. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a
választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy(ek) útján gyakorolhatják.
■■ Tagozati küldöttnek megválasztható az a nagykorú magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát, és olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának, és a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.
A választásra jogosultak, a választhatók (kamarai tagok) névjegyzéke, a küldöttjelölő lap, valamint a választásra
vonatkozó részletes szabályok az alábbi helyszíneken tekinthetők meg:
1. Kamara székháza II. emelet, titkárság (Szolnok, Verseghy park 8.)
2. Kamara jászberényi területi képviselete (Jászberény, Szabadság tér 3.)
http://www.iparkamaraszolnok.hu/kamarai-valasztas-2020/

Névjegyzékkel kapcsolatos kifogás:
A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel időtartama alatt a Választási
Bizottsággal írásban kell közölni. A kifogást a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén (5000 Szolnok, Verseghy
park 8.) lehet benyújtani.

Névjegyzékek közszemlére tételének kezdő és befejező időpontja:
Kezdő időpont: 2020. július 13.		

Befejező időpont: 2020. július 27.

Küldöttjelölés határideje: 2020. augusztus 10.
Küldöttválasztó tagozati ülések helye, időpontja:
Tagozat		

Helye						

Időpont

Ipar		
Kereskedelem
Szolgáltatás
Kézműipar

Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.
Kamara székháza, Szolnok Verseghy park 8.

2020. szeptember 2. 10.00 óra
2020. szeptember 2. 14.00 óra
2020. szeptember 3. 10.00 óra
2020. szeptember 3. 14.00 óra

Küldöttválasztó tagozati ülések határozatképessége:
A küldöttválasztó tagozati ülések akkor határozatképesek, ha azokon a választásra jogosultak listáján szereplő, a
választási tagozatokba tartozó gazdálkodó szervezetek több mint fele megjelent. A megjelentek száma miatt határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra elteltével ismételten összehívottnak minősül és a megismételt
ülés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
Valamennyi tagozat gazdasági súlytól függetlenül 2-2 kamarai küldöttet választ. A fennmaradó 58 küldötti helyre
az egyes tagozatok a szolnoki és a megye többi kistérségéből az alábbi küldöttlétszámot választhatják meg:
Az egyes tagozatokat megillető 58 küldötti hely megoszlása:
Tagozat			

Küldött létszám		

Szolnoki kistérség

Többi megyei kistérség

Ipar			29			12			17
Kereskedelem		8			3			5
Szolgáltatás		17			10			7
Kézműipar
4
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AKTUÁLIS

A NAV ONLINE SZÁMLÁZÓ PROGRAMJA MÁR MOBIL APPLIKÁCIÓVAL IS IGÉNYBE VEHETŐ

MÁR 300 EZER VÁLLALKOZÓ SZOLGÁLTAT
ONLINE SZÁMLAADATOT A NAV-NAK
Az adóhatóság online számlázóját már 25 ezren használják. Most megjelent a
számlázóhoz kapcsolódó telefonos applikáció - mondta el a növekedés.hu-nak Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV szakfőigazgatója.
Hány cég és egyéni vállalkozó küldi már be online a számláit? Ez az
összes áfa fizetésre kötelezett áfa
alanyhoz képest hány százalék?
A májusi adatok alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Online Számla rendszerébe már több
mint 416 ezer ügyfél regisztrált. A
regisztrált ügyfelek háromnegyede, mintegy 300 ezer felhasználó szolgáltatott számlaadatot a
hónap végéig. Ez azt jelenti, hogy
a nagyságrendileg 510 ezer adóalanyból álló áfa fizetésére kötelezett áfa alanyi kör – akik idáig
adatot szolgáltattak – csaknem
60 százalékától érkeztek már be
számlaadatok a NAV-hoz.
Mikortól kell az összes vállalkozásnak online számlázó programot
használnia?
Számla jelenleg is kiállítható számlázó programmal és nyomtatott, azaz
úgynevezett „kézi” számlaként is, ebben július 1-je után sem lesz változás.
Vagyis a nyomtatvány használatának
lehetősége nem szűnik meg: sem jelenleg nincsen, sem 2020. július 1-jétől nem lesz olyan szabály, ami azt
írja elő, hogy számla csak számlázó
programmal állítható ki.
Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség a számla kiállításának módjától független. 2020.
július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatást a számlázó programmal kiállított számlákról és a
nyomtatvány használatával kibocsátott kézi számlákról is kötelezővé válik a számla áfa tartalmától
függetlenül, ha azt egy adóalany
egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, az áfatörvény szabályai szerint belföldön
teljesített ügyletéről bocsátja ki.
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Az adatszolgáltatást a számlázó programoknak kell automatikusan teljesíteni, míg a kézi számlákról az adatokat
manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla rendszerének felületén.
Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez mindkét esetben előzetesen regisztrálni kell a NAV Online Számla rendszerében.
Mennyire ment könnyen az online
számlázás bevezetése, az erre való
áttérés?
Érdemes tisztázni mindenekelőtt
a rendszerhez kapcsolódó fogalmakat. 2018 júliusában nem online
számlázást, hanem online számlaadat-szolgáltatást vezettek be
Magyarországon. Azaz az online
teljesítendő kötelezettség nem a
számlázási folyamatra vonatkozik,
hanem számlakibocsátói oldalon a
számlaadatok elektronikus megküldésére a NAV-hoz. Ezt jelenti az online számlaadat-szolgáltatás.
Értelemszerűen az online számlaadat-szolgáltatás 2018-as bevezetése és az arra való felkészülés nagy
változás volt mind az adóhivatal,
mind az adóalanyok számára, ami
minden szereplőt kihívások elé állított. A számlaadatokról való adatszolgáltatás sajátossága az ügyfél,
tehát az adózó és a fejlesztő szoros
együttműködése, ami nélkül a jogszabályi kötelezettség nem vagy
nem helyesen teljesül.
A megfelelő ügyféli rendszerek kialakításakor a fejlesztők részéről
számos technikai kérdés merült fel.
Több lehetőséget is létrehoztunk,
hogy az információkat mindenki
megismerje: az Online Számla internetes oldalán folyamatosan tájékoztatunk, tesztrendszert működte-

tünk, segédprogram alkalmazás is
létezik, példa XML-eket dolgoztunk
ki, egyeztető fórumokat szerveztünk,
technikai Help-Desk szolgáltatást
tartunk fenn és a GitHubon is fogadjuk a kérdéseket, illetve közzétes�szük a fejlesztési információkat.
Az online számlaadat-szolgáltatás
bevezetése ügyféli oldalon a számlázással kapcsolatos kérdések sokaságát vetette fel, amelyeknek oka
sokszor az adózók korábbi hibás
számlázási gyakorlatából eredt. Az
érintett adózóknak ezért át kellett
tekinteni és át kellet alakítani a ros�szul rögzült ügyviteli folyamatokat.
Kihívás elé állította továbbá a szereplőket, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség helyes teljesítése miatt a rendszer megfelelő kialakítása
többek felelőssége.
Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg nehézséget okozott, ha egy vállalkozásnál elmaradt a fejlesztő és a pénzügyi, illetve adózásért felelős vezető
egyeztetése. Hogy segítsünk az ügyfeleknek, a rendszer bevezetésekor
számos adózói fórumot tartottunk, és
a NAV telefonos tájékoztató rendszerében folyamatosan segítettünk szakmai és informatikai kérdésekben is.
Tapasztalataim szerint az Online
Számla rendszer elfogadottsága
ügyféli oldalon is megvalósult, egyrészt a látható áfa adórés-csökkenés,
másrészt a rendszer adózóknak kínált számos szolgáltatása, például
a vevői számlák gépi lekérdezhetősége miatt. Aki él ezekkel a szolgáltatásokkal, a vállalkozása ügyviteli
folyamatait tudja segíteni.
Az adózók többsége sikeresen „vizsgázott” az áttérést illetően, akinek nehézségei akadtak, vagy akadnak, annak igyekszünk segíteni. Július 1-jétől,

a kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódó értékhatár megszűnésével
nemcsak bővül az adatszolgáltatásra
kötelezettek köre, hanem sok olyan
adózónak kell adatot szolgáltatni,
akinél vállalati méretéből adódóan
nem jellemző az üzleti folyamatok és
a számlázás informatikai támogatása.
A NAV is érdeklődéssel tekint a jövőbe, és kiemelt feladatként kezeljük,
hogy minden lehetséges eszközünkkel, tudásunkkal segítsük ügyfeleinket az adózók új szabályozáshoz való
alkalmazkodásban. Bízunk a zökkenőmentes felkészülésben.
A NAV Online Számlázó programját
hányan veszik igénybe?
Május végén majdnem 25 ezer felhasználója volt az Online Számlázónak.
Mennyire egyszerű ez? Miért érdemes ezt választani, milyen fejlesztéseket hajtottak végre benne a kön�nyebb kezelhetőség érdekében?
A 2018. július 1-jén hatályba lépett szabályozás és a kialakított
rendszer nem titkolt célja volt az

áfa adórés csökkentése mellett az
elektronikus számlázás ösztönzése, az elektronikus számlák használatának elterjesztése is.
Adminisztrációs szempontból nehezebb a dolguk azoknak az adóalanyoknak, akik kézi számlát használnak, hiszen kétszer kell manuálisan
rögzíteniük: először a számla kiállításakor, másodszor pedig az adatszolgáltatáskor, ami az adatok bevitelét
jelenti az Online Számla rendszer
felületén.
Azoknak, akik eddig kézi számlát
használtak, célszerű lehet áttérniük számlázó program alkalmazására, aminek az online számlaadat-szolgáltatást
automatikusan
kell teljesítenie. Ezek az adóalanyok
választhatják a NAV, az online számlaadat-szolgáltatás bevezetése óta
ingyenesen használható Online
Számlázó programját is, mely az Online Számla rendszerben történő regisztrációt követően, a rendszerből
közvetlenül érhető el.
A NAV Online Számlázó programja
automatikusan teljesíti az adatszol-

gáltatást, így a felhasználót a számla
kiállítását követően plusz adminisztráció – a számlaadat-szolgáltatási
kötelezettségből fakadóan – nem
terheli.
Mindemellett az Online Számlázó
program 2018. júliusi megjelenése
óta több olyan funkcióval bővült,
ami túlmutat a program használatával történő, áfatörvénynek megfelelő
számla kiállításán és a jogszabályban előírt online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítésén.
Ezeknek a kényelmi funkcióknak a
fejlesztése azt a célt szolgálja, hogy
a NAV számlázó programjának
használata egyszerűbb legyen, minél markánsabb legyen úgymond,
felhasználóbarát jellege. Ilyen kényelmi funkcióként vezettük be a
partner- és terméklista rögzíthetőségét, sablonok illetve félbehagyott
piszkozatok mentésének lehetőségét, számlakibocsátói oldalon az
elektronikus számlák automatikus
megőrzését és archiválását a megőrzési kötelezettség időtartama alatt,
igény szerint a kiállított számlák
adatainak excel fájlba exportálását

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

5

vagy például a díjbekérő kiállításának lehetőségét.
Az Online Számlázó program használatához kapcsolódó alapvető tudnivalókról összefoglaló készült, mely
a NAV honlapján elérhető.
Van-e most valami újdonság, amivel
készülnek?
A legújabb, és az Online Számlázó
program 2018. júliusi rendelkezésre
bocsátása óta egyben a legjelentősebb Online Számlázó programhoz
kapcsolódó fejlesztés az iOS és Android operációs rendszereken egyaránt működő Online Számlázó mobil applikáció.
Mit tud a mobil applikáció, mire jó
ez valójában?
Az applikáció az Online Számlázó
program számlázásra készült mobil változata, kiegészítve az Online
Számla rendszer néhány funkciójával. A legfontosabb, hogy az applikáció a webes működéssel megegyezően automatikusan teljesíti a kiállított
számlákhoz kapcsolódó kötelező online számlaadat-szolgáltatást.
A mobil applikáció funkcionalitásában majdnem lefedi az Online
Számlázó program webes felületen
használható és elérhető funkcióit. Az
appon keresztül a felhasználónak lehetősége van többek között számla,
előlegszámla kiállítására, valamint a
már kiállított számla módosítására,
érvénytelenítésére is.
A mobil applikáción keresztül az
Online Számla rendszer bizonyos
funkciói is elérhetők, mint például
a kimenő és bejövő számlák lekérdezhetősége, a NAV-hoz beküldött
adatszolgáltatások állapotának ellenőrizhetősége. Elvégezhető az
applikáción keresztül a számlák
technikai érvénytelenítése is, ha az
szükséges, illetve megtekinthetők a
használati statisztikák is.
A mobilalkalmazással olyan számla is kiállítható, amiről nem kell
adatot szolgáltatni, ilyen például a
Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről, termékexportról
vagy nem adóalany részére címzett
számla is. Az alapvető számlázási
programfunkciók révén a mobilalkalmazást adófizetésre főszabály
szerint nem kötelezett, például ala-
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nyi adómentes adóalany, vagy tevékenysége közérdekű vagy egyéb
speciális jellegére tekintettel, úgynevezett „tárgyi” adómentes ügyletet
teljesítő adóalany is tudja bizonylatolásra használni.
A számla megjelenési formáját tekintve az alkalmazással papíralapú
és elektronikus számla is kiállítható.
A mobilalkalmazással kiállított elektronikus számla a számlakibocsátó
készüléke által ismert és támogatott
csatornákon keresztül helyben, a
számla kiállítását követően azonnal
továbbítható a vevő részére például
Airdropon, MMS üzenetben, e-mailben, Viber üzenetben, Facebook
Messengeren keresztül vagy bármely, a mobil készülék által ismert
és támogatott platformon.
A program az ilyen számlát fokozott biztonságú aláírással látja el, és
a számlakiállító részére a mobilalkalmazással kiállított elektronikus
számlákra vonatkozóan – az Online
Számlázó Program webes működésével megegyezően – biztosított a
bizonylat archiválása is.
Az alkalmazás lehetőséget biztosít a
felhasználónak arra, hogy saját számlázási adatairól (az adóalany neve,
székhelye, magyar adószáma, más
tagállami adószáma, vevői típusa,
bankszámlaszáma stb.) úgynevezett
elektronikus névjegyet generáljon.
Az app ez esetben a saját számlázási
adatokat összegzetten tartalmazó
QR kódot hoz létre, amit a felhasználó akár egy fénykép formájában
tárolhat a saját mobiltelefonján.
Miért gondolták úgy, hogy elérhetővé teszik az online számlázó programot app formájában is?
A NAV az általa biztosított Online
Számlázó program felhasználói számára a programhoz tartozó mobilalkalmazás fejlesztésével a számlázást
egyszerűbbé, az adatszolgáltatást
bizonyos kényelmessé akartuk tenni.
A mobiltelefonnal történő számlakiállítás lehetősége egyszerűsíti a
helyhez kötött szolgáltatást több
helyszínen végző, a szolgáltatás jellegéből adódóan folyamatosan úton,
mozgásban lévő vállalkozók számlakibocsátását és számlakezelését.
A mobilalkalmazás segítségével a

NAV-hoz beküldött adatszolgáltatások állapota, valamint a kimenő
és bejövő számlák lekérdezése bárhol, bármikor, a mobiltelefonról pár
gombnyomással megtekinthető és
elérhető. Az applikációval elsősorban az online adatszolgáltatással
kapcsolatban folyamatos és naprakész információkra igényt tartó cégvezetőket, illetve a fiatal, jellemzően
a mobilkészüléken ügyet intéző vállalkozókat akartuk megszólítani.
Mennyibe fog kerülni az applikáció
letöltése?
Az applikáció letöltése is ingyenes,
és letöltés után is – az online számlaadat-szolgáltatás 2018. július 1-jei
bevezetése óta a webes felületen
elérhető, ingyenesen használható
Online Számlázó programmal megegyezően – valamennyi funkciója díjmentesen használható.
Kell, hogy legyen NAV-os online
számlázó programunk, ha applikációt akarunk?
A mobilalkalmazás a webes Online
Számlázó program mobil kliense.
A mobil applikáció használatba
vételének előfeltétele, hogy a felhasználó előzetesen regisztráljon az
Online Számla rendszerbe (https://
onlineszamla.nav.gov.hu), illetve a
rendszerbeli regisztrációt követően,
a rendszerből átnavigáljon az Online Számlázó programba a webes
felületen. A programhoz tartozó
Általános Szerződési Feltételek elfogadása és az alapvető beállítások
elvégzése után az okos telefonra letöltött applikáció a webes felületről
indított összepárosítást követően
használatba vehető.
Milyen típusú készülék kell hozzá?
Az applikáció egyaránt használható
iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon is. Az
alkalmazás használatához minimum Android 7.0 vagy iOS 11 verziószámú operációs rendszerrel működő okostelefon szükséges.
Mikortól lehet letölteni?
Az Online Számlázó mobilalkalmazás 2020. május végétől már letölthető az Apple App Store és a Google
Play áruházakból.
Forrás: novekedes.hu 

AKTUÁLIS

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HONLAPJA ÚJ, PRAKTIKUS
FUNKCIÓVAL BŐVÜLT

ONLINE VÁLLALKOZÓI PIACTÉR
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja
új, praktikus funkcióval bővült. A kialakított „Vállalkozói Piactér” célja a vállalkozások
működésének megsegítése, piaci lehetőségeik támogatása. Lehetőséget kívánunk biztosítani a vállalkozások számára új üzleti kapcsolatok kialakítására, a meglévők élénkítésére és támogatására, valamint partnerkereséseiket is meg szeretnénk könnyíteni.

