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Nemesi Pál az új elnök – dr. Szeri István 14 év után búcsúzik tisztségétől

Őrségváltás a kamarában

Meglehetősen hosszú és bonyolult, ámde izgalmas választási porocedúra ért véget október 8-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában. A mostani választás leginkább abban különbözött a korábbiaktól, hogy verseny alakult ki a különböző
tisztségekért, testületi helyekért. Tizennégy év után kihívója akadt a korábbi elnöknek, dr. Szeri Istvánnak is, Nemesi Pál
személyében. Az új összetételű küldöttgyűlés a változásra szavazott, így a következő négyéves választási ciklusban Nemesi Pál
vezetheti a kamarát. Általános alelnök: dr. Tráser Ferenc. Alelnökök: Kőkuti Attila, dr. Horváth Lajos, dr. Martonosi István
és Orcsik Sándor. Képünkön a leköszönő elnök gratulál utódjának. Részletek a 2–5. oldalon.
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Kamarai Futár

Krónika – Választások

Kamarai nyilatkozat a Hungerit Zrt. védelmében

Tiltakozás a Négy Mancs kampánya ellen

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége tagjai érdekeinek védelmében nyilatkozatban tiltakozik a Négy Mancs
Állatvédő Szervezet ellen, a szentesi Hungerit
Zrt.-t az utóbbi hónapokban súlyosan érintő,
állatjóléti alapokon folyó kampánya miatt.
A gazdasági életbe történő ilyen egyoldalú
beavatkozást határozottan elítéljük, mert:
• Az osztrák, német piacon esetleg már
kialakult állatvédelmi szempontokat akarja
ránk, magyarországi termelőkre, fogyasztókra
erőltetni.
• Osztrák szervezés és szempontok szerint
akkor, amikor ez több hazai hasonló állatvédő
és zöld szervezet sem fogadja el, sőt a kampánynak ezt a formáját többen elítélik.
• Az akció nem egy valós Magyarországon
társadalmilag elítélt tevékenységet kíván így

kiiktatni, hanem láthatóan szembemegy a
hazai lakossági megítéléssel.
• Nem az egyes fogyasztót kívánja megygyőzni a hízott termékek fogyasztásának
helytelenségéről, humánus szempontokból
vállalhatatlannak ítélve azt az előállítás módja
miatt.
• Hazai cégeket támad úgy, hogy az egységes
európai piacon sem Franciaországban, sem más
hasonló májtermelő, fogyasztó országban ezt
nem teszi, így akaratlanul is egyoldalúan hoz
hátrányos helyzetbe egy egész, tradicionális
magyar agrárágazatot.
• Nemcsak a Hungerit Zrt.-nél, de a többi
hasonló vállalatnál és az előállításban részt vevő
több száz családnál okoz gazdálkodásukban,
végső soron megélhetésükben bizonytalanságot,
nehézséget.

A kamara és elnökségének álláspontja:
Az egységes európai piacon nem lehet
egyetlen ország, vagy cég ellen célzott kampánnyal gazdasági kárt, veszteséget okozni,
a dolgozók megélhetését meggondolatlanul
veszélyeztetni.
Tehát döntsön a fogyasztó!
Jelölje minden uniós gyártó a töméssel
előállított termékét úgy, hogy a vevő választhasson.
A fogyasztók meggyőzése bár sokkal több
munkát, fáradságot igényel, a civil szervezetek
részéről, de az egyedüli elfogadható módszer
a vállalatok termelésének, termékeinek most
tapasztalható bojkottjával szemben, amely
ebben a formájában akaratlanul is a konkurenciát juttatja előnyhöz.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új küldöttei

A küldöttgyűlés tagjai
Ipari tagozat
Balint János - Bau-Globál Kft., Balogi
Sándor - Mesterpék Kkt., Berei Béla
- Total Szerviz és Javító Kft., Blaskovics
Gabor - Metrimed Kft., Bobkó Attila e.
v. (Szeged), Csányi Jánosné - MIDIPACK
Kft., Csépai Róbert - DÉLTEJ Kft., Dózsa
Gábor dr. - Szegedi Közlekedési Kft.,
Erdővölgyi Szabolcs - E-Power Sys
Kft., Fehér Lajos - Szeged-Pack Kft.,
Flender Mátyás - Eurasia-Tranzit Kft.,
Harangozó Imre - FERROEP-PLUSZ Kft.,
Harnóczi László - ALUKONSTRUKT
Kft., Havránek Ferenc - SUSAN Kft.,
Hollós Kamilló - Vidal Kft., Horváth
Czakó Zsolt - Elcometal Kft., Horváth
János - Horváth Legtechnika Kft., Juhász
Sándor - A-Főváll Kft., Károlyi László
- LEGRAND Zrt., Kelemen Ferenc Marostours Kft., Kendi Imre - K’-ART
Építő Zrt., Kis Pál Lászlóné - E-CAR
Kft., Kisapáti Szilárd - VENTOSUS Kft.,
Kisznyer Sándor - KIKIVILL Kft., Kőkuti
Attila dr. – Tornádó International Kft.,
Lengyel István - Volsped Kft., Magyar
József - Hungerit Zrt., Mészáros András
- HUS-KOR Kft., Mészáros Antal CSOMIÉP Beton Melior Kft., Molnár
Sándor - JUHÁSZ NYOMDA Kft., Mura
Mészáros József - DÉLÉP Ipari Park,
Nagy Attila - IKESZ Kft., Nagy Mihály
- Contitech Fluid Kft., Nagygyörgy Károly
- Metrisoft Kft., Nemesi Pál - Ferroép
Zrt., Nyéki József - Elektro Kft., Palotai
Péter - MEDICOR MEDITŰ Kft., Paragi
István - Épitészmester Zrt., Slyuch György
- UTTERV ‚83 Bt., Sutka László - Pick
Szeged Zrt., Szabó László - Bútor Doktor

Kft., Szalva János - Fémtechnika Kft.,
Takacsné Fekete Piroska - TET, Szerszám
Kft., Tóth Imre - Comix System Kft., Tóth
István dr. - M&T Vállalkozási és Ker. Kft.,
Túri Kálmán - HOMKER Kft., Varga
László - ARANY-TOP Kft.
Kereskedelmi tagozat
Ács József - Maus Kft., Bacsa Pál - Bacsa
Bt., Bánáti Antal - Szegedi Furdık Kft., Batki
Ferenc e. v. (Csongrád), Bécsiné Gilicze
Éva - FNX Kft., Csejteiné Tököli Éva e. v.
(Szeged), Csókási Gábor - TELMANN Bt.,
Forró István e. v. (Röszke), Frank Sándor
- Kék Csillag Bt., Fűri Imre e. v. (Csongrád),
Galamb Zsolt - Maros Farmer Kft.,
Gazsi Gábor e. v. (Kiszombor), Gombos
Istvánné - Haz-Mix Bt., Gulácsy Zoltan
e. v. (Szeged), Gyuris László - Zsomboys
Bt., Hegedűs István - Aranykalász Kft.,
Horváth Miklós – CALENDULA Kft.,
Horváth V. Sándor - Ecorgan Kft., Jójárt
Miklós - Korner Kft., Joó Róbert - TillaFa Házépitő Bt., Katona János László e. v.
- 4-es, Vendéglő (Mórahalom), Kokovai
János - HMVH és Környéke ÁFÉSZ,
Komjáti Endre - Komjáti Kft., Mágori
Zoltán - Mercator Kft., Martonosi István
dr. – Elektrometáll EC, Miksi Péter - M és
Társai Kft., Molnár Alajosné - Alföld Szeged
Kft., Molnár Zsuzsanna - Kész-Pénz Ker.
Kft., Murányi László - Murányi és Társa
Bt., Nagy Sándor – TIMEN’S Bt., Onozó
Mihály - ONOZÓ AGRO Kft., Rakonczai
László e. v. (Hódmezővásárhely), Roczkov
György - Alföld Tours Kft., Soós Gabriella
- Unio-Trade Kft., Szabóné Marenecz Edit
e. v. (Hódmezővasárhely), Szalamia József
e. v. (Makó), Szécsi István - 2x2 Trio Kft.,
Szőcs István e. v. (Mórahalom), Török

György - Elzett-Certa Kft., Turi Kálmánné
e. v. (Csanádpalota), Tyukász Mátyás
- Bástya Vas-Ép Kft., Váczi Imre - Váczi
Cipő-Munkaruházati Kft., Varga Antal
dr. - Metall Üzletház Kft., Varga Mihály
- Fa-Villa Kft., Ződiné Szakmaiszter Mária
– Napóra Kft.
Szolgáltató tagozat
Bagi Ádám - Agroglobe Kft., Balázs
Gábor - ERSTE Bank. Zrt., Boldog
Zoltán - Hatásfok Kft., Börcsök Mária
e. v., Engedi Antal e. v., Ézsiás László
- Stornó Kft., Farkas Gábor - Tigers
Security Kft., Fekete Istvánné - Csongrád
Megyei, Településtisztasági Kft., Filep
Irén e. v., Ifj. dr. Fritz Péter - Fáklyaláng
Kht., Hampel Tamás dr. - Code-In Kft.,
Heizlerné Kismándor Tímea - Proﬁl-Copy
Kft., Herczeg Gábor e. v. (Szeged), Horváth
Lajos dr. - HONEKO Kft., Jankó Zoltán
- Flodur Kft., Kardos András - EBOND
Kft., Kecskeméti Tibor - HÉLIX Kft.,
Kónya Zoltán dr. - Consol, Rendszerház
Kft., Körmöczi Ernő dr. - Funkció és
Szerkezet Kft., Krupiczer Ferenc e. v., Makó
László - Makentel Kft., Mandász Gábor
- Professional Internet Group, Maróti
Gábor - Ritek Zrt., Muhi Miklós - ZIONET,
Nacsa Ferenc - CBC Hungary Kft., Németh
Zoltán - BSC Hungary Kft., Orosz János
- Csillag Kft., Ördögh Szilárd - Introweb
Kft., Raﬀainé Túri Ildikó – ADÓBÁZIS
Bt., Samu Attila - Androméda Kft., Simon
Valéria dr. - PULL Kft., Szügyi György Euromenedzser, Tápai Gábor - Fingerprint,
Tímár Lajos - Szélmalom Kábel Tv, Tráser
Ferenc dr. - Valentin Bt., Vargáné Márton
Anna - Építők Váll. Ügyviteli Szöv., Vér
Sándor - Baustudium Kft.

Kézműipari tagozat
Alácsi Aurél - EUROTEX Ipari és
Szolgáltató Kft., Aradi Vilmos - FerroépSzer Épületgépészeti Kft., Belányi Gyula
e. v. (Kistelek), Blaha Gyula e. v. (Szeged),
Bodó András István e. v. (Szeged), Boris
Antalné e. v. (Hmv.-hely), Böhm Sándor e.
v. (Szentes), Dancza József e. v. (Szeged),
Deleznyák János - Deleznyak, Épitőipari
Kft., Dobó István - Portadomus Epitıipari
Kft., Elekes Zoltán - Pálma Reklám
Stúdió Bt., Erdélyi Lajos e. v. (Szeged),
Fogas Géza - Fogas és Tsa Építőipari Kft.,
Gálné Nagy Ildikó e. v. (Algyő), Gyifkó
Gyula e. v. (Kistelek), Hadik György dr.
- Surgy-Med Bt., Joó Mátyás - Aquaplus
Kútfúró Kft., Katona József e. v. (Algyő),
Kiss Sándor e. v. (Csongrád), Kócziánné
Szentesi Piroska e. v. (Szeged), Kókai
Ferenc e. v. (Csongrád), Kormány Imréné
e. v. (Szeged), Kószó László - Kószó és
Tsa Kft., Kovács László - Tv szerviz 2005
Kft, Látos József - Latos Bútoripari Kft.,
Ludányi Olga e. v. (Szeged), Meszlényi
Tamásné e. v. (Hmv.-hely), Molnár Alajos
- Mestermű Kft., Oláh Róbert - Rolem
Kft., Orcsik Sándor - Orcsik Műhely
Kft., Pál Éva e. v. (Szeged), Presztóczki
Veronika e. v. (Szentes), Rácz Árpád
- Eurocolor-97 Kft., Sákovics József
- Sákovics és Tsa Faipari Kft., Szabó
Galiba János e. v. (Szeged), Szabóné
Tóth Hilda e. v. (Szeged), Szénási Róbert
e. v. (Szeged), Tombáczné Szemerédy
Zsuzsanna e. v. (Szeged), Tóth Csabáné
(Héjja Zsoltné megbízásából), Tóth
László e. v. (Szeged), Török László Tamás
– Török Kulcsszerviz EC, Traum József
- Traum Dental Kft.

KAMARAI FUTÁR Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12. Tel.: 62/426-343, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó:
dr. Horváth Lajos. Főszerkesztő: Őrﬁ Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Horváth Lajos, Kovács Kata, Orcsik Sándor,
Pavlovits Miklós, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: Juhász Nyomda Kft., Szeged, Makai u. 4. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN 1219-7289
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Választások

Őrségváltás a kamarában
Meglehetősen hosszú és bonyolult, ámde izgalmas választási
porocedúra ért véget október 8-án
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában. A mostani választás leginkább abban különbözött a
korábbiaktól, hogy verseny alakult
ki a különböző tisztségekért, testületi helyekért. Tizennégy év után
kihívója akadt a korábbi elnöknek,
dr. Szeri Istvánnak is, Nemesi Pál
személyében. Az új összetételű küldöttgyűlés a változásra szavazott,
így a következő négyéves választási
ciklusban Nemesi Pál vezetheti a kamarát. Általános alelnök: dr. Tráser
Ferenc. Alelnökök: Kőkuti Attila,
dr. Horváth Lajos, dr. Martonosi
István és Orcsik Sándor. A küldöttek
megválasztották az elnökséget, az
etikai és ellenőrző bizottság tagjait,
s szavaztak arról is, kik képviseljék a
CSMKIK-t a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttgyűlésén. Az MKIK elnöki posztjára
ismét dr. Parragh Lászlót jelölik a
Csongrád megyeiek, aki jelenlétével és gondolataival megtisztelte a
mostani szegedi küldöttgyűlést is.
A tisztújító küldöttgyűlés levezető
elnöki tisztét Orosz János látta el,
példás határozottsággal, rugalmassággal és felkészültséggel.
(Az elmúlt hónapban tisztújításra
került sor az osztályokban és a kistérségekben is. A vásárhelyi városi
szervezet tagjai ismét dr. Hampel
Tamást választották elnöküknek.
A választásokról további részletek
következő számunkban.)

