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Kibontottuk a válságkezelő és gazdaságélénkítő csomagot

Iránytű a kivezető utakhoz

A kormány 1400 milliárdos válságkezelő és gazdaságélénkítő csomagját kibontottuk: kedvezményes hitelek, hitelgaranciák, kamattámo-
gatás, munkahelymegőrző támogatások, uniós pályázati könnyítések találhatók benne. Ezek az eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy 
vállalkozó képes legyen védekezni a válság hatásai ellen, vagy akár képes legyen kihasználni annak lehetőségeit. (Részletek a 4-5. oldalon)

Kezdő  
vállalkozások 
képzése 
a kamarában –
az első lépést 
mi már 
megtettük

(3. oldal)
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Pályázatot benyújtani kizárólag a kamaránál hivatalosan beszerzett és regisztrált CD lemezen tárolt pályázati útmutató csomag 
alapján lehet.

Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: 
 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatti székhelyén, 
 valamint a hódmezővásárhelyi és szentesi kamarai szolgáltató irodákban.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. április 21. 12 óra.
A pályázat leadásának helye/postai címe:
 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., Pf. 524
A pályázati kiírás részletes feltételei megtalálhatók a Kamarai Futár februári számában, illetve a www.csmkik.hu weboldalon.  

Részletes információ kérhető a 62/554-250/152-es melléken.

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan 
pályázati felhívást tesz közzé gaz-
daság- és kereskedelemfejlesztési 
és innovációs témákban. 

A pályázat célja, hogy egyszeri 
pénzügyi támogatással segítséget 
nyújtson a kamarai tagok gaz-
daság- és kereskedelemfejlesz-
téséhez, bel- és külföldi piacra 
jutásához, üzleti kapcsolataik 

fejlesztéséhez, innovációs elkép-
zelésük megvalósításához.

A pályázat benyújtására jo-
gosult:

Pályázat benyújtására jogo-
sult minden olyan kamarai tag 
(egyéni ill. társas vállalkozás), 
aki/amely

a pályázat benyújtását 1) 
megelőző 12 hónapig folyamatosan 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara regisztrált tagja volt, 

a pályázat benyújtása-2) 
kor nem áll csőd-, felszámolá-
si vagy végelszámolási eljárás 
alatt,

a pályázat beadásakor 3) 
lejárt köztartozása nincs,

a pályázat beadásakor 4) 
tagdíj- és szolgáltatásidíj -hát-
raléka nincs,

az Etikai Bizottság nem 5) 
hozott elmarasztaló határozatot 
ellene,

nem pályázhat 5 évig 6) 
az a kamarai tag, aki/amely a 
már folyósított támogatásból 
eredő visszafizetési kötele-
zettségének nem tett eleget, 
a támogatási célt nem valósí-
totta meg, vagy megtévesztően 
nyilatkozott.

Kapcsolt vállalkozások 7) 
közül csak egy pályázó részesülhet 
támogatásban.

2009. április 21-ig igényelhető még kamatmentes támogatás a kamarától!

PáLYáZATI FELHÍVáS 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési, 

valamint Innovációs Alapjából pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére

A thai nagykövet 
a kamarában

Március 20-án kamaránkba lá-
togatott a thai nagykövet, őexcel-
lenciája Piamsak Milintachinda. 
Kíséretében érkezett a nagykö-
vetség kereskedelmi tanácsosa, 
Uraiwan Anukul asszony és a 
követség első titkára Ek-Att 
Thitaram. A házigazdák tár-
gyalódelegációját Nemesi Pál 
elnök vezette. A megbeszélésen 
a nagykövetség munkatársai 
tájékoztatást nyújtottak a thai 
gazdaság jelenlegi helyzetéről, 
illetve a kétoldalú gazdasági kap-
csolatokról. A thai piac iránt 
érdeklődő vállalkozásokat szí-
vesen fogadja a nagykövetség 
kereskedelmi tanácsosa, illetve 
a kamara. (kormoczi.eszter@
csmkik.hu)

Szakképzési együtt-
működés a várossal
A kamara és a szegedi önkormány-

zat egyaránt azt vallja, hogy a gazda-
sági versenyképesség növelésének, a 
fenntartható gazdasági fejlődés bizto-
sításának elengedhetetlen feltétele a 
magas színvonalú szakképzés. Hogy 
az önkormányzat fenntartásában 
működő szakképző intézményekben 
folyó oktatás megfeleljen ezen piaci 
elvárásoknak, a felek a jövőben 
szorosan együtt kívánnak működni. 
Ebbéli szándékukat együttműködési 
megállapodásban is rögzítették – a 
dokumentumot Botka László, Sze-
ged polgármestere és Nemesi Pál, 
kamaránk elnöke írta alá.

Az önkormányzat vállalja, hogy 
kikéri a kamara véleményét a szak-
képzéssel kapcsolatos szakmai kérdé-
sekben, döntéseknél, az intézményve-
zetők értékelésénél, míg a gazdasági 
köztestület a gyakorlati képzőhelyek 
minősítésében, az oktatók tovább-
képzésében, a pályaorientációban és a 
fejlesztési források felkutatásában vállal 
szorosabb együttműködést. A felek 
rendszeresen egyeztetnek a szakképzést 
érintő valamennyi kérdésben.
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A program március 10-én sajtótájékoztatóval 
kezdődött, amelyen Németh Zoltán, a CSMKIK 
titkára bemutatta a programot és ismertette a 
képzések tematikáját. A kurzusok időtartama 
4x4 óra, kéthetenkénti gyakorisággal. A kép-
zési rendszer rugalmasságára jellemző, hogy 
az egyes moduljaihoz külön-külön is, bármikor 
lehet kapcsolódni, azaz még mindig érdemes 
jelentkezni az előadásokra. A képzési sorozat 
első előadója, házigazdája Szügyi György, az 
Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ 
vezérigazgatója, aki szintén részt vett a sajtótájé-
koztatón, s kérdésünkre válaszolva elmondta, a 
gazdasági körülményekre tekintettel témakörei 
között különös figyelmet szentel a változások 
menedzselésének és a konfliktuskezelésnek is. 

Dr. Horváth Lajos, a kamara szolgáltatói 
tagozatának elnöke a képzéssel kapcsolatban 
megjegyezte: a tanulással megszerezhető tudás 
érték. A kurzus egyébként a kamarában is 
újdonságnak számít, hiszen még korábban 
nem volt példa és lehetőség arra, hogy kezdő 
vállalkozások felkészítésébe fogjanak.

Nemesi Pál, a kamara elnöke jó példaként 
elöl járva, cégével, a Ferroép Zrt.-vel maga is 
részt vesz a mentorprogramban, a hallgatók 
vállalkozói tudásához ő a legjobb vállalati 
gyakorlatuk bemutatásával, tapasztalataik 
átadásával  járul hozzá. „Mert a tudás után a 
tapasztalat a másik legnagyobb érték” – fűzte 
tovább Horváth Lajos gondolatát az elnök. 

A sajtótájékoztatón részt vett Gérnyi Gábor, a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
üzleti környezet főosztály  helyettes vezetője is, 
aki európai kitekintést adott a kis- és középvál-
lalkozói szektor helyzetéről. Ahogy az EU-ban, 
Magyarországon is ez a vállalkozói kör adja a 

Kezdő vállalkozók képzése a kamarában

Tanuljon vállalkozni!
Mi már megtettük az első lépést

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) az 
Enterprice Europe Network regionális irodájával együttműködve, 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával 
nagyszabású képzési programba kezdett: tíz hónapon át kezdő és 
leendő vállalkozóknak tartanak ingyenes felkészítő tréningeket. 
A képzést mentorprogram egészíti ki, melyben öt sikeres cég saját 
jó gyakorlatát ismerteti meg a hallgatókkal. Már eddig több mint 
200-an jelentkeztek a kurzusra. 

vállalkozások 99,8 százalékát. A minisztérium 
kedvezőbb hitelfeltételekkel (mikrohitelek, 
kamattámogatás, kockázati tőke programok 
stb.,); az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez 
kapcsolódó  uniós pályázati források könnyebb 
és gyorsabb elérhetőségével (40 százalék előleg, 
módosultak az árbevétel-növekedési elvárások, 
biztosítékmentesség 25 millió forint alatt; ha 
késik a kifizetés, a lebonyolító szervezet kése-
delmi kamatot köteles fizetni stb.); valamint 
bürokráciacsökkentéssel (telepengedélynél 
rövidebb határidő, építési szabályzatból 30 
bürokratikus eljárást kiiktattak stb.) igyekszik 
erősíteni a vállalkozások versenyképességét. 
(A kis- és középvállalkozások finanszírozását 
segítő támogatott programokról részletes 
összeállításunk a 4–5. oldalon) 

További képzések
Pályázatírás, pályázati menedzsment: 

május–június
Képzési időpontok: május 12. és 26., jú-

nius 9. és 23.
Adózási és számviteli ismeretek:  július, 

szeptember
Marketingismeretek: október–november
Külkereskedelmi alapismeretek: 2009 

december–2010 január
A képzések időtartama: témánként 4x4 

óra, kéthetenkénti gyakorisággal.

Az egyes témakörökhöz írásos tananyag 
készül, melyet az érdeklődők a képzések során 
átvehetnek, valamint a témakör lezárását 
követően a kamarai honlapon megtekint-
hetnek.

A program aktualitásairól, a rendezvények 
időpontjáról folyamatosan tájékozódhat 
a kamara honlapjáról www.csmkik.hu a 
Kamarai Futárból és a helyi napilapból.

Jelentkezés módja
A jelentkezéseket folyamatosan regiszt-

ráljuk. Egy témakörön belül elegendő az 
egyszeri regisztrálás. Jelentkezés: telefonon 
vagy a kamarai honlapon a program logóra 
kattintva on-line módon. (tel.: 62/554-250, 
www.csmkik.hu)

Bővebb információ: Tanács Edina köz-
gazdasági referens (tel.: 62/554-250/131.m., 
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu)

A képzési program a „Komplex prog-
ram a kezdő vállalkozások aktivitásának 
ösztönzésére Csongrád megyében” című 
projekt keretében, a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium Kis- és Közép-
vállalkozói Célelőirányzat támogatásával 
valósul meg. 

Szügyi György személye garancia arra, 
hogy ne unatkozzanak a hallgatók 

A tanulással megszerezhető tudás érték
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A válságkezelő intézkedésekről és eszközökről 
Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági 
miniszter százezer vállalkozást tájékoztatott 
elektronikus levélben, a kamaránkban pedig 
fórumot tartottak a témában. 

A legfontosabb feladat a vállalkozók pénz-
ügyi problémáinak enyhítése, forrásigényeik 
biztosítása. Ezért a kormány egy, összességében 
1400 milliárd forintos válságkezelő és gazdaság-
élénkítő csomagot állított össze. Ennek nagyobb 
része uniós fejlesztési pénz, kisebb hányadát a 
Magyar Fejlesztési Bank forrásai adják 2008 
végétől 2010-ig. Ebből mintegy 900 milliárd 
a vissza nem térítendő támogatás, s 500 mil-
liárd forint a különféle hitel- és garanciaalapú 
finanszírozás. 

Az eddig bejelentett és már elérhető konst-
rukciókon keresztül már több mint 560 milliárd 
forint áll a vállalkozások rendelkezésére. Az 1400 
milliárd forintos csomag pénzügyi konstruk-
cióinak kamata/díja a piaci kamatoknál/díjaknál 
jellemzően kedvezőbb. 

HITELEK, GArANCIáK,  
KAMATTáMOGATáS,  

KOCKáZATI TŐKEALAPOK

Új Magyarország Mikrohitel
Már tavaly októberben kedvezőbbé váltak az 

Új Magyarország Mikrohitel feltételei, amelynél 
már 10 millió forintos hitelt is lehet igényelni, 
akár 10 évre. 

Új Magyarország Beruházási Hitel
A mikro-, kis- és középvállalkozások az 50 

milliárd forintos keretösszegű Új Magyar-
ország Beruházási Hitel program keretében 
beruházásaikhoz is kedvező kamatozású hitelt 
vehetnek fel 10 és 100 millió forint között, 
maximum 10 évre. 

Új Magyarország Forgóeszközhitel
A 140 milliárd forint keretű Új Magyarország 

Forgóeszközhitel konstrukciót már 9 keres-
kedelmi bank kínálja, ebből a vállalkozások 
mindennapi működését segítő forgóeszközök 
(árukészlet, működési költségek) finanszíroz-
hatók. Ezen keresztül akár 200 millió forint 
is igényelhető önerő nélkül a mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások számára 1 év plusz 1 nap 
lejárati idővel, kedvezményes kamattal.

Új Magyarország Hitelgarancia
Az Új Magyarország Hitelgarancia keretében 

az állam – maximum 100 millió forintos vál-
lalkozói hitelre – 80 százalékos garanciát vállal 

Kedvezményes hitelek, munkahelymegőrző támogatások, pályázati könnyítések

Iránytű a kivezető utakhoz
Kibontottuk a válságkezelő és gazdaságélénkítő csomagot

A kormány tavaly novemberben hirdette meg válságkezelő és gazdaságélénkítő csomagját, 
amely a következő két évben több mint 1400 milliárd forintnyi forrást juttat közvetlenül a 
vállalkozásoknak. Az akkor bejelentett intézkedések közül számos, azóta már elérhető mű-
ködik: kedvezményes hitelek, hitelgaranciák, kamattámogatás, munkahelymegőrző támoga-
tások, uniós pályázati könnyítések formájában. Ezek az eszközök elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy egy vállalkozó képes legyen védekezni a válság hatásai ellen, vagy akár képes legyen 
kihasználni annak lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan 2100 milliárd forintnyi megrendelést 
tesznek elérhetővé uniós forrásokból 2010 közepéig az építőiparban. 

a vállalkozók helyett. Januártól 450 milliárd 
forinttal emelkedett a Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. által kihelyezhető egyedi hitelgaranciák 
kerete, így az idei évre 900 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 

Széchenyi-kártya kamattámogatással
A kamattámogatással meghirdetett hitelek 

közül a Széchenyi-kártya max. 25 millió forintig 
nyújt forgóeszközhitelt a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások számára. A Széchenyi-kártyával 
elérhető kamatkedvezmény az eddigi 1%-ról 
2%-ra növekedett 2009-ben. 

