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Három éve vette birtokba a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új, saját székházát Szegeden, a Párizsi krt. 8–12. szám alatt. 
A kamarai „honfoglalás” óta eltelt idő igazolta a várakozásokat, amelyek nemcsak irodaházként, hanem egyfajta konferenciaközpontként, 
a vállalkozókat szolgáló rendezvényházként, üzleti találkahelyként képzelték el a kamarai székházat. A CSMKIK az elmúlt évben közel 
400 különféle programot szervezett, illetve bonyolított le, közülük száz kifejezetten sok embert megmozgató nagy rendezvény volt. Ami a 
legnagyobb eredmény, a tagok közül egyre többen érzik magukénak a kamarát. (Írásunk a 3. oldalon)
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A kétéves futamidejű Széchenyi Kártya 2 
is készlet vagy más forgóeszköz vásárlására, 
illetve átmeneti pénzügyi problémák kezelésére 
használható.

A Széchenyi Kártya 2 forgalmazását elsőként 
a takarékszövetkezetek és a Volksbank hálózata 
kezdi meg, s a többi a konstrukcióhoz csatlakozott 
bank is várhatóan júliusban elindul.

Ezzel párhuzamosan tovább folytatódik a 
klasszikus Széchenyi Kártya forgalmazása azon 
bankoknál, akik később indulnak a módosított 
konstrukció forgalmazásával, sőt a bankok több-
ségénél erre is érvényesek a Széchenyi Kártya 2 
pozitív változásai.

Az új, hosszabbított futamidejű kártya sokkal 
előnyösebb feltételekkel vehető igénybe elődjénél; 
az eddigi negyedéves törlesztési kötelezettség 
teljesen megszűnik, és bővül az elektronikus 
ügyintézés is. Eltörlésre került az eddigi „kötelező 
Széchenyi Kártya előélet” elvárás is, amely szerint 
a 10 millió forintnál magasabb hitelt csak az a 
vállalkozás kaphatott, amely egy évig legalább 5 
millió forintos kártyával rendelkezett. Mostantól 
minden, legalább 2 éve működő vállalkozás 
igényelhet akár 25 millió forintot is.

Az állam a Széchenyi Kártya 2 konstrukcióhoz 
is biztosítja az 1%-os mértékű kamattámogatást, 
és a garanciadíj 50%-át is átvállalja a vállalko-
zásoktól. A hitelhez egyáltalán nem szükséges 
ingatlanfedezet. 

A Széchenyi Kártya 2-t is a megszokott, 1 millió 
és 25 millió forintos összeghatár között lehet 
igényelni a VOSZ és a területi kereskedelmi és 
iparkamarák, ill. a KA-VOSZ Zrt. irodáiban.

A Széchenyi Kártya 2 kétéves futamideje alatt 
csak egyszer találkozunk a vállalkozásokkal, az 

A sikertörténet folytatódik

Júniusban indul a kétéves  
futamidejű Széchenyi Kártya 2

Hosszas előkészítés után 2008. június 2-án a KA-VOSZ Zrt. a konstrukcióban részt vevő 
bankokkal, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel, ill. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
riummal közösen útjára indítja a kétéves futamidejű Széchenyi Kártya 2 konstrukciót, amely a 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújt kedvezményes kamatozású, szabad felhasználású 
hitelt a piac egyik lekedvezőbb konstrukciója keretében. 

új támogatási szerződés újrakötésénél, és ekkor 
kerül sor a banki felülvizsgálatra is. 

Tehát Széchenyi Kártya 2: 
• 2 héten belül,
• 2 éves futamidővel,
• akár 25 M Ft hitelösszegig,
• állami kamat-, és garanciadíj támo-

gatással,
• ingatlanfedezet nélkül,
• minimális adminisztrációval igé-

nyelhető, és
• a piac bizonyítottan az egyik legjobb 

hitelkonstrukciója 
• minden vállalkozásnak 20 km-en 

belül elérhető.
A Széchenyi Kártyát 2002-ben a Vállalkozások 

és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
közösen indította útjára azzal a céllal, hogy a 
likviditási nehézségekkel küzdő mikro-, kis- 
és középvállalkozások bürokráciamentesen 
kedvezményes banki forgóeszközhitelhez 
jussanak. 

Az indulás évében, 2002 nyarán 1 millió 
forintos hitelkerettel lehetett Széchenyi Kártyát 
igényelni. A hitelkeretet 2003-ban 5 millió forint, 
2004-ben 10 millió forintra, 2006-ban 25 millió 
forintra emeltük. 

Az elmúlt 5 évben 95 ezren kaptak Széchenyi 
Kártyát, s így több mint 500 milliárd forint 
hitelkeret került a vállalkozásokhoz. 

A Széchenyi Kártya jelentős hazai és nemzetközi 
elismerésekben részesült. Tavaly decemberben 
az Európai Vállalkozási Díj portói döntőjében 
a zsűri a Széchenyi Kártyát az Európai Unióban 
széles körben követendő jó példának, a leginkább 

figyelemreméltó programnak értékelte a több 
mint 300 pályázó közül. 

A Széchenyi Kártya 2007-ben elnyerte a Magyar 
Minőség Háza Díjat. 

A konstrukcióban részt vevő kereskedelmi 
bankok: 

az OTP Bank Nyrt., a Magyarországi Volksbank 
Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., 
valamint az általuk képviselt takarékszövetke-
zeti hálózat, az MKB Bank Zrt., az Erste Bank 
Hungary Nyrt.

Széchenyi Kártya ügyintézés a kamará-
ban:

Szeged
Kamarai székház, Párizsi krt. 8–12.
Ügyintézők: Németh Tamás Telefon: 62/486-

987/126 E-mail: nemeth.tamas@csmkik.hu
Pintér Ágnes Telefon: 62/486-987/152 E-mail: 

pinter.agnes@csmkik.hu
Hódmezővásárhely
Táncsics M. u. 15.
Ügyintéző: Kiss Ivetta Telefon: 62/244-064 

E-mail: hmvhely@csmkik.hu
Szentes
Tóth József u. 13.
Ügyintéző: Sülyös Edit Telefon: 63/316454 

E-mail: palyazat@szentesinfo.hu

Ezrek a hídi vásárban

A Szeged Napjára felfűzött rendezvények közül évről évre kiemelkedik a  hídi vásár, ahol az idén is több mint 200,  
köztük számos Csongrád megyei kézműves fogadta az ezrével érkező látogatókat, vásárlókat, érdeklődőket. 

mailto:nemeth.tamas@csmkik.hu
mailto:pinter.agnes@csmkik.hu
mailto:hmvhely@csmkik.hu
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Bizonyára sokan emlékeznek még a kamara 
„belvederes”, meg rövid Szilágyi utcás korszakára, 
amikor bizony az ügyintéző szervezeten kívül 
alig fért még be valaki vagy valami ezekbe az 
épületekbe. Minden nagyobb rendezvényt, 
jelentősebb programot valamilyen külső hely-
színen kellett megrendezni – hol itt, hol ott, ahol 
éppen volt hely, s  kedvező volt a terembérlet. 
2003 márciusában ezen a téren is fordult a 
kocka, hiszen ettől kezdve a kamara nemhogy 
termeket bérel másoktól, hanem éppen, hogy 
kínál, kiad. Természetesen a saját kamarai, 
tagsági igények színvonalas kiszolgálásán túl. 
Szinte hihetetlen, hogy a kamara az elmúlt év-
ben közel 400 különféle programot szervezett, 
illetve bonyolított le, közülük száz kifejezetten 
sok embert megmozgató nagy rendezvény volt. 
Mondhatjuk, csúcsra jár a kamara. 

De az olyan apró jelek, mint hogy az első 
emeleti bejárat mellett a Legrand Magyarország 
legújabb termékeit ismerhetjük meg, a második 
emeleti fogadótérben pedig a kézművesek művészi 
portékáit láthatjuk, s az információs pultok rendre 
megtelnek prospektusokkal, termékismertetőkkel, 
is arra utalnak, hogy a tagok közül mind többen 
érzik magukénak a kamarát. 

Megtelnek a termek 
A konferenciaközpontként is funkcionáló 

székházban található a város egyik legnagyobb 
konferenciaterme. A 400 m2-es (egyébként 
négy részre szakaszolható) Lillin Károly te-
rem akár 500 fős konferencia rendezésére is 
lehetőséget ad. Leggyakoribbak a 100-150 fős 
rendezvények, amihez elegendő a terem egyik 
fele, míg a másik – a térelválasztási lehetőséget 
kihasználva – a konferenciához kapcsolódó 

Irodaház, konferenciaközpont, üzleti szolgáltatások 

Három év az új kamarai székházban
Három éve – megalakulásának tizedik évfordulóján – vette birtokba a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara új, saját székházát Szegeden, a Párizsi krt. 8–12. szám alatt. Arra 
voltunk kíváncsiak, a kamarai „honfoglalás” óta eltelt idő igazolta-e azokat a várakozásokat, 
amelyek nemcsak irodaházként, hanem egyfajta konferenciaközpontként, a vállalkozókat 
szolgáló rendezvényházként, üzleti találkahelyként képzelték el a kamarai székházat. A válasz 
egyértelmű igen. Dr. Horváth Lajos titkártól kértünk tájékoztatást.

egyéb programok (kiállítások, sajtótájékoztatók, 
fogadások) helyszíne.

Számos kamarai esemény, illetve az elnökségi 
ülések helyszíne a 90 m2-es, 50-70 fő befogadására 
alkalmas Lednitzky Péter terem, mely kisebb 
méretű rendezvényekhez, üzleti találkozókhoz, 
vállalati tréningekhez, továbbképzésekhez biztosít 
kulturált  környezetet. 

A kisebb termekben, így például a 30 fős 
Juhász Géza, vagy a 15 fős Gedei Zoltán terem-
ben többnyire szakmaspecifikus tanfolyamok,
továbbképzések, szűkebb körű kamarai meg-
beszélések zajlanak. 

Természetesen valamennyi terem klimatizált, 
a ház udvarában pedig kiváló a parkolási le-
hetőség. 

A kamara tagjai saját céges rendezvényeikhez 
természetesen kedvezményes áron vehetik igénybe 
a termeket, akár több napra, vagy csak néhány 
órára; igény esetén az ügyintéző szervezet teljes 
körű lebonyolítást is vállal. 

Jegyzik a kamarát
A Párizsi körúti kamarai székház az elmúlt évek 

során teljesen beépült a köztudatba. Nemcsak 
a tagság ismeri, jegyzi és használja a kamarát, 
mások is. A gazdasági és közéleti szereplőktől 
kezdve, a különféle közigazgatási szervezetek, 
állami hatóságok, szolgálatok szakemberein át 
a felsőoktatási és tudományos műhelyeket kép-
viselő szakértőkig sokan és gyakran fordulnak 
meg a székházban. Persze mindig okkal, hiszen a 
nyitott, széles körű partnerségben folyó kamarai 
munka eredményeként magas a száma az olyan 
szakmai tanácskozásoknak, találkozóknak, ame-
lyeken a résztvevők mindig a térség fejlődésén, 
a vállalkozók, s egyáltalán az itt élő emberek 

boldogulásán törik a fejüket. (Akkor is, ha a 
közlekedésről vagy a román, szerb, bosnyák 
befektetési lehetőségekről rendeznek konferen-
ciát, akkor is, ha a fejlesztési pólusprogramokról 
szerveznek klubesteket, de akkor is, amikor az 
APEH, az ÁNTSZ, VPOP, vagy a munkaügyi 
felügyelőség tart tájékoztatót a jogszabályi vál-
tozásokról, ellenőrzéseik tapasztalatairól, vagy 
bemutatják a TOP 100-at.) 

A kamara növekvő presztízsét azon is lehet 
mérni, hogy a Csongrád megyébe, illetve Szegedre 
érkező külföldi delegációk mennyire kíváncsiak 
a kamarára. Nagyon is. Érkezzenek Kínából vagy 
Odesszából, Izraelből vagy Németországból, 
Bosznia-Hercegovinából vagy Lengyelországból, 
a gazdasággal kapcsolatos kérdéseikre, befek-
tetési ajánlataikra itt igyekeznek választ kapni. 
A nagykövetek pedig rendszeres látogatóknak 
számítanak a székházban. 

Ahogy Horváth Lajos fogalmazott, a kamara 
megkerülhetetlen szereplőjévé vált Szeged, a 
megye, a kistérségek, a szűkebb és tágabb régió 
gazdasági közéletének.     

Gazdálkodj okosan! 
Ahhoz képest, hogy négy-öt évvel ezelőtt még 

albérletben élt a kamara, az új székházban maga 
fogad albérlőt, a földszinten kialakított 500 m2-es 
üzletteret egy nívós bútorbolt vette ki. Sőt azt 
a Szilágyi utcai ingatlant, melyben a korábbi 
albérletezés és az új székház kialakítása közötti 
átmeneti időben lakott a kamara, az OKÉV-nek 
sikerült kiadni tartós használatra. Nyilván ezek a 
bevételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a kamara 
az elmúlt esztendőben pozitív költségvetési 
szaldóval zárta az évet. Ami azért is rendkívül 
figyelemre méltó teljesítmény, mert a tagdíjak 
mindössze egyharmadát fedezik a kiadásoknak. 
A költségvetés kétharmadát saját bevételekből, 
szolgáltatási tevékenységből és pályázati források-
ból teremti elő a kamara. Amiben Horváth Lajos 
titkárnak, az ügyintéző szervezet vezetőjének is 
oroszlánrésze van – ezt persze már mi tesszük 
hozzá a tájékoztatóhoz.

Ő. F. 

Dr. Horváth Lajos büszke a kamara 
teljesítményére.

Kézműves bemutató a 2. emeleti fogadótérben.
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Kamaránk, valamint a VPOP Dél-alföldi 
Regionális Parancsnoksága között érvényben 
lévő együttműködési megállapodásban rög-
zítettek alapján májusban ismét sor került 
a vámhatóság ellenőrzési tapasztalatainak 
értékelésére, valamint a vállalkozói oldal 
részéről felmerült kérdések, jogszabály 
értelmezések, problémák megvitatására. 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
az egyeztetésen aktívan részt vett a KISOSZ 
Csongrád megyei szervezete is.

A regionális vámhatóság képviseletében 
jelen volt Márkus András dandártábornok, 
regionális parancsnok, dr. Kerekes László 
parancsnokhelyettes, valamint a környezet-
védelmi termékdíjjal és a jövedéki ügyekkel 
foglalkozó munkatársak. A kamarát dr. Horváth 
Lajos titkár, a KISOSZ-t dr. Martonosi István 
titkár képviselte a megbeszélésen.