Elnök

Nemesi Pál
Általános alelnök

Dr. Tráser Ferenc
Alelnökök

Kőkuti Attila

Szavaznak a küldöttek
verseng a testületi helyekért, irányító ért véget a tisztújító küldöttgyűléssel.
tisztségekért, kicsit a megbolydult Két jelölt szállt ringbe az elnöki poszméhkashoz hasonlított az élet a gaz- tért: dr. Szeri István, a Tisza Volán Zrt.
dasági köztestületben. A kamarai vezérigazgatója, aki megalakulása,
törvény előírásainak köszönhetően 1994 óta vezette a kamarát, és Nemesi
meglehetősen hosszú (másfél-két Pál, a Ferroép Zrt. vezérigazgatója, aki
hónapos) és bonyolult választási eddig elnökségi tagként vett részt a
procedúra (tagozati jelölőgyűlések, kamara munkájában. A titkos szavaAttól a pillanattól kezdve, hogy küldöttválasztás titkos szavazással záson 101 szavazatot kapott Nemesi,
kiderült, a korábbi kamarai válasz- – azok is jelölhettek és választhattak, 52-t Szeri.
(Folytatás a 4. oldalon) ÿ
tási ciklusoktól eltérően két csapat akik nem tagjai a kamarának stb.)

Dr. Horváth Lajos

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége

Elnök: Nemesi Pál - FERROÉP
ZRT.
Általános alelnök: dr. Tráser
Ferenc - Valentin Bt.
Tagozati elnökök, a kamara alelnökei
Ipari: dr. Kőkuti Attila - Tornádó
International Kft.
Kereskedelmi: dr. Martonosi István
- Elektrometall EC
Szolgáltatói: dr.. Horváth Lajos
- HONEKO Kft.
Kézműipari: Orcsik Sándor Orcsik Műhely Kft.
Elnökségi tagok :
Bacsa Pál - Bacsa Bt.
Benkő Norbert - KA-DO 3000 Kft.
Berei Béla - Totál Szerviz és Javító
Kft.
Blaha Gyula e. v. (Szeged)
Blaskovics Gábor - METRIMED Kft.
Boldog Zoltán - Hatásfok Kft.

Böhm Sándor e. v. (Szentes)
Csépai Róbert - DÉLTEJ Kft.
Dankó Teréz e. v. (Szeged)
Domonkos László - DOMI
Épületgépészet EC
Dózsa Gábor dr. - Szegedi
Közlekedesi Kft.
Engedi Antal e. v.
Farkas Gábor - Tigers Security Kft.
Filep Irén e. v. (Deszk)
Gregus Istvánné e. v. (Szeged)
Dr. Hampel Tamás
Horváth Czakó Zsolt ELCOMETAL Kft.
Dr. Horváth Lajos - HONEKO Kft.
Horváth V. Sándor - Ecorgan Kft.
Jójárt Miklós - Korner Kft.
Kelemen Ferenc - Marostours Kft.
Dr Kónya Zoltán - Consol
Rendszerház Kft.
Kószó László - Kószó és Tsa Kft.
Dr. Kőkuti Attila - Tornádó
International Kft.

Dr. Martonosi István Elektrometall EC
Mészáros Zoltán - HUNOR Coop
Zrt.
Muhi Miklós - Zionet
Mura Mészáros József - Délép Ipari
Park Kft.
Nagy Mihály - Contitech Fluid Kft.
Nemesi Pál - FERROÉP Zrt.
Orcsik Sándor - Orcsik Műhely Kft.
Palotás Sándor - Déli-Farm Kft.
Roczkov György - Alföld Tours Kft.
Szügyi György - Euromenedzser
Tápai Gábor - Fingerprint Kft.
Tápai Péter - Silko Hygiene Kft.
Dr. Tóth István - M&T
Vállalkozási és Ker. Kft.
Török László Tamás - Török
Kulcszserviz EC
Dr. Tráser Ferenc - Valentin Bt.
Traum József - Traum Dentál Kft.
Dr. Varga Antal - Metall Üzletház
Kft.

Dr. Martonosi István

Orcsik Sándor
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Bizottságok

Ellenőrző Bizottság
Elnök: Rácz Ár pád Eurocolor - 97 Kft.
Ta g j a i : C s a d a L á s z l ó
- dvb Dél-mag yarországi
Vasbetonipari Kft., Hollós
Kamilló - Vidál Kft., Jankó
Zoltán - Flodur Kft., Molnár
Alajosné - Alföld Szeged Kft.,
Ződiné Szakmaiszter Mária
- Napóra Kft.
Etikai Bizottság
Elnök: Orosz János - Csillag
Kft.
Tagjai: Justin Ferencné e. v.
(Szeged), Kecskeméti Tibor HÉLIX Kft., Korecz Mónika Iroda-Proﬁl Kft., Lengyel István
- Volsped Kft., Szénási Róbert
e. v. (Szeged).

ÿ (Folytatás a 3. oldalról)

Alelnökök jöttek, alelnökök
mentek

Ami az alelnököket illeti, a szolgáltató és a kereskedelmi tagozat
élén történt változás. Az előbbinél
Fehér Évát váltotta dr. Horváth
Lajos, a kamara leköszönő titkára
(aki az új titkár munkába állásáig
– a posztra pályázatot írtak ki –,
legfeljebb december 31-ig látja el
az ügyintéző szervezet vezetői teendőit). A kereskedelmi tagozatnál
nem indult a korábbi alelnök, dr.
Varga Antal, aki az általános alelnöki
tisztséget célozta meg), aspirált
a helyre viszont Palotás Sándor,
ám ő nem kapott elég támogatást
a jelöltséghez, kapott viszont dr.
Martonosi István, akit meg is választott a küldöttgyűlés. Érdekes
helyzet alakult ki az általános alelnök személye körül, hiszen az
eddigi alelnök, dr. Tráser Ferenc és
kihívója, dr. Varga Antal ugyananynyi szavazatot kapott. Sorsolással
döntötték el a versenyt: dr. Tráser
Ferencnek kedvezett a szerencse. A
kézműves alelnöki poszton ugyan

akadt versenytársa Orcsik Sándornak
is, Domonkos László személyében,
ám a korábbi alelnök biztosan őrizte
meg tisztségét.

jelenne meg. „Ettől kezdve nem készültek, ügyesen használták ki az
számít, ki melyik csapatot erő- ellentmondásos kamarai választási
sítette, kamarai tagok vagyunk rendszer lehetőségeit. Szerinte a kavalamennyien, s csak egységes marán kívüli vállalkozók döntötték
fellépéssel lehetünk hitelesek és el ezt a meccset, ám ő is úgy látja:
Két csapatból egy válogatott eredményesek” – fogalmazott ilyen a verseny.
Nemesi Pál első elnöki megnyi- Nemesi Pál.
A kamara exelnökének mostanlatkozásában sportos hasonlattal
tól több ideje lesz a családjára, a
élve bejelentette, hogy a kamarai
Eljött az idő…
munkahelyére és önmagára, bár,
csapatbajnokság véget ért, a váloA leköszönő elnök, dr. Szeri mint fogalmazott, a társadalmi
gatottat most már az eddig egy- István kérdésünkre válaszolva feladatok mindig gyorsan megtamással versengő csapatokból kell elmondta, kicsit „félretervezte” lálják. Máris felkérték a Stratégiai és
összeállítani. Az új elnök méltatta visszavonulását, hiszen már négy Közszolgáltató Vállalatok Országos
és megköszönte elődje 14 éves évvel ezelőtt is foglalkoztatta ez a Szövetsége dél-alföldi szervezetémunkáját, aminek köszönhetően a gondolat, ám ahogy akkor, most is nek vezetésére, amit el is vállalt.
CSMKIK-t még mindig az ország sokan marasztalták. Amikor hírét A kamarának persze nem tudna
legjobb kamarái között tartják vette a kettős jelölésnek, érezte, és nem is akar hátat fordítani, a
számon. Kérdésünkre válaszolva talán most jött el az az idő… Lehet, közlekedési osztályt erősíti. S ha
Nemesi Pál azzal folytatta a gon- hogy tényleg sok valakiből 14 év. valamiben tanácsát kérik, áll rendolatsort, hogy a kedvező országos Akik viszont váltani akartak, fel- delkezésre.
megítélés ellenére, megérett a helyzet a változtatásra is, ﬁgyelmeztető jel, hogy az elmúlt években
Országos küldöttek az MKIK küldöttgyűlésébe
Dr. Hampel Tamás - CODE-IN Kft., dr. Horváth Lajos - HONEKO
felére olvadt a kamara tagsága.
Kft., Horváth V. Sándor -Ecorgan Kft., dr. Kőkuti Attila - Tornádó
Szeretné, ha a mostani választási
International Kft., dr. Martonosi István - Elektrometall EC, Nagy
pezsgés a későbbi munkában is
Mihály - Contitech Fluid Kft., Nemesi Pál - FERROÉP Zrt., Orcsik
megmaradna, ami színvonalasabb
Sándor - Orcsik Műhely Kft., Orosz János - Csillag Okt. Kft., Rácz
szolgáltatásokban, közösségibb
Árpád - Eurocolor - 97 Kft., Szügyi György - Euromenedzser Kft.,
gondolkodásban, eredményesebb
dr. Tráser Ferenc - Valentin Bt.
vállalkozói érdekérvényesítésben
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Választások

Parragh László: Teljes körű regisztráció nélkül nincs hatékony gazdaság- és kereskedelemfejlesztés

Saját magunknak kell megvédeni az érdekeinket!

Míg az elnökjelöltekre leadott szavazatokat számolták, dr. Parragh László, az MKIK
elnöke „tartotta szóval” a küldötteket, a kamara szerepéről, a gazdaság helyzetéről, a
vállalkozói környezet torzulásairól fejtette
ki gondolatait.

ország elpuskázza a kisebb fajta Marshall-segéllyel
felérő esélyt a felzárkózásra.
Fontos alaptételként szögezte le a kamara
elnöke, hogy minden országnak saját magának
kell megvédenie az érdekeit. Olyan világban
élünk, amelyben egyik oldalról folyton azt
halljuk, hogy tedd szabaddá piacaidat, legyen
Ahogy Parragh László elmondta, az országot szabad a verseny, ugyanakkor a másik oldalon
járva mindenütt azt tapasztalja, hogy hihetetlen viszont mindenki elkövet mindent, hogy megóvja,
módon felértékelődött a kamara! A vállalkozók lezárja saját piacait a másik elől.
a saját bőrükön kezdik érezni, és most kezdenek
rádöbbenni arra, hogy nekik maguknak kell
megvédeniük saját érdekeiket, mert más helyettük nem teszi meg. Ezért mindenütt fokozott
érdeklődés kíséri a kamarai választásokat.

Százforintos kérdés

A magyar gazdaság szerkezetéről sok mindent
elárulnak azok a számok, amelyeket Parragh
László osztott meg hallgatóságával. Például az,
hogy az első száz cég összes tőkéjének több mint
2/3-a külföldi tulajdonban van. Míg az első száz
cég állítja elő az összes megtermelt jövedelemnek
több mint a felét, az összes munkavállalónak csak
a negyedét foglalkoztatja. Miközben Magyarországon a mikrovállalkozások foglalkoztatják
a munkavállalók 42%-át, az Európai Unióban
ugyanez a mutató mindössze 29%. Ebből is az
látszik, hogy nálunk sokkal gyengébb a gazdaság
szerkezete. Míg száz forint beﬁzetendő adóból a
magyar kisvállalkozások beﬁzetnek 97 forint 80
ﬁllért, vagyis csaknem az egészet (mert nincsenek olyan lehetőségeik, jogcímeik, amelyekkel
leírhatnák az adójuk egy részét), addig a nagyvállalatok (a 250 fő fölött foglalkoztatók) a 100
forintos adókötelezettségükből mindössze 42
forint 20 ﬁllért teljesítenek. Ezek után nem lehet
csodálkozni, hogy a magyar gazdasági szereplői
rosszul érzik magukat a magas állami elvonás
miatt – jegyezte meg az MKIK elnöke.

Mi mondtuk ki először

Komoly vitái vannak a kamarának a kormánynyal a tekintetben, hogy jó irányba mennek-e a
dolgok. Az MKIK egyre bővülő kívánságlistával,
javaslatcsomaggal bombázza a döntéshozókat.
A kamara mondta ki először például, hogy
reformbarkácsolás zajlik, a rendszerek átalakítása helyett; hogy legalább ezer milliárdos
teherátrendeződésre van szükség a gazdaság
érdekében; hogy a forint erősödését úgy lehetne
megakadályozni, ha a jegybank bejelentené, nem
2009-re akarja levinni az inﬂációt 3%-ra, hanem
csak 2010-re vagy 2011-re; hogy óriási hiba, ha
a konvergenciaprogramból csak a hiányt tudjuk
teljesíteni; hogy az amerikai hitelválság igenis be
fog gyűrűzni a magyar gazdaságba is stb.
Ugyanilyen vita tárgya az uniós források
felhasználása is – jegyezte meg Parragh László.
Hét év alatt 1200 milliárd forintot szánnak
gazdaságfejlesztésre, amiből a tervek szerint 450
milliárd jutna a kkv- szektornak, s 650 milliárd
a nagyvállalatoknak. És meg lehet nézni, a tízmilliárd forint feletti beruházásoknál a magyar
vállalkozások labdába se rúgnak – alvállalkozóként persze bekapcsolódhatnak a munkákba, jól
„meg is nyúzzák” őket – jegyezte meg a kamara
elnöke. Az önkormányzatok 250 milliárdját is
sajnálja Parragh László, hiszen gazdaságfejlesztés
helyett többnyire látványberuházásokra költik
el a forrásokat. Az MKIK elnöke attól tart, az

melyek szívesen kereskednének, építenének déli
szomszédainknál. Ma a kamara nem tudja őket
direkt eszközökkel megkeresni.
Teljes körű regisztráció hiányában az etikai
szabályokat sem lehet betartatni a nem kamarai
tagokkal, hiszen nem érvényesíthetők velük
szemben a szankciók. De megbízható munkaerőpiaci előjelzéseket sem tud adni a kamara ha nem
tudja, hogy a térségben milyen vállalkozások
vannak. Hogyan lehet úgy kereskedelemfejlesztéssel foglalkozni, ha nem tudjuk, ki hová
kereskedik? – sorolta mindazokat a helyzeteket,
amelyek teljes körű regisztráció nélkül megoldhatatlanok. A gazdaság szereplőinek helyet kell
kapniuk a gazdaság- és kereskedelemfejlesztés
intézményrendszerében is.

