
Az Európai Unióban széles körben 
követendő, jó példának értékelte a 
Széchenyi Kártya pénzügyi konstruk-
ciót a zsűri az Európai Vállalkozási Díj 
pályázatán. A tagországok több mint 
300 projekttel versenyeztek, közülük 
13 jutott a döntőbe, köztük a magyar 
konstrukció is. Az elismerést december 
6-án, Portóban adták át. A Széchenyi 
Kártya sikerére mi sem jellemzőbb, 
mint hogy idehaza a vállalkozások 
mintegy 20 százalékát sikerült már 
elérnie. S nincs megállás, a folyama-
tos továbbfejlesztés eredményeként 
hamarosan startol a „Széchenyi Kár-
tya 2” konstrukció, mely várhatóan 
kedvezőbb törlesztési kötelezettséget, 
hosszabb futamidőt és egyszerűbb 
adminisztrációt eredményez. 
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Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési alap
1.  EN-ESZ 20 Kereskedelmi, Ipari és Szolg. Kft.

(Nagymágocs) – 2 millió Ft.
2.  Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ 

Kft. (Szeged) – 1 millió 996 ezer Ft.
3.  Forgó István ev. (Csongrád) – 2 millió Ft.

Az Európai Unióban széles körben 
követendő, jó példának értékelte a 
Széchenyi Kártya pénzügyi konstruk-
ciót a zsűri az Európai Vállalkozási Díj 
pályázatán. Az elismerést december 
6-án, Portóban adták át. A Széchenyi 
Kártya a bürokrácia visszaszorítása 
kategóriában indult.

Egyed Géza, a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium gazdaságfej-
lesztési szakállamtitkára az elisme-
rés átvételét követően kimagasló 
eredményként értékelte a Széchenyi 
Kártya európai sikerét – számolt be 
az eseményről a Világgazdaság. Az 
államtitkár emlékeztetett arra, hogy 
a pályázaton az EU-tagországok 
több mint 300 projektet nyújtottak 
be, a zsűri 48 projektet juttatott 
tovább a középdöntőbe, ezek közül 

Huszonhétmillió forint tizenhat vállalkozásnak

Nyertek a kamarai alapokkal
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége az előző évek gyakorlatához 

hasonlóan 2007-ben is pályázatot hirdetett a gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint 
innovációs alapjából pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére. A pályázat célja most is 
az volt, hogy egyszeri – visszatérítendő kamatmentes – pénzügyi támogatással segítséget nyújt-
son a kamarai tagok gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, 
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs elképzelésük megvalósításához. 2007-ben – a 
gazdaságfejlesztési munkabizottság javaslata alapján – a következő támogatásokat ítélte oda a 
kamara elnöksége, összességében 27 millió forintot.

4.  Justin Team Kft. (Szeged) 1 millió 810 ezer
Ft.

5.  KÉSZ-PÉNZ Kereskedelmi és Számviteli-
Pénzügyi Kft. (Hódmezővásárhely) – 2 millió
Ft.

6.  Kiss István ev. (Derekegyház) – 2 millió Ft.

7.  Mercator Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Szeged) – 2 millió Ft.

8.  Piroskavárosi Idősek Otthona Csongrád Kht. 
(Csongrád) – 332 ezer Ft.

9.  Szamosközi Anikó ev. (Szentes) – 335 ezer Ft.
10.  Szőke ‚97 Kft. (Hódmezővásárhely) – 1 millió

700 ezer Ft.
11.  Vida Szűcs Katalin ev. (Szentes) – 254 ezer 

500 Ft.
12.  Hegedűs Ferencné (Kistelek) – 2 millió Ft.
13.  LIMIT Kft. (Szeged) – 1 millió 425 ezer Ft.
14.  PIKNIK Kft. (Kistelek) – 2 millió Ft.
15.  Szélmalom Kábeltévé  Z r t .  (Szeged-

Kiskundorozsma) – 2 millió Ft.
Innovációs alap
Qualitas T & G Kft. (Szeged) – 3 millió 150 ezer
300 Ft

Sikert aratott az Európai Unióban  
is a Széchenyi Kártya

került ki a 13 döntős résztvevő, 
s közülük a magyar konstrukció 
kivívta az uniós elismerést. Hang-
súlyozta, hogy a kiváló minősítéssel 
azoknak a munkáját is elismerték, 
akik úgy döntöttek, szükség van 
Magyarországon a kis- és közép-
vállalkozásokat támogató pénzügyi 
konstrukcióra.

Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke, a 
KA-VOSZ felügyelő bizottságának 
vezetője a hír kapcsán elmondta: 
az EU-ban 23 millió kisvállalkozás 
működik, olyan programra van tehát 
szükség, amely ezt a kört segíti. A 
Széchenyi Kártya már bizonyított 
– fogalmazott –, mert a magyar vál-
lalkozások mintegy 20 százalékát 
elérte. Az Európai Bizottság 2005 novem-

berében indította útjára az Európai 
Vállalkozási Díjat, amelynek legfőbb 
célja, hogy elismerje és jutalmazza 
a vállalkozói szellem erősödését, a 
regionális kezdeményezéseket. Az 
idén öt kategóriában – úttörő szel-
lem a vállalkozásban, a bürokrácia 
visszaszorítása, a felelősségteljes vál-
lalkozás, a vállalkozások támogatása, 
befektetés a humán szférába – írtak 
ki pályázatot. 

A 2007. évi Európai Vállalkozási Díj 
pályázaton a fődíjat egy bilbaói pro-
jekt nyerte el, amely munkahelyeket 
teremtett helyi kisvállalkozásoknak a 
baszkföldi település felújított város-
központjában. A fődíjon kívül négy 
kategóriában hirdettek nyertest.

Jön a „Széchenyi Kártya 2”
Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, a KA-VOSZ Zrt. 

folyamatosan dolgozik a Széchenyi Kártya továbbfejlesztésén. 
Ennek eredményeként hamarosan startol a „Széchenyi Kártya 2” 
konstrukció, amihez várhatóan a kedvezőbb törlesztés, a hosszabb 
futamidő és az egyszerűbb adminisztráció fogalmai társulnak. A 
legfontosabb változásnak ígérkezik, hogy a futamidő egy évről 
kettőre nőhet, megszűnik a negyedéves törlesztési kötelezettség, 
egyszerűsödik az adminisztráció és csökken a kártyadíj. Az új 
konstrukció miatt a jelenleg élő kártyaszerződést nem kell felmon-
dani, a kedvező változások többségét a hűséges ügyfelek éppúgy 
élvezhetik majd, mint az újonnan szerződő vállalkozások.

Ne feledje: A bölcs vállalkozói döntés: Széchenyi Kártya. 
Igényelje a kamarában! 

Krónika
2002 nyarán legfeljebb egymillió 

forintos hitelkeret.
2003 nyarán ötmillióra,2004 nya-

rán pedig 10 millióra emelkedett.
2005 őszén az újonnan csat-

lakozott bankok és a takarék-
szövetkezetek is kiadták az első 
Széchenyi Kártyákat, és akkor 
jelentek meg az első kedvezményes 
nagyvállalati ajánlatok a Széchenyi 
Kártya Klubban. 

2006 tavaszán 25 millióra nőtt 
a hitelkeret, és jelentősen csök-
kentek a díjak. 

2007 nyarán az EU-szabályok-
hoz igazították a konstrukciót, és 
elkezdődött a Széchenyi Kártya 2 
előkészítése.

(Forrás: Világgazdaság)
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 Parragh László világgazdasági 
kitekintéssel kezdte előadását. Érdekes 
kettősség jellemzi az országok nagy 
részét: míg az egyik oldalon azt kéri 
a másiktól, tegye szabaddá a piacait 
számára,  a másik oldalon mindent 
elkövet, hogy megpróbálja lezárni a 
maga piacait a másik előtt, és foggal-
körömmel védeni a saját érdekeit. 
Hogy ez a fajta gazdaságpolitika 
sikeres legyen, a politikai elitek 
párbeszédet folytatnak egymással, 
együttműködnek, amire meg is van-
nak a saját technikáik. Ausztriában, 
Németországban például nagykoalíció 
keretében, Franciaországban a köz-
társasági elnök nagy számban emelte 
be a kormányzásba az ellenzéket, így 
próbálva nemzeti konszenzust terem-
teni, hogy az ország sikeres legyen, 
akár a reformok végrehajtásában. Mi 
van ezzel szemben Magyarországon? 
– tette fel a manapság sokakban 
felmerülő kérdést az MKIK elnöke. 
Duális politika és duális gazdaság. 
Hallatlanul erős a politikai szemben-
állás, mélyen húzódnak a frontvona-
lak, más a politikai struktúrájuk az 
önkormányzatoknak és más a kor-
mánynak, az előbbiben a jobboldal, az 
utóbbiban a baloldal van hatalmon. 
Miközben reformkényszer van az 
országon, ami szakmai kimunkáltság 
és közmegegyezés nélkül  gyakran 
egyenlő a reformbarkácsolással. Így 
gyakran az amúgy jó és szükséges 
kezdeményezések is elvéreznek. A 
magyar gazdaság is kettős arcú, ahol 
egyaránt jelen vannak a jól működő, 
jobbára külföldi piacra termelő nagy 
cégek és a hazai piacon a túlélésért 
küzdő kisvállalkozások. Az export 80 
százaléka a külföldi többségi tulajdonú 
vállalkozásban keletkezik, a KKV-
szektornak nagyon kicsi a külgazda-
sági teljesítménye, a hatékonysága és 
hozzáadott értéke, elviselhetetlenül 
magasak a terheik. „Úgy látszik, ha 
van adóparadicsom, van adópokol 
is…” – jegyezte meg Parragh László, 
nem kis malíciával.

Időben szóltunk
A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara időben figyelmeztetett:
aggályos a vállalkozói ígéretek be-
tartása, nem lesz euró  2010-ben, 
10 százalék körül lesz az államház-
tartás hiánya, a térség leggyengéb-
ben teljesítő gazdasága leszünk; a 
reformokra szükség van, támogatjuk 
is ezeket, de szakmailag nincsenek 
jól előkészítve, s a társadalom sincs 
felkészítve a folyamatokra; mivel a 
kiigazítás alapvetően bevételnöve-

Dr. Parragh László: Ahol van érdemi együttműködés, ott van érdemi siker is!

Dinamizálni kell a gazdaságot!
Nemrégiben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában mutat-

ták be az APEH és a régió három kamarájának összefogásával kiadott Top 
100-as könyvet a dél-alföldi régió gazdaságáról. A prezentáció alkalmából 
előadást tartott dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke is. A magyar gazdaság helyzetéről, kilátásairól, s a versenyszféra 
politikával szembeni elvárásairól fejtette ki gondolatait. 

lésre épül, le fogja ültetni a gazda-
ságot, a konvergenciaprogramnak 
komoly mellékhatásai is lesznek, az 
adóemelések a KKV-szektort sújt-
ják a legérzékenyebben, csökken a 
működőtőke beáramlása; a növekedés 
kisebb, az infláció nagyobb lesz a
vártnál. Az MKIK előrejelzéseit az 
élet sajnos igazolta – konstatálta 
Parragh László.   

Bokrosi idők
Az MKIK elnöke ismét előrejel-

zésekbe bocsátkozott, remélve, talán 
megfordul a döntéshozók fejében,  
hátha megint a kamarának van iga-
za.  Bár ne lenne! – tette hozzá az 
elnök.  A magyar gazdaság előtt álló 
kihívások ismertek, ilyen például a 
globalizáció, a délkelet-ázsiai országok 
exportdömpingje, az európai konver-
gencia, az euró bevezetése, az inflációs
veszélyek kezelése. Eközben már a 
statisztikákból is látszik, a magyar 
gazdaságnak növekedési problémái 
vannak, erős a körbetartozás, gyenge 
a hatékonyság és a termelékeny-
ség, szerkezeti torzulások vannak 
munkaerő-kínálatban. Nagy kérdés, 
hogyan lehet az alacsony színvonalú 
növekedést felpörgetni? Parragh 
László megpróbálta a mai helyzetet 
összevetni a Bokros-csomag idősza-
kával: hasonlóságok és különbségek 
egyaránt vannak. Akkor is hasonlóan 
aggasztó volt a gazdaság állapota, 
a belső kereslet csökkent, akkor is 
adónöveléssel reagáltak a bajokra, 
a korábbi növekedési pályák akkor 
kifulladtak. Ám van néhány jelentős 
különbség az 1996-os és a mostani 
lehetőségek között: akkor még volt 
önálló gazdaságpolitikai mozgás-
terünk (egyszeri forintleértékelés, 
csúszó árfolyam bevezetése, vám-
pótlékkal kapcsolatos intézkedések 
stb.), ma nincs; annak idején rengeteg 
munkaerő volt szabadon (850 ezer 
munkanélküli) az ipari térségekben 
is, ma hiány van a szakképzett mun-
kaerőből. Akkor mi a bezzegország 
voltunk, ma sereghajtók; akkor a 
KKV-hitelezés, a lakossági hitelezés 
kitörési pontnak számított, ma már 
nem, akkor még volt privatizációs 
tartalék, mára a „családi ezüst” is 
elkopott. Ellenben annak idején na-
gyon kevés EU-transzefert kaptunk, 
most viszont nagyon komoly uniós 
pénzek érkeznek az országba – ma 
jóformán ez az egyetlen erőforrásunk, 
amit felhasználhatunk a növekedésre. 
E téren is érdemes figyelni a nem
túl régen csatlakozó uniós országok 
tapasztalataira. 

Európai példák
A többség a prioritásokat megha-

tározva, az ország erőforrásait figye-
lembe véve dinamizálta a gazdaságát, 
tartós munkahelyeket teremtett. Ilyen 
volt Spanyolország és Ausztria, mely 
főleg a turizmusra épített, Írország 
a szolgáltatásokra, Finnország a 
hagyományos iparágakra és az IT-
re, a mobilfóniára – mindegyik meg 
tudta találni azt a pontot, amelyben 

erősíteni tudott. És ehhez társadalmi 
békét rendeltek hozzá, ki így, ki úgy: 
Spanyolország úgy, hogy tizenhat 
évig egy kormányt tartottak hatal-
mon, az írek társadalmi-gazdasági 
megállapodást kötöttek, az osztrákok 
nagykoalíciót választottak. A görögök 
és a portugálok viszont betonba, 
infrastruktúrába tették a pénzt, 
ami az építkezések időszakában 
meg is húzta a gazdaságot, de nem 
hozott tartós gazdasági növekedést. 
Ennek az lett a következménye, hogy 
Görögországban az egy főre eső 
GDP ma arányaiban alacsonyabb 
mint a csatlakozáskor, Portugáliában 
egy százalék körüli a növekedés, és 
gyakoriak az általános sztrájkok.