Új Magyarország Kockázati Tőke
A csomag utolsó elemeként életbe lépő Új 

Magyarország Kockázati Tőke pályázati felhívása 
2009. február 23-án megjelent, a befektetési 
projektek várhatóan a nyáron, ill. az év máso-
dik felében indulhatnak el. A program a korai, 
induló, valamint növekedési szakaszban lévő 
vállalkozások sikeres gazdálkodását segíti ked-
vezményes középtávú tőkebefektetés útján.

A válságkezelő eszközök felhasználása folya-
matos, a vállalkozások élnek lehetőségeikkel. A 
közvetítők köre folyamatosan bővül, az eddig 
bejelentett pénzügyi eszközök országszerte már 
több mint 1000 bankfiókban érhetők el. A prog-
ramba bekapcsolódott kereskedelmi bankokon 
– mint pl. K&H Bank, Volksbank, OTP Bank, 
MKB Bank, Raiffeisen Bank, Budapest Bank, 
Takarékbank, CIB Bank, Unicredit Bank, Erste 
Bank – kívül a konstrukciók elérhetőek megyei 
vállalkozásélénkítő, illetve vállalkozásfejlesztési 
alapítványokon, vállalkozói központokon és 
takarékszövetkezeteken keresztül is.

uNIÓS FELZárKÓZTATáSI, 
TáMOGATáSI POLITIKA

Magyarországon is az uniós felzárkóztatá-
si, támogatási politika az egyik legfontosabb 
válságkezelő eszköz. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség január végén hirdette meg az első, 
a válság körülményeihez igazodó európai 
uniós pályázatokat, amelyek a mikro- és kis-
vállalkozások mellett középvállalkozásoknak 
is elérhetőek.

Az uniós források minél hatékonyabb fel-
használása érdekében több módosítás is be-
vezetésre került.

Csökkent a pályázati adminisztráció
Az Eu-pályázati adminisztráció jelentősen 

csökkent (számításaink szerint a pályázatok 
elkészítésére fordítandó átlagos idő 30 szá-

zalékkal, egyes esetekben 60 százalékkal is 
csökken, a pályázatok átlagos átfutási ideje 
25–40 százalékkal lesz/lett rövidebb).

Automatikus pályázatok
2009. február 15-e óta adhatók be az automa-

tikus pályázatok, amelyen akár 50 millió forint 
vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak 
a vállalkozások, alapvetően új technológiák vá-
sárlására. (A támogatás technológiai fejlesztést 
eredményező beruházásokra vehető fel: új vagy 
3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzésére, 
illetve információs technológiafejlesztésre, domain 
név regisztrációra és a hozzá kapcsolódó honlap 
készítésre, valamint minőség-, környezet- és 
egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 
szabványok bevezetésére és tanúsíttatásra). A 
pályázatok száma: GOP-2009-2.1.1/B, illetve 
KMOP-2009-1.2.1/B. Külön a leghátrányosabb 
kistérségekben: GOP-2009-2.1.2/B). A támogatási 
összeg a teljes beruházás legfeljebb 25-50 százaléka 
lehet, attól függően, hogy milyen térségben valósul 
meg a beruházás. További információt a pályázat 
részleteiről az NFÜ honlapján találhat.

Komplex támogatás magas foglalkoztatási 
hatású programokra

Magas foglalkoztatási hatású projektek komp-
lex támogatása 200 milliótól 1,5 milliárd forintig. 
(A pályázat száma: GOP-2009-2.1.3.)

Pályázni lehet többek között a létrehozott új 
munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoz-
tatására, eszközbeszerzésre, infrastrukturális 
és ingatlanberuházásra, gyártási licencre, in-
gatlanbérleti díjra, piacra jutás támogatására, 
tanácsadásra, irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésére.

Egyszerűbb, költségkímélőbb, kevesebb 
dokumentum

Egyszerűbbé váltak a dokumentumalapú 
ellenőrzések a szerződéskötések, kifizetések 
gyorsítása érdekében; csökkent a pályázatokhoz 
előre benyújtandó dokumentumok száma 29-cel. 
További 13, gyakran kért nyilatkozat egyszerűbb, 
költségkímélőbb módon kerül megjelenítésre 
a pályázati adatlapokon. 

      
      Az ügyintéző szerzi be az adatokat
Azokat a pályázatokhoz szükséges adatokat, 

amelyek az államháztartás alrendszereiben ren-
delkezésre állnak, a jövőben az ügyintézéshez 
az ügyfeleknek nem kell beszerezniük, azokat 
közvetlenül ezektől a szervezetektől kérik be az 
ügyintézők (jelenleg); 16 ilyen adat van.

40 százalékra emelték az előlegek ösz-
szegét

Jelentős segítség az uniós pályázatokon indu-
lóknak – és mivel visszamenőleges intézkedésről 
van szó, a korábban nyertes pályázók jó részének 
is –, hogy a korábbi 25-ről 40 százalékra emelték 
az előlegek összegét, amelyet a nyertesek a szer-
ződés aláírása után megkaphatnak. A januárban 
indult  kifizetések az első hat hétben már több 
milliárd forintot értek el, a kihelyezések pedig 
folyamatosan nőnek.
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MEGMENTENI  
A MuNKAHELYEKET!

A kormány legfontosabb rövid távú feladata 
a 2009-es gazdasági válság kezelésében a 
lehető legtöbb munkahely megmentése. Az 
átmeneti piac visszaesésére, a túlélésre az a 
leghatékonyabb konstrukció, ha a munka-
idő-csökkentéshez járul hozzá a kormány. 
Ezzel kettős hatást lehet elérni, a piaci keres-
lethez hozzá lehet igazítani a cég működését 
elbocsátások nélkül, a kieső napon pedig 
munkában tarthatóak az emberek, hiszen 
képzésben kell részt venniük, amivel javul 
alkalmazkodóképességük. 

Ezekkel az eszközökkel Magyarország képes 
lehet a világgazdasági válság negatív hatásait 
részben csökkenteni, több tízezer munkahelyet 
megmenteni és további reformokkal együtt az 
ország hosszú távú fejlődését megalapozni.

Új eszköz lesz a korábban már tervként 
emlegetett Térségi Válságkezelő Program, 
amely a nemzetközi gazdasági válság miatt 
tömeges elbocsátással sújtott, legveszélyez-
tetettebb kistérségek talpon maradását, a 
helyi foglalkoztatást hivatott biztosítani, 
támogatni.

Pályázati konstrukciók
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

(SZMM) 16 milliárd forintos hazai forrással 
hirdetett meg munkahelymegőrző pályázati 
konstrukciókat az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítványon (OFA) és az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálaton (ÁFSZ) keresztül. 
Ennek első eleme volt az OFA által meghir-
detett foglalkoztatási válságkezelő programok 
(MEGŐRZÉS-9122, MUNKÁBA-9124, ÚJ 
KILÁTÁSOK-9111) hármas konstrukciója, 
amelyre összesen 5,95 milliárd forintos ke-
retösszeg állt rendelkezésre. Ezekre a pályá-
zatokra akkora érdeklődés mutatkozott, hogy 
hetekkel a kiírás után, 2009. február 25-én az 
OFA felfüggesztette a pályázatok befogadását. 
Még a felfüggesztés előtt azonban új pályá-
zati program indult az ÁFSZ kiírásában 10 
milliárd forintos keretösszeggel.  Ezen felül 
már készenlétbe helyeztek 30 milliárd forint 
uniós támogatást, hogy amint szükség lesz 
rá, azonnal be lehessen állítani e pályázatok 
további finanszírozására.

Munkahelymegőrzés 
A MUNKAHELyMEGŐRZÉS pályázati 

program célja a foglalkoztatottság megőrzésének 
támogatása a gazdasági visszaesés következté-
ben nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál. A 
vállalkozások támogatásért folyamodhatnak, 
hogy ne kelljen elbocsátaniuk dolgozóikat. 

További információt az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány honlapján ta-
lálhat: <http://permissionb2b.maxima.hu/
re/09a164367f15995>

Vissza a munkába
A MUNKÁBA pályázati program célja a 

gazdasági visszaesés következtében állásukat 
elvesztők újbóli elhelyezkedésének támogatása 
más munkáltatónál. 

További információt az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány honlapján. 

A kormány által meghirdetett strukturális 
reformok átalakításának egyik meghatározó 

iránya a munka becsületének visszaállítása, a 
munkára való ösztönzés.

Az exporttámogató program célja az ex-
portra dolgozó kis- és közepes vállalkozások 
tevékenységének támogatása exporthitelekkel 
és tanácsadással.

BEruHáZáSÉLÉNKÍTÉS

Építési piactér 1800 milliárddal
Az 1400 milliárd forintos finanszírozási 

intézkedések mellett megjelent egy kereslet-
élénkítő csomag is – döntően az építőipar-
nak szóló megrendelésekkel – 2100 milliárd 
forintos keretösszeggel. Ebből már most kb. 
1800 milliárd forintnyi uniós beruházás ke-
reshető az ún. építési piactéren. Itt tételesen, 
határidőkre lebontva találhatók meg azok 
az uniós fejlesztések, amelyek során többek 
között 267 iskola, 23 rendelőintézet, 78 városi 
terület újulhat meg, több mint 400 km vasúti 
és mintegy 350 km közúti beruházás valósulhat 
meg. A kormány beruházásélénkítő csomagja 
jelenleg  636  nagyobb építőipari projektet 
tartalmaz. Ez a lista az építőipari projektek 
szűrt – speciálisan az építőipar szereplőinek 
kérésére továbbfejlesztett – változata. A listában 
szereplő valamennyi projekt megvalósítása – a 
projektgazdák jelzése és vállalásai alapján – 
2009–2010 között elindul. 

17-ről 30 százalékra
Az uniós források között átcsoportosítások-

kal további többletforrásokat kíván a kormány 
a vállalkozások számára biztosítani, ennek 
köszönhetően a korábbi 17%-ról több mint 
30%-ra nő a közvetlenül a vállalkozások szá-
mára elérhető uniós támogatások aránya. A 
2007–13 közötti uniós források több mint fele 
már hozzáférhető, a feltételek, az elvárásokkal 
együtt enyhítésre kerültek. 

Késedelmi kamatot fizet a trehány szer-
vezet

Áprilistól az uniós pályázatoknál a lebonyolító 
szervezet késedelmi kamatot köteles fizetni, 
amennyiben a meghatározott kifizetési határidőt 
(60, illetve szállítói finanszírozás esetében 30 
nap, hiánypótlás nélkül) a szervezetnek felró-
ható okokból elmulasztja. Az ezzel kapcsolatos 
költséget a késedelmet okozó szervezetnek kell 
állnia. A kötelezettség idén júliustól az egyéb 
közigazgatási szervezetekre is vonatkozik.

Az uniós intézményrendszerben áprilistól 
érvényes késedelmi kamatra vonatkozó kormány-
rendeletet itt találhatja: http://permissionb2b.
maxima.hu/re/bea1643600558d7

CSÖKKENNEK  
A BÜrOKrATIKuS TErHEK

A kormány a túlburjánzó bürokrácia leépí-
tésével is csökkenteni kívánja a vállalkozások 
terheit. Az idei évtől az alábbi főbb könnyítések 
valósultak meg: 

Egyszerűbb telepengedély 
Könnyebbé vált a vállalkozási tevékenység 

megkezdése. Idén március 31-től az ipari te-
rületen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi 
jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy 
végleges fennmaradási engedéllyel rendelkező 

telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, 
bejelentés alapján gyakorolható.

A megmaradt 149 tevékenységi körből csak 66 
tevékenység kör esetében szükséges az engedé-
lyezés lefolytatása, 83 tevékenység kör esetében 
a  bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető lesz 
a tevékenység.

Az eddigi 60 napos ügyintézési határidő 
30 napra csökken. 

Az engedélyezési eljárás jövőbeli egyszerű-
sítése, gyorsítása céljából eljáró hatóságként a 
kistérségi jegyző kerül kijelölésre, az eljárásban 
közreműködő szakhatóságok pedig csak indokolt 
esetben kerülnek bevonásra.

Korszerűsítik az építési szabályozást
A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházá-•	

sok megvalósításának elősegítésére: összevont 
építésügyi hatósági eljárás: az engedélyezési 
szakaszon időigényének lényeges lerövidítését 
eredményezheti, minimum 30, de akár 360 
nappal is.

a szakhatósági eljárások ügyintézési ha-•	
tárideje jelentősen csökkent: 15 nap, amely 
egy alkalommal hosszabbítható meg további 8 
nappal, az ügyintézési határidő túllépése esetén 
az eljáró hatóság az eljárási díj visszatérítésére 
kötelezhető. 

az általános építési engedélyezések gyorsab-•	
bá tétele: lehetővé vált az elektronikus ügyintézés 
az építésügyi hatósági döntés közlésénél.

Nem építési engedély/bejelentés köteles •	
az épületek utólagos hőszigetelése, az 50 m2-
nél kisebb és 2,5 m építménymagasságot nem 
meghaladó építmények építése, vagy éppen 
kirakodóvásárok, kiskereskedők boltjai, a mu-
tatványosok, előadók sátrai. 

Egyszerűsödött a bejelentés tudomásul •	
vételéhez benyújtásra kerülő építészeti-műszaki 
dokumentáció tartalma.

ITDH PLuSZ

Exporttámogatások
Amennyiben az ön vállalkozása exporttal fog-

lalkozik, és ebből adódó éves forgalma meghaladja 
a 30 millió forintot, az ITD Hungary Zrt. szak-
emberei felvették, vagy a közeli jövőben felveszik 
önnel a kapcsolatot. Személyes konzultációk során 
adnak az ön vállalkozására szabott tanácsokat 
és segítenek kiválasztani az önnek legmegfele-
lőbb, lehetséges állami támogatásokat. További 
információt az exporttámogatói programról az 
ITDH honlapján.

Beszállítói program 
A beszállítói háttér megerősítését célzó prog-

ram a feldolgozóiparban 
(főként jármű-, elektronikai és gépipar-

ban) működő kis- és középvállalatokat segíti 
tanácsadással a kapcsolatépítésben, hálózato-
sodásban, a hazai és uniós pénzügyi források 
azonosításában.

További információ a beszállítói programról 
az ITDH honlapján.