A regionális vámhatóság által félévente a 
kamarának és a KISOSZ-nak megküldött 
tájékoztatókkal kapcsolatban elmondtuk, 
hogy a jogszabályváltozásokról, illetve az 
új jogszabályokról adott ismertetőt, illetve 

értelmezést jónak tartjuk, hasznosítani is 
tudjuk, azonban a vállalkozások szempontjá-
ból legalább ilyen fontos lenne az ellenőrzési 
tapasztalatok összegzése.

Ígéretet kaptunk, hogy a jövőbeni írásosos 
tájékoztatóikban kitérnek az ellenőrzési ta-
pasztalatok során felmerült problémákra, vagy 
ha szükséges, akkor a pozitív változásokra 
is. Ezekről mindkét szervezet hírlevelei útján 
tájékoztatni fogja tagjait.

Ezt követően problémaként vetettük fel az 
engedéllyel nem rendelkező, de mégis kereske-
delmi vagy vendéglátó tevékenységet folytató 
,,vállalkozások” ellenőrzésének hiányát. Itt 
kiemelten foglalkoztunk a szegedi Mars téri 
piacon történő cigarettaárusítással, illetve a 
piac környékén elhelyezkedő üzletek előtt 
folytatott ruházati, és egyéb kereskedelem 
megszüntetésének igényével.

Megemlítettük a makói piacon tapasztalt, 
engedély nélküli jövedékitermék-értékesítést 
(pl.: pálinka), melynek árusítására az ősterme-
lői asztalos piacon került sor. Problémaként 
vetettük fel a mozgó mintavétel jelenlegi 
gyakorlatát az alkoholtermékek esetében.

Felvetéseinkre reagálva a vámhatóság képvise-
lői elmondták, hogy a Mars téri cigarettaárusítás 
ügyében jelenleg is folynak helyszíni bírságolások 
vagy gyorsított eljárások, és támogatták azon 
javaslatunkat is, hogy a jövőben esetleg büntetik 
azt is, aki a cigarettát megvásárolja. Kiemelték 
továbbá, hogy az utóbbi időben ruházati keres-
kedés körül jelentkeztek problémák, egyrészt 
hamis márkajelzésű áruk forgalmazása miatt, 
másrészt az áru eredetének megfelelő módon 
történő (számla vagy szállítólevél) igazolásának 
hiánya miatt.

A termékdíjjal kapcsolatban a VPOP regionális 
vezetői elmondták, hogy a korábban interneten 
megjelent nyomtatvány valóban folyamatosan 
változik, de törekszenek arra, hogy a végleges 
változat kerüljön fel az internetre, amivel az 
egységes gyakorlat kialakítását kívánják biz-
tosítani. 

Végezetül abban állapodtunk meg, hogy a 
regionális parancsnokság félévente küld írásos 
tájékoztatót a kamara és a KISOSZ részére, 
míg a személyes találkozásra szükségszerűen 
kerül sor a jövőben is.

A Vám- és Pénzügyőrség Dél-
alföldi Regionális Parancsnok-
ságának tájékoztatója alapján 
a korábbi évek viszonylatához 
képest elmondható, hogy  jelenleg 
is komoly küzdelmet folytatnak 
a vámosok és pénzügyőrök a pia-
cokon, így a szegedi Mars téren 
is, illetve közterületeken „adózás 
alól elvont” cigaretta (amely után a 
jövedéki adót nem fizették meg és 
magyar adójegyet nem tartalmaz) 
értékesítése ellen. 

A fokozott ellenőrzést támasztják 
alá a statisztikai adatok is, hiszen a 
Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi 
Regionális Parancsnokságának ille-
tékességi területén 2008. január 1-
jétől május 29-ig bezárólag összesen 
662 esetben (Csongrád megye: 101 
eset) került sor piacellenőrzésre. Az 
ellenőrzések alkalmával 286 eset-
ben (Csongrád megye: 6 esetben) 
derítettünk fel jogsértést, amelyből 
278 esetben, (Csongrád megye: 
6 esetben) összesen 3509 doboz 
(Csongrád megyében: 142 doboz) 
cigaretta lefoglalása történt, 1 millió 
forintot meghaladó értékben. 

A jelenleg hatályban lévő jöve-
déki szabályozás szerint a magyar 

Partnerségben a VPOP regionális parancsnokságával

Az ellenőrzési tapasztalatokat 
is megosztják a kamarával

Nemcsak az árust, a vevőt is megbüntetheti a vám- és pénzügyőrség

Cigit, cigit – húszezer forintért 

adójeggyel ellátott dohánygyárt-
mányok (cigaretta, pipadohány, 
szivar, szivarka stb.) értékesítését a 
fogyasztók részére csak a működési 
engedéllyel rendelkező kiskereske-
delmi egységek (pl.: vendéglátó-
ipari egységek, trafikok, boltok)
végezhetik. 

Az adójegy nélküli (hatósági 
jellel el nem látott) és a külföldi 
adó- vagy zárjegyet tartalmazó 
(ukrán, román, szerb, moldáv 
stb.) cigaretták értékesítése a 
Magyar Köztársaság területén 
nem megengedett, az szankciót 
von maga után.

Nagyon fontos azonban megje-
gyezni azt a tényt is, hogy nemcsak 
az ilyen cigarettákat értékesítők 
követnek el jogsértést, hanem az is, 
aki ezen termékeket megvásárolja. 
A jövedéki törvény rendelkezései 
szerint jövedéki bírságot kell fizetnie
annak, aki a magyar adójegy nélküli 
dohánygyártmányt birtokol (vásár-
ló) vagy értékesít. A kiszabott bírság 
összege a cigaretta márkájától és 
mennyiségétől függ (ez alapján lehet 
megállapítani, hogy mekkora az 
„elvont adó”), melynek a legkisebb 
mértéke 20 000 Ft. Ezen jogszabály 
által kötelezően meghatározott 
szankciórendszer ismeretében nem 
ajánlatos a dobozonkénti pár száz 
forintos megtakarítás reményében 
egy komoly terhet jelentő bírságot a 
fogyasztóknak megkockáztatni. 

A kiskereskedelmi egységekben 
beszerzett, magyar adójeggyel el-
látott dohánygyártmány esetében 
garantált az, hogy a fogyasztó azt 
kapja, amit vásárolni szeretne, 
s nem fordulhat elő olyan eset, 
miszerint, más szárított növényi 
anyaggal, esetleg finomra vágott 
papírral rontják a dohánygyártmány 
minőségét.

A zsákmány terítéken
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A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Csongrád Megye Gaz-
daságáért díjjal tüntette ki a szentesi 
Hunor Coop Zrt. vezérigazgatóját. 
Mészáros Zoltánt örvendetes meglepe-
tésként érte az elismerés, úgy gondolja, 
hogy elsősorban a csapatnak szól. Az 
elmúlt években erősen összpontosítottak 
arra, hogy megőrizzék pozícióikat a 
Dél-Alföldön a multikkal szemben az 
élelmiszeráruk piacán, úgy tűnik, ez 
sikerült. A hazai kereskedők legtöbbje 
nyilván komoly aggodalommal tekintett 
a külföldi tőke térhódítására, a szen-
tesi székhelyű vállalatnál igyekeztek 
másként viszonyulni a helyzethez. 
Mészáros Zoltán szerint érdemes a 
versenytárs gyenge pontjait észrevenni, 
a saját erősséget pedig hangsúlyozni. 
Ezzel a hozzáállással nemcsak, hogy 
megmentették a belvárosi üzleteket, a 
kisebb településeken működő boltokat, 
hanem reálisan szemlélve a gazdasági 
folyamatokat, bővítésre is nyílt módja 
a cégnek. A már meglévő 33 bolt és a 
szentesi pékség mellé még egy újabb 
üzletet Székkutason és egy pékséget 
is nyitottak Kiszomboron. Csongrád 
megyében 4 városban, 14 községben 
vannak jelen, összesen csaknem há-
romszáz dolgozót foglalkoztatnak. 

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj Mészáros Zoltánnak
A Hunor Coop a multik gyenge pontjait szorongatja
Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat kapott – nagyvállalati kategóriában 

–  Mészáros Zoltán, a szentesi Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója. Az elismerést 
a hagyományos kamarai üzleti esten vehette át a társaság vezetője dr. Szeri 
Istvántól és Parragh Lászlótól, a kamara megyei és országos elnökétől.  A cég 
a térség egyik legnagyobb vállalataként eredményesen veszi fel a küzdelmet 
az élelmiszeráruk piacán a multikkal szemben. A vezérigazgató szerint a 
kereskedelemben az összefogás jelenti az előrelépést.

A Hunor Coop Zrt. elvitathatatlan 
vonása a közvetlenség: üzleteik jó helyen 
vannak, az eladók sokszor nevükön 
szólítják a vásárlókat. A cég filozófiája 
is ehhez igazodik: „Mi nem vagyunk a 
világ nyolcadik legnagyobb üzletlán-
ca, de elsők szeretnénk lenni az Ön 
kiszolgálásában.”

A vezérigazgató utólag úgy gondolja, 
a legteljesebb mértékben helyes döntés 
volt 1995-ben – akkor még Áfészként 
– csatlakozni a Coop üzletlánchoz. A 

franchise rendszerben működő or-
szágos szövetség keretében a szentesi 
cég az ezredfordulóra megduplázta az 
árbevételét. 2003-ban a makói Maros 
Menti Áfésszel integrálódott a vállalat, 
így létrejött a zárt rendszerben működő 
részvénytársaság. Az Országos Coop 
Club törzsvásárlói rendszer előnyt nyújt 
a vevőknek: az ország ezer üzletében 
a vásárlások utáni pontgyűjtéssel járó 
kedvezményt biztosít a kártyával rend-
szeresen vásárlóknak. Mészáros Zoltán 
szerint a vállalat saját arculata ma is tőke 
a térségben élők szemében. A tavalyi 
évet szerény nyereséggel zárta a cég, 
bizalommal tekintenek a következő 
időszak elé.

2001 óta rendezik meg a megye 
egyik legnagyobb fesztiválját, a híressé 
lett szentesi lecsófőzőt. A méltán híres 
szentesi paprikából és paradicsomból 
készült kedvelt nyári étek minden évben 
asztalra kerül Szentesen egy nagy ünnep 
keretében. A lecsófőző fesztiválra már 
külföldiek is érkeznek, alkalmanként 
több tízezer a résztvevők száma. A 
vezérigazgató szerint ez a rendezvény 
hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlók is 
magukénak érezzék a vállalatot.

Blahó Gabriella

Mészáros Zoltán vezérigazgató büszke a kamarai díjára.

Évek óta a Hunor Coop Zrt. rendezi a hagyományos  szentesi lecsófesztivált.

Névjegy
Mészáros Zoltán 1960. április 

17-én született Szentesen, általános 
iskoláját a Petőfiben végezte. A 
szentesi közgazdasági szakközép-
iskolában érettségizett, 1978-ban 
az Áfész járműalkatrész boltjában 
eladó volt, azóta ennél a vállalat-
nál, illetve jogutódjánál dolgozik, 
a ranglétrát végigjárva. A szolnoki 
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Főiskolán szerzett először diplomát 
1982-ben, 2005-ben nemzetközi 
szakközgazdászként diplomázott 
a Corvinus Egyetemen. Ugyaneb-
ben az évben lett a Hunor Coop 
Zrt. vezérigazgatója. Kereskedelmi 
tevékenységét számos alkalom-
mal elismerték, legutóbb a kamara 
Csongrád Megye Gazdaságáért díját 
vehette át, a Merkurt formázó öntött 
bronzszobrot.
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A fenntartható fejlődés bizottság alakuló ülésére 
a Démász Rt. elkészítette az új típusú gondolkodás 
és együttműködés alapvetését Kamarai Agenda 21 
címmel. Az összeállítás nagyon szép és szabatos 
idézetekkel igyekszik megértetni mindazt, amit 
a világ a fenntartható fejlődés (FF) alatt ért (lásd 
keretes írásunkat). 

Ugyanarra gondoljunk!
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely 

kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, 
hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”

„A fenntartható fejlődés a folytonos szociális 
jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó 
képességet meghaladó módon növekednénk.” 

„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükség-
leteinek kielégítése, a környezet és a természeti 
erőforrások jövő generációk számára történő 
megőrzésével egyidejűleg.”

Fenntartható fejlődés bizottság a kamarában (1.) 
Növekedés, környezetvédelem,  

társadalmi igazságosság

Mint előző számunkban már jeleztük, a Démász Zrt. és a Dégáz Zrt. kezdeményezésére meg-
alakult a fenntartható fejlődés munkabizottság a kamarában, mely az Agenda 21 nemzetközi 
programból kiindulva, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve a KVM Fenntartható Fejlődési 
Stratégiájára alapozva a régióban is keresik a megoldást, hogyan lehet összeegyeztetni és együt-
tesen kezelni a gazdasági növekedést, a környezetvédelmet és a társadalmi igazságosság elvét. A 
munkabizottság alapító tagjai: Démász Zrt., Égáz–Dégáz Zrt., Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft, a Dél-magyarországi MÉH Zrt., DOMI 87 Épületgépészeti Kft., Legrand Zrt. A
munkabizottság a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül működik, mely 
státusánál, alapfilozófiájánál, szervezettségénél fogva maga is elkötelezett a fenntartható fejlődés 
iránt. A kamarai koordinációt Fehér Éva alelnök látja el. 

Az alapító cégek – példamutató módon – elsőként tették le az asztalra, hogy ők mit tesznek 
a fenntartható fejlődés érdekében. A mostani számunkban a Démász és a MÉH Zrt. doku-
mentumaiból mutatunk be részleteket. 

Az 1992-es riói világkonferencián 150 állam írta 
alá a 21. századra vonatkozó programtervezetet az 
AGENDA 21-et, amit a 2002-es johannesburgi 
világkonferencia megerősített. Ennek folytatásaként 
az egyes társadalmi szereplőknek is ki kell dolgoz-
niuk a saját AGENDA 21 programjukat. A magyar 
állam a nyilatkozatot aláírta és elkötelezettségét 
többször megerősítette. 2003: a tagállamok és az 
Európai Unió fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
stratégiáinak és programjainak vizsgálata, elemzése. 
2007: Új Magyarország Fejlesztési Terv, KVM 
Fenntartható Fejlődési Stratégia. 

A minisztérium partnereket keres a stratégia 
megvalósítására, mely az energiagazdálkodásra, 
a hulladékgazdálkodásra, újrahasznosításra, 
feldolgozásra, az alternatív energia hasznosítá-
sára, a társadalmi szerepvállalásra és a biológiai 
sokféleség megóvására terjed ki elsősorban. 