Jó-e az irány?
Parragh László szerint Magyaror-

szágon is fel kell tenni a kérdést, jó 
irányba megyünk-e? Jól költjük-e el a 
pénzeket? Az első Nemzeti Fejlesztési 
Tervben (NFT) gazdaságfejlesztésre 
24%-ot szántak. A második NFT-ben, 
vagyis az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervben mindössze 10 százalék megy 
közvetlenül gazdaságfejlesztésre, de a 
közvetett módon, az önkormányzati 
beruházásokat, turizmusfejlesztést 
stb. is figyelembe véve, sem jön ki
több, maximum 17-18%. Az összes 
többi közösségi jellegű beruházás. 
Amelyek persze szintén fontosok, de 
a prioritás sorrendje bizonyosan nem 
helyes. (Csak a közép-magyarországi 
régióban ötven ravatalozót újítottak 
fel az elmúlt évben... ) 

A 2008-as költségvetés nem tar-
talmaz meglepetéseket a gazdaság 
szereplői számára. A megkezdett 
intézkedések szerves folytatása, 
tovább erősíti az egyensúlyt, erő-
teljesen  lemondva a növekedésről. 
„Ez egyébként a rendszerváltás óta 
jellemző: vagy növekszünk, vagy 
az egyensúly irányába törekszünk” 
– jegyezte meg az MKIK elnöke. 
Kifejezetten nincs adóemelés, mégis 
nőnek az adóbevételek a feketegaz-
daság elleni küzdelemből származó 
bevételekből, amivel egyébként a 
kamara is egyetért. A vállalkozók 
terhei adóértelemben nem nőnek, 
mindössze a minimálbér emelke-
déséből következően. Rövid távú 
veszélyek: ha beragad az újraelosztás 
magas szintje, ha a költségvetés 
egyensúlyára hivatkozva nem csök-
kentik az adókat, ha nő az inflációs
várakozás, ha a forint leszakad s tér-
ségi valutáktól (ennek okán elmarad 
a kamatcsökkentés), ha továbbra is 
alacsony marad a beruházási aktivi-
tás, ha tovább csökken a működőtőke 
beáramlása, ha a nemzeti vagyon 
maradékát is eladni kényszerülünk, 
ha alacsony pályán marad a gazda-
sági növekedés, ami a társadalmi 
feszültségeket is konzerválja.

A gazdaság követelései
 Előadása befejezéseként Parragh 

László a gazdaság elvárásait fogal-
mazta meg a kormányzattal szemben. 
Elsőször is leszögezte: „Azonos az 
érdekünk a kormánnyal, dinamizálni 
kell a gazdaságot!” A gazdaság elvá-
rásai: érdemi párbeszéd a politika 
és a gazdaság szereplői között; a 
reformok végigvitele (de szakmailag 
előkészítetten és a társadalommal 
megbeszélve, egyeztetve); a járulék 
és adóterhek csökkentése; a „szoli-
daritási” adó mielőbbi megszüntetése 
(ami a működőtőke beáramlását is 
akadályozza);  kezdjük el a felkészülést 
egy 2009 január elsejei adóreformra; 
úgy csoportosítsák a uniós forrásokat 
és a feketegazdaság elleni küzdelemből 
származó pénzeket, hogy elsődlege-
sen a gazdaságfejlesztést szolgálják. 
Sürgetik továbbá a politikát, hogy 
kezdjenek párbeszédet a gazdasággal a 
területfejlesztésben, vonják be a kama-
rákat az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervbe, a kereskedelemfejlesztésbe, 
és általában a gazdaságpolitikába. 
Ahol van érdemi együttműködés, 
ott van érdemi siker is! – jelentette 
ki Parragh László. A legjobb példa 
erre a szakképzés, ahol parlamenti 
konszenzussal sikerült elfogadtatni a 
szakképzési törvényt, szakmákat vett 
át a kamara, vizsgakövetelményeket 
határoz meg, akkreditációt végez 
stb., s folyamatosan viszi közelebb 
az egész szakképzési rendszert a 
gazdasághoz. 

Ő. F.

Dr. Parragh László
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„Mindenképpen el fogok menni a következőre is!”

On-line adófórum 
a kamarában

December 19-én on-line adófórumot tartott a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi Kamara számviteli szekciója. A fórumot a Magyar 
Könyvvizsgáló Kamarával, a Számviteli Szakemberek Egyesületével és 
a Könyvelők Országos Egyesületével közös szervezésben tartottuk. A 
fórumon elsősorban az APEH illetékes szakembereit hívtuk meg, akik 
derekasan állták a résztvevők kérdéseit. Külön figyelemre méltó, hogy
annak ellenére, hogy bevallási határidő, és feltöltési határidő előtt egy 
nappal került sor a rendezvényre, sokan vettek részt az eseményen. 
Azt is elmondhatjuk, hogy a résztvevők alaposan áttanulmányozták 
a megjelent törvényeket. A legtöbb kérdés az őstermelőket érintő 
változással, az áfa tv. 142. §-val (fordított adózás) és a számlázással 
kapcsolatban hangzott el. Az APEH szakembere ismertette és felhívta 
figyelmet a bevallási nyomtatványok módosulásaira és változásaira.
Mind a részt vevő szakemberek, mind a hatóság részéről részt vevők 
fontosnak tartották a fórumot és az ott elhangzottakat. Az alábbiakban 
ezekből a véleményekből adunk közre egy kis csokorral.

Filep Irén szekcióelnök 

Közlemény a számla, egyszerűsített 
számla és a nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról szóló, többször módosított 
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) 
bekezdésének végrehajtásáról

Minden – a fentiekben érintett 
– vállalkozás a 2007. december 31-i 
állapotnak megfelelően önmaga vagy 
az APEH által jóváhagyott szerviz 
közreműködésével írassa ki a tulajdo-
nában (használatában) álló valamennyi 
üzemben lévő, vagy abból bármilyen 
oknál fogva kivont (tartalék, javítás 
alatt lévő stb.) APEH azonosító jellel 
és számmal ellátott pénztárgép memó-
riaegységében tárolt adatokat.

A listának gépenként a következő 
adatokat kell tartalmaznia:

• a tulajdonos (használó) neve,
• a tulajdonos (használó) címe,
• a tulajdonos (használó) adóigaz-

gatási azonosító száma (adószám),

• az adómemória-kiíratás idő-
szaka

• a RAM törlések száma (azon gé-
peknél, amelyek programjába beépítésre 
került),

• a göngyölített forgalom (GRAND 
TOTAL) összege (az adómemória napi 
forgalmi összegei együttesen),

• az áfa göngyölített összege azon 
gépeknél, amelyeknél az adómemória 
az áfa összegét kulcsonként tartal-
mazza,

• a stilizált AP jel és a pénztárgép 
9 jegyű azonosítószáma.

Az adómemória kiíratását 2007. 
december 31-i fordulónappal 2008. 
február 28-ig kell elvégezni.

Az adómemória-kiíratás tényét 
a pénztárgép naplójában rögzíteni 
kell, a listát pedig az adó megálla-
pításához való jog elévüléséig meg 
kell őrizni.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
személyi alapbér kötelező legkisebb összege 2008. január 1-jétől a teljes 
munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén havi 69 000 forint, 
hetibér alkalmazása esetén heti 15 880 forint, napibér alkalmazása esetén 
napi 3180 forint, órabér alkalmazása esetén 397 Ft/óra.

Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garan-
tált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb 
összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2008. január 1-jétől 69 000 forint.

Részmunkaidő esetén a megállapított havi, heti és napi bértételt a mun-
kaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapí-
tott havi személyi alapbér garantált bérminimuma 2008. január 1-jétől 
2008. december 31-ig:

- a 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz 
szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fennálló 
munkaviszonyban, illetve azt megelőzően szerzett gyakorlati idő estén 
a kötelező legkisebb munkabér 120%-a,

-  legalább két év gyakorlati idő esetén a kötelező legkisebb munkabér 
125%-a.

A gyakorlati idő munkaszerződéssel, munkakönyvvel, működési bi-
zonyítvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható.

Az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként 2008-ban a 
kötelező legkisebb munkabér 125%-a. illeti meg. A szabályt először arra 
a hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben 
a munkavállaló az 50. életévét betölti.

A garantált bérminimumok 2008. január 1. és 2008. december 31. 
között

Az adómemóriát február 28-ig kell kiíratni

Mi van a pénztárgép „fejében”?

Módosulhatnak a munkaszerződések

Az új minimálbér  
összege: 69 ezer forint

A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimumok 
alkalmazásának további feltételeiről részletek a 316/2005. (XII. 25.) 
korm. rendeletben olvashatók. A rendelet hatálya kiterjed minden 
munkáltatóra és munkavállalóra.

Figyelem, a bérek módosítását a munkaszerződésekbe is át kell 
vezetni! 

Tamásné Czinege Csilla (az APEH 
dél-alföldi regionális igazgatója):

A fórum mind az adózók, mind az 
APEH számára rendkívül hasznos, 
informatív jellegű. Azokra a kérdé-
sekre koncentrál, melyek a 2008. 
évi jogértelmezéssel kapcsolatosan 
aktuálisan leginkább foglalkoztatják 
az adózókat. Az on-line lehetőség 
országosan mindenki számára adott, 
ennek szélesebb körű kihasználása 
tovább bővítheti a konzultációban 
részt vevők táborát.

Dr. Papp István (az APEH Ügy-
félkapcsolati és Tájékoztatási fő-
osztályvezetője):

Az adófórumról általánosságban 
a véleményem a következő: Semmi 
sem pótolja a személyes találkozás 
,,varázsát”, ezért a legeredményesebb 
ügyfél–hivatal kapcsolatnak az 
adófórum mondható. Egy levélben 
nem lehet mindent megkérdezni, 
és a válaszban nem lehet mindenre 
válaszolni. Az írott szó újabb kér-
dést generál, míg az élő találkozás 
során lehetőség van akár a félre-
értések tisztázására is. Arról nem 
is beszélve, hogy a kérdező és a 
válaszoló megismerik egymást, ami 
az adóhatóság–ügyfél kapcsolatot 
a jövőre nézve is élővé teszi. Arra 
is jó az adófórum, hogy az előadót 
(a válaszolót) hitelesítse, illetve, 
ha jól választották ki a meghívot-
takat, akár az eltérő vélemények 
is ütköztethetők, tisztázhatók egy 
ilyen fórumon. Ha időm engedi, 
és meghívást kapok, a jövőben is 
szívesen veszek részt (legfelkészül-
tebb munkatársaimmal együtt) az 
adófórum rendezvényein.

Dr. Solymossy Margit: 
Nagyon fontosnak tartom az 

ilyen fórumokat. Nemcsak a saját 
kérdéseinkre kapunk választ, hanem 
a mások által felvetett kérdések 
alapján olyan dolgokról is tudo-
mást szerzünk, amelyekre előtte 
nem figyeltünk fel. Minden ilyen
fórumon részt fogok venni.

Szebellédyné (Quatrál Kft.):
A rendezvényt hasznosnak ta-

láltam, kaptam új információt, a 
szervezésével is elégedett voltam, 
a továbbiakban is szívesen részt 
vennék ilyen fórumon. Egyetlen 
megjegyzésem van csak, hogy na-
gyon elment az idő az őstermelők 
helyzetével, a fordított adózás még 
sok kérdést tett volna szükségessé, 
és továbbiakban is sok kérdést fog 
felvetni.

Vargáné dr. Márton Anna: 
Nagyon sikeresnek tartom a 

rendezvényt, mert a 2008 évi válto-
zásokkal kapcsolatban részletes in-
formációkat adott. Nagyon örülnék, 
ha évente több alkalommal is lenne 
ilyen fórum. Én mindenképpen el 
fogok menni a következőre is. 

Szügyiné Korponay Veronika:
Hasznos volt az adófórum, sike-

rült új információkat szereznem, 
elégedett voltam a szervezéssel is. 
A továbbiakban is szívesen vennék 
részt ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényeken.

KBN-BAU Kft. képviselője:
Igen hasznosnak tartottam az 

előadást a járulékokról és az adók-
ról, a szervezéssel is meg voltam 
elégedve, máskor is szívesen részt 
vennék hasonló fórumon.

Vélemények az adófórumról
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Az 1893/2006. európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet értelmében hazánkban 2008. 
január 1-jétől jelentősen megváltozott gaz-
dasági tevékenységek statisztikai osztályozási 
rendszere. 

2008. január 1-jétől az európai parlamenti 
rendelet alapján kötelezően alkalmazandó a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása 
a NACE Rev. 2., amelynek magyar megfelelője a 
TEÁOR ’08, (Tevékenységek Egységes Ágazati 
Osztályozási Rendszere) lép életbe.

Tehát a korábban alkalmazott tevékenységi kódok 
( TEÁOR’ 03) helyébe január 1-jétől új (TEÁOR 
’08) tevékenységi kódok és ennek megfelelő szak-
makódok lépnek. Az átsorolás minden gazdasági 
szervezetet érint. Az átsorolást nehezíti, hogy az új 
nomenklatúra részletesebb és struktúrája is eltér a 
korábbitól, ezért az átsorolás a tevékenységek mintegy 
felében nem végezhető el automatikusan. 

Az átsorolással kapcsolatosan felmerülő teen-
dőket több jogszabályi rendelkezés is tartalmazza, 
amelyeket röviden az alábbiakban foglalunk össze 
(további részletek a jogszabályokban). 

„Egyes adótörvények módosításáról szóló 
2007. évi CXXVI. törvény”(Magyar Közlöny 
2007. évi 155. szám) 479. § (1) szerint.

A cégek esetében azokat a létesítő okiratban 
fel nem tüntetett, de 2007. december 31-éig az 
állami adóhatósághoz bejelentett TEÁOR számo-
kat amelyek – a fordítókulcsot tartalmazó KSH 
közlemény alapján – automatikusan átsorolhatók 
a megfelelő TEÁOR ’08 tevékenységi szakágazati 
besorolássá, az APEH hivatalból automatikusan 
átfordítja 2008. január 31-éig. Azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek automatikusan nem sorolhatók 
át, a cégeknek kell változásként az APEH-hez 
bejelenteni a 2007. december 31-ét követően, 
de legkésőbb 2008. július 1-jéig előterjesztett 
változásbejelentési kérelemmel egyidejűleg. 

Az egyéni vállalkozóknál az automatikusan át-
fordítható tevékenységek esetében a nyilvántartást 
vezető szerv hivatalból módosít, és az informatikai 
rendszeren keresztül szolgáltat adatot az állami 
adóhatóság és a jegyző részére. Az automatikusan 

át nem fordítható tevékenységi körnél azonban az 
egyéni vállalkozások esetében is legkésőbb 2008. 
július 1-jéig bejelentést kell tenni a körzetközponti 
jegyzőhöz. Hasonló eljárás érvényes az APEH-hez 
közvetlenül bejelentkezők esetében is: az APEH 
2008. január 31-éig hivatalból konvertál, ahol 
lehetséges, míg a többi esetben bejelentést kell 
tenni, legkésőbb 2008- július 1-jéig. 

41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet a cég-
bejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes 
kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet 
módosításáról. 

Azoknak az e rendelet hatályba lépésekor már 
bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek a 
TEÁOR ’03 és a TEÁOR ’08 közötti fordítókulcsot 
tartalmazó KSH-közlemény alapján automatikusan 
átfordíthatóak a megfelelő TEÁOR ’08 tevékenységi 
szakágazati besorolássá, 2008. január 1-jén a TEÁOR 
’08 szerinti szám kerül automatikusan bejegyzésre. 
Azon tevékenységi körök vonatkozásában, ame-
lyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan 
nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő 
módosítását a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a 
cégjegyzékben vezetett egyéb adatai első változásakor, 
de legkésőbb 2008. július 1-jéig. 

A TEÁOR ’08 szerinti tevékenységi kör meg-
határozására történő áttérés következtében 
szükséges statisztikai számjelváltozást a KSH 
elektronikus úton közli a cégbírósággal, és a 
változás bejegyzésére automatikusan kerül sor. 
A tevékenységi kód megváltozása miatti cég-
jegyzékváltozások közzétételi kötelezettséget 
nem keletkeztetnek.

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
9002/2007. (SK 3.) KSH-közleménye a gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszeréről kiadottTEÁOR ’03 és TEÁOR 
’08 közötti fordítókulcsról

A statisztikáról szóló. törvény alapján a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal kidolgozta a TEÁOR 
’03 2007. január 19-ét megelőző utolsó állapota 
és az 1893/2006 EK rendelettel érvénybe lépett 
TEÁOR ’08 közötti megfeleltetés (fordítókulcs) 
magyar nyelvű változatát.

A gazdasági szervezetek pontos átsorolása ér-
dekében a fordítókulcsot a TEÁOR ’08 tartalmi 
meghatározásával együtt szükséges alkalmazni. A 
két dokumentum együttes alkalmazásával oldható 
meg ugyanis az egyedi és speciális esetek kezelése. A 
fordítókulcs és a TEÁOR ’08 tartalmi meghatározása 
elérhető a KSH honlapján: www.ksh.hu/Szolgál-
tatások/Osztályozások revízió 2008.