A felület lehetőséget biztosít a vállalkozások számára a szabad kapacitásaik megjelenítésére és a felkínált
ajánlatok közötti keresésre.
A felületen a vállalkozások regisztrációt követően közvetlen ajánlatokat
helyezhetnek el, amelyben közzé tehetik szolgáltatásaikat, termékeiket,
továbbá válogathatnak a mások által megjelenített ajánlatokból.
A Piactér a vállalkozások számára ingyenes, országos megjelenésű webes
hirdetési felületet biztosít, így a cégek kiléphetnek a megyéjük határain
kívülre is, ahol új üzleti kapcsolatokra,
jövőbeni együttműködésekre is szert
tehetnek, továbbá lehetőségük van
a felajánlásokat megtekintve új piaci
lehetőségek felé nyitni.
Az ajánlattevők hitelességét a területi kamarák koordinátor munkatársai
ellenőrzik, emellett a felhasználók

számára lehetőség van véleményezni is a már kipróbált/megrendelt terméket vagy szolgáltatást. Az ajánlatban a szöveges tájékoztatás mellett
az alábbi adatok megadására van
lehetősége az ajánlatot közzé tevő
felhasználóknak:
■■ a termék/szolgáltatás konkrét
megnevezése, TESZOR kód szerinti pontosítása,
■■ az ajánlat mennyisége, jellemző
mennyiségi egysége,
■■ illetve a vállalt teljesítési távolság.
A fenti adatok segítségével gyorsan
és hatékonyan kereshetővé válik a
feltöltött ajánlat, így a Piactér felhasználói könnyen találhatnak igényeiknek megfelelő, szabad kapacitású hazai terméket/szolgáltatást.
Fontos kiemelni, hogy a Piactér a cégek közötti kapcsolat létrejöttét hiva-

tott elősegíteni, az adás-vétel nem a
felületen keresztül történik. A felkínált
termékek és szolgáltatások megvásárlására, megrendelésére kizárólag
az Eladó/Felajánló által megadott elérhetőségeken van lehetőség.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara semmilyen felelősséget nem
vállal az oldalon felajánlott termék,
szolgáltatás, illetve szabad kapacitás
vonatkozásában, továbbá az ezek
alapján létrejövő szerződésekkel
kapcsolatban. Így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért,
jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, vagy a Felajánló teljesítéséért.
Lendítsük fel vállalkozását együtt!
Az Online Vállalkozói Piactér felülete
az alábbi linken keresztül érhető el:
https://mkik.hu/piacter 
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AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA PLUSZ

ÚJ
AGRÁR
SZÉCHENYI
KÁRTYA
100%-OS
TÁMOGATÁSSAL
A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások
részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások
enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hitelösszegű, kiemelt állami kamat- és kezességi díj és költségtámogatásban részesített hitel, amely a 14/2020. (IV.10.) AM rendelet alapján
2020.április 12. és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések
keretében nyújtható.

8

Új, kedvezményes feltételrendszerű,
emelt hitelösszegű, a korábbi legfeljebb 100 M Ft-os Agrár Széchenyi
Kártyához képest már 500 ezer Fttól akár 200 millió forintig terjedő
maximális hitelösszegű, 1, 2 vagy 3
éves futamidejű, kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban,
illetve költségtámogatásban részesített Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel került bevezetésre.

és gazdasági válságok,
■■ vis maior elemi károk átvészelésében,
■■ hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és további munkahelyek teremtéséhez,
■■ több ezer agráriumban tevékenykedő család megélhetését biztosítva, fenntartva és megteremtve,

A Kormányzat az ASZK Plusz hitelekhez annak teljes futamidejére

■■ miközben a növekvő gazdasági
aktivitás és stabilitás értelemszerűen pozitívan befolyásolja a költségvetés bevételeit is.

■■ 100% kamattámogatást,

Előnyei

■■ 100% kezességi díjtámogatást,
■■ teljes kezelési költségtámogatást,
■■ illetve akár teljes egyéb költségtámogatást is nyújt.
0% kamat, 0 Ft költség, 0 Ft díj
A kiemelt támogatások a 2020.december 31-éig megkötött és hatályba
lépett Agrár Széchenyi Kártya hitelszerződésekhez vehetőek igénybe.
Az kiemelt támogatású és emelt hitelösszegű Agrár Széchenyi Kártya
PLUSZ már igényelhető országszerte
a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének,
és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.
A részletes igénybevételi feltételek a
www.kavosz.hu oldalon érhetőek el.
ASZK – A Konstrukcióról általánosságban
A Széchenyi Kártya Program mezőgazdasági vállalkozások részére történő kiterjesztésére és az első Agrár
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (továbbiakban ASZK) átadására
2011-ben került sor.
Az Agrárminisztérium, a KAVOSZ
Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (továbbiakban
AVHGA), valamint a Magyar Államkincstár (korábban MVH) együttműködésével és bevonásával került
kidolgozásra a Széchenyi Kártya
Program hatodik konstrukciója,
amely már 9 éve bizonyítja, hogy teljesíti létrehozásának célját:
■■ segíti a hazai agrárvállalkozások
likviditási helyzetének javítását,
■■ védi, támogatja őket a pénzügyi

A konstrukció a hitelintézetek által
korábban túl kockázatosnak tartott
agrárágazat finanszírozásának egyik
legkedvezőbb lehetősége lett, köszönhetően

igényelheti, amely legalább egy (25
millió forint feletti hitelkeret igénylése esetén két) teljes lezárt éve működik.
Fiatal mezőgazdasági termelők egy
éves gazdálkodási múlt nélkül is igényelhetnek ASZK-t.
Eredmények
A 2011-es indulástól 2020. március
31-ig az ASZK-ban (kumulált számok):
■■ a létrejött hitelügyletek száma:
18,6 ezer db
■■ ez nagyságrendileg 9 800 db
ügyfelet jelent
■■ a szerződött hitelösszeg: 200 Mrd Ft
A 2019-es évben:

■■ az AVHGA garantőrintézményi
kezességvállalásának,

■■ a létrejött új hitelügyletek száma:
4,6 ezer db

■■ a vállalkozások tulajdonosai személyes garanciájának,

■■ az új szerződött hitelösszeg: 56
Mrd Ft

■■ és a többlépcsős hitelbírálatnak is.
További nagy előnye az Agrár Széchenyi Kártyának, hogy a konstrukcióban a hitelnyújtó bankok
megelőlegezik a kamattámogatást,
kezességi díjtámogatást és ASZK
Plusz esetén a kezelési költségtámogatást, így esedékességkor a vállalkozásoknak a támogatás összegét
nem kell megfizetniük.
A most bevezetett ASZK Plusz mellett továbbra is elérhető a max. 100
MFt összegben igényelhető ún. „normál” ASZK, amelyhez az állam szintén jelentős mértékű - 4% - kamattámogatást, ill. a teljes futamidőre járó
kezességi díjtámogatást biztosít.
Igénylők köre – Kiknek szól?

Beváltás – bizalmi termék
Az Agrár Széchenyi Kártyát igénybe
vett vállalkozások megbízható, jó
adósok, a portfolióban rendkívül alacsony a nemfizető ügyfelek aránya, a
szerződött hitelösszeg értéket figyelembe véve kevesebb, mint 0,3%.
Ez az alacsony bedőlési arány is
egyértelműen mutatja, milyen megbízhatóak az agrárvállalkozások.
A hosszú évek tapasztalatai, valamint vállalkozói és partneri visszajelzések alapján kimondhatjuk, hogy
az ASZK bizalmi termék. Egy vállalkozás pozitív jelzője az, hogy „Agrár
Széchenyi Kártyás”. 

Az ASZK-t mezőgazdasági termék
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vadés halgazdálkodással kapcsolatos
tevékenységet végző olyan

Igényeljen Agrár Széchenyi
Kártya Folyószámlahitelt a
kamara szolnoki vagy jászberényi irodáiban!

■■ egyéni vállalkozó,

Dezsériné Molnár Erzsébet

■■ mezőgazdasági őstermelő,
■■ családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője),
■■ erdőbirtokossági társulat,
■■ gazdasági társaság,
■■ egyéni cég, ill.
■■ szövetkezet

Telefon: +36 20 237 3569
Cím: 5000 Szolnok,
Verseghy park 8.
Szabóné Varga Judit

Telefon: +36 20 256 2376
Cím: 5100 Jászberény,
Szabadság tér 3.
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HAMAROSAN LEVÁLTHATJA A KUNÁT AZ EURO

HORVÁTORSZÁG KITART AZ EURÓ, MINT
FIZETŐESZKÖZ BEVEZETÉSE MELLETT
Horvátország továbbra is kiemelt ügyként kezeli az euró mihamarabbi bevezetését. Ennek tükrében, az ERM-II árfolyam-mechanizmusba való belépés érdekében,
minden szükséges intézkedést meghoztak, azonban pl. az üzleti környezet javítása
nehézkesen, lassan halad. A közös valuta bevezetését, annak leginkább a turisztikai iparágra gyakorolt pozitív hatásaival indokolják, azonban a közös valutáért
meghozott intézkedések tartósan versenyképtelenné teheti a horvát gazdaságot.
A
jelenlegi
koronavírus-járvány
okozta gazdasági válság ellenére
Horvátország továbbra is kitart az
euró, mint fizetőeszköz bevezetése mellett. A horvát kormány 2019.
július 4-én elfogadta azt a szándéknyilatkozatot és az akciótervet,
amely az ERM árfolyam-mechanizmusba való belépéshez szükséges,
ami az euró bevezetésének feltétele. A határozathozatal pillanatában
a pénzügyi helyzet kedvezőnek
mutatkozott, mivel az állami költségvetés többletet valósított meg
mind 2017-ben (GDP 0,8 százaléka),
mind 2018-ban (GDP 0,2 százaléka),
az államadósság pedig folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott
(2017-ben a GDP 77,8 százaléka,
2018-ban pedig a GDP 74,6 százaléka). A mechanizmusba való belépés
előfeltételét képező egyéb makrogazdasági mutatók (árfolyam stabilitás, infláció alacsony mértéke)
is már hosszabb ideje jól alakultak,
2019 első felében pedig a Standard&Poor’s és a Fitch hitelkockázati
ügynökség spekulatívból befektetőire módosította az állam hitelkockázati minősítését. A szándéknyilatkozathoz mellékelt akcióterv
mintegy 100 különböző intézkedést
tartalmazott, amelynek megtétele
előfeltétel az ERM II-be való belépéshez. Ezek 6 fő csoportba oszthatók a következők szerint: bankok
szanálása/felügyelete, a makro-prudenciális stabilitás biztosítása, a
pénzmosás megakadályozása, a
statisztikai adatok begyűjtésének,
kidolgozásának és egyéb hivatalos
statisztikai tevékenység javítása, állami ügynökségek irányítása és az
üzleti környezet javítása.

A bankok szanálására, illetve felügyeletére
vonatkozó
intézkedés-csoportba tartoztak a Horvát
Nemzeti Bankról szóló törvény, a
Hitelintézményekről szóló törvény,
a Hitelintézmények és beruházási
társaságok szanálásáról szóló törvény módosításainak előkészítése
és parlamenti elfogadása, ami 2020.
április 17-ével bezárólag megtörtént. Az előkészítendő jogszabályok
közül maradt még a Kormányközi megállapodás megerősítéséről
szóló törvény előkészítése és elfogadása a parlamentben. A Hitelintézményekről szóló törvény, illetve
a Horvát Nemzeti Bankról szóló
törvény módosításainak elfogadása
volt a makro-prudenciális stabilitás
biztosítás intézkedési csoport két
legfontosabb eleme is, így a kormány ennek a feltételnek is eleget
tett. A pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos legfontosabb
intézkedések voltak a Tényleges tulajdonosok jegyzékének és a Számlák valós jegyzékének létrehozása.
A tényleges tulajdonosok jegyzékének vezetéséről rendelkező szabályzat 2020. január 3-ától lépett hatályba, míg a Számlák valós jegyzékéről
szóló szabályzatot a pénzügyminiszter április 30-ával hozta meg,
mely június 1-jével lép hatályba.
A statisztikai adatokra vonatkozóan
a legfontosabb intézkedések a Horvát Statisztikai Hivatal belső szerkezetéről szóló kormányrendelet,
továbbá a Hivatalos Statisztikáról
szóló törvény elfogadása voltak. A
kormányrendelet 2019. augusztus
3-án, míg a törvény 2020. március
14-én lépett hatályba.