Honfoglalás a szakképzésben

Miniszter a kamara
elnökének helyén

Érdekességként mesélte el Parragh László,
hogy a gazdasági tárca épülete eredetileg
a budapesti kamaráé volt, a miniszter
dolgozószobája pedig a kamara egykori
elnökének dolgozószobája. Az MKIK
elnöke nem is szokta kihagyni látogatásai
alkalmával, hogy a miniszter orra alá ne
dörgölje ezt a történelmi tényt.

Teljes körű regisztrációt!

Olyan kamara kell, amely rálát a gazdaság
összes szereplőjére! Hogy teljes körű regisztráció,
vagy kötelező tagság legyen, döntés kérdése.
Amíg az osztrákok, a németek vagy a franciák
sokkal erőteljesebb kamarai rendszerrel működnek a gazdaságpolitika szerves alakítójaként,
addig Magyarország nem lehet versenyképes
ezeken a piacokon. Tanulságos, hogy Európa
legsikeresebb országai milyen szigorúan szervezik meg a gazdasági folyamatokat. Nálunk
a bürokrácia azért gáncsolja a kamarát, mert
feladatait, hatásköreit félti tőle, a politikai meg
ellensúlyt lát benne.
Egy olyan széles körű regisztrációra van
szükség, mely az alapítás pillanatában már
láthatóvá teszi a vállalkozást, s évente frissítik
a működésével kapcsolatos adatokat, melyek a
gazdaságszervezéshez elengedhetetlenek. Példát
mondott az MKIK elnöke: van egy 100 millió
eurós, nagyon kedvező feltételekkel (segélyhez
kapcsolódó beruházásról lévén szó) megszerezhető befektetési lehetőség Szerbiában, de nincs
egy olyan listája a kamarának, amelyből meg
tudná mondani, hogy melyek azok a cégek,

A szakképzés, oktatás területén a legjobb
a helyzet, 2002-ben hallatlanul progresszív
folyamat indult el, melynek köszönhetően a
kamarák nagyon komoly jogosítványokat kaptak, és ehhez forrásokat is. Először 16, majd
további tíz gyakorlatigényes szakma gondozását
vette át a kamara, kiépült a tanulószerződések
rendszere, folyamatban a vizsgakövetelmények
meghatározása. Ezen az úton kell továbbmenni,
újabb feladatokat, jogosítványokat megszerezve
amire minden esély meg is van – hangoztatta
az MKIK elnöke. A kamarának nyitnia kell a
felsőoktatás és a felnőttoktatás felé is.
Amikor hallatlanul nagy összegeket költenek
ma Magyarországon munkaerő-piaci átképzésekre,
gyakran úgy, hogy annak semmi hatása nincs a
foglalkoztatásra, gyakran az utcának képzik az
embereket, megkerülhetetlen, hogy a gazdaság
szereplői beleszóljanak abba, hogy milyen irányú
képzéseknek kell dominálniuk egy-egy adott
térségben. A fejkvóta alapján ﬁnanszírozott iskolák olyan szakmákban is képzik a gyerekeket,
amelyben már a beiskolázás pillanatában lehet
tudni, hogy nem fognak tudni munkát találni.
S ami talán még nehezebb lesz, mivel pénzről
van szó, az iskolafenntartókkal megegyezni a
forráselosztásról. Parragh László azonban úgy
véli, valamennyi politikai erőt meg lehet nyerni
az ügynek. Mivel a kamara ma már nemcsak a
pálya széléről kiabálhat bele a szakképzésbe, hanem
részese az egésznek, kötelessége is, hogy mindent
elkövessen a piaci elvárásoknak minél jobban
megfelelő szakképzési rendszer kialakításáért.

Példa lehet a kamara

Parragh László büszkén mondta, hogy a kamarai
rendszer ki tudta rekeszteni munkájából a napi
politikát. A vezérlő elv továbbra is ugyanaz: a
gazdaság számára optimális gazdasági környezet megteremtése. S ilyen értelemben teljesen
mindegy, hogy valaki jobboldali vagy baloldali,
liberális vagy konzervatív, jól együtt lehet dolgozni. Ami, ha úgy tetszik, példamutatás is lehet
mind a társadalom, mind a politika számára.
Magyarország minden területen együttműködésre
és szakmai vitákra van szüksége.
Végezetül Parragh László köszönetét és tiszteletét fejezte ki a küldötteknek azért, hogy igen
nagy számban vettek részt a küldöttgyűlésen,
ami egyrészt azt jelenti, hogy sokan viselik
szívükön a magyar gazdaságfejlesztést, másrészt
hogy felismerték, csak saját maguk védhetik
meg érdekeiket.
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Kamarai Futár
Oktatás – Szakképzés
Dr. Szilágyi János: Az életben a legfontosabb, hogy valamiben
legyen nagyon jó az ember

Vonzások és taszítások a szakképzésben

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a kamara idén is ünnepélyes körülmények
között köszöntötte az országos szakmai versenyeken kiemelkedően teljesítő tanulókat
és felkészítőiket, beleértve azokat a gazdálkodó szervezeteket is, akik/amelyek magas
színvonalú gyakorlat biztosításával járultak hozzá a sikeres szerepléshez. Az eseményt
ezúttal is megtisztelte dr. Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és
szakképzési igazgatója, aki ilyenkor egy kicsit haza is jön, hiszen szakmai karrierje innen
indult, a CSMKIK-ból. Az alábbiakban színes és izgalmas előadását foglaljuk össze.

hogy miközben a diplomások körében átlagosan 3%-os a munkanélküliség, pályakezdők
esetében 9-10%.

A jó munkát meg kell ﬁzetni!

Az alkalomhoz illően a szakképzés legaktuálisabb kérdésének azokat a kihívásokat nevezte
Szilágyi János, amelyek arra kényszerítik a
ﬁatalokat, hogy nap mint nap megújítsák az
ismereteiket. Az technikai, technológiai tudás,
amit tegnap elsajátítottak, holnapután már nem
biztos, hogy megfelelő.
A kamara oktatási igazgatója egy irodalmi
idézettel folytatta mondandóját: „Ez szörnyű,
kiáltott Eduard, hogy az ember most már nem
tanulhat az egész életére. Elődeink ahhoz a
tanításhoz tartották magukat, amit ﬁatalkorukban kaptak; nekünk viszont ötévenként át
kell képeznünk magunkat, ha nem akarunk
egészen kimenni a divatból.” Mielőtt bárki
esküdni merne rá, hogy napjainkból való a
részlet, nagyot téved. Goethe: Vonzások és
választások című művéről van szó, 1809-ből…
Nincs új a nap alatt, tehetnénk hozzá a jól
bevált közmondást.

Hogy a feszültségek oldódjanak a munkaerőpiacon, hozzátartozik az is, hogy meg is ﬁzessék
szakmunkásokat. Nem véletlenül vezették be a
minimálbér mellett a szakmunkás minimálbért.
De a hiányszakmákban nemegyszer hall az
ember olyat, hogy egy jó CNC esztergályost
vagy egy jó szakácsot 300-350 ezer forintért
alkalmaznak. A tanulókhoz fordulva meg is
jegyezte Szilágyi János, hogy mivel kiváló
eredménnyel végeznek, illetve sikeresen szerepelnek az országos tanulmányi versenyeken,
nem lesz gondjuk az elhelyezkedéssel. Nem
véletlen, hogy a komolyabb cégek képviselői ott „ólálkodnak” a tanulmányi versenyek
döntősei között. „Tanuljál, szerezzél diplomát,
jobbak lesznek az életesélyeid” ma még tartja
magát ez a szlogen Magyarországon. Ha csak
a nyolc általánost végzetteket nézzük, valóban,
nyolc-tízszer nagyobbak az elhelyezkedési
esélyei azoknak, akik felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek. A szakmunkásoknál a korábbi
hatszorosról négyszeresre ment le az arány, a
hiányszakmákban azonban eltűnt a különbség, sőt! Érdemes tehát jó szakmát választani!
– hangsúlyozta az oktatási szakember.

Kétkezi professzorok

Munkában edzenek – tanulószerződéssel

Ez szörnyű, kiáltott Eduard

Jó lenne megteremteni a szakképzés, a ﬁzikai
szakmák társadalmi presztízsét, elismertségét
– mind a közgondolkodásban, mind a pályaválasztás előtt álló ﬁatalok között, a szülőknél.
Egyre többen jönnek rá arra, hogy az életben a
legfontosabb, hogy valamiben legyen nagyon
jó az ember. Ez a tehetség. Hogy diplomája
van hozzá valakinek, vagy „csak” a két keze,
professzora vagy mestere munkájának, már
majdnem mindegy.
Az előadó szerint a magyarországi szakképzés rendszer még mindig pazarló, jelentős
forrásokat használ fel, miközben nem elég
hatékony. Elindult azonban egy átfogó szakképzés-fejlesztési program az Európai Unió
támogatásával, csúcstechnológiákra épülő
integrált képzési központokkal. A következő
években 220-230 millió forintot fektetnek be
a szakképzésbe.

Nem kell mindenkinek
fogorvosnak lennie

Már most több szakmában is hiány van ﬁatal
szakemberekből, főleg az építőiparban és a
gépiparban, noha a fejlesztési, beruházási programok java még csak most kezdődik. Az MKIK
oktatási igazgatója szerint az elkövetkezendő pár
évben 300-350 ezer új szakképzett munkaerőre
lesz szükség. Mindeközben a felsőoktatásban
máris nagy a telítettség - az érettségizettek közül
majdnem mindenki be tud kerülni valahová -,
egyre többen vannak a diplomás pályakezdők
között olyanok, akik elhelyezkedési problémával
küzdenek. Az előadó szerint hamarosan el fog
jönni az idő, amikor könnyebben el tud helyezkedni hiányszakmájában egy jó szakmunkás,
mint az a diplomás, akiből túlképzés van. Nem

Dr. Szilágyi János
csoda, hogy Magyarországon is egyre többen
vannak olyanok, akik a főiskola befejezése után
szakmát tanulnak.
Tanulságos kis történetet osztott meg hallgatóságával Szilágyi János. Franciaországban
mesélték neki az esetet: hétvégén csőrepedés volt
az egyik fogorvos lakásában, hívta is azonnal a
szerelőt. Fél óra alatt végzett a mester, kiállította
a számlát: 350 euró. A fogorvos hüledezett az
összeg láttán, neki az órabére nincs ennyi. A
vízvezeték-szerelő csendesen csak ennyit válaszolt: „Ja, nem kell mindenkinek fogorvosnak
lennie…”

Itt kevés, ott sok

Nagyon kevés Magyarországon a szakmunkástanuló: míg 1989–1990-ben 120 ezren voltak,
jelenleg 60 ezren. Ugyanakkor, a felsőoktatásban
fordított az arány. Míg nálunk a korosztály 2023%-a jár szakiskolába, az Európai Unióban 50%.
(1990-ben még Magyarországon is közel hasonló
volt az arány.) A ﬁzikai szakmák s vele együtt az
egész szakképzés, társadalmilag leértékelődött,
erkölcsileg és anyagi értelemben egyaránt. A
helyzetet súlyosbítja, hogy miközben a 18/19
éves korosztály 20%-a szakképzetlen marad,
10 év múlva a 15–19 évesek száma negyedére
csökken, az egyetemi-főiskolai papírgyárak
elszívják az utánpótlást. Ma a felsőoktatásba
jelentkezők 75%-a bekerül valamelyik általa
választott intézménybe. (Egy évben 89 ezer
diák kap érettségi bizonyítványt.) Nem csoda,

A kamara azt szeretné, ha a szakképző iskolákból olyan ﬁatal szakmunkások kerülnének
ki, akik nagyon jól elsajátították szakmájuk
fortélyait, nagyon jól megtanulták a gyakorlati
fogásait, amiket aztán használni is tudnak.
Kompetenciát, vagyis alkalmasságot szereznek
arra, hogy a szakmájukban adódó bármilyen
feladatot, munkafolyamatot éles helyzetben
is képesek elvégezni. A szakképzési rendszer
átalakításának is az a legfőbb célja, hogy a képzőhelyek képesek legyenek az ilyen készségeket,
ismereteket átadni, és a gyakorlathoz a lehető
legmagasabb gyakorlati óraszámot biztosítani.
A technikailag jól felszerelt iskolai tanműhelyek mellett rendkívül fontos, hogy a tanulók
minél több időt töltsenek el a vállalatoknál,
ahol életszerű körülmények között a munkára
szocializálják őket. És tanulószerződést is kössenek velük, beemelve ezzel őket a biztonságot
jelentő foglalkoztatási és társadalombiztosítási
rendszerbe. Munkával egybekötött szakképzés
(munkára szocializálás), munkatapasztalatokra
épülő gyakorlati képzés (sikerélmény), szociális státus, anyagi függetlenség, munkabérteljesítmény – kulcsszavak a tanulószerződés
rendszerében.
A tanulószerződés rendszerére joggal büszke
Szilágyi János, hiszen a sikertörténet Szegedről
indult, abból az időből, amikor még ő volt a
CSMKI oktatási igazgatója. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte, hogy
kísérleti jelleggel próbálják ki a szisztémát országosan is. Az eredményről a számok mindennél
beszédesebben szólnak: 6600-zal kezdődött, ma
42 ezren tanulnak tanulószerződéssel. Ennek
megfelelően változott a munkáltatók száma is,
míg például 2004-ben még alig több mint ÿ
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ÿ 1400-an, tavaly már 9000-en kapcsolódtak be a
rendszerbe. Évente körülbelül 7 milliárd Ft juttatást
kapnak a tanulók. A tanulószerződés a magyar
szakképzés meghatározó formájává vált.