A KSH 2007-ben megállapította minden – a 
nyilvántartásában szereplő – gazdálkodó szer-
vezet 2008. január 1-jétől hatályos statisztikai 
számjelét, amely 2008. január 10-e után meg-
tekinthető a KSH honlapján, a TEÁOR ‚08-ra 
való áttérést segítő oldalakon. Ez az alkalmazás 
az új szakágazati önbesorolás elvégzésében is 
segítséget nyújt. 

Az oldal felépítése:
1. A Nyitólapon lekérdezhetők a gazdasági 

szervezet főbb adatai, és megtekinthető(k) a 
jelenlegi főtevékenységnek megfelelő TEÁOR 
‚08 szerinti tevékenységi kód(ok). 

2. TEÁOR ‚08 struktúra: A teljes új nómen-
klatúrát tartalmazza, a kód első két számjegyéből 
kiindulva továbbrészletezhetően, az egyes kódokhoz 
tartozó tartalmi meghatározással. Keresési lehetőség 
a TEÁOR ‚08 kód, vagy szövegrészlet alapján. 

3. TEÁOR ‚03–TEÁOR ‚08 fordítókulcs: A 
TEÁOR ‚03 kód közvetlen megadásával, illetve 
a teljes struktúrából történő kiválasztással meg-
jeleníthető a választható TEÁOR ‚08 szerinti 
szakágazatok listája, tartalmi meghatározással. 

A nyolcjegyű törzsszám megadásával le-
kérdezheti a gazdasági szervezet adatait, és az 
adminisztratív főtevékenység kódját, amihez 
lehetősége van megtekinteni a lehetséges új, 
TEÁOR ‚08-as kódokat és részletezésüket!

2008. január 1-jétől a gazdasági szervezetek és 
a magánszemélyek által folytatott tevékenységek 
adóhatósághoz és egyéb szervekhez történő bejelen-
tésére kizárólag a TEÁOR ’08, illetve a szakmakód 
’08 nómenklatúrák alapján van lehetőség.

Összeállította: Kürti Klára

Az átsorolás minden gazdasági szervezetet érint! 

Megváltozott a TEÁOR és  
a szakmakód struktúrája

A számla, egyszerűsített számla, nyugta nyomtatványok kizárólag 
az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére kijelölt 
sorszámtartományba illeszkedő nyomtatott sorszám alkalmazásával, 
az adott sorszám egyszeri felhasználásával állíthatók elő a 24/1995. (XI. 
22.) PM rendeletet (továbbiakban: R.) 2007. január 1-jétől hatályos 
rendelkezései szerint. Az állami adóhatóság a nyomtatvány-előállítók 
részére kijelölt sorszámtartományokat honlapján rendszeresen közzé-
teszi, melynek elérhetősége: www.apeh.hu/adatbleker/szigoru.

A nyomtatványforgalmazók már csak az ilyen új típusú számla-
nyomtatványokat forgalmazhatják 2007. július 1-től. 2007 I. félévében 
a nyomtatványforgalmazók régi és új gyártású nyomtatványtömböt 
egyaránt forgalmazhattak. 2007 I. félévében a nyomtatványérté-
kesítésről kibocsátott számlában a nyomtatvány értékesítőjének, 
a számla kötelező adattartalmán túl a nyomtatvány előállításának 

évét is fel kellett tüntetni. Az adóalany ugyanis így szerez tudomást 
arról, hogy az általa vásárolt nyomtatvány csak 2007. év végéig, vagy 
azt követően is felhasználható-e.

Az adóalanyok 2007. december 31-ig használhatták fel a nyom-
tatványforgalmazóktól első félévben vásárolt, illetve készleten 
lévő régi előállítású számla- és nyugtanyomtatványaikat. A már 
megkezdett első félévben, illetve azt megelőzően vásárolt szám-
la- és nyugtanyomtatványtömböket 2007. december 31. napjával 
le kell zárni. A fel nem használt nyomtatványtömböket utólag is 
ellenőrizhető módon, bizonylattal alátámasztottan 2008. január 
31-ig selejtezni kell.

Nem vonatkozik az új előírás a számlázó programmal, vagy 
elektronikus úton kiállított számlák, a pénztárgépi nyugták előál-
lítására [R. 1. § (6)]. 

A fel nem használt nyomtatványtömböket selejtezni kell!

A régi számlatömbök januártól nem érvényesek

http://www.ksh.hu/Szolg�ltat�sok/Oszt�lyoz�sok/Oszt�lyoz�sok rev�zi� 2008
http://www.ksh.hu/Szolg�ltat�sok/Oszt�lyoz�sok/Oszt�lyoz�sok rev�zi� 2008
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.gszr_main1
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.gszr_main1
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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint Euro Info Központja 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen immár kilencedik alkalommal 
szervezett nemzetközi közlekedési konferen-
ciát Szegeden, ezúttal Közlekedésszervezés, 
területfejlesztés, önkormányzatiság címmel, 
november 15–16-án, a kamara székházá-
ban. A két nap alatt tizenhárom különféle 
témakörben fejtették ki gondolataikat az 
adott területek szakértői. A közlekedési 
konferenciáról szóló összefoglalónk első 
részében az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervvel és a közforgalmú személyközleke-
dés új típusú szervezésével foglalkoztunk 
részletesebben, mostani számunkban a 
városi közösségi közlekedéssel, a regionális 
szerveződés lehetőségeivel, és a közforgalmú 
közlekedés jövőjével foglalkozó előadók 
gondolatait idézzük fel.

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármeste-
re, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
elnöke az önkormányzatok városi közösségi 
közlekedéssel kapcsolatos ellátási felelőssé-
géről és finanszírozási lehetőségeiről fejtette
ki véleményét. A gödöllői polgármester a 
helyi közlekedés jelentőségét abban látja, 
hogy lakossági igényeket elégít ki – különös 
figyelemmel azon rétegekre, amelyek más
eszközt nem tudnak igénybe venni –, fenn-
tartható mobilitást biztosít; környezetvédelmi, 
balesetvédelmi szempontból előnyös, enyhíti 
a zsúfoltságot, s tekintettel van a levegő mi-
nőségére. Élhető városról beszélt az előadó, 
mely a helyi közösségi közlekedés által 
egészségesebb, hatékonyabb, biztonságosabb 
és fejleszthetőbb. 

IX. nemzetközi közlekedési konferencia Szegeden (2.)

Konzekvens közlekedéspolitika, élhető település

A szolgáltatásnak ára van
Mindezek ellenére a közösségi közlekedés 

részaránya világszerte csökkenő tendenciát 
mutat, a személygépkocsi fokozatosan a 
közösségi közlekedés helyére lép, állapította 
meg dr. Gémesi György. Nem segít a magyar 
helyzeten, hogy csökkenő mennyiségű, minő-
ségű szolgáltatás, leromlott állapotú eszközök 
jellemzik a helyi autóbusz-szállítási teljesít-
ményeket. Néhány jellemző a mai helyzetre 
Gödöllő polgármestere szerint:  

• reggeli, délutáni csúcs, utazóközönség 
összetétele (zömmel diák, és nyugdíjas, a 
dolgozók aránya csökken),

• költségek növekedése, eszközpótlásra 
nincs elegendő forrás, 

• növekvő személygépkocsi-használat, 
öngerjesztő folyamat,

• helyi, helyközi közösségi közlekedés kap-
csolata, helyközi járatok helyi közlekedésben 
való részvétele, gazdaságosság, keresztfinan-
szírozás,

• jegy nélküli utazás,
• munkahelyi–helyközi dolgozói beszállítás 

csökkenti a helyi közlekedés kihasználtságát,
• turizmus növeli a helyi közlekedés ki-

használtságát.
Emlékeztetett az előadó arra, hogy az állam 

2004-től ugyan szerepet vállal a helyi közösségi 
közlekedés finanszírozásában, de nem oldja
meg a gondokat. Kijelentette: a bevételeknek 
fedezni kell a kiadásokat. Amihez azonban 
sok minden kell, először is jó jegyárpolitika. A 
finanszírozás forrása: jegybevétel (a költségek
30-50%-a), állami, önkormányzati támogatás, 
egyéb források, közlekedési létesítményekből 
származó haszon, tanulók, nyugdíjasok utáni 
állami árkiegészítés igénybevétele. A szolgáltatás 
árának tartalmaznia kellene a használattal járó 
társadalmi költségeket (környezetvédelem, 
útjavítás stb.). Bevételnövelő, megtakarítási 
lehetőség az előadó szerint az összehangolt, 
hatékony járatpolitika (igényfelmérés alapján), 
versenyhelyzet megteremtése az egyes ágazatok 
és szolgáltatók között, a magánszféra bevonása, 
valamint a koncesszió lehetősége.

Előre menekülés: fejlesztés  
A városfejlesztés és a helyi közösségi közle-

kedés érdekében sokat tud tenni – jelentette 
ki Gödöllő polgármestere, aki sorolta is a 
lehetőségeket:    

• buszsávok, közösségi közlekedés prio-
ritásának biztosítása az egyéb közlekedéssel 
szemben, 

• lakóterületek, munkahelyek kialakításá-
nál a közösségi közlekedés szempontjainak 
figyelembevétele,

• új iskola, közintézmény létesítésénél a 
terület ellátásának összehangolása a közösségi 
közlekedéssel, 

• új lakóterületeknél a közösségi közlekedés 
együtt tervezése, megvalósítása, 

• ellátatlan területek bekapcsolása (elé-
gedetlenség, egyéni közlekedés szerepének 
növekedése).

Gémesi György az Európai Unió el-
várásait, ajánlásait, illetve a nemzetközi 
trendeket figyelembe véve a következő 
megállapításokat ajánlotta hallgatósága 
figyelmébe: 

• EU általános tendencia a közösségi köz-
lekedés arányának csökkenése, elvárás a csök-
kenés megállítása; 

•  előre menekülés, fejlesztés;
•  közösségi közlekedés prioritása, magán-

közlekedés korlátozása (buszsávok kijelölése, 
személygépkocsi-mentes övezetek kialakítá-
sa); ÿ

Derűs pillanatok a konferencián

Kötetlen terefere a szünetben
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•  magánközlekedés közösségi közlekedés 

célú adóztatása;
•  a közösségi közlekedés vonzó legyen, 

hozza vissza a magánforgalom résztvevőit, 
élhető legyen a település; 

•  magánvállalkozások bevonása.
A gödöllői polgármester szerint ma Magyar-

országon a helyi közösségi közlekedés csökkenő 
mennyiségű és minőségű szolgáltatásra képes, 
helyzete gyorsuló mértékben romlik, jelenleg 
támogatás nélkül nem működik. Nincs valós 
versenyhelyzet. A helyi közösségi közlekedés 
biztosításához az önkormányzatok nagy része nem 
rendelkezik eszközökkel, a veszteségek pótlására 
az állami hozzájárulás nem elégséges. 

A helyzet megoldására dr. Gémesi György a 
helyi közösségi közlekedési koncepció megalko-
tását, a helyközi és a helyi közösségi közlekedés 
szétválasztását, az egyszeri konszolidációt 
(állam, önkormányzat, befektető, arányos 
kockázatvállalás) valamint a versenyhelyzet 
kialakítását (állam, magánszektor, önkor-
mányzat) javasolja.  

Optimális üzemméret,  
közlekedésszervezéssel

Dr. Bodnár Viktória, az Ifua Horváth & Partners 
Kft. vezető szakembere a közforgalmú közlekedés
regionális szerveződési lehetőségeivel foglal-
kozott előadásában. Számos, egymással szoros 
kapcsolatban lévő elem összefüggésére hívta fel 
a figyelmet, kezdve a közigazgatási rendszertől
(melynek irányvonalai már a regionalizmus felé 
mutatnak), a Volán-társaságok jelenlegi helyzetén 

át az optimális vállalatméret meghatározásáig és 
a privatizációs attraktivitásáig.

Fontos megvizsgálni a szerepkörök közötti 
összefüggéseket, főképp az ellátási felelősség 
és az ellátást végző egymáshoz való viszonyát. 
Három üzemeltetési formát jelölt meg az 
előadó: 1. állami/önkormányzati (az ellátásért 
felelős saját maga végzi a szolgáltatást válla-
latai által), 2. megbízás (szerződés alapján 
magánvállalat végzi) 3. dereguláció (piaci 
alapon magántársaság végzi). Az ellátásért 
való felelősségben a szabályozó hatóság meg-
rendelőként, finanszírozóként és ellenőrzőként
jelenik meg a rendszerben. 

Az európai országokban néhány ország 
kivételével elválasztották egymástól az ellá-
tási felelősséget és az ellátás végzését. Azon 
országok többségében, ahol az ellátási felelős 
saját maga végzi a szolgáltatást, megfigyelhető a
magántulajdon bevonása. Megjegyzendő, hogy 
a nagytávolságú közlekedés (>300 km) minden 
országban piaci verseny alapon működik.

A szakember szerint az optimális üzemméret 
kialakítását közlekedésszervezési (és persze vál-
lalatszervezési) kérdésnek kell értelmezni. 

Az átalakítás során a Volán-társaságok célja, 
hogy legyenek világos tulajdonosi elvárások és 
legyen kiszámítható és átlátható a tulajdonosi 
kontroll. A szakmai irányítás céljai: feleljen 
meg a működés az EU-s elvárásoknak, legyen 
szervezettebb, összehangoltabb a helyközi 
közlekedés, és javuljanak a szervezetközi 
kapcsolatok (MÁV, városi közlekedés). A 
tulajdonosi célok pedig: összességében mű-
ködjön hatékonyabban a társaságcsoport, 
vagyis használják ki a közös működésből eredő 
szakmai és pénzügyi szinergiákat.

Versenyben az autókkal
Dr. Ruppert László, a Közlekedéstudományi 

Intézet Kht. (KTI) ügyvezető igazgatója  több 
előadótársához hasonlóan utalt a 25 európai 
uniós tagország személyszállítási teljesítményére: 

a személygépkocsi továbbra is toronymagasan 
vezet a közlekedési módok között, a különb-
ség tovább nő. Akárcsak maga a mobilitás. 
A tagállamok szárazföldi személyközlekedési 
teljesítménye 1995–2003 között 15,8%-kal nőtt. 
Ezen belül a közforgalmi közlekedés növekedése 
7,8% volt. Az EU 25-ben várható növekedés 
2000–2020 között (utaskm) 40%. Nőnek az 
utazási teljesítmények is: az egy főre jutó telje-
sítmény 2003-ban az EU-ban 12 092 km/fő/év, 
Magyarországon 7647 km/fő/év.

Felüdülésnek számított a KTI igazgatójának 
kitérője a közforgalmú közlekedés történetéről, 
kezdve az időszámítás előtti római postako-
csitól a 17. századi párizsi omnibuszon át a 
19. századi első közforgalmú vasútig (1825 
Stockton – Darlington; Magyarországon első-
ként 1846-ban indult meg a vasúti közlekedés 
Pest és Vác között.) 

Az állami/önkormányzati/regionális sze-
repvállalás pozitív hozamát a közforgalmú 
közlekedésben hasonlóan ítélte meg dr. Ruppert 
László, mint Gémesi György: élhető városok 
(csökkenő kiáramlás), kisebb környezeti 
terhelés, jobb közlekedésbiztonság és nem-
zetgazdasági hatékonyság.

Ami pedig a közforgalmú közlekedés jö-
vőjét illeti, a közlekedéstudomány képviselője 
az alábbi következtetéseket osztotta meg a 
konferencia résztvevőivel:

• A magántőke érdeklődése növekszik a 
közforgalmú közlekedés iránt (a közösségi 
jog nem tesz különbséget a köz- vagy ma-
gánvállalkozások között).