Az állami ügynökségek irányítása
intézkedés nevében a kormány kitűzte célul az állami kisebbségi tulajdonrész értékesítését 90 gazdasági
társaságban, amelyből 60 esetben
lezárult a pályázat és ebből 18-ra sikerült vevőt találni, míg az utolsó 30-ra
a pályázatot 2020. február 6-án írták
ki. Az eljárás azonban leállt a koronavírus-járvány kitörése miatt.
Az üzleti környezet javítása Horvátországban már évek óta nagyon
lassan halad. A legújabb rendelkezésre álló adatok szerint, a nem
adójellegű terhek összes tételének
száma továbbra is mintegy 350. A
kormány minden évben elfogadja a
gazdaság adminisztratív tehermentesítéséről szóló akciótervet, így a
2017-2019 közötti időszakra elfogadott 3 terv 553
intézkedés végrehajtását írja elő,
amelyből 2019 végéig 387-et hajtottak végre. A gazdaság adminisztratív tehermentesítésének összege
2,2 Mrd HRK (293,33 M EUR). A 2020.
és 2021. évre vonatkozó tervet a kormány 2020. április 30-án fogadta el,
és ebben a körben az elektronikus
online ügyintézés lehetővé tétele,
illetve egyes on-line szolgáltatások
bővítése szerepel. Ezeknek adminisztratív tehermentesítő értéke – a
kormány számítása szerint – 686,7
M HRK (91,56 M EUR).
A Horvát Nemzeti Bank (HNB) mindig
is kényesen ügyel arra, hogy az EUR/
HRK árfolyam 7,4-7,5 körül alakuljon.
Ez a teljesítendő árfolyam-cél szempontokon túlmenően, a kialakult járványhelyzet tükrében azért is kiemel-

ten fontos, mert a lakossági, valamint
a vállalati hitelállomány, mintegy
80 %-a EUR alapú. A járványhelyzet
generálta infláció elszabadulásának megakadályozása érdekében a
HNB külföldi devizatartalékaiból 2,5
Mrd EUR-t értékesített a kereskedelmi bankoknak. Továbbá sikeresen
megállapodott az Európai Központi
Bankkal egy devizacsere-ügylet létrehozásáról, mely mintegy 2 Mrd EUR
értékű HRK átváltását teszi lehetővé,
ennek segítségével pedig úgy tud a
horvát pénzintézeteknek euróban
likviditást biztosítani, hogy a saját devizatartalékait nem használja fel.
A Plenkovic kormány mindig is
hangsúlyozta szilárd elköteleződését, az Európai Unióhoz való minél
szorosabb kapcsolat kiépítése iránt.
Ennek a politikának egyik kiemelt
célja volt az euró mielőbbi bevezetése, melyet a turizmusra nagyban támaszkodó horvát gazdasági
érdekekkel is indokolnak. A közös
valuta bevezetése azonban mind a
költségvetésre, mind a lakosságra

nézve is veszteségekkel jár. A legnagyobb ár, amit a közös valuta
bevezetéséért fizetni kell, az az önálló monetáris és árfolyam-politikának az elvesztése. A kormányzat
az európai valuta bevezetésének
lehető leghamarabbi végrehajtása
érdekében, különös tekintettel az
államháztartás mérlegének rövid
pórázon tartásáért, számos fejlesztést háttérbe szorított. Bár az euró
gyors bevezetését valóban alá lehet
támasztani annak a turisztikai iparágra gyakorolt pozitív hozadékaival,
a bevezetés érdekében háttérbe
szorított infrastrukturális beruházások elmaradása (különösen azok,
amelyek a helyi gazdaságot segítenék), Horvátország versenyképességét jelentősen lerontja, különösen a
régiós versenytársakhoz képest.
A konverzió egyszeri költségeit (eurós bankjegyek és fémpénzérmék
beszerzése és disztribúciója, a kivonandó hazai valuta bankjegyeinek
és fémpénzérmék bevonása, informatikai, könyvelői és jelentéstételi

rendszer harmonizálása, lakossági
tájékoztatási kampány stb.) a GDP
kb. 0,5 százalékát tehetik majd ki
(cca. 250-300 M EUR). A Horvát
Nemzeti Bank csatlakozása az Európai Központi Bank (ECB) euró
rendszeréhez kb. 300 M EUR, míg
a csatlakozás az euró-övezet pénzügyi támogatási eszközéhez (ESM)
további 425 M EUR adminisztratív
költséggel jár. A horvát állam egyszeri adminisztrációs költsége 1 Mrd
EUR lehet.
A koronavírus okozta járvány következtében kialakult gazdasági válság könnyedén elsodorhatta volna
a horvát nemzeti valutát, azonban
Horvátország éppen a gyors euró-övezethez való csatlakozás miatt
jelentős felhalmozott jegybanki és
költségvetési tartalékokkal rendelkezett. Ezek nélkül a kuna leértékelődésének megállítása korántsem
biztos, hogy sikeres lett volna.
Forrás: Magyarország Nagykövetsége,
Horvátország 

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA

11

AKTUÁLIS

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TURISZTIKAI KOLLÉGIUM

TURIZMUST ÉRINTŐ
KORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

■■ A szociális hozzájárulási adó július
1-jétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken, ezzel mérséklődik
az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás is szintén 15,5 százalékra, továbbá 12 százalékról 11
százalékra csökken a kisvállalati
adókulcs.
■■ A Kormány döntése nyomán a
cégek akár teljes nyereségüket is
félre tehetik társasági adó mentesen 4 éven belül megvalósuló
magyarországi beruházásra, ha
az nem haladja meg a 10 milliárd
forintot.
■■ Végleg eltörlik a vállalkozások
adóelőleg-felöltési kötelezettségét, amely érvényes a helyi iparűzési adóra is.
■■ Az egyéni vállalkozók a fejlesztési tartalék összegét az eddigi 50
százalék helyett a nyereség teljes
összegéig leírhatják.
■■ A turizmusban év végéig érvé-
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nyesek az adókedvezmények
(Lásd: SZÉP-kártya: a SZÉP-kártyára 2020. december 31-ig feltöltött keretösszeg teljes egészében
mentesül a szociális hozzájárulási
adó megfizetése alól (2020. április
22-i kezdődátummal. A kedvezményes adókulccsal adható rekreációs keretösszeg 450 ezerről 800
ezer forintra emelkedik, a költségvetési szerveknél pedig 200 ezerről 400 ezer forintra nő. A vendégeknek emellett 2020. december
31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam megfizeti helyettük.
■■ Kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az önkormányzatoknak, a
jövő évi költségvetésben pedig 18
százalékkal több forrás lesz az önkormányzatok számára.
■■ A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek
a
járványügyi
készültség fenntartásról és a ve-

szélyhelyzet
megszüntetéséről
szóló törvényjavaslatot. Június 16át követően egy-két napon belül
megszűnhet a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet. Ezt követően a színházak, múzeumok,
mozik és fürdők kinyithatnak.
■■ A rendezvényekre vonatkozó korlátozás fennmarad.
■■ Az autós koncerteket generálisan
azonnali hatállyal engedélyezik.
■■ Új múzeum létesül a Citadellán
■■ Ausztriával, Csehországgal és
Szlovákiával megegyezett Magyarország arról, hogy június elejétől korlátozások nélkül lehet
utazni egymás országaiba. Nem
lesz szükség negatív koronavírustesztre, és karanténba sem
kell vonulni az Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába történő
utazás, valamint az onnan történő hazatérés esetén.
MKIK Turisztikai Kollégium 

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMCSOMAG
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK EXPORTŐRÖKNEK, BESZÁLLÍTÓKNAK ÉS EXPORTRA KÉSZÜLŐKNEK
EXIM

EXIM
Kárenyhítő
Hitelbiztosítási Program 2020

Kárenyhítő
EXIM
Hitelprogram 2020
KÁRENYHÍTŐ
HITELFEDEZETI PROGRAM 2020
100%-os állami viszontkezességgel biztosított, készfizető kezesség

Új, legfeljebb 3 éves futamidejű forgóeszközhitel és legfeljebb 6 éves futamidejű beruházási hitel esetén
kkv és small mid cap esetén a tőkeösszeg 80%-ára, nagyvállalat esetén a tőkeösszeg 50%-ára
HUF/EUR/USD devizanemben

Maximum mekkora összegű hitelre vehetem igénybe a kezességvállalást?
a 2019-es éves
bérköltség
legfeljebb 2x-ese

a 2019-es árbevétel
legfeljebb 25%-a

egyedi esetekben, likviditási tervvel
alátámasztva, nagyobb összeg

alacsony
díjfizetési
kötelezettség

Kik vehetik igénybe a Kárenyhítő Hitelfedezeti programot?
MIKROVÁLLALKOZÁSOK

KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOK

„MID-CAP”
VÁLLALKOZÁSOK

NAGYVÁLLALATOK

amelyek 2020. február 1-jét követően nehéz helyzetbe kerültek, és az alábbi szempontok közül legalább egy igazoltan teljesül.
csökkenő nettó árbevétel

csökkenő rendelésállomány

a beruházás csúszása

csökkenő szállító futamidő

növekvő vevő futamidő

üzembezárás/műszak csökkenése

csökkenő üzemi eredmény

likviditási mutató romlása

létszám/bér csökkentése

Milyen határidőkre
kell figyelnem?
A kezességvállalást
2020. december 15-ig lehet
kezdeményezni, a szerződések
megkötésének legkésőbbi dátuma
2020. december 31.

Hol igényelhetem?
Az EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti
Program 2020 kereskedelmi
bankoknál igényelhető.

Milyen hitelfedezeti díjjal számolhatok?
A készfizető kezességvállalás éves díja a lejárat függvényében
változik, vetítési alapja a hitel tőkeösszege:
80%-os mértékű kezesség mellett:

1. év

2-3. év

4-6. év

KKV

0,15%

0,30%

0,80%

Small Mid-cap vállalat

0,30%

0,80%

1,75%

1. év

2-3. év

4-6. év

0,278%

0,556%

1,111%

50%-os mértékű kezesség mellett:
Nagyvállalat

KERESKEDELMI
BANK

exim.hu

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
A tájékoztatás nem teljes körű
és nem KERESKEDELMI
minősül ajánlatnak.
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOK KEZELÉSE –
TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS, KAPACITÁSBŐVÍTÉS ÉS DIGITALIZÁCIÓ

ÚJ TÁMOGATÁSI FORRÁSOK ÉRHETŐEK
EL A CÉGEK TECHNOLÓGIAI ÉS
DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEIHEZ
2020. május 14-én megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek
támogatását célzó, GINOP-1.2.8-20 kódjelű pályázati felhívás, melynek kapcsán
fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az informatikai fejlesztések továbbra is
csak a Modern Vállalkozások Programján keresztül vehetők igénybe.
GINOP-1.2.8-20 A mikro-, kisés középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb
arányú megtartása, a termelékenységének növelése és technológiai
megújulásának, digitális fejlesztéseinek támogatása érdekében.

■■ mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a 651/2014/EU
rendelet 1. sz. melléklete alapján

hogy ingyenes IKT tanácsadást vehet igénybe, amely tartalmazza a
termék igénylés folyamatát is!

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

2. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó
(szolgáltatási, tanácsadási jellegű)
költségeik (összesen legfeljebb a
projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység
jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 33,3 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

A támogatási kérelem benyújtása 2020. május 29. 9.00-tól 2020.
november 2. 12:00-ig lehetséges.

■■ Új eszközök, gépek beszerzése, új
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az
automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és
vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (el kell érniük a
projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át).

Támogatást igénylők köre
rendelkeznek legalább egy – a 2019.
évet is beleértve – lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele)
átlagos statisztikai állományi létszámuk április hónapra vonatkozóan
minimum 5 fő volt
■■ Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt
vezető gazdálkodók vagy kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
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Önállóan nem támogatható
tevékenységek
1. Információs technológia-fejlesztés, amely a Modern Vállalkozások
Programja, azaz a GINOP-3.2.1-15
projekt keretében minősített szállítótól, vagy annak szintén minősített
partnerétől szerezhető be, információk a honlap szállítókat bemutató
szekciójában találhatók (az információs technológia-fejlesztés a projekt
összköltségének legfeljebb 50%-át
érheti el). Felhívjuk figyelmét arra,

3. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében
kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének
legfeljebb 50%-át érheti el).
4.
Tanácsadási
szolgáltatások
igénybevétele
az
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit kft által
kiválasztott, szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól vehető igénybe alábbi témákban:
Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés; Márka- és arculatépítés;
Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás; Szervezet-, folyamat- és
menedzsmentfejlesztés. (összesen
legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
5. Képzés: a vállalat fejlődéséhez
szükséges, illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés, amely kizárólag a
https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
(összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (3.4.1.1 s) pontban feltüntetett
fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének
50%-át érhetik el).
7. Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)
8. Ingatlan bérlése (összesen legfeljebb a projekt elszámolható költségének 1 %-át érheti el)
9. Forgóeszköz vásárlás (összesen
legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Támogatás összege
Az igényelt visszatérítendő támogatás (amely könnyen átfordulhat jelentős részben vissza nem térítendő
támogatássá) összegét az igénylő
vállalkozás 2020. április havi átlagos
statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
■■ 5-9 fő közötti vállalkozás esetén
1,5 millió Ft/alkalmazott;
■■ 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az
első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
■■ 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az
első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500
ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől,
illetve e feletti létszám esetén.
Például, ha az Ön vállalkozásában:
■■ 7 fő alkalmazott dolgozik, akkor
az igényelhető támogatás összege: 7x1,5 = 10,5 M Ft,
■■ 10 fő alkalmazott esetén már 9x1,5
plusz 1x1, azaz összesen 14,5 M Ft,
■■ 15 fő alkalmazott esetén már 9x1,5
plusz 6x1, azaz összesen 19,5 M Ft,
■■ 52 fő alkalmazott esetén már
9x1,5 plusz 40x1,plusz 3x0,5 azaz
összesen 55 M Ft támogatás vehető igénybe.

Támogatás
összege
minimum
5.000.000 Ft, maximum 153.500.000
Ft, mely az összes elszámolható
költség maximum 70%-a lehet. A
megítélt támogatás 100 %-a előlegként igényelhető. A saját forrás
(önerő) mértéke: 30%

statisztikai állományi létszámok
átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
A megvalósítási időszak, a projekt
végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam, legfeljebb 18 hónap.

A támogatás a projekt megfelelő teljesítése, eredményességi célok elérése esetén részben, vagy
egészben átalakulhat vissza nem
térítendő támogatássá. A nem teljesített eredményességi célokra eső
támogatási összeg értelemszerűen
visszatérítendő. Az eredményesség
mérésének feltételei a Felhívás 3542 oldalán találhatók.

Támogatás a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, akkor, ha a
projekt legkorábban 2020. március
11-én kezdték meg és a kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag
befejezettnek.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében a kötelező
előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás
kedvezményezett
esetén a megítélt visszatérítendő
támogatás 100%-a, de legfeljebb
153,5 millió Ft.

Kötelező vállalás
Támogatást igénylő vállalja, hogy
2020. április havi átlagos statisztikai
állományi létszám legalább 90%ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási
időszak során. A kötelező vállalás
teljesítése a megvalósítási időszak
hónapjaira vonatkozó havi átlagos

Projekt megkezdése

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal a Modern Vállalkozások
Programja tanácsadóihoz – elérhetőségeiket a program hivatalos
weboldalán találja-, akik díjmentes,
személyre szabott szakértői segítséget adnak vállalkozása digitális
fejlesztéséhez.
Tegyünk együtt róla, hogy vállalkozását a jövőben ne érhesse felkészületlenül egy hirtelen jött krízis!
Legyen az Ön cége is Digitálisan
Felkészült Vállalkozás! 
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PÁLYÁZAT

BÜKI PÉTER KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ - ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT.

GINOP-1.2.8-20 – A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI
KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT
SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai
vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása. A
hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen a Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k
termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A támogatás mértéke:

b) amelyek foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt.

■■ Gyártásoptimalizáláshoz, automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
■■ Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
■■ Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
■■ Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
■■ Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás
fejlesztés, tervezés
■■ Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal
és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás
■■ Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez
és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
■■ Marketing tanácsadás és márkaépítés, Arculati és
grafikai tervezés, Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM)
bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás
■■ Stratégiai és üzleti tervezés, Vállalati pénzügyi tanácsadás
■■ Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok
optimalizálása

Rendelkezésre álló forrás:

f)

A támogatás összege: min. 5 – max. 153,5 millió Ft. A támogatás mértéke: max. 70%. A támogatás maximális
összegét a vállalkozás 2020. április havi foglalkoztatotti
létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
■■ 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
■■ 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
■■ 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a
10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
Pályázók köre:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretös�szeg 33,3 mrd Ft. A támogatott támogatási kérelmek
várható száma: 1300-1600 db.
Támogatható tevékenységek köre:
Önállóan támogatható tevékenységek (min. 20%)
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása: automatizált
termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamatautomatizálási eszközök. Min. 200 000,- Ft/db.
Önállóan nem támogatható tevékenységek (max. 80%)
b) Információs technológia-fejlesztés (max. 50%).
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max. 20%).
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos ingatlan beruházás, kizárólag
bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 50%).
e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: (max. 20 %).
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Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a
munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés. (max. 20%)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (termelési-, és épületenergetika, max. 50%).
h) Általános (rezsi) költségek (max. 1%)
i)

Ingatlan bérlés (max. 10% a forgóeszközökkel együtt),

j)

Forgóeszköz vásárlás (max. 10% az ingatlan bérleti
díjjal együtt)

Kötelezettségvállalás:
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi
foglalkoztatotti létszám legalább 90%-ának megfelelő
számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszakban.
Projektidőszak:
Maximum 18 hónap
Beadási határidő:
2020. május 29. – 2020. november 13. 

PÁLYÁZAT

BÜKI PÉTER KAMARAI SZAKTANÁCSADÓ - ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT.

GINOP-4.1.4-19 – MEGÚJULÓ ENERGIA
HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG
NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Cél az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások
megvalósításának támogatása.