Hasznos linkek:
www.penzterkep.hu

www.kavosz.hu
www.ofa.hu
www.itd.hu





Válság és vállalkozás
Vállalkozói Fórum címmel válsághoz 

igazodó rendezvénysorozatot tervez 
indítani a Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, az Ikesz Autó 

és a Délmagyarország Kiadó. 
A települési polgármesterek 
támogatására is számítanak a 
rendezvény sikere érdekében, 
melyen a házigazda köszöntője 
után a válság jelenségeiről és 
hatásairól beszélne a kama-
ra szakembere, illetve arról, 
miben tud segíteni a testület. 
A Délmagyarország „A mar-
keting szerepe a túlélésben” 
munkacímmel tartana előadást, 
desszertként pedig kötetlen 
konzultáció, gépjármű-bemuta-
tó és tesztvezetés következne. A 

fórumra a belépés ingyenes, a párbeszéd 
pedig kétségkívül hasznos. A szervezők 
természetesen nincsenek birtokában a 
bölcsek kövének, segíteni, tanácsot adni 
azonban biztosan tudnak, miközben ők 
is tanulhatnak.
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Telefonáljon 
akár egy helyi hívás díjáért külföldre is ! 

Cége telefonköltségének jelentős részét más fontos 
dologra költheti úgy, hogy Önnek még beruháznia 
sem kell. Internet alapú szolgáltatást kínálunk a 
meglévő alközponti rendszerére illesztve, analóg 
telefonközpontja felhasználásával.

Ajánlatunkért hívjon most utoljára drágán!    62/551-110

 

Nyakunkon a világválság, gödörben a hazai 
gazdaság, azon belül is az autóforgalmazó 
vállalkozások. Ebben a helyzetben azonban 
nem szabad feladni, hanem előre kell nézni, 
és megoldásokat keresni. Az Ikesz, miközben 
növelni tudta piaci részesedését, egy olyan 
kezdeményezés részvevője, melyben a ka-
marával és a Délmagyarországgal közösen 
vállalkozói fórumot indít.

A pénzügyi világválság érinti a hazai vál-
lalkozókat is, fokozottan érzékelik ezt a már-
kakereskedők, akik a fizetőképes kereslet 
csökkenése miatt kevesebb autót 
tudnak eladni. Ahogy Nagy Attila, 
az Ikesz első embere azt mondja: 
„Először az autóról mondanak le az 
emberek, s először az autót akarják, 
ha jobban megy nekik”. 

A magánszemélyeket tekintve 
9 százalék feletti, közületi piacon 
20 százalékos részesedést elérő, 
Skodákat forgalmazó Ikesz úgy 
állja a sarat, hogy az eddigieknél 
is nagyobb energiát fordít a köz-
beszerzési pályázatokra. És persze 
összébb húzták magukat, ami a 
költségcsökkentés mellett nem 
elbocsátást jelent, csupán azt, ha 
valaki elmegy, nem vesznek fel 
helyette új alkalmazottat.

Régi álmuk, hogy egy blokkban 
legyen a Skoda márkakereskedés és a ma is a 
Kossuth Lajos sugárút végén működő – fejlesz-
tési költségeit mindig kitermelő – vizsgabázis, 
ez azonban egyelőre halasztódik. Évi 5-6000 
autó műszaki vizsgáztatását végzik el az ál-
lomáson, ez a tervezhető árbevétel jól jön a 
vállalkozásnak a mostani, kissé szűkösebb 
hónapokban. 

Segíthet a kamara, az Ikesz és a Délmagyarország 
– Vállalkozói fórumok megyeszerte

Válságban is előre kell nézni!

Nemzeti Bormarketing Program
Már letölthetőek a www.bormarketing.hu honlapról a tavaszi  

regionális és az országos szponzorációs pályázati kiírások és a hozzájuk  
tartozó tájékoztató anyagok, mellékletek. A Regionális Alapra a 2009-es 
évben is két fordulóban, tavasszal és  ősszel lesz alkalmuk pályázni 
a borvidéki közösségi marketing és  borturisztikai szervezeteknek, 
együttműködéseknek. A most meghirdetett tavaszi keretösszeg 
106,4 millió forint. Újdonság a pályázati kiírásban a borvidéki és 
regionális marketingstratégiák elkészítésének, valamint az ezekre 
épülő tevékenységeknek az ösztönzése. A pályázók köre szélesebbé 
vált, megteremtették a pályázati lehetőséget gazdálkodó szervezetek 
részére is, maximum 50 százalékos támogatási intenzitással.

 A pályázati felhívások a Pályázatok  <http://www.bormarketing.
hu/index.php?action=cikk&c_id=8> menüpont alatt érhetők el.

A pályázat célja: a régiós kis- és 
középvállalkozások tőkeellátottságának 
növelése, továbbá annak előmozdítá-
sa, hogy a telephelyfejlesztéssel járó 
beruházások hozzájáruljanak a régió 
foglalkoztatottsági szintjének növeke-
déséhez.  Támogatható tevékenységek 
köre: 1. A termelő és szolgáltató tevé-
kenységekhez kapcsolódó új épület, 
üzemcsarnok, raktár, tároló építése, 
létesítése, a szükséges épületgépészeti 
beruházások végrehajtása. 2. A ter-
melő és szolgáltató tevékenységekhez 
kapcsolódó, a pályázó tulajdonában 
lévő meglévő épületek átalakítása, 

bővítése, a szükséges épületgépészeti 
beruházások végrehajtása. 3. Alapinf-
rastruktúra kiépítése, korszerűsítése, 
bővítése a telekhatáron belül, önálló 
tevékenységként csak abban az esetben 
lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági 
kötelezés miatt van szükség, s annak 
elmaradása a működési engedély 
megvonását vonná maga után. Ha-
táridő: április 30-tól  június 30-ig.  A 
tervezett keretösszeg a Dél-alföldi 
Operatív Programban 3 milliárd forint, 
a támogatás mértéke 50%. Bővebb 
információ: http://www.nfu.hu/
forum_topic_pate/133

Pályázat telephelyfejlesztésre

Az autókereskedelemre visszatérve Nagy 
Attila elmondja, hogy újra kell gombolni a 
kabátot vevőnek eladónak egyaránt. A korábbi 
években sokan erőn felül vásároltak új gép-
kocsit. A roncsautó-beszámítás aranykorában 
a beadott és kissé túlértékelt használt kocsi 
volt az önrész, s már vihette is az ügyfél az 
új autót 6-8-10 éves hitelre. 

Az aranykornak vége, a forint gyengült, s 
Nagy Attila egyetért azzal a szakmai vélekedéssel, 
hogy tíz márkakereskedőből csak hat éli túl a 
válságot Magyarországon. Hozzáteszi: ma tisztán 
az autóforgalmazásból, szervizből stb. származó 

pénz számít. Mert ha kívülről pumpálnak pénzt 
a rendszerbe, akkor kisebb lehet a törülközőt 
bedobók aránya. Ebbe nemcsak a keresletcsök-
kenés, hanem a korábban szalonépítésre felvett 
hitelek törlesztési terhe is közrejátszik. Az Ikesz 
is szeretett volna zöldmezős beruházást, csillogó 
márkakereskedést – kaptak is volna rá bőven hitelt 
–, de utólag igazolva látják óvatosságukat.

Nagy Attila indulásra kész a vállalkozói fórumokra
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A Dél-alföldi regionális Textilipari 
Klaszter gesztoraként, 

hazánk egyik legnagyobb textilipari 
vállalkozása fejlődő exportpiacai 

biztonságos ellátása érdekében, beszállítói hálózatának bővíté-
séhez partnereket keres. Síkkötőipari és konfekcionáló vállal-

kozások jelentkezését várjuk prémium minőségű gyapjúpulóverek gyártásához.
Kapcsolat: Alácsi Aurél kereskedelmi igazgató 62-535-507 alacsi@eurotex.eu

YANG Sarok
Infrakabin

Az Ecorgan Kft. exkluzív ajánlata.
6640, Csongrád, Attila u. 32.
www.ecorgan.hu 63/570-880

A Csongrád Megye Gazdaságáért díjat – 
nagyvállalati kategóriában – az idén dr. Szeri 
István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója 
kapta. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által alapított elismerést február 
14-én, a kamarai báli üzleti találkozón adták 
át ünnepélyes körülmények között.

A Csongrád Megye Gazdaságáért díjat, a 
Merkur szobrocskát és az oklevelet dr. Szeri 
István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója 
vette át ünnepélyes külsőségek közepette, a 
hagyományos a kamarai báli üzleti találkozón. 
A vállalatvezető elmondta, a nagyvállalati kate-
góriában odaítélt díj a részvénytársaság minden 
egyes dolgozójának szól, hiszen nélkülük ez a 
siker nem valósulhatott volna meg. 

Milyen eredmények állnak az elismerés mö-
gött? Költségtakarékos gazdálkodás, egyenletes 
teljesítmények, fejlesztések, beruházások, a szol-
gáltatások színvonalának emelése – tömören így 
lehetne összefoglalni a Tisza Volán Zrt. 2008-as 
gazdálkodását. Ennek köszönhetően megtartotta 
pozícióját az első 3 helyezett között  az ország 
24 Volán-társasága  vetélkedésében.

„Pedig nehéz év elé nézett a Volán-szak-
ma. Tavaly év elején nemcsak a tarifaemelés 
maradt el, hanem az üzemanyag drágulása is 
nagy izgalmakat okozott a cégnél. A kedve-
zőtlen tendenciák és adottságok miatt tehát 
2008 elején a helyközi, távolsági, de a helyi 

A Csongrád Megye Gazdaságáért díjat nagyvállalati kategóriában  
Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója kapta

Élen a busztársaságok között
tömegközlekedésben is csökkenést vártak 
a Tisza Volán Zrt.-nél. Szerencsére ez nem 
teljesen így alakult. 

A még nem auditált mérleg szerint 140-160 
millió forintos eredményt ért el a Tisza Volán 
Zrt. 2008-ban. Valamennyi beruházás, fejlesztés 
megvalósult a cégnél. 2008–2009-ben 25 darab 
új Mercedes-Benz Conecto és 10 darab Volvo 
Alfa Regio autóbuszt vásárolt és vásárol folya-
matosan a cég. Ezeknek az új beszerzéseknek 
köszönhetően például a Szegeden közlekedő 
járműpark átlagéletkora az év végére 10 év alá 
csökken. A megyeszékhelyen ráadásul minden 
vonalon szinte félóránként érkezik majd egy 
kényelmes alacsonypadlós jármű.

Hamarosan elindul a szegedi buszport 
beruházás jogerős építési engedély birtoká-
ban: 2010 tavaszára, legkésőbb 2010 őszére 
átadja a beruházó SAL Kft. és a kivitelező 
Szeviép Zrt. a létesítményt. Makón – ahol 
uniós forrásból a közlekedési társaság, együtt 
az önkormányzattal nyert pénzt a pályaudvar 
újjáépítésére – a támogatási szerződést meg-
kötötték. Kistelek, Sándorfalva is nyert uniós 
forrást: a kistelekiek várhatóan 2010-ben, a 
sándorfalviak 2011-ben fel is avathatják a 
mini pályaudvarukat. Ezzel – Mindszentet 
kivéve – minden városnak  szép, európai uniós 
normáknak megfelelő pályaudvara lesz.

A Tisza Volán Zrt. nagy reményeket fűz 
az induló szerbiai privatizációhoz is, reméli, 
hogy sikerül a határhoz közeli vonalakra kiírt 
pályázatokon eredményesen szerepelni. A 
Tisza Volán Zrt. kollektívája a mélyülő válság 
ellenére bízik a stabil és hatékony gazdál kodási 
gyakorlatában.

F. K.

Aranydiploma  
Dr. Szeri Istvánnak a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara élén elnökként 
végzett, 1994–2008. közötti munkáját arany-
diplomával köszönték meg.

Dr. Szeri István büszke a Tisza Volán Zrt. 
teljesítményére

Az alacsonypadlós  Mercedes buszok, dr. Szeri István és a Merkur szobor öszetartozik
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Az első ízben 2009. május 6. és 14. 
között megrendezésre kerülő, Az Eu-
rópai Kis- és Középvállalkozások Hete 
elnevezésű kampány célja a vállalkozói 
létforma népszerűsítése Európa-szerte, 
valamint a vállalkozók tájékoztatása 
az európai, országos és helyi szinten 
rendelkezésre álló támogatásokkal 
kapcsolatban. 

A kis- és középvállalkozások a 
kampánynak köszönhetően számos 
információt, tanácsot, támogatást és 
ötletet kaphatnak, amelyek segítségével 
fejleszthetik tevékenységeiket.

A 2009-ben tartandó rendezvények 
célja a meglévő és leendő vállalkozók 
tájékoztatása, támogatása és egymással 
való megismertetése, továbbá segítség-

2009. május 6–14.Mi az a kis- és 
középvállalkozások 

hete?

Kamaránk és a kamarában 
működő Enterprise Europe 
Network iroda információs 
napot rendez a bajor együttmű-
ködési lehetőségekről Szegeden, 
május 7-én az Európai Bizottság 
által meghirdetett Első Európai 
Kis- és Középvállakozások Hete 
kampány keretében. 

Az érdeklődők információkat 
kaphatnak a rendezvény kere-
tében a magyar cégek német 
piaci megjelenésével, üzleti 
kapcsolatépítési lehetőségeivel 
kapcsolatban.

Bajor–magyar gazdasági együttműködések
Az Enterprise Europe Network, 

az Európai Bizottság egyetlen uniós 
szintű vállalkozásfejlesztési háló-
zataként, kiemelt hangsúlyt fektet 
a nemzetközi együttműködések 
támogatására. Ennek megfelelően 
a résztvevőket tájékoztatjuk az 
adatbázisainkban lévő legfrissebb 
ajánlatokról, melyekben bajor és 
német cégek magyar partnerekkel 
keresnek üzleti kapcsolatokat.

Bővebb információ a rendez-
vényről a www.csmkik.hu web 
oldalon az Enterprise Europe 
Network logóra kattintva található, 

Partnereket keres a 
nemzetközi piacokon?

Innovatív technológiai 
megoldásokat keres vál-
lalkozásának?

Nemzetközi adatbázisunk jelenleg 
több mint 3000 ajánlatot és igényt 
tartalmaz a világ 40 országából. Az 
adatbázis naponta új profilokkal 
frissül. 