• A szolgáltatási teljesítmény- és minőség-
mérésben, ellenőrzésben nő a megrendelő 
felelőssége (elszámolás a költségvetésnek és 
az utasoknak).

• Konzekvens közlekedéspolitika (tiltás és 
támogatás) nélkül a közforgalmú közlekedés 
még jelentős ráfordítások ellenére is drámaian 
visszaszorulhat.

Ő. F.
(Folytatjuk)

25 éves a magánfuvarozás 
Magyarországon

Peredi Péter, a Fuvarozó Vállalkozók Országos 
Szövetségének (FUVOSZ) elnöke ünnepi perce-
ket teremtett a szegedi közlekedési konferencián 
azzal, hogy megemlékezett a magánfuvarozás és 
személyszállítás negyedszázados jubileumáról. 
Az általa bemutatott kronológiával tisztelgünk 
mi is az ágazat kalandos de eredményes tör-
ténete előtt. 

1982 Újra indul 35 év szünet után a magán-
taxizás és a magánfuvarozás

1989 Új lehetőségek: nemzetközi fuvarozás, 
buszozás

1990 Taxisblokád, üzemanyagár-liberali-
záció

1992 Klub Aliga után tanfolyamok és vizsgák 
a nemzetköziseknek

1993 taxisok: vizsgák, sárga rendszám, ka-
ució

1996 fuvarosok: vizsgák, sárga rendszám, 
pénzügyi fedezet 

1997 műszaki feltételek szigorodása 
2000 ismét üzemanyag válság, a jövedéki-

adó befagyasztása
2001 intenzív felkészülés az EU-csatlako-

zásra
2004 felszabadított piac, szigorodó feltételek
2005 megállapodás a kormánnyal
2007 elrepült a 25 év
Peredi Péter szarkasztikus humorral zárta 

prezentációját: „Ma elmondhatjuk, hogy a 
szakma minden vállalkozójára és az alkal-
mazottakra az eltelt 25 év visszavonhatatlan 
hatással volt.”

Sokan voltak kiváncsiak a Tisza Volán Zrt. ITK Ericsson forgalomirányító  
és utastájékoztató rendszerrel felszerelt autóbuszára 

ÿ
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A kamara reklám- és kom-
munikációs klubja decemberi 
évzáróján a klaszterszervezés 
legidőszerűbb kérdéseit vette gór-
cső alá. A klaszter meghatározott 
iparági szegmensben, földrajzi 
közelségben működő, egymással 
kapcsolatban álló vállalkozások 
és kapcsolódó intézmények 
(pl. önkormányzati szervek, 
gazdaság- és területfejlesztési 
szervezetek, kutatóhelyek, fel-
sőoktatási intézmények, pénz-
ügyi intézmények stb.) olyan 
csoportja, melyeket – a közös 
cél érdekében – az együttmű-
ködés és a verseny egyszerre 
jellemez. 

Mint a jelenlevők Matúz Já-
nostól, a Proactive Manegement 
Consulting vezető tanácsadójától 
megtudhatták, speciális gazdasági 
együttműködésre épülő hálózati 
forma legfőbb kiindulási pontja 
a vállalkozások közötti bizalom 
megteremtése. Ez utóbbi meg-
állapítás jogi formába öntése 
a legnehezebb feladat, hiszen 
egyszerre kell „nonprofit” és

Klaszterépítéssel a tudásalapú gazdaság megteremtésért

Versenyképességi tényező az 
együttműködés

„forprofit” logikával működni
ugyanazon szervezeti kereteken 
belül.

Így nem csoda, ha az előadást 
követően a résztvevők rendkívül 
aktívak voltak. Főleg a megyénk-
ben újonnan alakult klaszterek 
(a szoftveripari, a hódiparos és
a megújuló energetikai) tagjai 
tettek fel kérdéseket. (Itt hívjuk 
fel a figyelmet arra, hogy követ-

kező számunkban bemutatjuk a 
regionális szoftveripari innovációs
klasztert, melynek alapítói között 
találjuk a kamarát is.) 

A klubfoglalkozáson az is ki-
derült, a klaszter nemcsak sima 
cégfejlesztési lehetőség, hanem a 
társadalmi rendszerek, innovatív 
helyi közösségek, önszerveződé-
sek erősítésének útja is. A nyugati 
vállalatok már felismerték, hogy 

csak erős lokális K+F háttérrel, 
üzleti partnereikre támaszkodva 
tudnak talpon maradni a nagyon 
erős globális versenyben. A fel-
adat tehát adott, most már csak a 
helyi szereplőkön múlik, hogyan 
tudják önmagukat mielőbb meg-
szervezni, s a hamarosan megje-
lenő DAOP-os, illetve GOP-os 
klaszterfejlesztési pályázatokon 
eredményesen szerepelni.

A kamara kommunikációs és reklámklubja január 
22-én (kedden) 14 órai kezdettel tartja szakmai dél-
utánját a Novotel Szegedben. A rendezvény témája: 
A tudomány-, technológia-, és innovációpolitika 
aktuális kérdései. 

Előadó: Hargitai Gábor főosztályvezető (Oktatási 
és Kulturális Minisztérium tudománypolitikai 
főosztály).

Az innovációs tevékenység finanszírozása a hazai
gazdaság egyik „forró pontja”. A központi szándékok 
ellenére is alacsony szintű a kis- és középvállalko-
zásoknak az erre fordított összege. Az innovációs 
szemlélet befogadottsága, az érintettek körében 
nagyon gyenge, így önálló kutatásaik eredményei 
nem azonosíthatók, nem értékelhetők. Hiányzik a 

koordináció, a rendszer nem átlátható. A tudományos 
eredmények hazai üzleti hasznosítása ritka. 

Az emberi erőforrások fejlesztésére a TÁMOP és a 
TIOP jelentős pénzügyi forrást biztosít. Remélhetőleg 
ennek a lehetőségnek tudatos felhasználásával ez a 
kedvezőtlen folyamat megfordíthatóvá válik. Erre 
nézve jelentős bíztatást nyújt a kormány tavaly nyáron 
elfogadott 2007–2010-re vonatkozó tudomány-, tech-
nológia- és innovációpolitikai (TTI) intézkedési terve. 
Mindezekről bővebben a klub szakmai délutánján. 

Részvétel ingyenes! 
Részvételi szándékát kérjük, január 21-ig jelez-

ze a kamarában telefonon, faxon vagy e-mailen. 
(Tel.: 62/486-987/112, fax: 62/426-149, e-mail: 
info@csmkik.hu)

Kommunikációs és reklámklub
Tudomány-, technológia-, innovációpolitika

Már hagyomány a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarában, hogy év 
végéhez közeledve kötetlen találkozóra hívják 
a sajtó képviselőit, a legnagyobb vállalkozá-
sok vezetőit, kamarai tisztségviselőket. Dr. 
Szeri István, a kamara elnöke köszöntötte 

a jelenlévőket, s rövid évértékelő után kö-
szönetet mondott a kamara tevékenységét 
segítő, támogató munkájukért. Az ünnepi 
alkalmat felhasználva, a kamara elnöke a 
Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében 
rendezvénysorozat szervezésében végzett 

kiemelkedő munkáért elismerő oklevelet 
adományozott Tóth Csabáné Csillának, 
a Divat és Szépség Galéria elnökének és 
Ambrusné Katona Erikának, a Kézműves 
Galéria elnökének.    

Fotó: promenad.hu

Év végi köszönetek a kamarában
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362 új munkahely
A rövid bevezető után dr. Amb-

rus Norbert, a Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal jogi és közbeszerzési irodá-
jának vezetője tartott tájékoztatót az 
önkormányzat munkahelyteremtő 
támogatásáról. A közgyűlés márciusi 
rendelete értelmében hódmezővásár-
helyi székhelyű gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozók, szövetkezetek 
és családi gazdaságok foglalkozta-
tás-bővítését új munkahelyenként 
félmillió forinttal támogatja a város. 
Természetesen részmunkaidős fog-
lalkoztatásra is lehet pályázni, ám 
az összeg így arányosan kevesebb 
lesz. A kiosztott támogatásokkal 
362 új munkahelyet létesítettek a 
vásárhelyi vállalkozások. A kérel-
mek 85 százalékát támogatta az 
önkormányzat, összesen 181 millió 
forint erejéig. Az igénylők többsége 
az egyéni vállalkozók közül került ki. 
A rekorder vállalkozás negyvenkét új 
munkavállalót vett fel. Novemberig 
folyamatos pályázati rendszer mű-
ködött, jövőre viszont éves keretet 
osztanak fel alkalmanként. 

Bővebb információ és pályázati 
űrlap a polgármesteri hivatal 15-ös 
és 23-as irodájában kapható, de a 
www.hodmezovasarhely.hu honlapról 
is letölthető. 

Kamarai szerepek a 
szakképzésben

A tájékoztatót követően dr. Szü-
gyi György, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara ok-
tatási, szakképzési és mestervizsga 
munkabizottságának elnöke tartott 
előadást a szak- és felnőttképzés 
aktuális magyarországi helyzetéről 
és a CSMKIK-t érintő feladatokról. 
Az előadásból kiderült, hogy a 
szakképzés szakmai irányítása a 
korábbi, több minisztérium általi 
irányítást követően egységesen a 
Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériumhoz (SZMMK) került. A 
szakképzés és felnőttképzés ösz-
szevontan egy tanács (NSZFT), 
illetve egy intézet (NSZFI) kezébe 
került. Elkészült az új Országos 
Képzési Jegyzék, mely moduláris 
és kompetencia alapú, vagyis az 
alkalmasságra építő szakképzést 
ír le. A szakképzés versenyképessé 
tételében, a fizikai szakmák társa-
dalmi megítélésének javításában az 

Érdemes tanulni – a jó varrónőket megbecsülik Vásárhelyen is.

Összevont tagozati ülés Hódmezővásárhelyen

Kamarai honfoglalás a szakképzésben

Szügyi György

Novemberben összevont tagozati ülést tartott a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi szervezete. Dr. 
Hampel Tamás, a városi szervezet elnöke bevezetőjében elmondta, a 
kamara törekvése az, hogy meggyőzze az iskolákat arról, hogy képzési 
profiljuk igazodjék a vállalkozások igényeihez. Ennek érdekében a
CSMKIK hódmezővásárhelyi városi szervezete minden évben fog-
lalkoztatási, szakképzési konferenciát rendez a helyi szakközép- és 
szakiskolák vezetői, a munkaügyi központ, és természetesen az ön-
kormányzat illetékes vezetői, szakemberei részvételével. 

Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) a 2007. februárban 
SZMM–MKIK aláírt megállapodás 
értelmében kiemelt szerepet kap. 
Az MKIK fő célja a gyakorlatori-
entált felsőfokú szakképzés létre-
hozása, mesterképzés beillesztése a 
szakképzés rendszerébe; országos, 
független vizsgaközpont-hálózat 
létrehozása, az MKIK közjogi 
feladatainak további szélesítése, 
akkreditált országos képzési hálózat 
létrehozása. 

Regionális gondolkodás 
a munkaerőpiacon 

A CSMKIK februári elnökségi ülé-
sén döntés született arról, hogy évente 
legalább 2-3 alkalommal napirendre 
tűzik a felnőtt-, szak- és mesterkép-
zéssel kapcsolatos helyzetet, illetve a 
feladatok áttekintését. Ez év április 
2-án a régió három kamarájának 
oktatási bizottságai – a CSMKIK 
oktatási bizottsága kezdeményezé-
sére – megalapították a regionális 
kamarák szakképzési bizottságainak 
együttműködési szövetségét, amely a 
szakmai és emberi együttműködésen 
túl, a régió gazdaságának tudatos 
munkaerő-piaci támogatását tűzte 
ki célul – folytatta a szakképzéssel 
kapcsolatos kamarai eseményekről, 
tervekről szóló tájékoztatóját Szügyi 
György. A CSMKIK szakképzéssel 
kapcsolatos feladatai közül kiemel-
te a megyei és regionális stratégia 
kialakítását, a mesterképzésnek a 
magyarországi szakképzés rendszerébe 
történő beillesztésével, az országos 

vizsgaközponti hálózat létrehozásá-
val, illetve az országos akkreditált 
kamarai képzési intézményhálózat 
létrehozásával kapcsolatos teendőket. A 
tervek között megemlítette a Kamarai 
Felsőfokú Üzleti Szakképző Intézet 
létrehozását is. A CSMKIK projekt 
teamje megalapozott szakmai javaslatot 
tett le olyan szakmai intézmény létre-
hozására, mely a vállalkozói kultúrát, 
ezen belül kiemelten az innovatív 
cégek indítását lehetővé tevő, korszerű 
képzés magyarországi megvalósítását 
célozza meg.

Minőséghatékonyság a 
képzésben is

Összefoglalót hallhattak a jelenlé-
vők a Miskolcon megrendezett or-
szágos foglalkoztatási konferencián 
elhangzottakról is. A konferencián 
résztvevők egyetértettek abban, hogy 
a foglalkoztatási helyzet kedvező irá-
nyú megváltoztatásához új eszkö-

zök és módszerek szükségesek. Az 
oktatás, a képzés, a szakképzés és 
a felnőttoktatás hatékonyságának 
emelése olyan kiemelt feladat, amely 
munkaerő-piaci szempontból funda-
mentális jelentőségű – hangsúlyozta 
a szakképzési és oktatási bizottság 
elnöke. A felsőfokú szakképzésben rejlő 
lehetőségek kiaknázása, az átalakuló 
magyar felsőoktatás megkerülhetetlen 
kihívása. A gazdaság – ezen belül a 
kamarai rendszer – szakképzésben 
betöltött szerepének további erősítése, 
valamint a közjogi feladatok bővítése, 
a reformok véghezvitelének egyik 
döntő záloga. A felsőfokú szakképzés 
vonatkozásában halaszthatatlan feladat 
a gazdaság érdemi bekapcsolása a 
konkrét tananyagok kidolgozásába.

Indokolt megvizsgálni az át- és 
továbbképzési rendszer minőséghaté-
konyságát, és tényleges eredményeit. A 
pályakövetés és megfelelés rendszerét 
indokolt összekapcsolni egy vonzó és 
ösztönző finanszírozási technikával.
Összességében elmondható, hogy 
megváltozott az ország viszonya a kép-

zésekhez. A 
közoktatás, 
szakképzés, 
felnőttkép-
zés egymás-
ra utaltsága, 
i l l e t v e  a 
g a z d a s á g 
igényeinek 
feltárásán 
alapuló kép-
zések igénye 
vitathatatlan 
ténnyé vált. 

Kérdések, kérések,  
válaszok, ígéretek

Az előadásokat követően a résztvevő 
kamarai tagok mondták el véleményü-
ket, és tettek fel kérdéseket. 

Havránek Ferenc javasolta, hogy 
a kamarai tag vállalkozó hatósági el-
lenőrzésekor mindig legyen kamarai 
delegált az „ellenőrző bizottságban”. A 
kamarai delegált megfigyelőként részt
vehessen az ellenőrzésen, és a jegyző-
könyvbe észrevételt tehessen. Ehhez 
azonban valószínűleg törvénymódo-
sításra lenne szükség. Hampel Tamás 
az észrevételre reagálva elmondta, hogy 
a kamara komoly erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy az átalakítás 
a vállalkozások számára az eredeti 
kormányzati elképzeléseknél enyhébb 
terhelés mellett történjen. Beszámolt 
arról, hogy kedvező változás történt 
a kamara jogosítványait illetően. A 
kamarák ugyanis visszakerülnek a terü-
letfejlesztési tanácsokba. A tanácsokban 
elvileg több gazdasági érdekképviselet 
is részt vehet, ezért a kamara fontos-
nak érezte egy koordinációs testület 
felállítását annak érdekében, hogy az 
érdekképviseletek előre egyeztetett 
program szerint dolgozzanak. 