Gyakorlat teszi a mestert

A szakképzés egyik nagy problémája elsősorban az, hogy nagyon kevés a gyakorlatra
fordított idő a rendszerben: három év alatt a
3000 óra képzési időből mindössze 1500-1600
órát, egyre kevesebbet fordítanak gyakorlati
oktatásra. Tarthatatlan, az ország nemzetközi
versenyképességét veszélyezteti a folyamat. Míg
Németországban és Svájcban a gyakorlati képzés
óraszáma a fémforgácsolók, a kőművesek és
az élelmiszer-, vegyiáru-kereskedők esetében
4200 óra, nálunk az előbbinél 1100, az utóbbi
kettőnél 1500-1600 óra. Nyilván nem is érnek
ugyanannyit a munkaerőpiacon. A cégek elvárása ugyanis az, hogy önálló munkavégzésre
alkalmas szakmunkásokat kapjanak – ám ez
csak a vállalati kultúrában eltöltött komoly
gyakorlattal lehetséges.
Svájc szakképzési kultúrája az egyik legmagasabb a világon, így nem véletlen, hogy Szilágyi
János előadása záró idézetét innen hozta: „Az
ember nevelésének a cselekvéssel kell kezdődni. A
fej (értelem), a szív (érzelem) kiművelése mellett
nem szabad a kéz normális munkaszerepéről
sem megfeledkezni.” (Pestalozzi)
Őrﬁ Ferenc

Sztárok a szakmafesztiválon

A Szakma Kiváló Tanulója országos versenyt az MKIK szakmafesztivállá változtatta,
hogy a munka világát a legnagyobb sajtónyilvánosság mellett, élményszerűen mutassa
be a ﬁataloknak. Hogy ez mennyire sikerült,
Szilágyi János az egyik cégvezető véleményét
idézte: „Én – és remélem, ez nem diktatórikus
gondolat – kötelezővé tenném a 6–8. osztályos gyerekeknek, hogy az osztállyal együtt,
az iskola szervezésében utazzanak el erre a
versenyre, a területi elődöntőkre, és töltsenek
ott egy napot, járkáljanak, nézelődjenek,
ismerjék meg, hogy igazából úgy is el lehet
tölteni az időt – talán még kellemesebben
is –, hogy az ember hasznos tevékenységet
folytat, dolgozik.”

Bővítjük a vizsgabizottsági névjegyzéket
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium között – részint korábban, másrészt a közelmúltban – létrejött megállapodások alapján összesen 27 szakképesítés
a kamarák gondozásába került. Az átvett feladatok között kiemelten
kezeljük a vizsgabizottsági elnökök megbízását és delegálását a szakmai záróvizsgákra. Nagyon fontos, hogy mind az elnöki, mind pedig
a vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe minél több tapasztalt szakember
kerüljön fel. Ennek érdekében a jelenlegi névjegyzékeink bővítése elengedhetetlenül szükséges. A névjegyzékbe kerülésnek nincs számszerűen
meghatározott létszámhatára.
Ezért jelen tájékoztatásunkkal
felhívást
intézünk Csongrád megyében minden olyan szakemberhez, aki az alábbi
szakképesítések közül egy vagy több szakmában nagy gyakorlattal és
tapasztalattal rendelkezik.
A névjegyzékekbe pályázat útján lehet bekerülni, ami nem jelenti
munkaviszony létesülését. A feladatok ellátása időpont-egyeztetés
alapján esetenkénti felkéréssel történik.
Vizsgaelnöki felkérések a következő szakképesítésekben történhetnek:

ács-állványozó, asztalos, bőrdíszműves, cipőfelsőrész-készítő, CNC-forgácsoló, cukrász, épületburkoló, épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő,
fémipari megmunkáló-gépsor és berendezésüzemeltető, férﬁruhakészítő,
fodrász, gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő, géplakatos, hegesztő, hűtő- és
klímaberendezés-szerelő, karbantartó, kárpitos, kereskedő, kozmetikus,
kőműves, nőiruha-készítő, pincér, szakács, szerkezetlakatos, szerszámkészítő, szobafestő-mázoló és tapétázó, tetőfedő, villanyszerelő.
Vizsgabizottsági tagi delegálások az Országos Képzési Jegyzékben
található összes többi szakképesítésre előfordulhatnak, de csak Csongrád
megye területén szervezett vizsgák esetén.
A névjegyzékekbe felvételt nyert szakemberek részére szakmai anyagot
biztosítunk a vizsgákra való felkészüléshez.
A vizsgabizottságban végzett munkáért díjazás jár.
Tisztelt Érdeklődő!
Kérjük, hogy további információért szíveskedjék e témával foglalkozó munkatársunkhoz, Haraszti Gábor szakképzési tanácsadóhoz
fordulni, aki elérhető a 62/486-987-es telefonszám 173-as mellékén,
továbbá személyesen a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székházában a Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatt. E-mail elérhetősége:
haraszti.gabor@ csmkik.hu.
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Iránytű
Olasz–magyar kapcsolatok

Sistema Italia a kamarában

Dott. Pietro Vacchiano főtitkár (MOKK), dr. Szeri István elnök (CSMKIK), Marco Petacco gazdasági és kereskedelmi tanácsos (olasz nagykövetség), Alessio Ponz de Leon Pisani igazgató (Olasz
Külkereskedelmi Intézet) és dr. Varga Antal alelnök (CSMKIK).
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOKK), az
Olasz Nemzeti Turisztikai Hivatal
magyarországi képviselete, az ICE
– Olasz Külkereskedelmi Intézet
budapesti irodájával és az Olasz
Kultúrintézettel közös missziót
szervezett a magyarországi Sistema
Italia bemutatására Szegeden szeptember 24–25-én.
A kétnapos program keretében,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával (CSMKIK) és
az Enterprise Europe Network
Szegeddel együttműködésben sor
került egy találkozóra, ahol bemutatták a magyarországi Sistema
Italiát, amely valójában a fent em-

lített szervezetek összehangolt
tevékenységét és szolgáltatásainak
összességét jelenti. E tevékenység
célja a magyar–olasz gazdasági,
üzleti kapcsolatok fejlesztése és az
olasz vállalkozások magyarországi
befektetéseinek ösztönzése.
A delegációt a CSMKIK vezetői fogadták. A megbeszélésen az
olasz delegáció tagjai és a kamara
képviselői közös célként tűzték ki a
magyar–olasz gazdasági kapcsolatok
erősítését, valamint a Magyarország
és Olaszország közötti K+F és knowhow cseréjének ösztönzését.
A fentiek megvalósítása érdekében az Enterprise Europe Network
Szeged közreműködésével lehető-

ség nyílik üzleti delegációk olasz
vásárokon, rendezvényeken való
részvételére az Olasz Külkereskedelmi Intézet támogatásával.
Továbbá megállapodtak abban is,
hogy kölcsönös információcserével
segítik az üzletei partnerközvetítést,
a technológiai transzfert és a 7. keretprogramban való részvételt.
A megbeszélést követően a
Csongrád megyében részt vevő
olasz tulajdonú, illetve az Olaszország iránt érdeklődő vállalkozások
személyre szabott segítséget és tanácsot kaptak a MOKK főtitkárától,
valamint az olasz nagykövetség
külgazdasági attaséjától olasz piaci
elképzeléseik megvalósításához.

Magyar–szerb rendezvények
Magyar–szerb szakmai találkozó Szabadkán
A CSMKIK gesztorságával működő MKIK magyar–szerb tagozat, az Enterprise Europe Network,
a DARFÜ, valamint a Szabadkai Vállalkozók
Egyesülete magyar–szerb szakmai találkozót
szervez Szabadkán október 24-én. A találkozó
fő célja elsősorban a szakmai tapasztalatcsere,
de sor kerül kétoldalú üzleti megbeszélésekre
is. Témakörök: cukrászat, sütőipar, műanyagfeldolgozás és fémfeldolgozás. A találkozót követően a résztvevők szervezetten meglátogatják

a Szabadkai Gazdasági, Építőipari és Bútoripari
Kiállítást. A találkozóra a kiutazás egyénileg történik, a rendezvény pontos helyszínéről, illetve
a kezdés időpontjáról külön levélben értesítjük
az érdeklődőket. Részvételi szándékát, kérjük,
jelezze Đurović Éva tanácsadónak a megadott
kontaktok bármelyikén.
Jelentkezési határidő: 2008. október 21.
Kapcsolat: Đurović Eva, EEN tanácsadó e-mail:
d.eva@csmkik.hu tel.: 06 62/486-987/142 mellék

Szabadkai Gazdasági, Építőipari és Bútoripari Kiállítás
Idén is megrendezik október 23–26-a között
a Szabadkai Gazdasági, Építőipari és Bútoripari
Kiállítást. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, illetve a kamaránk által gesztorált
MKIK Magyar-Szerb Tagozat idén is jelen lesz
a kiállításon a Szabadkai Regionális Gazdasági
Kamara standján.
Amennyiben valaki külön standot nem kíván
igénybe venni, viszont termékeit szívesen megis-

mertetné a vásár látogatóival, a kamarai standon
helyet biztosítunk a vállalkozók termékmintáinak,
katalógusainak és prospektusainak is. Amennyiben
reklámanyagot szeretne kijuttatni a kiállításra, kérjük,
keresse Đurović Éva tanácsadót: tel.: 06 62/486987/142 mellék, e-mail: d.eva@csmkik.hu.
Kiállítás kapcsolattartója: Benko Klára, Tel.:00
381 24 / 555-013, E-mail: direkcija@supijace.co.yu
web: www.supijace.co.yu

Kamarai Futár
Szakmai szeminárium

Környezetvédelmi termékdíj

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az
Enterprise Europe Network–
Szeged és az ÖKO-KORD Országos Nonproﬁt Kft. közös
rendezvényt szervez Környezetvédelmi termékdíj – szakmai
szeminárium címmel, melynek
célja, hogy felkészítsük a vállalkozásokat mindazon jogszabályok ismeretére, melyek
betartásával mentesülhetnek
a hatósági ellenőrzések következményeitől.
A rendezvény október 30-án
10 órakor kezdődik Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8–12., I. emelet,
Lednitzky-terem)
Program:
9.30 Regisztráció
10–10.30 Sztuhár Imre
– Öko-Kord Kft., termékdíjas tanácsadó
• Törvényi szabályozásról
általában
• Milyen termékeket terhel
a termékdíj-ﬁzetési kötelezettség?
• Mikor keletkezik a termékdíj-ﬁzetési kötelezettség?
• KT08-as bevallásról
• Koordináló szervezethez
való csatlakozás
10.45–11.30 Debreczeni
László – VPOP főelőadó
• Változások a környezetvédelmi termékdíj jogszabályi
előírásaiban
• A várható ellenőrzések
jogszabályi rendje
• Termékdíjbírság
11.30–11.45 Kávészünet
11.45–12.45 Konzultáció
A rendezvényen való részvétel díja a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
tagdíj- és szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára ingyenes, hátralékkal
rendelkező tagok, valamint
nem kamarai tag vállalkozások
számára 3000 Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát kérjük legkésőbb október 22-ig
jelezni.
A rendezvényről bővebb
információ Bakosné Nagy Éva
közgazdasági referenstől kérhető (tel.: 62/486-987/152, e-mail:
bakosne@csmkik.hu).
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EU-rópa

Kerekasztal a nemzeti reformprogram
2008–2010 című vitaanyagról
Az Enterprise Europe Network – Szeged közreműködésével
kerekasztal-beszélgetésnek adott helyet kamaránk az Európai
Unió lisszaboni stratégiájához készült Nemzeti akcióprogram a
növekedésért és foglalkoztatásért elnevezésű dokumentumról.
A gazdaság dinamizálását szolgáló stratégia vitájában nagy számban
vettek részt a most szerveződő
klaszterek képviselői. A résztvevők
rendkívül kritikusan fogalmazták
meg véleményüket.
Szerintük a helyzetértékelés inkább hasonlít egy politikus beszédéhez, mint egy EU és Magyarország
jövőjét megalapozni szándékozó
stratégiából levezett akcióprogramra.
Egyetértettek azzal, hogy a K+F
ráfordítások részarányát a GDP-n
belül kívánatos lenne 2010-ig 1,4%-

ra növelni – de ennek feltételeit, s
az ehhez szükséges intézkedéseket
a reformprogram nem tartalmazza.
Súlyos strukturális probléma, hogy
az oktatási rendszer nem képes sem
mennyiségben, sem minőségben
megfelelő munkaerővel ellátni a
gazdaságot. Ez a strukturális feszültség ugyan inkább 2010 után
lesz súlyos, de még 2010 előtt kell
gyökeresen változtatni ezen.
Megállapították, hogy amíg az
EU tagországainak egy részében az
innováció külön operatív prog-

ramként szerepel, addig nálunk
ez „csak egy prioritás” a gazdasági
operatív programban. Az akciótervek felülvizsgálata során egy önálló
„innovációs operatív program” kidolgozása a jelenleginél lényegesen
jobb feltételeket teremtene a gazdaság innovativitásának erősítéséhez,
az innováció vezérelt gazdaság- és
társadalomfejlődési modell irányába
történő tereléséhez. Szakítani kellene tehát azzal a gyakorlattal, hogy
a gazdaságfejlesztési programok
konzerválják a jelenlegi gazdasági
struktúrát. A versenyképesség
növelését úgy célszerű ösztönözni,
hogy annak a struktúraváltás is
részét képezze.

Aktuális pályázati lehetőségek
- Flamand pályázati kiírás közép- és kelet-európai
országok számára
Megjelenés: várhatóan 2008 novemberében.
Az EU-tagországokkal való együttműködése során a
ﬂamand kormányzat a már kiépített kapcsolatrendszerre
és hálózatokra összpontosít, illetve azon szektorokra, amelyekben komparatív előnnyel bír: demokratikus társadalmi
modell, dinamikus tudásalapú társadalom, valamint egy
adminisztrációs politikára szóló modell.
További információ: http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/
default.asp?ﬁd=95
- LIFE+ pályázati felhívás a 2008.
évre – meghirdetve 2008. július 5.
A LIFE+ pályázati felhívás a természet és biodiverzitás, környezetvédelmi
politika és irányítás, valamint az információ és kommunikáció témákat
öleli fel.
További információ, dokumentumok:
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2008:178:0022:0024:HU:PDF
http://ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
contact/nationalcontact/index.htm
- Europe INNOVA – pályázati
kiírás előzetes
A program magában foglalja a klaszterek, a szolgáltató
cégek, az öko-innovációra hangsúlyt fektető cégek innovációs célkitűzéseinek támogatását.
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/Europe_INNOVA_Action_1_Cluster-IP.pdf
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/Europe_INNOVA_Action_2_KIS-IP.pdf
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/Europe_INNOVA_Action_3_Eco-IP.pdf
- PRO INNO Europe – pályázati kiírás előzetes
Ez a kezdeményezés innováció támogatásának egy
másik formája

INNO-Partnering Forum
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/PRO_INNO_Europe_Action_1-INNO_Partnering_Forum.pdf
- Hatékonyabb eszközök és politika a klaszterek
támogatásában
A projekt megvalósítására a PRO INNO Europe kezdeményezés keretében „INNO-Net” pályázat kerül
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/PRO_INNO_Europe_
Action_2-INNO-Net-on-Clusters.pdf
- Hatékonyabb eszközök és politika
a szolgáltatási szektor innovációjának
támogatásában
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/
admin/uploaded_documents/PRO_
INNO_Europe_Action_3-INNO-Neton-Services.pdf
- Hatékonyabb eszközök és politika
az öko-innováció támogatásában
További információ
http://www.proinno-europe.eu/
admin/uploaded_documents/PRO_
INNO_Europe_Action_4-INNO-Neton-Eco-innovation.pdf
- Európai innovációs hetek
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/PRO_INNO_Europe_Action_5-EuropeanInnovation-Weeks.pdf
- Európai kezdeményezés a klaszterszervezetek működésének tökéletesítésére
További információ:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_
documents/PRO_INNO_Europe_Action_6-Excellenceof-Cluster_Organisations.pdf
(Forrás: az MKIK brüsszeli EU-képviseletének elektronikus
hírlevele, 2008. október 1.)