Ahogy a dokumentum fogalmaz, világméretű 

energetikai vállalatként az EDF csoport fontos sze-
repet játszik a gazdasági és társadalmi fejlődésben, 
valamint felelősséggel tartozik a környezetért a 
jelen és a jövő generációi előtt. A Démász csoport, 
közszolgáltatási funkciói részeként stratégiájában 
elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett. 
És – teszik hozzá – regionális összefogással a ered-
ményesebbek lehetünk és tanulhatunk egymástól. 
A kamara törekvései és a fenntartható fejlődés 
mozgalom szinergikusan erősíti egymást. A kamara 
státusa, szervezettsége segít a célok elérésében.

A fenntartható fejlődés munkabizottság tagjai 
a szervezeti és működési szabályzatában dekla-
ráltan is elkötelezik magukat az alábbi általános 
emberi értékek betartása mellett: 

• az ember tisztelete; 
• a természet és környezet védelme; 
• nyitottság a változásokra; 
• teljesítmény; 
• csapatmunka; 
• szociális és társadalmi felelősségvállalás; 
• tisztesség.
A munkabizottság által megfogalmazott célokból 

valóban az olvasható ki, hogy az alapítók komo-
lyan gondolják a fenntartható fejlődésre irányuló 
szemlélet, gondolkodásmód, gyakorlat elterjesztését, 
amit elsősorban saját példájukkal hitelesítenek. 
A bizottság tagjai amellett, hogy nagyon széles 
partneri együttműködésre törekszenek a régió 
önkormányzataival, hatóságaival, államigazgatás 
szervezeteivel, szakirányú intézményeivel, igényt 
tartanak a programok megismerésére, véleményezé-
sére, alternatív javaslatok kidolgozására. A bizottság 
munkaprogramjában szerepel a vállalkozások MIR, 
KIR, OSHAS, TQM, EMASZ, FF rendszereinek 
a kiépítésében való gesztori támogatás, legjobb 
gyakorlat ajánlása, elterjesztése.

„A Démász cégcsoport ezer szállal kötődik a 
környezethez, természeti gazdasági, társadalmi 
értelemben egyaránt. Nagy-, közép- és kisfe-
szültségű hálózatot létesítünk és működtetünk, 
meghatározó szerepünk van a villamos energia 
kereskedelem területén. Szinte nincs olyan 
eleme a cégcsoport szerteágazó tevékenységi 
körének amely ne lenne hatással a környezetünk 
alakulására. 

A fenntartható fej lődés alapelveinek 
megfelelő működést, gazdasági tevékeny-
ség folytatását a Démász vállalatcsoport 
a stratégiájában kinyilvánította, és annak 
megvalósítására, előírásainak a betartására 
fokozott figyelmet fordít. A belső intranet 
hálózatunkon rendszeresen jelentetünk meg 
híreket az egyes fenntartható fejlődési akciók 
eredményeiről

A Démász vállalatcsoport minden egyes 
vállalata, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 
szabványok szerinti vállalatirányítási rendszert 
működtet. Az auditált tevékenységünk fókuszában 
a gazdasági eredményünket biztosító minőségi 
szolgáltatás mellett a munkatársak egészségének 
a megóvása, a balesetek megelőzése, a környezet 
megóvása áll.”

Mit tesz a Démász a fenntarthatóság érdekében? 
(Szemelvények a vállalati dokumentumból)

Környezetvédelem
„A környezetvédelem érdekében minden 

területen lépett a vállalat, az alábbiakban csak 
néhány, a laikusok számára is érthető intézkedés 
közül említünk néhányat: 

• Gépjárműveink kipufogó gázkibocsátását 
javítóműhelyekben folyamatosan mérjük, és mért 
magas érték esetében azonnali javítás-karban-
tartás elvégzésével kézben tartjuk a légkörbe 
kibocsátott emissió értéket. 

• Szabadvezeték- és kábelszerelési techno-
lógiánkat felülvizsgálva, azt pontosítottuk, a 
munkaterületen képződő hulladék gyűjtése, és 
az alkalmazott vegyi anyagok elcsurgásának a 
megakadályozása érdekében.

• Új villamos hálózat létesítéséhez csak 
beton tartószerkezetet alkalmazunk, csökkentve 
a kátrányos, sós faoszlopok által okozott kör-
nyezetszennyezést. 

• Telephelyeinken szelektíven gyűjtjük és 
központi szerződésekkel felügyelten szállíttatjuk 
el, ártalmatlaníttatjuk a keletkezett hulladékun-
kat.

• 2007. augusztus hónapban a dolgozóink 
részére veszélyes hulladékgyűjtési akciót szer-
veztünk a háztartásaikban keletkező veszélyes 
hulladékaik begyűjtésére.

Alapelvként rögzítettük, hogy a környezetvédel-
mi területeket, nemzeti parkokat, termőföldeket, 
halastavakat elkerüljük. 

Abban az esetben, ha az elkerülés nem le-
hetséges a területek tulajdonosával, kezelőjével 
folytatott egyeztetés alapján a kérésüket, elő-
írásaikat betartva törekszünk a kábelhálózat 
létesítésére.” ÿ

Mottó: A világ erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de 
arra nem, hogy kielégítsék mindenki pazarlását, mohóságát. (Mahatma Gandhi)



2008 június 7Fókusz
Madárvédelem

„Ornitológusokkal közösen elemeztük a sza-
badvezetékeink mentén áramütés következtében 
elhullott madarak életterét, szokásait. Az osz-
lopkapcsolókra, kereszttartókra madárkiülőket 
fejlesztettünk ki. 40 db-ot madárkiülő már fel-
szerelésre került. A középfeszültségű feszítőosz-
lopoknál 900 esetében új oszlopkép kialakítással 
oldottuk meg a madarak veszélyeztetettségét. 
Ezres nagyságrendben helyeztünk fel szigetelő 
papucsot a hálózatra a kereszttartó földpotenciál 
érintésének a megakadályozására. A madárvédelmi 
tevékenységünk kapcsán ma már a madárelhullás 
a vonulási irányokban és a jellemző életterületeken 
minimalizálódott. A 2007. évi madártetem-szám-
lálás alapján a védelmi megoldásaink hatékonysága 
97%-os az előző évek adataihoz viszonyítva. A 
legjelentősebb fejlesztést az üvegszál erősítésű 20 
kV-os szigetelőkar jelenti, ami forradalmasíthatja 
az iparágban a távvezetékek madárvédelmi meg-
oldásait, mert ez nemcsak megóvja az áramütéstől 
a madarakat, de még biztonságos beülő helyet is 
biztosít a számukra.

A szabadvezetéki hálózatunkon megtelepedő 
gólyák fészkeit, tartószerkezetre helyezzük a 

vezeték fölé az áramütések elkerülése érdeké-
ben. Ez ideig 550 db veszélytelen gólyafészket 
alakítottunk ki.”

Megújuló energiaforrások  
fejlesztése: 

„A SZEGED UNIVERSITAS, a DÉMÁSZ Zrt. 
és a PICK Zrt. közös kutatási programot indított 
elsősorban a híg sertéstrágyából, bakteriológiai 
gázfermentáció útján való biogáz és végtermékként 
villamos energia és hő előállítására. A kutatások 
a befejező fázisban vannak. A kikísérletezett 
technológia a nyugat-európai biogáz erőműve-
kétől eltérő, annál hatékonyabb biogáztermelést 
biztosít. Az előzetes elemzések gazdaságos zöld 
energia előállítási lehetőséget mutatnak. A kutatási 
projekt során bebizonyosodott, hogy az új tech-
nológiával energianövények is felhasználhatók, 
így a létesítendő biogázerőmű folyamatos alap-
anyag-felhasználása biztosítható. Megkezdődött 
az érdekelt felek között a megvalósításra irányuló 
egyeztetési, tárgyalási sorozat.”  

Szociális felelősségvállalás
„A Démász Társaságcsoport és a munkavállalói 

érdekképviselet, a VDSZSZ Démász tagszak-

szervezete között azonosulva, az EDF csoport 
szociális felelősségvállalásáról szóló megálla-
podásának céljaival létrejött a megállapodás. 
Az EDF csoport szociális felelősségvállalásáról 
szóló megállapodásának értelmében a vállalt 
kötelezettség megvalósítására a Démász Társa-
ságcsoport akciókat dolgozott ki. Ezen akciók 
száma az év során folyamatosan nő, jelenlegi 
száma 37. Az akciók fontosságát az igazgatóság 
értékeli, és minden évre meghatározza a kiemelt 
fontosságúakat. A Démász csoport szociális 
felelősségvállalásáról szóló megállapodás – az 
egyes akciók eredményein túl – legfőbb pozití-
vuma a cégcsoport imázsának kedvező irányú 
alakítása, külső partnerek és a munkavállalók 
irányában egyaránt, mely utóbbi hozzájárul a 
cégcsoport kiegyensúlyozott, nyugodt szociális 
klímája fenntartásához.”

„A Démász vállalatcsoport az akadálymentes 
munkahelyek feltérképezése után akciót indított 
a megváltozott munkaképességű emberek foglal-
koztatási lehetőségeink felmérésére. A gyengén 
látó ügyfelek informálása érdekében a Démász 
Zrt. web-lapját hangos, felolvasó modullal láttuk 
el, így a szükséges fogyasztói információk audio 
formában is elérhetők.”

„Az Európai Unió hosszú távú, fenntartható 
fejlődést megalapozó dokumentuma hat stra-
tégiai problémára összpontosít, amelyek súlyos 
vagy visszafordíthatatlan fenyegetést jelentenek 
az európai társadalom jövőbeni jólétére. Ezek 
között szerepel: a hulladékok mennyiségének 
növekedése.”

„A Dél-magyarországi MÉH Zrt. több évtizedes 
tevékenysége a gazdasági értelmű fenntarthatóság 
ezen területéhez kapcsolódik. A fenntarthatóság 
itt egyszerre jelenti a természeti tőke és a termelés 
megújulásának egyidejűségét. Mégpedig úgy, hogy 
egyfelől a termelés és a természeti tőke összértéke 
megmaradjon, másrészt úgy, hogy közben azért 
a nem helyettesíthető természeti tőke kritikus 
tömege is biztonságban marad.

Az ökológiai mérsékletesség kiterjed tehát a 
gazdaság anyagigényének csökkenésére, illetve 
összetételének módosulására is.”

„A Dél-magyarországi MÉH Zrt. – változó 
néven és szerkezeti formában – 1950 óta fog-
lalkozik a másodnyersanyagként hasznosítható 
hulladékok begyűjtésével, ipari előkészítésével és 
újrahasznosításra történő értékesítésével, a teljes 
dél-magyarországi régióra kiterjedően. Ezzel járulva 
hozzá az anyagok körforgásban való tartásához 
és a természeti erőforrások felhasználásának 
csökkentéséhez. Vagyis cégünk alaptevékenysége 
a fenntartható fejlődést szolgálja.

Soktényezős folyamat lévén ez a tevékenység 
sem nélkülözheti és soha nem is nélkülözhette a 
részfeladatok szintén környezettudatos szemléletét, 
valamint a különböző szintű együttműködéseket. 

Cégünk megszerezte ISO 9002 és ISO 14001 
minősítéseket, ezzel egész belső működésében 
érvényesíti a minőség iránti elkötelezettségét.”

Minőség és környezeti politika
„A Dél-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító 

Zrt. partnereivel együtt biztosítja az élhető kör-
nyezetért felelősséget érző jelenlegi és eljövendő 
generációk számára az újrahasznosítható hulladékok 
gazdaságos körforgását.

• 1950 óta kiemelten fontos számunkra, hogy 
a lakosságnál és a gazdálkodó szervezeteknél ke-
letkező hasznosítható hulladékok minél nagyobb 
arányban a rendszerünkbe kerüljenek.

• Megteremtjük a lakosság és a gyártók számára 
a szelektált hulladék elhelyezését és begyűjtését, 
ezzel hozzájárulunk a mindennapi élethez és a 
működéshez szükséges tiszta környezet kiala-
kításához.

• A feldolgozóipar részére korszerű ipari elő-
készítéssel, kiváló minőségben, környezetkímélő 
módon alapanyagot, többek között vasat, színes-
fémet, papírt, műanyagot biztosítunk.

• Környezetvédelmi szaktanácsadással is segítjük 
az európai uniós követelményeknek megfelelő 
környezet kialakítását.

és a társadalom ,fejlődési és cselekvési lehetősé-
geinek védelmét’.

Az első lényegében itt az életfontosságú és 
egészséget fenntartó környezeti alapfeltételek meg-
óvását és az önálló létezés környezeti biztosítását, a 
második az anyagi szükségletek valamilyen szintű 
kielégítését célozza, végül a harmadikba szociális 
kötőanyagok, az esélyegyenlőség, a részvétel, a 
környezethez köthető elosztási problémák, vagy 
bizonyos „társadalmi erőforrások” (szolidaritás, 
tolerancia) megőrzése sorolható.” 

Hatékonyság és mérsékletesség
„A Dél-magyarországi MÉH Zrt. törekvései is 

ezen több pillérhez igazodnak, amint a minőségi 
és környezeti politikánk is tükrözi. A fenntartha-
tósági programokban a környezeti hatékonyság 
és egyfajta környezeti-fogyasztási mértékletesség 
szükségszerűen összekapcsolódnak.”

„A mértékletesség kapcsán azonban senki 
sem vélheti vesztesnek magát. Ez az átalaku-
lás csak akkor lehetséges, akár még csekély 
mértékben is, ha a fogyasztó világosan felis-
meri, milyen nyereségre tehet így szert. Ennek 
jegyében aktívan részt veszünk a lakosság 
tájékoztatásában reklámkampányok, újság-
cikkek segítségével, valamint a Szegedi Telin 
Televízióval közösen indított Környezetvédelmi 
Magazinműsor által.”

„Cégünk hisz abban, hogy a természetes és az 
épített környezettel való tudatos együttélés készségé-
nek kialakítását már gyermekkorban el kell kezdeni. 
Ennek jegyében szervezünk már megalakulásunk 
– vagyis évtizedek – óta a gyermekek számára 
hulladékgyűjtési akciókat, rendszeres előadásokat, 
városi rendezvényeken környezetvédelmi totót. 
Oktatófilmet forgattunk a hulladékok útjáról, 
melyet térítésmentesen eljuttatunk az oktatási 
intézményekhez.”

„Társadalmi szerepvállalásaink – kultúra tá-
mogatása, egészségügyi prevenciós és rehabi-
litációs programok, szervezetek segítése; olyan 
elektronikai bontóüzemet alakítottunk ki, mely 
alkalmas megváltozott munkaképességű szemé-
lyek foglalkoztatására stb. – szintén szolgálják 
az élhetőbb környezet megteremtését, valamint 
meglévő értékeink megóvását.”

• A tradicionális dél-magyarországi működési 
területen túl tervezzük a begyűjtési, értékesítési 
tevékenység további, országos és határon túli 
kiterjesztését.