Havránek Ferenc a mesterképzés 
jelenlegi helyzete felől is érdeklődött, 
illetve a hazai szakképzés helyzetével 
kapcsolatban elmondta, a már meglévő 
iparágakhoz kellene szakembereket 
képezni. Szívesen visszahozná azt a 
30 évvel ezelőtti gyakorlatot, amely 
szerint a leendő szakmunkástanulóknak 
is felvételi vizsgát kellett tenniük. A 
felnőttképzés jelenlegi rendszerét egyál-
talán nem érzi ma megfelelőnek. 

Kérdésére Szügyi György válaszolt. 
Mestereket csak a kamara képezhet. Ez 
volna a szakmának a diplomája. Elvben 
magasabb lenne, mint a technikusi 
szint. A leendő mestereknek szak-
mailag mind a vállalkozás vezetésére, 
mind a továbbtanulók felkészítésére 
alkalmasnak kell lenniük. Bizonyos 
szakmákban az egyéni vállalkozói 
igazolvány kiváltásának alapfeltétele 
a mesteroklevél megléte. 

Az ülés végén Hampel Tamás meg-
köszönte a részvételt, és biztosította 
arról a jelenlévőket, hogy a javaslatok-
nak igyekszik teret biztosítani. 

Kiss Yvetta

http://www.hodmezovasarhely.hu
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Hódmezővásárhelyi céhem-
lékek címmel kiállítás nyílt a 
hódmezővásárhelyi Tornyai Já-
nos Múzeumban. A kiállítás a 
céhek történetét, a helyi céhek 
jelképeit, míves kivitelű termékeit 
mutatja be. A kiállítás megnyitó-
ján Hampel Tamás, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara hódmezővásárhelyi elnöke 
mondott köszöntőt. 

A városi elnök egy, a mai ke-
reskedelmi és iparkamarákig ívelő 
céhtörténeti eszmefuttatással tisztelte 
meg a jelenlévőket. Elöljáróban a 
céhrendszer működésével, szervezeti 
felépítésével, gazdaságszervező tevé-
kenységével foglalkozott. Ám ahogy 
fogalmazott, a céhek nem csupán a 
gazdaság szervezői, a feudális kö-
töttségek, a merev hierarchikus rend 
egyfajta résütői voltak, de a társadalmi 
szolidaritás, a szakképzés, s általában 
véve a közösségformálás területén is 
fontos szerepet töltöttek be.

Céhtől az ipartestületig
Hampel Tamás történelmi kite-

kintőjében utalt arra, hogy Hód-
mezővásárhelyen 1693 után, a török 
hódoltság megszűnésével vette tulaj-
donképpen kezdetét az ipar fejlődése. 
A céhrendszer szabályozása a bécsi 
udvar feladata volt, ám ennek csak 
igen nehézkesen, sokszor vonakodva 
tettek eleget. A céhek kialakulását 
egyéb tényezők is késleltették. Csak 
nagyon lassan történt meg például a 
mezőgazdaság ipartól való elválása, 
ekkoriban ugyanis a lakosság nyáron 
(tavasztól őszig) még gazdálkodott, 
és csupán télen foglalkozott iparcik-
kek előállításával. Mindezek mellett 
a fejletlen belső piac is nehezítet-
te a céhek létrejöttét és fejlődését. 
Ráadásul a város, a többi alföldi 
településsel egyetemben, a céhek 
idegen (tapasztalt) mestereit csak 
igen nehezen fogadta be.  

Mindezek okán a céhek nagyobb 
számban csupán a XVIII. század-
ban jelentek meg, és a XIX. század 
második harmadáig működtek. 
Mint érdekességet említette, hogy 
a céhek már fennállásuk idején 
ipartestületbe tömörültek Hód-
mezővásárhelyen. 1867 tavaszán 
jegyezték be a Hódmezővásárhelyi 
Iparegyletet, mint új, a céhrend-
szert tulajdonképpen le is záró 
szervezetet, amely a modern gaz-
dasági kamarák (kereskedelmi és 
iparkamarák) közvetlen elődjének 
tekintendő.

Pecsétek, címerek, zászlók, ládák, mesterremekek a vásárhelyi Tornyai János Múzeumban

Volt egyszer egy céhvilág

Cselédsor, vándorút, 
mesterremek

A kamara városi elnöke kiemelte, 
hogy az iparosképzés bázisát is a 
céhek adták hosszú időn keresztül, 
nemcsak Vásárhelyen, de Euró-
pában mindenütt. Tagadhatatlan, 
hogy a sok erény mellett voltak e 
képzési formának – mai szemmel 
nézve – kifogásolható, ha tetszik 
idejét múlt elemei is – fogalmazott. 
A képzés szigorúan szabályozott 
rendben zajlott. A mester inasokat 
tartott, akik annak a mindenesei 
voltak. Műhelyt takarítottak, ha-
szonállatokat etettek, cselédkedtek. 
Majd később legénnyé válhattak, és 
ha már eleget tanultak és tudtak, 
vándorútra keltek, hogy más meste-
reknél tovább csiszolják tudásukat. 
Amikor már eleget tudtak, lehetősé-
get kaptak, hogy önállóan készítsék 
el a maguk termékét, a remeket, 
amelyet, ha a céh mesterei meg-
felelőnek találták, akkor a legényt 
mesterré fogadták. Innentől saját 
nevén nyithatott műhelyt, maga is 
tarthatott inasokat, legényeket. 

A céhek normáikat úgy állították 
fel, hogy több mester ne kerülhes-
sen a piacra, mint amennyi meg is 
tud azon élni. A mestereknek nem 
volt érdeke, hogy nagy számban 
konkurenciát képezzenek magukkal 
szemben. Már az inasok kiválasz-
tásánál is igen szigorú feltételeket 
támasztottak, mind származási, 
mind erkölcsi, mind pedig egész-
ségügyi szempontból. Felismerték, 
hogy mind a sok mester, mind 
pedig a munkamegosztás egy-
egy céhen belül, a felvevő piac 
igényeinél több termék előállítását 
eredményezné, ami miatt az árak 

csökkentek volna, s ez akár veszélyt 
is jelenthetett egyes mesterek meg-
élhetésére nézve.

Mivel azonban az ipari szak-
képzésnek ekkoriban még nem 
volt egyéb intézményrendszere, a 
céhek tekintélye már csak emiatt 
is meglehetősen nagy volt. 

A gyerekek kétharmada 
nem járt iskolába 

Ugyanakkor viszont a mind 
inkább iparosodott gazdaság 
megnövekedett igényeinek már 
egyre kevésbé felelt meg a céh-
rendszer általi (szak)képzési forma. 
Megfelelő szakoktatásról ekkorra 
már nem beszélhetünk sem meny-
nyiségi, sem minőségi szempontból. 
Mind nyilvánvalóbbá vált, hogy 
a mester (iparos) képzés e rend-
szere nem felel meg a korabeli 
elvárásoknak. 

Komoly problémát jelentett az is, 
hogy a kiválasztott inasok iránt csak 
minimális alapismereteket támasz-
tottak az írás, olvasás és számolás 
terén. Az is igaz viszont, hogy ezt a 
nem szakmai jellegű, úgynevezett 
alapképzést azért egyre következe-
tesebben elvárták, ám néhány céh, 
köztük a fazekasok, még ezt sem 
forszírozták különösképpen.

1842-ben megvizsgálták Hódme-
zővásárhelyen az oktatás helyzetét, 
és megállapították, hogy a „gyer-
mekek” 2/3-ad része egyáltalán 
nem jár iskolába. Ennek nyomán 
bevezették a vasárnapi iskolát. Aki 
nem járt el oda, az nem volt ván-
dorlásra bocsátható. 

Ekkorra viszont az oktatás sza-
bályai már központilag (államilag) 
is meghatározottak. A támasztott 
követelmények szigorúak, ám 

nagyon is életszerűek. Mivel az 
előtanulmányokkal nem, vagy csak 
alig rendelkező tanulók ennyi idő 
alatt nem tudtak átütő sikert a 
vasárnapi iskolai képzések révén 
felmutatni, emiatt ez az oktatási 
forma végeredményben csődöt 
mondott.

Hódmezővásárhelynek 1856-
ban már mintegy 40 ezer lakosa 
volt, de csak tanyai iskolákkal 
rendelkezett, ahová csupán kevés 
diák járt. Jelentés szól arról, hogy 
a tanügyi viszonyok meglehetősen 
rendezetlenek voltak. E szerint 
Vásárhelyen az oktatásról megfe-
ledkeztek, igen méltatlan körül-
mények jellemzik azt. A tanítók 
rosszul fizetettek, a vasárnapi 
iskolákkal nem törődnek, „az 
iparos tanoncoknak híre sincs”. 
A hiányosságok felszámolására 
rendelet is születik, amely nyomán 
jelentős változások indultak.

Hercegi mesterember 
Kossuth Lajos, miközben siet-

tette a gyáripar fejlesztését, maga 
kezdeményezte a céhrendszer 
helyett az ipartestületek létreho-
zását. Azt mondta: „Ipar nélkül 
a gazdaság félkarú óriás”. Nem 
mellékesen, az ipartestületekhez 
fűződik az első szakiskolák lét-
rehozása is. 

Eötvös József báró (vallás- és 
közoktatásügyi miniszter) – aki egy 
helyütt azt vallotta „Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy a mesterem-
bert nem kevésbé tisztelem, mint 
bármely herceget...” – a népoktatás 
részeként indította meg az első 
ipartanodát. Ő maga is felismerte, 
hogy a kor már más, jobban (ha 
tetszik másként) képzett munkaerőt 
igényel, mint a megelőző időszak 
termelési szükséglete.

A feudalizmusra jellemző céh-
ipart az idők teltével törvényszerűen 
fel kellett, hogy váltsa az iparosodott 
termelés, amihez már korszerűbb 
munkaerő, az eddigitől eltérő mun-
kaintenzitás és munkaszervezettség 
társult. Ez pedig már nyilvánvaló-
an más szabályozást, más jellegű 
gazdasági érdekképviseletet és 
önkormányzatiságot kívánt.

Az ipartanodák jelentősége 
kettős volt, hiszen azok bázisán 
jöhetett létre maga a felsőfokú 
műszaki szakképzés is. A céhes 
hagyományok egy része ugyanakkor 
a kézműves kisipar keretében él 
még ma is tovább.

ÿ

Hampel Tamás nyitotta meg a kiállítást   Fotó: promenad.hu
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Az 1872-ben megszűnő céhes 
ipart felváltó kisipar kovácsai, kerék-
gyártói, kötélgyártói és még számos 
mesterség látta el különösképpen a 
parasztságot, főként olyan használati 
eszközökkel, javításokkal, amelyeket 
azok megfelelő munkaeszközök és 
hozzáértés hiányában nem tudtak 
a maguk számára elvégezni.

A céh eltűnt, de maradt 
a mesterfogás

Magyarországon a céhek 1872-
ben egyszer és mindenkorra meg-
szűntek, helyüket átadva az ipar-
testületeknek. A XIX. század vége 
változásokat hoz a tekintetben is, 
hogy a termelés megállíthatatlanul 
és visszafordíthatatlanul iparosodik, 
a kereslet addig soha nem látott 
tempóban nő. Ha nem járt volna 
el az idő a céhek felett, éppen a 
szakképzés és a termelés hatékony-
ságának visszafogása miatt, talán 
létjogosultságuk is sokkal tovább 
maradhatott volna fenn, mint a 
XIX. század utolsó előtti harmada. 
Egyebek mellett éppen a mesterfo-
gások csiszolása és ápolása révén 
hagytak a mára olyan nagyszerű 
termékeket, amelyek ámulattal töl-
tenek el e kiállítás megtekintésekor 
minden látogatót, zárta köszöntőjét 
Hampel Tamás.

Művészi kivitelben
A program második részében 

Nagy Vera főmuzeológus – a ki-
állítás fő szervezője – mutatta be a 
kiváló állapotban megmaradt, illetve 
gyönyörűen restaurált céhládákat, 
kerámia használati tárgyakat, a 
különleges műremeknek mondható 
fafaragó széket, és mindazokat az 
írásos dokumentumokat, ame-
lyek a vásárhelyi céhekről szólnak. 
Ismertette a céhek pecsétjének, 
címerének, zászlajának és a céh-
ládáknak a történetét, funkcióját, 
a céhek kiváltságleveleinek meg-
születési körülményeit. Előadásából 
jól kirajzolódott a mezővárosok 
iparosodásának folyamatán túl az 
is, hogy a céhek miként vigyázták 
tagjaik minőségi munkáját, milyen 
gonddal törekedtek arra, hogy az 
általuk készített tárgyaknak ne 
csak használati értéke legyen, de 
azok már-már művészi kivitelben 
szolgálják megrendelőjüket.

ÿ

NÖVELJE MEG LÁTVÁNYOSAN VÁLLALKOZÁSA 
HATÉKONYSÁGÁT ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉT!
Vállalom: vállalkozása komplex gazdasági átvilágítását a 

bevételnövelő és költségcsökkentő lehetőségek feltárásával,- 
eredménymenedzsment kezelését, üzleti terve elkészítését.

Kánvási Katalin közgazdász, igazságügyi adó- és járulékszakértő
www.kanvasikatalin.hu 63/312-907, 20/985-1707

Már 9. alkalommal rendezték 
meg a hódmezővásárhelyi sport-
csarnokban az általános iskolák 
felsőbb évesei – és azok szülei 
–számára a pályaválasztási börzét, 
amelyen a szakképzési intézmények 
(a helyi szakközépiskolák, szakis-
kolák, szakképzéssel foglalkozó 
vállalkozások) mellett rendre be-
mutatkoznak vállalkozások is, hogy 
a végzés előtt álló diákok pályavá-
lasztását megkönnyítsék. A nehéz 
döntéshez a segítséget azzal kívánta 
az önkormányzat megadni, hogy 
útjára indította és megszervezte e 
rendezvényt, nem kis részben azért, 
hogy a gazdaságot (számos egyéb 
nehézség mellett) sújtó krónikus 
munkaerőhiányt a leginkább kere-
sett szakmákba történő beiskolázás 
révén előmozdítsa.

A nemcsak nagyon hasznos, de 
ezen felül rendkívül látványos ren-
dezvény résztvevőit Tózsa-Rigóné 
Nagy Judit, a polgármesteri hivatal 
oktatási, ifjúsági és sportcsoportjának

vezetője köszöntötte, majd ezt köve-
tően Almási István alpolgármester és 
Hampel Tamás városi elnök nyitotta 
meg a pályaválasztási napot. Mind-
ketten hangsúlyozták, hogy jól pályát, 
illetve szakmát választani nem csupán 
az iskolai évekre kihatóan szükséges 
és érdemes, hanem az elhelyezkedés 
sikeressége érdekében is. Hampel 
Tamás a jelenleginél gyakorlatiasabb, 
a fegyelmezett, pontos munkára, az 
újabb ismeretek megszerzésére való 
készséget és hajlandóságot ösztönző 
nevelést kért a tanintézetektől. Kitért 
arra, hogy a gazdaság igényei nem 
csupán egyes szakmák képzését ille-
tően fogalmazódnak meg egyre hatá-
rozottabban, de a használhatóságot, 
a munkaerő minőségét illetően is. A 
jó szakképzés a munkaerő-piaci igé-
nyeknek megfelelő pályaorientációtól 
egészen a minőségi szakképzésig tart, 
amely ma éppen úgy hiányzik, mint 
sok más egyéb feltétel egy sikeres 
gazdasághoz. 