Pályázók köre:
A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: mikro-, kis-, és középvállalkozások:
■■ kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági
társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek:
a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt.
Rendelkezésre álló forrás:
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20,42
Mrd forint. A támogatott pályázatok várható száma:
204-6807 db.
A támogatás mértéke:
A támogatás összege: A támogatás összege: 3 millió Ft –
100 millió Ft. A támogatás mértéke: max. 55%.
Támogatható tevékenységek köre:
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. 15%-os energiaigény kieélégítése):
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének kielégítése céljából, és/vagy
fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer
kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV
igények kielégítése céljából.
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület és
az abban folyó gazdasági termelési folyamatok villamosenergia-ellátáshoz (min. 15 kWp).

szerkezetek, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti
szerkezetek hőszigetelése.
b) Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje, korszerűsítése: fa, fém, vagy PVC
homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító,
tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely
homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése:
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése: hőtermelő, hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje.
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása:
a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület
elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Kiskapacitású (15 kWp névleges teljesítményt nem
meghaladó) napelemes rendszer telepítése hálózati
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.
A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett
épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékolóvagy árnyékvető szerkezetek beépítése

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső
árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét
igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal
nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését
megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli
sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

I. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése.

Projektidőszak:
Maximum 27 hónap.

a) Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: külső fal,
lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló

Beadási határidő:

IV. Hűszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy
hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy
fűtésrásegítésre.

2020. május 29. – 2020. november 13. 
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SZAKKÉPÉS

FELNŐTTKÉPZÉS ÉS SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS A VESZÉLYHELYZET ALATT

MEGVÁLTOZOTT A
SZAKMAI VIZSGÁK RENDJE
Aggódva figyelték a napi híreket a felnőttképzésben résztvevők, illetve vizsgázók,
valamint az iskolarendszerű képzésben résztvevő és idei érettségi- vagy OKJ-s szakmai vizsgára készülő diákok és szüleik. Szintén nagy volt a várakozás az iskolák, gyakorlati képzést biztosító vállalkozások és a vizsgabizottságokat alkotó szakemberek
részéről is a „hogyan tovább”-ról.

A 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól többek között arról rendelkezett,
hogy a felnőttképzésben kontaktórás
képzés nem tartható és szakmai vizsga nem szervezhető 2020. március
27-től. A megkezdett képzések és elmaradt vizsgák a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól folytathatók,
a felfüggesztett vizsgákat pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 60.
napig be kell fejezni.
2020. április 24-én jelent meg az
Innovációs és Technológiai Minisz-
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térium JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozata az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályairól.

■■ A tanulmányi követelmények teljesítésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele az iskola pedagógiai
programjában
meghatározott
gyakorlati követelmények 60%nak teljesítése.

A szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban
a részszakképesítés, szakképesítés,
szakképesítés ráépülés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű
képzést lezáró komplex szakmai
vizsgák megszervezésének és lebonyolításának idei május-júniusi
vizsgaidőszakában érvényes, eltérő, főbb szabályok:

■■ Az írásbeli vizsgatevékenységek
új időszaka: 2020. május 25. és
május 29. közötti.

■■ A vizsgán kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív, valamint gyakorlati vizsgatevékenység kerül megtartásra (szóbeli
nem).

■■ A gyakorlati vizsgatevékenységek megváltozott időszaka: 2020.
május 4. és június 15. közötti, de
lehetőség szerint az írásbelit
megelőzően kell megtartani.

■■ A vizsgázó a veszélyhelyzet miatt
távol maradhat a vizsgá(i)tól, mely
igazoltnak tekintendő. Számára
a 2020. október-novemberi vizsgaidőszakban kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem
tekintendő javító-, vagy pótlóvizsgának.
■■ A vizsgabizottság (VB) 2 főből áll:
elnök és tag (nem 4 fő). Az elnök
lehet a már korábban a kamarák
által jelölt szakértő, vagy olyan
személy, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához előírt
szakképzettséggel rendelkezik. A
tag a képzésben részt vett (iskolai)
oktató. Értelemszerűen adódik,
hogy a korábban tagi feladatok
ellátására jelölt (egyeztetett, de
még nem megbízott) 2 fő „külsős”
szakértő a vizsgán nem vesz részt.
■■ A VB munkájában 65 év feletti
személy nem vehet részt!
■■ A VB elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri fel és bízza meg (a
rövid idő miatt, ami a határozat kihirdetése és a vizsgaidőszak megkezdése között rendelkezésre állt,
9 naptári nap, 4 munkanap). A
megváltozott
vizsgaidőpontok
és a 65 éves életkori korlátozás
miatt szükségszerűen voltak VB
elnöki változások. Ugyanakkor
igen kedvezőnek értékelhető,
hogy megyénkben a vizsgaszervező iskolák döntő többségében
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
már korábban jelölt VB elnököket

kérték fel ismételten, vagy a kamaránk szakértői névsorából választottak új elnököt!
■■ A miniszteri határozat részletesen
kitért a vizsga lebonyolításának
vírusfertőzés-védelmi előírásaira:
kötelező védőmaszk viselés, rendszeres eszközfertőtlenítés vizsga
előtt, alatt, után, igény esetén gumikesztyű használat, védőtávolság
betartása, csoportosulás elkerülése, folyamatos légcsere, írásbelin
maximum 10 vizsgázó egy teremben, vizsgaszervezési egyeztetések lehetőleg elektronikus úton
történjenek, stb.
■■ Az előírások teljes körű betartása
a VB és a vizsgaszervező közös
feladata!
■■ Az a tanuló, aki ebben a vizsgaidőszakban sikeres vizsgát tesz, a tanulói jogviszonya augusztus 31-én,
amennyiben ezen időpont előtt
munkába áll, akkor a munkaszerződés napjával szűnik meg.
■■ Az a tanuló, aki nem teljesítette a
vizsgára bocsáthatóság feltételeként előírt 60% gyakorlati követelményt, nem bocsátható vizsgára. Az elmaradt gyakorlatot az
iskolája, tanulószerződés esetén
a gazdálkodó szervezet 2020.
augusztus 24. - október 2. közötti
időszakban köteles megszervezni, amelyen a tanuló részvétele
kötelező. Ennek sikeressége esetén a 2020. október-novemberi
vizsgaidőszakban a tanuló vizs-

gázhat, amely nem tekintendő
javító-, pótló vizsgának.
■■ A 2018/2019-es tanév május-júniusában sikertelenül vizsgázók pót- vagy
javítóvizsgájának 1 éves határideje
2020-ról kitolódott a 2021. október-novemberi vizsgaidőszakra.
A fentebb ismertetett változásokról
az érintett VB elnököket és tagokat
kamaránk e-mailben tájékoztatta a
bekövetkezett változásokról, illetve a
www.iparkamaraszolnok.hu kamarai honlapunkon is megjelentettünk
figyelemfelhívó tájékoztatót.
A jogszabályok teljes terjedelmükben megtalálhatók az interneten
különböző honlapokon, de az érintetteknek javasoljuk az Innovációs
és Technológiai Minisztérium szakképzéssel foglalkozó háttérintézményének, a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal honlapjának
felkeresését www.nive.hu. 

Szakmai vizsgákkal kapcsolatos kérdésekkel keresse
kamarai munkatársunkat:

Szabó Zoltán
Telefon: 20/256-4909
E-mail: zoltan.szabo@iparkamaraszolnok.hu
Cím: 5000 Szolnok,
Verseghy park 8. II. emelet
207-es iroda
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AKTUÁLIS

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

AZ SZTNH ÚJ SZOLGÁLTATÁSA IS SEGÍTHET
INNOVÁTOR ORSZÁGGÁ VÁLNI

Az elmúlt hónapokban született döntések azt segítik, hogy Magyarország erős innovátor országgá váljon - hangsúlyozta Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalával (SZTNH) tartott közös sajtótájékoztatón, Budapesten.
Elmondta, Magyarország az európai innovációs eredménytáblázat
alapján a mérsékelt innovátorok
közé tartozik a 23. helyével, a forrásbővítés, az intézményrendszer
átalakítása, a szolgáltatási rendszer
erősítése, az innovációs környezeti
feltételek javítása támogatja a magyar vállalatokat, kutatókat, feltalálókat, a felsőoktatási intézményeket
eredményesebb innovációs munkájukban. Hozzátette, ebben a folyamatban rendkívül fontos szerepe
van a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának, amely szolgáltatási kínálatának bővítésében újabb lépést
tett a szakterületi témakutatás elindításával, amely remények szerint
hozzájárul az ország innovációs teljesítményének javulásához, a szabadalmak számának növekedéséhez.
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Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal elnöke rámutatott
arra, hogy kiemelt főhatóságként erősítik a szellemi tulajdonhoz kötődő
szemléletet, az innováció vezérelte
fejlesztés végigvitelét. A szakterületi
témakutatás szolgáltatás indításával
segítséget adnak annak eldöntéséhez, hogy az adott témát milyen irányban érdemes fejleszteni. Az SZTNH
újabb szolgáltatását a beérkezett igények alapján indították az év elején,
az eddigi visszajelzések kedvezőek hangsúlyozta Pomázi Gyula. Az elnök
kiemelte, érdemes megnézniük a kutató-fejlesztő, innovációt végzőknek,
a kkv-knak, hogy a témáról, amelyet
fejleszteni, kutatni szeretnének, milyen nemzetközi eredmények, adatok,
publikációk vannak. A szolgáltatással
abban is segítenek, hogy az érintettek

megtalálják az újdonságot a kutatási,
fejlesztési területükön - tette hozzá. A
szolgáltatás egyben megtakarítást is
eredményez cégeknek, intézményeknek azzal, hogy csak azt fejlesszék, ami
valóban újdonság, és amivel a piacon
gazdasági eredményt tudnak elérni hívta fel a figyelmet Pomázi Gyula. Az
SZTNH legfeljebb négy hét alatt szerzi
be a kért információkat a különböző
nemzetközi adatbázisokból, amelyekből láthatóak lesznek majd az adott
témában született kutatási eredmények - mondta Pomázi Gyula. Ismertette, hogy a hivatal online felületén lehet
tájékozódni a lehetőségekről, innen
letölthető az a megrendelő lap, amely
alapján szerződést kötnek a munka elvégzésére 150 ezer forint nettó áron.
Forrás: MTI 

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMCSOMAG
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK EXPORTŐRÖKNEK, BESZÁLLÍTÓKNAK ÉS EXPORTRA KÉSZÜLŐKNEK
EXIM

EXIM
Kárenyhítő
Hitelfedezeti Program 2020

Kárenyhítő
EXIM
Hitelprogram 2020
KÁRENYHÍTŐ
HITELBIZTOSÍTÁSI PROGRAM 2020

2020 december 31-ig
a világ bármely
országába irányuló
export biztosítható

Exportvevőkkel szembeni halasztott vevőkövetelések biztosítása
HUF/EUR/USD devizanemben
Akár 360 napos halasztott fizetés esetén

Mit tartalmaz a biztosítás?
Rövid lejáratú (maximum 360 napos) exportvevő-követelések biztosítása, a kereskedelmi számla
értékének akár 95%-ig.
Kik vehetik igénybe a Kárenyhítő Hitelbiztosítási Programot?
MIKROVÁLLALKOZÁSOK

KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOK

„MID-CAP”
VÁLLALKOZÁSOK

NAGYVÁLLALATOK

amelyek EU tagállamokba és/vagy EU-n kívüli fejlett* országokba irányuló exporttevékenységet végeznek.
**USA, Kanada, Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Norvégia, Svájc, Izland

Milyen esetekben élhetek kártérítési igénnyel?

Milyen határidőkre kell figyelnem?

Kártérítés abban az esetben igényelhető, ha az exportvevő
politikai jellegű események miatt nem tud teljesíteni, ellene
csőd vagy felszámolási eljárás indult, vagy akár a fizetési
határidő elteltével sem mutat fizetési hajlandóságot.

A biztosítási szerződés 2020. december 31-i
lejárattal köthető meg. Ezen időpontig kell
az exportszállításnak megtörténnie.

Mikor kapom meg a kártérítést?

Hol és hogyan igényelhetem?

Az EXIM kártérítési kötelezettsége jellemzően a bekövetkezett
biztosítási esemény után 90 nappal áll be.

A biztosításra vonatkozó kérelmeket
közvetlenül a Magyar Exporthitel Biztosító
Zrt.-hez szükséges benyújtani.

Milyen költségek mellett vehetem igénybe a
biztosítást?
A programban kínált biztosítás díja függ a vállalt önrésztől,
az exportvevő minősítésétől és a halasztott fizetés
futamidejétől. Az árazás megfelel az Európai Bizottság
vonatkozó Közleménye által meghatározott minimális
díj követelményének.

exim.hu

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
A tájékoztatás nem teljes körű
és nem KERESKEDELMI
minősül ajánlatnak.
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KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

VESZÉLYHELYZET-VIZSGA
A KARCAGI CENTRUMBAN
A történelem már nagyon sokszor bizonyította: rendkívüli helyzetben mutatkozik meg igazán egy közösség ereje. 2020 tavaszán hazánk is felkerült a koronavírus-járvány miatt rendkívüli helyzetbe került országok listájára. A veszélyhelyzetben az oktatói közösségeknek is fel kellett készülniük arra, hogy eddig nagyobb
tanulói közösségekben még ki nem próbált, új megoldásokat keresve biztosítsák
a nevelő-oktató munka folyamatosságát.
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2020 márciusának idusán a magyar
kormány a kijárás korlátozásával is
járó veszélyhelyzetet hirdetett, ezért
a középfokú nevelési-oktatási intézményekben, így a szakképzésben is
meg kellett oldani az otthoni tanulás lehetőségét. A megoldás kulcsát
a digitális eszközökkel történő információ-áramlás biztosítása jelentette, így azon fejlesztések, melyek az
infokommunikációs technika korszerűsítése tekintetében az előző
években már megkezdődtek, részben választ adtak a váratlan helyzet okozta kérdésekre. A megoldás
másik, igen számottevő részét az
igazgató, és oktató kollégák egyedülálló összefogása jelentette. A tudásátadás folyamatának zavartalan
működtetése, valamint a szakmai
gyakorlati képzés zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében intézményeink alkalmazottai segítő szándékú, előremutató javaslatokat fogalmaztak meg, majd kialakították
saját iskolájukra szabott, egyedi digitális oktatási eljárásrendjüket.
Centrumunk tanulóinak többsége
rendelkezett az online tanulás céljára megfelelő informatikai eszközzel,
azoknak azonban, akik számára semmilyen eszköz nem elérhető, minden
intézményünk biztosítja azokat.
A belső gyakorlatok digitális módon, jellemzően projektgyakorlatok
formájában zajlanak a szakoktatók
és az elméleti tanárok segítségével.
A tanulók különböző digitális platformokon kapják meg a feladataikat, melyeket adott határidőn belül
vissza kell küldeniük. A feladatok
kiküldése az órarendhez és a tanmenethez igazodik, ellenőrzésük
pedig folyamatos.
A külső gyakorlati képzőhelyek tekintetében személyre szabott, egyedi
megoldásokat alkalmaznak iskoláink. Azon képzőhelyek tekintetében, ahol a tanuló részt tud venni a
gyakorlaton, a gyakorlat folyamatos;
ahol viszont nem tudják biztosítani
a gyakorlaton való tanulói részvételt,
digitális formában történik a képzés.
Akad olyan képzőhely is, ahol nem
tudják biztosítani diákjaink gyakorlati képzését, ott azonban minden
esetben felkínálják a későbbi pótlás
lehetőségét. Iskoláink szoros kapcsolatot tartanak a külső gyakorlati képzőhelyekkel, így a tanulók értékelésére, esetleges hiányzásaira vonatkozó
adatok rendelkezésünkre állnak.