REACH

Az EU rendelete a vegyi anyagokról
A CSMKIK és a kamarában működő Enterprise Europe Network
Szeged, az Országos Kémiai Biztonsági Intézettel együttműködve
október 29-én 10 órai kezdettel
tájékoztató napot tart a REACH
rendeletről, az előregisztráció és regisztráció folyamatáról, a rendelettel
kapcsolatos aktualitásokról.
Helyszín: CSMKIK székháza,
Lednitzky terem (Szeged, Párizsi
krt. 8–12., I. emelet)
Az EU vegyi anyagok szabályozásáról szóló rendelete 2007. június 1-jén lépett hatályba, legtöbb
rendelkezése 2008. június 1-jén
érvénybe lépett. A REACH rendelet
(1907/2006/EK r.) a vegyi anyagok
regisztrációját, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozza, s ezáltal minden vegyi anyagot
gyártó, forgalmazó és importáló
cégre olyan kötelezettségeket ró,
melyek korábban nem léteztek. A
REACH nem csupán a gyártókra és
importőrökre vonatkozik, hanem pl.
árucikkek előállítóinak vagy akár a
továbbfelhasználóknak is számos
feladatot teljesíteniük kell.
2008. június 1. és 2008. december 1. között minden európai cég
lehetőséget kap az ún. előzetes
regisztrációra, mely lényegében
egy költségmentes szándéknyilatkozat a későbbi regisztrációról. Az
előzetes regisztráció lehetőségével
élő cégeknek később módjuk nyílik
a halasztott regisztrációra.
Tervezett program:
• REACH-ról általában
• Előregisztráció, regisztráció
• Aktualitások
Előadók: Országos Kémiai
Biztonsági Intézet (OKBI) munkatársai
A rendezvényen való részvétel
ingyenes!
A rendezvény jelentkezési lapja a
CSMKIK honlapjáról letölthető.
Bővebb információ a rendezvény
felelősétől, Tóthné Horváth Mónikától kérhető (tel.: 62/486-987/114,
e-mail: horvath.monika@csmkik.
hu).
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a jelentkezési lap kitöltésével
október 21-ig jelezzék a fent megadott e-mail címen.
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Dr. Hampel Tamás:

TEÁOR bomba hatástalanítva?

Az EU a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása tárgyában hozott rendelete a tagállamok számára
kötelező erővel írta elő, hogy a korábbi TEÁOR besorolásokat /03/, át kell kódolni mind az egyéni vállalkozók,
mind pedig a társas vállalkozások esetében az egységesen alkalmazott számoknak /08/ megfelelően, noha
változtatásra volt már nem sokkal korábban is példa. Erre lényegében azért van szükség, mert nyelvi, fordítási nehézségek miatt, az egyes tevékenységek egyértelmű beazonosítását csak az anyaországban (a gazdasági
társaság székhelyén) elvégzett számbesorolással lehet elvégezni. Mivel az EU-ban – a még időlegesen fennálló
korlátozások ellenére – nemcsak a polgárok telepedhetnek le szabadon bármely ország területén, de a vállalkozások is, szükség volt a TEÁOR számok (azaz az egyes gazdasági tevékenységek egységes ágazati besorolási
rendszere) egységesítésére. De egyáltalán nem mindegy, hogy hol, hogyan és milyen határidővel.
Elég, ha arra gondolunk a probléma megértése
érdekében, hogy számos külföldi cég leányvállalata működik Magyarországon, de már egyre
több hazai vállalkozás is létrehozott külföldi
céget, leányvállalatot stb. Ezek eddig mind kettős TEÁOR besorolással működtek, hiszen az
anyacég az alapító országét, a leányvállalat pedig
a befogadóét alkalmazta, ami korábban nem
feltétlenül volt azonos, ez pedig az adóztatási
szempontok miatt számos problémát okozott.
Maga az EU-s rendelet nem kíván egyebet a
tagállamoktól, mint annak szabályozását, hogy
az EU-ban végzett egyes gazdasági tevékenységek
nehézkesen egységesíthető elnevezését olyképpen
változtassák át számkódra, hogy az valamennyi
tagállamban azonos legyen.

Kit szorít a határidő?

A TEÁOR egységesítés érdekében vállalta az
átkódolás kötelezettségét, Magyarország először
2007 végére, majd 2008 közepére, később pedig
2008. év végére elvégezni. A helyzet elfogadhatatlan voltát jelzi, hogy a társas vállalkozások
kaptak csupán hosszabbítást az év végéig a
41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet (Cvhr) által, de az egyéni vállalkozók nem. Ezt a súlyos
egyenlőtlenséget az APEH – jogforrásnak nem
tekinthető – állásfoglalásban igyekezett feloldani,
kiterjesztve a határidőt számukra is az év végéig. Érdemes megemlíteni, hogy a hosszabbítás
kapcsán rendre az hangzik el, hogy a vállalkozásoknak méltányosságból biztosították az újabb
és újabb határidőket, pedig a valóság az, hogy
a feladat határidőben történő megoldására sem
az önkormányzati okmányirodák, sem pedig a
cégbíróságok – számos egyéb feladatuk ellátása
mellett – nem voltak felkészülve. A halogató
hozzáállású vállalkozások azért valamire csak
ráérezhettek, miközben e tétovázásukkal inkább
segítették a hatóságokat, mintsem rájuk zúdították volna ez irányú ügyeiket, ezzel szinte már
működésképtelenséget idézve elő.

Ki fordítja át?

Az előzőek – már mint az átkódolás – teljesítése érdekében született meg a 2007. évi
CXXVI. tv. 479. §-ának (1) és (2)-e, amely
ellentétben a legtöbb más tagállam gyakorlatával
úgy rendelkezett, hogy amennyiben a TEÁOR
számok átfordítását nem sikerül az APEH-nak
elvégezni, úgy a vállalkozásoknak, illetve vállalkozóknak maguknak kell – büntetés kilátásba
helyezése mellett – az átfordítani nem tudott
kódszámú tevékenységeiket besorolni az egyes
vállalkozási kategóriákra előírt eljárás alapján
és azt az APEH-nek, az okmányirodáknak és
a cégbíróságoknak bejelenteni. Mielőtt erről is

szó esnék, fontos ismét megemlíteni, hogy ezt
az átsorolást a tagországok többségében azok
statisztikai hivatalai végezték el teljes egészében
úgy, hogy vagy egyáltalán nem kellett a vállalkozásoknak semmit sem tenniük, vagy pedig
a lehető legegyszerűbb módon segíthették az
átfordítás lebonyolítását.
Szólni kell az igazság kedvéért arról is, hogy
akár egyéni vállalkozóról, akár társas vállalkozásról legyen is szó, az átsorolással járó eljárási
illetéket, közzétételi díjat az állam nem kérte az
érintettektől megﬁzetni.
Ezzel azonban nem oldódott meg az érintettek
valamennyi problémája.

felelő gazdasági körülményeket szeretne. Ráadásul
egy munkája alapján megbecsült vállalkozó még
nem biztos, hogy ha megszűnik a vállalkozási
tevékenysége, alkalmazottként talál majd munkát.
Már csak ezért sem lehet a korábban megszerzett
jogokat tőlük elvenni, különben az amúgy is magas
munkanélküliség még tovább növekedik. Nem
mellékes szempont az sem, hogy a hazai előírások
nemcsak ésszerűtlenül szigorúak, de jelentős
többletkiadással, vagy éppen bevételkieséssel
rontják a hazai vállalkozások versenyképességét.
A TEÁOR számok átváltásának szabályozása és
az ahhoz hasonló esetek a különféle hatóságokra,
bíróságokra ugyancsak rengeteg munkát rónak,
és ezzel együtt horribilis költségeket emésztenek
Tévesen értelmezte a hivatal
fel. Ám senki ne gondolja, hogy az ingyenessé tett
Az egyéni vállalkozók adóhatóság által át- eljárások költségét nem az adóﬁzetőkre hárítják
sorolni nem tudott tevékenységeit maguknak át közvetetten.
kellett, nem kis vesződséggel elvégezni, és azt
a körzetközponti jegyzők által működtetett
Legyen vége a hercehurcának!
okmányirodákban (itt történik ugyanis már 8
Tehát látva, hogy egyes városokban a TEÁOR
éve az egyéni vállalkozások regisztrálása és az számok megváltoztatását nem a jogszabályoknak
engedélyek kiadása) bejelenteni. Néhány jegyző, megfelelően végzik, először saját közvetlen körilletőleg okmányiroda a TEÁOR számok átfordí- nyezetemben próbáltam változást elérni, majd a
tásával járó egyszerű adminisztratív közigazgatási begyűjtött tapasztalatok birtokában a vonatkozó
eljárást azonban – tévesen – úgy értelmezte, hogy jogszabályok elemzésébe, összeférhetőségének,
ezekben az esetekben olyképpen kell eljárni, vagy éppen összeférhetetlenségének vizsgálatába
mintha új vállalkozási tevékenység engedélye- fogtam.
zésére kerülne sor. A TEÁOR számok átváltása
Az egyéni és társas vállalkozások problémái nem
során vizsgálni kezdték az eddig nem igényelt, egy tőről fakadnak, tehát eltérő jogi megközelítést
illetőleg nem megkívánt szakmai jogosultságot, is igényelnek. Amíg az egyéni vállalkozók esetéa telephely meglétét stb. A vonatkozó törvény ben a vonatkozó jogi előírás nem eléggé teljes és
által előírt eljárás azonban ezt nem kívánja meg. szabatos, ezért a jogalkalmazótól magasabb szintű
Ezzel a hozzáállással nemcsak rengeteg felesleges jogértelmezést kíván, addig a társas vállalkozások
bosszúságot, időt rabló eljárást zúdítottak a esetében egyszerűen hibás logika alapján került
vállalkozókra, de több esetben vagy bevonták az a teljesítés módja megfogalmazásra, amit sem
akár már hosszú évek óta jogszerűen működő törvényi, sem miniszteri szinten nem sikerült
vállalkozó igazolványát, vagy korlátozták annak időben orvosolni, igaz, úgy vettem észre, hogy
eddigi tevékenységét, aminek következtében az ebben megelőzően nem születtek határozottan
akár működésképtelenné vált, vagy legalább is megfogalmazott szakmai kritikák sem.
válhat, a későbbi jövedelmezősége hiányában.
A társas vállalkozások általi TEÁOR számváltozás
Az előzőekben leírt gyakorlat fennmaradása bejelentésének létesítő okirat módosításával történő
már csak azért is súlyos következményekkel jár, elrendelése egyszerűen jogalkotási hiba. Az alapító
mert jövőre újra kezdődik a vállalkozások ez ugyanis nem a maga akaratából változtatja meg a
irányú kálváriája, hacsak nem történik valami, létesítő okirat (társasági szerződés stb.) tartalmát,
mert a mai vállalkozási engedélyek papírtömege hanem egy szükségtelenül előírt jogszabályi köhelyett, úgy hírlik, hogy plasztikkártyák kiadására telezettség miatt. Noha az állam ezen esetben is
kerül majd sor.
eltekintett az ilyenkor egyébként szükséges díjak
megﬁzetésétől, de az ügyvéd igénybevételének
Színlelt szerződés a válasz
költsége miatt, így is szükségtelen kiadások keletA minden jogi alapot nélkülöző „önkényes keztek azoknál a vállalkozásoknál, amelyek időben
engedélyezési eljárás” miatt nem egy vállalkozó eleget tettek bejelentési kötelezettségüknek. Amikor
kényszerült arra, hogy színlelt szerződést kössön megtudtam, hogy ismét fél évvel meghosszabolyan személlyel, aki érdemben nem vesz részt bították a határidőt, úgy gondoltam, elérkezett
a tényleges vállalkozási tevékenységben, vagy az idő, hogy végre ész és szakmai érvek alapján
közvetlenül sodródott a feketegazdaság irányába. igényeljük, hogy egyszer és mindenkorra legyen
A vállalkozók többsége nem segélyt, hanem meg- vége a TEÁOR számokkal kapcsolatos pénz- és
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időrabló hercehurcának. Megírtam az IRM-nek (az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Civilisztikai
Kodiﬁkációs Főosztályának) azokat az érveket,
amelyek szükségtelenné teszik, hogy az okmányirodákban és a cégbíróságoknál a TEÁOR számokat
is nyilvántartsák. Kapóra jött, hogy a kormány
meghirdette a bürokrácia leépítésének programját,
hiszen számos más javaslat mellett ezzel el lehet azt
kezdeni. Leveleimet nemcsak a minisztériumnak,
de dr. Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének is
megküldtem, hogy a deregulációval összefüggésben folytatott hivatalos tárgyalásain érvelésemet
felhasználhassa. Az MKIK habozás nélkül felvállalta,
hogy az ügy markáns szószólójává válik, aminek
köszönhetően bizakodhatunk az ésszerűsítésben.
Azt gondolom, hogy a gazdasági és adminisztrációs
környezet javítása érdekében kellenek az ilyen
jellegű levelezések és megbeszélések. Tény, hogy
valamivel több mint egy hónappal később az IRM
előállt egy jogszabályszöveg-tervezet vázlatával,
ami teljesen megfelelne, ha hatályba is lépne,

azon elvárásoknak, amelyeket ez ügyben kérnek
és elvárnak a vállalkozások. A sajtóközlemények
alapján tehát bizakodva várják a gazdasági élet
szereplői, hogy amit nem sikerült korábban több
alkalommal sem megfelelően szabályozni, az most
végre sikerül.