A pályaválasztási börze ugyan na-

gyon fontos, de korántsem az egyetlen 
eszköze a gazdaság, és a szakképző 
intézmények közötti párbeszédnek. 
Minden lehetséges eszközt meg kell 
ragadni ahhoz, hogy a pályaválasztók 
és szüleik is megértsék, saját érdekük 
is, hogy elsősorban ne a divatos, 
jól jövedelmezőnek vélt szakmát 
keressenek, hanem inkább olyat is, 
amire van is valós gazdasági igény, 
tehát könnyű lesz vele elhelyezkedni, 
vagy saját vállalkozásba fogni – hang-
súlyozta a kamara városi elnöke. A 
szakma fortélyait pedig érdemes 
minél jobban elsajátítani, hogy a 
gazdaság versenyképessége javul-
jon, a pályára lépők pedig valóban 
piacképes tudással rendelkezzenek. 
Ez utóbbi ma már egyre inkább 
biztos megélhetésüknek is fontos 
pillére. Hampel Tamás végül meg-
köszönte a szervezést és a részvételt 
mindazoknak akik hozzájárultak 
a pályaválasztási börze sikeréhez, 
az érdeklődőknek pedig hasznos 
információszerzést kívánt.

Pályaválasztási börze Hódmezővásárhelyen

Piacképes tudás, biztos megélhetés

Az MKIK 
brüsszeli honlapja
Megkezdte működését a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli 
Képviseletének honlapja, mely az 
MKIK központi weblapjáról (www.
mkik.hu) az „MKIK Brüsszeli Kép-
viselet”-re kattintva érhető el.

Telt ház a pályaválasztási börzén, a vásárhelyi sportcsarnokban   Fotó: promenad.hu
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A HEFOP 1.1 program lebonyo-
lítására a munkaügyi központokat 
jelölték ki a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal szakmai irányítása 
és koordinálása mellett. 

Az országosan rendelkezésre álló 
támogatási keret elérte a 30 mil-
liárd forintot, a központi elvárás 
pedig az, hogy 20 ezer fő fejezze 
be sikeresen a programot, s több 
mint egyharmaduk helyezkedjen 
el. Az Európai Unió követelmény-
ként szabta meg, hogy az Európai 
Szociális Alapból származó összeg 
ne a hazai költségvetési források 
kiváltására, hanem azok kiegészí-
tésére szolgáljon. 

A központi forrás a megyék között 

Sikeres uniós program Csongrád megyében

Értékünk az ember
Sikeres hároméves programot zárt az év végén a Munkaügyi Központ Csongrád megyében. A program az EU-

csatlakozást követően, 2004-ben indult, amikor hazánk számára is megnyíltak a közösségi támogatási formák. Az 
Európai Szociális Alap egyik fontos célkitűzése, hogy a tagországokban segítse a munkanélküliség megelőzését, 
csökkentését. A hazai Nemzeti Fejlesztési Terv egyik legnagyobb költségvetésű programja az Európai Szociális 
Alap és a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program volt.

A HEFOP „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” elnevezésű 1.1 intézkedése a 16 és 30 év közötti 
fiatalok, a tartósan munkanélküliek, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek és az idősebb álláske-
resők munkához jutását kívánta segíteni. Mindegyik csoportnál kiemelt kedvezményezettként szerepeltek 
a hátrányos helyzetű csoportok, mint például a romák, a megváltozott munkaképességűek, a gyermeküket 
egyedül nevelő fiatal szülők, a létszámleépítésben érintettek, a szakképzetlenek. A 2004–2007-ig tartó HEFOP
1.1 program célja az volt, hogy új típusú megközelítéseket, támogatásokat és szolgáltatásokat alkalmazva, 
segítse azon álláskeresők munkaerő-piaci beilleszkedését, akiknél a munkaügyi szervezet hagyományos 
eszközökkel eddig jelentős eredményeket nem ért el. 

a munkanélküliség mérőszámaival 
megfelelő arányban került felosztás-
ra. A Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központ részére 1,263 milliárd 
forint keretösszeg állt rendelkezésre, 
hogy a térség munkaerő-piaci helyze-
téhez igazított megyei programtervet 
megvalósítsa.

A program keretében biztosított 
többletforrás lehetőséget teremtett 
arra, hogy a résztvevők elhelyezke-
dését a hagyományos eszközrendszer 
alkalmazásán túl, szükség esetén 
egyénre szabott, egymásra épülő, 
összehangolt, támogatási és szol-
gáltatási rendszer segítse. 

A programba való önkéntes be-
lépést a munkaerő-piaci helyzet, 

a személyes körülmények és célok 
figyelembevételével, az álláskeresővel
együtt kialakított terv elkészítése 
előzte meg. 

Az uniós programot új prog-
ramelemek bevezetése tette még 
hatékonyabbá. Az ún. munkagya-
korlat-szerzés támogatás a  mun-
kaügyi eszköztár bértámogatásánál 
jóval kedvezőbb körülményeket 
biztosított, hiszen a bértömeg mel-
lett a járulékokat is megtérítette 
magasabb támogatási összeggel. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ha 
a munkavállaló jól végzi a munkáját, 
az esetek nagy részében, a támo-
gatási időszak leteltét követően is 
maradhat a cégnél. 

Újszerű elem volt az is, hogy a 
program résztvevői számára a kép-
zési költségek finanszírozása mellett
a képzés ideje alatt a minimálbér 
összegének megfelelő megélhetési 
támogatás folyósítására került sor. A 
korábbi tapasztalatok szerint ugyanis 
a képzés résztvevői sok esetben azért 
morzsolódnak le, mert a képzés ideje 
alatt nem tudták fedezni családjuk 
megélhetését. Mindemellett lehető-
ség volt a helyi és helyközi utazási 
költség megtérítésére is.

Hangsúlyos szerepet töltöttek be 
a programban a humán szolgál-
tatások. Az álláskeresők segítsé-
get kaphattak az egyéni döntések 
meghozatalához (pályaválasztási, 
pályatanácsadás), tájékoztatást 
kaphattak a munkaerő-piaci lehe-
tőségekről, képzésekről, állásokról, 
rehabilitációs, jogi, pszichológiai, 
munkatanácsadás részesei lehettek, 
személyiségfejlesztő, motivációs, 
álláskeresési tréningen vehettek 
részt, mentorokhoz fordulhattak 
problémáikkal.

A program fontos eleme volt a 
nyomon követés. A program befe-
jezése után 180 nappal kérdőívvel 
keresték meg a résztvevőket.

A HEFOP 1.1 intézkedés Csongrád megyei 
programjában 1400 fő vett részt.

A program egyik fontos eleme volt a képzés. 
A három év alatt 16 képző intézmény közremű-
ködésével 71 tanfolyam indult, melyeken 770 fő 
vett részt. Egy kis ízelítő a tanfolyami kínálatból: 
vendéglátó, eladó, logisztikai szervező, könnyű-
gépkezelő, nehézgépkezelő, kereskedő vállalkozó, 
szociális gondozó és ápoló, varrómunkás, ABC-
eladó, gipszkartonszerelő, épületburkoló, kőmű-
ves, szakács, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam, 
számítógép-kezelő tanfolyam.

A program során 630 fő – közülük 13 fő 
képzést követően - helyezkedett el munkagya-
korlat-szerzési támogatás keretében (csupán 
58 fő esetében hiúsult meg a támogatás). A 
támogatást 12 hó időtartamban biztosította a 
munkaügyi központ, 90%-ban határozatlan idejű 
foglalkoztatáshoz. A támogatásban részesülők 
12%-a felsőfokú, 71%-a középfokú végzettségű, 
míg 17%-a szakképzetlen volt.

Néhány betöltött munkakör: segédmunkás, 
takarítónő, anyagbeszerző, traktoros, adminiszt-
rátor, bolti eladó, felszolgáló, pultos, ügyintéző, 
üzletkötő, informatikus, ügyvédjelölt, tanár.

A humán szolgáltatások is fontos szerepet 
játszottak a programban. Hátrányos helyzetű 
álláskeresőnél ugyanis gondolni kell arra, hogy 
a résztvevő nincs munkaképes állapotban, men-

tálhigiénés felkészítéssel indokolt a programot 
kezdeni. Hasznosnak mutatkoztak a ráhangoló, 
a reintegráló tréningek, a képzés befejezése-
kor az életvezetési tanácsadás, az álláskeresési 
tréning.

A HEFOP 1.1 programban 1400 fő részesült 
szolgáltatásban.

A fenti adatok tükrében elmondhatjuk, hogy 
a program eredményesen zárult. 

A programban a tervezett 1050 fő helyett 
1400 fő vett részt. 

A program sikeres befejezésének tekint-
jük, ha a program résztvevő teljesítette az 
együttműködési megállapodásban vállalt 
kötelezettségét: befejezte a tanfolyamot, sikeres 
vizsgát tett, vagy munkagyakorlat-szerzési 
támogatással elhelyezkedett. A tervezett 840 
fővel szemben 2007. november 30-i állapot 
szerint a résztvevők közül 1182 fő fejezte be 
sikeresen a programot. 

A sikeresen befejezettek közül a tervek szerint 
420 fő pozitív kimenettel fejezi be a programot 
(képesítést szerez, munkagyakorlat-szerzési támo-
gatással elhelyezkedik), ténylegesen jóval többen, 
792-en fejezték be a programot munkaerő-piaci 
szempontból pozitív eredménnyel.

A tervezett 280 fő helyett eddig 519 fő he-
lyezkedett el. A program eredményességi 
mutatója 185,4%.

Érdekesnek mutatkozik a program résztve-
vőinek célcsoportonkénti megoszlása.

A legnagyobb részarányt, 44%-ot a fiatalok
(16–30 év) célcsoportja képviseli. A 30 év fe-
letti még nem tartós álláskeresők, inaktívak 
csoportja a résztvevők 39%-át adja. Legkeve-
sebben, a résztvevők 17%-a a 30 év feletti tartós 
álláskeresők csoportjából kerültek ki. 

A nemek szerinti megoszlás érdekes jelenséget 
mutat: 841 nő vett részt a programban az 559 
férfi résztvevővel szemben.

A program sikeresen zárult, sok értékes ta-
pasztalat segíti a most induló TÁMOP program 
megvalósítását.

Ismét bebizonyosodott, hogy csak személyre 
szabottan segíthetjük igazán hatékonyan az állás-
keresőket abban, hogy mielőbb visszataláljanak 
a munkaerőpiacra. Az is kiderült, hogy jó úton 
jár az, aki piacképes szakmát szerez. A képzésben 
részt vevők jelentős hányada a versenyképes tudás 
birtokában rövid időn belül elhelyezkedett.

A humán szolgáltatások létjogosultsága is to-
vábbi hangsúlyt kapott. A halmozottan hátrányos 
helyzetű álláskeresők egy része csak megfelelő 
tanácsadói háttérrel, mentori segítséggel állítható 
újra munkába.

Dr. Tóth Éva
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

A HEFOP 1.1 a számok tükrében
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Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk, hogy a társa-

dalombiztosítási nyugellátásáról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Tny.) 3. § (4) 
bekezdésének e) pontja értelmében 
a NYENYI lappal kapcsolatos 
2006. és 2007. évi adatszolgál-
tatási kötelezettség elektronikus 
ügyintézés keretében is telje-
síthető. 

A 2007. január 1-jétől hatá-
lyos Tny. 97. § (2) bekezdésének 
b) pontja, valamint a törvény 
végrehajtására kiadott 168/1997. 
(X. 6.) korm. rendelet 88/A § (2) 
bekezdésében foglaltaknak meg-
felelően a nyugdíjjogosultsághoz, 
illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz 
szükséges adatszolgáltatást a nyil-
vántartásra kötelezett megbízása 
alapján az Art. 7. § (1)-(2) és (6) 
bekezdésének alkalmazásával 
meghatalmazottja, illetve kép-
viselője is teljesítheti.

A nyilvántartásra kötelezettnek 
az adatszolgáltatás teljesítéséhez 
az Ügyfélkapu hozzáféréssel ren-
delkező meghatalmazott, illetve 
képviselő természetes személy-
azonosító adatait az ONYF által 
erre a célra rendszeresített nyom-
tatványon (Bejelentő lapon) kell 
közölnie. 

A Bejelentő laphoz mellékel-
ni kell a meghatalmazás eredeti 
példányát, az adatszolgáltatásra 
kötelezettnek az illetékes regionális 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
részére kell megküldeni. 

Az adatokban bekövetkező vál-
tozást is a Bejelentő lapon kell 
közölni. 

Az adatszolgáltatás teljesíté-
sével meghatalmazott személy a 
foglalkoztatói (NYENYI) prog-

ramot az ONYF internetes hon-
lapjáról, a program működéséhez 
szükséges foglalkoztatói azono-
sító állományt pedig az ONYF 
e-NYENYI rendszerének erre 
a célra kialakított funkciójával 
töltheti le. 

Az adatszolgáltatás elektronikus 
ügyintézés keretében történő tel-
jesítése a NYENYI program által 
előállított exportállománynak a 
http://www.magyarorszag.hu/ 
portál „Általános dokumentum-
feltöltő” szolgáltatásával valósul 
meg. 

Az adatszolgáltatásnak a Köz-
ponti Elektronikus Szolgáltató 
Rendszeren keresztül történő 
beérkezéséről a központi rend-
szer adja az érkeztető számot is 
tartalmazó visszaigazolást. Az 
adatoknak a nyugdíjbiztosítási 
ágazat nyilvántartási rendszeré-
be történő befogadásáról, illetve 
hibás adattartalom, vagy érvényes 
meghatalmazás hiánya miatti 
visszautasításáról az adatszolgálta-
tásra kötelezett, (meghatalmazást 
adó) foglalkoztató, a meghatal-
mazott (pl.: könyvelőiroda) és az 
adatszolgáltatást teljesítő személy 
elektronikus úton, a Bejelentő 
lapon közölt elektronikus leve-
lezési címre értesítést kap. Az 
adatbefogadással kapcsolatos 
konkrét adatokat (személyhez 
rendelési hibalistát stb.) tartal-
mazó PDF állományokat az ONY 
honlapjáról elérhető e-NYENYI 
rendszeren keresztül tudja a Beje-
lentő lapon megjelölt, Ügyfélkapu 
hozzáféréssel rendelkező személy 
megtekinteni.

Dél-alföldi Regionális 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

Szeged

A 2008. január 1-jén hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezésekkel 
kapcsolatban a következőkre hívjuk 
fel a figyelmet:

Az általános forgalmi adóról 
szóló, 2008. január 1-jén hatályba 
lépő 2007. évi CXXVII. törvény 
(továbbiakban: új áfa tv.) – a ha-
tályon kívül kerülő, az általános 
forgalmi adóról szóló 1992. évi 
LXXIV. törvénytől eltérően – nem 
hatalmazza fel az állami adóható-
ságot a nyugtaadási kötelezettség 
vagy a pénztárgéppel teljesítendő 
nyugtaadási kötelezettség alóli fel-
mentés megadására. 

Emiatt valamennyi (a hatá-
rozott, és a határozatlan időre) 
kiadott felmentés 2008. január 
1-jétől automatikusan hatályát 
veszítette, hiszen olyan jogszabály 
felhatalmazásán alapultak, mely 
hatályát veszítette. Erről az adózók 
külön határozatot nem kapnak, 
nyugtaadási kötelezettségüket a 
rájuk vonatkozó hatályos jogsza-
bályi rendelkezésnek megfelelően, 
pénztárgéppel kibocsátott vagy 
nyomdai úton előállított nyugta 
kibocsátásával kötelesek telje-
síteni.

A nyugtaadási kötelezettség 
teljesítési módjának meghatáro-
zásánál 

• az új áfa tv., valamint
• a számla, egyszerűsített 

számla és nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint a nyugta 
adását biztosító pénztárgép és 
taxaméter alkalmazásáról szóló 
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 
(továbbiakban: R.), és

• az üzletek működésének rend-
jéről, valamint az egyes üzlet nélkül 
folytatható kereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltételeiről 
szóló 133/2007. (VI. 13.) számú 
kormányrendelet rendelkezéseit 
kell figyelembe venni.