Veszélyhelyzeti felkészültségünk eddigi legnagyobb megmérettetését
azonban mégsem a digitális oktatásra való áttérés, hanem az érettségi,
illetve szakmai vizsgák megszervezése jelentették, melyhez a megyei
kormányhivatal minden feltételt biztosított. A diákok és a felügyelő tanárok számára az egészségügyi védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, maszk
és gumikesztyű) maradéktalanul
rendelkezésre álltak. Személyes látogatásaim során meggyőződhettem
arról, hogy az operatív törzs által
kihirdetett járványügyi protokollt a
vizsga minden résztvevője fegyelmezetten betartotta.
Végül, de nem utolsó sorban ki kell
emelnem, hogy centrumunk a védőfelszerelések előállításában is jel-

eskedett, hiszen nyolc iskolánk közül négyben szájmaszkok készítése,
3D nyomtatóval rendelkező karcagi
intézményünkben pedig arcvédő
pajzsok gyártása kezdődött meg. Az
elkészült eszközöket iskoláink saját
diákjainak, dolgozóinak, valamint
helyi egészségügyi és szociális intézményeknek ajánlották fel.
Összességében elmondható, hogy
centrumunk iskolái, alkalmazotti és
tanulói közössége egyaránt példaértékű helytállásról tett tanúbizonyságot, melyért képzeletbeli ellenőrzőjükben a „vészhelyzet-vizsga”
megnevezésű tantárgyból mindnyájan jelest érdemelnek.
Pardi Sándor
főigazgató 
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A KÉPZŐHELYEKET IS ÉRINTETTÉK A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁSOK

A TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓK
GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA
A VÉSZHELYZETBEN
2020. március 16-án életbe lépett a tantermen kívüli digitális munkarend. Ez nemcsak az iskoláknak, tanulóknak, szülőknek, oktatóknak okozott változást az életükben, hanem azoknak a gazdálkodó szervezeteknek is, ahol a diákok szakmai gyakorlatukat végzik. Sokakban felmerült a kérdés, hogyan fog mindez a valóságban
működni, hogyan lehet gyakorlatot digitálisan oktatni?

A rendelkezések életbe lépése utáni
időszakban többen tanácstalanok
voltak, a cégek új helyzet elé lettek
állítva. Voltak olyan képzőhelyek, akik
nem tudták vállalni a diákok gyakorlati oktatását, így ebben az esetben
az iskolák folytatták tovább a tanulók
digitális formában való tanítását. Előfordult olyan eset is, amikor az iskola
és a képzőhely közös megegyezéssel
elhalasztotta a gyakorlatot. A cégek
többsége azonban hamar át tudott
térni az oktatás digitális formájára,
sőt voltak olyan szervezetek is, akik
a járványügyi szabályok betartásával
tovább folytatták a személyes gyakorlati képzést.
Az új, innovatív megoldásokat
igénylő feladat teljesítésében a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a területi kamarákkal
együttműködve segítséget kívánt
nyújtani azzal, hogy minden érdeklődő vállalkozás számára elérhető
digitális tudástárakat hozott létre.

24

A beérkezett módszertani és tartalmi javaslatokat az MKIK szakemberei ágazatonként rendszerezték,
és nyilvánosságra hozták az Ágazati Készségtanácsok honlapján:
https://akt.mkik.hu.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is segítette a vállalkozókat. A szakképzési
tanácsadók minden gyakorlati képzőhelyet megkerestek telefonon, tanácsokkal, ötletekkel látták el őket,
hogyan tudják megoldani a digitális oktatást, miről is szól ez egyáltalán. A megyei vállalkozások mellett
több országos nagyobb vállalkozás
is áttért erre a formára, és sikerült
áthidalni a rendkívüli helyzetet.
Csontos György egyéni vállalkozó,
asztalosmester elmondása szerint,
azoknál a tanulóknál, ahol a szülő
engedélyezte a gyermeke foglalkoztatását, vagy mert nagykorú
a tanuló és ő úgy döntött tovább

szeretné folytatni gyakorlatát az
egészségügyi előírások betartását
figyelembe véve, a lehetőség adott
volt. Az asztalos műhelyben eddig is
használtak több alkalommal arcvédő maszkot, különböző védő felszereléseket, így különösebb nehézséget nem okozott a tanulóknak
ezekben dolgozni a kialakult helyzetben. Azok a diákok, akik digitális
oktatásban részesülnek, rendszeresen kapnak szakmai feladatokat,
rajzokat, amiket a vállalkozó ellenőriz, konzultál a feladatmegoldással kapcsolatban és értékel. Telefonon, e-mailen és más felületeken
tartják a kapcsolatot egymással.
Összességében
elmondható,
a
tanulók hozzáállása változó volt.
Egyes diákok úgy gondolták, hogy a
hirtelen jött helyzetben tanítási szünet van, míg azért a többség szívesen foglalkozott a vállalkozók által
küldött feladatokkal. Otthon is szívesen főztek, sütöttek, terítettek, kisebb munkadarabokat készítettek,
pl. oktatók által házhoz vitt anyagokból és szerszámok segítségével,
amit később lefényképeztek majd
visszaküldve közösen kielemeztek
és értékeltek.
A cégek nagy része a digitális oktatást folytatja, a modern technikai
előnyöket kihasználva. A Borsodi
Műhely Kft. kisújszállási telephelyén
tanuló diákokat digitális munkarend szerint oktatja. A következő oldalon Horváthné Borsodi Mónika, a
Borsodi Műhely Kft. ügyvezetőjének
cikkjében bemutatja tapasztalatait,
ennek előnyeit és hátrányait. 
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BORSODI MŰHELY KFT. | GYŐR

DIGITÁLIS GYAKORLATI KÉPZÉS
A BORSODI CÉGCSOPORTNÁL
Az ez év március 13-i döntés hatására, mely szerint a diákok nem látogathatják az
iskolákat és digitális képzésre tértek át, a Borsodi Műhely Kft. életében is változásokat okozott. Bár először úgy terveztük, hogy termelő üzemeinkben mindhárom telephelyünkön zavartalanul tudjuk fogadni diákjainkat a gyakorlati képzésre, a szülői döntések hatására meg kellett változtatnunk az elképzeléseinket és
március 23-tól cégünk átállt a digitális gyakorlati képzésre.
De mit is jelent ez valójában?
A kormányzati és kamarai elvárásoknak megfelelően minden diákunk
digitális tananyagot kap tőlünk a
gyakorlati napok mindegyikére, melyet e-mailen továbbítunk számukra
és a megoldott feladatsorokat is e
módon várjuk vissza. A nehézséget
„csak” az okozta, hogy gépészeti
szakmacsoportokban oktatunk és
milyen legyen például egy gépi forgácsoló digitális tananyaga, hogyan
tanulják az egyes technológiákat
otthonról a diákok?
A döntés meghozatala után kollégáink, Pálfiné Böröcz Ágnes és
Horváth Szabolcs villámsebességgel állították össze azon feladatsorokat, melyeket a nálunk oktatott 5
szakmában, 15 témakörből, mind a
34 diákunk részére diverzifikáltan,
a tanévből hátralévő több mint 2,5
hónap minden gyakorlati napjára
biztosítanunk kellett.
A kiadott feladatok nyilván nem az
iskolai tananyag másolatai, hanem
kifejezetten a gyakorlatban szükséges és elvárt számítási feladatok, termelési példák és gyakorlati
kompetenciákat fejlesztő kérdések
gyűjteménye lett, lesz, hisz a feladatok összeállítása azóta is folyamatosan zajlik.
Szerencsére minden tanulószerződéses tanulónk egy tabletet kapott

a tanulmánya kezdetén, így a digitális elérés mindenki számára megoldott volt.
A digitális átállás nem csak a szakképzésben részt vevő kollégáknak,
de a tanulóinknak is kihívást jelent! Azt gondolnánk, hogy a jelen
kor ifjúsága mindent könnyedén
megold, de azért van, akiknek kezdetben gondot okozott a feladatok
kidolgozása, leadása, a határidők
betartása. Ez különösen fontos, hiszen a gyakorlati képzőhely minden
tanulót hetente osztályozni, értékelni köteles!
Továbbra is célunk, hogy a nehézségek ellenére minden diákunk
sikeresen le tudja zárni a tanévet,
így a tananyag mellett április közepétől digitális konzultációra is
lehetőséget biztosítunk minden
diákunk számára. Ezt előre meghirdetett időpontban, egy online
applikáció segítségével végezzük
és a 2 órás „tanóra” alatt a diákok
szakembereinktől
kérdezhetnek,
legyen szó az éppen aktuális feladatokról vagy egyéb szakmai kérdésről. Véleményem szerint ez egy
nagy lehetőség számukra, és aki
akar, az a fizikai akadályok ellenére
is zökkenőmentesen végezheti tanulmányait.

den tanulónk sikeresen vette ezt az
akadályt!
Köszönöm munkatársaimnak, hogy
a feladatkörüket meghaladó kihívást azonnal megoldották, és hogy
ilyen gyorsan meg tudták feleltetni
képzési rendszerünket és gyakorlati
képzésünket a digitális kihívásnak!
Azt még nem tudom, mit hoz a következő tanév, de úgy vélem, hogy a
digitális képzésben szerzett tapasztalatokat és az új módszertanokat vétek
lenne kihagyni a jövő oktatásából!
Forrás: Horváthné Borsodi Mónika
ügyvezető, Borsodi Műhely Kft. 

Közben megtörténtek a végzősök
szakmai gyakorlati vizsgái és idén
is büszkék lehetünk, hiszen min-
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IKA CULINARY OLYMPICS 2020. FEBRUÁR 15-19. | STUTTGART

BESZÁMOLÓ A STUTTGARTI
GASZTRONÓMIAI OLIMPIÁRÓL
Az IKA Culinary Olympics 2020. február 15-19. között új helyszínen, Stuttgartban került
megrendezésre, ahol 5 földrész versenyzői mérték össze tudásukat a következő kategóriákban: szakács artisztika, cukrász artisztika, szakács díszmunka, cukrásztermékek és
szakács csapatversenyek. Számunkra legizgalmasabb a szakács artisztika volt, melyben
Tóth László tanár úr tette le a nemzetközi zsűri asztalára otthon elkészített alkotásait.

Az IKA Culinary Olympics 2020.
február 15-19. között új helyszínen,
Stuttgartban került megrendezésre, ahol 5 földrész versenyzői mérték
össze tudásukat a következő kategóriákban: szakács artisztika, cukrász
artisztika, szakács díszmunka, cukrásztermékek és szakács csapatversenyek. Számunkra legizgalmasabb
a szakács artisztika volt, melyben
Tóth László tanár úr tette le a nemzetközi zsűri asztalára otthon elkészített alkotásait.

zettségű igazgató-helyettese – általában hétvégeken és éjszakákon
– több száz munkaórával készítette
el művészi alkotásait. Szakács artisztika kategóriába egy 80 × 80 cm-es
rizsképpel készült, mely körülbelül
150.000 rizsszemből és 11 fajta rizsből készült, illetve egy 100 × 80 cmes kávébabképpel nevezett. Utóbbi
– zsiráfokat ábrázoló alkotása – háromfajta kávébabból készült, melyeket különböző pörkölési időket
alkalmazva színezett meg.

Tóth László, az Illéssy Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvég-

Az öt napon keresztül zajló világversenyen a zsűri naponta értékelte
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a bemutatott verseny-munkákat.
Tóth László kollégánk nyakába –,
aki megyénkből most egyedüli versenyző volt – február 15-én – több
száz versenyző, segítő és érdeklődő
előtt – helyezték a nagyon megérdemelt bronz medált, és átvehette
olimpiai oklevelét.
Küzdelmes győzelem áll a teljesítmény mögött olyan tekintetben,
hogy versenyzőnknek elsősorban
önmagával, a napi felelősségteljes
munka és a szülői feladatok ellátása mellett jelentős időmennyiséget
kellett befektetnie művei elkészíté-

séhez. A zsűri és a kompozíciókat
megtekintők kiemelték az aprólékos kidolgozottságot és a képek
természeti környezetét. A szakma
iránti elkötelezettségét, elhivatottságát példaként tudjuk állítani tanítványaink elé is.
Az olimpia egyúttal a szakmai továbblépés helyszíne is: az új trendek,
anyagok, technikák megfigyelése, de
a kötetetlen szakmai beszélgetéseken túl a kapcsolatépítés színtere is.
Egy pedagógus pedig napi munkájában mindezeket fel tudja használni.

Beszámolóm végén csapatunk nevében megköszönöm a támogatóink által nyújtott anyagi hozzájárulást, hiszen
nélkülük nem tudtunk volna részt venni a jelentős költségeket (felkészülési és
versenyalapanyagok, utazás, szállás, nevezési díj stb.) jelentő olimpián: Baptista Szeretetszolgálat, Kisújszállás Város
Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Écsy Kft. (Budapest), EPOSZ Kft.,
Indián Rizs Kft., Horváth Kert Vendéglő,
Nagykun 2000 Zrt., Präzi Hungaria Kft.,
Sas János – villanyszerelő, Illéssy Sándor
Baptista Középiskola.

Büszkék vagyunk kollégánkra, akinek mesterségbeli tudását tükrözi
az olimpiai érem, illetve iskolánkban
arra az összefogásra, mellyel segítettük az eredményes részvételt. Hogy
támogatóink mire lehetnek büszkék?
Tóth Lászlóra és elért eredményére…
Beszámolómat munkatársam értékelő mondatával zárom: „Nagyon erős
mezőnyben sikerült helytállnom, ez is
növeli a bronzérem értékét.”
Toldi Attila
igazgató 
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GAZDASÁGFEJLESZTÉS

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK
Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb
és egyben az Európai Bizottság egyetlen hivatalos
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Magas színvonalú és sokrétű szolgáltatásaival segíti a még nem, vagy
csak alkalmilag exportáló cégeket, de segítséget nyújt a már
exportáló kis- és középvállalkozásoknak is. Üzleti és innovációs
partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a vállalkozásokat, hogy
még versenyképesebben tudjanak működni a külpiacokon.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Hogyan használjuk az Enterprise Europe Network (EEN) üzleti partnerkereső
felületét? Az Európai Bizottság hivatalos üzletközvetítő, technológiai és K+F+I pályázati
partnerkereső adatbázisa (Partnership Opportunities Database) 63 ország mintegy
600 Enterprise Europe Network partnerirodáján keresztül érhető el, így segítségükkel a
benne gyűjtött és rendszerezett információk rengeteg helyre eljutnak. Az adatbázisban
részletes keresésre is lehetőség van, így konkrét elképzeléseihez megfelelő partnert
találhat. Válogathat nemzetközi kiállítások, üzletember-találkozók között is.

BRPL201811060011
Egy diófélék, csonthéjasok és szárított gyümölcsök forgalmazására
szakosodott lengyel vállalat e termékek gyártóival, illetve beszállítóival szeretne hosszút távú együttműködést kialakítani disztribúciós
megállapodás alapján. A 2006-ban
alapított vállalat elsősorban a HoReCa szektor szereplőinek szállít.

BRPL20181106001
Egy diófélék, csonthéjasok és szárított gyümölcsök forgalmazására
szakosodott lengyel vállalat e termékek gyártóival, illetve beszállítóival szeretne hosszút távú együttműködést kialakítani disztribúciós
megállapodás alapján. A 2006-ban
alapított vállalat elsősorban a HoReCa szektor szereplőinek szállít.

BRJP20200417001
Japán elektronikai készülék forgalmazó vállalat kizárólagos forgalmazási megállapodás keretében
kíván az Európai Unió országaiból
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származó csúcsminőségű elektronikus berendezéseket és fogyasztói
termékeket a japán piacra bevezetni. Elsősorban kamerákkal vagy képalkotással kapcsolatos termékeket
keresnek.

BRCZ20200505001
Csehországi vállalat új, technológiai
alapú termékeket keres, amelyeket
terjeszthetne nemzetközi viszonteladói hálózatán keresztül. A vállalat
tapasztalattal rendelkezik az optikai eszközök (ipari kamerák és 3D
szkennerek) globális marketingjében / terjesztésében. Az együttműködés disztribúciós szerződés vagy
akár közös vállalkozás létrehozásán
alapulhatna.

BRTR20181225001
Szarvasmarha-, juh- és baromfi-takarmányok gyártására szakosodott
török vállalat folyamatosan bővíti gyártási kapacitását. A társaság
olyan nemzetközi partnereket keres, akik képesek ellátni a tevékenységükhöz szükséges alapanyago-

kat, például gabonafélékkel, olajos
magvakkal. Gyártói megállapodás
preferált.