Honlapunkon hozzáférhet innová-
ciós adatbázisunk valamennyi profil-
jához egy on-line kereső segítségével. 
A kulcsszavak, országok és tetszőleges 
kifejezés szerinti tallózási lehetőség 
elérhető a www.csmkik.hu weboldalon 
az Enterprise Europe Network logóra 
kattintva az „Innováció, technológia-
transzfer - BBS” menüpontban.

Vagy lehetősége van regisztrálni 
egy olyan ingyenes szolgáltatásra 

(Automatic Matching Tool), mely 
az Ön által megadott témákban 
előszűri adatbázisunkat, majd az 
Ön által megadott rendszerességgel 
tájékoztatja a legfrissebb technológiai 
profiljainkról. Nincs más dolga, mint 

kitölteni egy regisztrációs lapot az 
elérhetőségeivel, az érdekesnek ítélt 
kulcsszavakkal, és várni egy megfelelő 
ajánlatra. Az on-line regisztrációs 
lehetőséget is megtalálhatja az előbb 
említett menüpontban.

Bővebb infor-
máció kérhető a 
szolgáltatásokról 
az  eenszeged@
csmkik.hu e-mail 
címen.

nyújtás új ötletek kitalálásához, vala-
mint a személyre szabott információk 
és támogatás felhasználásához.

A Kis- és Középvállalkozások Hete 
bátorítást és támogatást nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak a bennük rejlő 
lehetőségek maximális kiaknázásához, 
a leendő vállalkozókat pedig arra ösz-
tönzi, hogy bátran „lépjenek ki” és 
tegyenek céljaik elérése érdekében.

Az Európai Kis- és Középvállalkozá-
sok Hetét az Európai Bizottság Vállal-
kozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága 
koordinálja, de a program keretében 
tartandó rendezvények többségét a részt 
vevő országok gazdálkodó szervezetei, 
támogató szervezetei, a regionális és 
helyi hatóságok és mások szervezik.

A Kis- és Középvállalkozások He-
tének céljai: 

Tájékoztatás: információ szolgálta-
tása és terjesztése azzal kapcsolatban, 
hogy az EU és az egyes nemzeti ha-
tóságok milyen segítséget kínálnak a 
kisvállalkozásoknak.

Támogatás: partneri kapcsolat ki-
alakítása az EU és a kis- és középvál-
lalkozások között, hangsúlyozva, hogy 
a versenyképesebb KKV-k Európát is 
erősebbé tehetik, továbbá hogy az EU 
kész tanáccsal és támogatással szolgálni 
e vállalkozások számára.

Inspiráció: a meglévő kis- és kö-
zépvállalkozások ösztönzése látókörük 

kiszélesítésére és vállalkozásaik tovább-
fejlesztésére, illetve kiterjesztésére.

Megosztás: a vállalkozással kap-
csolatos vagy vállalkozói ötletek és 
tapasztalatok megosztása.

Bátorítás: a fiatalok meggyőzése 
arról, hogy a vállalkozói létforma vonzó 
karrierlehetőség.

Programok
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara, valamint a kamarában 
működő Enterprise Europe Network 
iroda is tervez rendezvényeket a KKV 
7 kampány keretében:

2009. május 6. Hogyan kapcsolód-
hat be vállalkozásom a tanulószer-
ződéses rendszer keretében folyó 
gyakorlati képzésbe?

2009. május 7. Bajor–magyar gaz-
dasági együttműködések.

2009. május 8. Kerekasztal-be-
szélgetés a hatóságok képviselőivel 
a vállalkozói létforma támogatási 
lehetőségeiről.

2009. május 12. Tanuljon vállal-
kozni! Vállalkozási ismeretek kezdő 
vállalkozóknak

Pályázatírás, pályázati projekt 
menedzsment.

2009. május 14. Új rendelet a te-
lepengedélyezésről.

Bővebb információ a Kis- és Kö-
zépvállalkozások Hetéről és a hét 
eseményeiről a www.csmkik.hu hon-
lapon található.

vagy az eenszeged@csmkik.hu 
e-mail címen kérhető.

Gyorsan és kényelmesen szeretne válogatni az Enterprise Europe 
Network nemzetközi technológia transzfer adatbázisában?
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Dr. Ravasz László 
a kamarában

Társasági jog 
és cégeljárás
A Csongrád Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara és az 
Enterprise Europe Network 
Szeged rendezvényt szervez  
április 29-én 10 órától, mely-
nek célja, hogy tájékoztatást 
adjon a társasági jog aktuális 
kérdéseiről és a 2008. decem-
ber 15-én elfogadott Ctv. és 
Gt. módosítások hatásairól a 
cégeljárási és cégnyilvántartási 
szabályokra.

Előadó: dr. Ravasz László, 
megyei bíró; Csongrád Megyei 
Bíróság, Cégbíróság

Helyszín: CSMKIK székhá-
za, I. emeleti Lednitzky terem 
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

A rendezvényen való rész-
vétel díja a CSMKIK tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátralékkal 
nem rendelkező tagjai számára 
6000 Ft/fő + áfa, hátralékkal 
rendelkező tagok, valamint 
nem kamarai tagvállalkozások 
számára 12 000 Ft/fő + áfa.

Részvételi szándékát levél-
ben, faxon, e-mailben, tele-
fonon vagy on-line a kamara 
honlapján kérjük jelezni mi-
előbb, de legkésőbb április 
24-ig. (Elérhetőségek: tel.: 
62/554-250, fax: 62/426-149, 
e-mail: tanacs.edina@csmkik.
hu.)

A bővítési folyamat 2009-es perspektívái

Horvátország, Macedónia, Törökország

A jelenlegi bővítési menetrend 
a Nyugat-Balkán térség országai-
ra és Törökországra vonatkozik, 
hiszen ezen országok előtt nyílt 
meg az Eu-tagság lehetősége, 
feltéve, hogy teljesítik a szük-
séges feltételeket. 

Az európai perspektíva hozzá-
járult a békéhez és stabilitáshoz, 
valamint lehetővé tette, hogy e 
partnerek – a regionális bizton-
ság megőrzésével – megoldást 
találjanak olyan fontosabb kihí-
vásokra, mint például Koszovó 
függetlenségének kikiáltása. 

A Nyugat-Balkán térség or-
szágaiban és Törökországban 
az európai perspektíva erős 
ösztönzést jelent a politikai és 
gazdasági reformok végrehajtá-
sához. Az EU stratégiai érdeke, 
hogy – az elfogadott elvek és 
feltételek alapján – fenntartsa e 
folyamat lendületét. A stabilitás 
megőrzésének érdeke még inkább 
nyilvánvaló az EU-tól keletre fek-
vő térség stabilitását közelmúltban 
megrengető kihívások – ideértve 
különösen a dél-kaukázusi vál-
ságot – fényében. 

Az Eu számára tovább nőtt 
Törökország stratégiai jelentősé-
ge olyan kulcsfontosságú területe-
ken, mint például az energiaellátás 
biztonsága, a konfliktusmegelőzés 
és -megoldás, valamint a dél-
kaukázusi és közel-keleti térség 
regionális biztonsága. Az ország 
EU tekintetében tett vállalása – a 
tárgyalások során és kapcsolódó 
folyamatban lévő reformok révén 
– megerősíti stabilizáló erejét 
egy olyan térségben, amelynek 
számos kihívással kell szembenéz-
nie. Európa jelenlegi biztonsági 
környezete ugyancsak megkö-
veteli a Nyugat-Balkán térség 
stabilitásának megerősítését és 
a reformok elősegítését. 

Ennek tükrében ma minden 
eddiginél fontosabb az Európai 
Tanács 2006. decemberi ülése 
során meghatározott új bővítési 
konszenzus következetes végre-
hajtása. Ez a konszenzus a köte-
lezettségvállalások megerősítése, 

A bővítés az Európai unió egyik leghatékonyabb politikai 
eszköze, az Eu stratégiai érdekeit szolgálja a stabilitás, a 
biztonság és a konfliktusmegelőzés terén. Hozzájárult a jólét 
és a növekedési lehetőségek ösztönzéséhez, a létfontosságú 
közlekedési és energiaellátási útvonalak biztosításához, 
valamint növelte az Eu súlyát a világban. 

a tisztességes és szigorú feltételek 
alkalmazása és a közvéleménnyel 
folytatott hatékonyabb kommu-
nikáció elvein, valamint az EU új 
tagállamok befogadására vonat-
kozó képességén alapszik. 

Főleg a korábbi bővítések ta-
nulságát levonva, az EU lépéseket 
tett a bővítési folyamat minősé-
gének javítása érdekében. Ma 
már a bővítési folyamat korai 
szakaszában nagyobb hangsúlyt 
kap a jogállamiság és a felelős-
ségteljes kormányzás kérdése. 
Egy tagjelölt vagy potenciális 
tagjelölt ország EU-tagság felé ve-
zető előlépéseinek üteme tükrözi 
az ország politikai és gazdasági 
reformjainak ütemét, valamint 
a koppenhágai kritériumokkal 
összhangban a tagsággal kap-
csolatban megállapított jogok 
és kötelezettségek vállalására 
vonatkozó képességét. 

2009 nagyon fontos év a Nyu-
gat-Balkánon jelentkező kihívá-
sok kezelése szempontjából. A 
Nyugat-Balkán térség országai 
által az Eu-tagság felé tett elő-
relépéseket fel lehet gyorsítani, 
amennyiben eleget tesznek a 
szükséges feltételeknek. 

2009 végére Horvátország vár-
hatóan a csatlakozási tárgyalások 
végső fázisába lép, amennyiben 
addig megteszi a szükséges előké-
szítő lépéseket. Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság további 
reformjai közelebb hozzák az 
országot az Eu-hoz. A poten-

ciális tagjelöltek esetében az 
előrelépések azt eredményezhe-
tik, hogy amint tanúságot tettek 
felkészültségükről, megkapják 
a tagjelölt státust. 

A Törökországgal folytatott 
csatlakozási tárgyalások üteme 
tükrözi a reform előrehaladá-
sának ütemét, valamint a vo-
natkozó feltételek teljesítésének 
mértékét. Törökországnak most 
meg kell újítania a politikai 
reformmal kapcsolatban tett 
erőfeszítéseit. 

A nemzetközi pénzügyi válság 
eddig csak korlátozott közvet-
len hatást gyakorolt a Nyugat-
Balkán térség és Törökország 
gazdaságára, valamint pénzügyi 
ágazatára. A legtöbb országban 
jelentősen növekedett ugyanakkor 
a folyó fizetési mérleg hiánya, 
aminek következtében kiszolgál-
tatottabbá válnak a külső sokk-
hatásokkal szemben. A globális 
pénzügyi válság következtében 
valószínűleg lelassul mind a külső 
hitelezés, mind a közvetlen kül-
földi befektetés. 

Ciprus kérdését illetően a 
ciprusi görög és ciprusi török 
közösségek vezetői az ENSZ 
égisze alatt mindenre kiterjedő 
tárgyalásokat kezdtek az átfogó 
rendezésről. A Bizottság támo-
gatja igyekezeteiket és készen áll 
arra, hogy a közösségi hatáskörbe 
tartozó kérdésekben gyakorlati 
tanácsokat nyújtson. 

Az Európai Unió erősebbé válik 
stabil, tehetős és demokratikus 
szomszédokkal. A közösen osz-
tott értékek és közös érdekek 
alapján történő együttműködés 
révén az EU és a szomszédos 
országok hatékonyabban tudnak 
szembenézni a jelenlegi kihívá-
sokkal. A kölcsönös biztonság 
és jólét további megerősítése 
céljából az Unió ugyancsak el-
mélyíti kapcsolatait az európai 
szomszédságpolitika keleti és 
déli partnereivel. E tekintetben 
különösen fontos szerepet fog 
játszani az előkészítés alatt álló 
keleti partnerség, valamint a 
„Barcelonai folyamat: unió a 
mediterrán térségért” elnevezésű 
kezdeményezés.

(Forrás: Európa Szerver, 2009. 
március 3., http://euroinfo.hu/
europaszerver)

Tervezett rendezvények
A kamara és az Enterprice 

Europe Network regionális 
irodája május 11-ére innová-
ciós workshopot tervez az EU 
7. keretprogramja által kínált 
pályázati lehetőségekről, május 
13-ára pedig pályaorientá-
ciós szakmabemutató napot 
szervez.
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Érdekvédelem minden szinten
Gyakori téma volt a tagozati gyűléseken 

az érdekvédelem, ami a kamarai törvény 
szerint ugyan elsősorban a gazdaság általános 
érdekeinek érvényesítésére vonatkozik, de 
a munkaterv ezt nagyon is gyakorlatiasan 
értelmezi: mindazon témákban, amelyek 
a hazai vállalkozásokat működésük során 
hátrányosan érintik, a kamarának meg kell 
ismernie és szóvá kell tennie, illetve lehetséges 
megoldási javaslatokat kell megfogalmaznia. 
Országosan is, és helyi szinten is. 

Rendre felmerülő igény hogy a kamara 
véleményezhesse az éppen tervezés alatt álló 
jogszabályokat. Ehhez persze el kell érni, 
hogy a jogszabálytervezetek megfelelő időben 
rendelkezésre álljanak, s a kamara tagvállalatai 
képesek legyenek érdemben véleményezni a 
jogszabálytervezeteket. Erre szakértői adatbázist 
kíván felállítani a kamara. Nyitott kapukat 
döngetnek azok, akiknek időnként az európai 
uniós jogalkotókhoz is lenne mondandójuk: 
a kamarában működő  Enterprise Europe 
Network szolgáltatásai között ugyanis meg-
található SME Feedback rendszer, amelyen 
keresztül közvetlenül a brüsszeli döntéshozók 
figyelmét lehet felhívni egyes, a vállalkozások 
számára hátrányos jogszabályokra.  

Helyi szinten erősíteni kell az önkormány-
zatoknál a kamarai jelenlétet annak érdekében, 
hogy az önkormányzatok érzékeljék, hogy a 
gazdasági szereplők figyelik a tevékenységü-
ket, döntéseiket. Közös érdek, hogy a helyi 
önkormányzati szintű beruházások munkáit (a 
jogszabályi keretek betartása mellett) lehetőleg 
helyi vállalkozások kapják.

A hatóságok partnernek tekintsék  
a vállalkozásokat!