A nyugtaadási kötelezettség meg-
határozásakor javasoljuk figyelembe
venni, hogy az új áfa tv. 166. § (2) 
bekezdése alapján adózó nyugta 
kibocsátása helyett számla kibocsá-
tásáról is gondoskodhat, ebben az 
esetben mentesül a nyugtakibocsátási 
kötelezettség alól.

Az az adózó, amely a nyugtaadá-
si kötelezettségét kizárólag pénz-
tárgéppel teljesítheti, a felmentés 
hatályon kívül kerülése után e 
kötelezettségének csak az APEH 
elnöke által engedélyezett pénz-
tárgéptípussal előállított nyugtával 
tehet eleget, ám ez alól felmentést 
kérhet. A R. 2008. január 1-jétől 
hatályba lépő módosítása szerint 
ugyanis 

„Az állami adóhatóság az adó-
alany indokolt kérelmére felmen-
tést adhat a pénztárgép kötelező 
alkalmazása alól abban az eset-
ben, ha 

a) szociális vagy egészségügyi 
helyzete miatt a pénztárgép al-
kalmazása rá aránytalanul nagy 
terhet róna; 

b) gazdasági tevékenységének 
természete vagy tevékenysége vég-
zésének egyéb körülményei miatt a 
nyugta adása pénztárgép alkalma-
zásával nem oldható meg, vagy csak 
aránytalanul nagy megterheléssel 
lenne megoldható.” 

A kérelmet az illetékes regionális 
igazgatósághoz kell benyújtani, an-
nak jogerős elbírálásáig a nyugta-
adási kötelezettséget pénztárgéppel 
kell teljesíteni. 

Amennyiben az adózó nyugta-
adási kötelezettségének nyomdai 
úton előállított nyomtatvány 
kibocsátásával tehet eleget, ezt 
2008. január 1-jétől csak az APEH 
által kijelölt sorszámtartományba 
illeszkedő sorszámú, és szigorú 
számadás alá vont bizonylat ki-
bocsátásával teljesítheti.

Egyes adótörvények módosítá-
sáról (2007. évi CXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadót, a társasági adót és 
osztalékadót, az egyszerűsített vállalkozói adót, az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, valamint 
az államháztartás egyensúlyát javító különadót és 
járadékot érintő módosításokról a Magyar Közlöny 
155. számában olvashatnak részletesen.

2007. évi CXXVII. törvény az 
általános forgalmi adóról

Figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Európai 
Unióban tagállamként való részvételére, különös 
tekintettel az ebből fakadó, az általános forgalmi 
adózás területén jelentkező jogharmonizációs köte-
lezettségekre, valamint tekintetbe véve az általános 
forgalmi adózás 1988-as bevezetése óta szerzett 
tapasztalatokat is, az általános forgalmi adózásról 
a Magyar Közlöny 155. számában olvashatnak.

Munkavédelem
2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 

a Magyar Közlöny 180. számában olvashat-
nak.

Közlemény az alkalmazható 
üzemanyagárakról

2008. január 1-je és január 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak

Ólmozatlan motorbenzin: ESZ-95 ólmozatlan 
motorbenzin 294 Ft/l. 

Gázolaj 298 Ft/l. 
Keverék 316 Ft/l. 
LPG autógáz 180 Ft/l.

Vége a nyugtaadás alóli felmentéseknek
Vissza a pénztárgéphez!

NYENYI – adatszolgáltatás 
elektronikus ügyintézéssel

http://www.magyarorszag.hu/


14 Kamarai Futár  Üzleti ajánlatok
Csehország

0801-01 Cseh cég különböző 
esztergapadokat, darálót és egyéb 
eszközöket vásárolna.

Unitool Europe s.r.o., cím: 326 00 
Plzeň, Květná 55, tel.: 377 444 981, 
724 045 906, fax: 377 241 824, e-mail: 
stroje@unitool.cz, kapcsolat: Petr 
Ettler, web: www.unitool.cz/stroje 

Lengyelország
0801-02 Nagyfrekvenciás hevítők, 

hidraulikus prések, generátorok 
lengyel gyártója kereskedelmi part-
nert keres.

,,ZEMAT” Technology Group 
Sp. z o.o., cím: Pl-90-626 Łódź, ul. 
Żeromskiego 48/50, tel.: /+48-42/-632-
8484, 630-2579, fax: 633-1567, e-mail: 
praca@zemat.com, sales@zemat.com, 
web: www.zemat.com, kapcsolat: 
Adam PIETRASIK

0801-03 Műanyag termékek (épí-
tőanyag, kertészeti eszközök), vízte-
lenítő rendszerek, szellőző kémények 
gyártására specializálódott lengyel 
cég nagykereskedőket, kereskedelmi 
partnereket keres.

ZMM ,,MAXPOL” ZPCHR, cím: 
Pl-35-200 Rzeszów, Al. L. Okulickiego 
16c., tel.: /+48-17/-863-4635, fax: 
863-0452, mobil: /+48-664/-040-147, 
e-mail: rwojnicki@zmm-maxpol.pl, 
web: www.zmm-maxpol.pl, kapcsolat: 
Rafał WOJNICKI 

0801-04 Építőipari, bútoripari 
faelemek, belső berendezési tárgyak 
lengyel gyártója nagykereskedőket, 
kereskedelmi partnereket keres

Firma ,,PŁAZDREW”, cím: Pl-34-340 
Jeleśnia. Sopotnia Wielka, tel./fax: /+48-
33/-860-1153, e-mail: plazdrew@vp.pl, 
kapcsolat: Zdzisław PŁAZA 

0801-05 Lakás és szállodai kárpi-
tos bútorok (fotelek, kanapé, szófák) 
lengyel gyártója áruházláncokat, 
nagykereskedőket, kereskedelmi 
partnereket keres.

,,CRYLOMAG” s.c., cím: Pl-66-
300 Międzyrzecz, ul. Pamiątkowa 
12., tel.:/+48-95/-742-6764, e-mail: 
crylomag@home.pl web: www.
crylomag.com.pl, kapcsolat: Barbara 
ORŁOWSKA-ZARZYCKA 

0801-06 Lengyel gyermekruházati 
üzlethálózat kereskedelmi partnert 
keres.

,,KOMEX” Sp. z o.o., cím: Pl-03-
741 Warszawa, ul. Białostocka 5., 
tel.: /+48-22/-618-1240, fax.: 618-
1712, e-mail: tomaszewska@51015.
com komex@51015.com, web: 
www.51015kids.eu, kapcsolat: 
Agnieszka TOMASZEWSKA 

Németország
0801-07 Stuttgarti székhelyű 

szállítmányozási vállalat munka-
társakat keres Magyarországon: 
Gépkocsivezető CE jogosítvánnyal:
GGVS/ADR szállítmányozási igazo-
lás is szükséges. Nyerges-vontatós 
kocsi és több tagú kocsi vezetésében 
szerzett tapasztalat előnyös.

Munkatársunknak megbízható-
nak és becsületesnek kell lennie és 
jól kell németül írnia és olvasnia. 

Jelentkezés telefonon: Frau Claudia 
Engel, +49-711-365960-46.

Saját gépkocsival (nyerges-
vontatós kocsi konténerrel vagy 
konténer nélkül) rendelkező fu-
varozási vállalkozó: GGVS/ADR 
szállítmányozási igazolás ebben 
az esetben is szükséges. Érdeklődés 
esetén küldje el hozzánk pályázatát 
postai úton vagy e-mailen. Telefonos 
információkérés: Frau Claudia Engel, 
+49-711-365960-46.

Deisser GmbH, cím: Colmarer Straße 
18, D-70435 Stuttgart, tel.: +49-711-
365960-47, fax: +49-711-365960-52, 
e-mail: engel@transportlogistik-deisser.
de, web: www.transportlogistik-deisser.
de, kontakt: Frau Claudia Engel.

ITD-H Beszállító és 
Tanácsadó 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.
0801-08 Kanadai cég kalapgyár-

tókat keres Magyarországon.
07-38/E/CA-1
0801-09 Egy madridi cég im-

portál nagy mennyiségben bőrbú-
tort. Szeretnék a tevékenységüket 
Középkelet-Európára is kiterjeszteni, 
ezért bőrdíványgyártókkal lépnének 
kapcsolatba.

07-38/E/ES-1
0801-10 Görög cég gyümölcsfa 

csemetéket (alma, körte, stb.) sze-
retne vásárolni.

07-38/E/GR-1
0801-11 Görög vállalat konyhabú-

torgyártáshoz keres farostlemezt.
07-38/E/GR-2
0801-12 Görög cég tojásport, 

fagyasztott gyümölcsöket (földieper, 
piros és fehér cseresznye, meggy), 
illetve bio gyógy- és fűszernövénye-
ket keres megvételre.

07-38/E/GR-3
0801-13 Amerikai vállalat 100%-

os pamutanyagot keres férfiing
gyártásához, illetve olyan cége-
ket/varrodákat, akik foglalkoznak 
férfiing varrásával.

07-38/E/US-1
0801-14 Német ügyfél bérmunkát 

vállaló magyarországi varrodát keres. 
Keresett tevékenység: férfiruházat;
öltöny, kabát. Havi kapacitás min. 
kb. 5000 öltöny, 2000 nadrág.

07-39/E/DE-1
0801-15 Görög vállalat használt 

teherautókat keres megvételre.
07-39/E/GR-1
0801-16 Gyémántforgácsoló szer-

szám/szerszámgyártókat keres az 
alábbi izraeli cég.

07-39/E/IL-1
0801-17 Izraeli cég hazai ener-

giaital-gyártókkal keresi a kap-
csolatot.

07-39/E/IL-2

0801-18 Kenyai cég kukoricaolaj 
és paradicsompüré-gyártókkal sze-
retne kapcsolatba lépni.

07-39/E/KE-1
0801-19 Német cég képviseletet 

vállal, magyar KKV-k piacra jutását 
segíti az Egyesült Királyságban, 
Malawiban és Dél-Afrikában.

07-39/V/DE-1
0801-20 Német cég, olyan magyar 

vállalatokat kíván támogatni, akik 
termékeiket Rheinland-Pfalz német 
tartományban vagy Lengyelország-
ban akarják terjeszteni.

07-39/V/DE-2
0801-21 Kuvaiti ügyvédi iroda 

potenciális üzleti partnereket keres 
Magyarországon. A cég különböző 
tanácsadó szolgáltatásokkal kívánja 
ellátni a kuvaiti piac iránt érdeklő-
dőket, akik nemcsak az államhatárok 
okozta problémákba ütközhetnek. 
Munkatársaik tapasztalatukkal és 
kiváló nyelvtudással segítik ügy-
feleiket az arab és az angolszász 
törvényekben való eligazodásban. 
Az iroda a folyamatos növekedő 
külföldi befektetések minden fajtájá-
ban kész támogatást nyújtani mind 
cégeknek, mind pedig üzletemberek 
számára.

07-39/V/KW-1
0801-22 Amerikai vállalat ma-

gyar cégek képviseletét vállalná 
az Egyesült Államokban, illetve 
Izraelben.

07-39/V/US-1
0801-23 Külső hőszigetelő rend-

szerhez tartozékokat gyártó oszt-
rák cég, rögzítő anyagokat, illetve 
felületkezelő anyagokat, extrudált 
alumíniumprofil gyártókat keres.

07-40/E/AT-1
0801-24 Csavaranyákat, csavaro-

kat, szögeket gyártó német vállalat, 
magyar vasöntödékkel szeretné 
felvenni a kapcsolatot.

07-40/E/DE-1
0801-25 Dán cég vásárolna 25 

tonna vetési retekmagot (raphinus 
sativus).

07-40/E/DK-1
0801-26 Finn cég dízelmotoro-

kat tervez és gyárt terepjárókhoz. 
Kovácsolással foglalkozó cégeket 
és öntödéket keres.

07-40/E/FI-1
0801-27 Francia cég keres: alu-

míniumöntödék, 4-500 g-os alu-
mínium öntvények, 100 000 db-os 
szériában.

07-40/E/FR-1
0801-28 Francia cég fémrögzítő 

eszközöket gyárt. Lézervágással 
foglalkozó cégeket, illetve rögzítők, 
kapcsok, anyás csavarok és U-sze-
gecsek gyártóit keresi.

07-40/E/FR-2
0801-29 Francia cég cukoripari 

gépek gyártásával foglalkozik. Be-
szállítót keres cukoripari centrifu-
ga-alkatrész gyártáshoz (öntvény, 
fedél, állványzat).

07-40/E/FR-3

0801-30 Francia vállalat speciális 
szerszámok gyártásával foglalko-
zik. Szerszámkészítéssel, illetve 
precíziós mechanikával foglalkozó 
cégeket keres.

07-40/E/FR-4
0801-31 Francia cég bicikligyár-

tókkal szeretné felvenni a kapcso-
latot.

07-40/E/FR-5
0801-32 Nyomtatott áramkör ösz-

szeszerelést végző cégekkel szeretné 
felvenni a kapcsolatot, francia cég.

07-40/E/FR-6
0801-33 Francia cég fémmegmun-

kálással foglalkozik: hidraulikus 
(dízel) pneumatikus csatlakozókat, 
speciális csavarokat, szegecseket 
gyárt. Fémmegmunkálásra keres 
beszállítót.

07-40/E/FR-7
0801-34 Francia vállalat fürdő-

szobákba, mosdókba való tisztasági 
eszközöket, dekorációs termékeket 
gyárt fémből, fából, műanyagból. 
Fém lemezszekrény, szemetesláda-
beszállítót keres.

07-40/E/FR-8
0801-35 Francia cég borászati 

eszközöket (tárolók, présgépek, 
hűtőberendezések, stb.) gyárt. 
Fémalkatrész-gyártáshoz keresne 
magyar partnert.

07-40/E/FR-9
0801-36 A cég lemezmegmun-

kálással foglalkozik, elsősorban 
különféle vezérlőszekrényeket gyárt. 
Lemezmegmunkálással foglalkozó 
cégeket keres.

07-40/E/FR-10
0801-37 Golyós csapágyat gyártó 

francia vállalat alumínium öntvé-
nyek gyártásával foglalkozó céget 
keres a repülőgépipar területére 
történő beszállításhoz.

07-40/E/FR-11
0801-38 Angol cég műanyag 

termékeket gyárt a vegyipar, a 
telekommunikációs ágazat, vala-
mint az elektronikaipar területén. 
Műanyag fröccsöntéssel foglalkozó 
vállalatokat keres.

07-40/E/GB-1
0801-39 Görög vállalat hántolt 

napraforgót keres megvételre.
07-40/E/GR-1
0801-40 Izraeli vállalat járműal-

katrészeket szeretne vásárolni: lég-
kondicionáló alkatrészek, szenzorok, 
légmennyiségmérő stb.

07-40/E/IL-1
0801-41 Izraeli cég Solar PV 

panelek gyártóival szeretne kap-
csolatba lépni.

07-40/E/IL-2
0801-42 Olasz cég, mely az au-

tóipar, a háztartási gépek, illetve 
az elektronikaipar számára gyárt 
dombornyomó szerszámokat, öntö-
dék elérhetőségét kéri, illetve magas 
nyomású fröccsöntéssel foglalkozó 
cégeket keres.

07-40/E/IT-1
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0801-43 Olasz cég, mely fröccs-

öntő szerszámok tervezésével 
és gyártásával, illetve alumíni-
um fröccsöntéssel foglalkozik. 
Fröccsöntő szerszámok gyártóit 
keresi.

07-40/E/IT-2
0801-44 Számítástechnikai al-

katrészeket, kellékeket, kiegészítő 
termékeket forgalmazó litván cég 
keresi hasonló profilú magyarországi
számítástechnikai termékgyártókkal 
a kapcsolatfelvételt.