BRES20200428001
Egy spanyol cég számos tekintélyes
márka számára kozmetikai termékeket fejleszt és gyárt. Szakterületük az arcápolók, samponok, és
parfümök A cég kupakok és adagolószivattyúk szállítóit keresi ezen
termékeihez.

BRSK20190429001
Újonnan alapított, házak építésére,
egyéb építési munkákra és a kapcsolódó kiskereskedelemre szakosodott szlovák társaság beszállítói /
disztribúciós megállapodást kíván
kötni az építkezéseiknél használt
és a szlovák piacon értékesítendő
ablakok, belső és külső ajtók gyártóival. A társaság az építőipar olyan innovatív termékei iránt is érdeklődik,
amelyek még nem képviseltetik
magukat a szlovák piacon, annak
érdekében, hogy versenyképes termékkínálatot alakítsanak ki.

BRDE20180906001

BRFR20200303001

BRPL20190404001

Egy német start-up vállalkozás,
amely személyi higiéniai, testápolási és kozmetikai termékek készítésére szakosodott, nyersanyag-beszállítókat
keres
Európában.
Pigmenteket, UV-szűrőket vagy általánosan használt aktív anyagokat
keresnek. A gyártókkal hosszú távú
megállapodásokat kívánnak kötni
annak érdekében, hogy folyamatos szolgáltatást biztosítsanak a közel-keleti végfelhasználók számára.
Kizárólagos disztribúciós vagy kereskedelmi ügynöki megállapodást
preferálnak.

Egy francia kis- és középvállalkozás
gyerekeknek szánt fajátékok (autók, repülőgépek, motorkerékpárok) tervei, fejleszt és forgalmaz. A
vállalat nagy sűrűségű, fekete vagy
színes (60 mm és 210 mm hosszú
- belső átmérőjű) hengeres csövek
ipari gyártóját keresi. Ezeket kormányszerkezetként használná, motoros játékmodellekhez. Gyártási
megállapodásra megkötésére van
lehetőség hosszú távú együttműködés mellett.

Egy Lengyelország északkeleti részén működő társaság, amely olyan
termékek forgalmazója és importőre, mint: egészséges ételek, természetes kozmetikumok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők és más
gyorsan mozgó fogyasztási cikkek,
új termékeket keres, amelyeket be
tudna mutatni a lengyel piacon. A
megállapodás disztribúciós vagy
kereskedelmi ügynöki megállapodás alapján lehetséges.

BRLV20200429001

Kínai vállalat fejlett európai mezőgazdasági termékek forgalmazására szakosodott a kínai piacon.
Kínálatuk
bővítése
érdekében
több terméket akarnak importálni
Európából. Jelenleg hatékony és
innovatív műtrágyák beszállítóit
keresik. Az együttműködés disztribúciós megállapodás révén valósulhat meg.

Lett vállalat gyermekeknek szánt
puha játéktermékek gyártására szakosodott: játék- formák, készletek,
matracok, számtalan termék stb. A
vállalat a megnövekedett kereslet
miatt magas színvonalú nemzetközi műbőr és egyéb textilszövetek
beszállítóit keresi. A társaság kész
együttműködni beszállítói megállapodás alapján.

BRRU20200214003
Egy orosz cég növényi kivonatokon
alapuló
takarmány-adalékanyagokat állít elő annak érdekében,
hogy csökkentse az antibiotikumok
használatát a haszonállatok táplálékában. A cég megbízható alapanyag-beszállítókat (árpa, cirok, zab,
búza, köles, rozs, Omega 3, kalcium,
magnézium) szállítókat keres beszállítói megállapodás keretében.

BRCN20200421001

BRPL20200417002
Gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék kereskedelmével foglalkozó
lengyel cég egy nemzetközi kereskedőket összekötő online platformot hozott létre. A cél összehozni a
gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék
beszállítóit és vevőit. Olyan vállalkozások (vevők vagy eladók) jelentkezését várják, akik szívesen kereskednének az új online felületen. A
platform szolgáltatói megállapodás
keretében vehető igénybe.

BRNL20200330001
Üzletfejlesztésre szakosodott holland társaság olyan innovatív és /
vagy fenntartható élelmiszertermékekkel rendelkező nemzetközi
vállalatokat keres, amelyek piaci részesedésüket ki akarják terjeszteni,
teljes mértékben ki akarják használni kereskedelmi potenciáljukat
és / vagy új koncepciókat kívánnak
bevezetni az európai piacra. A kkv
kereskedelmi ügynöki megállapodást kínál.

BRDE20190320001
Egy német kkv, amely speciális
építőipari szolgáltatásokra szakosodott (épületgépészet és automatizálás), alvállalkozókat keres. A
cég Kelet-Európából partnereket
keres német nyelvű művezetőkkel. A feladat elektromos, szaniteres és fűtési rendszerek telepítésével kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása német építkezésen alvállalkozóként.

A fenti üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network POD (Partnership Opportunities Database) adatbázisából
származnak. A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figyelembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy igényt
kíván megjelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben.

■■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső
adatbázis (POD)?
■■ Mire jó az adatbázis?

■■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas
ajánlati/keresési profil?
■■ Hogyan működik a rendszer?
■■ Miben segíthet a hálózat?

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!

Rabi Zsuzsa

Gazdaságfejlesztési vezető

+36 20 521 8322
zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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ESETTANULMÁNY

GÖCZŐ ÁGNES (MARKETING JAM) ÉS BÍRÓ ZITA (ZITA GYERMEKRUHA)

KORONAVÍRUS, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS BEVÁLTAK-E A WEBSHOPOK?
Az elmúlt időszak komoly kihívást jelentett a vállalkozások számára. Profi stratégiára és megvalósításra vagy újratervezésre volt szükség ahhoz, hogy ezt a helyzetet
megfelelően tudják kezelni.  A fizikai üzlettel rendelkező vállalkozások számára egy
megfelelően kivitelezett webshop egy jó megoldás lehet a növekedésre és/vagy a
válság áthidalására. Ebben a témában kérdeztük Göcző Ágnest (Marketing Jam) és
Bíró Zitát (Zita Gyermekruha).
A Marketing Jamnél mit tapasztaltatok, hogyan reagáltak az ügyfeleitek a járvány helyzet okozta nehézségekre?
Ágnes: - Iparágtól függően változatos volt a reakció. A turizmusból élő
ügyfeleink egy része szinte azonnal
felfüggesztette reklámjait, folyamatban lévő marketing feladatait. A nagy
többségük viszont folytatta a kommunikációját a vásárlói/ügyfelei felé.
Sőt voltak új belépők, akik a kialakult
helyzet miatt alternatívát kerestek:
webshopot, weboldalt, vagy social
kommunikációt rendeltek tőlünk.
Mi volt az, amit kommunikáltak ebben a helyzetben?
Ágnes: - Bizonytalanságban hagyni
a vásárlókat a legrosszabb, éppen
ezért a tájékoztatás volt az egyik elsődleges marketing feladatunk.

■■ Kommunikálni a megváltozott
nyitvatartást,
■■ Kommunikálni a biztonsági intézkedéseket, amiket a cégek a
vásárlók és a saját munkatársak
védelmében vezettek be. Ennek
egyébként komoly bizalomépítő
hatása volt…
■■ Kommunikálni az online vásárlás
lehetőségeit, mellyel sikeresen lehet terelni ügyfeleiket, vásárlóikat
a biztonságos rendelések, online
vásárlások felé.
■■ Számos partnerünk pedig jótékonykodott, segítséget kínált
a nehéz helyzetben lévőknek
- melynek kommunikációja bizalomerősítő, pozitív hatású volt
magára a cégre nézve is.
Partnereink online kommunikációjára ebben a helyzetben nagy hangsúlyt fektettünk. Weboldalon, webshopon, Facebook, Instagram, Google
cégem és LinkedIn felületeken, illetve hírlevélben is.
Sikeres projektekben is volt részünk,
ilyen volt az épp a korlátozó intézkedések előtt befejezett Zita Gyermekruházat webshopja.
Bíró Zita még a járvány előtti hetekben keresett meg minket, hogy hirdessük (korábbi) webshopját, mert
nem érkezik rá forgalom. Amikor
átnéztük a webshopot, akkor szembesültünk azzal, hogy ez az online
bolt sajnos szinte semmilyen alapszintű webshop kritériumnak sem
felel meg.

GÖCZŐ ÁGNES
Marketing Jam
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Márpedig a weboldal /webshop minősége nagyon fontos, hiszen nem

BÍRÓ ZITA
Zita Gyermekruha

mindegy, hogy hová érkezik meg
a hirdetésekből az érdeklődő. Mint
egy vendégségben, ahová a vendég
megérkezik: megkínálják-e, marasztalják-e, rend van-e stb. Tehát, az,
hogy milyen weboldalra mutat egy
online hirdetés (linkelés után) rendkívül fontos szempont.
Mi mindig felmérjük előzetesen az eszközöket, nem égetjük el feleslegesen
ügyfeleink hirdetésre szánt pénzét.
Zita, elmondanád, hogy milyen volt
a korábbi webshopotok? Miért döntöttél úgy, hogy változtatsz?
Zita: - A legnagyobb baja nem az
volt, hogy rendkívül szegényes dizájnnal rendelkezett, de egész egyszerűen nem lehetett megtalálni a
keresőben sem. Csak akkor, ha direktbe beírtuk, hogy www.zitagyermekruha.hu. Ezért aztán forgalom
sem volt, eladás sem történt róla. A
ruhák ömlesztve voltak a webshop-

ban, így aki véletlenül megtalálta,
annak is komoly időbe telt volna
választani, rendelni róla. Ezt tetézte, hogy a fizetési rendszer sem volt
tisztességesen beállítva.
Sajnos korábban nem tudtam, mire
kell figyelnem pontosan a webshoppal kapcsolatban.
Milyen szempontok fontosak egy
webshop esetén? Ti a Marketing
Jamnél mire figyeltek oda?
Ágnes: - Ízléses dizájn, legyen vonzó
a szemnek, első látásra derüljön ki
mit kínál a webshop, kiknek és miért
onnan érdemes vásárolni.
■■ Legyen felhasználóbarát: az ember találja meg villámgyorsan, azt
amit keres (ne ömlesszük rá a teljes kínálatot).
■■ Kategóriák, szempontok szerint
lehessen keresni benne. Ettől lesz
gyors és hatékony.
■■ Találják meg az érdeklődők a
Google-be beírva. (SEO - keresőoptimalizálás)
■■ Mobilon is jól látható, használható legyen.
■■ Biztonságosan lehessen fizetni.
■■ A visszaigazolás, számlázás legyen automatizált.
Épp átadtátok Zitáéknak a webshopot, amikor elkezdődtek a korlátozó
intézkedések.
Mik az eddigi tapasztalataid az új
webshoppal kapcsolatban?
Zita: - Az online boltunk remekül vizsgázott a korlátozások alatt és azóta
is jól működik. A korlátozások idején,
a webshop indulásakor már a forgalom összességében 50%-kal több volt
online, mint a fizikai üzletben. Sajnos
néha az is előfordult, hogy a fizikai

üzletben a forgalom 0 volt, pedig mi
nyitva tarthattunk 15 óráig, mivel babakiegészítőket, pl. cumisüvegeket is
forgalmazunk. Szerencsénkre azonban a webshopot egyre többen kezdték el használni. Szóval nemcsak szép
lett, de bevételt is hoz…

Ágnes: A Webshop elindítása után el
tudtuk indítani a Google hirdetéseket is, azon belül a Google Shoppingot is, mellyel plusz érdeklődőket
tudunk terelni a webshopra.

Milyen előnyei vannak a webshopnak? Mit szeretsz benne?

Ágnes: - Az online értékesítésnek
alapból volt egy stabilan emelkedő
tendenciája. Az elmúlt időszak csak
meggyorsította ezt a folyamatot.
Aki megízleli, hogy kevesebb energiával hozzá tud jutni termékekhez,
anélkül, hogy kimozdulna otthonról,
ráérez a rendelés egyszerűségére és
nem éri csalódás, miután megkapja
a terméket, annak továbbra is vonzó
módszer marad az online rendelés.
Kiderült az is, hogy a webshopok jól
állták a próbát, szerencsére stabilan
válságállónak bizonyultak. Ráadásul
aki online rendel, kétszer örül: egyszer, amikor rákattint a megrendelés
gombra, másodjára pedig, amikor
megérkezik a várva várt csomag. :-)

Zita: - Nincsenek földrajzi határok.
Ide nemcsak a környékbeli anyukák jönnek be, hanem szinte az
egész országból jönnek rendelések. Győr, Szombathely, Nyíradony,
Szigetvár….
Ágnes: - Zitának megtanítottuk
nemcsak a rendszer használatát, hanem a statisztikák elemzését is. Nagy
meglepetés volt számára, hogy webshopjának látogatói kb 80%-ban
mobilról nézik, 15%-ban számítógépről és a maradék 5% táblagépről.
Szerencsére mi alapból mobilbarát
dizájnnal rendelkező weboldalakat,
webshopokat készítünk.

Milyen tendenciák
helyzet után?

várhatóak

a

Zita: - “Szintén az analitikában látom,
ha valaki már a pénztárban van, és
pár perc múlva be is esik a megrendelés. Ez olyan jó érzés. Már többször
is elkaptam ilyen pillanatot.”
A másik előnye, hogy hétvégén is
van megrendelés vagy épp ünnepnapokon. Az online bolt éjjel-nappal,
hétvégén is dolgozik.

Bíró Zita
Zita Gyermekruhabolt
www.zitagyermekruha.hu

Amikor újra kinyitottak az üzletek
a környéken, akkor éreztél-e visszaesést az online forgalomban?
Zita: - Az újranyitás napján volt egy
minimális visszaesés, de a webshop
azóta is jól teljesít, most kb. a forgalom 70%-a érkezik online - és 30%
jön offline. Itt a nyár, kell a gyerekeknek ruha erre a szezonra is!

Göcző Ágnes
Marketing Jam
www.marketingjam.eu
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MIT HOZOTT A KORONAVÍRUS
AZ E-KERESKEDELEMBE?
Az eltelt időszakban az otthonmaradás és a korlátozó intézkedések hatására elindult egy gyorsított folyamat a digitalizálódásban. A bezárkózás, a home-office egyre több embert késztetett a számítógépek, telefonok elé. Több idő volt böngészni a
netet, ismerkedni az online lehetőségekkel és a normál vásárlás korlátozása miatt
egyre többen próbálták ki az online vásárlást is. Ebben az időszakban számos online webshop indult el, a futárcégek maximumon dolgoztak, a reklámok is egyre
nagyobb arányban tolódtak offline-ról az online felé.

Nemzetközi webshop tendenciák:

■■ Maszkok, kesztyűk: +670%

A magyar helyzetet jellemzi, hogy…

Rendkívül érdekes amerikai statisztikai elemzések születtek a
témával kapcsolatban. Azt gondolhatnánk, hogy minden egyes
webshop forgalma ugrásszerűen
megnőtt a járvány időszak alatt.
Azonban ez így nem igaz. Egyes
webshopok forgalma valóban kiugróan megnövekedett, míg más
területeken nem tapasztaltak növekedést, sőt, inkább visszaesett
a forgalom. Hogy szemléltessem
a fenti információkat, hoztam néhány érdekes adatot, néhány beszédes példát azokra a webshopokra, amelyeknél kiugróan nőtt
a kereslet: (Forrás: stackline.com
- USA adatok)

■■ Kenyérsütőgépek +652%

A Reacty Digital felmérése alapján
elsősorban a drogériai termékek,
háztartási cikkek és az élelmiszerek
online keresletében volt megfigyelhető növekedés a koronavírus terjedése miatt.
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■■ Súlyzók, fitness eszközök +307%
■■ Számítógép monitorok +172%
■■ Kutyaeledelek +159%
■■ Hajfestékek: +115%
■■ Íróasztalok: +89%-os növekedést
értek el.
És vajon mely webshopok/termékkategóriák voltak a helyzet legnagyobb vesztesei? Pl.
■■ Bőröndök az utazásokhoz: -77%
■■ Fényképezőgépek: -64%
■■ Party és rendezvény kellékek: -55%
■■ Napszemüvegek: -43%
■■ Kemping felszerelés: -39%.