Nem volt olyan tagozati gyűlés, ahol ne kerültek 
volna szóba  a különféle hatósági ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kellemetlenségek, ne mondtak volna 
éles kritikát az ellenerők stílusára, hozzáállására. 
A vállalkozók gyakran érzik magukat puszta 
hatósági céltáblának. Éppen ezért a kamara azt 
szeretné elérni, hogy a szakhatóságok a tisztességes 
vállalkozásokat elsősorban a jogszabályok betar-
tásában együttműködő partnereknek tekintsék és 
ennek megfelelő elbánásban részesítsék. Ehhez 
közvetítőkkel, együttműködési megállapodások-
kal, közös fórumokkal, rendezvényekkel kíván 
hozzájárulni a kamara.

Információ, piac, kiadáscsökkentés
A kamara hagyományos értelemben vett 

feladatai között egyik legfontosabb a tag-

Tagozati gyűlések a kamarában – A tagok javaslatai beépültek a munkatervbe

Vásárolj magyar árut – védd a magyar munkahelyeket!
A kamarai választásokat követő munkapezsgés, aktivitás jellemezte a nemrég lezajlott 

tagozati gyűléseket is, mind az ipari, mind a kereskedelmi, mind a szolgáltató, mind a 
kézműves tagozat rendezvényén számos jó ötlettel, kezdeményezéssel és nem utolsósorban 
feladatvállalással álltak elő a tagság legaktívabbjai. Javaslataik beépülnek a kamara munka-
tervébe is, melyet lapzártánk után tárgyalt az elnökség. A tervezetből most tallózásszerűen 
emelünk ki néhány témát, melyek szóba kerültek a tagozati gyűléseken is. 

vállalatok vállalkozás- és üzletfejlesztési 
törekvéseinek támogatása, ami elsősorban 
információ-ellátottság és az új piacokra jutás 
feltételeinek biztosítását jelenti. A kamara 
eszköztára  ebben igen gazdag, a szakmai 
fórumoktól, a médiakommunikáción, egymás 
közötti szűkebb konzultációkon át, a piaci 
információk beszerzéséig, továbbításáig, 
partnerkeresésig, üzleti találkozók szerve-
zéséig terjed. 

A jelenlegi helyzetben – érthetően – a 
kiadások csökkentése is foglalkoztatja a vál-
lalkozásokat. E téren a kamara egyik ajánlata 
tagkártyával elérhető vállalkozói kedvezmények 
körének bővítése, a kedvezményadók körének 
bővítése és a kártya népszerűsítése.

Pénz, pénz, pénz
A tagozati ülések tapasztalatai is azt mu-

tatják, hogy vállalkozások számára központi 
kérdés a fejlesztési és átmeneti finanszírozási 
lehetőségek megtalálása és kiaknázása. E 
téren is segítséget, tanácsot várnak a ka-
marától.  Továbbra is az egyik legnépsze-
rűbb rövid távú hitel a Széchenyi-kártya, 
melynek ügyintézését továbbra is vállalja 
a kamara, és igyekszik minél szélesebb 
vállalkozói kört elérni a konstrukcióval. 
Maradnak a kamarai alapok is, melyek 
a tagvállalatok beruházási és innovációs 
fejlesztéseihez nyújtanak visszatérítendő 
kamatmentes kölcsönlehetőséget. A vál-
lalkozók igényeinek megfelelően a kamara 
az eddigieknél is nagyobb figyelmet kíván 
fordítani további forráslehetőségek, pályázati 
kiírások és különféle banki konstrukciók 
megismertetésére.

Növelni a szakképzés színvonalát!
A szakképzés helyzete, színvonala, megújí-

tásának lehetőségei állandói téma a tagozati 
gyűléseknek is. A piaci tapasztalatokon edződő 
vállalkozók körében elementáris az igény a 
szakképzés általános színvonalának növelésére. 
Tudják és mondják, a magyar oktatási rendszer 
strukturális átalakítására is szükség van ahhoz, 
hogy a piac versenyképes tudást várhasson 
el valamennyi tanulótól és képzőhelytől. A 
kamara mindenesetre a lehető legszélesebb 
fronton kapcsolódott be a szakképzés piaci 
igények szerinti átalakításába, tanulói igények 
felmérésével, tanulószerződésekkel, a gyakorlati 
képzőhelyek ellenőrzésével, vizsgabizottság 
tagok delegálásával, regionális és helyi szin-
tű egyeztető fórumok létrehozásával, illetve 
azokban való közreműködéssel, pályaválasztási 
kiadványokkal stb. 

Együtt könnyebb!
Természetesen valamennyi tagozati ülésen 

téma volt a válság. Az év elejére kialakult 
nemzetközi gazdasági helyzet ugyanis egy 
olyan globális problémát vetett fel, amely-
re még a tapasztalt nemzetközi gazdasági 
elemzők sem voltak felkészülve. Éppen ezért 
nincs jól bevált, egyértelműen alkalmazható 
recept a folyamatosan változó gazdasági 
környezet kezelésére. A túléléshez az szüksé-
ges, hogy az egyenként beváló jó taktikákat 
a kamarai közösség megossza egymással. 
Ehhez azonban az kell, hogy megfelelő 
szintű kapcsolatot ápoljanak egymással és 
a kamarával a tagvállalatok. Másfelől fon-
tos, hogy a tisztességes piaci magatartást 
tanúsító, megbízható megyei vállalkozások 
képesek legyenek egymással jó kapcsolatot 
kialakítani és üzletet kötni. 

A szélrózsa minden irányába
A kapcsolatrendszer nemcsak idehaza fontos, 

de külföldön is – a kamara nemzetközi kapcso-
latrendszere meghatározó lehet a tagvállalatok 
külső piacra jutásának segítése területén. A 
már jelenleg is működő nemzetközi kapcsolat-
rendszert lehetőség szerint az orosz és távol-
keleti kapcsolatokkal szeretnék bővíteni. A 
CSMKIK továbbra is aktívan részt kíván venni 
az MKIK vegyeskamarai hálózatban, tovább 
erősíti részvételét a Magyar–Román Vegyes 
Kamarában, szerepet vállal a Magyar–Szerb 
Vegyes Kamara megalakításában, amely jó-
részt a korábban is a kamaránknál működő 
Magyar–Szerb Tagozatra épül. Az Enterprise 
Europe Network közel 600 nemzetközi iro-
dájával folyamatos kapcsolatot tart fenn a 
kamarában működő EEN-iroda. A kamara 
tervezi a helyi önkormányzatok testvérvárosi 
kapcsolatainak kihasználását is a külföldi 
piacokon történő megjelenés érdekében.

Növelni a vállalkozások társadalmi 
presztízsét

Többször is szó esett a tagozati gyűléseken 
a vállalkozás, mint értékteremtő létforma na-
gyobb társadalmi elismertetéséről is. A kamara 
valamennyi helyi szereplője (önkormányzatok, 
hatóságok, társadalom) számára egyértelmű 
és világos üzenetet kíván  közvetíteni arról a 
tényről, hogy a tisztességes vállalkozói réteg 
nélkül sem a gazdaság, sem a társadalom nem 
működőképes. Azt is szeretnék elérni, hogy 
a helyi szereplők és a társadalom lehetőség 
szerint részesítse előnyben döntéseik során 
a helyi vállalkozásokat.  A kamara mindezek 
érdekében kilép az „utcára”, térségi vállalkozói 
és lakossági fórumokat szervez, megjelenik 
különféle  társadalmi, kulturális eseményeken, 
s akciót indít „Vásárolj magyar árut – védd 
a magyar munkahelyeket” címmel a COOP 
Szeged Zrt. és más csatlakozó partnerek 
részvételével. 



A jelenleg hatályban lévő, a 
telepengedélyezés rendjéről szó-
ló 80/1999. (VI. 11.) kormány-
rendeletet 2009. március 31-től 
teljes egészében felváltja, hatá-
lyon kívül helyezi a 358/2008. 
(XII. 31.) kormányrendelet.

Az új rendelet előírásairól 
május 14-én 10 órakor kezdődő 
rendezvény keretében tájéko-
zódhatnak az érintettek.

Előadó: Szeged MVJÖ Pol-
gármesteri Hivatal, Általános 
Igazgatási Iroda munkatársa

Helyszín: CSMKIK székhá-
za, I. emeleti Lednitzky terem 
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

A rendezvényen való rész-
vétel díja a CSMKIK tagdíj- 
és szolgáltatási díj hátralékkal 
nem rendelkező tagjai számára 
4000 Ft/fő + áfa, hátralékkal 

rendelkező tagok, valamint nem 
kamarai tag vállalkozások szá-
mára 8000 Ft/fő + áfa.

Részvételi szándékát levélben, 
faxon, e-mailben, telefon vagy 
on-line a kamara honlapján 
kérjük jelezni mielőbb, de leg-
később május 13-ig. (Elérhe-
tőségek: tel.: 62/554-250, fax: 
62/426-149, e-mail: tanacs.
edina@csmkik.hu.)
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Ezúton tájékoztatunk minden érdekeltet, 
hogy a 2009. március 12-én kamaránk és 
az Enterprise Europe Network Szeged által 
megrendezett „Környezetvédelmi termékdíj 
– aktuális kérdések” c. kamarai rendezvény 
előadás anyaga a tanacs.edina@csmkik.hu 
e-mail címen elektronikusan megkérhető. A 
környezetvédelmi termékdíj bevallással kap-
csolatos kérdéseik megválaszolására szakértőt 
tudunk ajánlani. A szakértő elérhetőségét 
a fenti e-mail címen vagy a 62/554-250-es 
telefonszámon kérheti.

Műanyag zacskók, zsákok termékdíjával 
kapcsolatos, kidolgozás alatt álló módosító 
javaslatok

Az úgynevezett eladótéri zacskók termékdíjá-
val kapcsolatban termékdíj szakértő jogszabály 
módosítási javaslatot dolgozott ki. Az MKIK a 
területi kamarák és szakértőik bevonásával jelenleg 
összegzi a szakértői anyagban megfogalmazott 
három verzióra beérkezett véleményeket. Ezt 
követően a kialakított álláspontot megküldi a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.

Az anyagban szereplő három verzió: 1) mű-
anyag pénztári zacskókra terjedjen ki és H alapú 
legyen, 2) műanyag zacskókra, zsákokra terjedjen 
ki és H alapú legyen, 3) tömeg alapú legyen és a 
műanyag pénztári zacskókra, zsákokra terjedjen 
ki az új termékdíj törvény módosítás.

A termékdíjtörvény felülvizsgálata
Kamarai álláspont az új jogszabály megal-

kotására vonatkozóan
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

az MKIK és számos szakmai érdekképviselet, civil 
szervezet bevonásával munkacsoportot hozott létre, 
melynek kiemelt feladata egy új termékdíjtörvény 
koncepciójának kidolgozása.

A munkacsportban kamaránkat – az MKIK-n 
kívül – két kamarai tagunk is szakértőként 
képviseli Csongrád megyéből, így lehetősé-
günk van érdekeink, véleményünk közvetlen 
érvényesítésére is. 

Az alábbiakban az MKIK által eddig megfo-
galmazott főbb alapelveket foglaltuk össze.

Stratégia célok 
– Az új jogszabály legyen világos és közérthető 

(ahogy azt az 1987. évi XI. tv. a jogalkotásról 
előírja). 

SOKALLJA 
ENErGIA- 

KÖLTSÉGEIT? 
Vállalkozása 
energetikai 

felülvizsgálatát elvégzi 
nagy tapasztalatú 

energetikai 
szakember.

Tel.: 30/903-1706

Fókuszban a környezetvédelmi termékdíj

Kamarai álláspont az új jogszabály megalkotásához

Új rendelet a telepengedélyezésről

– A törvény inkább 10, mint 5 évre ké-
szüljön, hogy a vállalkozások hosszabb távra 
tudjanak tervezni és képesek legyenek alkal-
mazkodni.

– Az egyértelműség kedvéért nevezzük nevén 
a törvény alapján fizetendő adót ököadónak, 
vagy környezetvédelmi adónak.

– Készüljenek megalapozott hatástanulmányok 
azokról a változásokról, amelyeket a kidolgozandó 
törvény fog okozni hatályba lépését követően az 
érintettek körében.

– Egységes rendszert preferálunk, amelynek 
adminisztrációja, terhei a kisvállalkozások szá-
mára is teljesíthetőek, azonban ha az új rendszer 
bármely eleme túlzott nehézséget jelentene 
a kisvállalkozások számára, ott mentességet 
javaslunk számukra.

– Az ökoadó mértékét a vállalkozások számára 
elviselhető szinten kell megállapítani.

Felelősség
– Elsődlegesen gyártói felelősséget javaso-

lunk. 
A legegyszerűbb, mert a díjat/adót valamennyi 

legyártott/importált termék után azonnal be 
kellene fizetni, ezért ennek felhasználását egy-
szerűbb lenne tervezni, befizetését ellenőrizni. 
A verseny is kiegyensúlyozottabb lesz, hiszen 
egyforma díj/adó terhelné ugyanazt a terméket. 
A gyártói felelősség tűnik a legkönnyebben 
ellenőrizhetőnek és a legkevesebb adminiszt-
rációval járónak. 

– Nem támogatjuk a megosztott gyártói és 
forgalmazói felelősséget. 

Nem támogatjuk, hogy továbbra is súlyos 
adminisztratív terhek terheljék a forgalmazó-
kat a jövőben kialakítandó termékdíj/ökoadó 
miatt.

Tömeg- vagy darabalapú díj/adó fizetés? 
Az anyag és tömeg alapján fizetendő díjat/adót 

preferáljuk, tehát a felhasznált anyagmennyiség 
legyen az alapja. A gyártóknak rendelkezniük 
kell azokkal az adatokkal, amelyek alapján 
a megfelelő számításokat el lehet végezni. A 
darabalapú díjat/adót csak kivételes, indokolt 
esetben javasoljuk.

Bevallás, szankció
– Az érintett termékek esetében a termékek 

életciklusa során egy ponton, egy személy (a 
gyártó, illetve az importőr) vallja be az ökoadót, 
a rendszer kerülje el azt, hogy ugyanazon ter-
mék esetén több szereplőnek is ökoadót kelljen 
bevallania, fizetnie. A rendszer alapvetően ne a 
visszaigénylésre épüljön.

– A lehető legegyszerűbben kiszámíthatónak 
és bevallhatónak kell lennie az ökoadónak, 
amelynek bevallásához nem szükséges külön 
szakértő igénybe vétele.