• Dinamikus csapatként együtt dolgozunk a 
társaságunk és szolgáltatásaink folyamatos fejlő-
déséért, gazdasági eredményeink növeléséért.

• Szem előtt tartjuk munkavállalóink meg-
becsülését, elkötelezettek vagyunk az egészség-
védelem, a biztonságos munkavégzés, munka-
társaink rendszeres szakmai továbbfejlődése, a 
környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályi 
követelmények maradéktalan betartása és a fo-
lyamatos fejődés iránt.

• Aktív szerepet vállalunk a felnövekvő generációk 
környezettudatos szemléletének formálásában.”

„A fenntarthatósági célt tehát lehet ily módon 
meghatározni: ,az emberi létezés biztosítását’, a 
,társadalom termelési potenciáljának megőrzését’ 

A fenntartható fejlődés és a Dél-magyarországi MÉH Zrt.
(Szemelvények a vállalati dokumentációból)

ÿ
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A kamara, az Enterprise Europe 
Network iroda, valamint a hor-
vátországi Eszéki Gazdasági 
Kamara horvát–magyar üzleti 
találkozót szervezett Szegeden 
április 29-én. A találkozón ötven 
üzletember vett részt horvát és 
magyar oldalról, akik profilra
szabottan keresett partnerekkel 
folytattak üzleti megbeszéléseket. 
A rendezvény résztvevőit Zoran 
Kovačević, az eszéki kamara el-
nöke, valamint dr. Szeri István, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke köszöntötte, 

Szeptemberben nemzetközi 
vásár Banja Lukában
Bosznia és herce-
govinai befekte-
tési lehetőségek
Az ITD Hungary szervezésében 

Budapesten megtartott bosnyák 
befektetési fórumon a Bosznia és 
Hercegovinából érkezett szakembe-
rek felhívták a magyar vállalkozások 
figyelmét a Bosznia és Hercegoviná-
ban rejlő üzleti lehetőségekre. 

A faiparban kitörési pontot je-
lenthet a bútorgyártáshoz használt 
farost lemez gyártása, hiszen ilyen 
lemezeket Bosznia és Hercegovi-
nában nem gyártanak. További fej-
lesztést igényel a parkettagyártás, 
illetve nagy lehetőségek rejlenek a 
biomassza és a faipari hulladékanyag 
felhasználásában. 

A turizmus tekintetében hatalmas 
előnyt jelent a tengerparti térség, de 
a számos fürdő is vonzó befektetési 
lehetőséget jelenthet az érdeklődő 
magyar befektetők részére. Kiemelten 
fontos terület a gyógyturizmuson 
belüli stratégiai partnerség és a ta-
pasztalatcsere is. 

A már említett területeken kí-
vül az alábbi szektorokban várnak 
attraktív befektetési lehetőségek a 
magyar vállalkozókra: energetika, 
építőipar, textil- és bőripar, szállítás, 
mezőgazdaság, élelmiszeripar és a 
bankszektor.

Szeptember elején nemzetközi 
vásárt rendeznek a bosznia és her-
cegovinai Banja Lukában, melyre 
megfelelő érdeklődés esetén a kamara 
delegációt szervez. 

Bővebb információ, érdeklődés: 
Đurović Eva, e-mail:d.eva@csmkik.
hu , tel.: 62/486 987, 142. mellék.

Eredményes a magyar és a szerb gazdasági 
kamara sokéves együttműködése – szögezte 
le május 29-i szabadkai találkozójukon 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint Milos Bugarin, a 
Szerb Gazdasági Kamara elnöke.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a két 
ország közti gazdasági kapcsolatok folya-
matosan fejlődnek, az árucsere-forgalom 
megháromszorozódott az elmúlt három 
évben. Bár a Magyarországra irányuló 
szerb export 21%-kal növekedett, még 
mindig jelentős magyar aktívum jellemzi 
a kétoldalú árucserét.

Milos Bugarin szerb kamarai elnök 
a gazdasági együttműködés jövőbeni 
hangsúlyait az energetika, mezőgazdaság, 
vegyipar területére helyezte, ugyanakkor 
kiemelte az új technológiák elterjeszté-

sének szükségességét, valamint a határ 
menti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének 
fontossággát.

Parragh László, az MKIK elnöke rövid 
áttekintést adott a magyar gazdaság hely-
zetéről, valamint a magyar kamarai rend-
szer működéséről, feladatairól. Kiemelte a 
mindkét kamarában működő magyar–szerb 
tagozat jelentőségét és szerepét a kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok további fejlesztésé-
ben és a kis-és középvállalkozások határon 
átnyúló üzleti kapcsolatépítésében.

A megbeszélésen jelen volt Jójárt Mik-
lós, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gesztorságával működő MKIK 
magyar–szerb tagozatának elnöke, aki 
ismertette a tagozat stratégiáját, eszköz-
rendszerét, valamint az elmúlt években 
végzett tevékenységét. A jövő feladatait 

említve külön felhívta a figyelmet a har-
madik piacon való (pl. Oroszország) közös 
fellépés lehetőségének jobb kihasználására. 
A Szerb Gazdasági Kamara szerb–magyar 
tagozatának titkára, Dragana Muzsdalo a 
két tagozat szorosabb együttműködését és 
az üzleti ajánlatok elektronikus úton történő 
cseréjét szorgalmazta.

A tárgyaló delegáció többek között egyes 
szakágazatok kétoldalú találkozóinak, va-
lamint egy, az orosz piacon történő közös 
fellépést segítő fórum megszervezését tűzte 
ki célul. 

Mindkét fél kiemelte a Szabadkai Re-
gionális Gazdasági Kamara meghatározó 
szerepét a magyar–szerb üzleti kapcsolatok 
fejlesztésében.

Kozsuchné Somogyi Katalin
MKIK magyar–szerb tagozat titkára

Szabadkán találkoztak a magyar és szerb 
országos kamarák elnökei

Horvát–magyar üzletember-
találkozó a kamarában

majd mindketten ismertették saját 
országuk gazdasági lehetőségeit, 
potenciálját. A találkozó legjellem-
zőbb területei a mezőgazdaság, 
valamint a kereskedelem volt.

(A horvát cégek tevékenysé-
gi köre, üzleti érdeklődése az 
Üzleti ajánlatok c. rovatban 
megtalálható.)

Magyar és horvát üzletemberek egymás közt
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Irányok
1. Nagyobb mértékű kutatási-fejlesztési 

befektetések ösztönzése
Ide tartoznak a magánbefektetések is, amelyeket nagyobb 

mértékben piaci alapú finanszírozási rendszerek, például 
kockázatitőke-finanszírozás támogat. Az adókedvezmények 
fontos elemét alkothatják egy ilyen célú politikának, de erő-
feszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy minél kevesebb 
olyan projekt kapjon támogatást, 
ami adókedvezmény nélkül is 
megvalósult volna, és biztosítani 
kell az addicionalitást. Szoros 
kapcsolatot kell kialakítani az 
állami forrásból finanszírozott 
és a magánkutatás között, ennek 
pedig a szellemi tulajdonjogok 
hatékonyabb védelmével kell 
párosulnia.

A tudásépítéshez többet és 
jobban kell beruházni a kuta-
tás-fejlesztés és a humántőke területén. A kutatási-fejlesztési 
kiadások és az oktatás közforrásokból megvalósuló támo-
gatását a jólétre és a növekedésre gyakorolt kedvező hatás 
indokolja.

A kutatási-fejlesztési politikák hatékony működéséhez 
néhány előfeltételnek teljesülnie kell. A pozitív hatások nem 
valósulnak meg, ha bizonyos előfeltételek nem teljesülnek. 
Például szubsztitúcióra kerülhet sor, ha a magánszektor a 
támogatást az adózás csökkentésére használja fel. Az sem 
egyértelmű, hogy a kormányzat a magánszektornál pon-
tosabban ki tudja választani a továbbfejlesztésre érdemes 
kutatási-fejlesztési projekteket, bár ez a probléma kevésbé 
jelenik meg, ha a támogatás adókedvezmény formájában 
valósul meg (a célzott támogatásokkal szemben). De az 
adókedvezmények alkalmazása esetében nagyobb a „tiszta 
veszteség” kockázata, amennyiben a kormányzat olyan kuta-
tási-fejlesztési beruházásokat támogat, amelyek egyébként is 
megvalósultak volna. Ezek az intézményi kockázatok kevésbé 
jelennek meg, ha a magán- és állami szereplők tevékenységét 
támogató környezet veszi körül – beleértve a szellemi tulaj-
don hatékony védelmét, a színvonalas oktatásban részesült 
magasan képzett munkaerőt, a jól működő versenyt és a 
közfinanszírozásból megvalósuló és a magánkutatás közötti 
szoros kapcsolatot.

Biztosítani kell továbbá az egész Európai Unióban az oktatás 
hatásosságát és költséghatékonyságát. Különösen a technológiai 
határhoz közeli országok esetében – ebbe a kategóriába tartozik 
az EU több tagállama is – fokozni kell az új technológiák átvé-
telének képességét, ehhez pedig nagy erőfeszítés szükséges az 
oktatás, különösen a felsőoktatás színvonalának megtartása, és 
ahol lehetséges fokozása területén.

2. Nemzetközi szintű kutatás és oktatási 
intézmények megvalósítása 

A legfelső szintű vezetői és kutatói képességek a gazdaságban 
nagy mértékű innovációt eredményeznek és elősegítik az új tech-
nológiák elterjedését. Több magasan képzett kutatóra van szükség 
a kutatási-fejlesztési tevékenység nagyobb mértékű elterjedéséhez, 
máskülönben az ilyen képességek iránti fokozottabb kereslet csak a 
bérköltségeket emeli meg más befektetési tevékenységek kárára.

3. Egy teljes mértékben működő, nyitott és 
versenyképes egységes piac kialakítása 

Az innováció megerősítéséhez kulcsfontosságú a potenciális piacok 
aktív fejlesztése, többek között a szolgáltatások liberalizációjával, mert 
ezen a területen a legnagyobbak a lehetőségek a termelékenység-nö-
vekedés számára. A rugalmasabb és kevesebb terhet jelentő szabá-
lyozásbeli és intézményi keretek, amelyek könnyen megvalósíthatóvá 
teszik a tevékenység megkezdését, illetve befejezését, dinamikusabb 
és versenyképes üzleti környezetet alakítanak ki. Ez a szolgáltató 
ágazatban, ezen belül is a kiskereskedelemben a legsürgetőbb.

4. Integrált megközelítés előmozdítása  
a munkaerőpiac rugalmasságának  

és biztonságosságának fokozása érdekében 
A modernizált társadalmi és munkaerő-piaci politikák jól össze-

egyeztethetőek a hatékonyság és a méltányosság célkitűzésével. A 
rugalmasságot és a biztonságosságot egyesítő stratégiákat kell kidol-
gozni a foglalkoztatottság és a munkaerő mobilitásának elősegítése 
érdekében a következő egymást erősítő összetevők alkalmazásával: 
I. rugalmas és megbízható szerződéses feltételek, II. az élethosszig 
tartó tanulás átfogó stratégiái, III. hatékony és aktív munkaerő-piaci 
politikák, és IV. megfelelő jövedelemtámogató rendszerek.

5. Az államháztartás minőségének javítása
A versenyképesség szükségszerű fokozása, az adózási feltéte-

lek fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak és az adófizető 
fokozott elvárása azzal kapcsolatban, hogy a közpénzért többet 
kapjon, illetve annak szükséges újragondolása, hogy a gazdaságba 
való állami beavatkozás milyen mértéket érhet el, mind-mind 
olyan erőfeszítéseket tettek szükségessé, amelyek következtében a 
költségvetésekben nagyobb hangsúlyt kapnak a növekedést jobban 
elősegítő tevékenységek és az állami ágazatban az adóbevételek és 
a források elosztása során a fokozottabb hatásosság, és hatékony-
ság fontosabb szerephez jut. Ebbe többek között beletartozik az 
államigazgatások modernizálása, amely kulcsszerepet játszhat a 
kiadások ellenőrzésének biztosítása és a költségvetési konszolidáció 
tekintetében. A stabil államháztartási pozíciók elérése és megtartása 
annak elkerülésével, hogy az államadósságot a magánmegtakarítások 
finanszírozzák, már önmagában is alapfeltétele a magánszektor 
erőteljes és folyamatos tőkeberuházásának. 

(Forrás: EU, Euro Info Service)

Lehetséges kitörési pontok  
az európai gazdaság fejlesztésének útján
Az elmúlt évek során az EU egyes tagállamai reformprogramjaik keretében egymástól füg-

getlenül több alkalommal is bejelentették, és több esetben be is vezették azokat, a folyamat 
teljes sikeréhez szükséges változás még nem következett be sem az egyes országok szintjén, 
sem pedig európai szinten. A növekedést és a munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégia 
hatékony eszköz lehet a gazdasági növekedés előmozdításához. 
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Az új rendezvényt Elekes Zoltán feszti-
váligazgató, a Pálma Reklámstúdió vezetője 
mutatja be: 

A Hungarikum Fesztivált a nyár közepén, 
július 23–27. között kívánjuk megszervezni 
Szegeden, a város több pontján, egyidejűleg 
a Szegedi Szabadtéri Játékokkal. Egy ilyen 
fesztivál, úgy gondoljuk, minőségi kiegé-
szítője lehet a szabadtéri játékoknak, és az 
előadások előtt és után is kiváló időtöltést 
jelent az ideérkezőknek. 

A fesztivál célja, hogy az országban megta-
lálható magyar termékeket, szolgáltatásokat 
bemutassa a hazai és külföldi érdeklődőknek 
egyaránt. Azáltal, hogy bemutatásra kerülnek 
a híres magyar termékek és jellegzetességek, 
a gasztronómia, a népművészet, a kultúra, a 
mezőgazdaság és az állattenyésztés világából, 
bizton állíthatjuk, hogy a fesztivál nagyon 
sokrétű. Terveink szerint a kiállítók között 
nemcsak szegedi vagy dél-alföldi cégek 
képviseltetnék magukat, hanem az ország 
egész területéről várunk vállalkozókat, akik 
szeretnék megismertetni szolgáltatásaikat sze-
gediekkel és az ide látogató turistákkal.

A „Szegedikumokon” keresztül nem tit-
kolt szándékunk Szeged és a Dél-Alföld 
imázsának növelése. Ehhez természetesen 
igyekszünk felhasználni a reklám- és mar-
ketingeszközök széles tárházát.

A fesztivál ideje alatt szeretnénk minden 
korosztály számára vonzó programokat 
kínálni. A gasztronómiai élvezetek mellett 
a fesztiválon színvonalas előadásokkal, 
népzenével, magyar nótával, operettel, 
kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal 
várjuk az érdeklődőket. 