Lépés és kivárás

Azon egyéni és társas vállalkozások számára,
akik még nem jártak el a TEÁOR számok átváltása ügyében az okmányirodákban, illetőleg
a cégbíróságoknál, azt lehet tanácsolni, hogy
egyelőre ne tegyenek semmit, várják meg, hogy
a várhatóan ebben a hónapban megszülető
jogszabályok a sajtónyilatkozatok tartalmával
egyezően szükségtelenné teszik-e a további
eljárást. Azok az egyéni vállalkozók, akiknek
a további működését nem, vagy csak szakmai
jogosultság utólagos igazolásával engedélyezték,
illetőleg korábbi tevékenységüket emiatt korlátozták, azok viszont az új jogszabály hatályba

lépését követően haladéktalanul kérjék az eredeti
vállalkozási jogosultságuk helyreállítását.
Mindazok, akik egyelőre kivárnak a további
TEÁOR számok átváltásának ügyintézésével,
azok nem okoznak torlódást a hivatalokban,
hiszen alapos okunk van feltételezni, hogy sem
a okmányirodák, sem pedig a cégbíróságok nem
fogják a TEÁOR számokat nyilvántartani, ezért
ilyen irányú többletfeladat már nem merül fel.
Az APEH felé pedig az új, átsorolt TEÁOR számokat az egyéni és társas vállalkozások egyaránt,
minden valószínűség szerint, a soron következő
első adóbevallásuk alkalmával – lényeges többletadminisztráció nélkül – tehetik meg.
Sajnos, akik már korábban – még az eredeti
határidőben – jártak el, azok fáradtsága, ideje, felmerült többletkiadásai úgy tűnik, kárba
vesztek, amiért kevéssé valószínű, hogy bárki
is kárpótolná őket.
(Szerzőnk a CSMKIK hódmezővásárhelyi
városi szervezetének elnöke)

Felsőfokú logisztikai menedzser képzés
A Magyar Logisztikai Egyesület
(MLE) felsőfokú logisztikai menedzser képzést indít. Tervezett
kezdés október vége.
A képzés célja: A logisztikai menedzser a gazdasági élet különböző
területein az egyes gazdasági szervezetekben logisztikai tervezési,
szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat lát el, és aktív résztvevőként
közreműködik a vállalaton belüli,
valamint a vállalat és a beszerzési/
értékesítési piacai közötti integrált
anyag- (áru-) és információáramlás
szervezésében, kapcsolatot tart más
vállalati funkciókkal, közreműködik
a vállalati stratégia elkészítésében,
információkat biztosít a vezetői
döntésekhez.
A tanfolyam tematikája:
Általános logisztikai ismeretek:
• Vállalati logisztikai rendszerek

• Logisztika a termelési folyamatban
• Logisztikai controlling
• A logisztikai hatékonyság
tényezői
• A raktározás legújabb problémái
• A logisztikai teljesítmények
mérése
• Minőségbiztosítás a logisztikában
• Informatika szerepe a logisztikában
• Szállítmányozási ismeretek
• A vám szerepe a logisztikában
Speciális logisztikai ismeretek:
• A kereskedelmi logisztika
korszerű módszerei
• Korszerű termékazonosítási
rendszerek
• E-logisztika
• A gazdaságpolitika logiszti-

kával kapcsolatos aktuális problémái
• A versenyképesség makro- és
mikrogazdasági megközelítése
• Területfejlesztés, citylogisztika
• Térinformatikai módszerek
• A logisztika társadalmi-gazdasági feladatai
• A logisztika távlati fejlesztési
kérdései
• A katonai és polgári logisztika kapcsolódásai
A CSMKIK tagjai 10 százalék kedvezményt kapnak a az
oktatás díjából!
Bővebb információ: MLE
Budapest, Takács Hajnalka oktatásszervező. Tel.: 484-6408,
20/921-8512, fax: 484-6405. Email: h.takacs@mle.hu

Vállalkozók Európában
3. kötet

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az MKIK ,,Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban”
című projektjének ﬁnanszírozásával a ,,Vállalkozók Európában” kiadványsorozatban
három újabb kötet jelent meg.
A kiadványok elérhetőek az
interneten is a következő címeken:
1. Megújuló energiaforrások
alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon
http://proﬁtalhatsz.mkik.
hu/vallalkozok/Megujulo_
energiaforrasok.pdf
2. REACH: A vegyi anyagok
regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
http://proﬁtalhatsz.mkik.
hu/vallalkozok/Reach.pdf
3. Szolgáltatási irányelv az Európai Unióban
http://proﬁtalhatsz.mkik.
hu/vallalkozok/szolgaltatasi_
iranyelv.pdf

A top bérjövedelem: 159 millió forint
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától
kapott információink szerint a dél-alföldi
régió három megyéjében összesen 468 585
magánszemély, illetve egyéni vállalkozó
nyújtotta be 2007. évre vonatkozó személyi
jövedelemadó-bevallását. Ez a 2006. évi
mennyiség 102,4%-a. A bevallások 97,3%a hibátlannak bizonyult, 2,7%-a azonban
javításra szorult. Bár ez az arány kedvezőnek
mondható, a gyakorlatban így is 12 772 olyan
esetet jelentett, melyben szükségessé vált az
adóhatóság intézkedése.

A bevallások adatainak összesítését követően megállapítható, hogy a magánszemélyek és egyéni vállalkozók körében realizált
legnagyobb munkaviszonyból származó
bérjövedelem 159 millió forint volt, mely a
megelőző évihez képest 27,5 millió forinttal
emelkedett. Az összevont adóalap tekintetében
is növekedés ﬁgyelhető meg, hiszen annak
– a 2006. évi 131,5 millió forintot 26,5%-kal
meghaladó – összege 166,4 millió forint.
Még ennél is jelentősebb a növekedés a
különadózó jövedelmek körében, ahol a
legnagyobbnak számító – árfolyamnyere-

ségből realizált – jövedelem 1 132,6 millió
forint. Ez az összeg közel a duplája a 2006.
évben elsőnek számító 593 millió forintos
jövedelemnek.
Ezzel szemben az osztalékjövedelmek
tekintetében 43,9%-os mértékű csökkenés
ﬁgyelhető meg, itt 2007-ben a legnagyobb
összeg 290 millió forint volt. A megelőző
évhez képest az összjövedelem adóterhelése
2,5%-kal csökkent.
Összességében tehát elmondható, hogy a
vizsgált adózói körben realizált topjövedelmek
a 2006-os évhez viszonyítva emelkedtek.
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Jogszabályﬁgyelő

elteltéig, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén
azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A rendelet 2008.
szeptember 1-jén lépett hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően kötött szerződésekre, illetve a hatályba lépését követően tett
fogyasztói ajánlatokra kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
Rehabilitációs hozzájárulás mértéke
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.
A Szociális és Családügyi Minisztérium a Hivatalos Értesítő 36. 26.) korm. rendelet hatályát vesztette. Az új jogszabály a Magyar
számában közzétette a rehabilitációs hozzájárulás naptári évi összegét, Közlöny 126. számában tekinthető meg.
mely – amennyiben az adótörvényeket módosító csomag változatlanul
hagyja a mértékét – 2009-ben 177 600 Ft/fő összegben került meghaElemek és akkumulátorok kezelése
tározásra. (A Parlament elé terjesztett módosítás elfogadása esetén a
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter új rendeletet alkotott
hozzájárulás mértéke jelentősen, 532 800 forint/fő/évre növekedhet!) az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről. A
A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás ﬁzetésére akkor köteles, ha jogszabály tartalmazza az elemekre és akkumulátorokra, a belőlük
az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa származó hulladékokra vonatkozó forgalmazási, jelölési és kezelési
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem előírásokat, valamint szabályozza az ezen hulladékokkal kapcsolatos
éri el a létszám 5 százalékát.
kezelési tevékenységet. A rendelet szeptember 1-jei hatályba lépésével
egyidejűleg az eddig hatályos KöM rendelet hatályát veszítette. Az
Alkalmazható üzemanyagárak
új jogszabály 21/2008. (VIII.30.) KvVM számon a Magyar Közlöny
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Hivatalos Értesítő 38. 127. számában olvasható.
számában tette közzé a 2008. október 1-je és október 31-e között
alkalmazható üzemanyagárak mértékét. Eszerint az
Gépek biztonsági követelményei
• ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 302 Ft/l,
2009. december 29-én fog hatályba lépni a nemzeti fejlesztési és
• a gázolaj 315 Ft/l,
gazdasági miniszter 16/2008. (VIII. 30.) rendelete a gépek biztonsági
• a keverék 324 Ft/l,
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. A rendelet ha• az LPT autógáz 188 Ft/l.
tályba lépéséig továbbra is a 21/1998. IKIM rendelet rendelkezéseit
Ha a szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyag- kell alkalmazni, az új jogszabály megalkotása az Európai Unió joköltséget a közzétett árak szerint számolja el, akkor nem szükséges gának való megfelelést szolgálja. A rendelet a Magyar Közlöny 127.
az üzemanyagról számlát beszerezni.
számában olvasható.

Mágneses játékok forgalmazása

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 15/2008. (VIII. 19.)
NFGM számon rendeletet alkotott a mágneses játékok által jelentett
veszélyekről szóló ﬁgyelmeztető felirat e játékokon való feltüntetéséről.
A szeptember 21-én hatályba lépett rendelet értelmében olyan játék,
amely egy vagy több, gyermek számára hozzáférhető, lenyelhető
alakú és méretű mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz, csak
akkor forgalmazható, ha azon a rendeletben meghatározott módon
feltüntetésre kerül az előírt ﬁgyelmeztető szöveg. A rendelet a Magyar
Közlöny 121. számában tekinthető meg.

Üzleten kívüli szerződések

A 213/2008. (VIII. 29.) korm. rendelettel hirdették ki az üzleten
kívül fogyasztóval kötött szerződések új szabályait. Üzleten kívül
kötött szerződésnek tekintendő a jogszabály értelmében az olyan
termékértékesítésre, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló, fogyasztóval kötött megállapodás, amelynek a megkötésére a vállalkozás
üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor. A
leggyakoribb eset, amikor a szerződéskötés a fogyasztó lakásán,
munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén történik, feltéve, hogy
a vállalkozás a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára
kereste fel, de ide tartoznak a vállalkozás vagy harmadik személy
által ilyen célból szervezett utazás, rendezvény alkalmával tető alá
hozott megállapodások is.
Az üzleten kívül kötött szerződések egyik legfontosabb szabálya,
hogy a vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor
a fogyasztót írásban tájékoztatni az elállási jogáról, és annak a
személynek a nevéről, címéről akivel szemben e jogát gyakorolhatja. A tájékoztatást keltezéssel kell ellátni, illetve szerepelnie
kell benne a szerződés azonosítását lehetővé tévő adatoknak is.
Ha a vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének nem
tesz eleget, a mulasztása a szerződés semmisségét eredményezi.
A fogyasztó a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében
a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap

Adótanácsadók nyilvántartása

Az adózás rendje értelmében 2009. január 1-jétől adótanácsadói,
adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet az a
megfelelő szakképesítéssel rendelkező büntetlen előéletű természetes személy folytathat, aki hatósági igazolvánnyal rendelkezik,
és ennek alapján az ilyen tevékenységet folytatók nyilvántartásában
szerepel. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezet pedig akkor végezhet ilyen tevékenységet, ha
legalább egy tagja vagy alkalmazottja a nyilvántartásban szerepel.
A pénzügyminiszter 26/2008. (VIII. 30.) számon alkotta meg a
PM rendeletet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles
adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának
és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének új
szabályairól. Az új rendelettel hatályát veszti a korábbi, az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI.
17.) PM rendelet. Az utóbbi alapján kibocsátott igazolványokkal
az abban megállapított érvényességi ideig lehet adószakértői tevékenységet végezni, és érvényességük meghosszabbítására nincs
lehetőség. Az új rendelet tartalmazza az igazolványok kiadásának
feltételeit, eljárásának módját, a névjegyzék kezelését, a szakmai
továbbképzési követelményrendszert. A mellékletekben megtalálhatók az igazolványok formái, a névjegyzékbe felvételt kérelmező
adatlap mintája, illetve a csatolandó mellékletek listája. A jogszabály
részletei a Magyar Közlöny 127. számában olvashatók.

Kémiai terhelési bírság

A kormány 224/2008. (IX. 9.) számon rendeletet alkotott a kémiai
terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól. A rendelet meghatározza, hogy a bizonyos kémiai előírások és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos szabályok be nem tartása következtében 50 ezertől 20
millió forintig terjedő bírság szabható ki. A rendelet – mely a Magyar
Közlöny 130. számában található – részletesen tartalmazza a különböző
típusú szabálysértések esetén kiszabható bírságok mértékeit.

2008 október
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Iránytű

Szakmai úton Ausztriában

Tirol: A gazdaság mindenek felett

A Csongrád Megyei Iparszövetség (KISZÖV) szervezésében öttagú delegáció járt nemrégiben
Ausztriában, ahol Salzburg, Innsbruck, Melk, Kufstein gyönyörű látnivalói mellett a régió
gazdaságának működéséről is képet alkothattak. A csoportot fogadták a Tiroli Gazdasági
Kamarában is. A delegációt Kevevári József, a szövetség megyei elnöke, a CSMKIK elnökségi
tagja vezette. A delegáció tagja volt Majoros János is, aki élményeit megosztja a Kamarai Futár
olvasóival is.
Néhány nappal az osztrák–
svájci közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság kezdete
előtt, főleg a mérkőzés helyszínek
(Salzburg és Innsbruck) csúcsra
járatott vendégvárói izgalma ránk
is hatással volt. A készülődés
proﬁzmusa, a látványos fejlesztések (új stadionok, a szurkolói
helyszínek kialakítása stb.) biztos
gazdasági hátteret sejtettek.
Az innsbrucki Tiroli Gazdasági Kamarában vendéglátóink
tájékoztatói aztán ezt a sejtést
bizonyossággá váltották. A
továbbiakban sem annyira az
ország csodálatos és megkérdőjelezhetetlen idegenforgalmi
vonzerejéről szeretnék tudósítani,
hisz az sokak számára ismert,
hanem az országszerte érezhető
vállalkozói mentalitásról, hozzáállásról, együttműködésről,
melyek eredményeképp jöhetett
létre ez a vonzerő.