– A mikro- és kisvállalkozások esetében a 
mentességet, vagy az átalányban történő fizetést 
szem előtt kell tartani, ezeket a vállalkozásokat a 
méretükhöz képest túlzott adóval és adminiszt-
rációval nem lehet terhelni.

– Az adminisztratív kötelezettségekkel kap-
csolatos mulasztás szankciója csak mulasztási 
bírság lehessen.

A KvVM honlapján valamennyi, a munkacso-
port által készített anyag, így a korábbi ülések 
jegyzőkönyvei, az egyes ágazatok által készített 
elemzések, javaslatok, a januári és februári ülések 
prezentációi teljes terjedelmükben megtalálha-
tóak a következő címen: http://www.kvvm.hu/
termekdij.
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Vállalkozásokat korlátozó rendelkezések hatályon kívül
A 2009. évi V. törvénnyel röviddel a hatályba lépést követően már meg 

is szüntettek három olyan adómódosítást, ami jelentős adminisztrációs 
terhet jelentett a vállalkozásoknak. Megszűnt készpénzfizetés korlátozása, 
a vendéglátósok napi standolási kötelezettsége és enyhültek a házipénz-
tárra vonatkozó szabályok is. 

A jogszabály értelmében hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 172. §-ának (20) bekezdése, azaz a 250 000 forint feletti 
kifizetéseket is lehet készpénzben teljesíteni. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. §-ának (10) bekezdése 
pedig úgy módosul, hogy a „vendéglátás” üzletkör alatti üzletkörökben 
alkoholterméket forgalmazó, nem jövedéki engedélyes kereskedőnek 
havonta kell standolnia az alkoholtermékeket. A változás május 1-jétől 
lép hatályba, májustól tehát már nem kell naponta standolni a rövid-
italokat.

A házipénztár esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a napi 
záró készpénzkészletből számított havi átlagra állapít meg felső határ-
értéket, mégpedig az előző évi összes bevétel százalékában. A januártól 
hatályos 1,2 százalékos korlátot a törvénymódosítás 2 százalékra emelte, 
mégpedig januárra visszamenőleges hatállyal. A törvény azt is kimondja, 
hogy nem lehet mulasztási bírságot kiszabni azokkal szemben, akik 2009. 
február 1. óta megsértették akár a napi standolási kötelezettséget, akár 
a készpénzfizetési korlátozást. Akik pedig a házipénztárral kapcsolatos 
kötelezettségüket sértik meg, még a törvény hatályba lépését követő 90 
napig nem számíthatnak mulasztási bírságra. Júniustól azonban már szigo-
rúan figyelik a 2 százalékos korlát betartását. Akiket már megbírságoltak, 
arra számíthatnak, hogy az adóhatóság a mulasztási bírság kiszabását 
elrendelő határozatokat saját hatáskörben hivatalból visszavonja, illetve 
a felügyeleti szerv hivatalból megsemmisíti, és a már teljesített bírság 
összegét az adóhatóság az adózónak visszatéríti. A törvény a Magyar 
Közlöny 28. számában jelent meg.

Telefonos ügyintézés az APEH-nál
A 3/2009. (III. 12.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézé-

séről szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosítása körében július 
elsejétől bevezeti a telefonos ügyintézés lehetőségét az adóhatóságnál. 
A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer egy, az adóhatóság 
által működtetett multimédiás, internet protokoll alapú rendszer, mely 
ügyfél-tájékoztatásra, ügyintézésre, valamint az adóhatósági ügyintéző 

közreműködésével az adózó, illetve a képviselő azonosítására is alkalmas. 
Az ügyfél a jövőben a rendszer igénybevételével egy azonosító számmal 
történő bejelentkezés, valamint az adózó és képviselő azonosítását köve-
tően, a beszélgetés rögzítése mellett, a telefonon is előterjeszthet bizonyos 
kérelmeket, amely alapján az APEH intézkedik, illetve az egyedi ügyben 
tájékoztatást ad. 

Kizárólag a következő ügyek intézhetők telefonon: adózói folyó-
számlával, folyószámla-kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, 
ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés; a regisztrációval, 
állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoz-
tatás; egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás; a hibás 
bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás; papíralapú bevallás esetén 
– az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás; adózói törzs-
adatokkal kapcsolatos tájékoztatás; egyedi bejelentésekkel, változás-
bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, meggyőződés az ellenőrzést 
végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényessé-
géről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről 
és időszakról; meggyőződés közösségi adószám érvényességéről. 
Az adóhatóság a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer-
ben folytatott beszélgetést elektronikus adathordozóra rögzíti, és a 
törvényben előírt időtartamig megőrzi. A telefonos ügyintézéshez 
szükséges azonosítót az adózó vagy képviselője elektronikus úton, 
vagy papíralapon igényelheti. A jogszabály 2009. július 1-jén lép 
hatályba, további rendelkezései a Magyar Közlöny 29. számában 
tekinthetők meg.

Vásárok, piacok szabályozása
A kormány 55/2009. számon új kormányrendeletet alkotott a vásárokról 

és piacokról. A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rende-
zett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a vásárokon, piacokon 
folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik a rendelet 
hatálya alá a külön jogszabály szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi 
és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az 
azt megelőző 20 napban rendezett vásár. A jogszabály 2009. április 12-én 
lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 
35/1995. (IV. 5.) kormányrendelet. A jogszabály rendelkezései a Magyar 
Közlöny 30. számában olvashatók.

Alkalmazható üzemanyagárak
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Hivatalos Értesítő 11. szá-

mában tette közzé a 2009. április 1-je és április 30-a között alkalmazható 
üzemanyagárak mértékét. Eszerint az 

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 253 Ft/l, •	
a gázolaj 254 Ft/l, •	
a keverék 277 Ft/l, •	
az LPG autógáz 157 Ft/l.•	

Ha az szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közzétett árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az 
üzemanyagról számlát beszerezni.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság elnöke dr. Kecskés 
László  a CSMKIK meghívására május 
12-én Szegedre látogat. 

Előzetes tájékozódásunk szerint a 
gazdálkodó szervezetek körében nem 
ismeretesek azok a lehetőségek, amelye-
ket a gazdálkodó szervezetek számára 
a választottbíróság nyújtani tud a vitás 
ügyeik rendezése során.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetek a 
szerződéseikben kikötik a  választottbíróság 
kizárólagos hatáskörét, úgy vita esetén a 
saját eljárási szabályzata szerint – gyors 
ítélkezési gyakorlatával – jogerős végre-
hajtható döntést hoz.

Azok a gazdálkodó szervezetek, ame-
lyek jelenleg egy jogerős döntésre akár 

éveket meghaladó ideig is kénytelenek 
várni, ha a szerződésben (általános szer-
ződési feltételekben) a választottbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, nagy-
ságrendekkel rövidebb idő alatt juthatnak 
végrehajtható határozathoz. 

A választottbíróság eljárási szabályzata 
már alkalmazkodott a gazdálkodó szer-
vezetek helyzetéhez és igényeihez abban 
is, hogy kiköthető a gyorsított eljárás 
is, amely a vitás ügyekben a kereset 
beérkezésétől számított 100 napon belül 
jogerős végrehajtható ítéletet hoz.

Amennyiben felkeltette érdeklődésü-
ket a választottbíróság eljárási rendje, 
illetve a gyorsított eljárás feltételei, és 
kérdésük, észrevételük van ezzel kap-
csolatosan, akkor forduljanak hozzánk 
bizalommal.

A Dél-alföldi Regionális Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság felhívja a 
foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, 
őstermelők figyelmét, hogy a 2008. 
évi nyugdíjbiztosítási adatszol-
gáltatás teljesítésének határideje 
2009. április 30. Elektronikus 

úton történő teljesítéssel az adat-
szolgáltatás egyszerűbb és gyorsabb.   
Közös érdekünk, hogy a nyugdíj 
megállapításához minden adat 
rendelkezésünkre álljon. Bővebb 
információ az ONyF honlapján 
található (www.onyf.hu).

A határidő: április 30.
Nyenyi adatszolgáltatás

A kamara vendége lesz az Állandó Választottbíróság elnöke, dr. Kecskés László
Hogyan rendezheti leggyorsabban a vitás ügyeit?
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Ön- és környezet- 
tudatos életmódklub  

a kamarában
Emberismeret üzleti szempontból

A közelmúltban új klubot sikerült létre-
hozni a kamarában ön- és környezettudatos 
életmód néven. A klub vezetője dr. Tombácz 
Attila orvos, aki elkötelezett híve az alterna-
tív gyógymódnak és az emberek öntudatos 
fejlődésének, képzésének is. A szervezők ösz-
szejöveteleiket minden vállalkozónak ajánlják, 
akinek fontos saját egészsége, önfejlődése és 
környezete. 

Az új klub első programját a humánklub 
közreműködésével április 21-én (kedd) 15 
órától tartják Szegeden, a kamara székházá-
ban (Párizsi krt. 8–12., II. e. Lillin-terem). 
A foglalkozás témája: Emberismeret üzleti 
szempontból. Előadó: Dr. Nyíri Zoltán, a 
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudo-
mányi Karának tanársegédje. 

Mint a témaválasztás is jelzi, a két klub 
érdeklődési köre jól kiegészíti, átfedi egymást. 
Mint Magyar István, a humánklub vezetője 
megjegyezte, terveik szerint rendszeresen 
egyeztetik a programokat, és valószínűleg nem 
ez lesz az utolsó közös rendezvényük. 

A szakképzési hozzájárulás-
ról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény végrehajtá-
sáról szóló 13/2008. (VII. 22.) 
SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése 
szerint „A gyakorlati képzés 
tanulószerződés (...) alapján 
történő megszervezése esetén  
a bevalláshoz csatolni kell a 
területi gazdasági kamara által 
kiállított tanúsítvány hitelesített 
másolatát.” A (3) bekezdés pedig 
az alábbiakat fogalmazza meg: A 
tanúsítvány kiadásának feltétele 
a foglalkozási napló és a tanuló-
szerződés esetén fizetendő pénz-
beli juttatás kifizetését igazoló 
dokumentumok másolatának a 

területi gazdasági kamara részére 
történő bemutatása. 

Kérjük a vállalkozásokat, hogy az 
emelt szintű ellenőrzésre vonatkozó 
igényeiket előző tanúsítványuk 
lejártát megelőzően legalább 2 
hónappal írásban nyújtsák be ka-
maránknak a szakértői feladatok 
ütemezése érdekében. 

Bővebb információinkat meg-
találják a www. csmkik.hu honla-
punkon a szakképzés menüpont 
alatt. 

Kapcsolattartó: Siposné Magony 
Mária szakképzési tanácsadó, tel: 
486-987/176, e-mail: magony.
maria@csmkik.hu

Oktatási Igazgatóság

A Kereskedelmi és Kézműipa-
ri Tagozat kezdeményezésére a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara  május 6-án (szer-
dán) tájékoztató előadást szervez a 
tanulószerződéses rendszer műkö-
désével kapcsolatban. A program 
során iskolai vezetők bevonásával 
a CSMKIK Oktatási Igazgatósá-
gának munkatársai adnak átfogó 
tájékoztatást a gyakorlati képzés 
lehetőségeiről és törvényi szabá-
lyozásáról.

Főbb témák:
Amit a tanulószerződésről tud-−	

ni kell, a kamara és a gazdálkodók 
feladatai és kapcsolata, a gyakorlati 
oktatás keretei

A szakképzési hozzájárulás −	
rendszere, bejelentkezési kötele-
zettség, bevallás és visszaigénylés 
feltételei

Az iskolák és a gazdálkodó −	
szervezetek közötti együttműködés 
lehetőségei, intézményi kapcsolat-
tartás 

A jelentkezés módja: 
Jelentkezni telefonon vagy a 

CSMKIK honlapján (www.csmkik.
hu) online a rendezvényre linkelve 

lehet. Kapcsolattartó: Dankó Vik-
tória szakképzési tanácsadó, tel.: 
554-250/172, 

e-mail: danko.viktoria@csmkik.hu
A részvétel feltétele:

3000 Ft+áfa CSMKIK tagok-−	
nak

6000 Ft+áfa nem kamarai ta-−	
goknak 

(A fizetés módja: a programot 
követően átutalással.)

A program helye:  CSMKIK Szék-
háza, Lednitzky-terem I. emelet

A program ideje: május 6. 14.00–
17.00 (regisztráció 13.30-tól)

A jelentkezési határidő: május 
5. 12.00

A programot kifejezetten a keres-
kedelmi, vendéglátóipari valamint a 
kézműipari vállalkozások képzésben 
érdekelt képviselői számára ajánljuk. 
A sikeres tájékozódás érdekében ja-
vasoljuk az alábbi törvények előzetes 
átolvasását és honlapunk szakképzés 
menüpontja alatti dokumentumok 
megismerését.

1993. évi LXXVI. törvény a −	
szakképzésről

2003. évi LXXXVI. törvény −	
a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzési rendszer fejlesztésének tá-
mogatásáról

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Oktatási, Szakképzési és Mes-
tervizsga Munkabizottsága pályázatot hirdet 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara által minősített „Kiváló Gyakorlati 
Képzőhely” cím elnyerésére.

A pályázaton részt vehet minden olyan 
megyei gazdálkodó szervezet, illetve gyakor-
lati képzőhely, amely az alábbi feltételeknek 
megfelel:

– gyakorlati oktatást legalább öt éve végez, 
– tanévenként legalább két tanulót oktat,
– a tanulóknak van érvényes tanulószer-
ződésük,
– a gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók 
tanulmányi, de különösen a gyakorlati ered-
ményei kiugró javulást mutatnak. 

A pályázatban ismertessék, hogy az elmúlt 
három évben (2006., 2007., 2008.) a szakmai 
záróvizsgákon milyen osztályzatokat értek 
el a tanulók. Külön térjenek ki a szakmai 
tanulmányi versenyeken elért eredményekre 
(Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Szakmai 
Tanulmányi Verseny stb.).

Ha volt lemorzsolódás, akkor annak okait 
is írják le.

A pályázatban minden olyan tény, adat sze-
repelhet, amely alkalmas a cég oktató-nevelő 
munkájának megítélésére (pl: végzett tanulók 
munkába állítása, továbbtanulás stb.)

A Kiváló Gyakorlati Képzőhely elismerés 
többször is elnyerhető. A második, vagy 
további alkalmakkor a gazdálkodó szervezet 
megerősítő oklevelet kap.