A szegedi Széchenyi téren kapnak majd 
bemutatkozási lehetőséget a gasztronómia 
kiállítói (borászok, pálinkások, magyar alap-
anyagokból készült ételekkel vendéglátósok, 
kézművesek, népi iparművészek). A téren 
a fesztivál ideje alatt nyitva tartana az ún. 
Fröccs Udvar. A belváros 3-4 éttermében a 
vendégeknek lehetősége lesz megkóstolni a 
szürke marhából, mangalicából, libamájból, 
szarvasgombából készült ételeket.

Terveink szerint a téren a Gundel Pala-
csintázó várja az édes ételek kedvelőit. A 
palacsinta mellett a Gundel más termékeit 
is megkóstolhatják és megvehetik a vendé-

Hungarikum Fesztivál Szegeden
Július 23–27.

Szeged az egyik legnagyobb kulturális és turisztikai vonzerővel rendelkező dél-
alföldi település, mely a nyár folyamán számtalan minőségi programmal, színházi 
előadással, ifjúsági rendezvénnyel, fesztivállal várja az idelátogató turistákat, érdek-
lődőket. A nagy látogatottság legfőbb generálója a Szegedi Szabadtéri Játékok. A 
fesztiválprogram most egy új rendezvénnyel, a Hungarikum Fesztivállal gyarapodik 
– a kamara, szakmai védnökséget vállalva, jó szívvel áll a vállalkozás mellé. 

gek. (A Gundel Étteremmel előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk a szegedi megje-
lenésről.)

A téren vagy a Városháza udvarán fel-
állított színpad adna helyet a kulturális 
hungarikumoknak: a Dankó Pista nevével 
fémjelzett cigányzenének, a magyar nótának, 
az operettnek, a néptáncnak és a népzene 
képviselőinek.

A Szegedi Vadasparkban tervezzük a 
magyar állattenyésztés bemutatkozását.

A Móra Ferenc Múzeumban, a Pick Szalá-

mi és szegedi Paprika Múzeumban, a Szent 
István téri víztoronyban (szikvíz), a szőregi 
Rózsa Múzeumban a „Szegedikumok” 
tárgyiasult eszközeit láthatják a fesztivál 
vendégei.

A Somogyi-könyvtárban a hungarikumokról 
szóló könyvek, ritkaságok kiállítása tekint-
hető majd meg.

Fent említett intézményekkel már felvettük 
a kapcsolatot. Tárgyalásokat folytatunk a 
Pick Zrt.-vel, a Halasi Csipke Alapítvánnyal, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel, 
a Csabai Kolbászfesztivál szervezőivel, a 
Bock Pincészettel, a Heimann Pincészettel, 
a Frittmann Pincészettel, Szőregi Rózsa 
Alapítvánnyal.

A hungarikumok mellett magyar minőségi 
termékeknek, szolgáltatásoknak kívánunk 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani.
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2008. június 30-ig kaptak haladékot a vál-
lalkozások, hogy a társasági szerződés (alapító 
okirat) szükséges módosításait végezzék el. 

Időközben az uniós szabályozásnak meg-
felelően 2008. január 1-jétől módosultak 
– részletesebbek lettek a tevékenységi körök, 
melyeket a cégbíróság, illetve az APEH átkó-
dolt, ahol erre lehetősége volt. Ahol egy tevé-
kenységből több tevékenységi kört határoztak 
meg, ott értelemszerűen erre az átkódolásra 
nem nyílt lehetőség, így a tevékenységi körök 
tekintetében a gazdálkodó szervezetnek kell 
a módosításokat elvégezni.

Ha már módosításra kerül sor akkor cél-
szerű olyan módosításokat is elvégezni ame-
lyek megkönnyítik a gazdálkodó szervezet 
lehetőségeit.

1/A Gt. 24. §.-a szerint  a gazdálkodó szerve-
zet ügyvezetője határozott, ötéves időtartamra 
kerülhet megválasztásra. Ettől a társasági 
szerződés eltérhet, tehát határozatlan időre is 
megválaszthatják a vezetőt. Nagyon gyakori 
– főleg a családi jellegű vállalkozásoknál –, 

hogy elfeledkeznek arról , hogy az ügyvezető 
megbízatása lejárt. Ennek pedig olyan következ-
ménye is lehet, hogy egy megkötött szerződés 
érvénytelenné válhat, vagy nem vehet részt 
egy pályázatban, mert nem tudja bizonyítani 
az érvényes törvényes képviselet.

Tehát módosítani kell a szerződést határo-
zatlan időre szólóan.

2. Gyakori eset, hogy a társasági szerződés-
ben a már hatályon kívül helyezett 1997. évi 
CXLIV. törvény konkrét szakaszaira történik 
hivatkozás, miközben már új törvény van 
hatályban, a 2006. évi IV. tv. Az új törvényi 
szakaszokra való hivatkozással kötelező módo-
sítani a szerződést, de most inkább célszerű ha 
a jogszabályi  hivatkozásokat törli a társasági 
szerződésből, és a későbbiekben is mellőzi a 
társasági szerződés a konkrét jogszabályra 
történő hivatkozást.

3. A tevékenységi körök esetében az új szabá-
lyozás szerint szükséges, de egyben elegendő a 
fő tevékenység meghatározása. A többi gyakorolt 
tevékenység esetében elegendő az APEH felé 

bejelenteni a gyakorolt tevékenységeket. Így 
aztán – bár a TEAOR szám felvétele, törlése 
okán a cégtörvény szerint nem jár illeték és 
közzétételi díjjal, de a módosítást ügyvéddel 
kell elvégeztetni, tehát végül is kiadással jár, míg 
ha csak az APEH felé történik a módosítások 
bejelentése, akkor az könyvelői feladat.

4. Célszerű a társasági törvényt átnézetni 
abból a szempontból is – jogi képviselővel 
történő konzultációval –, hogy a törvényben 
hivatkozott alternatív lehetőségekkel való élést 
érdemes-e a társasági szerződésbe beépíteni. 
Csak egy példát említek: a betéti társaságok 
esetében, a társasági szerződésben lehet ki-
kötni, hogy a társaságot a kültag is jogosult 
képviselni. Gt. 109. §.

A korlátolt felelősségű társaságok eseté-
ben számos új lehetősége van a tagoknak az 
üzletrészek értékesítésére. Ezekkel azonban 
csak akkor lehet élni, ha társasági szerződés 
erről kifejezetten rendelkezik.

Dr. Horváth Károly 
ügyvéd, a CSMKIK jogi képviselője

Mint arról a Futár januári számá-
ban már hírt adtunk, a korábban 
alkalmazott tevékenységi kódok 
( TEÁOR ’03) helyébe január 1-
jétől új (TEÁOR ’08) tevékenységi 
kódok és ennek megfelelő szak-
makódok léptek. A tevékenységi 
besorolások módosítását az admi-
nisztratív nyilvántartásokban is át 
kell vezetni, az átsorolás minden 
gazdasági szervezetet érint.

Az APEH és a cégbíróság nyil-
vántartásaikban már átkódolták 
azokat a tevékenységeket, amelyek 
TEÁOR száma automatikusan 
átfordítható. A tevékenységek egy 
jelentős részénél azonban ez nem 
lehetséges, mert pl. ha egy TEÁOR 
’03-as tevékenységi kód helyébe 2, 
vagy ennél is több új kódszám lép, 
ott a hivatalok nem tudják eldön-
teni, hogy az adott vállalkozásra 
melyik új kód vonatkozik, ezért 
ezekben az esetekben az átsorolást 
magának a vállalkozásnak kell 
elvégeznie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azo-
kat a tevékenységeket, amelyek régi 
TEÁOR kódja automatikusan nem 
sorolható át, a vállalkozásoknak 
kell bejelenteni az APEH-hez, 
valamint társas vállalkozásoknak 
az illetékes cégbírósághoz, egyéni 
vállalkozóknak pedig a körzetköz-
ponti jegyzőhöz, legkésőbb 2008. 
július 1-jéig.

Az APEH-hez történő bejelentés 

Határidő: július 1.!

Új TEÁOR kódok bejelentése

változás bejelentő nyomtatványon 
(08T201) történik, amely letölthető 
az APEH honlapjáról. Abban, hogy 
az adóhivatal a vállalkozás mely 
tevékenységeit sorolta már át az új 
TEÁOR kódokra, segítséget nyújt-
hatnak az ügyfélkapun keresztül 
elérhető törzsadatok (elérési út: 
magyarorszag.hu – adó- és járu-
lékbevallás – e-Bev szolgáltatások 
– lekérdezések – törzsadatok). 
Az APEH-től kapott információ 
szerint a törzsadatokban szereplő 
azon tevékenységeknél, ahol az ér-

vényesség kelténél, 08. 01. 01., vagy 
ezt követő dátum szerepel, ott az 
átsorolást a hivatal automatikusan 
már elvégezte, ahol ennél korábbi 
dátum van, ott az új tevékenységi 
kódokat a vállalkozásnak kell be-
jelentenie július 1-jéig.

A társas vállalkozások esetében 
a tevékenységi kód változás beje-
lentése a cégbírósághoz társasági 
szerződés módosítással történik, és 
ha csak emiatt módosul a társasági 
szerződés, akkor nincs illeték- és 
közzétételi díjfizetési kötelezettség. 

A társasági szerződés módosítás-
ról praktikus tanácsokat külön 
cikkünkben olvashatnak.

Azon egyéni vállalkozások ese-
tében, ahol a tevékenységi kód 
automatikusan nem fordítható 
át, új vállalkozói igazolványt kell 
igényelni a területileg illetékes 
okmányirodában 2008. július 1-
jéig. Ha a tevékenységi kódokon 
kívül más adat nem változik, akkor 
a vállalkozói igazolványért nem 
kell fizetni.

Kürti Klára

Praktikus tanácsok társaságoknak a TEÁOR módosítása során
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Az elmúlt hónapok tagozati és 
kistérségei ülései között egy sem volt 
olyan, amelyen ne központi kérdésként 
szerepelt volna a szakképzés helyzete, 
már a gazdasági versenyképességére 
is komoly veszélyt jelentő színvonala, 
strukturális problémái. Joggal merült 
fel mindenhol a kérdés: mit tesz ebben 
a helyzetben a kamara. A kérdést 
Szügyi Györgynek, a kamara oktatási 
és szakképzési bizottsága elnökének 
továbbítottuk. 

– Az MKIK szerepvállalása a hazai 
szakképzés megújításában komoly 
partnerségre talált az elmúlt néhány 
évben, főleg a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium vezetőiben, de a többi 
minisztérium is elismeri a kamarák 
hasznosítandó szerepét. Mindezt az 
is megerősíti, hogy az országos ka-
marai tanácsadói hálózat működését 
a kormány finanszírozza. Ezek ugyan 
még évről évre pályázandó összegek, 
de a közjogi feladatok ellátása finan-
szírozásának szükségességét igazából 
senki nem vonja kétségbe.

– Minderre azért van nagy szük-
ség, mert a rendszerváltást követően 
a magyarországi szakképzést komoly 
kihívások érték. A gyakorlati kép-
zést ugyanis a legtöbb szakmában a 
nagy- és középvállalatok gyakorlati 
képzőhelyeire alapozták, s azok tönkre-
menetelével a gyakorlati képzés színtere 
felszámolódott. A meglévő ingatlan- és 
eszközbázison alakultak ugyan gyakor-
lati képzést végző vállalkozások (ilyen 
például a Baustudium is megyénkben), 
de a megyei, illetve regionális tanulói 
létszám fejlesztését már nem végezte 
központi szervezőerő. 

Beiskolázás – maradékelven
– A folyamatra károsan hatott az 

is, hogy a „tudásalapú társadalom” 
égisze alatt a felsőfokú intézmények 
(a finanszírozási helyzetük megoldása 
érdekében különösen intenzíven) az 
egyetemi, főiskolai tanulmányok irányá-
ba szívták el a hallgatók továbbtanulási 
lehetőségét.

– Ezzel párhuzamosan sajnos a 
társadalmi értékítélet a szakmunka 
presztízsének csökkenéséhez vezetett, 
így a szakiskolai és szakközépiskolai 
beiskolázások egyre inkább a „mara-
dékelv” irányába tolódtak. Sajnos ezt a 
helyzetet tovább rontották a közoktatás 
eközben jelentkező nehézségei, melynek 
következtében a szakképzésbe belépő 
tanulók gyenge felkészültsége előre 
vetíti a gyenge tanulói teljesítményeket. 
Ezen átmenet ellentmondásai komoly 

Szügyi György: Tizennyolc év struktúrát lebontó munkáját nem hozhatjuk helyre egy-két év alatt!

Ellentmondások, dilemmák, lehetőségek 
a hazai felnőtt- és szakképzésben!

minőségromlást eredményeztek nap-
jaink frissen végzett szakmunkásainak 
felkészültségében. 

– Társadalmi szinten az is a nehézségek 
fokozódását eredményezte, hogy az OKJ 
(Országos Képzési Jegyzék) szakmastruk-
túráját is többször át kellett dolgozni, 
miközben a szakképzés egyre erősödő 
területe, a felnőttképzés jelentősebb 
részarányt kezdett képviselni. Miután 
ezen szakmákat több szakminisztérium 
felügyelte, így nem alakult ki az egységes 
követelményrendszer, az egységes tanulási 
folyamat, de az elmélet-gyakorlat aránya 
is jelentős eltérést mutatott a minisztéri-
umoktól függően.

Regionális együttműködés
– Ez az igen ellentmondásos és már-

már kritikus helyzet, az azt felismerő 
szereplők részéről váltást eredménye-
zett: a gazdaság szakember-igényé-
nek előrejelzését és annak minőségi 
kielégítését tűzték ki célul. Ebben a 
módszerváltó folyamatban vállalt a 
kamara kiemelkedő szerepet, melyre a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
vezetői támogatólag reagáltak. Ennek 
keretén belül alakultak meg ez év elején 
a szakképzés regionális irányainak és a 
szakmák arányainak megállapításáért 
felelős regionális fejlesztési és képzé-
si bizottságok. Természetesen bárki 
gondolhatja, hogy egy újabb bizottság 
nem valószínű, hogy a megoldást ezen 
összetett helyzetben egyedül jelentheti, 
de az új felállás (a gazdaság képviselői, 
munkaadók és munkavállalók szer-
vezeteinek képviselői) és a kamarák 
által betöltött új szerep (a gazdaság 
igényeinek felmérése, regionálisan 
optimális szerkezet kialakítása, azaz 
a keresletvezérelt képzési struktúra 
meghatározása és az optimum szerinti 
finanszírozás biztosítása) komoly esélyt 

jelenthet a változások jó irányba történő 
terelésére.