Az online élelmiszer vásárlást korábban a 30-39 éves korosztály háromnegyede nem vette számításba,
míg március 15.-re közel felük már
lehetségesnek tartotta, hogy ezt a
megoldást válassza. A válaszokból
az is kiderült, hogy az 50 év felettiek
is egyre nyitottabbak erre a lehetőségre. (Forrás: Reacty Digital)
Göcző Ágnes
Marketing Jam 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

VIRTUÁLIS ÜZLETEMBER
TALÁLKOZÓK
A koronavírus-járvány miatt számos rendezvény került törlésre vagy elhalasztásra.
A helyzet áthidalására sok esemény a virtuális térbe költözött át. Manapság a rendezvényszervezők és a rendezvények látogatói egyaránt az internet közelében és
okostelefonok társaságában élik mindennapjaikat, így viszonylag könnyen át lehet
helyezni ezeket a találkozókat a virtuális térbe.
Az Enterprise Europe Network a
következő hetekben, hónapokban még számos online találkozót
szervez a különböző iparágak képviselőinek.

Virtuális találkozók – mik ezek?
Az utóbbi években az üzletember
találkozók résztvevői megismerhették a B2Match felületet, ami most
kibővült egy video konferencia alkalmazással, a program pedig figyelembe veszi a tárgyalófelek közti
esetleges időeltolódást.

Miért érdemes részt venni a
találkozókon?
■■ a virtuális találkozók segítségével
nemzetközi üzleti partnereket találhat
■■ fejlesztheti üzleti hálózatát
■■ nemzetközi üzleti kapcsolatok által cserélhet tapasztalatokat
■■ megismerheti, és követheti a piaci trendeket, és technológiai újításokat

Melyek a virtuális találkozók
előnyei?

■■ a foglalásairól azonnali visszaigazolást kap

■■ könnyű regisztrációs folyamat

■■ biztonságos, mivel a profilok ellenőrzési folyamaton mennek keresztül

■■ nem szükséges szoftvert telepíteni, elegendő az internetkapcsolat,
egy webkamera és egy mikrofon
■■ rugalmas időpontfoglalás a meetingek tekintetében

■■ a tárgyalópartnerek profiljai a találkozót követően is aktívak maradnak, így azok bármikor visszakereshetőek.

Rabi Zsuzsa

Gazdaságfejlesztési vezető

+36 20 521 8322
zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ KFT. | AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: KOVÁCS JANKA

EGY IRODAI NYOMTATÓTÓL
A HIMALÁJÁIG
Minden sikeres vállalkozó tudja, hogy a marketing a cége egyik legfontosabb alappillére. Nagyon nem mindegy, hogy milyen arculattal találkozik a leendő vevő, amikor hozzájuk fordul. A Hatás Reklámstúdió minden olyan marketingfeladatot ellát,
ami az érzékszerveinkre képes hatni. A cégről és annak fejlődéséről az ügyvezetőt,
Juhász Henriettet kérdeztük.
A Hatás Reklámstúdió története
1994-ig nyúlik vissza, amikor Juhász
Henriett és Mátrahegyi Péter huszonévesen megvásárolt egy színes
nyomtatót, ehhez kölcsön kapott
egy színes monitort. Akkoriban a
névjegykártyát, levélpapírt, emblémát, cégtáblát és kirakati feliratokat
gyártottak a velük egy irodában működő könyvelőcég ügyfeleinek.
Ahogy egyre több új vállalkozás indult, úgy volt egyre nagyobb szükség
a reklámeszközökre is. Egyre több
megrendelést kaptak, majd kitartó
munkájuk, kreativitásuk és alázatuk
hamar kifizetődött, hiszen néhány
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év elteltével már olyan nagy cégeknek dolgoztak, mint a szolnoki Coop
üzletlánc, az SKF Csapágy, vagy az
ország első szövetkezeti sörgyára, a
Martfűi Sörgyár (mai Heineken).
„Velük a mai napig kapcsolatban
vagyunk és ők mind jó példák a
vállalkozásvezetésünk filozófiájára,
miszerint célunk, hogy hosszú távon
együtt dolgozzunk a partnereikkel –
ennek feltétele a munkánkra való
garanciavállalás, a magas minőség és a megbízható teljesítmény.”
Ahogy teltek az évek, úgy bővült a
partnereik száma, az ő megrende-

léseinek teljesítésére több és több
gépet vásároltak, amelyeknek pedig
egyre több hely kellett, így egy sokáig bérelt pincehelyiségből 2007-ben
a Koszorú útra költöztek át. 2016ban egy akvizíciót követően a Coop
Szolnok Zrt. reklámeszköz beszállítója lett a cég, így azóta egy profi
csapat a legprofibb gépekkel látja el
az üzletláncot különböző dekorációs anyagokkal.

Mindenben lehet rájuk számítani
Ha a reklám kézzel fogható változatára lenne szükség, mint például
óriásplakátra, több százezer darabos
akciós újságra vagy
csupán száz darab
oklevélre, autófóliázásra, dekortáblára,
üzletek belső arculatának megtervezésére, sőt az online
marketing
tevékenység professzionális alkalmazására,
akkor a Hatás Reklámstúdiónál
egy
helyen lehet elintézni mindent, hiszen
egyik fő üzenetük
a teljeskörű megoldás. Jól tudják, hogy
egy vállalkozás vezetőjének rengeteg
mindennel kell foglalkoznia, ezért ők
leveszik a vállakról a
marketingfeladatok
súlyát az arculattervezéstől a termékek értékesítésén át
egészen a csomagolásig.

Talán sokakban felmerül a kérdés,
hogy miért van szükség offline marketingre, amikor ma már mindent
online végzünk. Juhász Henriett szerint a kettő kéz a kézben jár, kiegészítik egymást és szerinte egyik sem
elhanyagolható.
„Amíg az online térben célzottan lehet hirdetni korra, nemre,
érdeklődési körre, addig a nyomatott kiadványok előnye, hogy
az emberek még mindig szeretik
megfogni azt, amit olvasnak, sőt
sokkal nagyobb a bizalmuk ezen
termékek felé. Az általunk készített reklámeszközök pedig szinte
minden érzékszervre hatnak, kivéve az ízlelést. Gondoljunk csak
bele: például egy reklámújság látványa először a képzelőerőnkre,
majd a tapintásunkra hat, ezután
a nyomdafesték illatát érezzük
meg és lapozás közben hallhatjuk
a papír hangját is.”

Nemcsak a járvány hozott
változást az életükbe

san és rugalmasan tudnak reagálni a változásokra, és ez itt is megmutatkozott: a grafikus kollégák
home office-ban dolgoztak, míg a
többiek, akik személyes jelenlétet
igénylő munkát végeznek, hetente
váltották egymást, valamint a kültéri feladatokat védőfelszerelésben
végezték.
„A védekezésből mi is kivettük a
részünket, de nem maszkokat
varrtunk, hanem anyagilag támogattuk az intézményeket, az
idősek és a lakosság számára tájékoztató plakátokat készítettünk
a betartandó óvintézkedésekről –
az utóbbiakat minden lépcsőház
bejárati ajtajára felragasztottuk.
Itt is előjön az online és az offline
információátadás jó példája: egy
fontos, figyelemfelhívó üzenet akkor tudatosul bennünk igazán, ha
azzal lépten-nyomon, az online
térben és a valóságban, fizikálisan
is találkozunk vele.”

A jövőjüket ma kezdik el
Az elmúlt években két stratégiát fogalmaztak meg: az egyik az ipari beszállítás növelése, a másik az end-toend szolgáltatás fejlesztése, amelyek
megvalósításán jó úton haladnak.
„A jövőre nézve azt gondolom, hogy a
cégek és mindenki átértékeli a környezettudatos életmód fontosságát és a
fenntarthatóságot. Úgy gondolom,
egyre több cég fogja letenni a voksát
az újrahasznosított alapanyagok, mint
például a papír, vagy reklámajándék
tárgyak kapcsán, sőt az öko- és kézműves termékek is egyre jobban előtérbe
fognak kerülni. Mi is a környezettudatosságra törekszünk, ezért a terveinkben szerepel az új telephelyünkön egy
napelemes rendszer kialakítása, valamint a keletkezett hulladék szelektív
szétválogatása, és azok tömörítésére
egy présgép beszerzése.” – zárta szavait Juhász Henriett, a Hatás Reklámstúdió ügyvezetője.

Ahhoz, hogy ezt a rengetegféle
munkát gördülékenyen el tudják
látni, idén márciusban a korábbi
kettőből egyetlen helyre költözött
a kereskedelem, az adminisztráció,
a grafikai részleg és dekorációs kivitelezés, aminek köszönhetően egyszerűsödnek a munkafolyamatok
és hatékonyabbá válik a termelés. A
koronavírus-járvány ideje alatt költözködtek, ekkor sajnos a korábbi
időszakhoz képest kevesebb munkájuk lett, de több idejük arra, hogy
mindent rendszerezhessenek, ös�szepakolhassanak, a gépeket szétszereljék, átköltöztethessék, majd
újra üzembe állítsák.
A járványhelyzet miatti kiesést más
cégekhez hasonlóan ők is megérezték, és higgadtan, komolyan
vették az intézkedéseket, felelőségteljes gondolkodást igényelt tőlünk. Az első két hét kicsit rázósabb
volt, de utána szép lassan kezdett
visszatérni minden a régi kerékvágásba. Munkatársaik és ügyfeleik
egészségégének megóvása miatt
elkezdték a védekezéshez szükséges anyagok megvásárlását, illetve
azokhoz a szükséges gyártásokat,
mint például a plexi elválasztófal, vagy a 1,5 méteres társadalmi
távolságtartásra felszólító padlómatrica. A multikhoz képest egy
kisebb cég nagy előnye, hogy gyor-

Hogyan kapcsolódik
mindehhez a Himalája?
Úgy, hogy a Hatás Reklámstúdió készítette el a kétezres évek közepén azt a
magyar zászlót, amit egy
Himalájára induló magyar
hegymászó vitt magával.
Ha a Föld legmagasabb
pontját már meghódították, akkor ki tudja, mi lesz a
következő dobásuk… Náluk
a határ(s) a csillagos ég! 
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SZŐLŐFÜRT VENDÉGLŐ | MEZŐTÚR

BŐVÜLT A SZŐLŐFÜRT VENDÉGLŐ
Dobos Ildikó vagyok, Mezőtúri lakos és egy éve már a 29 éve működő családi vállalkozásunkat üzemeltetem, a Szőlőfürt Vendéglőt. A kezdetek kezdetén, ez a vállalkozás
még úgy indult, hogy édesapám és édesanyám gondoltak egy nagyot, és megnyitottak egy vendéglőt a szomszéd telken. Természetesen, mint minden út, ez is igen rögös
volt, igencsak adódtak nehézségek. De, mint látható sikeresen áthidaltuk ezeket.
Ekkor még inkább az ital volt a fő
profil, melyet a jellegzetes büfés ételekkel támogattunk. S, hát a 29 év
alatt mi is érzékeltük, milyen irányba is mozog a világ, és sikeresen
alkalmazkodtunk a változásokhoz.
Ugyanis mára mondhatni fordult a
helyzet, áttértünk a napi étkeztetésre, illetve a családi és céges rendezvények kiszolgálására, amelyek már
nagyobb részét veszik ki a forgalmunknak, de a két ág egymás nélkül
nem is létezhetne.
Mindemellett, pár hónapja kezdtem
hozzá külön kis rendezvények szervezéséhez, melyeket a helyi és a közeli lakosok szórakoztatására találtam ki. Az egyik személyes kedvenc
ilyen alkalmam a borkóstoló est volt,
ahol helyi származású borász látogatott el hozzánk és csoportos bor
és bivaly sajt kóstolót tartottunk. De
nem csak a felnőttekre gondolunk,
vannak események, amelyeket családbarát témakörökben csináltunk
meg. Gondolok itt a tökfaragásra a
gyermekekkel, de decemberben a
mikulás is ellátogatott hozzánk.
A húsvéti rendezvényünket szerveztük, már jelentkeztek is rá családok,
mikor egyik napról a másikra, hirtelen minden megváltozott körülöttünk. Éppen egy családi kirándulásból tartottunk haza, amikor a híreket
kaptam, gyorsan kellett hát reagálni,
úgyhogy hazafele már vásároltunk
is védőeszközöket. Számomra teljesen hihetetlen volt, hogy pillanatok
alatt felfordult az egész életünk, és
egy addig elképzelhetetlennek hitt
dolog így lebénítja az egész világot.
Napról napra, de volt, hogy óráról
órára jöttek a szigorítások, amelyek
nagyban befolyásolták az üzlet tel-
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jes működését. Folyamatosan azon
gondolkodtunk, hogy milyen esetben milyen lehetőségeket tudnánk
megragadni, hogy fent tudjunk maradni. Nálunk nem volt opció, hogy
az alkalmazottainkat elengedjük,
mert már a multiknál megtanultam,
hogy mindenkit lehet pótolni, csak
nem mindegy, hogy kivel. Mindig volt
a tarsolyunkban A, B de még C terv is,
amelyeket minden egyes bejelentésnél felül kellett írnunk a helyzethez
igazítva. A segítségünkre volt a helyi
polgármester, aki támogatott minket, hogy az idősebbeket továbbra is
ki tudjuk szolgálni meleg étellel.
A legnehezebb az egészben mégis
inkább az volt, hogy a teljes bizonytalanságban lebegtünk. Senki nem
tudott semmit, mindenki csak találgatott. Ilyen esetben ugye mindenki
képes a legrosszabbra gondolni, de
ezen át kellett, hogy lépjünk. Ebben
a nehéz helyzetben mutatta meg
magát, hogy egy nagyon jó csapattal
dolgozunk, és mindenben egységként haladtunk előre. A legsötétebb
napokban az egyik kedves vendéglátós ismerősömmel próbáltuk egymásban tartani a lelket.
Kellemetlenebb helyzetben minket
nem is érhetett volna ez a járvány,
ugyanis a tavalyi év novemberében
egy bővítésbe vágtunk bele. És hát
mondani szokták, a történelem ismételni szokta magát, most is a
mellettünk lévő telken kezdtük el
a bővítést. Az építkezésnek a célja,
hogy a rendezvények tekintetében
minél nagyobb szegmenst tudjunk
kiszolgálni. A bővítések hatására
mind az éttermi részt, mind pedig
a kerthelységet a duplájára tudtuk
növelni. Szerencsére a város is támogatott minket ebben, mert a régi,

romos, elhagyatott egészség házat
alakítottuk át egy rendezvény házzá. Pályázatot is adtunk be, melynek még a mai napig sem tudjuk az
eredményét, mert az elbírálás határideje folyamatosan tologatva van.
A rendezvény ház mellett a konyhát
is szerettük volna bővíteni és modernizálni gépekkel, amelyet egy
konyhatechnológus
segítségével
tettünk meg, hogy a mai jogszabályoknak megfelelően alakítsuk ki.
Viszont annyira belelendültünk az
építkezésbe, hogy véletlen még az
ital részleget is felújítottuk. Így vis�sza gondolva kézenfekvő is volt,
hisz a szakemberek már ott voltak
és be kellett zárnunk egy hónapra
azt a részleget. Így minden adott
volt, hogy ez is végbe menjen, mert
egyébként elképzelésem sincs, hogyan oldottuk volna meg.
Szerencsére abban a helyzetben
voltunk, hogy az étel kihordást megtudtuk tartani, illetve a vendégek
is be tudtak jönni, hogy elvigyék az
ebédet tőlünk, az akkori védelmi intézkedéseknek megfelelően. Sajnos
a vendégek száma több, mint a felére lecsökkent, de mindig próbáltunk
valami újabb ötletet kitalálni, hogy a
lakosok érezzék, hogy egy ilyen helyzet közepén is számíthatnak ránk.
Ilyen ötlet volt például az ital házhoz
szállítás díjmentesen vagy akár az elmaradt húsvéti program bepótolása,
melyet online eseménnyé alakítva,
mindenki számára elérhetővé tettünk az otthonába. Rövid bejelentkező videókkal, illetve Live közvetítésekkel lehetővé téve ezt.
Úgy látom, hogy nagy segítség volt
számukra az online tér, mert így folyamatosan kapcsolatban tudtunk

maradni a vendégeinkkel. Elégedettek vagyunk vele és mindenképpen
tartani fogjuk ezt a jövőben is.
Továbbá, a jövőben mindenképpen szeretnénk folytatni a már elkezdett és bevált programjainkat.
Bízom benne, hogy szeptembertől
már a rendezvények tekintetében is
szabadabb kezet kapunk, de nagy
távlatokban a jelenlegi helyzetben
még nem tervezünk, csak akkor, ha
már stabilabbnak ítéljük meg a körülményeket. Tudni kell rólam, hogy
folyamatosan tele vagyok ötletekkel,
úgyhogy már sok évre előre vannak
programtervek a tarsolyomban.
Így visszatekintve, rengeteget tanultunk az elmúlt időszakban és ez
megerősített bennünket, hogy bármi
is történik körülöttünk, ne adjuk fel.