Az elismerést a CSMKIK Oktatási, Szak-
képzési és Mestervizsga Munkabizottsága 
ítéli oda.

A pályázatokat a CSMKIK Oktatási Igazga-
tóságára kérjük beküldeni 2009. május 8-ig. 
(6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilá-
gosítást Czirok Györgyi szakképzési tanácsadó 
nyújt telefonon 554-250/175 vagy e-mailen: 
czirok.györgyi@csmkik.hu.

CSMKIK Oktatási Igazgatóság

Akkreditáció után tanúsítvány
Felhívás a tanulószerződéssel 

képző vállalkozásokhoz
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai 

gyakorlati képzésbe bekapcsolódó vállalkozásoknál kétévenként 
emelt szintű ellenőrzést (akkreditációt) végez a gyakorlati oktatás 
feltételeinek minősítésére, a képzőhelyen folyó oktató-nevelő 
munka eredményességének megállapítására. A gazdálkodó 
szervezet, ha a jogszabályi feltételeknek megfelel, tanúsítványt 
kap, amelyet a képzéssel kapcsolatos költségek elszámolásához, 
adott esetben visszaigényléséhez a bevalláshoz másolatban 
csatolni kell. 

Pályázati felhívás
A „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” cím 

elnyerésére

Hogyan kapcsolódhat be a vállalkozásom a tanulószerző-
déses rendszer keretében folyó gyakorlati képzésbe? A válasz 
megtalálásában segítjük május 6-i programunkkal.

Minden, amit a tanuló-
szerződésről tudni kell
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Első alkalommal rendez-
tek a megújuló energiák és 
energiahatékony építkezés terén 
nemzetközi kiállítást és kongresz-
szust  Aradon 2009. március 26–28. 
között az Expo Arad International 
területén. Az ENrEG® sikere 
abban rejlik, hogy a térségben 
nagy a megújuló energia iránti 
érdeklődés. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és 
az Enterprise Europe Network 
munkatársai kilátogattak az aradi 
kiállításra és a  hozzá kapocsolódó 
üzleti találkozóra. A kiállítást 
megelőző héten a rEECO Ma-
gyarország Kft., mint az ENrEG 
2009 szervezője, aradi partnereivel 
közösen sajtóbeszélgetést tartott 
Szegeden, a kamarában. 

 
Mivel az első aradi alternatív 
energiával foglalkozó expo szer-
vezői Magyarországot választot-
ták partnerországuknak, igen sok 
standon találkozhattunk magyar 
szakemberekkel, a legkülönbözőbb 
energetikai újdonságokat gyártó és 
forgalmazó hazai cégek vezetőivel. 
Noha egyszerű látogató sokkal több 
volt a kiállításon, mint szakmai 
érdeklődő, mindenki hasznosnak 
értékelte a megjelenést. 

Arad városa ideális helyszín 
nemzetközi kiállítások és konfe-
renciák megrendezésére. A vá-
ros a határvidéken helyezkedik 
el: 15 km-re Magyarországtól, 
120 km-re Szerbiától, valamint 
Arad városa Románia harmadik 
legnagyobb kiállítási központja. 
Nem elhanyagolható szempont az 
sem, hogy valamennyi szomszédos 

A jelenlegi gazdasági helyzetben 
még mindig a Széchenyi Kártya 
az egyik vezető forrásteremtő 
hitelkonstrukció. A vállalkozások 
körében nagy népszerűségnek 
örvendő, 2%-os állami kamat-
támogatással működő forgóesz-
közhitel az Ön vállalkozását is 
forráshoz segítheti.

Tehát Széchenyi Kártya 2: 

2 héten belül,•	
2 éves futamidővel,•	
akár 25M Ft hitelösszegig,•	
állami kamat-, és garanciadíj •	

támogatással,
ingatlanfedezet nélkül,•	

ENREG® Aradon: megújuló energia 
és energiahatékony építkezés 
Zöldebben, takarékosabban, 

hatékonyabban

Informatikai, távközlési 
és logisztikai klub
Digitalis világunk – 8.

A kamara informatikai, távközlési 
és logisztikai klub (ITL klub) április 
7-en (kedden) 14 órától tartja kö-
vetkező összejövetelét a „Digitális 
világunk–8. szakmai délután” címmel 
Szegeden, a CSMKIK székházában 
(Párizsi krt. 8–12. II. emeleti Rainer 
Ferenc-terem).

Program:
„GSM-től az új uMTS tech-•	

nológiákig” – mobil kommunikáció 
mérföldkövei. Előadó: Kecskeméti 
Tibor mérnök-tanár, Gábor Dénes 
Gimnázium és MSZKI Szeged, www.
gdszeged.hu

„ G e n e r á c i ó v á l t á s  a •	
mobiltelefóniában” – LTE a jövő 
technológiája. Előadó: Király Károly 
R&S Iroda munkatársa (Rohde & 
Schwarz Budapesti Iroda, www.
rohde-schwarz.hu)

r&S műszerbemutató•	
Promóciós ajándéktárgyak •	

kisorsolása a regisztrált résztvevők 
között.

Konzultáció •	 és kötetlen be-
szélgetés

Online-regisztráció: http://ka-
mara.dravanet.hu/csmkik/index.
php?id=2171 vagy elektronikus levél-
ben: itl.klub@csmkik.hu címen.

Digitális világunk – 9.
A kamara informatikai, távközlési 

és logisztikai klubja (ITL klub) má-
jus 5-én (kedden) 14 órától tartja 
következő összejövetelét „Digitális vi-
lágunk – 9. szakmai délután” címmel 
Szegeden, a CSMKIK székházában 
(Párizsi krt. 8–12. II. emeleti Rainer 
Ferenc-terem).

Program
„Wikipédia, az emberi tudás •	

tárháza” – a szabad enciklopédia 
mindenkinek. Előadó: Mészöly 
Tamás ügyvezető alelnök, Wikimédia 
Magyarország Egyesület, http://
wiki.media.hu

„Hogyan lehet saját wikink?” •	
– a Wikipédia szoftverének telepí-
tése és használata. Előadó: Tisza 
Gergő informatikus, programozó, 
Wikimédia Magyarország Egyesület, 
http://wiki.media.hu

Az enciklopédia szerkesztése •	
– online bemutató

Promóciós ajándéktárgyak •	
kisorsolása a regisztrált résztvevők 
között

Konzultáció •	 és kötetlen be-
szélgetés

Online-regisztráció: http://ka-
mara.dravanet.hu/csmkik/index.
php?id=2171 vagy elektronikus levél-
ben: itl.klub@csmkik.hu címen.

A Piac & Profit  roadshow
Túlélés, de hogyan? 
A Piac & Profit roadshow-jának 

következő állomása a Dél-Alföld, 
helyszíne Szeged, a kamara székháza 
(Párizsi krt. 8–12.), április 30-án 10 
órától. A Túlélés, de hogyan? címet 
viselő konferencia és konzultáció a 
régió kis- és középvállalatainak veze-
tőit, gazdasági döntéshozóit, az ön-
kormányzatok szakembereit célozza 
meg, akik napra kész információt és 
tájékoztatást kaphatnak a különböző 
pénzügyi források elérhetőségéről, 
a cég- és tevékenységmenedzselés 
válság által megkövetelt módosítási, 
változtatási lehetőségeiről a túlélés, a 
piacon való maradás érdekében.

A rendezvény ingyenes, csak 
regisztrációs kötelezettség van.

 További felvilágosítás és infor-
máció: tel.: (1) 239-9597. E-mail: 
konferencia@piacesprofit.hu

 Magyar Formatervezési 
Díj 2009

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca 
nélküli miniszter a Magyar Forma-
tervezési Tanács közreműködésével 
pályázatot hirdet  a kiemelkedő 
színvonalú formatervezői teljesít-
mény elismerésére.

Pályázati kategóriák: termék, vi-
zuális kommunikáció, terv, diák. 

A pályázat beadási határideje: 
május 5. 

A pályázatot egy példányban, 
kizárólag postai, ajánlott küldemény-
ként, vagy futárszolgálat útján kell 
eljuttatni a Magyar Formatervezési 
Tanács Irodájához, Magyar For-
matervezési Díj jelöléssel ellátva, a 
következő címre: Magyar Szabadalmi 
Hivatal, Magyar Formatervezési 
Tanács Irodája, 1370 Budapest 5, 
Pf. 552.

országnak kiváló lehetőségei mu-
tatkoznak a megújuló energiába 
történő befektetésre, mind állami, 
mind magánszinten. Az ENREG® 
kiemelt témakörei közé tartozott 
a bioenergia, az energiahatékony 
építés és épületfelújítás.  

Az ENREG-re  kilenc országból, 
Magyarországról, Németország-
ból, Ausztriából, Olaszországból, 
Spanyolországból, Csehországból, 
Belgiumból, Bulgáriából, és ter-
mészetesen Romániából érkeztek 
a kiállítók. 

A szervező REECO Kft. ügyveze-
tője,  Varga István szerint az érdek-
lődés meghaladta a várakozásokat, 
több mint 50 kiállítót regisztráltak, 
amelyek mintegy ötöde magyar volt. 
E cégek megjelenése is mutatja, 
hogy a hazai iparági résztvevők és 
tudásközpontok egyre inkább régiós 
szereplőként igyekeznek szélesíte-
ni üzleti bázisukat – tette hozzá. 
Magyarországról főleg biogázzal, 
biomasszával, napkollektorokkal, 
és termálvízzel foglalkozó cégek 
jelentkeztek. A konferenciák vala-
mennyi olyan témára koncentráltak, 
amelyek meghatározóak lehetnek a 
régió megújuló energia hasznosítása 
szempontjából, illetve amelyek jelen-
tős technológia- és tudástranszfert 
hozhatnak.

Ha vállalkozásának forrásra van szüksége,  
akkor SZÉCHENYI  KárTYA

minimális adminisztrációval •	
igényelhető és

a piac bizonyítottan az egyik •	
legjobb hitelkonstrukciója

minden vállalkozásnak 20 km-•	
en belül elérhető.

Ügyfélszolgálat:

Kamaránk székháza – Szeged, 
Párizsi krt. 8–12.

 Németh Tamás Telefon: 62/554-
250/127 e-mail: nemeth.tamas@
csmkik.hu

Tanács Edina Telefon: 62/554-
250/131 e-mail: tanacs.edina@
csmkik.hu

Hódmezővásárhely, 
Táncsics M. u. 15.
Kiss Ivetta Telefon: 62/244-064

Szentes, Tóth József u. 13.
Sülyös Edit 
Telefon: 63/316-454.

Bővebb információ kamaránk 
honlapján, a www.csmkik.hu cí-
men elérhető.



2009 április 15Üzleti ajánlatok

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cég-
adatokkal kapcsolatban az Ön vállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, cím, 
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, 
e-mail cím, esetleg weboldal elérhe-
tősége) bővebb információ kérhető az 
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy 
a 62/426-149-es faxszámon.

Ausztria
0904-01 Ausztriai és németországi 

támaszponttal rendelkező kereskedő 
és forgalmazó vállalat Magyarorszá-
gon keres olyan kistermelőket, gyártó 
cégeket, családi vállalkozásokat és 
kisvállalatokat, amelyek a saját ter-
mékeikkel az osztrák, német és svájci 
piacot szeretnék kiszolgálni. Az oszt-
rák partner ezeknek a gyártóknak/
vállalatoknak kínál professzionális 
értékesítést és forgalmazást és ezzel 
a szolgáltatással valamennyi szakmát 
és üzletágat szeretne megcélozni. 
Érdeklődés és közvetlen kapcsolat-
felvétel NÉMET nyelven.

0904-02 Májusi végleges meg-
szüntetés miatt egy kapruni szálloda 
keres olyan magyar cégeket, akik 
ingyenes elvitel fejében a szálloda 
berendezéseit (ablakok, erkélyajtók, 
ajtók, szobaberendezések, világító-
testek, egészségügyi berendezések) 
szétbontják. Konténereket a szálloda 
biztosít. Érdeklődés és közvetlen 
kapcsolatfelvétel NÉMET nyelven.

0904-03 Alumínium nagykeres-
kedelemmel, alumínium profilok 
értékesítésével foglalkozó osztrák 
(Neuenkirchen) cég értékesítői 
csapatába várja magyar és egyéb 
kelet-európai nyelveket beszélő ér-
deklődők jelentkezését alsó-ausztriai 
munkára.

0904-04 Alsó-ausztriai húsipari 
cég (4000 db sertés vágása/hét) 2000 
m2-es hűtőházat bérelne, illetve szí-
vesen vásárolna részesedést friss húst 
értékesítő központokban, logisztikai 
centrumokban.

Enterprise Europe 
Network

0904-05 Bolgár cég szeszgyártással, 
etanolkereskedelemmel foglalkozó 
magyar cégeket keres együttműködés 
céljából.

0904-06 Angol cég innovatív konyhai 
kellékek gyártóival szeretné felvenni 
a kapcsolatot. Olyan új termékekre 
gondol, melyek még nincsenek jelen a 
piacon (pl. ilyenek voltak annak idején 
a szilikon sütőformák, melyek forradal-
masították a sütőedények piacát).

0904-07 Húsfeldolgozással és 
tartósítással foglalkozó román cég 

Szeretne az otthona kényelméből 
válogatni a legújabb partnerke-
resések között? 
Látogasson el honlapunkra!

Ha szeretne még több üzleti 
ajánlat közül válogatni, vagy sze-
mélyre szabott értesítéseket kapni 
a legújabb profilokról, kattintson 
a www.csmkik.hu honlapon az 
Enterprise Europe Network logóra, 
ahol az „Aktuális partnerkeresések” 
menüpontban további partner-
kereséseket találhat, innovációs 
rovatunkban pedig regisztrálhat az 
Ön által megadott témakörökben 
megjelenő, legújabb partnerke-
resésekért. (Bővebb információ: 
eenszeged@csmkik.hu)

Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai part-
nereket találni? Részt venne termelői vagy franchise 
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai 
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni 
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen 
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre, 
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban 
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és 
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network 
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a 
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások 
nemzetközi partnerkeresései nek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel 
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

franchise-ban, együttműködésben és 
disztribúcióban érdekelt partnerekkel 
szeretné felvenni a kapcsolatot.