– Mindez azért hozza a kamarákat 
éles helyzetbe, mert az elmúlt 18 év előbb 
felsorolt tendenciái, zavaros és ellentmon-
dásos hatásai még évekig éreztetni fogják 
hatásukat, s nehezíteni fogják a változás 
értelmének és hasznának elfogadtatását, 
tudatosítását az érintettek között.

A puding próbája
– Ezzel együtt azonban a kereslet 

pontos meghatározása után a tervbe vett 
akciók eredményességét a gyakorlatnak 
kell igazolnia, s reményünk szerint ez 
meg is történik majd. Társadalmi szem-
léletváltozást szükséges elérnünk ugyanis 
a szakmák presztízsének növelésével, 
az egyéni karriertervek szakmákhoz 
történő illesztésével, a szakmagazdagítás 
és technológiai fejlesztés várható trendjei 
mellett annak hiteles ígéretével, hogy a 
társadalmi munkamegosztásban a szak-
mák értékteremtő szerepének nemcsak 
hangoztatott, hanem életjövedelem 
szintjén is valószínűsített társadalmi 
szintű honorálása is megtörténik.

Húsz év múlva
– Mindez azonban csak igen hatékony 

és célirányos társadalmasítás mellett 
valósulhat meg, hiszen egy felmé-
rés alapján ma még általános, hogy a 
szakmák tanulását elkezdők körében a 
„Milyen lesz egy napom 20 év múlva?” 
kérdésre még a tanulók elsöprő többsége 
az éppen tanulni elkezdett szakmájáról 
gyakorlatilag semmit nem nyilatkozik. 
Többek között ez azt jelzi számunkra, 
hogy nem a személyes karrierjének 
szerves részeként éli meg a szakma 
tanulását, a szakma művelését. 

– Külön társadalmi kommunikációt 
igénylő gond az is, hogy a felsőfokú intéz-
mény oklevelével (papírjával?) a zsebében 

hányan gondolják úgy, hogy „melósként” 
már szakmai munkát (értékteremtő szak-
mát gyakorolva) nem kívánnak végezni. 
Természetesen ehhez olyan gyakorlatokat 
is szükségesnek látszik bevezetni, mint a 
szakma „mesterének” társadalmi elisme-
rése például az alapján is történjen meg, 
hogy mely „munkaremek” mely mester, 
vagy mely iskola vagy irányzat szakmai 
minőségét fémjelzi. 

Lelkes jobbítók
– Ezen az úton indultunk el az Ok-

tatási, Szakképzési és Mestervizsga 
Munkabizottságunk utóbbi ülésein, ahol 
a megyei és a régió fenti feladataiban 
érintett szakemberek voltak meghívott 
előadóink, vendégeink. Juhos János, 
a Regionális Fejlesztési és Képzési 
Bizottság (RFKB) regionális kamará-
inak jelöltjeként kinevezett társelnök, 
Kovács Kálmán, a Csongrád megyei 
önkormányzat szakképzési ügyeiért is 
felelős alelnöke, Kardos János a Szeged 
MJV önkormányzatának irodavezetője, 
és a szakképzési ügyekért felelős önkor-
mányzati programvezetők. A február 4-i 
és az április 14-i bizottsági ülésünkön a 
fenti helyzet elemzésén túl igyekeztünk 
kialakítani azon együttműködési formá-
kat is, melyek mielőbb eredményesen 
tudják kezelni az esetlegesen keletkező 
hiányszakmák felszámolását, a kiala-
kuló túlképzés csökkentését, az immár 
egységesítés irányába haladó Csongrád 
megyei szakképzési stratégia illesztését 
a regionális szakképzési stratégiába. 

– A bírálat mindig párosul a jelek, 
eredményesebb módszerek, megoldások 
javaslataival, így nem csupán önkri-
tikusak, hanem közös cél eléréséért 
küzdők is vagyunk, s lelkes jobbítók 
nélkül ez nem képzelhető el! – zárta 
gondolatait Szügyi György.

Ő. F.

Újítók a szakképzésben: Jójárt Miklós, Szügyi György, Juhos János, Orcsik Sándor és Tokodi Ferenc 
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A Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
(SZKTV) országos döntőjére 15 
szakmában (asztalos, ács-állványozó, 
bőrdíszműves, cukrász, épületburko-
ló, férfiruha-készítő, nőiruha-készítő, 
fodrász, kozmetikus, kárpitos, kő-
műves, pincér, szakács, szobafestő-
mázoló és tapétázó, villanyszerelő) 
összesen 145 tanuló versengett, 66 
szakképző iskolából. A két nap alatt 
a fesztiválon közel tízezer látogató 
volt, ebből nyolcezer diák vidékről, 
külön buszjáratokkal érkezett. 

Az országos versenyt dr. Lamperth 
Mónika szociális és munkaügyi mi-
niszter asszony és dr. Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke nyitotta meg. A versenymunkák 
elkészítésének folyamatát a látogató kö-
zönség figyelemmel kísérhette. Minden 
versenyző a részvételről emléklapot 
kapott, emellett  a szakmai záróvizsga 
alól felmentésben részesülnek azok 
a tanulók, akiknek a teljesítménye 
elérte a 60%-os követelményszintet. 
A díjátadó ünnepséget április 25-
én tartották, amelyen a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium részéről 
dr. Tarcsi Gyula államtitkár, illetve dr. 
Parragh László kamarai elnök tartott 
ünnepi beszédet. 

A verseny első helyezettje és fel-
készítő tanára 100-100 000 forint,  a 
második helyezettje és felkészítő 
tanára 75-75 000 forint, a harmadik 
helyezettje és felkészítő tanára 50-

Száz-százezer forint a legjobbaknak

Jövőre már 27 szakmában rendez 
Szakma Sztár Fesztivált a kamara  
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium támogatásával április 23–25-én rendezte meg 
a kamarának gondozásra átadott 15 szakmában a nappali 
tagozaton végzős tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny (SZKTV) országos döntőjét Budapesten, a Hungexpo 
Budapesti Vásárközpont területén, nagyszabású „Szakma Sztár 
Fesztivál” programjaiba ágyazva az eseményt. Újdonságnak 
számít az is, hogy az elődöntőket a területileg illetékes megyei 
kamarák szervezték és bonyolították le. Az MKIK minden 
marketingeszközt bedobott a szakmunkáspálya népszerűsíté-
séért. A szakmai versenyek mellett sor került a szakképzésben 
érintett cégek, valamint a pályaválasztásban érintett iskolák 
kiállítására, és szakmai előadásokra is. 

50 000 forint értékű díjat kapott. 
Ezen felül minden szakmában a 
rendezvényt szponzoráló vállalko-
zók, szakmai és érdekképviseleti 
szervezetek jóvoltából különdíjak 
átadására is sor került. A verseny 
sikerét közvetlenül 415 fő szakértő, 
szervező és versenyző, illetve 242 

szervezet (szakiskolák, támogató 
vállalkozások, kiállítók) támogatta. 
A fesztivál jelentős mértékben járult 
hozzá a fizikai szakmák társadalmi 
megbecsültségének, elismertségének 
és vonzerejének növeléséhez, a szak-
munkás pályamodell bemutatása és 
népszerűsítése révén. 

A kamara  2009-ben ismét 
megrendezi a Szakma  Kiváló 
Tanulója Versenyt. A minisztéri-
um támogatja, hogy a versenyben 
szereplő 15 szakma újabb 11-gyel 
bővüljön. Így az MKIK jövőre 
26 gyakorlatigényes szakmával 
rendezheti meg a Szakma Sztár 
Fesztivált.

A koncentrálás a szakácsoknál is elengedhetetlen.Munkában a kozmetikustanulók.

Az épületburkolásban szerepelt a legjobban Csongrád megye. 

Lamperth Mónika és Parragh László az ácstanulók munkájával ismerkedik.

Az országos döntő 
Csongrád megyei 

helyezettei 
Épületburkoló: 1. Marhás 

Dávid, Kalmár Zsigmond Ipari 
Szakközépiskola (Vásárhely) 
– felkészítő tanár Széphegyi 
Lászlóné.

Villanyszerelő: 9. Berta Bence 
István, Zsoldos Ferenc Szakközép- 
és Szakiskola (Szentes) – felkészítő 
tanár Munkácsi Ferenc.

Asztalos: 9. Marton Sándor, 
Kalmár Zsigmond Ipari SZKI, 
(Vásárhely) – felkészítő tanár 
Horga Péter.

Cukrász: 11. Süke Mária, 
Krúdi  Gyula Szaközép- és 
Szakiskola (Szeged) – felkészítő 
tanár Siket Györgyné.

Ács-állványozó: 11. Somogyi 
Róbert, Szeged-móravárosi 
Szakközép- és Szakiskola (Szeged) 
– felkészítő tanár Papp Imre.
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Csehország

0806-01 Mezőgazdasági terményekkel 
kereskedő cseh cég mák importőröket 
keres.

Kapcsolat: Lenka Coufalová, Vega 
Vita Brno, s.r.o., Csehország, 636 00 
Brno, Bělohorská 143, tel.: + 420 533 
446 260, fax: +420 533 446 262, web: 
www.vegavitabrno.cz

Horvátország:
0806-02 Takarmány, gabona és vető-

mag nagykereskedelmével foglalkozó 
horvát cég napraforgó- és repcepelletet, 
korpát, lucernát, kukoricát, búzát, ár-
pát vásárolna, illetve búzát, kukoricát, 
lisztet, kukoricadarát és vetőmagot 
kínál eladásra.

Kapcsolat: Josipa Resler, ROMB d.o.o., 
cím: B. Radića 6, 31 500 Našice, Hrvatska, 
tel.: 00385 31/614 543, fax: 00385 31/613 
494, e-mail: romb1@os.t-com.hr

0806-03 Növényvédő szerekkel, 
öntözőrendszerek tervezésével, ösz-
szeszerelésével foglalkozó horvát cég 
üvegházhoz használt UVS fóliákat, ön-
töző rendszereket szeretne beszerezni 
Magyarországról.

Kapcsolat: Mirko Maletić, PŠENO d.o.o., 
cím: Osječka 164 a, 31 221 Josipovac, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/355 165, fax: 
00385 31/356 339, e-mail: pseno@pseno.
hr, web: www.pseno.hr

0806-04 Tranzit nagykereskedelemmel 
foglalkozó horvát cég kukoricát, árpát, 
búzát, rozst, zabot, szóját, napraforgót, 
repcét, lucerna- és napraforgó pelletet, 
napraforgó pogácsát, valamint takar-
mánylisztet vásárolna, illetve ugyan-
ezeket, szeletelt cukorrépát, cukrot és 
olajat adna el.

Kapcsolat: Željka Žinić, MAKRONI 
d.o.o., cím: Zagrebačka 4, 31 000 Osijek, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/213 50, 208 888, 
fax: 00385 31/213 502 

0806-05 Kikötői és raktározási te-
vékenységgel és építőanyag-kereskede-
lemmel foglalkozó horvát cég folyami 
szállítmányozási, kikötői áruátrakodási 
és speditőr szolgáltatásokat nyújtó, illetve 
építőanyagot kínáló cégekkel venné fel 
a kapcsolatot.

Kapcsolat: Tanja Romolić, LUKA 
TRANZIT d.o.o., cím: Vukovarska 229 
b, 31 000 Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 31/ 
515 100, fax: 00385 31/515 111, e-mail: 
luka@lukatranzit.hr, web: www.lukatranzit.
hr, www.nexe.hr

0806-06 Mezőgazdasági termékek 
gyártásával, feldolgozásával, takar-
mánygyártással, mezőgazdasági gépek 
javításával, farmgazdálkodásban hasz-
nált felszerelések összeszerelésével, és 
szállítmányozással foglalkozó horvát 
cég lucernapelletet, takarófóliát, frissen 
sózott sertés vakbelet, takarmányada-
lékokat, bálázó hálókat, illetve üsző-
ket (hízó és tejelő típusú) szerezne be 
hazánkból.

Kapcsolat: Dario Tortić, BELJE d.d, 
cím: Industrijska zona 1, Mece, 31 326 
Darda, Hrvatska, tel.: 00385 31/790 100, 
fax: 00385 31/ 790 224, e-mail: dario.
tortic@belje.hr, web: www.belje.hr

0806-07 Építőanyag gyártásával és szál-
lítással foglalkozó horvát cég euroterm 
termékeket kínál eladásra.

Kapcsolat: Mira Dubravac, OPEKA 
d.o.o., cím: Vukovarska 215, 31 000 Osijek, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/540 037, fax: 00385 
31/ 540 039, e-mail: info@opeka.hr

0806-08 Mezőgazdasági termeléssel, 
takarmánygyártással, tej és húsgyártás-
sal, valamint ezek nagykereskedelmével 
foglalkozó horvát cég kukoricát, nap-

raforgót, lucernapelletet és virágföldet 
vásárolna.

Kapcsolat: Tajana Bocor, PZ OSATINA, 
cím: K. Tomislava bb, 31 402 Semeljci, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/856 999, fax: 00385 
31/856 045, web: www.osatina.hr

0806-09 Növényizsír- és olajgyár-
tással foglalkozó horvát cég napra-
forgót és repcét vaásárolna fel, illet-
ve napraforgópogácsa-, olajrepce -és 
finomítottolaj-vásárlókat keres.

Kapcsolat:  Stjepan Komar,  IPK 
TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o., cím: 
Ulica grada Vukovara 18, 31 431 Čepin, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/226 444, fax: 00385 
31/226 440, e-mail : direktor@uljara.hr, 
web: www.uljara.hr

0806-10 Gabonaféléket (búza, kukori-
ca, árpa, zab, rozs, napraforgó, olajrepce) 
feldolgozó és azokkal kereskedő horvát 
cég beszállítókat keres.

Kapcsolat: Blaženka Knjaz EXISTIMARE 
d.o.o., cím: Kapucinska 44/I, 31 000 Osijek, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/202 698, fax: 
00385 31/202 697

0806-11 Alumínium és PVC nyílás-
zárók horvát gyártója vásárlókat keres 
termékei számára, illetve vasalatokat 
szerezne be.

Kapcsolat: Anđelko és Lidija Tanazović, 
ESTERA d.o.o., cím: Osječka 79, 31 207 
Tenja, Hrvatska, tel.: 00385 091 579 43 
96, fax: 00385 31/503 203

0806-12 Mezőgazdasági termékekkel 
kereskedő horvát cég lucerna-, napra-
forgó-, és száraz szeletelt cukorrépa 
pelletet, rozst, zabot, vetőmagot, gyü-
mölcsfákat, valamint rózsaültetvényeket 
vásárolna.