Vendéglátás osztrák módra
Útközben elsőként a Landzeit
Autópálya-éttermek Hálózat egyik,
minden igényt kielégítő étterménél álltunk meg. Az alkalmazottak
nagyrészt a környékbeli lakosok,
az éttermi kínálatban pedig biztos piacot találnak a régióban
termesztett friss terményekből
készült ételek, az ajándékboltban
pedig kiemelt helyen találhatók
meg a helyi specialitások és ajándéktárgyak is. A bejáratnál állást
kínálnak a helyi érdeklődőknek
az éttermi lánc munkahelyeire,
megfelelés esetén azonnali belépési lehetőséggel. Itt és későbbi
szálláshelyeinken is megﬁgyelhető
volt, hogy gyakran és mondhatni
menetrendszerűen érkeznek a kis
tételű friss megrendelések, ami
a logisztikai lánc megbízható
működését jelzik, jelentős raktározási és hűtőkapacitás kiépítésétől kímélve meg a vendéglátó
vállalkozásokat.
Az első napi szállásunk a
Salzburghoz közeli eugendorﬁ

Kérdésre válaszolva Beyer úr
hangsúlyozta: Ausztriában kötelező a kamarai tagság, és ehhez
maga a tagság ragaszkodik! Jörg
Haider karinthiai kormányzó
korában (a 2000-es évek elején)
eltöröltette a kötelező tagságot,
de leváltása után, a tartományi
vállalkozások kezdeményezésére
visszaállították azt, és a mai napig
kötelező ott is. Ausztriában a
bizalom és együttműködés feltételeinek biztosítékaként, munkájuk, termékük, szolgáltatásuk
garanciális felelősségvállalásának
zálogaként tették kötelezővé a
tagságot. Valóban kemény feltételek vállalását teszik kötelezővé
annak, aki vállalkozást indít!

Partnerség a sokszínű
gazdaságban

A tiroli kamarában

Pension Sonnenhof, egy kis családi tulajdonú, otthonos fogadó
volt, melyben a család tagjai
látták el a napi feladatokat, s
az ablakból lélegzetelállító panoráma volt látható az óriási
hegyekre. A környéken szinte
minden második ház panzió, és
példamutatóan virágos, parkosított. Még a rétek is „naprakészek”,
a lekaszált fűbálák fóliakabátba
burkolva állnak sorban.
Tirolban a háromcsillagos Hotel
Bon Alpina hotelben szálltunk
meg (www.innsbruck-hotels.at).
Érkezésünkkor egy óriási fóliatakaró fedte az épület elejét, mivel
a bejárat nagyarányú átépítése
zajlott éppen. A beruházás kivitelezőinek nevét a hotel előtt álló
furgonok oldaláról betűzhettük
– valamennyien környékbeli
kisvállalkozók voltak, akik az
idegenforgalomból élő hotelek,
panziók, éttermek igényeire építve
alakították ki szolgáltatásaikat.
A helyi vállalkozói hálózat
erőssége a lokális gazdasági
szereplők közötti együttműködési lehetőségek maximális
kihasználása, a „bizalom”, a versenyképesség egyik legfontosabb
tényezőinek egyike.

Ha jól megy a gazdaságnak…
A Tiroli Gazdasági Kamarában
dr. Norbert Beyer osztályvezető
fogadta a delegációt. Az imponáló
statisztikai adatok felsorolásától
most eltekintek, azok megtekinthetők a www.wko.at./tirol honlapon,
pontosan, naprakészen. A tiroli
tartomány gazdasági teljesítménye egyébként 2002–2006 között
meghaladta az osztrák nemzetit.
Ausztriában nagyon erős a
regionális szerveződés, tartományonként saját parlament
hoz törvényeket polgárai érdekében. Azaz az Európai Unió
szubszidiaritási előírásainak
maximálisan megfelelnek, ami
azt jelenti, hogy a döntéseket
azon a legalacsonyabb szinten
hozzák, ahol az információk
rendelkezésre állnak! A gazdaság
„über alles”, azaz mindenek felett
van. Így a politika felett is!
Ezt megerősítve Beyer úr
elmondta, hogy a parlamenti
politikusok a kisvállalkozókat
– akikből ott is a legtöbb van
– „szociális partnereknek” tekintik, akik eredményesen segítenek
megoldani az egyébként nehezen
kezelhető szociális és egyéb tartományi problémákat.

Megítélésem szerint a tartományi gazdaság valamennyi
szereplője fontos partnernek
tartja a másikat, és így az általuk
együttesen nyújtott magas szintű
teljesítmény teszi Ausztriát ilyen
rendkívül sikeres országgá. A
svájci székhelyű IMD (Institute
for Management Development),
mely a versenyképesség szempontjából 55 országot vizsgál,
331szempont alapján, évente
teszi közzé értékelését (www.
imd.ch ). A 2008-as jelentésben
Ausztria a gazdaság sokszínűségének kategóriájában a harmadik
helyet érte el, ami azt jelenti,
hogy nagy számban vannak jelen együtt, különböző méretű,
sikeres cégek gazdaságában.
Ausztriában tudják: a kis cégek
számának csökkenése rontaná a
gazdasági ciklusokkal szembeni
sikeres védekezés, a rugalmas
alkalmazkodás lehetőségét! Nem
véletlen, hogy a gazdaságunk
rugalmassága, alkalmazkodóképessége tekintetében Ausztria
az előkelő ötödik helyen áll, míg
Magyarország hátul kullog (41.,
illetve 55. hely).
Végül a tiroli kamara jelmondatát ajánlom minden honﬁtársam ﬁgyelmébe: Geht’s der
Wirtschaft gut, geht’s uns allen
gut. Azaz: Ha jól megy a gazdaság, mindannyiunknak jól
megy!
Majoros János
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Kamarai Futár

Krónika
Digitális nap

Reklámheti események
a kamarában is

Önértékelési eszköz a vállalkozások számára

Fenntarthatósági
állapotfelmérés
A fenntartható fejlődés megköveteli a vállalkozásoktól és
szervezetektől, hogy alávessék
magukat és alkalmazzák a fenntarthatóság elveit. Ez azt jelenti,
hogy a cégek tevékenységeikben
és döntéseikben fontolják meg
ezen elveket és egyensúlyozzanak
a környezeti, szociális és gazdasági szempontok között.
„A fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése (Eukona)
– Szakképzési tananyagok és
tanítási/tanulási segédletek az
élelmiszer/élelmezési szektorban”
című Leonardo projekt keretében
kifejlesztettek egy önértékelési
eszközt a vállalkozások számára.
A fenntarthatósági állapotfelmérés lehetővé teszi, hogy 20
perc alatt felmérje vállalkozásának
helyzetét a fenntartható gazdaságra
vonatkozóan. A fenntarthatósági

állapotfelmérés a vállalkozás jövőbeli igényeinek meghatározására
szolgáló iránymutatás. A jelenlegi
helyzetet hét eltérő üzleti területet
megjelenítő felmérő értékelés eredményeként, a vállalkozás erősségeit
és a változtatás lehetőségeit feltáró összegző leírást kap a kitöltő.
Ezzel egy időben a fenntarthatósági állapotfelmérés átfogó, előre
megfogalmazott válaszlehetőségei
javaslatokat adnak a vállalkozása
továbbfejlesztésének lehetséges
kiindulópontjaira.
A fenntarthatósági állapotfelmérés német nyelven on-line módon
is kitölthető a www.csr-food.com
honlapon, amely egy fenntartható
élelmiszeriparról szóló német és
angol nyelvű információs portál.
A kérdőív magyar változata és
a projektek kapcsolatos bővebb
információ Dr. Tráserné Oláh
Zsuzsannától kérhető a kamarában.

A CSMKIK kommunikációs és
reklámklubja és az Magyar Reklámszövetség regionális tagozata
4. alkalommal rendezte meg szeptember végén a reklámszakma
elismertetését szolgáló társadalmi
célú eseménysorozatot.
Az idei rendezvény kiemelt célja volt, hogy az e területen tevékenykedő vállalkozások a trendek
felvázolásán túl a befogadókkal
közelebbről is megismertessék a
„jó gyakorlatokat”, a technológiai és művészeti elképzeléseiket. A
neves előadók segítségével, a nívós
alkotások bemutatásával pedig el
szeretnék oszlatni az utóbbi években
a fogyasztók körében felerősödött
reklámellenességet.
A több helyszínen zajló ese-

ménysorozat egyik legsikeresebb
eseménye volt a kamara székházában lebonyolított digitális
nap. Itt a vállalkozások a „gerillamarketing” mellett a legújabb
közterületi reklámlehetőségekkel
ismerkedhettek meg.
Immár harmadik éve hagyománnyá vált a szegedi reklámhét
keretében az alkalmazott graﬁkai
műhelyek bemutatkozása is. Idén
az IH Rendezvényközpont adott
helyet a tárlatnak. A kiállítás a
helyi szakemberek „civil közösség
építését” szolgálja, zsűrizés nem
történt. A digitális világ előretörése
következtében első alkalommal
nyílt lehetőség online munkák
bemutatására.

Média, marketing, reklám, mint a globális gazdaság húzóágazatai

BrandTrend

Mottó: ,,A termék nem
attól minőségi, mert nehéz
előállítani, és gyártása egy
halom pénzbe kerül.
A vevők csak azért ﬁzetnek, ami értéket jelent
számukra.”
Kőszegi András
Peter Drucker

Kőszegi András a BrandTrend Kommunikáció cégvezetőjének előadása elsősorban a
márkázásról, márkaépítésről szólt, amiben
a helyi szakemberek és diákok tekinthették
át a marketingkommunikáció, a média
és a reklám legjelentősebb tapasztalatait,
trendjeit.
A BrandTrend az üzleti-gazdasági értelmiséget tekinti célcsoportjának, így a hazai
közép- és nagyvállalatok vezetőit és alkal-

mazottait, marketing- és kommunikációs
vezetőit, a kormányzati szféra döntéshozóit,
a vállalkozókat, cégtulajdonosokat, valamint
a gazdasági és üzleti főiskolák, egyetemek
hallgatóit. De ﬁgyelmet fordít az egyre
tudatosabb fogyasztókra is. Azoknak szól,
akik szívesen vértezik fel magukat, cégüket
mások tapasztalataival is.
A fogyasztók reklámellenes magatartásának
fokozódásával a mennyiségi elérés helyett
egyre fontosabb és hatékonyabb a minőségi
bevonás. Nagyobb szerepet kap az, hogy a
közönség hogyan és milyen motivációkkal
használja az adott médiaeszközöket. Így
kedvezőbben gondolkodnak a megjelenő
márkákról is.
A média, a marketing és a reklám a
globális gazdaság egyik legjelentősebb

húzó ágazata. A mai fogyasztói központú
társadalomban az orientációs rendszer
alapeleme a márka. Ennek ismerete ugyanúgy fontos a szakmában dolgozóknak,
mint a fogyasztóknak.
Az egyre telítődő piacokon nagy szükség van a márkázásra a fogyasztók, és
az üzleti ügyfeleknek szánt termékek és
szolgáltatások körében is. Egyre több
vállalat és vállalkozás ismeri fel a márka
alapú kommunikáció előnyeit a kizárólag
értékesítést támogató kommunikációval
szemben.
A BrandTrend célja, hogy ezen kihívásokban gazdag üzleti területen kommunikációs
lehetőséget teremtsen, friss ötletekkel és
gazdag tapasztalatokkal segítse a márkaépítőket és a fogyasztókat.

2008 október
Lengyelország

Az alábbi lengyel üzleti ajánlatok
egy részéről bővebb információt
kaphatnak a Lengyel Köztársaság
Nagykövetségének kereskedelemfejlesztési és beruházás-ösztönzési
osztályától is.
E-mail: ambpl-weh@t-online.
hu Fax: (1) 252-9289. Telefon: (1)
251-4677
0810-01 Lengyel, gyártó cég
járműipari alkatrészgyártókat,
kereskedelmi partnereket keres.
HPI Poland Sp. z o.o., cím: Pl55-093 Kiełczów, ul. Ładna 5. tel.:
/+48-71/-781-5560, fax: 781-6661,
mobil: /+48-609/-252-588, e-mail:
Dariusz.Skoracki@hpigmbh.com,
web: http://www.hapipolnad.com/,
kapcsolattartó: Dariusz Skoracki.
0810-02 Vezeték nélküli internetes hálózat kialakításához
szükséges berendezések lengyel
gyártója tervező és internetes hálózat kiépítésével foglalkozó cégeket,
kereskedelmi partnereket keres.
Firma CYBERBAJT, cím: Pl-22400 Zamość, ul. Młyńska, tel.: /+4812/-296-4434, tel/fax: 267-4705, email: arbapol@ceti.pl , arch@arbapol.
com.pl, web: http://www.arbapol.
com.pl/, kapcsolattartó: Mateusz
Mazur.
0810-03 Édességek (nyalóka,
cukorka, mogyoró csokoládés bevonatban) lengyel gyártója forgalmazókat keres, és polisztirol
granulátumot vásárolna.
Firma FRUTO JV Sp. z o.o., Pl62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 53.
tel.: /+48-62/-765-9700, fax: 7659701, e-mail: k.ﬁlipkowski@op.pl,
fruto@fruto.pl, web: http://www.
fruto.pl/, kapcsolattartó: Włodzimierz
Cichy.
0810-04 Bútorfrontok, elemek
lengyel forgalmazója értékesítő
partnereket keres.
F.H.U. FRONTI, cím: Pl-34-130
Kalwaria Zebrzydowska, Brody
519. tel./fax: /+48-33/-8765-683,
mobil: /+48-504/-146-796, e-mail:
fronti@onet.eu, web: http://www.
fronti.pl/, kapcsolattartó: Tomasz
Faber.
0810-05 Belső és külső fafelület kezeléshez szükséges anyagok
lengyel gyártója forgalmazókat
keres.
ItalProjekt Sp. z o.o., cím: Pl-96500 Sochaczew, ul. Spartańska 16.,
mobil: /+48-603/-895-521, e-mail:
pawel.czechowicz@italprojekt.pl,
weblap: http://www.italprojekt.pl/,
kapcsolattartó: Paweł Czechowicz.
0810-06. Lengyel gyártó cég
márványt, gránitot vásárolna, és
márványkőcsiszoló műhelyekkel,
kereskedőkkel venné fel a kapcsolatot.
ITC Sp. z o.o., Pl-01-697Warszawa,
ul. Rydygiera 12., tel.: /+48-22/-3895165, e-mail: ibbpoland@ibbttd.eu,
web: http://www.swiat-kamienia.
pl/, kapcsolattartó: Wojciech
Kostencki.
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Üzleti ajánlatok
0810-07 Lengyel cég toalettpapír-, papírtörlőgyártókat, forgalmazókat keres.
Kapcsolattartó: Maciej Bieńkowski,
mobil.: /+48-600/-917-598, e-mail:
maciej.bienkowski@gmail.com
0810-08 Játékkereskedelemmel
(USA import: Chicco, Kolcraft,
Delta-Disney márkájú termékek)
foglalkozó lengyel cég forgalmazó
partnereket keres.
Firma GC-Media, Pl-63-400
Ostrów Wielkopolski, Nowa Krępa
13. fax.: /+48-62/-736-1387, mobil: /+48-663/-310-980, e-mail:
mc@gc-media.pl, web: http://www.
masterunitedcorp.us/, kapcsolattartó:
Marcin Czwordon úr.
0810-09 Lengyel cég búzát, árpát
vásárolna.
Gospodarstwo „SUFLIDOWO”, Pl95-081 Dłutów, Świerczyna 85., tel.:
/+48-44/-631-1085/24 mell., fax: 7330101, e-mail: ksiegowosc@suﬂidowo.
pl, web: http://www.suﬂidowo.pl/,
kapcsolattartó: Edyta Klekot.
0810-10 Az egyik lengyel kereskedelmi és iparkamara a következő
mezőgazdasági termékek termelőit,
nagykereskedőit, forgalmazóit
keresi: árpa, borsó, bab, hajdina/tatárka.
Izba Przemysłowo-Handlowa, cím:
Pl-35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego
24/Vp., tel.: /+48-17/-854-9050...51ig., fax: 854-9049, e-mail: iph@rwa.
pl , web: http://www.iph.rzeszow.pl/,
kapcsolattartó: Anna Horojdko.
0810-11 Lengyel kereskedelmi
cég mezőgazdasági termékek termelőit (árpa, rozs, búza, kukorica),
forgalmazóit keresi.
Firma IN-TRADE, e-mail:
a.jankowiak@vp.pl, kapcsolattartó:
Agnieszka Pawłowska.
Ukrajna