0904-08 Svéd feltaláló az általa 
kifejlesztett praktikus üvegszárító 
eszköz prototípusainak legyártá-
sára alvállalkozó fémmegmunkáló 
céget keres. (A szerkezet a konyha 
falára, a mosogató fölé helyezendő; a 
hosszú kampók biztosítják, hogy az 
üvegek kívül-belül megszáradjanak. 
A partnertől prototípusként 500 db 
legyártását várják el.)

0904-09 Angol cég biotechno-
lógiai, nanotechnológiai, speciális 
kemikáliákat és high-tech rendsze-
rek gyártóinak képviseletét vállalja 
ázsiában és Indiában.

0904-10 Takarítási szolgáltatással 
és parkgondozással foglalkozó lengyel 
cég vegyi tisztítószerek (mosószerek) 
és tisztítógépek gyártóival szeretné 
felvenni a kapcsolatot. Vállalja ilyen 
cégek termékeinek disztribúcióját és 
képviseletét a lengyel piacon.

0904-11 uSA cég kis- és közepes 
méretű építőipari cégeket keres, 
melyek jelenleg nincsenek jelen az 
uSA piacán, de szeretnének oda 
belépni. Főként híd-, út- és egyéb 
közműépítés tervezéséről és projekt-
menedzsmentjéről lenne szó.

0904-12 MrI szkennereknél hasz-
nálatos rozsdamentes acéltermé-
kek gyártásával foglalkozó angol 
cég alvállalkozót keres. Az említett 
termék iránti kereslet állandó és 
folyamatos. Olyan céget keresnek, 
amely tapasztalattal rendelkezik 
mind a színesfém, mind pedig a 
vastartalmú fémek (rozsdamentes 
acél, alumínium) CNC megmunká-
lása, gyártása, investment casting, 
présöntés, lézervágás vagy water-
jet cutting területén. A potenciális 
partnernek ISO 9000 minősítéssel 
kell rendelkeznie.

0904-13 Gombatermesztéssel fog-
lalkozó bolgár cég komposzt (60 
tonna/hó) beszállítót keres. A cég 
érdekelt továbbá gombatermesz-
téshez szükséges teljes eszközpark 
vásárlásában is: gombaház, kom-
posztcsomagoló gépek, fermentálók, 
komposztkezelő bunkerek stb. Hosszú 
távon vevőket is keres a termesztett 
gombára.

0904-14 Hőmérséklet-szabályozók 
és páratartalom-mérők gyártásával 
foglalkozó lengyel cég disztribú-
torokat keres termékeire. Érdekelt 
továbbá más országokból származó 
mérőműszerek, mérőberendezések 

disztribúciójában, mérőműszerek 
kölcsönös gyártásában is, és alvál-
lalkozóként vállalja automata be-
rendezések különböző elemeinek 
összeszerelését.

0904-15 Egészségvédelmi és koz-
metikai szolgáltatásokkal foglalkozó 
orosz cég közvetítői szolgáltatásait 
ajánlja. Vásárolna jó állapotban levő 
használt Termo C és ThermaCool 
berendezéseket.
Technology offers and 

requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz 

tartozó cégadatokkal kapcsolatban az 
Ön vállalkozásadatainak megadásá-
val (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, 
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg 
weboldal elérhetősége) az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen érdeklődhet. (A 
várható ügyintézési idő 3-8 nap.)

0904–64 A new pre-treatment 
in bioethanol production from 
hardwood and agricultural wastes 

A small Latvian SME has paten-
ted, industrially tested and offered for 
licensing a new pre-treatment technology 
in bioethanol production from hardwood 
and agricultural wastes. This technology 
makes it possible to convert pentosans 
to furfural without the destruction 
of cellulose. Cellulose present in the 
lignocellulosic residue after conversion of 
pentosans to furfural may be converted to 
glucose by enzymatic or acidic hydrolysis 
to obtain bioethanol. (Ref: 09 LV 58AD 
3CRD )

Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=156505&COMPANy=633801

0904-65 Innovative device to turn 
wind power into electric energy

Polish inventor has developed a 
wind power plant. The innovative 
technology easily converts wind 
power into rotary motion. Thanks to 
specifically designed rotor blades, the 
device is able to convert almost every 
wind power, starting from the speed 
of 2-2.5 m/s. The inventor is looking 
for partners to produce/construct and 
to commercialise the device. 

(Ref: 08 PL 63BB 2S1S )
Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=129664&COMPANy=633801

0904-66 Innovative device to 
versatile soil cultivation 

An inventor form Lubuskie 
Voivodship has developed an 
innovative, simple in use device for 
soil cultivation, which can handle 
a few activities concerning field 
work. Thanks to this, agriculture is 
much faster and cheaper (fuel costs 
reduced). The inventor is looking 
for partners who want to produce/
construct and commercialise the device 
as well as interested in its further 
development. 

(Ref: 08 PL 63BB 2S1T )
Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=129665&COMPANy=633801

0904-67 Sun tracking solar 
concentrator- unique system for 
renewable energy

An SME from Northern Sweden 
is developing a system that combines 
production of electricity and hot water 
from a sun-tracking solar concentrator. 
The technology is designed to produce 
the most cost-efficient solar based 
energy on the market. The company 
wants to find partners for adapting 
the system to several possible 
applications and specific multi-purpose 
implementations 

(Ref: 09 SE 67CG 3CX1 ) 
Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=156709&COMPANy=633801

0904-68 Micro-cogeneration plants 
fuelled with biomass

An Italian small company has 
developed an innovative technology 
for micro-cogeneration plants 
based on biomass-to-energy plants 
offering a simple and economic 
process  for  the produced gas 
depuration by tars to make it suitable 
to internal combustion engines.  
The company, which owns the process 
(EU patent and Italy, Germany, 
Denmark derived ones) is seeking 
partners with suitable technology for 
joint exploitation. 

(Ref: 09 IT 55X8 3D12 ) 
Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=156854&COMPANy=633801

0904-69 New functional ingredients 
for food and supplement industry in 
relation to nutrition and health)

A small Latvian SME has paten-
ted, industrially tested and offered 
for licensing a new pre-treatment 
technology in bioethanol production 
from hardwood and agricultural wastes. 
This technology makes it possible to 
convert pentosans to furfural without 
the destruction of cellulose. Cellulose 
present in the lignocellulosic residue 
after conversion of pentosans to 
furfural may be converted to glucose 
by enzymatic or acidic hydrolysis 
to obtain bioethanol. (Ref: 09 NL 
60AH 3CF4)

Detailed information: 
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=156064&COMPANy=633801



16 Kamarai Futár  Apropó

A Pénzügyminisztérium által kiadott hivatalos tematika 
szerint a továbbképzés az alábbi modulokból áll vállalkozási 
szakterületen:

I–II. modul Aktuális számviteli kérdések (8 óra)
A számviteli előírások változásai (1 óra)
A számviteli törvény és az áfatörvény összefüggései a 

számlázás, a bizonylatolás tekintetében (1 óra)
Az átalakulás számvitele (6 óra)
III–IV. modul A számvitelt érintő egyéb jogszabályi 

környezet változásai (8 óra)
Az adó- és járulékszabályok változásai (6 óra)
A környezetvédelmi termékdíj (2 óra)

Tanfolyamokat tavasszal az alábbi időpontokban 
indítunk:

Szeged
2x8 óra 2009. május 5–6. 9.00–16.30
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I–II. modul)
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III. modul)
Bodzsár Piroska könyvvizsgáló (IV. modul)
4x4 óra 2009. június 3–4., 10–11., 13.00–16.30
Dr. Deák István egyetemi adjunktus (I–II. modul)
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III. modul)
Bodzsár Piroska könyvvizsgáló (IV. modul)
4x4 óra 2009. június 22–23. 13.00–16.30, számviteli 

modulok (folytatás az adómodulokkal ősszel)
Dr. Deák István egyetemi adjunktus (I–II. modul)
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III. modul)
Bodzsár Piroska könyvvizsgáló (IV. modul)

Hódmezővásárhely
4x4 óra 2009. június 9–10. 13.00–16.30, adómodulok 

(folytatás a számviteli modulokkal ősszel)
Dr. Deák István egyetemi adjunktus (I–II. modul)
Filep Irén könyvvizsgáló (III. modul)
Bodzsár Piroska könyvvizsgáló (IV. modul)

Makó
2x8 óra 2009. június 15–16. 9–16.30 

Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I–II. modul)
Filep Irén könyvvizsgáló (III. modul)
Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)

Kistelek
4x4 óra 2009. június 4–5. 13.00–16.30, számviteli 

modulok (folytatás az adómodulokkal ősszel)
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I–II. modul)
Filep Irén könyvvizsgáló (III. modul)
Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)

Szentes
4x4 óra 2009. június 8–9. 13.00–16.30, adómodulok 

(folytatás a számviteli modulokkal ősszel)
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I–II. modul)
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III. modul)
Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)

Tervezett őszi tanfolyamok
Szeged    2x8 óra (október eleje), 4x4 óra (november 

vége, december eleje)
Hódmezővásárhely    2x8 óra (november)

Alakulóban a Magyar–Szerb 
Vegyes Kamara

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara szerbiai székhellyel Magyar–
Szerb Vegyes Kamara létrehozását 
kezdeményezte. A Magyar–Szerb 
Vegyes Kamara a szerbiai magyar tu-
lajdonú cégeket, illetve a magyar–szerb 
gazdasági kapcsolatokban érdekelt, 
a kárpát-medencei gazdasági térség 
európai pozíciójának erősítésében 
közreműködni kívánó gazdálkodó 
szervezeteket várja tagjai közé. Az 
MKIK a Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarával együttműködve 
március 5-én szervezte meg Szegeden 
a Magyar–Szerb Vegyes Kamara be-
mutatkozó rendezvényét. A szervezet 
céljairól, szolgáltatásairól és tagdíjáról 
szóló információt, valamint a rendez-
vényen elhangzott előadásanyagokat a 
www.csmkik.hu honlapon tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Üzleti út a Belarusz Köztársaságba
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara, dr. Parragh László elnök 
vezetésével május 18–20-án üzlet-
ember-delegációt szervez a Belarusz 
Köztársaságba. Az MKIK várja 
azon cégek jelentkezését, amelyek 
szívesen csatlakoznának az üzleti 
delegációhoz. 

Jelentkezési határidő: 2009. 
április 6. 

Kapcsolattartó: Baki Magdolna, 
tel.: 06 1 474 5146, email: baki@
mkik.hu Bővebb információt a ren-
dezvényről, illetve a kiutazás feltét-
eleiről a www.csmkik.hu honlapon 
olvashatnak.

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarán belül működő 
Számviteli Klub és az Enterprise 
Europe Network Szeged rendezvényt 
szervez  április 8-án 9 órától A 
társasági adóval és nyugdíjpénztá-
rakkal kapcsolatos aktuális kérdések 
címmel.

Ízelítő az előadások témáiból: 
a nyugdíjpénztárak jogállására és 
alapítására vonatkozó rendelkezések, 
a tagsági viszonnyal kapcsolatos 
szabályok; társasági adó bevallására 
való felkészülés: adóalanyok köre, 
adó mértéke, „de minimis” rendelet 
és a társasági adó összefüggése.

Előadók: Nyolcas Tamás értéke-
sítési igazgató, ING Biztosító Zrt.; 
Zahorán Tamás területi igazgató 
és szakértő munkatársa, Allianz 
Hungária Biztosító Zrt; valamint 

Kelemenné Szalma Mária főtanácsos, 
dr. Nagy Péter igazgatói tanácsadó, 
APEH Dél-alföldi Regionális Igaz-
gatósága.

Helyszín: CSMKIK székháza, II. 
emeleti konferenciaterem (Szeged, 
Párizsi Krt. 8–12.)

A rendezvényen való részvétel díja 
a CSMKIK tagdíj- és szolgáltatási díj 
hátralékkal nem rendelkező tagjai 
számára 4000 Ft/fő + áfa, hátralékkal 
rendelkező tagok, valamint nem 
kamarai tag vállalkozások számára 
8000 Ft/fő + áfa.

Részvételi szándékát levélben, 
faxon, e-mailben, telefonon vagy 
on-line a kamara honlapján kérjük 
jelezni mielőbb, de legkésőbb április 
7-ig. (Elérhetőségek: tel.: 62/554-
250, fax: 62/426-149, e-mail: tanacs.
edina@csmkik.hu.)

rendezvény-visszajelző
részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal 

megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, általam 
X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat megküldeni.
		Informatikai klub – április 7. (Bővebben a 14. oldalon) 
		Társasági adó és nyugdíjpénztárak – április 8. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
		Ön- és környezettudatos életmód klub – április 21. (Bővebben a 

13. oldalon)
		Társasági jog és cégeljárás – április 29. (Bővebben a 9. oldalon)
		Informatikai klub – május 5. (Bővebben a 14. oldalon )
		A tanulószerződésről – május 6. (Bővebben a 13. oldalon)
		Bajor–magyar gazdasági együttműködések – május 7. (Bővebben 

a 8. oldalon)
		állandó választott bíróság – május 12. (Bővebben a 12. oldalon)
		Telepengedélyezés – május 14. (Bővebben a 11. oldalon)
		Innovációs workshop – május 11. (Bővebben a 9. oldalon)
		Pályaorintációs bemutató – május 13. (Bővebben a 9. oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe:  .................................................................................................. .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

Szakmai előadások a kamarában

Társasági adó és nyugdíj-
pénztárak

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je ismét sikeresen pályázott a Pénzügyminisztériumnál a 

könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére. A 16 órás tanfolyamot az idei évben is 
a megszokott magas színvonalon kínáljuk, de csökkentettük árainkat.

A kötelezően előírt 16 órás színvonalas képzés teljes részvételi díja, amely magában foglalja
a továbbképzés, a konzultáció, a tankönyv,  az ásványvíz, kávé díját és közterheit.– a CSMKIK tagjainak 

(akik hátralékkal nem rendelkeznek)  17 000 Ft/fő – nem CSMKIK tagoknak 19 000 Ft/fő. 
A tananyag vállalkozási szakon a Novoschool „A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2009.” című 

tankönyve. Egész napos képzés esetén ebéd igényelhető, melynek költségét a részvételi díjon felül, köz-
vetített szolgáltatásként számlázzuk.

Bővebb információ, jelentkezés: a továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a 
62/554-250/193-as telefonszámon a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről letölthető.