Kapcsolat: Dario Balić, KONTAKT 
d.o.o., cím: Ljudevita Posavskog 24, 31 
000 Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 31/ 208 
111, fax: 00385 31/ 208 222 

0806-13 Papírt és karton csomagoló-
anyagokat gyártó horvát cég karton cso-
magolótálcái számára keres vevőket.

Kapcsolat: Georgina Jačikić, BELIŠĆE 
d.d., cím: Trg A. Starčevića 1, Belišće, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/516 653, 516 251, 
fax: 00385 31/516 266, e-mail: georgina.
jacikic@belišće.hr, web: www.belisce.hr

0806-14 Betoncserép gyártásával 
és eladásával foglalkozó horvát cég 
vásárlókat keres.

K a p c s o l a t :  K a r o l i n a  K r i j a k , 
MEDITERRAN CRIJEP D.O.O., cím: 
Marije Jurić Zagorke 21, Šumarina 
– Beli Manastir, Hrvatska, tel.: 00385 
31/700 491, fax: 00385 31/700 352, e-
mail: info@mediterran.hr, web: www.
mediterran.hr

0806-15 Horvát nagykereskedő cég 
iskolafelszerelést, irodai felszerelést, 
ajándéktárgyakat, dísztasakokat, eleme-
ket szerezne be Magyarországról.

Kapcsolat: Tihomir Maršić, OSJEČKA 
TRGOVINA PAPIROM EXPORT-IM-
PORT D.O.O., cím: Kneza Trpimira 
4, 31 000 Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 
31/207 540, fax: 00385 31/207 547, e-
mail: otp@otp.hr

0806-16 Szerszámok, felszerelések 
és gépek horvát nagykereskedője fém-
megmunkáló felszereléseket és gépeket 
kínál eladásra, illetve gyémántszerszámot 
vásárolna.

Kapcsolat: Zdravko Šimić, CENTAR 
ALATA D.O.O., cím: a. Waldingera 1a, 
31 000 Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 
31/310 410, fax: 00385 31/369 990, e-
mail: info@centar-alata.hr, web: www.
centar-alata.hr

0806-17 Női-, férfi divatruházat gyár-
tásával foglalkozó horvát cég szöveteket, 

béléseket, varrófelszerelést szerezne 
be.

Kapcsolat: Vjekoslav Pirić, SLAVONIJA 
MK D.D., cím: Vinkovačka 68, 31 000 
Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 31/273 191, 
fax: 00385 31/273 828

0806-18 Építőanyagokat gyártó horvát 
cég téglát, cserepet és kerámiacsempét 
adna el, valamint befektetőket és diszt-
ribútorokat keres.

K ap c s o l a t :  D o m a g o j  S o u k u p, 
SLAVONIJA D.O.O. INDUSTRIJA 
GRAĐEVNOG MATERIJALA, cím: Braće 
Radića 200, 31 500 Našice, Hrvatska, tel.: 
00385 31/227 367, fax: 00385 31/613 772, 
e-mail: domagoj.soukup@nexe.hr

0806-19 Temetkezési szolgáltatáso-
kat nyújtó horvát cég saját gyártású 
koporsókat és koporsótextileket adna 
el, illetve ezekhez alapanyagokat (fa, 
textil) vásárolna.

Kapcsolat: Adrijan Farkaš UKOP 
D.O.O., cím: Vinkovačka 63 d, 31 000 
Osijek, Hrvatska, tel.: 00385 31/272 966, 
fax: 00385 31/273 655, e-mail: ukop@ukop-
osijek.com

0806-20 Kender- és polipropilén 
termékek nagykereskedelmével foglal-
kozó horvát cég kenderköteleket, illetve 
propilénből készült kötözőanyagokat, 
köteleket, és fóliát vásárolna.

Kapcsolat: Zdravko Stanić, CANABIS 
D.O.O., cím: Bostanci 1, 31 553 Črnkovci, 
Hrvatska, tel.: 00385 31/645 000, fax: 
00385 31/645 000

Magyarország
0806-21 Egyedi gépeket gyártó gyön-

gyösi vállalat portálmarógépet (min. 
hossz 8 m, szél.: 1,2 m, mag. 1 m), vagy 
horizont marógépet (hossz 9-10 m, szél. 
1 m, mag. 2-3 m) szerezne be.

Kapcsolat: Horváth Tamás, Mátra Gépi-
pari Kft., tel.: 37/507-171, fax: 37/507-173,
e-mail: horvath.tamas@matragepipar.hu, 
web: www.matragepipar.hu

Lengyelország
0806-22 Építőipari rácsszerkezetek 

lengyel gyártója építőipari cégeket, 
kereskedelmi partnereket keres. 

Kapcsolat: Anna WARUGA, CISSARZ 
CONSULTING Sp. z o.o., cím: Pl-44-200 
Rybnik, ul. Raciborska 7a., tel.:/-48-81/-
749-0050, 710-2920, fax: 749-0051, e-mail: 
a.waruga@alfapolaris.com,  web: www.
DomAmetyst.com, www.KingSizeOutdoor.
com, www.HalaKorund.com  

0806-23 Fröccsöntött műanyag 
tárgyak, üvegtárgyak, reklámtárgyak 
lengyel gyártója kereskedelmi partne-
reket keres.

Kapcsolat: Aleksandra JUSZCZAK, P.P. 
H. NOEX, cím: Pl-62-052 Komorniki, ul. 
Fabianowska 128., tel./fax: /+48-61/-810-
8815, 810-8821, e-mail: ola@noex.com.pl, 
web: www.noex.com.pl  

0806-24 TRRIO homokzsáktöltő gép 
lengyel gyártója árvízvédelmi szerveze-
tekkel venné fel a kapcsolatot.

Kapcsolat: Filip MICHALCZEWSKI, 
PPHU PLEXIFORM, cím: Pl-84-207 
Koleczkowo, Bojanowo 69. Kereskedelmi 
iroda: Pl-03-301 Warszawa, Jagiellońska 
74., tel./fax: /+48-22/-675-4047, tel.: 675-
5604, mobil: /+48-602/-133-444, e-mail: 
filip.michalczewski@trrio.pl, fm@trrio.
pl, web: www.trrio.pl

0806-25 Lengyel gyártó cég alumíni-
umhulladékot keres.

Kapcsolat: Grzegorz BARTUŚ, ECO 
SERWIS Sp. z o.o., cím: Pl-31-358 Kraków, 
ul. Jasnogórska 1., tel.: /+48-12/-626-
3105, fax: 626-3107, e-mail: grzegorz.
bartus@ecoserwis.pl, e-mail: info@ecoserwis.
pl, web: www.ecoserwis.pl

0806-26 Hidromasszázs kádak, ka-
binok, panelek lengyel gyártója keres-
kedelmi partnereket keres. 

Kapcsolat: Dariusz ŁATKOWSKI, 
TECHNIK INDUSTRI Sp. z o.o., cím: Pl-
72-320 Trzebiatów, ul. Kołobrzeska 24., tel.: 
/+48-91/-387-3361, fax: 387-3361, e-mail: 
kontakt@technic.pl, latkowski@technic.
pl, web: www.technic.pl  

0806-27 Autógumi értékesítésére 
specializálódott lengyel cég kereskedelmi 
partnereket keres.

K a p c s o l a t :  O l g i e r d  S K R Ę T, 
HANDLOPEX S.A., cím: Pl-35-082 
Rzeszów, ul. Wetlińska 4., tel.: /+48-
17/-860-4347, fax: 860-4311, e-mail: 
o.skret@handlopex.pl,  web: www.
handlopex.pl  

0806-28 Lengyel cég műanyag újra-
hasznosító vállalatokat keres.

Kapcsolat: Wojciech DOMAŃSKI, 
Firma DUET, cím: Pl-88-100 Inowrocław, 
ul. Batkowska 8., tel.: /+48-52/-353-0711, 
e-mail: wdduet@wp.pl 

0806-29 Lakkok, festékek, bevonat-
rendszerek, áramvezető festékek len-
gyel gyártója kereskedelmi partnereket 
keres.

Kapcsolat: Dariusz OKOŃSKI, ALMA-
COLOR Sp. z o.o., cím: Pl-83-140 Gniew, ul. 
Krasickiego 8., tel./fax: /+48-58/-535-2285, 
535-2690/ 24, e-mail: almacolor@almacolor.
pl, web: www.almacolor.pl  

0806-30 Lengyel kereskedelmi cég 
vegyipari alapanyagok gyártóival, forgal-
mazóival venné fel a kapcsolatot.

Kapcsolat: Jarosław ZEMBALA, 
GRACHEM Polska Sp. z o.o. (Hendri-
Gras Chemikals B.V.), cím: Pl-05-500 
Piaseczno, ul. Kosodrzewiny 1. tel.: 
/+48-22/-716-9205, fax: 716-9211, e-
mail: jarek@graschem.pl, web: www.
gras-chem.com  

0806-31 Kárpitos bútorok (kanapé, 
fotelek, sarokgarnitúrák) lengyel gyártója 
kereskedelmi partnereket keres.

Kapcsolat: Marek ZAWIŚNIEWSKI, 
POLDEM Sp. z o.o. cím: Pl-91-072 Łódź, ul. 
Legionów 93/95., tel.: /+48-42/-633-8464, 
fax: 633-8200, e-mail: marek@poldem.pl, 
web: www.poldem.pl  

0806-32 Könnyűatlétikai sportszerek, 
turisztikai felszerelések lengyel gyártója 
kereskedelmi partnertereket keres.

Kapcsolat: Janusz BARANEK Firma 
BARANEK SPORT, cím. Pl- 95-080 
Tuszyn, ul. Chłopickiego 14., e-mail: 
blink@vip.e.pl, web: www.webmedia.
pl/baranek/  

Líbia
0806-33 Líbiai vállalat érdekelt ma-

gyarországi cementgyár, mészkőterme-
lő üzem, aszfaltozó üzem, építőipari 
segédanyagokat előállító üzem, tégla-
gyár, valamint kórházi segédeszközö-
ket, gyógyszereket gyártó vállalatok 
megvásárlásában.

Kapcsolat: Peter Mäsgen (Németország), 
e-mail: peter-maesgen@web.de

Portugália
0806-34 Sertéshús készítmények 

gyártásával foglalkozó portugál cég 
importőröket keres Európa-szerte.

Kapcsolat: Centro de Informação Europe 
Direct do Alto Alentejo, tel.: (+351) 268 
626511, fax: (+351) 268 626512, e-mail: 
europedirect@esaelvas.pt

Szenegál
0806-35 Szenegáli vállalat 12 000 

tonna állateledelt vásárolna tehenek és 
baromfi számára (25 és 50 kilós zsákokba 
csomagolva).

Kapcsolat: Peter Mäsgen (Németország), 
e-mail: peter-maesgen@web.de
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2008 június 15Üzleti ajánlatok
Jogszabályfigyelő

Közlemény az alkalmazható 
üzemanyagárakról

2008. június 1-je és június 
30-a  között alkalmazható üzem-
anyagárak:

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ-95 ólmozatlan motor-

benzin 302Ft/l
Gázolaj 317 Ft/l
Keverék 325 Ft/l
LPG autógáz 187 Ft/l
Zárjegy
A pénzügyminiszter 11/2008. 

(V.9.) PM rendelete a zárjegy 
alkalmazásának, a zárjeggyel való 
elszámolásnak a részletes szabá-
lyairól szóló 36/1997. (XI.26.) 
PM rendelet módosításáról rész-
letesen a Magyar Közlöny 72. 
számában olvashatnak.

A jegybanki alapkamat mér-
tékéről

A Magyar Nemzeti Bank Mo-
netáris Tanácsának döntése ér-
telmében a jegybanki alapkamat 
mértéke 8,25%. E rendelet 2008. 
április 29-én lépett hatályba. 
Bővebben a Magyar Közlöny 
67. számában.

Csongrád megyében is 
elérhető az Új Magyarország 
Mikrohitel

A beruházási és forgó-
eszközhitel összege: max. 
6 millió forint, éves forint-
alapú kamata 6,58%, illetve 
7,58%. Nincs számlanyitási 
kötelezettség és rendelkezésre 
tartási jutalék!

Futamidő: 5, illetve 1 év.
Türelmi idő: 2 év, illetve 

2 hónap.
A terméktájékoztató és 

hiteligénylési nyomtatvány 
megtalálható a www.bacs-lea.
hu honlapon. A Bács-Kiskun 
Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány minősített 
tanácsadó és pályázatkészítő 
partnere Csongrád megyé-
ben Németh Mária. Telefon: 
20/204-6480

PROGRESS Vállalkozás-
fejlesztő Alapítvány 62/483- 
683

Szlovénia
0806-36 Cink-, alumínium- és mag-

néziumötvözetek precíziós présöntésé-
vel foglalkozó szlovén cég partnereket 
keres. Termékei alapanyagul szolgálnak 
a távközlés, számítástechnika és az elekt-
ronika számára.

Kapcsolat: Dynacast Loz d.o.o., cím: 
Szlovénia, 1381 RAKEK, Unec 25, tel.: 
+386 1 7050750, fax : +386 1 7050768, 
web: http://www.dynacast.com

Ukrajna
0806-37 Kremencsugi húsfeldolgozó 

NYRT. húsipari alapanyag beszerzése 
céljából együttműködne magyar vá-
góhidakkal.

Kapcsolat: I. A. DROZDOVA (elnök), 
OAO KremencsukMjaszo, cím: per. Gerojev 
Breszta, 48. Kremencsug, 39601, Ukrajna, 
tel.: 0038-067/540-59-76, tel./fax: 0038-
0536/791-680, 796-798, e-mail: boyko.82-
@mail.ru, web: http://www.krm.com.ua/

0806-38 Zaporozsje megyei egyéni válla-
lat húst venne magyar árutermelőktől.

Kapcsolat: Vjacseszláv Arszenyjevics 
S U R  ( i g a z g a t ó ) ,  C S P  K S Z P 
TAVRICSANKA, tel.: 0038-06153/43-
976, 59-918, tel./fax: 0038-06153/42-521, 
e-mail: ComplexBerdyansk@mail.ru, 
club@zp.ukrtel.net

0806-39 Kijev megyei, nagykeres-
kedelmi forgalmazó cég üvegvázák és 
-tálak magyarországi beszerzéséhez 
keres üzleti partnert. 

Kap c s o l at :  Je l e n a  S Z KOR I K , 
UkrEximBusiness Ltd, cím: Mezhyhirskogo 
Spasa str. 6B. Vyshhorod, Kiev, 07300, 
Ukraine, tel.: 0038-044/490-93-20, fax:0038-
044/468-68-97, e-mail: marketu@bigmir.
net, mark e t i n g @ u k r e x i , web: www.
ukreximbusiness.com 

0806-40 Nyugat-ukrajnai vállalatcso-
port együttműködne könnyűszerkezetes 
acélvázas épületeket gyártó nagyvál-
lalatokkal. 