A régi
utcafront és
belső terem
az átalakítás
előtt.

Külön köszönet egyébként a kamarának, hogy a nem egyértelműen
megfogalmazott kormányrendeleteket segített jól értelmezni.
Dobos Ildikó 

A felújítás után az utcafront, bárpult és a belső terek.
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INTERJÚ DEBRECZENI ILDIKÓVAL, A JELMEZ-ART KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL

"KELL EGY MÁSIK STABIL BEVÉTELI
FORRÁS AHHOZ, HOGY A CÉGÜNK
JÖVŐJÉT BIZTOSÍTANI TUDJUK"
A Jelmez-Art Kft a kialakult vírushelyzet hatására egyik pillanatról a másikra elveszítette már meglévő megrendeléseit. Mivel a cég a színházakat, operákat szolgálja
ki, nemcsak itthon hanem Európa és világszerte, a határzár, a színházak bezárása,
a rendezvények lemondása mind azzal járt, hogy a már tervben szereplő produkcióinkat is le kellet állítani, külföldi útjainkat le kellet mondani, konferenciákon való
részvételeket le kellet mondani, valamint a közeljövőben tervezett fejlődési irányt
is át kellet gondolnunk.
A Első reakcióként a költségek csökkentése volt nagyon fontos. Minden
olyan kintlévőséget, amit csak lehetett azonnal bekértünk, sajnos a
dolgozóink egy részétől így is meg
kellett válni, remélhetőleg csak ideiglenesen. A nagy kérdés hogy miből
fogunk megélni mindenkinek ott
volt a gondolatában. Az első ijedség
után jött is az ötlet, hogy varrjunk
maszkokat. Szolnok város polgármestere megkeresett minket, hogy
a városban mindenkinek szeretnének maszkot osztani, így elkezdődött a munka. Egyik megkeresés jött
a másik után, varrtunk maszkokat a
kórháznak, a NHSZ-nek de magán
cégeknek is, akik megkerestek minket. Ez nem a profitról szólt, de munkát tudtunk adni a dolgozóinknak,
akikben tartani tudtuk a lelkesedést,
hogy lesz munkájuk.
A közelmúltban megnyitottuk Törökszentmiklóson a varrodánkat
ahol szerettünk volna a sorozatgyártásra ráállni. Ez a törekvésünk most
a jelen helyzetben előtérbe került
és főszerepet kapott. Miután rengeteg megkeresésünk volt maszkokra,
gondoltuk nem csak Magyarországon lenne szüksége erre, hanem
külföldön is. A csapat így elkezdett
lehetőségeket keresni mire van
szükség külföldön, mit kéne varrni.
Belecsöppentünk a kórházi műtős
köpenygyártásba és minden egyéb
olyan terméket elkezdtünk gyártani,
amire szükség volt.
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Ez a jövőnket is meghatározza. Rá
kellet jönnünk, hogy a sorozatgyártásban van a jövő és reméljük,
hogy a színház világa hamarosan
újra éled, de kell egy másik stabil
bevételi forrás ahhoz, hogy a cégünk jövőjét biztosítani tudjuk. Szerencsére elkezdtek ezen a téren is
jönni a megrendelések. Kollégáimmal rengeteget dolgozunk, hogy
kapcsolatokat keressünk, építsünk
és megbízásokat kapjunk. Nagyon
szeretnénk ezt a gyáregységet fejleszteni, amire lehetőségünk is van,
a jelen helyen akár 200 fős gyártósort is ki tudunk alakítani. Természetesen ehhez eszközbővítésre
is szükségünk van, így minden lehetséges pályázaton részt veszünk,
hogy ezt meg tudjuk tenni.

A kamarától rengeteg lehetőséget
kaptunk, és kapunk is. Már régebben regisztráltunk az EEN rendszerben, ahol folyamatosan nézzük és
keressük az üzleti partnereket, illetve regisztráltunk két olyan ebben a
helyzetben létrehozott platformon
is, ahol a vírushelyzetre való tekintettel keresik egymást a vásárlók és
a gyártók. Valamint részt vettünk a
HEPA által létrehozott virtuális B2B
megbeszéléseken ahol kifejezetten
a textilipari vállalkozások keresnek
gyártókat. Innen is várjuk a további
üzleti megkereséseket. Bízunk benne, hogy ebben az üzletágban is
olyan sikeresek tudunk lenni, mint
az már megszokott a Jelmez-Art-tól
és a cégünk továbbra is helyt tud állni a nemzetközi piacokon.

Debreczeni Ildikó

Jelmez-Art Kft. ügyvezető igazgatója 
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HÁBENCZIUS MELINDA - FRESH BAKERY KFT.

ÜNNEPI DESIGN - ÜNNEPI DEKORÁCIÓS
TERMÉKEK FORGALMAZÁSA
Cégünk rugalmasan alkalmazkodott a COVID-19 vírus megjelenése által okozott változásokhoz. Nemcsak a magánéletünkben, de vállalkozásunkban is rengeteg dolgot kellett újra gondolni. Mi úgy éreztük, nem meghátrálni kell, hanem kétszeres erőbedobással dolgozni és nyitni a megváltozott helyzetben az új lehetőségek és új irányok felé.
Szolnokon lakunk párommal és két
éve vágtam bele egy új vállalkozásba,
mely először kizárólag webshopon
keresztül működött. A webshop készítést sem bíztam másra, megtanultam az alapokat és aprólékos, szorgalmas munkával elkészült a saját
webshopom, melyet a mai napig a
párommal mi tartunk karban. Akkor
jött az ötlet, hogy mivel már családi
cégünk Jászalsószentgyörgyön működik, kipróbálom a vállalkozást egy
üzlethelységben is a településen.
„Ünnepidesign” a nevünk, legfőképpen ünnepi alkalmakhoz illő dekorációt forgalmazunk. Mivel engem
nagyon érdekel ez a terület, folyamatosan képzem magam országos
képzéseken. Szeretem látni, ismerni
az új trendeket és szeretem, ha a vásárlóim elégedettek és a mi általunk
feldíszített ünnepi alkalom a segítségünkkel válik még örömtelibbé.

Az ünnepi dekorációs kellékekkel
párhuzamosan év eleje óta már élelmiszereket is árulunk boltunkban.
Élelmiszer boltunkban a COVID19
megjelenésekor megduplázódott a
forgalom, mint mindenhol. Régi vágyam volt az élelmiszer házhozszállítás és most egy pillanat alatt dönteni kellett! A Kamarához fordultam,
hogy ezzel kapcsolatosan tisztázhas-
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Facebookon és szórólapon hirdettük
magunkat környező településeken,
de legfőképpen Szolnok és Jászberény között és éltek a lehetőséggel.
Fotókat töltöttünk fel a weblapunkra, így segítettük a kínálatot. Anyák
napjára sok gyerek meglepte édesanyját élelmiszer csomaggal és mellékeltem kis üzenetet is.
A dekorációs termékek, főleg a lufik
is fellendültek, hiszen sokan azt is
házhoz kérték meglepetésként esküvőre, szülinapra. Szeretnénk webes felületre vinni az értékesítést,
mert látjuk, hogy a jövőben egyre
jobban az online világ fog előtérbe
jönni és kényelmes is otthonról rendelni. Facebookon is fent vagyunk.
sak néhány kérdést és miután ezekre
választ kaptam, belevágtunk és tetszett a vásárlóknak. Törzsvásárlóink
lettek, sőt a kiszállítások alkalmával
gyakran szinte családként kezeltek
minket, mert az igazi családdal abban az időszakban nem tudtak találkozni. Előfordult, hogy érkezésünkkor elsírták magukat, annyira örültek,
meghatódtak, vagy csak egyszerűen
már jó volt valakit látni a bezártság
időszaka alatt. Kis településen van
az üzlet, így ismertek minket személyesen. Időseknek és kismamáknak a
legnehezebb időszakban, amikor teljes korlátozás volt hatályban a vírus
miatt, nagy segítség voltunk.
A környezetvédelem is nagyon fontos
szerepet játszik a vállalkozásunk életében, így papírdobozban szállítunk
árut, elkülönítve a különböző típusú
árukat, ami kifejezetten tetszett a vásárlóknak. A fuvart pedig elektromos
autóval végezzük, ezzel is hozzájárulva a környezetünk kíméletéhez.

A korlátozások enyhítésével kezdődően a forgalmunkban visszaesést
tapasztalunk, így sajnos már érezzük
a gazdasági válság szeleit, de nem
adjuk fel. Eddigi szokásunkhoz híven
ismét nyereményjátékot találtunk ki,
hogy minél ismertebbek legyünk és
sokan nálunk vásároljanak.
Hábenczius Melinda
unnepidesign.hu 

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMCSOMAG
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK EXPORTŐRÖKNEK, BESZÁLLÍTÓKNAK ÉS EXPORTRA KÉSZÜLŐKNEK
EXIM

Kárenyhítő
EXIM
Hitelfedezeti Program 2020
KÁRENYHÍTŐ
HITELPROGRAM 2020

EXIM
Kárenyhítő
Hitelbiztosítási Program 2020

Forgóeszközhitel legfeljebb 3 évre, beruházási és befektetési célú hitel legfeljebb 6 évre
HUF/EUR/USD devizanemben kedvezményes, fix kamat: 0,1%-2,3% HUF / 0,1%-1,69% EUR / 2,25%-4,00% USD
Rugalmas törlesztési feltételek

Mekkora maximális hitelösszeget vehetek fel?
a 2019-es éves
bérköltség legfeljebb
2-szeresét

a 2019-es árbevétel
legfeljebb 25%-át

egyedi esetekben, likviditási tervvel
alátámasztva, nagyobb összeget

1 éven belüli EUR és 3
éven belüli HUF* alapú
hitel esetén

FIX 0,1% KAMAT
*max 720 milló forintig

Kik vehetik igénybe a Kárenyhítő Hitelprogramot?
MIKROVÁLLALKOZÁSOK

KIS- ÉS KÖZEPES
VÁLLALKOZÁSOK

„MID-CAP”
VÁLLALKOZÁSOK

NAGYVÁLLALATOK

amelyek 2020. február 1-jét követően nehéz helyzetbe kerültek, és az alábbi szempontok közül legalább egy* teljesül:
nettó árbevétel csökkenése

vevő futamidő növekedése

a beruházás csúszása

rendelésállomány csökkenése

szállító futamidő csökkenése

üzembezárás / műszak csökkenése

üzemi eredmény romlása

likviditási mutató romlása

létszám / bér csökkentése

*főkönyvi kivonattal igazoltan

Hol igényelhetem?

Milyen határidőkre kell figyelnem?

A programot az EXIM közvetlenül és
refinanszírozásban is biztosítja, így az EXIM-nél,
kereskedelmi bankoknál és pénzügyi
vállalkozásoknál egyaránt igényelhető.

A hiteligénylést 2020. december 15-ig lehet
kezdeményezni, a szerződések megkötésének
legkésőbbi dátuma 2020. december 31.

PÉNZÜGYI
INTÉZMÉNY

exim.hu

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI
ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA
A tájékoztatás nem teljes körű
és nem KERESKEDELMI
minősül ajánlatnak.
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FRIGOTEAM KFT.

"MINDEN ESETBEN A MEGOLDÁSRA
TÖREKEDÜNK"
Vállalkozásunkat 1995-ben alapítottuk Szolnokon. Fő tevékenységünk klímaberendezések telepítése, beüzemelése. Néhány évvel később 2000-ben kézimunka- és
képkeretező üzlettel bővítettük portfóliónk. Az eltelt 25 évben több nehézséggel
kellett megküzdenünk, de minden esetben a megoldásra törekedtünk. Kezdetben
a 2020-as év is jól indult, reménykedtünk, hogy jó évet könyvelhetünk el, de sajnos a
vírus okozta helyzet ezt váratlanul felülírta.
Naponta figyeltük a híreket, remélve, hogy csak egy rossz álom lesz,
ami márciusban térdre kényszerített
több vállalkozást, és hamarosan mehet minden tovább, a megszokott
úton. Sajnos nem így történt!
Mivel a klímaszezonnak még nem
volt itt az ideje, így itt nem éreztük igazán a visszaesést. A megkezdett munkáinkat – megfelelő
óvintézkedések mellett – tudtuk folytatni, a határidőket
igyekeztünk betartani. A
klímaberendezés forgalmazása,
beüzemelése mindig is
i d ő j á rá s f ü g g ő

volt. A kánikula kedvezett a forgalomnak, rossz idő esetén azonnal
érezhető volt a változás. Évet tervezni így alapból nem lehet, de
előny, hogy a vírus sem gyakorolt
nagyobb befolyást erre a tevékenységünkre.
Nagyobb veszteséget a kézimunka- és képkeretező üzlet szenvedett el. A rövidített nyitva tartás, a generációs
korlátozás, illetve az
üzletbezárás miatt
a március már
sokkal gyengébb volt,
az április
pedig

csupán a megszokott forgalom
5–10%-át hozta. Az online kereskedelem felé nem tudtunk nyitni,
mivel a vállalkozás profilja ezt nem
teszi lehetővé. Május végétől, az
enyhítésekkel párhuzamosan volt
érezhető pozitív változás. Így, hogy
két teljesen különböző területet
fedünk le szolgáltatásainkkal, és
mondhatni több lábon állunk, tudtuk átvészelni ezt az időszakot.
Az elmúlt 2-3 hónapot behozni nem
tudjuk, de bizakodunk, hogy visszatérnek vásárlóink, és újra a megszokott ütemben folytathatjuk az évet.
Az idén vállalkozásunk 25 éves! Reménykedünk, hogy a gazdasági év
végén tudunk ünnepelni!
Papp Zoltánné, a Frigoteam Kft.
ügyvezetője 
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Az ArgoSoft Kft. több kis- és középvállalkozás
informatikai rendszerfelügyeletét és
üzemeltetését látja el már 2006 óta.
Többek között segítünk az informatikai eszközök
beszerzésén és beüzemelésén túlmenően, azok
üzemeltetésében is. Cége alkalmazottainak
segítünk akár a mindennapos IT problémák
elhárításában is, legyen szó helyszíni
kiszállásról vagy távsegítség nyújtásáról.

Vállaljuk Windows szerverek üzemeltetését
virtuális környezetben, teljes vírus és
kémprogram védelem kiépítését, a helyi
IT infrastruktúra fejlesztését.
Segítünk továbbá cége hatékonyságát növelni
privát felhő szolgáltatásainkkal is.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjen
ajánlatot az info@argosoft.hu e-mail címen.

E-mail: info@argosoft.hu

| Telefon: +36 30 935 5005

MODERN
VÁLLALKOZÁSOK
PROGRAMJA
Vállalkozz digitálisan!
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VÁLJ DIGITÁLIS
VÁLLALKOZÓVÁ!
www.vallalkozzdigitalisan.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