0810-12 Kijevi cég együttműködne az ukrán piacban érdekelt,
behozatali engedéllyel rendelkező
magyar húsexportőr vállalatokkal.
«ООО «СТВ-БЕРЕГИНЯ», ул.
Московская, 41/8. оф. 103. Киев,
01015, Ukrajna, tel.: +38-044/254-5538, 254-55-39, mobil: +38-067/45471-36, e-mail: bereginya@voliacable.
com marketing1987@bk.ru, vezérigazgató: T. V. Szimonenko, kontakttartó: Jelena Gornickaja.
0810-13 Csernyigov megyei cég
2000 tonna magyar gyorsfagyasztott
meggyet és málmát vásárolna.
«ООО «Сириус-Агро», ул. Б.

Хмельницкого, 1а. с.Водяники,
Звенигородский р-н, Черкасская обл.
20232, Ukrajna, tel./fax: +38-04740/91617.igazgató: A. I. Petrenko.
0810-14 Raktár- és üzemépületeket építő holland cég ukrajnai
leányvállalata együttműködne
Ukrajnában már működő, ill.
megjelenni kívánó magyarországi
befektetőkkel, vállalatokkal.
«Remco Ukraine LLC», ул. Ивана
Франко, 25/40. оф. 27. Киев, 01030,
Ukrajna, tel.: +38-044/234-64-45,
235-85-61, mobil: +38-050/310-3825, fax: +38-044/288-01-35, e-mail:
a.klijbroek@remco.jajo.com , www.
remco.com.ua, kapcsolattartó: Arno
Klijbroek
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.
0810-15 Angol vállalat kötöttárugyártókkal szeretne kapcsolatba
lépni.
08-24/E/GB-1
0810-16 Angol cég függöny- és
ablakredőnygyártókat keres Magyarországon.
08-24/E/GB-2
0810-17 Angol kozmetikai termékeket gyártó cég illóolaj-exportőrökkel, gyártókkal keresi a
kapcsolatot.
08-24/E/GB-3
0810-18 Angol vállalat karton,
kartontermékek gyártóival szeretne
kapcsolatba lépni.
08-24/E/GB-4
0810-19 Indiai vállalat gyógyszerexportőrt keres Magyarországon.
08-24/E/IN-1
0810-20 Lengyel vállalat fűmagot
szeretne vásárolni.
08-24/E/PL-1
0810-21 Iráni vállalat kiváló minőségű pisztáciát kínál eladásra.
08-24/I/SI-1
0810-22 Autóalkatrész-gyártó szlovén cég partnereket keres
Magyarországon.
08-24/I/SI-1
0810-23 Dán vállalat magyar
marhahússzállítók iránt érdeklődik.
08-25/E/DK-1

0810-24 Utángyártott tonereket
és tintapatronokat vásárolna angol cég.
08-25/E/GB-1
0810-25 Izraeli cég
acélcsőgyártókkal (80”-) szeretne
kapcsolatba lépni.
08-25/E/IL-1
0810-26 Norvég cég széfgyártókat keres Magyarországon.
08-25/E/NO-1
0810-27 Argentin cég
levesporgyártókkal és -importőrökkel szeretne kapcsolatba lépni.
08-25/V/AR-1
Erprise Europe Network

Az alábbi üzleti ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg
weboldal elérhetősége) Tóthné Horváth
Mónikánál érdeklődhet a horvath.
monika@csmkik.hu e-mail címen
vagy a 62 / 426-149-es faxszámon. (A
várható ügyintézési idő 3-8 nap.)
0810-28 Kerékpár- és motorfelfüggesztéseket gyártó iraki cég pénzügyi,
gyártó partnereket keres.
0810-29 Laptopok, számítógépek lengyel gyártója kereskedelmi
partnereket keres.
0810-30 Élelmiszer-ipari berendezések lengyel gyártója kereskedelmi partnereket keres és
olyan alvállalkozókat, akik rozsdamentes elemeket gyártanának
termékeikhez.
0810-31 Belga cég, mely antireﬂux ágyat gyárt csecsemők részére, értékesítő partnereket keres.
0810-32 Márványutánzatú gránit
burkolólapokat, kandallókat, lépcsőket, könyöklőket, ablakpárkányokat gyártó orosz cég értékesítő
partnereket keres.
0810-33 Kerékpárokat értékesítő
svéd cég kerékpárzárakat gyártó vagy forgalmazó partnereket
keres.
0810-34 Utcatáblák, utcai bútorok, padok, hirdetőtáblák, lámpák,
jelzőrendszerek stb. török gyártója
gyártópartnereket keres.
0810-35 Építőipari és díszítőanyagok (lépcsőszerkezet, erkélyek) török gyártója kereskedelmi
partnereket keres.
0810-36 Török cég sürgősen keresi ipari kések (méret: 800x80x3mm
és 500x60x3mm) gyártóit.

MOJAHO – Szeged

I. Szegedi Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásár
November 14–16-án az IH Rendezvényközpontban

Eddig Budapestre kellett utaznia annak, aki a MojaHo Kiállításon szeretett volna részt venni, most
azonban Szegeden is megrendezik november 14–16. között az IH Rendezvényközpontban.
A szegedi MojaHo kiállítás a családok kedvelt programjának ígérkezik, mely nemcsak az iskolásoknak és kisgyerekeknek kínál számtalan élményt és érdekességet, hanem a felnőtteknek is izgalmas
szórakozást ígér. A rendezvényre várjuk kiállítók jelentkezését.
Részletes információ: www.mojaho-szeged.hu
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Kamarai Futár

Apropó

Vendéglátók, kereskedők, panziósok,
utaztatással foglalkozók, ﬁgyelem!

Fogyasztóvédelmi
tájékoztató

A CSMKIK a kamarában működő Enterprise
Europe Network – Szeged iroda valamint a
KISOSZ megyei szervezete közös tájékoztatót
szervez a fogyasztóvédelmi törvény nyáron
elfogadott módosításáról, illetve a módosítások
gyakorlati alkalmazásáról november 6-án 14
órai kezdettel Szegeden, a kamarában (Párizsi
krt. 8–12., II. e. konferenciaterem).
A rendezvényt a vendéglátással, szálláshely-szolgáltatással, utazási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknak, valamint kereskedőknek ajánljuk.
Előadó: dr. Horváth Zsuzsanna regionális igazgató, NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelőség.
Részvételi díj: a KISOSZ és a CSMKIK tagdíjés szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkező
tagjai részére ingyenes, a hátralékkal rendelkező
tagok, valamint nem tagvállalkozások számára
3000 Ft/fő+ áfa.
Részvételi szándékát, kérjük, a bakosne@csmkik.
hu e-mail címen, vagy telefonon (62/486-987/152
jelezni legkésőbb október 31-ig.
A rendezvényről bővebb információ Bakosné
Nagy Éva közgazdasági referenstől kérhető (tel.:
62/486-987/152, e-mail: bakosne@csmkik.hu)

A könyvviteli szolgáltatást végzők
kötelező továbbképzése
A kamara kht-jának jogutódja, a DMG
Oktatási Nonproﬁt Kft, folyamatosan indítja a
könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését
vállalkozási területen. Felhívjuk a regisztrált
mérlegképes könyvelők ﬁgyelmét, hogy az
új szabályok értelmében az éves kötelező
képzésre vonatkozó kötelezettséget december
31-ig kell teljesíteni!

Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)
Tav assz a l el ke z d ő d ött t an fol y am
folytatása:
Szeged 2 (június 23–24.) folytatás: 2008.
november 4–5. 13.00-16.30 Előadó: Deák
István egyetemi adjunktus (I., II. modul)
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas továbbképzés teljes részvételi díja
Új tanfolyamok:
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékSzeged
kal nem rendelkeznek) 15 500 Ft/fő
4x4 óra 2008. november 25–26., december – nem CSMKIK tagoknak 17 500 Ft/fő
2–3. Deák István egyetemi adjunktus (I., II. Ehhez kapcsolódik a PM tematikája alapján
modul)
készült kötelező tananyag ára, mely vállalko13.00–16.30 Tímárné Staberecz Teréz zási szakon bruttó 3000 Ft. Ez a tananyag a
könyvvizsgáló (IV. modul)
Novoschool ’A számvitel és az adózás aktuális
kérdései 2008. című tankönyve.
Hódmezővásárhely
2x8 óra
2008. november 3–4.
A továbbképzésről részletes információ és
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I., további felvilágosítás a 62/486-987/193-as
II. modul)
telefonszámon a kamara ügyfélszolgálatán
9.00–16.30 Bodzsár Piroska könyvvizsgáló kérhető, illetve jelentkezési lap a www.csmkik.
(III. modul)
hu címről letölthető.

Vigyázat, csaló!

Újabb áldozata van a svájci cég nevében házaló ügynöknek

Tavaly júniusi számunkban adtunk hírt
először arról, hogy az egyik vásárhelyi cég
telephelyén megjelent egy férﬁ, aki az Intercable
Verlag Ag. svájci cég nevében internetes hirdetésfelvételre tett ajánlatot. Noha nem kértek
a szolgáltatásból, az ügynök erősködött, hogy
legalább azt a papírt írják alá, ami igazolja,
hogy ő ott járt. Az adminisztrátor aláírta…
Mint utólag kiderült, ez egy idegen nyelvű
megrendelő volt, amelynek értelmében évi
690 eurót kell leszurkolni öt esztendőn át. Az

eset tanulságaként írtuk, hogy vigyázat, csak
akkor írjon alá bárki bármit, ha pontosan érti
az abban foglaltakat.
Mint nemrégiben kiderült, ugyanabban az
időszakban a csaló ügynök máshol is járt. Az
egyik szegedi kft. vezetője fordult a kamarához,
a vásárhelyihez kísértetiesen hasonló eset miatt.
Itt sem kértek a svájci cég hirdetési szolgáltatásaiból, ám az ügynöknek itt is sikerült kikönyörögnie, hogy írják alá azt a nyomtatványt,
„amivel igazolni tudja, hogy a cégnél járt”.

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.
® Magyar–szerb szakmai találkozó – október 24., Szabadka. (Bővebben
a 8. oldalon)
® REACH – az EU rendelete a vegyi anyagokról – október 29. (Bővebben a 9. oldalon)
® Környezetvédelmi termékdíj – október 30. (Bővebben a 8. oldalon)
® Aktuális áfakérdések – november 4. (Bővebben ugyanezen az
oldalon).
® Fogyasztóvédelmi tájékoztató – november 6. (Bővebben ugyanezen
az oldalon).
A vállalkozás neve: ..............................................................................
Címe: .................................................................................................. .
Kontaktszemély: ..................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ..................................
Aláírás

Aláírták… az ötéves internetmegjelenésről
szóló megrendelést.
Lemondásukat nem fogadták el, sőt több felszólítás után a behajtó jelentkezett, majd ügyvédi
felszólítás is érkezett. Sorstársak az interneten
azt javasolták a pórul járt cég vezetőjének,
hogy írjanak a svájci nagykövetségnek, meg az
Intercable-nek is, hogy nem hajlandók ﬁzetni a
csalással kieszközölt megrendelő alapján.
Most is csak azt mondhatjuk, amit másfél
évvel ezelőtt: legyenek nagyon óvatosak!

Aktuális áfakérdések

Az év elején hatályba lépett, majd
módosított általános forgalmi adó
törvény alkalmazása során számos
kérdés merült fel, melyek mielőbbi
tisztázása fontos valamennyi vállalkozás
számára. A 2008-ban leggyakrabban
felmerült áfa- és számlázási problémákról hallhatnak az érdeklődők a
november 4-én 9 órakor kezdődő
rendezvényen Szegeden, a kamarában (Párizsi krt 8–12., a II. emeleti
konferenciateremben).
Előadó: Szabó Gábor (APEH Délalföldi Regionális Igazgatóság, Tájékoztatási Osztály)
Az előadás programja:
• 9–12.30: Az áfaszabályok 2008.
évi változásai a gyakorlatban. (Az év
elején hatályba lépett, majd módosított
áfatörvény alkalmazásának gyakorlati problémái. A jogalkalmazás során
felmerült nehézségek, ellentmondások
és bizonytalanságok, illetve az ezekre

született megoldási javaslatok, állásfoglalások.)
• 12.30-tól: Konzultáció
A rendezvényen való részvétel díja
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási
díj hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal
rendelkező tagok, valamint nem kamarai tagvállalkozások számára 8000
Ft/fő+áfa. Az előadás a részt vevő
könyvvizsgálók számára a CSMKIK
igazolása alapján kreditponttal beszámítható továbbképzésnek számít.
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük jelentkezését
(levélben, faxon, e-mailben, vagy on-line,
a www.csmkik.hu honlapon) október
31-ig kamaránkhoz eljuttatni.
Bővebb információ Bakosné Nagy
Éva közgadasági referenstől kérhető
a 62/486-987/152 telefonon, vagy a
bakosne@csmkik.hu e-mail címen.