Kapcsolat: Nazar FEDORISIN, Holding 
TKS, cím: Truszkovec, Ukrajna, tel./fax: 
0038-03247/67-032, 67-033, e-mail: ap@tks.
ua, nf@tks.ua, web: www.tks.ua

0806-41 Lvovi cég együttműködne ipa-
ri és háztartási szennyvíz, esővíztisztító 
berendezéseket (technológiát) tervező és 
gyártó magyarországi vállalatokkal. 

Kapcsolat: Tatyjána TKACSUK, TM-
Construction Ltd., cím: ul. Tanyacskevicsa, 
7/7. Lvov, 79034, Ukrajna, tel.: 0038-
032/244-91-99, tel./fax: 0038-032/244-
91-77, e-mail: office@tm-c.com.ua, web: 
http://www.tm-c.com.ua/

ITD-H Beszállító és Ta-
nácsadó Központ 

Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó 
Központ üzleti ajánlatai iránt e-mailben 
vagy faxon érdeklődhetnek.

Kapcsolatszemélyek: Molnár G. Csilla 
és Bazsó Beáta

E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140, 
Telefon: (1) 472-8150
0806-42 Argentin export-import 

cég (élelmiszer-vállalatok kereskedelmi 
képviseletét látja el világviszonylatban) 
sűrített paradicsomot gyártó és exportáló 
magyar cégeket keres.

08-13/E/AR-1
0806-43 Osztrák cég magyarországi 

búzaexportőrökkel szeretne kapcso-
latba lépni.

08-13/E/AT-1
0806-44 Horvát vállalat a következő 

termékeket szeretné Magyarországon 
megvásárolni: takarmányliszt, búza-
korpa, malmok.

08-13/E/HR-1

0806-45 Olasz parókakészítő cég, 
áthelyezné termelését Magyarországra, 
a cég tulajdonosa olyan csökkent mun-
kaképességű dolgozókat foglalkoztató 
(elsősorban Pest környéki) egyesüle-
teket, cégeket keres, akik alkalmasak 
lennének a munkára (a betanítást az 
olasz cég vállalja).

08-13/E/IT-1
0806-46 Olasz vállalat gombát vásá-

rolna konzervben is (3 kg.).
08-13/E/IT-2
0806-47 Svéd felvonógyártó vállalat 

magyarországi partnert keres termékei 
előállítására, beszerelésére és karban-
tartására. Szakmai cégek jelentkezését 
várják, cégadatokkal, kapacitással és 
referenciák feltüntetésével. Jelentkezési 
határidő: 2008. május 30.

08-13/E/SE-1
0806-48 Angol kereskedelmi vállalat 

szívesen forgalmazná zenélő bébi- és 
gyerekjátékok gyártóinak termékeit, 
illetve kutyajátékokat. Szeretne kap-
csolatba lépni olyan cégekkel is, akik 
érdeklődnek az angol piac iránt.

08-13/V/UK-1
0806-49 Belga cég, olyan magyar 

vállalatokat keres, amelyek textilmin-
tákat fűznek le könyvszerűen. Képeket 
kérésre küldünk!

08-14/E/BE-1
0806-50 Ír vállalat natúr, dekoráció 

nélküli asztali kerámiát vásárolna. 
A beszerző olyan cégek jelentkezé-
sére számít, akik rövid határidővel 
nagy mennyiséget versenyképes áron 
gyártanak.

08-14/E/IE-1
0806-51 Izraeli vállalat magyarországi 

zöldség- és gyümölcsexportőrökkel 
szeretne kapcsolatba lépni.

08-14/E/IL-1
0806-52 Koreai cég a következő ter-

mékeket keresi megvételre: szintetikus 
kriolit (Synthetic Cryolite - Na3ALF6), 
sodium flouride (Naf).

08-14/E/KR-1
0806-53 Amerikai cég használt 

elektronikai tesztelő berendezéseket 
vásárolna.

08-14/E/US-1
0806-54 Orvosi és laboratóriumi 

berendezéseket gyártó pakisztáni cég, 
termékeit szeretné Magyarországon 
értékesíteni.

08-14/I/PK-1
0806-55 Dél-afrikai vállalat olyan 

cégeket keres Magyarországon, akik 
biodízelt vásárolnának.

08-14/I/ZA-1
0806-56 A potsdami Sanssouci kastély 

közelében található, eddig sikeresen 
működtetett Krongut Bornstedt üveggyár 
további üzemeltetésére keresnek vállal-
kozókat (közös üzemeltetési struktúrát 
ajánlók előnyben). Az üveggyár kedvelt 
helyszíne különböző kulturális rendez-
vényeknek, konferenciáknak.

08-14/V/DE-1
0806-57 Sebészeti és fogorvosi eszkö-

zök gyártásával, exportjával foglalkozó 
pakisztáni cég, gyártókkal, importőrök-
kel, nagykereskedőkkel, disztribútorokkal 
szeretne kapcsolatba lépni.

08-14/V/PK-1
0806-58 Osztrák cég olyan táska-

gyártókat keres Magyarországon, akik 
évente 45-60 000 táskát tudnak készíteni 
különböző modellek alapján, a legkü-
lönfélébb anyagokból.

08-16/E/AT-1

0806-59 Osztrák vállalat nagy mennyi-
ségben vásárolna zöldség- és kukorica-
konzerveket (3 kg-os dobozokban).

08-16/E/AT-1
0806-60 Francia cég hamarosan 

megalakuló jászberényi leányvállalata 
számára keres az alábbi területeken 
magyar partnert: acél alapanyag, kenő-
anyag és csomagolóanyagok beszállítása, 
felület- és hőkezelés, szerszámgyártás, 
szállítmányozás és fuvarozás.

08-16/E/FR-1
0806-61 Hongkongi importőr vállalat, 

különböző háztartási cikkeket (műanyag, 
üveg) vásárolna Magyarországról.

08-16/E/HK-1
0806-62 Modenai cég, évi 1 millió liter 

gázolajat szeretne venni (traktorokba és 
más gépekbe) Magyarországról, havi 
ütemezéssel.

08-16/E/IT-1
Enterprise Europe 

Network
Az alábbi üzleti ajánlatokhoz tartozó 

cégadatokkal kapcsolatban az Ön vál-
lalkozásadatainak megadásával (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, 
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) 
Körmöczi Eszternél érdeklődhet a kormoczi.
eszter@csmkik.hu e-mail címen vagy a 
62/426-149-es faxszámon. (A várható 
ügyintézési idő 3-8 nap.)

0806-63 Minőségi menyasszonyi és 
női alkalmi ruhák német gyártója (www.
kleemeier.com) alvállalkozót keres hosszú 
távú együttműködésre (bélelt alkalmi 
ruhák, alsószoknyák gyártására).

01806-64 Egyedi, húshelyettesítőként 
vagy adalékként alkalmazható, proteinben 
gazdag, zsírszegény táplálék-kiegészítőt 
gyártó cseh cég közvetítőket, vásárlókat 
keres Európa-szerte.

0806-65 Természetes (kasmír, me-
rinó-, láma alpaka, illetve tevegyapjú) 
alapanyagú ágyneműk gyártásával fog-
lalkozó svéd cég európai beszállítókat 
keres a fenti anyagokból.

0806-66 Üveg papírnehezékek 
gyártására specializálódott brit cég 
üveggyártókat, illetve disztribútorokat 
keres Európa-szerte.

0806-67 Venetói kisvállalat pattogatott 
kukoricát árusító automatát fejlesztett 
ki, melynek értékesítéséhez, terjeszté-
séhez és karbantartásához partnereket 
keres ital- és ételárusító automatákkal 
foglalkozó cégek között.

0806-68 Úti higiéniás termékek, 
mozgatható ivóvízellátáshoz és szenny-
vízkezeléshez szükséges egészségügyi 
vegyszerek gyártásával foglalkozó skót 
cég disztribútorokat keres.

0806-69 Bejáratokhoz újfajta (a tol-
ni/húzni feliratokhoz hasonló) eligazító 
jeleket gyártó és értékesítő chilei vállalat 
disztribútorokat keres.

0806-70 Francia cég regionális vagy 
nemzeti szintű forgalmazókat keres 
dekorációs és parti kellékei számára 
(lufik, parti parókák, sminkszerek, 
tűzijáték, ajándék szalagok, masnik, 
girlandok, konfetti, képeslapok, mat-
ricák stb.).

0806-71 Minőségi óvodai játékok 
német gyártója franchise lehetőséget 
kínál, illetve közös vállalatot indítana 
Magyarországon.

0806-72 Skót cég szállítószalag-al-
katrész gyártókat keres.

0806-73 Utazásszervezésre specializá-
lódott német cég utazási irodákkal venné 
fel a kapcsolatot Magyarországon.
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16 Kamarai Futár  Apropó
Téma a nyári idegenfor-

galmi vizsgálatok
Fogyasztóvédelmi 

tájékoztató
A CSMKIK és a KISOSZ június 

10-én (kedd) 15 órától tájékozta-
tót szervez a nyári idegenforgalmi 
vizsgálatok kiemelt témaköreiről, 
valamint a kapcsolódó jogszabály-
okról. A rendezvényt vendéglátással, 
szálláshely-szolgáltatással, utazási 
tevékenységgel foglalkozó vállalko-
zásoknak, valamint kereskedőknek 
ajánljuk.

Helyszín: CSMKIK székháza, I. 
emelet, Lednitzky terem (Párizsi 
krt. 8–12.)

Előadó: dr. Horváth Zsuzsanna 
regionális igazgató, NFH Dél-alföldi 
Regionális Felügyelőség.

Részvételi díj: a CSMKIK és 
KISOSZ tagdíj és szolgáltatási díj 
hátralékkal nem rendelkező tagjai 
számára ingyenes, másoknak 2500 
Ft/fő + áfa. 

Részvételi szándékát telefo-
non (62/486-987) vagy a pinter.
agnes@csmkik.hu e-mail címen kér-
jük jelezni legkésőbb június 9-ig.

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht.-jának jogutódja, a DMG Oktatási Nonprofit

Kft., ismét sikeresen pályázott a Pénzügyminisztériumnál a könyvviteli szolgáltatást végzők 2008. évi 
továbbképzésére.

Tanfolyamot tavasszal az alábbi időpontokban indítunk:
Szeged
4x4 óra 2008. 06. 23–24. 13.00–16.30 Dr. Deák István egyetemi adjunktus (I–II. modul)
(adómodulok, folytatás ősszel) Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III–IV. modul)
Hódmezővásárhely
2x8 óra 2008. 06. 09-10. 9–16.30 Dr. Deák István egyetemi adjunktus (I–II. modul)
    Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III–IV. 

modul)
Makó
2x8 óra 2008. 06. 24–25. 9–16.30 Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár 
    (I–II. modul)
    Filep Irén könyvvizsgáló (III–IV. modul)
Kistelek
4x4 óra 2008. 06.16–17. 13.00–16.30 Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I–II. modul)
(adómodulok, folytatás ősszel) Filep Irén könyvvizsgáló (III. modul)
    Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)

Tervezett őszi tanfolyamok
Szentes  2x8 óra (szeptember vége) Szeged   2x8 óra (október eleje)
Hódmezővásárhely    2x8 óra (november) Szeged 4x4 óra (november vége, 
    december eleje)
A képzés tematikája
A Pénzügyminisztérium által kiadott hivatalos tematika szerint a továbbképzés az alábbi modulokból 

áll vállalkozási szakterületen:
I–II. modul: Aktuális számviteli kérdések
- A számviteli előírások változásai (1 óra)
- Az eredménykimutatás (7 óra)
III–IV. modul: Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 
- Az adó- és járulékszabályok (az ÁFA kivételével) változásai (4 óra)
- Az új általános forgalmiadó-törvény (4 óra)
Részvételi díj
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas továbbképzés teljes részvételi díja 
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 15 500 Ft/fő 
– nem CSMKIK tagoknak 17 500 Ft/fő 
Ehhez kapcsolódik a PM tematikája alapján készült kötelező tananyag ára, mely vállalkozási szakon 

bruttó 3000 Ft. Ez a tananyag a Novoschool ,,A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2008.” című 
tankönyve. 

Bővebb információ, jelentkezés 
A továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a 62/486-987/193-as telefonszámon a 

kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.csmkik.hu címről letölthető.

A Csongrád megyei építők június 
6-án és 7-én a szakmájukra jellem-
ző kreativitással kötötték össze a 
kellemest a hasznossal. Az első nap 
nemzetközi építésügyi konferenciát 
rendeztek a kamara székházában, 
a második nap pedig hagyományo-
san, oldott hangulatban a szegedi 
építők napját tartották a Gellért 
Szabadidő Központban. 

Az első nemzetközi építésügyi 
konferenciát Az építőipar és az inf-
rastrukturális beruházások helyzete 
a hármas határ mentén címmel ren-
dezték meg a kamarában. A szervezők 
a rendezvény céljaként azt jelölték 
meg, hogy sikerüljön rávilágítani az 
építőipar és a beruházások helyzetére 
Magyarországon, Romániában és 
Szerbiában, valamint a közeljövőben 
várható beruházások és befektetési 
lehetőségek építőiparra gyakorolt 
élénkítő hatására, ugyanakkor szol-

Tanácskozik és ünnepel az építőipar 
gáljon minél több hasznos informá-
cióval a résztvevők számára. 

A lapzártánk idején kezdődő ren-
dezvényt Kőkuti Attila, a kamara 
ipari alelnöke nyitotta meg. A nyitó 
előadást a tervek szerint dr. Szaló Péter 
szakállamtitkár, az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium 
szakállamtitkára tartotta Az építés-
ügy programja a beruházásokért 
és az ágazat szereplőiért címmel. A 
plenáris ülés nyolc előadását köve-
tően kreditpontot érő előadásokat 
szerveztek a tervezők részére. 

A következő nap, a Szegedi Építők 
Napja már a lazításé volt, hagyomá-
nyos sportrendezvényekkel, verse-
nyekkel, bográcsokkal, szórakoztató 
programokkal a Gellért Szabadidő 
Központban.

(A rendezvényekről következő 
számunkban részletesen beszámo-
lunk.)  A  Ferroép Zrt. csodává tette a szegedi Reök palotát 

Magyar Kézműves 
Remek Algyőn

Csongrád megyei kézműves al-
kotók remekeiből nyílik kiállítás 
június 12-én 16 órakor az Algyői 
Tájházban. 

A rendezvényt Juhász József, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnöke nyitja meg. 

Házigazda: Gálné Nagy Ildikó 
szövő népi iparművész, aki maga 
is birtokosa a Magyar Kézműves 
Remek díjnak. 

http://www.csmkik.hu