07-40/E/LV-1
0801-45 Litván cég műanyagcső- 

gyártókat keres.
07-40/E/LV-2
0801-46 Litván acél-nagykereske-

dő, acéltermékeket vásárolna Ma-
gyarországról (szénacél, acéllemez, 
acélcső, acélgerenda)

07-40/E/LV-3
0801-47 Norvég cég, mely csava-

rokat, szegecseket gyárt az építőipar, 
illetve a feldolgozóipar számára, 
kúpperselygyártásra keres magyar 
partnert.

07-40/E/NO-1
0801-48 Energetika terüle-

tén működő svéd mérnöki cég 
hidrogenerátor-gyártókat keres 
Magyarországon.

07-40/E/SE-1
0801-49 Svéd cég üzletberen-

dezések gyártásával foglalkozik. 
Speciális polcok, üzletberendezések 
gyártóit keresi (rozsdamentes acél, 
krómozott darabok, dróthuzalból 
készült termékek).

07-40/E/SE-2
0801-50 Svéd vállalat áruszállító 

eszközöket (konténermozgató esz-
közök, daruk stb.) gyárt kikötők, 

repterek, intermodális raktárak 
részére. Acélszerkezet-gyártó cé-
geket keres.

07-40/E/SE-3
0801-51 Svéd tanácsadó cég fém 

üzletberendezés-gyártókat keres.
07-40/E/SE-4
0801-52 Épület-, illetve szerelő-

állványzatokat gyártó svéd vállalat 
keres alumíniumhegesztéssel fog-
lalkozó magyar céget.

07-40/E/SE-5
0801-53 Műanyag-, textil- és 

bőrtermékek (pl.  ülések) be-
szállítója az autóipar területén 
keres ipari varrással foglalkozó 
cégeket. 

07-40/E/SE-6
0801-54 Amerikai designer luxus-

cipő-kollekciójának legyártásához 
keres magyar cipőgyárakat.

07-40/E/US-1
0801-55 Autóalkatrészek forgal-

mazására, importálására specializá-
lódott romániai cég kereskedelmi 
partnereket keres.

0801-56 Holt-tengeri ásványi 
anyagokat tartalmazó kozmetiku-
mok lengyel gyártója disztribúto-
rokat keres.

0801-57 Kemény poliuretán 
szigetelőanyag lengyel gyártója 
alvállalkozóként dolgozna.

0801-58 Bolgár gombatermesztő 
cég kereskedelmi közvetítő partne-
reket keres.

0801-59 Szervetlen vegyi anya-
gok (szilikát, szén) cseh gyártója 
hasonló profilú partnereket keres.
Kereskedelmi közvetítőket keres, 
beszállítóként tevékenykedne, és 
egyben nyersanyag-beszállítókat 

is keres. K+F tevékenységben is 
együtt működne.

0801-60 Üzleti szolgáltatásra spe-
cializálódott lengyel vállalkozás 
várja mindazok megkeresését, akik 
Lengyelországban szeretnének üzleti 
tevékenységet folytatni.

0801-61 Görög matracgyártó ke-
reskedelmi partnereket, ügynököket 
keres termékei számára.

0801-62 Különböző kompresz-
szorok, szinkron- és aszinkron-
motorok, generátorok, szénmal-
mok, szélerőművek cseh gyártója 
kölcsönös gyártásban érdekelt, és 
üzleti partnereket keres.

0801-63 Már vány,  g r ánit , 
travertino forgalmazására specia-
lizálódott görög cég kereskedelmi 
ügynököket keres.

0801-64 Különböző típusú be-
vásárlótáska, papírtáska spanyol 
gyártója forgalmazókat keres.

0801-65 Spanyolországban már 
jól ismert bútorgyártó cég (főként 
étkező-, hálószoba-, fürdőszobabú-
torok fiatalok számára) kereskedelmi
kapcsolatokat keres.

0801-66 Építkezési felújításhoz 
szükséges folyékony műanyag gyár-
tásával, és tetőfedéshez, erkélyekhez 
szükséges bevonatrendszerek érté-
kesítésével foglalkozó német cég 
építőipari cikkek disztribútorait, 
importőreit keresi.

0801-67 Szeméttérfogat csökken-
tésére, tömörítésére alkalmas és más 
rendeltetésű berendezések lengyel 
tervezője, gyártója alvállalkozóként 
dolgozna.

0801-68 Kárpitozott bútorok 
(kanapék, karosszékek, fotelek, ülő-

garnitúrák) lengyel gyártója disztri-
bútorokat, ügynököket keres, esetleg 
alvállalkozóként is dolgozna.

0801-67 Motor- és autóalkatré-
szek, kiegészítők romániai forgal-
mazója kereskedelmi partnereket 
keres.

0801-70 Különböző szerelvények 
lengyel gyártója kereskedelmi köz-
vetítőket keres. 

0801-71 Szállításra, szállítmá-
nyozásra specializálódott román 
cég partnereket keres a szállítás, 
logisztika terén.

0801-72 Medencetechnikai beren-
dezések, eszközök francia gyártója 
értékesítő partnereket keres termékei 
számára.

0801-73 Fémmegmunkáló gépek, 
szerszámok, felületkezelő és hegesztő 
berendezések cseh gyártója keres-
kedelmi ügynököket, partnereket 
keres.

0801-74 Kerti faházak, bútorok 
és más fatermékek lengyel gyártója 
kölcsönös kereskedelmi együtt-
működés kialakításában érdekelt, 
alvállalkozóként tevékenykedne, 
és alvállalkozókat is keres.

0801-75 Kozmetikai termékek 
szír gyártója joint venture kapcsolat 
kialakításában érdekelt.

Az üzleti ajánlatokhoz tartozó 
cégadatokkal kapcsolatban az Ön 
vállalkozásadatainak megadásával 
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, 
telefon/faxszám, e-mail cím, esetleg 
weboldal elérhetősége) Füzesi Edina 
ügyfélszolgálati munkatársnál ér-
deklődhet a fuzesi.edina@csmkik.hu 
e-mail címen vagy a 62/426-149-es 
faxszámon. (A várható ügyintézési 
idő 3-8 nap.)

Régiók fenntartható fejlesztése az innováció eszközeivel (Tower) 
elnevezésű nemzetközi együttműködés záró konferenciáját tartották 
december 5-én Szegeden, a kamara székházában.  A programban  
a szervezők és a kapcsolódó üzleti partnerek értékelték, illetve 
mutatták be a projektet.

A magyarországi 15 db operatív program közül a dél-alföldi 
operatív programot fogadta el elsőként az Európai Közösségek 
Bizottsága július 27-én Brüsszelben. A döntés az operatív program 
készítésének közel hároméves munkájának sikere. A sikert a régió 
szakértőinek, partnereinek együttműködése és a Dél-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács munkaszervezetének, a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség tervezői csoportjának magas szakmai kompetenciája 
segítette elő. Az ügynökség már a kezdetektől fogva több program-
jával is segíti a régió gazdasági szereplőit. Ilyen sikeres program a 
„Régiók fenntartható fejlesztése az innováció eszközeivel” (Tower) 
elnevezésű nemzetközi együttműködés, mely a regionális gazdaság 
fejlesztését újszerű módszerek segítségével, a regionális szereplők 
aktív részvételével kívánja elérni. A projekt 8 alprogramból áll és 
két nagy területet céloz meg: a gazdaságfejlesztést és az innovációt. 
A megvalósításra 720 000 euró áll rendelkezésre, a partner szerve-

Regionális gazdaságfejlesztés és innováció 
720 ezer euróból

Tower program
zetek Svédországból, Angliából, Hollandiából és Franciaországból 
vesznek részt a megvalósításban.

Az alprogramok közül van, amelyik a piaci versenyre való felkészí-
tést (Rural Development), van amelyik a vállalkozások lehetőségeinek 
feltérképezését, valamint termék- és szolgáltatáskínálatuk fejlesztésének 
sikerességét kívánja elősegíteni (Towbusang). Az üzleti hálózatok 
(klaszterek) nemzetközi együttműködését segítő alprogram (DIBic) 
keretében két kísérleti klasztert kívánnak kialakítani: egy gyümölcs-
termelői együttműködés Hollandiában, egy virág- és zöldség-klaszter 
pedig Magyarországon teszteli majd a gyakorlatban is alkalmazható 
ismereteket. A kis- és középvállalkozók versenyképességét erősítő 
alprogram (InnoCenter) keretében olyan tanácsadói rendszer felállítása 
a cél, amely a kutatói kapacitás és a felhasználói oldal egymásra találását 
segíti elő. A további alprogramok a vállalkozások fenntartható fejlesz-
téshez kapcsolódó feladatainak menedzselését kívánja meghonosítani, 
ill. továbbfejleszteni (EASE), valamint a már működő vállalkozásokból 
kiinduló új vállalkozások, ún. spin-offok létrehozását ösztönzik (Spin-off
Generator). A jövőre tekint előre a „Fiatal végzősök az üzleti életben” 
(Young Alumni in Business) elnevezésű alprogram, amelynek célja a 
végzős hallgatók vállalkozásalapítási szándékát ösztönzi. Az „Elem-
zés, előrejelzés és tervezés” (AFP) alprogram keretében a különböző 
országokban alkalmazott gazdasági elemzési és tervezési folyamatokat 
hasonlítják össze. Az itt szerzett tapasztalatok hatékonyabbá teszik a 
régiók tervezési munkáját. 

A felsorolt programok segítségével elterjesztett nemzetközi ta-
pasztalatok elősegítik a régió minél gyorsabb és minél hatékonyabb 
gazdasági felzárkózását.

mailto:fuzesi.edina@csmkik.hu
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Rendezvény-visszajelző
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal 

megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, 
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat 
megküldeni.
®  Adóváltozások 2008 – január 8., Vásárhely. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
®  Számlázási és áfaszabályok 2008. – január 22. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
®  Kommunikációs és reklámklub – január 22. (Bővebben a 8. olda-

lon)
®  Aktuális bevallási kérdések – január 29. (Bővebben ugyanezen az 

oldalon)
®  Vámszakmai információs nap – február 7. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
®  A magyar gazdaság helyzete (Petschnig Mária Zita előadása) 

– február 19. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe:  .................................................................................................. .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

2008. évtől ismét jelentősen 
változtak az adótörvények, ame-
lyeknek részletes magyarázatát 
hallhatják az érdeklődők az  Adó-
változások 2008 című kamarai 
rendezvényen január 8-án 9 órai 
kezdettel Vásárhelyen, az SZTE 
Mezőgazdasági Kar I. emeleti „A” 
előadójában (Andrássy út 15.).

Előadó: dr. Szűcs Edit osz-

tályvezető, APEH Dél-alföldi 
Regionális Igazgatósága.

Az előadás programja:  A 
Parlament által elfogadott adó-
törvények 2008. évi fontosabb 
változásainak ismertetése (személyi 
jövedelemadó, általános forgalmi 
adó, adózás rendje, társasági adó, 
új adónemek stb.). Az előadást 
konzultáció követi.

2008. január 1-jétől hatályba 
lépő új áfatörvény számos ponton 
módosította a korábbi szabályozást, 
jelentősen változnak a számlázási 
szabályok is. Mindezekről hallhat-
nak az érdeklődők részletes tájé-
koztatást a kamara január 22-én  
9 órakor kezdődő rendezvényén 
Szegeden, a CSMKIK székházában  
(Párizsi krt. 8–12.)

Előadó: dr. Nagy Péter főosz-
tályvezető (APEH Dél-alföldi 
Regionális Igazgatóság). 

Az előadás programja:
9–1130-ig  Az áfatörvény fon-

tosabb változásai, (új teljesítési 
időpontok, tárgyi eszközre vo-
natkozó pótlólagos korrekció, 

visszaigénylési szabályok stb.) 
új számlázási szabályok (adat-
tartalom változása, helyesbítő 
és stornó számla stb.)

1130– 12-ig Konzultáció, válasz 
a feltett kérdésekre

A rendezvényen való részvétel 
díja 8000 Ft/fő+áfa, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara tagdíj- és szolgáltatási díj 
hátralékkal nem rendelkező tagjai 
számára 4000 Ft/fő+áfa. Ameny-
nyiben rendezvényünk felkeltette 
érdeklődését, kérjük, jelentkezését 
(levélben, faxon, e-mailben pinter.
agnes@csmkik.hu, vagy on-line a 
kamara honlapján) január 21-ig 
kamaránkhoz eljuttatni.

A korábbi évekhez hasonlóan a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara ismét megrendezi 
Vámszakmai információs nap 
című rendezvényét február 7-én 
9–14 óra között.

Tervezett program:
• Engedélyezett gazdálkodó 

– PILOT projekt
• Az elektronikus vámeljárások 

alkalmazása 
• Az elektronikus vámügyin-

tézés gyakorlati tapasztalatai 
• A helyi vámigazgatás ta-

pasztalatai, kiemelten a régióval 
szomszédos országok vonatkozá-
sában (Magyarország csatlakozása 
a schengeni övezethez)

• A környezetvédelmi ter-
mékdíjról szóló 1995. évi LVI 

törvény változásai (hatáskör, 
illetékesség, adó, szankciók, el-
járásrend)

A felkért előadók a VPOP és a 
Dél-alföldi Regionális Parancs-
nokság vezető szakemberei.

A részvételi díj (hátralékkal 
nem rendelkező) tagvállalataink 
számára 14 500 Ft+áfa (fő, egyéb 
vállalkozásoknak 18 800 Ft+áfa) 
fő (az ár tartalmazza a büféebéd, 
a kávé és üdítők költségeit). 

Előzetes jelentkezési szándé-
kukat kérjük, jelezzék január 14-
ig Körmöczi Eszter kereskede-
lemfejlesztési munkatársnál (tel: 
62/486-987/194, e-mail: kormoczi.
eszter@csmkik.hu). Az ily módon 
regisztrálóknak megküldjük a 
jelentkezési lapot és a végleges 
programot.

A 2007. évi vállalkozói adó- és 
járulékbevallásokról, valamint 
az elektronikus bevallás várható 
változásairól tájékozódhatnak az 
érdeklődők a kamara január 29-én 
9 órakor kezdődő rendezvényén 
Szegeden, a  kamara székházában 
(Párizsi krt 8–12.) 

Előadók: dr. Szűcs Edit osztály-
vezető, Plenter Jánosné főmunka-
társ és Nyilas Gábor  osztályvezető 
(APEH Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóság). 

Az előadás programja:
9–1030 A 2007. évi vállalko-

zói adóbevallással kapcsolatos 
fontosabb kérdések, különös te-

kintettel a minimumjövedelem 
bevallásra.

1030–1130 A járulékbefizetés és
bevallás aktuális kérdései

1130–12 Az elektronikus bevallás 
2007. évi tapasztalatai, jellemző 
problémák, várható változások

12–1230  Konzultáció
A rendezvényen való részvétel 

díja a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátralékkal nem 
rendelkező tagjai számára 4000 
Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelke-
ző tagok, valamint nem kamarai 
tagvállalkozások számára 8000 
Ft/fő+áfa.  

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai 

Jön Petschnig Mária Zita!
A magyar gazdaságban  2007. évben végbement, és a 2008. évben 

várható makrogazdasági folyamatokról kaphatnak tájékoztatást 
az érdeklődők a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a  Közgazdasági Társaság Csongrád Megyei Szervezete 
közös rendezvényén február 19-én 14 órai kezdettel Szegeden, 
a kamara székházában (Párizsi krt. 8–12.).

Előadó: Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Rt. főmun-
katársa.  

Az előadáson a részvétel ingyenes!
Amennyiben a rendezvény felkeltette érdeklődését, kérjük, 

jelentkezését (levélben, faxon, e-mailben, vagy on-line, a kamara 
honlapján) február 9-ig a kamarához eljuttatni szíveskedjen.

Aktuális bevallási  
kérdésekről a kamarában

Adóváltozások 2008 – Vásárhelyen

Vámszakmai információs nap

Számlázási és áfaszabályok 2008

mailto:kormoczi.eszter@csmkik.hu
mailto:kormoczi.eszter@csmkik.hu

